
Redactiunea si Administratiunea:
Braaiovu, piati’a mare Nr. 22. — ^.Gazot’a*4 ese:

Martl’a, JouPa si Sambat’a. 
FzetlxLlxL EL’boxLSLZZxezxtxLlxLl s 

pe unu anu 10 fi., pe siese luni 5 fi-, pe trei luni 
2 fl. 50 cr. Tieri eaterne pe sieao luni 14 fr. pe 

anu 28 franci.

Ss preziAimeia :
a poștele c. si r. si pe la dd. corespondenți.

-A-zxxLZxcixLrlls =
un’a serie garmondu 6 cr. si timbru de 30 cr 
v. a. pentru fiacare publicaio. — Scrisori ne
francate nu se primesou. — Manuscripte nu se 

retramitu.

Nr. 130. Dumineca 15 27 Novembre 1881.

Cestiunea Academiei militare ungare.
Brasiovu, 14 Novembre.

Cetitorii noștri isi voru aduce aminte, că-, pe 
candu se discută afacerea Lendl-Goczel si alte afa
ceri de natur’a acesteia, isvorite din faptulu că de 
o parte institutiunea armatei comune nu este po
pulara la Maghiari, cari ar’ dori se aiba o armata 
a loru propria, ear’ de alta parte tendintiele de 
independentia maghiare nu sunt „populare" in ar- 
mat’a comuna, pe atunci diarele unguresci tisaiste pre
tindeau cu voce tare câ să se introducă cătu mai 
multu si in armata spiritulu maghiaru, căci numai 
asia s’ar’ potd evită conflicte regretabile intre cu- 
reutulu ce domnesce iu armata si acel’a ce dom- 
nesce iu poporulu maghiaru.

Cum să se introducă in armata comuna spiri
tulu maghiaru ? Acdst'a era ddr: grav’a cestiune ce 
avea se fia resolvata cu ocasiunea desbaterei bud
getului armatei comune in delegatiunea ungara. Ei 
bine, ce pdte fi mai simplu, decătu a resolvâ acd- 
sta problema! Corifeii maghiari, cari pe terdmulu 
politicu lucra neobositu de patru-spre-diece ani m- 
cdce, spre a face că fia-care locuitoriu alu acestoru 
tieri să se semta că Maghiaru, se n’aiba alte do- 
rintie si aspiratiuni, decătu a imbrațiosia cultur’a 
specifica maghiara, ce i se impune, acești corifei 
vedeau fdrte bine, că si ’n armata spiritulu ma
ghiaru numai cu limb’a maghiara s’ar’ pută intro
duce. Trebuiea prin urmare aflatu unu medîlocu 
spre ajungerea acestui scopu si acestu medilocu era 
infiintiarea unei academie militare in Ungari’a.

Delegatiunea ungara a primitu o resolutiuue, 
prin care este provocatu ministrulu de resbelu im- 
perialu de a presentâ in anulu viitoriu unu pro- 
iectu pentru infiintiarea unei academie militare, că 
cea din Wiener-Neustadt, pe teritoriulu tieriloru 
cordnei ungare. In acdsGa resolutiuue se mai pretinde 
dela ministru se dd unu raporta detaila tu despre 
progressulu instructiunei limbei magh'are in armata 
si se „modifice in modu coiespundieuoriu“ regalele 
esistente privitdre la cunoscinti’a limbei germane, 
ce se cere la esamenele de primire ale scdleloru 
inferidre militare.

Este evidentu că acdst’a resolutiuue pune cea 
mai mare greutate pe invetiarea limbei maghiare 
de cătra elevii militari si nu e mirare ddca ea n’a 
facutu o buna impressiuue nici asupra ministrului 
imperialu de resbelu, nici asupra membriloru dele- 
gatiunei austriaco. Press’a germana cislaitana, care 
altadâta scie se cocheteze multu cu dualistii unguri, 
si-a redicatu vocea cu unanim’tate in contra pre- 
tensiunei delegatiunei ungare, accentuandu că sunt 
de ajunsu cele dude academii din Austri’a. Mini
strulu de resbelu arată, că nici aceste academii nu 
sunt inca destulu de bine cercetate si câ ddca le 
frecuentdza puțini elevi din Ungari’a, caus’a este 
si aceea, că multi candidați n’au cunoscintiele ce 
se ceru la primire.

Unulu din organele centralistiloru nemți sus- 
tienea, că Maghiarii voiescu se aiba in tidra totu 
ce le trebue pentru o armata curata maghiara, câ 
se fia parați in momentulu, candu voru crede de 
oportuna infiintiarea unei asemenea armate si le-o 
spunea francu Tiszaistiloru, că nu crede asigurari- 
loru, după cari ei ar’ voi se crutie institutiunea 
armatei comune fiindcă desvoltarea dualistica impinge 
lucrurile mai multu spre uniunea personala decătu 
spre unitatea monarchiei.

Inzadaru s’au incercatu unii membri ai dele
gatiunei ungare a risipi aceste temeri, inzadaru a 
desfasiuratu organulu d-lui Tisza, că Maghiarii 
numai de aceea voiescu se aiba o academia militară 
in tidra, pentru câ junimea maghiara se imbrațio- 
sieze mai multu carier’a militară, căci proletaria- 
tulu inteligentu, pentru care nu mai sunt posturi 
si care nu pdte trai nici pe bas’a diplomei, cresce 
pe dî ce merge, inzadaru au fost si opintirile 
pressei maghiare independente, căci cererea dele- 

gatiloru unguri a fost respinsa, atătu de cătra 
minister)ulu comunu, cătu si de cătra delegatiunea 
austriaca; nici ministrulu de finauce comunu Sziavy 
n’a pututu se-o iea in sperare altfeliu decătu re- 
comandandu a se găsi alte modalitati pentru a 
face din tenorii maghiari, cari nu sciu ce se mai 
incdpa, bunu strategi.

Ddr’ cu acdst’a inca nu s’a rasolvatu delicat’a 
cestiune. Opositiunalii maghiari nu voru se cedeze, 
ei sunt deciși a fortiâ concessiunea unei academii, 
coste ce va costă. Cum voru incepe inse ? Foile 
opositiunale maghiare anuntia unu siru do inter
pelări bine pipărate, ce se voru adresă guvernului. 
Dlu Tisza, firesce, trece la opositiunali de instru- 
mentu alu celoru dela Vien’a, tdta furi’a loru se va 
versâ prin urmare asupra lui si este întrebare ddca 
cele 60 de stipendie, ce se dice că ar’ voi d-lu 
Tisza se le creeze pentru îndeletnicirea cu art’a 
militară a proletariatulu inteligentu maghiaru, voru 
scapă pe ministrulu-presiedinte de venindsele săgeți, 
ce se voru îndreptă asupra-i.

Cronic’a evenimenteloru politice.

Este interessantu a urmări espunerile organului 
comitelui Andrassy asupra situatiunei. In numerulu 
seu de Joi „Pester Lloyd", ocupandu-se de cesti
unea aliantiei cu Russi’a, dice, că se 
vorbescu deja minuni despre schimbarea relatiuni- 
Ioru d’intre Austri’a si Russi’a prin noulu ministru 
de esterne. Cum stă lucrulu inse, ddca ilu privimu 
din punctu de vedere practicu ? Nu scimu, ddca 
noulu ministru de esterne comite Kâlnoky are sim- 
pathîi russesci, ddr’ scimu, că in Austro-Ungari’a 
nu pdte face nici unu ministru politica personala. 
Ce-e dreptu afacerile esteridre suntu subtrase dela 
control’a corpuriloru legiuitdre, se potu pregăti 
evenimente politice fara concursulu factoriloru publici, 
si astfeliu se p6te operă cu fapte complinite, ddr’ 
esemplulu comitelui Andrâssy a aratatu, că cu 
asemeni surprise nu se pdte lucră nepedesitu.

