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Brasiovu, 17 Novembre.
Primulu mesagiu regalu, cu care au fost des

chise Dumineca Corpurile legiuităre romane se de- 
osebesce la prim’a ochire de mesagiele anteriâre 
princiare prin aceea, că, este mai inca odata asiâ 
de lungu, de cumu obicinuiea a fi aceste din urma. 
Estensiunea mesagiului pare a fi fost conditiunata 
de unu singuru pasagiu, celu mai importantu din 
t6te, care privesce o cestiune vitala pentru noulu 
Regata: cestiunea Dunărei.

Spre a arată, in fați’a Europei cătu de sirinsu 
sunt legate menirile României de libertatea Dună
rei era de lipsa de a face espunerâa intregei situ- 
atiuni a Regatului. Si ’ntradeveru mesagiulu regalu 
descrie cu-o maniera destulu de convingâtoria starea 
tierii astfeliu, câ statele europene sâ se p6ta con
vinge, că Romani’a este destulu de tare si inain- 
tata spre a implini missiunea ei la Dunăre, ce con
siste in asigurarea libertății si a inflorirei navi- 
gatiuuei pe acestu fluviu.

Pentru astadi ne vomu margini numai la dis
cutarea acelei parti din mesagiu, care se refere la 
cestiunea Dunărei. După ce accentuâza caracterulu 
linistitu si pacinicu alu timpului, care este bine 
alesu câ Corpurile legiuitâre se procdda la insem- 
nat’a opera a imbunatatirei organisatiunei interibre a 
statului, dandu cu deosebire intereseloru sale eco
nomice o desvoltare potrivita cu avuțiile pamentu- 
lui României, după ce arata ceea ce s’a facutu 
si ce mai este de facutu spre scopulu acest’a, me
sagiulu trece intr’unu inodu plasticu la cestiunea 
Dunarâna, dîcându că t6te lucrările pentru redica- 
rea economica a tierii voru fi zadarnice, dâca ea 
nu se va bucură, de deplin’a libertate a navigati- 
unii pe Dunăre si ddca pe acdst’a mare artera de 
comunicatiune i s ar’ impune conditiuni, cari se in- 
greuneze esportulu romanu.

Fruntariile pe uscatu ni s'au inchisu aprbpe 
cu desevârsire pentru esportulu viteloru, voiti acuma 
se ni se inchida si drumulu pe apa? Acăst’a 
apostrofare se pbte ceti printre rândurile mesagiului, 
ea este adresata aceloru poteri, cari au unu inte- 
resu la consolidarea statului romanu si credemu, 
că in casulu de fația nu voru rernane far’ de efectu. 
Periclulu ce amenintia atălu de rnultu indepen
denții economica si politica a României este sem
nalata prin accentuarea recunoscintiei Romani- 
loru cătra acele poteri, cari au contribuita la 
emanciparea Dunărei de ori ce „preponderantia 
esclusiva".

Romanii semtu, că aci se tractbza de-o condi- 
tiune esențiala pentru propășirea politica si eco
nomica a tierii loru si mesagiulu talmacesce destulu 
de elocuentu acestu semtiementu aratandu nestra- 
mutat’a ioru hotarire de-a face t6te sacrificiile pen
tru asigurarea libertății absolute a Duuarii „celu 
puținu in apele romane."

Mesagiulu se provâca si la atitudinea, ce a 
observat’o tidr’a fația de propunerea retrocessiunei 
Basarabiei si care isvorise mai vârtosu din credinti’a 
in marea importantia a libertății Dunării pentru 
desvoltarea viitbre a României. Nu putemu se as- 
cundemu, că memorarea fatalei propuneri de retro- 
cessiune la acestu locu a desteptatu in noi pe 
langa o neplăcută impressiune si 6re care temere, 
câ nn cumva acelu trista casu precedentu se ’si 
afle unu resunetu si in atitudinea viitâre a poteri- 
loru fația de libertatea Dunării. De aceea amu fi 
preferitu mai bine câ se nu se faca amintire de 
acea fatala propunere.

Judecandu inse lucrulu mai de aprâre amu 
trebuita se admi ternii, că cu intentiune s’au inter
calata acele cuvinte in mesagiu, pentru câ să se 
aduca aminte stateloru europene de marea nedrep
tate ce a indurat’o ia 1878 Romani’a prin ne
păsarea loru. A-ti suferita se ni se iea Bassara- 
ai’a veți lasâ se ni se iea acuma si Dunarea ?

Acâst’a nu este numai unu strigatu după aju- 
toriu, ci si o admonițiune adresata mariloru poteri.

A lasâ câ sâ se calce dispositiunile tractateloru si 
a dreptului gintiloru la Dunăre ar’ insemnâ a peri- 
clitâ nu numai interessele de esistentia ale Ro
mâniei ci si interessele Europei, cari pretindu 
câ comerciulu pe Dunăre se fia liberu, nu mono- 
polisatu si credemu că in garanti’a ce-o oferă statulu 
romanu in aperarea acestei libertăți si Austo- 
Ungari’a isi p6te vedd pe deplinu asigurate in
teressele sale.

Cronic’a evenimenteloru politice.

In ajunulu intrunirei congressului bi- 
sericescu alu Serbilorudin Unga- 
ri’a, „patriotii" dela Budapest’a isi dau mari si- 
lintie pentru de a capacitâ pe Șerbi asupra „neces- 
sitatii de stătu" după care scaunulu patriarchalu 
dela Carlovitiu ar trebui se ’lu ocupe in viitoriu 
unu mamelucu alu dloru Tisza-Trefort. Dâr’ națio
nalii șerbi cari formdza maioritatea precumpanitâria 
a membriloru congressului (62 intre 75 membri) 
nu sunt nicidecum dispusi a lasâ se li se impună 
unu candidata ă la episcopulu Angelici, ci ei vo- 
iescu cu totu dreptulu sâ se folosdsca de libertatea 
ce le-o da vechiulu privilegiu dela 1690 de a ’si 
„alege după propri’a loru vointia unu archiepiscopu 
din sinulu natiunei serbe" cu atătu mai vârtosu, 
cu cătu acestu privilegiu a fost confirmata dela 
1690 incbce de repețite-ori, ear’ mai in urma prin 
statutulu congressului serbescu la 1875.

Naționalii șerbi au candidatulu loru, pe inve- 
tiatuta episcopu dela Buda Stoicovici. Ace
st’a a mai fost alesu odata la 1874, inse corbn’a 
atunci l’a respinsu la propunerea guvernului ungu- 
rescu. Acuma este grav’a cestiune dăca dela 1874 
incăce Stoicovici a recastigatu dr’ grati’a monar- 
chului intrătata câ, flindu de nou alesu, se capete 
iualt’a confirmatiune. „Pester Lloyd" recomenda 
Serbiloru câ inainte de ce l’ar’ realege sâ se asi
gure mai antaiu despre acdst’a; sperantia nu le dă 
nicidecum si le recomenda se alâga de patriarchu 
pe unulu, care se p6ta representâ si interessele sta
tului. Noi amu facutu esperiintie destulu de triste 
cu privire la cele ce le pretindu interessele „statului" 
dela nemaghiari; si Naționalii șerbi nu sunt mai 
puțiuu patîti: de aceea nu credemu că se voru 
abate dela cărarea ce le-o indica instinctulu de 
conservare naționala.

