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Mersulu lucruriloru in Germani’a preocupa adi 
multu lumea politica europâna. La prim’a ochire 
asupra situatinnei interne a acestei imperatie că-1 
petamu impressiunea, câ fârte incetu si greu in- 
aintâza oper’a consolidării unitatii germane. Si de 
ce ? Ore nu s’au luptatu Bavaresii, Saxonii s. a. j 
cu aceea-si bravura si cu același u entusiasmu in I 
contra ostiriloru francese câ si Prussii ? Se p6te 
admite, câ ei ar pune piedici acuma unitatii pen
tru care au versatu sânge in anii 1870/1 ?

Nimenea, credemu, nu va sustienb, câ ar’ mai 
esiste undeva Germani, cari se nu voidsca unitatea 
naționala. Asupra acestui punctu sunt adi in claru 
toti invetiatii dela cele duâedieci de universități 
germane. Nu cestiunea ,câ se fia unitate sdu nu, 
preocupa adi pe Germani, ci este vorb’a de a se 
sci câ in ce modu sb se termine oper’a unitatii 
naționale; să se prefaca 6re tdta Germani’a numai 
intr’o mare casarma militară, fara alta missiune 
decâtu aceea de a face se precumpanâsca forti’a ei 
soldatiesca in concertulu stateloru europene, sâu 
mai esiste pentru națiunea germana altu scopu 
mai inaltu si mai demnu de civilisatiunea timpului 
de fațjia, scopulu de a propasi in libertate si in 
bunăstarea sociala ?

Spre nenorocirea natiunei germane adi lucrurile 
in Germani’a sunt predominate de curentulucelud’an- 
taiu, care privesce la stătu câ la unu feliu de insti- 
tutu pentru crescerea de militari si considera marea 
problema a libertății si a progreșsului socialu mai 
multu câ unu reu, decâtu câ o necessitate a tim
pului.

Ce diferintia mare intre desvoltarea actuala a 
statului invingbtoriu si intre aceea a statului in- 
viDsu. Germania devine din ce in ce mai reac- 
tiunara, pre candu Franți’a progresia pe cararea 
ce a indicat’o popâreloru întregului continentu ma
rea revolutiune francesa. In Germani’a stare de 
assediu, partidele divisate, unu singuru omu im- 
punendu vointi’a s’a intregei națiuni, in Franți’a 
libertatea crescându, partidele grupandu-se in giu- 
rulu principieloru republicane; in Germani’a deca- 
dentia economica si miseria, in Franți’a înflorire 
si bunăstare materiala ca niciodată mai înainte.

După acdst’a mica paralela intrebamu, cine 
sunt adi mai de invidiatu învingătorii său invinsii 
dela 1870/1 ? In Reichstagulu germanu si in Ca
merele francese se oglindâza destulu de bine situ- 
atiunea ambeloru state si dieu nu este greu de a 
ne convinge, care din aceste oglinde arata lucruri 
mari frumâse

Dăca te uiți la camer’a francesa sci cu cine 
ai de a face, nu este inse totu asia cu Reichsta
gulu germanu a câruia icăna nu este nici pe de
parte atâtu de curata. Nu se scie care partida are 
adi maioritate in parlamentulu germanu, dăr’ se 
scie câ printiulu Bismark e alf’a si omeg’a, si câ 
tăte voru trebui se mdrga după voia lui, câci la 
din contra — vai de Reichstag, elu va fi dissol- 
vatu si cine mai scie ce i se va mai intemplâ.

Este acâst’a o situatiune rusîuatdre pentru 
marea națiune germana, dăr’ ce se-i faci, lui Bis
marck are să i se multiumâsca mai multu succes- 
sele Germaniei, dela 1866 si 1870 si cu t6te câ 

•in ultim'a s’a vorbire tienuta in afacerea legaturei 
vamale cu orasiulu Hamburg, cancelariulu voiesce 
se decline dela sine acâsta multiamire, elu totuși o 
pretinde in form’a de supunere la t6te proiec
tele lui.

„Nu se me clevetit], dăr’ ar’ trebui se me 
laudati, câ voiescu se ducu la sfărsitu unitatea 
naționala" dise principele Bismarck. De aceea inse, 
câ nu este egalu ce medilbce va intrebuintiâ spre 
acestu scopu, cancelariulu nu voiesce se scie. Elu 
cere câ partidele să se îndrepte după elu, nu elu 
după densele si de aceea este asia de greu a ’ti 

face o idea clara despre situatiunea actuala in parla
mentulu germanu.