Aci urmdza earasi o lauda asupra lui Andrâssy 
dicându-se, că acesta avea să se lupte cu greutati, 
deși se bucura la inceputu de-o popularitate mare, 
cu cătu mai multe greutati nu va avd se intempine 
Kalnoky, care inca de aci incolo are se’si căstige 
popularitate. Se nasce acuma Întrebarea, ddca este 
vr’unu motivu obiectivu pentru restabilirea aliantiei 
triple ? La acdst’a întrebare se pdte respunde, dice 
„P. L.“, ddca vomu cercetă, incătu s’au schimbatu 
relatiunile reale ale acestoru duoe poteri.

„Noi nu vedemu nici o schimbare. Divergintia de 
interesse intre monarchi’a ndstra si Russi’a mai 
esiste si astadi si va esiste până se va resolva 
problem’a orientala. Cine s’ar’ potd amagi asupra 
urmariloru acestoru divergdntie elementare, crediendu 
iutr’o aliantia durabila cu Russi’a ? Si inca chiaru 
cu Russi’a de astadi a lui Ignatieff ? Acdst’a Russia 
este agressiva, căci nationalismulu brutalu in a- 
cestu imperiu (nu voru fi invetiatu ceva Russii dela 
Unguri?) este nedespartibilu de propagand’a for- 
tiata in afara, si nu esiste potere, care sd-i pdta 
pune stavila. ‘ Sub asemeni impregiurari de-o ali
antia nu pdte fi vorba, ci pdte numai de unu ar
mistițiu diplomaticu intre monarchi’a ndstra si 
Russi’a, si unu asemenea armistițiu are indreptatirea 
s’a, pe cătu timpu voimu pacea si avemu in- 
teressu a grăbi conflictulu, ddr’ dice in fine „Pester 
Lloyd", se nu ne persuadamu, că o legătură dura

bila cu Russi’a ar’ fi possibila, si se nu aducemu 
acestei utopie nici o jertfa. — Se vede ddr’, ca fdi’a 
pestana se teme, câ nu cumvâ apropierea de Russi’a 
se aiba unele urmări practice simtitdre.

Scimu că maioritatea autonomista 
din camera deputatiloru cislaitani era compusa din 
trei cluburi, alu Cehiloru, alu Poloniloru si clubulu 
conservativu-clericalu alu lui Hohenwart, asidnumitu: 
Rechtspartei. Acestu din urma clubu s’a divisatu 

dîlele aceste in dude, dedrece clericalii nemți, ve- 
diendu, că li se urca actiile la Berlinu si la Vien’a, 
au capetatu poft’a se formeze unu clubu deosebitu 
pentru câ si tenerulu printiu Liechtenstein, 
care posede multa ambițiune, se pdta figură câ siefu 
de partida. Astfeliu din clubulu dreptei (Rechtspartei) 
s’au facutu dude, clericalii formandu unu clubu 
alu centrului."

Siefulu partidei dreptei Hohenwart, se 
dice, că a fostu surprinsu deodata cu acdsta seces- 
siune, despre care n’a sciutu nimicu mai înainte. 
In totu casulu secessiunea este condemnabila, căci 
slabesce numai prestigiulu partidei autonomiste. Ce 
se-i faci inse ddca d. Lichtenstein si consoți nu 
mai voiescu se depindă numai dela Hohenwart, ci 
eapeta pofta de a jucâ ei singuri unu rolu de con
ducători ? Acdst’a este o bdla, de care sufere mai 
multu sdu mai puținu tdte tierile. Prinții Lichten
stein au voitu se maimutieze puținu si pe cei din 
Berlin, unde inca esiste unu „clubu alu centrului", 
ddr’ bine le dice „Politik", că in Austri’a n’are 
sensu asemenea centru, dedrace guvernulu austriacu 
nu urmaresce câ celu din Berlin o politica ostila 
bisericei catolice. Este caracteristicu, că fdi’a ceha 
le imputa printiloru memorați si aceea, că voiescu 
să se gereze câ nemți, pe candu in vinele loru ar’ 
curge sânge slavu. Asta ne aduce aminte de o 
mulțime de aristocrati unguri in a cărora vine 
curge multu sânge romanescu, ceea ce inse ne fo- 
losesce noa Romaniloru tocmai asid de puținu câ 
Cehiloru sângele slavu, ce curge in vinele printi
loru de Liechtenstein ! Si diuarele slovene au con
damnata unisono secessiunea.

Intr aceea noulu „clubu alu centrului" a decla
rata că va remand fidelu principieloru partidei au
tonomiste si a intratu deja in contacta amicalu 
cu celelalte cluburi, Iu clubulu lui Hohenwart au 
remasu numai vreo 24 iusi. Secessiunea a facutu 
o impressiuue cu atătu mai rea la partisanii gu
vernului, cu cătu s’a intemplatu deodata cu întări
rea partidei autonomiste in Herrenhaus prin cu- 
noscutulu „Pairsschub."

Desbinarea dreptei in dude cluburi au incura- 
giatu se vede pe centralistii din stang’a opositiu- 
nala si astfeliu „stang’a reunita." numera până adi 
138 de membri. Si maioritatea care consta din 
patra cluburi ar’ potd să se numdsca acuma „drdpt’a 
autonomista reunita". In interesulu politicei de im- 
pacare ce-o profesdza, ar’ fi de dorita câ să nu se 
intemple pe viitoriu turburari in sinulu autono- 
mistiloru, din caus’a ambitiuniloru personale ale 
unora boieri din noulu centru.

Multe organe autonomiste sustienu că cu tdta 
secessiunea cornițele Hohenwart n’ar’ fi perdutu ni
mica din influinti’a lui de mai înainte. Unu diaru 
nemtiescu aduce chiaru scirea că dorinti a cercuri- 
loru influente ar’ fl de a face pe Hohenwart 
ministru de interne in loculu d-lui 
Taaffe, care ar’ remand numai cu presidiulu. O alta 
fdia sustiene, că dintre toti membrii parlamentului 
numai Hohenwart ar’ fi fost informatu despre ale
gerea lui Kalnoky pentru postulu dela esterne.

Formarea noului clubu alu „centrului" se dice 
se fi fost inițiata de cornițele Clam-Martinitz, care 
a pusu in mișcare pe prinții Liechtenstein cu aju- 
toriulu redactorelui unei fdie clericale din Graz. 
Clericalii nemți au trecuta toti in clubulu centralu, 
pe candu in clubulu lui Hohenwart au remasu Slo
venii, Dalmatinii si Italianii, cari faceau parte si 
mai inainte din elu.

Corespondentulu diarului cehu „Narodni Listy" 
a avuta o convorbire cu Lienbacher, care 
declara, că desfacerea in dude a clubului Hoheu- 
warthianu nu ar’ însemnă o slăbire a dreptei, pentru 
că clubulu centrului va avd acelea 
’si statute si relatiunile sale cu guvernulu voru 
remand totu cele de mai inainte. „Amu voitu nu
mai," dice Lienbacher, „se stamu in contactu directa 
cu guvernulu si se avemu mana libera, Câ nisce



53 conservatori; (idem 59). 46 Iiberali-nationali;
(idem 62). 42 secesionisti; (idem 23). 28 con
servatori liberi său partitulu imperiului; (idem 49). 
21 democrații socialiști; (idem 11). 16 polonesi;
(idem 14). 15 protestatori alsaciani-loraui ; (idem 
13.) 8 hanoverani seu Guelfi; (idem 6). 5 libe
rali neapartienendu nici la unu grupu; (idem 28). 2 
danesi; (idem 1). Totaiu 397.

„Din acestu tablou se vede lamuritu, câ par
titele conservatbre împreuna cu Centrulu ultramon- 
tanu, au suferitu reduceri simtitore. Pe de alta 
parte partitulu nationalu-liberalu, care a aderatu 
la tbte propunerile despotice ale cancelarului, se 
afla forte decimatu. Din potriva partitele inaintate 
au repurtatu o victoria strălucită. — Progresiștii 
din 28, căti erau in camer a trecuta, au intratu in 
nou’a Camera aprbpe intreiti. Secesionistii sbu par
titulu divisarei Imperiului de asemenea a intratu 
induoitu. y

„Partitulu de protestare din Alsacia-Lorena a 
mai castigatu duoi membri, cu tbte sfortiarile gene
ralului Manteufel. Apoi o victoria fârte semnifi
cativa este aceea a socialistiloru, cari din 11, căti 
erau in vechi’a Camera, intra acuma in numeru de 
21. Dâca vomu socoti tbte persecutiunile si ata
curile, 1a, cari a fostu tiint’a acestu partitu din 
partea tuturoru coloru-lalte partide burghese, ne 
vomu face lesne o idea de forti’a acestui partidu 
in Germani’a.