Ministrulu de esterne austro-ungaru K a 1 n o k y, 
se dice, că reintorcându-se dela Petersburg 
se va opri la B e r 1 i n u, unde va conferi cu 
prințiulu B i s m a r k.

Pacificarea Bochesiloru a avuta slabe 
resultate dela 1869 incăce, ddca acuma e aprăpe 
se incdpa din nou insurectiunea. Vomu vedă, ce va 
face noulu comandantu gener. Ioanovici. 
Deocamdată bandele de insurgenți si de hoți se 
inmultiescu si paralelu cu acâst’a se inmultiesce 
si numerulu gendarmiloru. Du6e regimente de 
infanteria au primita ordinu de a fi gafa se plece 
in Dalmati’a. Intre aceste este si regimentulu de 
inf. 63, compusu din Romani din părțile Naseudului.

După înformatiunile, ce le primesce „N. Fr. 
Presse", marile poteri nu sunt inca decise 
ce positiune definitiva se iâ in cestiunea 
Dunărei si p6te că inca multa timpu voru 
remand n e h o t a r i t e. Romani’a pune t6te in 
mișcare la Paris, spre a dobândi dela noulu cabi- 
netu retragerea cunoscutei propuneri medilocitbrie 
ce-o făcuse cabinetulu Ferry si totodată lucra la 
Londr’a, cu scopu de-a indemnâ cabinetulu anglesu, 
câ in cointielegere cu celu francesu se persiste 
in cererea câ funcțiunile comissiunei europene Du
nărene se fia estinse până la Porțile de feru. Fran- 
ți’a ar’ retrage bucurosu propunerea s’a, ddca nu 
ar’ fi impartasit’o deja mariloru poteri. P6te că 
Franți’a si Angli’a ar’ sprigini si estinderea func- 

tiuniloru comissiunei europene până la Porțile de 
feru. Ddr’ in Paris câ si in Londra se scie, că cu 
acdsta nu numai Austro-Ungari’a, ci si Germani’a, 
Itali’a si Russi’a nu s’ar’ uni. Astfeliu va sosi 
p6te terminulu, candu mandatata comissiunei euro
pene se va fini, fara câ sâ se fi adusu o solutiune 
in cestiunea comissiunei mixte si atunci negresitu 
voru fi constrinse t6te poterile de a luâ o positi
une clara in cestinnea Dunărei.

Se vorbesce că cunoscutulu membru alu comis
siunei dunărene d. Barrâre protegeatulu d-lui 
Gambett’a, va fi numitu ambasadoru alu Francei 
in Bucuresci. — In 26 1. c, d. Cogalni- 
c e a n u a presentatu presiedintelui republicei fran- 
cese scrisorile sale de rechiamare si după aceea a 
facutu o visita d-lui Gambett’a.

Dilele aceste s’a vorbita rnultu in diarele ro
mane si străine de aceea, că dlui Cogalniceanu ’i 
s’a oferita portofoliulu afaceriloru străine. In ca- 
sulu acest’a visit’a tai la Gambett’a are o deose
bita importantia. In loculu dlui Catargi va merge, 
se dice, câ ambasadoru la Paris, ministrulu de in
terne Pherekyde.

„Pacea" e firm’a, sub care cabinetele vechi si 
noue prepara resbelulu celu mare viitoru, ce va 
schimbă fați’a Europei. Si cabinetulu 
Gambett’a se presenta lumei cu ramur’a de 
finicu. Circulari’a d-lui Gambett’a cătra represen- 
tantii Franției in străinătate, datata dela 15 1. c., 
se provdca la declaratiunea noului ministeriu cetită 
in ambele camere (a se vedâ Nr. 127 alu „Gaz. 
Traus.*) unde se indica, politic’a hotarita paci
fica, ce ’si-a propusu a-o urmări.

Dîcal’a cu sabi’a tai Damocle, care atârna 
asupra capeteloru celoru pecatosi, va trebui sâ se 
modifice de aci incolo si sâ se dica: R e v o 1 - 
verulu Nihilistiloru e atîntitu a- 
supra capului s. c. 1. Pe siefulu departamentului 
pentru siguranti’a publica din capital’a Russiei, 
generata C e r e v i n era p’aci se ’lu strămute 
in lumea ccalalta, unde nu mai sunt „dvornici" si 
„ispravnici." Elu lucră in cabinetulu seu, candu 
primi unu biletu „urgenta", in care era scrisu, că 
unu individu voiesce se-i faca unele împărtășiri 
privitâre la o afacere importanta de stata. Generalulu 
iese in sal’a de convorbire si merge spre acelu in
dividu, care deodata sc6te unu revolveru si ’lu 
descarcă asupra generalului. Glontiulu nu nimeresce, 
atinge numai uniform’a generalului; Nihilistulu este 
arestata cu ajutoriulu tai.. Elu se chiama Nicolae 
Sankovski si e polonu din guvernamentulu Grodno. 
Elu a fost instrumenta, câ si revolverulu din man’a 
s’a. Nu se scie cine a condusu atentatulu.

A devenita monotonu de a audi totu numai de 
atentate cu revolverulu unoru individi suspecti si 
de arestarea loru, care niciodată nu lipsesce. P6te 
spre a aduce earasi o variatiune in acestu teribilu 
jocu alu Nihilistiloru, acesti’a s’ar’ fi decisu a face 
unuatentatu cu balonul u. Neputendu 
adeca străbate in palatulu dela Gacin'a pe delaturi, 
ei s’ar' fi decisu a intra in elu pe deasupra cu 
balonulu spre a’ta aprinde si a pune man’a pe impera- 
tulu. Complotulu se dice ar’ fi fost descoperitu. 
Rernane numai a se dovedi, dâca acestu complotu 
nu a esistatu numai in fantasi’a vr’unui russo- 
phobu.

Mesagiulu regalu.
Dumineca M. S, Regele a deschisu Corpurile 

legiuitdre romane dandu cetire urmatoriului Mesagiu :
Domniloru senatorii 1
Domniloru deputati 1

Plăcerea ce semtu de a Me află in mediuloculu 
D-v6stre, rernane in totu-deauna viua. Ea ’Mi dă 
ocassiune de a vorbi cu tiâr’a, prin mandatarii ei 
legali, despre progressele realisate, despre trebuin- 
tiele ei in viitoru, si despre silintiele ce mai ur



mâza se facemu cu totii spre a o asiediâ desever- 
situ in conditiunile unui stătu liberu, prosperu si 
respectatu. Acâst’a sufletâsca multiumire o semtu 
si mai deplinu astadi, câ pentru prim’a 6ra des- 
chidu sessiunea ordinara a Gorpuriloru Legiuitâre 
ale Regatului Romanu, recunoscutu cu simpathia 
de t6te puterile, unitu cu densele prin relatiunile 
cele mai bune si cele mai amicale.

In anii din urma, pe candu aveamu inca a trece 
prin atâtea greutati, a învinge atâtea nevoi, ses- 
siunile Camereloru absorbiau, aprâpe fara între
rupere, t6ta activitatea D-v6stre. Pentru prim’a 
6ra in acestu anu, ati pututu consacră mai multu 
din timpulu D-v6stre, in vremea vacantieloru par
lamentare, interesseloru D-v6stre private, atâtu de 
legitime, si a ve pune intr’unu raportu mai directu 
si destulu de indelungatu cu alegatorii D-v6stre; 
totu-odata ati pututu, câ si guvernulu meu, a dâ 
o mai de aprâpe atențiune diferiteloru ramure ale 
administratiunei publice, si a ve convinge împreuna 
mai bine, cari suntu pârtiile slabe sâu lacunele ce 
numai esperienti’a putea dovedi in legile si insti- 
tutiunile ndstre.