„De dubi ani starea de asediu este proclamata 
in principalele orie ale Germaniei, tbte diarele soci
aliste suprimate, dreptulu de reuniune interdisu 
pentru lucratori, o mulțime de partisani si de capi 
ai partidulu loviți de exiliu, o mulțime de procese 
contra agitatoriloru si propagatoriloru socialiști, si 
pe de alta parte esirea la ivbla a socialismului 
guvernamentalu, care a ruptu o mulțime de voci 
candidațiloru socialiști pentru a le indreptă asupra 
acâlora, cari sprijinescu politic’a sociala si econo
mica a cancelariului.

„Tbte aceste loviri ar’ fi fostu de natura se 
nimicâsca unu partidu cu mai puține rădăcini in 
clasele lucratbre. Resultatulu obtienutu probbza. 
până la evidenția, că suferintiele lucratoriloru din 
Germani’a suntu mari si că intrbg’a loru incredere 
este acordata numai teorieloru de reforme econo- 

! mice ale socialistiloru. Dbca in conditiunile ex- 
1 tremu desavantagibse de astadi, socialiștii au pututu 
introduce 21 representantii in parlamentu, căti ar’ 
fi intratu bre dâca libertatea electorala aru fi de
plina in Germani’a si dâca sar’ fi bucuratu si 
dânșii, câ si cele-lalte partite, de t6te miuilbcele 
de propaganda si agitațiune electorala?*

Cornițele Saint- Vallier ambasadorulu 
Franției la Berlinu. a declaratu unei persbue, care 
l’a visitatu, că elu a demissionatu, pentru că nu 
aproba politic a interibra a lui G a m b e t t’a, 
mai alesu program’a citita in Camera. Noulu mi- 
nisteriu este prea accentuatu ; de alt-felu elu se re
trage fara superare. St. Vallier a avutu ieri o in- 
trevorbire scurta cu Gambett’a. Acesta i-a disu, că 
doresce pacea si va staruf pentru mantienerea ei. 
St. Vallier nu se indoiesce in onestitatea acestoru 
intentiuni. Gambett’a nu l’a intrebatu nimicu si nu 
i-a marturisitu nimicu. Reportoruiu a intrebatu: 
„S’a intalnitu Gambett’a cu Bismark in Germani’a?*  
St. Vallier a respunsu scurtu. „Nu.*

Duminic’a trecuta s’au gasitu pe coltiurile stra- 
deloru din Rom ’a afisiuri cu inscriptiunea : 
„Abasso ilu colenello austriaco!*  (Josu cu colonelulu 
austriacul) Afisiurile mai conțineau grosolane insulte 
contra regelui Umberto si a intrevederei dela Vien’a 
si termina cu exclamarea: „Traibsca Republic’a! 
Traibsca revoluți a ! Traibsca Triestulu si Trentino!*  
Afisiurile emana dela asociati’a republicana Marizio 
Quadrio. S’au facutu mai multe arestări.

Ultimele sciri despre espeditiunea din O r a- 
nulu de sudu spunu ca generalnlu Delbecque a 
sositu la Moghar-Tatani, locu de resiedintia alu lui 
B u -A m e n a, capu alu insurgeatiloru; generalulu 
’i-a derîmatu cas’a si a taiatu toti palmierii ce-i 
apartieneau. Trupele francese cercetandu munții de 
prin pregiuru in dilele precedente, puseseră măn’a 
pe turme numerbse d’ale insurgentiloru cu cari 
avura mai multe incaierari; perderile loru se redica 
in totaiu la 2 morti si 5 răniți; rebelii au lasatu 
16 morti pe terenu si au luatu cu densii pe alti 
mai multi.

Guvernele A u s t r o-U ngariei si Serbiei 
s’au invoitu, ca dreptulu de a cumpără imobile in 
Serbi’a stipulatu in conventiunea comerciala pentru 
supusii austro-ungari, sâ se intinda si asupra locui- 
toriloru din tierile ocupate de Austro-Ungari’a. Tot- 

I odata Serbi’a s’a declaratu gafa a face se intre iu

representanti a unoru tieri germane si a unoru 
alegatori conservativi germani, nn amu pututu se 
ne validitamu pe deplinu interessele sub Hohenwart, 
noi voieamu se estindemu dreptulu de alegere. 
Drdpt’a. n’a voitu se ne spriginbsca, si acbst’a a 
datu ansa la scisiune. Organîsarea actuala a dreptei 
este mai firbsca, pentru că, pe deputății conservativi 
germani nu-i pune in suspitiune d’a jertfi Slaviloru 
intecesse germane, căci si noi avemu că si ceilalți 
consciintia naționala. Dealtmintrea Cehii si Polonii 
voru fi spriginiti din partene in cestiuni na
ționale. După ce clubulu Hohenvartianu este frate 
cu clubulu nostru, nu persistemu in aceea, câ Tiro- 
lesii (cari au remasu sub conducerea lui Hohenwart) 
se trbca in clubulu nostru. “

Dumineca 15 Novembre st. v. se va deschide 
sesiunea ordinaria a Corpuriloru Legiui
te r e romane cu obicinuita solemnitate. La 
11 bre dim. va fi unu Te-Deum la Mitropolie. La 
11 jum., înaltele Corpuri si autoritatii se voru în
truni in sal’a siedintieloru Adunarei. Pornirea cor
tegiului Regalu dela Palatu se va anuntiâ prin 101 
tunuri. La 12 bre, M. S. Regele va intră in sal’a 
siedintieloru si va citi mesagiulu de deschidere.

„Monitorulu Rom.*  confirma scirea iu privmti’a 
rec hi am ar i i d-lui Nicolau Calimaki- 
C a t a r g i din postulu de tramisu estra-ordinaru 
si ministru plenipotentiaru alu României la Paris. 
Eaca căte-va din motivele contienute in raportulu 
d-lui ministru alu afaceriloru străine, prin care 
solicita rechiamarea: Din Iun a Maiu si până la 
15 Octobre espiratu, d. Catargi a lipsitu mai ne- 
contenitu dela postu, cautandu-si de interesele sale 
particulare la moșia. Afara d’acbsta numirea d-lui 
Alesandru Odobescu in postulu de prim-secretaru 
la Paris u a placutu d-lui Catargi si i-a cerutu 
rovocarea. Ministrulu inse nu putea se cedeze unei 
asiu-felu de cereri, care n’avea nici unu motivu 
legitimu, si care, prin form a in care era făcută, 
loviea in prerogativele guvernului. D. Catargi nu 
s’a temutu atunci a recurge la Bucuresci si la 
Paris, la unele procederi cu atătu mai condam
nabile, că venindu dela o persbna, care avea inca 
titlulu de represintante alu tierii la Paris, ele 
putea sâ se resfranga asupra relatiuniloru legatiuuii 
romane cu guvernulu Republicei. In cele din urma 
vedieudu, că d. Catargi staruiea a face din revo
carea d-lui Odobescu o conditiune a intrării sale 
in funcțiune, ministrulu i-a respunsu, că in urma 
declaratiuniloru sale verbale si in fați’a unei tele
grame prin care declara c’astbpta decisiunea d-lui 
ministru in privinti’a ultimei numiri, considera 
missiunea d-sale, că terminata.

„Romanulu*  afla, că Principele Bul
gariei a transmisu Regelui României 
urmatbrea depesia din partea poporatiunei din 
R a h o v ’a:

„Poporatiunea orasiului Rahova, serbandu astadi, 
9 Novembre, a 4-a aniversaria a saJvarei sale, Ve 
rbga se aveți bunatatea a supune M. S. Regelui 
României Carolu I. adânc a si nestdrsa s’a recunos- 
cintia cătra poporulu frate si vecinu, care a luatu 
o parte viua la liberarea patriei nbstre. — Pri- 
marulu Rahovei, P e t r o f.

Foile a n g 1 e s e, cu deosebire cele financiare, 
precum „Economist“ si „Statist", se esprima sim- 
paticu si favorabilu in privinti’a cabinetului Gam- 
bett’a. „T h e Economist*  admite câ fbrte 
probabilu, că G a m b e t fa va cauta o apro
piere amicala de Angli’a, pentru că elu 
iubesce liberalismulu Angliei, este din convinctiune 
pentru libertatea comerciului si mai ’nainte de t6te 
cauta, fiindu nevoitu, a 1 i a t i fația cu Germani’a, 
care ’lu privesce cu neincredere, fația cu Austria 
care ’si are manele legate, fația cu Itali’a, care 
s’a instrainatu de Franți’a prin afacerea Tunisului. 
Gambetta ar’ trebui, continua numit’a f<5ia, se 
caute amiciti’a Angliei, ddca nu voiesce a lasă pe 
Franți’a isolata. Angli’a nu pbte fi de cătu mul- 
tiumita cu politic a esterna a lui Gambett’a; dbru 
si politic’a s’a interna n’are se nelinistbsca pe ni
meni. E siguru, că elu va incercâ a face reforme 
mari, dâra majoritatea alegetoriloru francesi va 
respinge t6te schimbările precipitate. Celu puținu 
51/., milibne rentieri nu voru adoptă de siguru 
ideile periculbse ale socialismului. In privinti’a c e s- 
tiunii orientului spera, că Gambetta va 
fi cu Angli’a mailealu de cătu St.-Hilaire, care a 
tradat’o de du6e ori, odata cu Greci’a, si apoi cu 
Tunisulu.

Eata, după „Journal des Dbbats*,  r e s u 1- 
tatulu alegeriloru definitive 
din Reichstagulu germanu:

„98 membri ai centrului; (in vechiulu Reichs
tag au fostu 102). 63 progresiști; (idem 28). 

vigâre acestu dreptu inca înainte de a fi ratificata 
menționat a conventiune de parlamentulu din Vien’a 
si Budapest’a.

Ministrulu Greciei, Con duriotis a remisu 
Pbrtei o ultima nota pentru a respinge hotarirea 
luata in privinti’a inchiderei birou ri
loru poștale grecesci stabilite la Con- 
stantinopole si Janina. După ce reamintesce faptele 
si revelbza motivele invocate de Pbrta in privinti a 
biroului postalu turcescu din Larisa, d. Condurio- 
tis dice că, conformu instructiuniloru dela guver
nulu seu elu nu pbte se admita cererea Porții, 
afara dbca acbsta mesura aru fi generala; căci tra- 
tamentulu natiunei celei mai favorisate a acordatu, 
prin unu tractatu, Greciei loculu pe acelasiu picioru 
câ celelalte puteri si conformu acestui principiu 
Pbrt’a a autorisatu alta data pe Greci a se deschidă 
birouri poștale in Turci’a câ si celelalte puteri, 
D, Conduriotis ădauga că ceea-ce s’a petrecutu la 
Larisa nu pbte se autoriseze pe P6rta de a usâ 
de represalii, de bra-ce stabilirea de poște străine, 
este interdîsa in Greci a prin legea fundamentala a 
regatului, pe candu mai tbte puterile au birouri 
poștale in Turci’a. In consecintia ministrulu Gre
ciei spera că Pbrta va reveni asupra hotarirei ei 
si in casu contrariu va fi silitu se protesteze in 
numele guvernului seu.

N i h i I i s t i i.
De dube luni incbce, — i se scrie diarului 

„XIX. Siâcle*,  — conspiratiunea nihilista earasi 
da probe palpabile de esistenti'a s’a. De geaba isi 
făcu din candu in candu ilusiunea de a-o vedb 
disparendu de pe pamentulu Russiei; nimicu nu 
justifica acbsta sperantia. Ve aduceți aminte negre- 
situ de Iessa Helfmann, singur’a care n’a fostu 
spendiurata, candu fura esecutati mai multi nihi- 
listi, intre cari si comtes’a Pavlovska, si care fii 
tienuta in inchisbre sub pretecstu, că era însărci
nata. Ve aduceți asemenea aminte de tbte legen
dele sinistre ce s’au latitu despre ea, cari au fostu 
pbte inventate de intransigenții d-vbstre. Jessa 
Helfmann n a fost nici bătută cu cnuta, nici su
grumata ; ea traiesce si continua a deunntiâ pe 
coreligionarii ei politici. Gratia depositiuni loru ei, 
politi’a a facutu in cursulu verei trecute câteva 
arestări destulu de importante. Ddca guvernulu im- 
perialu nu cunbsce cu numele pe toti conspiratorii, 
elu cunbsce celu puți nu organisarea generala a Ni- 
hilistiloru.

Asib se scie acuma, că comitelulu centralu, 
compusu d’unu micu numeru de personalități fbrte 
insemnate dirige tbta mișcarea si tramite emisari, 
ori delegați speciali la fia-care din cele dube bran- 
sie, din cele dube departemente, in cari se împarte 
tbta societatea revoluționara. Fia-care din aceste 
dube grupuri are funcțiunile sale strictu tiermurite. 
Naționalii au missiunea de a face propa
ganda intre poporulu dela tibra, intre studenti, 
armata si class’a lucratbria si ei aduna banii ne- 
cessari pentru oper’a loru. Celalaltu grupu alu 
terroristiloru se ocupa de proclamatiuni, 
de avisuri, si in sinulu acestora se gasescu ese- 
cutorii decreteloru sangerbseale comitetului centralu. 
Din punctu de vedere teritorialu, comitetulu 
centralu a impartitu tibfa in trei grupuri : celu 
dela St. Petersburg, care cuprinde t6ta Russi’a de 
nordu; celu dela Kiew, care cuprinde totu tienu- 
tulu de Sudu si de Vestu, in fine celu dela Tiflis 
pentru Caucasu si tbta partea resaritbna. Guver
nulu scie, că grupulu teroristiloru nu nuraera mai 
multu decătu 50 individi si cel a alu Nationali- 
loru mai multu de 310; e siguru, de alta parte, 
că Nihilistii ce apartienu intrunu chipu sbu altulu 
organisatiunei si cadreloru partidei revoluționare 
sunt cu miile, si că acbst’a se recruta d’intre tine
rimea dela scble si din class’a lucratoriloru. Rela- 
tiunile intime intre nihilismulu rusescu si inter
naționala nu se pbtu nega si guvernulu a căști - 
gatu siguranti’a, că fondurile insemnate suut 
spedate din străinătate spre a activa propagand’a. 
Acbst’a impregiurare esplica negociarile ce le-a 
inceputu guvernulu imperialu rusescu in mai multe 
renduri cu puterile străine pentru estradarea revo- 
lutionariloru, dbr’ se potu intielege asemenea si 
jlificultatile ce le întâmpina in realisarea acestui 
proiectu.

Cestiunea Dunărei.
v.

Pen’acum am schitiatu in trasuri rapedi diferite fase, 
prin care a trecutu cestianea Dunării, si ne-amu opritu de 
preferintia asupra mersului cestiunii iu timpulu periodei ce



a urmata tratatulu din Berlinu. Ne remaue a esplicâ iu 
puține cuvinte atitudinea doptata de Romani’a, din momen- 
tulu, '■ăndu a pututu luă parte la lucrările coinissiunei 
europene.

Cliiaru dela presiutarea aute-proiectului delegatulu ro
manii l'a combatutu cu inversiuuare. După ce comissiunea 
l’a respiusu s’a luatu otarirea d’a elabora ea iusa-si regu- 
lameutulu fluvialu, după prescriptiunile tratatului din Berlinu, 
guvernulu rornanu se refere la art. 55 diu tratatulu dela 
Berliuu si plecandu dela acestu principiu, se opuse la insti
tuirea comissiunii mixte că abatandu-se dela liter’a si dela 
spiritulu susu disului tratatu. Protocdlele comissinuii euro
pene dovedescu acest’a atitudine. Din ele se vede că colo- 
uelulu Pencovici, lucrandu firesce după instrucțiunile guver
nului seu, a combatutu (protocolu V si IV) instituirea co- 
missiunei mixte, si că, chiaru candu celelalte puteri după ce au 
admis’o in principiu, procedară la discutiunea regulamente- 
loru de navigare elu declară (protocolu XVIII) că nu ie 
parte la discutiune de cătu după ce ’si-a facutu reservele 
sale asupra instituire! comissiunei mixte, si asupra tuturora 
cestiuniloru, cari indirectu se lega de dens’a.