Asemenea lacune suntu mai naturale la noi, câ 
in alte state: espusi la nestatornici’a, ce resulta din 
resbelele si turburarile, cari pe rbndu au agitatu 
in timpi de secuii Oriintele, Romanii au fostu 
adesea nevoiti a intrerupe reformele ce trebuiau 
seversite in organisatiunea loru interna pentru 
redicarea institutiuniloru tierei loru la nivelulu 
principieloru domnitâre in Europ’a; în restimpuri 
numai, candu tiâr’a se bucură de o linisce relativa, 
ne grabiamu de a crea legi si institutiuni, pe cari 
numai timpulu ne putea aretă in ce parti urmă a 
fi modificate său completate spre a fi puse in con
cordanta cu traditiunile si cu moravurile tierei 
năstre.

Astadi mai cu săma, credemu, câ vomu pută 
se ne aplicamu, cu o staruintia si mai deplina, la 
insemnat’a lucrare de îmbunătățire a organisatiunei 
năstre ; câci impregiurarile din afara ne făcu se 
speramu o epoca de linisce si de pace. Este des
tulu, in adeveru, se privimu staruintia egala pusa 
de fiacare din marile puteri in resolvarea cestiu- 
niloru redicate prin tratatulu dela Berlin, si cari 
remasesera in suspensu; apropiarea ce in timpii 
din urma s’a intaritu din nou intre suveranii u- 
nora din statele cele mari, mai alesu dintre sta
tele învecinate cu noi ; se privimu in fine cor
dialitatea ce in genere caracteriza rapărtele mariloru 
puteri intre dânsele, pentru câ se ne incredintiamu, 
c’avemu atâtea dovedi, asiu pută dice garanții, câ 
mantinerea pacei e una din preocupările de căpe
tenia ale tuturoru stateloru mari, si dăca in esis- 
tenti’a stateloru puternice, cari, prin lupta potu ob
țină adesea satisfacerea intereseloru loru, mantiene- 
rea pacei se considera asta-di câ o conditiune din 
ce in ce mai trebuităria, cu atâtu mai multu se 
impune o asemenea conditiune stateloru mai mici, 
cari nu potu de câtu se sufere de consecintiele res- 
belului.

Asiă dărz, timpulu e bine alesu, câ se ne ocu- 
pamu de complectarea si de imbunatatirea legisla- 
tiunei năstre, si se damu mai cu .osebire interese
loru năstre economice o desvoltare potrivita cu ro
direa si cu avuțiile pamentului tierei năstre. Ati 
vădiutu, c’a fostu destulu să se inlesnăsca conditiu- 
nile de navigatiune pe marea cale a Dunărei, se 
construimu parte din sioselele si din câile năstre 
ferate, se damu intereseloru private asigurarea u- 
nei administratiuni si a unei justiții regulate, pen
tru câ tiăr’a se ie in scurtu timpu unu aventu de 
prosperitate necunoscuta până aci. Acăst’a a sur- 
prinsu pe multi si a fostu o revelatiune pentru 
cei, cari nu cunosceau avuțiile pamentului nostru, 
si se indoiau de activitatea si aptitudinile poporu
lui romanu.

Negresitu ne-amu datu mari silintie pentru a 
obțină asemenea resultate; acele silintie trebuescu 
inse urmate, câci resultatele dobendite suntu departe 
d’a fi indestulatăre si trebuescu privite numai ca 
unu indemnu la noue sacrificii. Numeroși pași înainte 
suntu inca de facutu, atâtu in ramur’a agriculturei 
câtu si in aceea a industriei miniare, care pena as- 
ta-di a remasu ascunsa in sinulu pamentului.

Câile ferate, pe cari le-ati votatu anulu tre- 
cutu pentru punerea in legătură a trei din minele 
năstre de sare cu retiăua principala, sunt acumu 
in lucrare.

Pentru minele de cărbuni, studiile se urmăza in 
mai multe localitati, si cu începerea anului viitoru 
budgetaru, ministrulu meu de lucrări publice ve va 
presintâ budgetulu pentru esploatarea mineloru de 
cărbuni dela Bahna, a câroru lucrări de explorare 
suntu aprăpe terminate.

In ceea ce privesce agricultur’a, s’au luatu ma
suri nemerite pentru a pune productele năstre in 
stare de a concură prin calitate si eftinetate, cu 
acelea din alte tieri.

Comițiile agricole si concursurile de agricultura 
si industria au inceputu a functionâ regulatu in mai 
multe județie, si nu me indoescu, câ legea ce ati 
votatu la finele sessiunei trecute va dă in curându 
rădele sale.

Constuctiunea docuriloru si intrepositeloru este 
in studiu.

Porturile din mai multe orasie voru fi in cu- 
rându insestrate cu cheiuri, ce in multe parti suntu 
in ajunu de a incepe a functionâ.

Pe lunga acestea, ministrulu Meu de lucrări 
publice va presintâ diferite proiecte de legi, intre 
cari si unele relative la infiintiarea unui ministeru 
de agricultura, comerciu, industria si domenii; la 
reorganisarea ministerului lucrariloru publice si a 
corpului technicu; lâ infiintiarea reguleloru privi- 
tăre la societăți anonime si unu proiectu relativu 
la modificarea legei asupra Camereloru de comerciu,

Tăte aceste lucrări constituescu unu bunu ince
putu ; dăr’ nu voru fi mai de nici unu folosu prac- 
ticu, intr’o tiăra, pe care natur’a si impregurarile 
au facut’o mai cu sărna agricola, de nu. vomu sci 
se ne punemu si se ne mantienemu in conditiuni 
favorabile de reușita.

Imbunatatirea calitatii cerealeloru si a viteloru 
midilăcele d’a le transporta eftinu si rapede la 
punctele de esportu; intrepositele si cheiurile, voru 
remană tăte îmbunătățiri aprăpe zadarnice dăca nu 
vomu avă înlesnirile esportului până pe pietile de 
consumatiune cele mai depărtate.

îngrijirile dăr’, ce a desteptatu in tiăra cesti- 
unea libertății Dunării, suntu legitime. Necesitatea 
de a atrage câtu mai multu in porturile năstre, in 
susu câ si in josu de Galați, vasele de comerciu 
străine si paviliănele de ori-ce naționalitate, este 
cu atâtu mai viu simtita, cu câtu comerciulu no
stru intempina adesea, la esportulu pe fruntariele 
de uscatu felurite piedici, si cu câtu, dela unu 
timpu incăce, sub cuvântu de epizootie, elu este 
chiaru amenintiatu de a’si vedă închise cu d^sevâr- 
sire acele fruntarii, in ce privesce esportulu de vite 
mari.

Interesele năstre cele mai vitale, ne silescu prin 
urmare de a veghiâ, pentru câ, celu puți nu pe acea 
mare artera de comunicatiune, sâ nu ni se impună 
conditîuni, cari se impedice desvoltarea năstra si se 
faca dm libertatea navigatiunei unu dreptu ilusoriu 
pentru noi. De libertatea Dunărei au fostu si suntu 
seriosu legate destinele României; d’aceea, si Ro
manii au fostu in tăte impregiurarile recunoscători 
acelora, câri au contribuitu la emanciparea acestui 
mare rîu de or-ce preponderantia esclusiva. Cându 
Russi’a, deremandu cetatile de pe malulu stangu, a 
redeschisu Dunarea comerciului europănu; candu 
tratatulu dela Paris a venitu se complecteze oper’a 
începută si se asigure si mai mult liber’a naviga
tiune; candu tratatulu dela Berlin, consacrandu 
acăsta situatiune, a intarit’o prin noue garanții, 
hotarindu, câ reglamentele de navigare să se alca- 
tuiăsca de insasi câmisiunea europăna dela Galați, 
Romanii n’au avutu, si nu puteau avă de câtu 
simtieminte de recunoscintia pentru marile puteri ; 
simtieminte isvorite din convingerea adânca ce au, 
câ libertatea Dunărei este o conditiune esențiala 
pentru propășirea politica si economica a tierei 
loru.

Acăsta credintia a fost, in alte impregiurari, 
unulu din cuvintele puternice, cari ne-au facutu se 
declinamu cu nestramutare propunerea de retro- 
cessiune a Basarabiei. Totu acăsta credintia ne 
impune si astadi datori’a de a nu consimți la 
combinatiuni, cari aru avă de efectu câ navigatiunea, 
dela Porțile de Feru la Galați, se remana sub 
acțiunea preponderanta a unei singure puteri. Nu 
voimu a aduce nici o vatemare altora; inse voimu, 
siliți suntemu a. voi, libertatea absoluta a Dunărei 
celu puținu in apele năstre, si suntemu gata a 
face, in presinte si in viitoru, tăte sacrificiile pentru 
a asigură in tăte privintiele înlesnirea deplina a 
navigatiunii,

Priimimu reglementele cele mai severe pentru 
a garantă libertatea tuturoru paviliăneloru, prii
mimu o supra-veghere câtu de agera in ceea ce 
privesce aplicarea loru; voimu inse totu-odata, câ 
acele reglemente se fia aplicate, in apele romane 
de autoritatile romane; câci lasandu chiaru la o 
parte, pentru unu momentu, dispositiunile tratatâ- 
loru si dreptului gintiloru, cari suntu in favărea 
năstra, avemu in vedere, câ nimeni nu este mai in- 

teressatu de câtu noi se asigure libertatea si iu- 
florirea navigatiunei pe acestu fluviu.(Va urmă.)

O conferenția privata.
„Luminatorulu“ ne dâ urmatărele informatiuni 

asupra decursului unei conferentie private a membri- 
loru congressului din Sibiiu, despre care s’a facutu 
mențiune si in organulu nostru :

„Intr’un’a din aceste conferintie pena se vina raportorul u 
respectivu dlu Dr. Ales. M o c i o n i a luatu cuventulu 
spre a consultă conferinti’a asupra unui evenimentu, esitu 
in publicitate din sfer’a năstra bisericăsca ; evenimentu puru 
politicu, dintr'o sfera, unde după lege si după natur’a ei 
politic’a nu are locu.

Intrăg’a adunare la momentu a preceputu, de ce are 
se fia vorb’a si a ascultatu cu încordata atențiune pe ora- 
tore, care a continuatu a-si desfasiurâ parerea asupra obiec
tului, citandu ambele cerculare, emise in forma oficiăsa prin 
archiepiscopulu si metropolitulu, spre 
scopulu d’a influintiă alegerile pentru Dieta, a le influintiâ 
prin autoritatea oficiala acapului ad- 
ministrativu-bisericescu; aretandu că —> 
prin atari acte politice autonoml’a bisericei năstre naționale, 
din care politic’a este escbisa, se compromite si pe
riclita, dăca nu astadi candu sunt la potere aceia in
tru alu câroru interesu s’a lucratu, de siguru mane său poi- 
mane, candu la potere potu se vina aceia, caroru 
acesta portare abusiva a capului nostru bisericescu a 
fost contraria; abstragendu dela consideratiunea că prin 
astfelu de precedente se introduce o degradare sistematica a 
supremului nostru demuitariu nationalu-bisericescu, devenindu 
elu u n e 1 t’a poterii 1 u m e s c i, ori de ce calitate 
politica seu morala ar’ fi ea pentru tier’a, si ori de ce spi- 
ritu pentru biseric’a si națiunea năstra. D’aci dlu Al. Mo- 
cioui, ingrijitu de dreptulu si vădi’a bisericei năstre, si 
chiaru din respectu cătra lege, carea tre- 
bue se ni fia santu, află din a s’a parte de lipsa, a propune 
si vota in congresu unu conclusu, prin carele in puține cu
vinte se se marcheze cerculariele archiepiscopali-metropoli- 
tane — ceea ce sunt, acte in contra legii, fara 
îndreptățire in viăti'a năstra biseri
că s c a, si — prin urmare se se dechiare de invalide 
si nule.

„Nota bene : De vr’o interpelare a metropolitului nici 
vorba n'a fost. Atare potea se aiba locu, dăca in causa eră 
ceva dubiosu si nelamuritu, neconstatatu. Dăr’ limpede, cum 
caus’a din capulu locului ni eră cunoscuta, ea numai prin- 
tr’unu proiectu de resolutiune câ celu propusu de dlu Mo- 
cioni se potea corege. Am auditu si aceea, că dlu Mocioni, 
pena se-si faca propunerea in conferintia, s’a incercatu a 
complauâ afacerea in contielegere cu metropolitulu, der’ — 
nu i-a succesu, cea-ce intre impregiurarile actuali — aflăm 
naturalu, — in tocmai precum intre totu aceste impregiurari 
aflamu naturalu si decursulu apretiariloru si chiaru resulta- 
tulu acestor’a in conferintia. Optu-spre-diece membri si-au 
manifestatu opiniunile asupra propunerii dlui Ales. Mocioni, 
si anume următorii : Caval. Puscariu, ,Vic. Babesiu, Gaitan, 
Lengheru, Gurbanu, Dr. Gallu, Trombitasiu, Cimponeriu, Ro- 
tariu, Dr. Popa, Macelariu, Antonescu, Comsia, Siustai, Stef, 
Joanoviciu, Cristea, Alesiu Popoviciu si inca odata Popa. 
Deja d’aci se vede, că importanti’a causei a fostu cuprinsa 
de toti.

Dăca Ddieu ni-ar' dâ se ajungemu 'timpuri mai sane- 
tăse, sum convinsa că cunosciinti’a mai de aprăpe a diferi
teloru opiniuni manifestate ar’ interesă, dăr’ ar’ si distrage 
fărte multu. Astadi va ajunge a spune atât’a, că — f a p- 
tulu metropolitului Miron deadreptulu a-lu 
aperâ n’a intreprinsu nime ; ăr’ cei-ce — pe semne porniau 
se-lu scuse, tocmai acei’a mi ti-lu degradau de-ti eră mila 
de elu ! Unii, câ se dica si ei ceva in favărea metropoli
tului afirmau că — n’a emisu cerculariele câ metropolitu, 
ci numai in archidiecesa, câ archiepiscopu, si că — numai 
s’a blamatu, căci nime nu le a luatu nici .intr’o considera- 
tiune, alții că — a facut’o câ m a g n a t u (!) si mai alții 
că — si Siaguna si alti capi bisericesci au facutu uneori 
astfelu de servitie poterii, etc. etc.