Acesta atitudine a comisarului rornanu n’ar’ pute fi 
slăbită de declaratiunea d-lui Boerescu, declaratiuue prin care 
primea eveutualu. si că basa a uegotiariloru, instituirea co
missiunei mixte, in casulu candu acesta comissiune n’ar’ fi de 
cătu o delegație a comissiunei europene, conformu prescrip- 
tiuniloru din tratatulu dela Berlinu.

Acesta declaratiuue a ministrului nu implica de locu 
o schimbare iu atitudinea delegatului rornanu iu sinulu 
comissiunii europene. Proba este că colonelnlu Pencovici, 
cliiaru in discutiuuile posteriăre susu disei declaratiuui, 
starul in opunerea s’a la instituirea comissiunii mixte si uu 
luă parte iu discussiunea regulamenteloru de cătu sub re- 
serve, fara a iugagia parerea guvernului seu asupra modului 
loru d’aplicatiune Elu se mantienh strictu pe teremulu 
tratateloru si alu situatiuuii legale, care resulta din ele.

Acesta solutiune se păte resuma in urmatărele patru 
puncte:

1. Libertatea de navigare pe Dunăre este deplina si 
iutrega, ea este pusa sub garanția colectiva a Europei.

2. Austri’a u are nici o positiune esceptionala seu pri
vilegiata pe Dunăre, afara numai de dreptulu d’a esecuta 
lucrările de regularisare a fluviului la Porțile de feru, 
pentru scopulu d’a înlesni navigarea.

3. Regulamentele de navigare, de politia fluviala si de 
supraveghiare, dela Porțile de feru pena la Galați, voru fi 
elaborate de comissinuea europena, asistata de delegații 
Stateloru riverane. Aceste regulamente voru fi puse in ar
monia cu regulamentele cari au fost făcute seu se voru face 
in cnrsulu fluviului in josu de Galați.

4. Nici o modificare uu pote fi adusa acestei situatiuni 
legale de comissiuni speciale, de noue principii, cari nu voru 
pută fi consacrate de cătu de autoritatea unui congressu. 
Eaca teremulu pe care s’a pusu Romani’a dela inceputulu 
incidentului.

S’a obiectatu. Ciue va fi mandatarulu iusarcinatu cu 
esecutarea, supraveghiarea si aplicarea stricta a regulamente
loru elaborate de comissiunea europena î

Tratatulu dela Berliuu ne da respunsulu la acesta obi- 
ectiune. Regulamentulu de supraveghiare trebuie se fia 
facutu de catra comissiunea europena ; der’ esecutarea aces- 
toru regulamente apartieue si trebue s’apartina esclusivu flă
cărui stătu riveranu, pe întinderea teritoriului seu. Acestu 
dreptu este inerinte suveranității stateloru libere si iude- 
pendinte. De aceea cestiunea s’a pusu astfeliu : Cine va fi 
mandatorulu special.u insarcinatu se esercite chiaru pe locu 
supraveghiarea iucredintiata comissiunii europene, căci ar’ fi 
cu neputintia acesteia se implinăsca o asemenea sarcina in 
corpore ? Nimicu uu impedica pe cbmmissiunea europena se 
delege din sinulu seu, Cum a facut’o pentru diferite alte 
comissiuni, pe unulu seu mai multi comissari cu dreptulu 
si missiunea d’a veghiâ că tăte statele riverane se esecute 
regulamentele cu credintia si in conformitate cu prescrip
tiunile comissiunii europene.

Insi-si plenipotențiarii Austro-Ungariei au propusu a- 
cest’a solutiune in cougresulu de la Berlin. Ea este consem
nata testualu in protocolulu. 11. Eace testulu, estrasu din 
propunerea baronului de Haymerle:

„Regulamentele de navigare si politia fluviala in josulu 
Portiloru de feru voru fi conforme cu acelea cari au fost 
său cari voru fi introduse de comissiunea europena pentru 
partea din josu de Gulati, Unu comisaru delegatu de com- 
missiunea europena va veghi’a asupra esecutarii acestoru re
gulamente."

Acest’a redactiune a fost primita de congresu, cu singura 
deosebire că, in tratatulu dela Berlin, dreptulu de supra
veghiare, pe care baronulu de Haymerle voia se ’ln in- 
credintieze unui singuru comisaru delegatu, congresulu l’a 
reservatu intregei comissiuni europene.

Este dăr’ stabilitu că politic’a austriaca, in 1878, gasea 
articululu 55 din tratatulu dela Berlin forte ’ndestulatoru 
pentru a apară interesele Austro-Ungariei pe Dunăre. Car; 
sunt cuvintele atătu de puternice ce făcu că ămenii de stătu 
Austro-Ungari se’si fi schimbatu atătu de iute parerea?

Este ăre interesulu loru pentru libertatea de navigare 
a fluviului ?

Acest’a libertate este garautata intr’unu modu absolutu 
prin tratate, si de siguru nu Austro-Ungari’a a profitatu 
mai pușinu, de densa.

Este ăre dorulu d’a garantă intr’unu modu stabilu in
teresele navigării si ale comerciului Austro-Ungaru pe Du
nărea de josu ?

Nu se vede intru ce aceste interese erau puse in peri- 
culu. De mai bine de 40 ani Austri’a a stabilitu puținu 
cate pușinu unu monopolu de faptu asupra navigării pe Du
năre, si nu statele riverane din josu de Porțile de feru au 
pusu pedici stabilirii acestui monopolu.

In ce regulamentarea navigării fluviului de către com- 
missiunea europena si aplicarea acestei regulamentari de către 
riverani, suptu controlulu eficace alu comissiunii internaționale 
ar’ vatama interesele austro-ungare ?

Si pentru-ce instituirea comissiunii mixte ar’ presinta 
mai multe garanții pentru aplicarea stricta a regulamenteloru?

Din contra, instituirea acestei noue comissiuni n’ar’ face 
de cătu se sustragă esecutarea regulamenteloru de la con
trolulu europenu, in profîtulu unei puteri mari care, prin 
singura s’a presinti’a in sinulu comissiunii mixte, ar’ obține 
o prepouderintia contraria literei si spiritului tratateloru 
din 1815, 1856 si 1878.

Prin urmare, silintiele politicei austriaco, cu scopu d’a 
obține instituirea comissiunei mixte, suptu presiedintia Austro- 
Ungariei, neputendu se aiba numai tendintia d’a apara in
teresele navigării s’ale comerciului austro-ungaru, pe care nu 
le amenintia nici unu periculu, trebuie a se cauta ’ntr’alta 
parte obiectivulu loru.

Prepouderanti’a absoluta pe Dunăre, ece scopulu tradi- 
tionalu alu politicii cabinetului din Vien’a de o jumetate de 
secolu.

VI.

Acest’a o data stabilitu, se va ’ntielege lesne resistiuti’a 
pe care Romani’a o opune ori-carei abateri de la tratatele 
esistinte cari garanteza libertatea Dunării. Pentru ea, acest’a 
este o cestiune de esistintia.

Unu emininte barbatu de stătu rornanu dicea ’ntr’o di 
aceste cuvinte : „Suptu pedepsa d’a ne distruge si sinucide, 
suntemu nevoiti se aparamu libertatea Dunărei că unu in- 
teresu europenu: numai cu acest’a conditiune acestu mare 
fluviu va pute se remana rornanu. Nu se va pute dice, ca 
după o lupta de 40 ani pentru a crea o patria libera si 
unita, unu Regatu independinte, după ce Romani’a a cuceritu 
loculu seu in famili’a popăreloru cu pretiulu sângelui miiloru 
din copii sei, vomu sacrifica Dunarea, marea nostra artera 
fluviala, singura care ne pune ’n contactu imediata cu po- 
părele din Occidinte, singura care lega esistinti’a năstra la 
unu mare interesu europenu."