Votulu comunu inse mergea cam totu acolo, că — me
tropolitulu facendu-se agentu politicu a lucratu reu 
chiaru in contra legii; dăr’ cei dela potere, in preo- 
cupatiunea loru ărba contra năstra, precum arăta tăte foile 
loru, tînn că — a lucratu bine ; prin urmare este naturalu, 
că chiaru indreptarea ce vremu s’o facemu noi, salvarea legii, 
aperarea terenului bisericescu de politica, ni le voru 
tacsâ de politica in biserica si din i n- 
tentiunea si pornirea năstra legala 
si leiala voru fauri p rețea tu si arma 
in contra autonomiei năstre!

Acăst’a este bun’a credintia, sublim’a opiniune si stima 
ce a sciutu destăptă la noi parintesculu guvernu alu — 
dulcei patrie, mai vertosu de siăse ani, de candu marele 
Tisza ’i stă in frunte. Si acăst’a buna credintia, sublima 
opiniune si estimatiune — nime se n’o crăda numai, său 
mai vertosu la asiă numitii nationali-opositionali; chiaru din 



contra ipessiinismulu, lipsa de încredere, 
temerea, in gradu escesivu au proruptu si la acesta oca- 
siune, câ totdeauna, tocmai din anim’a celoru ce stau in 
legătură ce cei dela potera si-i cunoscu prin urmare mai de 
aprâpe !

După tote acestea, pre nime nu lu va prinde mirare că
— ilustrulu propunetoriu reasumă cele audite in puține cu
vinte cam astfelu : Din discusiunea premersa m’am convinsu, 
că — fapt’a cu cerculariele politice ale archiepiscopului- 
metropolitu mai toti o recunoscu de o gresiela si unu abusu,

’ — argumentele aduse din unele parti intru scusarea faptai- 
toriului — nu sunt seridse si nici nu merita a fi combătute;
— ceea-ce mi se impuue că seriosu, este f r i c’a seu t e- 
m e r e a fația de cei dela potere, in contra fricei si te- 
merei inse n’ajuta nici unu argumentu si nici o elocuentia; 
si de ora-ce vedu, că spiritele mare parte sunt preocupate 
de frica si temere, si că prin urmare recerut’a contiele- 
gere comuna in causa, tocmai pentru esistentea frica 
si temere este impossibila, — renunciu aface pro
punerea mea in congressu.

Adunarea a primitu cuvintele dlui Mocioni cu viue „se 
traiesca !“ er’ eu incheiu acesta dare de soma dicendu : deși 
in congresu in acesta privintia uimicu nu s’a facutu, totuși 
din partea membriloru congressului sentinti’a condamnatoria 
asupra cercularieloru archiepiscopali-metropolitane de sub în
trebare — destulu de tare s’a pronunciatu, pentru — toti 
cei-ce au urechi de auditu s’o audia.

Modulu celu siovaitoriu, cu care multi s’au pronunciatu, 
este strigatâri’a dovada despre pressiunea ce a induratu de 
multi secoli si indura pena astadi caracterulu romanu de 
cătra barbarii străini, prin care pressiune, elu, acelu carac- 
teru, a devenitu sclavicu, der' n’a iucetatu a fi — romanu..."

D’intre Mediasiu si Sighisiora 25 Novembre 1881.

Onor. Dle Redactoru ! Voiu se ve impartasiescu 
ceva despre starea scbleloru nbstre din acestu tienutu. 
Ddca presupunu că, si in alta parte caus’a școlara 
e amorțita si cu totulu data uitarei câ si prin părțile 
aceste, ine temu câ presupunerea mea se nu fia 
fundata.

... In Septeman’a acdst’a am percursu in 
afaceri de ale mele mai multe comune si fiindu-câ 
acumu ar’ fi tămpulu supremu câ copiii se cerceteze 
scdl’a, ochindu in susu si in josu prin Comune in 
cureDdu m’am informata pe deplinu câ pâici Ro
manii n’au de locu, nici scdla, nici dăscăli. Ddr’ 
se vorbescu mai lamuritu : Comun’a prima in care 
am fostu, este Omigulu, in carea maioritatea absoluta 
este romana, ear’ sasi, unguri s. a. tarte puțini, 
cești din urma au scâla si invetiatori, copiii loru 
mergu regulatu la scâla pre cându maioritatea romana 
e lipsita de ori-si ce hrana spirituala.

De aici am descalecatu la Alma; maioritatea 
absoluta e romana, parochulu e si protopopu, maghiari 
suntu fârte puțini parochu in locu nu au, au inse 
„meșter" ; copii loru ambla la scdla, cei de romanu 
se jocau pela sâre „de a câciulata." — Am trecutu 
mai departe la Giacosiu, aici parochulu lipscesce 
din vdr’a trecuta (!) nici pomana se mdrga vr’unu 
copilu la scdla. Aici se afla sasi 5—7 familii, pe 
copii loru ii instrudza parochulu loru din locu. 
Direcțiunea mai de parte ’mi era spre Ernea, po- 
pulatiunea cu puțina eseeptiune si aici romana 
preoți romani suntu trei, sc61’a se afla in midîloculu 
satului, ea a fost redicata sub absolutismulu nem- 
tiescu pe candu se aflâ in San-Martinu bravulu ro
manii cav. de Puscariu ; de presinte scâl’a se aflâ 
in o stare tarte negldsa, nereparata de multa vreme 
ferestrite mai tâte sparte; dascalu nu este de 
locu, nici nu se ocupa uimenea cu instruirea baieti- 
loru; aici eraii copii adunați la sore, se jocau de a 
„cup’a încurcata." Cu alta ocasiune voiu enumera 
si celelalte comune pe unde am amblatu, dâr’ v. 
potu asigurâ câ n’am aflatu nicairi ceva de Dâmne 
ajuta.

Nici mai multu nici mai puținu disu, poporulu 
romanu din aceste parti e lasatu in scirea lui ddieu, 
nimenea nu se interesâza de instrucțiunea lui, 
pe unde mai este câte o nrma de scâla nimenea 
nu-o visitdza. Ddr’ preoții câ directori școlari ? 
Intre aceștia suntu destui cari nu ’si framenta ca- 
pulu cu cestiuni școlare, dâr’ si cei mai zeloși, 
cari voru se faca ceva nu-o potu sc6te la cale 
din urmatârele cause :

1. Câci pe poporulu prostu numai cu vorbe 
dulci si cu dragulu mamei nu’lu potu îndupleca, 
câ pentru luminarea prunciloru se solvdsca mai 
multu câ pentru vitielu si purcelu.

2. Dâca pe vr’unu renitentu ar’ cuteza se ’lu 
pedepsdsca pentru neascultare si unu atare slabn 
de angeru in semnu de resbunare asuprâ preotului 
ar’ trece dela neunire la unire si viceversâ, atunci 
vai si amaru de unu asemenea preutu despre care 
va audi metropolitulu seu, câ ’si-a perdutu din 

turma vreo duoi sdu trei calbejiti. Elu e judecatu 
de unu omu fara de tactu, e cadiutu din gratia 
ceea ce e destulu de funestu pentr’unu sermanu 
preotu.

Sub absolutismulu nemtiescu la rendulu primu 
erau scâlele poporale, docenții cualificati erau scu
tiți de miliția, dela guvernu se institueau in fiacare 
comuna Inspectori școlari provediuti cu decretu; 
protopopiloru pentru visitatiunea școlara din tractulu 
loru li se solvea câte o remuneratiune din cass’a 
perceptorala, chiaru consiliari romani scolastici, 
caletoreau prin Provincia cercetandu starea scâleloru 
comunale, si cu dreptu cuventu dicându, rara co
muna se afla in care se nu fi fostu aplicați docenți 
cualificati. Ddr’ acumu ?

Consiliari școlari nu mai suntu, senatu scolas- 
ticu pe harthia, inspectori școlari câ in palma, dâr’ 
ce se si inspectiondze, dâca nu e scdla nici dascalu t.. 
Preparandii nu se mai bucura de nici unu privilegiu, 
dintre ei o parte candu absolvdza se inroldza la 
miliția, cei neapti de miliția dâca se si aplica la 
vr’unu postu, leafa miserabila nu ’si-o pâtu scâte ; 
din partea statului afara de contributiune e con- 
strinsu si elu si comun’a se contribuia la fondulu 
de pensiune regnicolaru. Se vedi acumu cumu cu- 
triera esecutorii comunele, câ se esecuâze restanții 
dela 70—80 fl. v. a. si pe langa tâta energi’a 
loru nemilâsa de multe ori nu afla obiecte de 
esecuatu si nici unu banu frantu de incasatu.

Aceste in genere dise mai t6te suntu numai 
in detrimentulu Romaniloru. Sașii, poporulu „cir
cumspecta," pasidsce si acumu rapede in cultura. 
Scdlele loru in fiacare comuna suntu de modelu, 
invetiatorii, cualificati si bine dotati; satanulu dâca 
ar’ fi chiaru porcariulu satului totu platesce pentru 
Domnii^Schullereri" (invetiatori) minimulu pe anu 
păna la 3 fl. v. a. ; au in fiacare comuna musica 
vocala si instrumentala, gradina de pomalogia s. a. 
Auctoritatea loru eclisiastica a sciutu esopera, câ 
Invetiatorii loru pentru procopsim in limb’a ma
ghiara se nu mârga nici la Dev’a, nici la Cristuru 
ci numai la profesori de ai loru in Sibiiu, s’au 
smulsu si de a solvi la fondulu de pensiune regni
colaru conservandusi fondulu loru celu natîonalu 
confessionalu scurtu disu, ei progresâza alaturea cu 
tempulu in cultura.

Ce urmări va aduce peutru neamulu romanescu 
dâca acumu in tempulu lumineloru generatiunea 
tenera va cresce câ si in vecurile cele mai barbare ? 
Cum va pâtâ elu rivalisâ cu națiunile cele ce pro- 
pasiescu gradata cu timpulu in cultura, dâca nu i 
se va aretâ cârarea ce conduce la mântuirea in- 
structiunei nâstre poporale ?

—r.—

Inaugurarea facultatii de teologie.
Joi li 6rele 12 s’a seversitu ceremoni’a deschiderei facili

tatei de teologia, in sal’a Senatului. Inca dela 6rele 11 unu 
publicu numerosu împreuna cu elevii seminarieloru impleau 
tribunele publice. I. P. S. Mitropolitulu primatu insoțitu de 
d. V. A. Urechia, ministrulu instructiuuei publice, si de 
iualtulu cleru intră la <5rele 12 in sal’a Senatului. Archie- 
reulu Calistratu Orleanu oficia la acesta ceremonia, după 
terminarea careia elevii seminariului centralu intonară im- 
nulu gintei latine conduși de d. Wachmann.

Apoi d. V. A. Urechia, ministru, pronuntiă unu dis- 
cursu. D-sa dice mai anteiu, ca Sf. Sinodu impreuna cu I. 
P. S. Mitropolitulu, esprimendu dorinti’a infiintiarei unei facul
tăți de teologia, guvernulu a intielesu necesitatea ei, a 
intielesu că crearea scâleloru superiâre ale bisericei Romane 
este redicarea unei intarite cetati de aparare. Guvernulu 
nn putea se nu asculte cererea Sf. Sinodu, ba chiaru a prein- 
tempinatu acest’a idea, punendu in studiulu omeniloru com- 
petinti proiectulu de lege pentru infiintiarea facultatii de 
teologia, pentru a fi supusu in proxim’a sessiune Corpuriloru 
Legiuitdre.

O difilcutate legala intempinâ deschiderea acestei facul
tăți, der’ desinteresarea a 7 din cei mai devotați fii ai 
bisericei romane inlatura si acest’a dificultate. Intre acestea, 
dice d-s’a, au amintitu desinteresatii professori pe desinte- 
resatii mari dăscăli ai bisericei romane, au amintitu, că nu 
guvernele, că nu budgetele secate din socolii trecutii au redi- 
catu altarele nostre, acele monu mente nemuritore ale pietatei 
străbune, ci initiativ’a individului romanu, totu-deuna gata 
la sacrificiu.

Apoi, după ce inmană d-lui B. Constantinescu, decanulu 
provisoriu alu acelei facultatii decretele ministeriale pentru 
numirea provisoria a professoriloru acelei facultati, d-s’a 
adaugă: Fia-ca inspirați de faptele mariloru prelati ai 
bisericei naționale, cu bine-cuventarea Sf. Sinodu alu bi
sericei nâstre, voi dăscăli fara d’arginti, ai primei facultatii 
de teologia se respanditi d’adi înainte aurulu cuventarei 
vâstre intre romani. (Aplause).

I. P. S. Mitropolitulu multiamesce in numele Sf. Sinodu 
si alu seu guvernului pentru bucuri’a ce i-a procurata d’a 
serba deschiderea facultatei de teologia. Acâst’a facultate, 
adauga P. S. S., era imperiosu reclamata de demnitatea 
tierei si de interessele bisericei. Terminandu I. P. S. Mitro
politulu dice, că bucuri’a ce simte nu este deplina pentru 
esistinti’a facultatei nu este asicurata prin lege, der’ Corpu
rile Legiuitâre, care au data dovedi de patriotismu, voru 
vota si acesta necesara lege. Traiesca Regele 1 Traiesca 
Regin’a 1 Traiesca guvernulu Meiestatiloru loru, traiesca 
clerul u !

Archiereulu Inocentiu, vicarulu Sf. Mitropolii, luandu 
cuventelu in numele professoriloru acestei facultati, incepe 
astufel’u: Candu ochiulu mintii se redica d’asupra fapteloru 
politice ale dilei nu p6te a nu vede, că parghi’a care ti ine 
omenirea este religiunea.

P. S. S’a multiamesca apoi MM. LL. Regele si Regin’a, 
guvernului si in parte d-lui ministru Urechia pentru des
chiderea facultatei de teologia. Traiesca Regele si Regina 1 
Traiesca guvernulu ! După citirea acestoru discursuri, I. P. 
S. Metropolitulu, însoțita de d. Urechia, merse in sal’a des
tinata facultatii de teologia, binecuventandu, si sfintindu 
acesta sala. Apoi I. P. S. Mitropolitulu insoțitu de inaltulu 
cleru si de domnulu ministru parași sal’a. Astufeliu se ter
mină acesta inaugurară, lasandu asistentiloru o frumâsa im- 
pressiiiue. „Rom."