Atitudinea României in cestiunea Dunării nu va pută 
fi dăr’ indoiăsa. Positiunea-i geografica ei impune o politica 
de ordine si de pace. Politic’a s’a nu va fi nici-o-data 
agresiva; chiaiu atunci candu este nevoita se mărga ’n 
contra vederiloru vr’uneia din puterile vecine, ea o va face 
acăst’a cu moderatiune, punendu-se pe teremulu dreptului si 
interesele sale vitale ’i impunu datoria d’a nu cede.

La Nouvelle Revue a apreciata, in numerulu său de la 
1 Septembre 1881 acest’a atitudine a tenorului regatu ro- 
mauu in termeni plini d’o simpatia, pe care amu voi s’o 
vedemu împărtășită de tăta opiniunea publica europena: 
„Cestiunea Dunărei, totd’auna pendinte, nici o data otarita, 
ar’ fi deja resolvata fara curagiăsa resistiutia a României.

Acestu vigurosu stătu si-a pusu totu punctulu seu de 
onăre in apararea absoluta a drepturiloru sale; nici presi
unile, nici promisiunile, n’au schimbatu nimicu diu acăst’a 
incredere: cu taria in sinulu comisei uniloru, cu calmii si 
bunu simtiu in disputele de presa, Romani’a opune cuvinte 
seriăse sotismeloru, isi deconcertedia inamicii prin sângele 
seu rece; totu ast-felu si in câmpiile de la Plevn’a, tener’a 
armata de dorobanți cuceri dela primulu atacu renumele 
unei vitejii si tarii neașteptate.

Romanii sunt in dreptu se spere, ca Europ’a, o data 
lămurită asupra adeverateloru sale interese la Dunarea de 
josu, se va convinge ca Romani’a, aparandu-se pe sine apera 
una causa europena. Nu s’ar’ pute areta mai bine acestu 
adeveru incontestabile de cătu reproducendu cele căte-va linii 
pe care i le consacră totu la Nouvelle Revue in numerulu 
seu de la 15 Septembre 1881 :

„Credemu ca chiaru din caus’a miosiorimii sale Romani’a 
represinta, in acest’a cestiune, cu mai multa sigurantia de 
cătu ori-care alta stătu principiile dreptului internaționale' 
si protege mai bine libertatea unui fluviu pe care nu se va 
gândi nici o-data se’lu esploateze pentru scopuri ambitiăse. 
De aeeea reclamările sale trebuie se provoce simpatiile mari- 
loru puteri."

In adeveru, Romani’a este puterea cea mai directa in
teresata se apere libertatea Dunării si se o mențină suptu 
controlulu colectivii alu Europii. In acăst’a cestiune vitala 

pentru ei, Romanii trebue, după esemplulu unui ilustru Ro- 
manu, se ie că devisa acestu adagiu:

Ceterum censeo Istrum esse defendendum !
(Nouvelle Revue*)

*) După „Romanulu."

Divers e,.
(Printiulu mostenitoru i n A r- 

d ă 1 u.) Venatărea de ursi din 19 si 20 a cu
rentei a remasu, după cuni se spune, asemenea fara 
resultatu. Cu t6te astea printiulu a fost veselu 
in totu timpulu bătu a petrecutu in tiăr’a năstra. 
Alteti'a S‘a a promisu, că va veni, si in tămn’a 
viitâre la venatore de ursi in Ardălu. Se dice 
că atunci are de gandu a luă parte la venatăre 
si Maiestatea S’a. Dumineca Altetiele Loru prin
tiulu si princes’a Ștefani a cu suita au asistatu 
la serviciulu divinu in biseric’a romana din Gurghiu. 
După liturghia Altetiele Loru se preamblara prin 
gradin’a castelului, apoi se retraseră in odăi. Indata 
după acăst’a sosiră vreo 25 parechi de săteni tineri 
romani dela Jabeniti’a cu lăutarii, cari esecutara 
in curtea castelului jocuri naționale. Antaiu 
jucara junii „Calusierulu", apoi urmă „Ardeleana" 
si „Hatiegana" cu fetele. înălțimile Loru au pri- 
vitu cu mare interesu la jocu si apropiandu-se de 
jucători le-au esaminatu costumurile, cumperandu, 
se dice, multe obiecte dela jucători si jucatăro si 
impartindu-le daruri insemnate. Este caracteristica 
turburarea, de care âu fost cuprinse diarele maghiare 
din caus’a jocului romanescu ce s’a arangiatu in 
onărea inaltiloru ăspeti. Cine a mai dusu pe „mo
jicii" aceia de Romani acolo? Candu au cerutu cu 
printiulu mostenitoriu se cunăsca mai bine Ardălulu, 
foile din Clusiu la tăte, numai la „feciorii" si la 
fetele romane nu s’au ganditu. Firesce, bieții Ro- 
manasi sunt descriși in foild unguresci că nesce 
„selbatici" imbrecati in cojăce „mânjiți*  si „nes- 
palati"; si cu tdte aste se dice in raporturi, că 
ei au salutatu pe Inaltimele loru cu „Eljen" nu cu 
„se traiăsca ! ?“

Observamu in fine că d’intre prelatii romani 
Escel. S’a Metropolitulu Dr. Ioane Vancea 
a salutatu pe Altetiele Loru la sosire in Tărgulu 
Muresiului; Escel. S’a a fostu invitatu si la prandiu.

(Concertele filarmonice) s’au re- 
inceputu anulu acesta sub conducerea D-lui Anton 
B r a n d n e r. D-s’a nea doveditu in totu-deauna, 
că este neobositu in a incercâ totu possibilulu spre 
a redică cultulu musicei la noi. Observamu in 
personalulu d-lui căteva puteri noue, ce si le-a 
castigatu prin propri a staruintia in timpulu din 
urma. Astfeliu si cu ajutoriulu unui numeru in- 
semnatu de diletanti, cari făcu parte din societatea 
filarmonica, d. Brandner a pasitu la resolvarea pro
blemei ce si-a pus’o cu concertele filarmonice si nu 
fara succesu.

Publiculu amatoru de musica pdte fi multiumitu 
cu primulu Concertu, la care s’a esecutatu urma- 
toriulu progamu: Beethoven: Symphonia 
Nr. 2 (D-dur). Bruch M a x: Concertu pentru 
violina cu acompaniamentu de orchestra, esecutatu 
de d. Eduard Loebel. H ă n d e 1 : Largo pentru 
violine unisono, Harfa cu celelalte instrumente. 
L i s z t: Rhapsodia ungqrăsca (arangiata pentru 
orchestra de Cari Muller-Berghaus.) In totalu 
programulu a fostu bine alesu si esecutatu. — 
De astadata publiculu brasioveanu a fostu slabu 
representatu si este de regretatu a vedă, că la noi 
„musica", prin care se cultivăza si nobiliteaza sem- 
tiemintele omenesci, este inca asiă de puținu in- 
tielăsa si inbrațiosiata. Cu indiferenti’a nu vomu pută 
incuragiă nici o intreprindere de feliulu acest’a, ci 
vomu remană in totu-deuna unde amu fostu.

(La trib anal u.) Presidentulu catra acu- 
satu : — Acum sunteti achitatu, domnulu meu. fe- 
riti-ve pe viitoru de societățile rele. Acusatulu: 
— Da, domnule presidentu, voiu caută se nu mai 
me gasescu fația in fația cu d-văstra.

(Dr. I o s i f u G a 11 u) fostu referentu la 
curtea de cassatiune si a luatu astadi adio in modu 
oficialu dela curtea de cassatia, scrie „Pester Lloyd". 
Dr. Gfallu a fostu membru alu curtiei de cassatia 
dela anulu 1869 si sa distinsu prin talentele sale 
eminente si prin diliginti’a sa neobosita; pe teră- 
nulu literaturei juristice si-a căstigatu merite du
rabile cu scrierea „Dontvărtâr", după ce in distric- 
tulu Racasiu a fostu alesu de deputatu, a para- 
situ după uuu servitiu de 20 ani cariera judeca- 
torăsca. Dr. Gallu are acuma ocasione a ’si valoră 



facultățile sale distinse in comissiunea justițiara a 
dietei.

(Deschiderea facultatii teo
logice) avii locu Joi la amddiu in sal’a Senatului 
(palatulu Unversitatii). La intrarea Metropolitului. 
Primata si a d-lui ministru de culte si de in
strucțiune publica in sala, corurile dela couserva- 
toriu dirig’iate de d. Vachmann au intonatu unu 
iînnu ocasiunaln. După binecuventarea ce a dat’o 
vechiulu vicariu alu Metropoliei Calixtie, ministrulu 
de culte si instrucțiune Urechia a pronuntiatu unu 
discursu, la care a respunsu Metropolitulu-Primatu. 
Apoi P. Inocentie vicariu alu Metropoliei si unulu 
din professorii nouei facultati au pronuntiatu, la 
rândulu loru, discursuri in numele professoriloru 
acestei facultati. T6te discursurile au fost viu aplau
date. Ceremoni’a s’a finitu prin binecuventarea salei 
din palatulu Universității, unde se voru tien6 cur
surile teologice.

(Facultatea de teologia din Bu
fi u r e s c i) s’a deschisu Joi 12 Novembre. Eaca 
numele profesoriloru cari au fostu insarcinati se 
predâ cursuri la facultatea de teologia: Dr. Barbu 
Constautinescu, doctoru in filosofia si liceutiatu in 
teologia dela Universitatea din Lipsea, preda : Is
toria biserichsca; Dr. N. Nitiulescu limb’a ebraica 
si exegetic’a v. testamentu; Dr. Gr. Zotu introdu
cerea si exegetic’a N. Testamentu; Archiereulu Ca- 
listratu Orleanu Patrologi’a ; Archiereulu Silevestru 
Balanescu istori’a dogmeloru Archiereulu Inochen- 
tie vicarul Sf. Mitropolii, absolventu alu Semina- 
riului din Socol’a predă introducerea in Vechiulu 
Testamentu; Archimandritulu Enaceanu preda : En
ciclopedia teologica.

(Cum se ’ntroducu Evreii in 
t i 6 r a.) Afara din cuprinsulu vamei dela Mihai- 
leni s’au descoperitu mai multe fraude. „Romanulu“ 
adauga că totu prin aceste localitati se banuesce 
că se introducu cei mai multi evrei vagabundi cu 
pasapârte false. Eaca cum se presupune că se in
troducu : „Evreii stabiliți in tibra, preteestandu că 
au a face caletorii in Austro-Ungari’a, obtînu pasa- 
p6rte dela autoritatile romane, apoi ei tramitu 
aceste pasapârte coreligionariloru loru din Austro- 
Ungari’a, cari vinu cu densele la fruntarii si intra 
in tiăra că Evrei din Romani’a, Semnalmintele din 
pasapârte fiindu mai totdeaun’a acelea-si si descrise 
in modu vagu, ele nu potu cătu-si de puținu se 
faca a se deosebi persânele si a impedecâ p’unu 
altulu, afara de posesoru, a se servi de densele. 
De aceea ar’ fi bine, credemu, că pasapbrtele de a- 
cum inainte se fia insolite de fotografiele pose- 
soriloru.8

(Teatru in Bucuresci.) Aseara, scrie 
„Timpulu8, s’a representatu la Teatrulu Nationalu 
„Larnp’a fermecata8, opereta comica in 3 acte. 
Publicu destulu si alesu. Precum amu pututu ob
servă, Marți la teatrulu romanescu este intaluirea 
clasei inalte a societății. Interpretarea a fostu sa- 
tisfacâtâria ; d-nele Danescu, Gavala, Welner si dd. 
Mateescu, Popovici au culesu multe aplause. D-r’a 
Danescu mai alesu, in rolulu fiicei Sultanului, ne-a 
probatu, că este o buna cantareatia. Vocea-i este 
dulce, puternica, timbrata si o modulează cu des
tula măiestria. Publiculu a remasu fârte multiamitu. 
Mane sâra Joi, se joca „Trei Crai dela Resaritu8 
si „Bunaseara vecine.8

(Unu vaporu păzit u) Citimu in „Posta8: 
Vaporulu „Vulcanu,8 sub pavilionulu germanu a 
sositu eri la 2 6re dupe ameadi in portulu nostru. 
Se scie, că acestu vaporu a fostu banuitu că incar- 
catu cu dinamita; de aceea a fostu insoțitu pen
tru observație dela intrarea s’a in gurele Dunărei 
de vapârele de resboiu „Pitiunda8 din partea Rus- 
siei si „Fulgerulu din partea României. „Fulge- 
rulu8 l’a insolita până la Galați si stationâza ală
turea cu densulu. Vaporulu „Vulcanu8 este adre- 
satu casei Foscolo et C-ie din orasiulu nostru. De- 
clarati’a de incarcamentu este făcută pentru diverse 
mărfuri.

(Trăsură cu vaporu.) La Bruxelles 
s’a construitu si sau facutu incercari cu o noua 
trăsură cu vaporu. Ea se datoresce inventiunei unui 
danesu, anume D. Rowan, alu cărui nume ’lu si 
p6rta. In acestu. nou sistemu motorulu este cu 
totulu independentu de trasur’a propriu disa. Mo
torulu se p6te redică candu trasur’a are nevoie de 
reparatiune. Caldarea pentru desvoltarea vaporului 
e verticala; moderatorulu pentru a suprimă ad
miterea vaporului pârta frâne; mai multu, partea 
motrice este asiediata pe nesce pietre rotuudîte, ceea 
ce permite a-o indepartâ fara ajutorulu curbeloru. 
Trasur’a-vaporu a d-lui Rovau păta transportă

cincidieci voiajori; ea cuprinde căte unu aparta- 
rnentu pentru fia-care din cele trei clase, si alte 
dube locuri, din cari unulu pentru bagaju si al
tulu pentru căni. încercările făcute au fost din 
cele mai satisfac&târie. Trasur’a-vaporu a invinsu 
cu desevârsire t,6te povernisiurile, si are o vitesa 
(iutiâla.) de 25 chilometri pe ora, ceea ce este unu 
resultatu forte frumosu. „Voc. Cov.8

(Arsa d e v i u a.) Citimu in „Telegrafulu8: 
Faptulu s’a intemplatu alalta-ieri la Sadagur’a in 
Bucovin’a; dâmn’a Stanculescu, soQi’a unui amploiatu 
localu, mergea spre biserica, pe candu unu teneru 
evreu aprindiendu tîgaret’a s’a asverll chibritulu 
aprinsu spre loculu unde trecea tener’a dârnna. 
Printr’o nenorocire fatala fustele si rochi a dâmnei 
in cest.iune luara focu cu o rapeditiune oribila; 
tener’a femea, vediendu-se imbrațisiata de focu, 
perdîi presenti’a de spiritu si incepîi a fugi, stri- 
gandu ajutoru, dâr’ mișcările rapedi nu făcură de 
cătu a urcă furi’a elementului distrugâtoru. Nisce 
trecători, vediendu feme’a incendiata avura spiritulu 
de a o opri cu sil’a si de a-o acoperi cu paltanele 
loru. Foculu ta imediatu inabusitu, dâr’ arsaturile 
victimei acestui accidentu sunt teribile. Evreulu 
fugi, trecându graniti’a spre Romani’a.

(A r b i t r i u.) Joi s’a asteptatu sâ se pro
nunție arbitrii asupra diferentieloru d’intre mi- 
nisțeriulu lucrariloru publice si d. Guillox, con- 
structorulu liniei Ploiesci-Predealu. Arbitrii sunt: 
pentru ministerulu lucrariloru publice, d. A. Petrescu 
consiliaru la curtea de cassatiune, si pentru d. 
Griiilloux, d. Mandrea, consiliaru la aceea’si curte.