Portretulu lui Stefanu-celu-Mare.
In siedinti’a s’a ordinara de eri, Vineri 13 ale 

lunei, Academi’a romana a luata cunoscintia despre 
descoperirea adeveratei figuri a feți ei eroului-domni- 
toru alu tierei Moldovei, Stefanu celu mare.

Episcopulu de Romanu, părintele Melchisedecu, 
au expusu, cum asta-tâmDa, ducundu-se la Cernăuți 
se visiteze pre părintele mitropolitulu Bucovinei si 
alu Dalmației, d. d-ru Silvestru Morariu Andreevici, 
au avuta fericirea de a afla intr’unu Evangeliariu 
ilustrata, pre langa imaginile celoru patru evanghe
list!, si figur’a in miniatura a lui Stefanu celu 
mare.

Intr’acestu codice slavonu, fârte frumosu scrisu 
cu man’a, se arata, cum din chiaru diu’a lui Stefanu, 
Czarulu si domnitorulu tierei 
Moldovlachiei, s’au seversitu lucrulu a- 
cela de catra ieromonachulu Nicodim si s’au dăruita 
manastirei Homorului intru pomenirea sufletului lui 
Stefanu, a parintiloru si fiiloru sei, fiindu egumenu 
acolo popa Gerondie in 17 ale lunei lui Iuniu anulu 
1473. Venerabilele academicianu au citita unu in
teresanta Memoriu alu, seu in care se descrie atâtu 
codicele cu portretulu lui Stefanu celu mare câtu 
si altulu, care s’a gasitu la monastirea Voronetiulu. 
După citirea memoriului părintelui episcopii de Ro
manu si presentarea Albumului contienendu deose
bitele reproductiuni artisticu făcute si tramise prâ- 
santiei-sale de catra distinsulu pictoru bucovinânu 
Epaminonda Bucenski au luata cuventulu si d-lu 
Nicolae Ionescu, carele, la rândulu seu, a spusu, 
cum insusi s’a dusu Ia Cernăuți de a vediutu multu 
pretiosulu documentu istoricu, si cum dup’aceea 
comparandu miniatur’a lui Ștefan-celu-Mare din 
Evangeliariulu lui Homoreanu cu portretulu zugravitu 
pe paretele ce se pâte astadi vedâ in biseric’a Santu- 
Nicolae domnescu din Iași, nu mai remanâ nici o 
indointi’a in spiritulu nimenui câ miniatur’a din 
Evangeliarulu terminata de scrisu si de zugrasitu 
in 17 Iuniu anulu 1473 este luatu după natura, 
este chiaru portretulu aidoma alu căpitanului mare 
intr’adeveru care a stătu învingătorii asupra lui 
Radu Voevodu in cele duâe crunte resbâie date la 
Soci (Martie 1471) si la Cursulu Apei (18 Novembre 
1473.) Luna lui Novembre aceluiași anu au vediutu 
mai multe lupte crâncene in care Stefanu celu Mare 
a fost invingetoru asupra ostiloru lui Radu Voevodu, 
aliatulu Turciloru.

In urm’a acestoru comunicări prâ-insemnatâre 
pentru istori’a patriei, Academi’a romana a luatu 
resolutiunea de a le recomendâ sectiunei istorice 
spre stadiu.

După descrierea făcută din viu graiu, cu docu
mentele de fați’a, de câtre d-lu N. Ionescu, eaca 
figur’a lui Stefanu celu-Mare :

Pe capu corân’a tradiționala, aceeași câ pe tâte 
imagiuele. Perii capului castaniu deschisu, cadiendu 
in lungi plete cretie pe umerii corpului. Fruntea 
inalta incretita, sprăncenile arcate, ochii mari albaștri 
petrundietori. Nasulu puținu coroâtu cu narile 
deschise. Buz’a d’asupra impodobita cu mustatia 
castania închisa, Fălcile bucalate. Barbi’a curatita 
de peru si grăsulia, lașa a se vede grumazii plini 
care se infigu dreptu intr’unu corpu bine incalatu.

„Bin. Pub."



Diverse.
(P e d 6 p s ’a cu m 6 r t e.) Asociatiunea 

Howard cauta a stabili din date statistice si docu
mente oficiale t6te faptele, cari se referu la pedăpsa 
cu mârte cum si la efectele, care pleddza in favd- 
rea mantienerii său abolirii ei in diferite state unde 
mai esiste. Cele din urma cercetări făcute in asta 
privintia dovedescu că, obiceiurile generale respingu 
peddps’a cu mbrte intr’unu asemene modu, in cătu 
aplicatiunea ei deveni din ce in ce totu mai difi
cila, unde ea a mai remasu inca înscrisa in legi. 
In Austri’a, in decursulu celoru 10 ani dela 1870 
până la 1879 inclusivu, din 806 persâne condam
nate ia mdrte pentru omoruri, numai 16 au fostu 
executate; in Franți’a, in acelasiu intervalu de 
timpu, au fostu condamnați la m6rte 198 
de âmeni, din cari numai 93, va se dica 
mai puținii de jumătate, au fostu executați; 
in Spania se gasescu, dela 1868—1877, 191 con
damnați la m6rte, din cari 127 executiuni; in 
Svedia (1869 — 1878) s’au condamnatu la mbrte 32, 
si s’au executatu numai 3 persbne; in Danemarc’a 
(1868—1877 au avutu locu 94 condamnări si o 
singura executare; in Bavari’a (1870—1879) au 
fostu condamnate 241 persdne pentru omoruri, si 
numai 7 executate. In Germani’a de nordu (1869 
—1878) s’au intemplatu 1,301 condamnatiuni 
pentru omoruri si o singura executiune, si anume 
a lui Hodel. In cătu pentru Angli’a in decursu 
de 30 ani, dela 1850 până la 1879 inse, au avutu 
locu 2,005 condamnări pentru asasinatu, din cari 
numai 372 au fostu aduse la îndeplinire. In 
Statele-Unite gasimu in fla-care anu aprbpe 2,500 
6meni condemnati pentru asasinare si in mediu 
aritmeticu 100 aplicatiuni a pedepsei. Trebue re 
marcatu că, legea justiției poporului (Lynch) se 
aplica cu deosebire numai in statele, cari au con- 
servatu pedâps’a cu m6rte in legile loru. „Tel.“

(Emigrarea inAmeric ’a.) Printre 
cei 368,000 emigranti, cari au sositu dela 1 Ia- 
nuariu 1880 in Statele-Unite, Germanii sunt in 
numeru de 131,000, Irlandezii de 53,000, Svedesii 
de 28,000, Anglesii de 22,000, Norvegianii de 
12,000. Va se dica Germanii represinta numai a 
treia parte din cifr’a totala, Irlandesii a sieptea 
parte, Suedesii a du6a-spre-diecea. O parte din 
Germania a fost f6rte mișcata de acâsta plecare a 
copiiloru sei, cari cauta astu-feliu a scapă de ser- 
vitiulu militam obligatoriu, de acea impovarare 
din dî in dî mai grea a impositeioru, de inegalitățile 
sociale, in fine de politi’a superatfiria a marelui 
cancelaru.