(Midîlâcele n 6 s t r e de traiu.) Ceea 
ce mananca, bea si fumdza Berlinulu, se vede din 
cele scrise de „Berlinei1 Tagblatt8 : In timpulu 
din urma prefectur’a politiei eara a cautatu se 
vdda ce făcu „fabricanții8 midîlâceloru de traiu. Cu 
acâsta ocasiune s’au constatatu fapte surprindietâre. 
Nu e lucrulu celu mai reu, ddca asid numit’a ca
fea de sanatate se vinde in invelitâre de plumbu, 
dâr’ mai ingrijitoru este, că s’a gasitu ciaiu, care 
avea o culâre verde nu dela natura, ci dela unu 
vâpsitoru; că piperulu este amestecata cu o huma 
feruginbsa; că s’a intrebuintiatu apa necurata pen
tru a fabrică apa de soda si că ciocolat’a si cacao 
suntu amestecate cu faina de cartofi si burueni. In 
tutunu se gasescu bucăți de lemne, cari uumai 
aroma nu au. Multa faina s’a gasitu stricata, incătu 
e pecatu se intre in cuptoru. Pentru amatorii de 
siropuri de smeura va fi interesanta se afle, că 
suntu vâpsite cu fucsina si cu carmin. De ce se 
dai miere unui pecatosu de Berlinesu ? La ce mai 
servescu albinele, ddca avemu scrobdla vâpsita ? 
Si apoi se vedeți, cum se fabrica untulu ! Apoi mai 
este unu felu de ceaiu, amestecata cu păne rasa, 
incătu n’ai trebuintia de pesmeti ! Din 254 de 
probe, s’a constatatu 44 falsificate, cari justifica 
mesurile severe, luate contra falsificatorilor!! fara 
consciintia. „Resb.8

(Unu calu fara peru.) Gradin’a 
zâologica din Moscva are in posesiune unu calu, 
cum nu se mai afla in celelalte grădini zoologice 
din Europa, adeca unu calu fara peru. Nu se scie 
bine originea acestui calu, nu se scie asemenea ddca 
este dintr’unu soiu deosebitu. S’a adusu din Asi'a: 
a fost tramisu din Turchestanu de cătra generalulu 
Kaufman. Formele lui sunt fârte elegante : pelea 
este de unu rosiu viu, dâr’ cu totulu gbla. Este 
fârte simtitoru la frigu; de aceea este ținuta si 
inveluitu in plapomi de lana.

(E m i g r a r i d i u A m e r i c a.) Pe candu 
Europenii emigrâza inca, in mare numeru, spre 
Americ’a, multi Americani, satui de patri’a loru, se 
reintorcu in ceea a parintiloru sdu stramosiloru 
loru. — Din statistic’a Stateloru-Unite reese, că 
pe anu emigrdza in Europ’a căte 50,000 bmeni, 
in terminu mediu, — Deosebirea intre emigratiunea 
europdna spre Americ’a si cea americana spre Eu
rop’a, e, că in vreme ce intre Europeni nu isi 
cauta o noua patria, dincolo de Oceanu de cătu 
cei ajunși la sapa de lemnu, din Americ’a vinu la 
noi numai 6meni cu dare de mana. — Lumea noua 
e in primejdie se’si vâda trecându bogățiile in lu
mea vechia, unde totu mai bine se p6te trăi cu 
ele...! „R. L.8

(Unuprintiuprinsu cumăn’ain 
s a c u.) Suntu căte-va dile de candu tribunalulu 
corectionalu din Berlin a judecata procesulu prin- 
tiului russu Greorge Davidovici. prevenita pentru 
sustragere si escrocherie. Printiulu, care are dube- 
dieci-si-sidpte de ani, a fostu recunoscuta culpabilu 
si condamnata la duoi ani de inchisâre si la per-

derea drepturiloru civile si politice pentru același 
timpu.

(P a r i s u 1 u in m o m e n t u 1 u de f a g i a.) 
Ultimulu buletinu statisticu dresatu de catra mu
nicipalitatea capitalei ne aduce urmatdrele notitie 
asupra Parisului. Populatiunea totala se urca la 
1.988,806 inși, adica este echivalenta uneijumatati 
a populatiunei micei republice elvețiano. Dela 4 
Novembre anulu curenta si până la 10 (iu decur- 
sulu unei septemani,) au muritu 1037 inși; din 
diferite băle, care bantue capital’a oftic’a (phtisia 
pulmonara) a rapitu 170 de inși. Septeman’a pre
cedenta n’a data de cătu 960 morti. In terminu 
mediu, Parisulu pierde din totalulu poporatiunei 
sale in demersulu de unu anu peste 10,000 de 
omeni morti de feliurite b61e. Accidente si sinuci
deri rapescu din populatiunea intrdga, in terminu 
mediu, pe anu, peste 275 inși.

Publicatiune de licitatiune.
Prin care se face cunoscutu că mâr’a din Pe- 

trisatu (Pdterfalva) cu 4 pietrii, care este proprie
tatea fondului de institutiune asid numita P. P. 
Basiliti; se va esarendă pre calea licitatiunei in 
1-ma Decembre a. c, la 10 6re a. m. in cance- 
lari’a subscrisului.

1. Timpulu de arenda se incepe in 1-ma Ianu
arie 1882, si durdza sidse (6) ani.

2. Doritorii de a licită au a depune inainte de 
inceperea licitarei 10% a sumei de eschiamare de 
3000 fl. v. a. că vadiu; si pre lenga aceea la 
dorinti’a comissiunei licitatâre, sunt datori a justi
fica si starea loru materiala.

Oferte iu scrisu provediute cu vadiulu recerutu 
numai asid se voru luă in considerare, ddca celu 
puQinu cu o di inainte de licitatiune voru fi sub- 
sternute Veneratului Consisțoriu Metropolitanu din 
Blasiu.

3. Informatiuni mai detailate despre conditi- 
unile de licitare si până la terminulu de licitatiune 
se dau in cancelari’a subscrisului.

Blasiu in 16 Novembre 1881.
Ludovicii Csato,

2—3 advocata arcliidiecesauu.

Our sulu de Bucuresci 
dela 12/24 Novembre 1881.

Valori Scadenti’a Cti- 
pdneloru

Cum- 
pera Vinde

5% Rent’a Romana.............. 1 Apr. 1. Ort. 88.7, 89.74
6°/0 Oblig, de Stat, convert.

rurale................................. 23 Apr. 23 Oct. 98.— 99 —
8°/o Oblig, doineniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul.
6°/0 Oblig, căiloru fer. rom. 1 luliu 102 — 103.—
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 102.— 103,—
7°/0 „ „ urbane idem 102.— 103.—
80/0 Imprum. municipalu . . idem io5. 106%
Oblig, casei de pensiune (lei

300, dob&nda 10 lei). . . 1 Maiu 1 Nov. 220.— 230.-
Losuri municipale (20 lei) . . cu premie 29.— 30.—
Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. 1510 1530
Auru contra arginta.............. 1.— 1 —
Auru contra bilete hipotec. . 1.— 1.7,
Auru contra bil. de Banca nat. 1.— 1%
Florini Val. Austr.............. 2.14— 2.15—

0-u.renliz la burs’a, de Vien’a
din 25 Novembre st. n. 1881.

Rent’a de auru un- împrumutata cu pre-
gara .... 119.60 miu ung. . 125,25

împrumutata cailoru Dosurile p. regularea
ferate ungare . 133 — Tisei si a Segedin. 112.60

Amortisarea datoriei Rent’a de harthia aust. 77.25
cailoru ferate de ostu „ de argintu „ . 78.05
ung. (l-a emissiune) 91.40 „ de auru „ 93.90

dto. (Il-a emissiune) 109.— Dosurile din 1860 . 132 80
dto. (111-a emissiune) 97.— Acțiunile bancei austr.-
Bonuri rurale ungare 99.40 ungare 840.—
dto. cu cl. de sortare 98.50 „ bancei de credita
Bonuri rurale Banat- ungare 360.—

Timiș. 98.75 „ bancei de credita
dto. cu cl. de sortare 97.70 austriaco . 363.—
Bonuri rurale transil- Argintul u —.—

vane .... 99 25 Galbini imperatosci . 5.60
„ croato-slav. . 99.50 Napoleond’ori 9.41

Despăgubirea p. dijm’a Mărci 100 imp. germ.. 58 20
de vinu ung. . 96.75 Londr’a, . 118.70
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