(Laptatulu copiiloru.) Cestiunea 
laptatului copiiloru este si va fi totu-deauna la or
dinea dilei; ea este una din acelea, care intere- 
sdza mai mul tu omenirea in generalu, căci se pOte 
dice că din caus’a hranei bune său rele ce se da 
noiloru nascuti se micsiordza său cresce propor- 
tiunea atătu de însemnata a mortiloru inregistrati 
la acdsta vârsta. Din t6te felurile de alaptare se 
p6te dice, că in modu generalu, alaptarea mamei 
este cea, care trebuie se fia preferită intre t6te 
cele-lalte; proporti’a mortalitatii copiiloru este, 
pentru aceea-si tiâra, in raportu inversu cu pro
porti’a copiiloru alaptati de mamele loru. Eaca, 
in acâst’a privintia, căte-va cifre citate de d. 
Bloche intr’o comunicare, pe care a facutu-o Aca
demiei din Paris : In Franți’a, unde alaptarea 
materna pare că este cea mai puținu practicata, 
se constata, că crescerea anuala a poporatiunii este 
de 36 la 10,000 locuitori; după celu din urma 
recensiinentu facutu in Angli’a in 1878, crescerea 
poporatiunii a fost de 145 la 10,000 locuitori; in 
Suedi'a si Norwegi’a poporatiunea a fost mai mare 
inca; in aceste dude tieri alaptarea este f6rte 
respandita, de aceea mortalitatea copiiloru până la 
unu anu nu este de cătu de 13 la 100 in Suedi’a 
si de 10 la 100 in Norvegi’a. Se ne aducemu 
aminte, dice doctorulu Deligny, că pentru acel’asi 
anu 1878 proporti’a crescerii poporatiunii a fost 
de 81 pentru 10,000 locuitori in Elveti’a, de 77 
in Itali’a si de 130 in Germani’a.

(Productiuni la „Imporatulu 
Romanilor u.“) De Joi săra (1 Dec.) încolo 
va jocă in sal’a ospetariei dela „Imperatulu Roma- 
niloru" societatea de cantereti nemți dela Pest’a 
de sub direcțiunea lui Samu Weiss compusa din 
d-si6rele Amali’a, Josefin’a, Emilia si Etelka si 
din d-nii S. Weiss, Tscheligi si capâlmaistru Spitz. 
Intrarea va fi libera.

Publicatiune de licitatiune.
Prin care se face cunoscutu că m6r’a din Pe- 

trisatu (Pdterfalva) cu 4 pietrii, care este proprie
tatea fondului de institutiune asid numitu P. P. 
Basiliti; se va esarendâ pre calea licitatiunei iu 
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- 
ariu 1882, si durdza siâse (6) ani.

2. Doritorii de a licită au a depune înainte de 
începerea licitarei 10% a sumei de eschiamare de 
3000 fi. v. a. că vadiu; si pre lenga aceea la

Our sulu de B^curesci
dela 16/28 Novembre 1881.

Valori Scadenti’a Cu- 
pdneloru

Cum- 
pera Vinde

5°/0 Ront’a Romana............. l Apr. 1. Ort. 87.— 88.»/.
6°/0 Oblig, de Stat, convert.

rurale................................. 23 Apr. 23 Oct. 98.— 98.-
8°/o Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul. —.— —.—
6°/0 Oblig, căiloru fer. rom. 1 Iuliu 103.— 104.—
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 102.— 103.—
7°/0 » » urbane idem 102.— 103.—
8°/0 Imprum. municipalu . . idem 105. v2 106.1/,
Oblig, casei de pensiune (lei

300, dobânda 10 lei). . . 1 Maiu 1 Nov. 224.— 225.—
Losuri municipale (20 lei) . . cu premie 28.— 29.—
Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. 1480 1520
Auru contra argintu............. 1.— 1.—
Auru contra bilete hipotec. . 1.— l?/2
Auru contra bil. de Banca nat 1.— 1-V2
Florini Val. Austr.............. 2.14— 2.15-

p6te schimbă

dorinti’a comissiunei licitatâre, sunt datori a justi
fica si starea loru materiala.

Oferte in scrisu provediute cu vadiulu recerutu 
numai asiă se voru luă in considerare, dăca celu 
puținu cu o di inainte de licitatiune voru fi sub- 
sternute Veneratului Consistoriu Metropolitanii 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.
Ludovicu Csato,

3—3 advocatu archidiecesanu.

Oxirs-o-lix la To'urs’a de Vien’a
din 28 Novembre st. n. 1881.

Rent’a de auru un- Imprumutulu cu pre-
gara .... 119.70 miu ung. . 125.20

Imprumutulu cailoru Losurile p. regularea
ferate ungare . 133 25 Tisei si a Segedin. 112.60

Amortisarea datoriei Rent’a de harthia aust. 77.30
cailoru ferate de ostu „ de argintu „ . 78.05
ung. (l-a emissiune] 91.30 „ de auru „ 93.90

dto. (Il-a emissiune) 109.— Losurile din 1860 . 132.25
dto. (III-a emissiune) 97.— Acțiunile bancei austr.-
Bonuri rurale ungare 99.30 ungare . . . 840.—
dto. cu cl. de sortare 98.50 „ bancei de creditu
Bonuri rurale Banat- ungare 360.—

Timiș. 98.75 „ bancei de creditu
dto. cu cl. de sortare 97.70 austriaco . 362 30
Bonuri rurale transil- Argintulu —.—

vane .... 99 10 Galbini imperatesci . 5.59
„ croato-slav. . 99.50 Napoleond’ori 9.41

Despăgubirea p. dijm’a Mărci 100 imp. germ.. 58 10
de vinu ung. . 96.75 Londr’a, . 118 65

</ele nuii eftîne

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

pretiu si vatamatâre senatatii si a sustiene renumole vechiu alu chihrimbariului na- 
turalu. T6te imitatiunile nu contienu nici unu picu de chihrimbariu, ci sunt 
făcute din Copalu, se vindu inse in locu de chihrimbariu turnatu. Acests este o insiela- 
ciune, pentru că port-țigare de chihrimbariu turnatu nici

spuma

nu

Port-șigare de spuma
veritabile, inetuiurieleg. for m’a cilindrica 

Pentru țigarete.
I

II
III
IV 

, v
eventualu se inapoieza banii. Vendiatorii

Pentru cigare.
Nr. I 13 cm. lang. fi. 3.50
n II 12 » n rr 2.50
n III 10 tt * n 2.—
n IV 9 n w n 1.50
n V 8 » h n 1.25

Ce nu convine se
primirea prețiului seu cu rembursa (Nachnahme.)

2—6

Nr.
n

w
n
w

13
12
10

9
8

cm.
n

n

»

primescu

lung.
«

n
»

2.—
1.75
1.50
1.25
1.—

fi.
n
n

n

rabatt. Se spedeza după

W. Menn în Vîen9a
X. Dampfgasse Nr. 11.

Zscm.'ba-clx si Gavora.
Fabrica de vestminte si recuisite bisericesci de ritu latinu si grecu 

in Budapest’a, strada Vatiului, Vâczi uteza 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.

Comande se efectuescu promptu. — Obiectele, cari nu voru conveni, se voru schimbă cu altele. 11—30
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