Bismarck sejaluiesce câ certele de partida se 
inmultiescu si câ o maioritate se formăza numai 
atunci candu e vorb’a de a negâ ceva ce voiesce 
densulu. Deputatulu Richter i-a replicatu inse 
fărte nemeritu, câ reulu de căpetenia este ambițiu
nea prea mare a cancelariului, care declara ori-ce 
părere a altora de antinaționala si nu sufere unu 
omu de sine statatoriu langa sine!

Press’a austro-iingara si Mesagiulu romanu.
Intre foile străine, cari se pronunția asupra 

Mesagiului regalu romanu este si 
„P e s t e r Lloyd." Nu putemu uitâ, câ pa- 
tronulu acestei făie, cornițele A n d r â s s y, era 
acela, care vorbea de unu ărecare „siovinismu" alu 
Romaniloru in cestiunea Dunărei, pe candu interes- 
sele României ar’ fi „identice" cu ale Austro-Un- 
gariei si totu Andrassy a adausu, câ Români’a 
fiindu independenta nu s’ar’ mai bucurâ de pro- 
tectiunea Europei si de aceea nu i-ar’ remană alfa, 
decâtu a se intielege cu Austro-Ungari’a. Acusarea 
de siovinismu era, cum dicea si „Journal des D6- 
bats", cu atâtu mai strania, cu câtu venea dela unu 
Maghiara, representantulu națiunii celei mai siovi- 
niste din lume. Nu mai puținu grava era afirrna- 
tiunea, câ Romani'a n are ce se mai asteptâ la 
spriginulu si protectiunea Europei.

Mesagiulu Regelui Carolu, cu limbagiulu seu 
demnu; consciu si curagiosu a trebuitu se producă 
dăr’ nu puțina desamagire la acei politici unguri, 
cari credeau, câ Romanii nu mai au altu refu
giu decâtu e se aruncâ in brațiele loru — necon- 
ditiunatu. Protestulu indirectu contra monopolisarei 
Dunărei, ce’lu contiene Mesagiulu romanu, a facutu 
unu efectu insemnatu asupra celoru dela „Pester 
Lloyd," ei trebuieau se ’si gandăsca, câ Romani’a 
nu sta tocmai asiă singura in lume, cum o credea 
dlu Andrassy si p6te câ ea, deși independenta, se 
bucurâ inca, dăca si nu de protectiunea, dăr’ celu 
puținu de-o mai mare bunavointia a multoru po
teri. De alta parte au trebuitu să se convingă din 
resolut’a declaratiune a Mesagiului romanu, câ in 
Romani’a „siovinismulu", de care vorbea d. Andrassy, 
este semtiulu adeveratu romanescu de conservare 
naționala, care unesce pe toii fiii aceleia’si tieri si 
nu sufere a se face nici unu traficu in cestiunea 
Dunareana. Eaca dăr’ caus’a, din care pentru pri- 
m’a-6ra „Pester Lloyd", discutandu Mesagiulu ro
manu, intrebuintiăza unu limbagiu moderatu, vor- 
bindu cu mai mare respectu despre o tiăra, care 
prin propria ei taria s’a redicatu la raDgulu ce’lu 
ocupa adi in concertulu stateloru europene.

Ce-i dreptu. „Pester Lloyd," admitendu, câ Ro
mani’a si Regele ei sunt in dreptu de a fi mândri 
pe positiunea ce ’si-au eluptat’o, atribue mare parte 
a succeseloru statului romanu bunavointiei d-lui 
Andrassy pe candu era ministru. Nu voimu se 
cercetamu incâtu Austro-Ungari’a a ajutatu Româ
niei câ se devină independenta si Regatu, dăr’ 
chiaru si candu tăte „favorurile" de cari vorbesce 
„Pester Lloyd" ar' fi ceeâ ce se dice in limb’a 
vulgara „bani buni," nu ar’ urmâ nicidecum de 
aici, câ Romani’a dreptu recunoscintia se ’si para- 
săsca legitimele si vitalele interesse la Dunăre. Se 
vedemu mse eari sunt părerile memoratei foi:

„Discursulu tronului — dice „Poster Lloyd" 
— ce l’a pronunciatu eri Regele Carolu, este aptu 
de a ne implă de ingrijiri seriăse din mai multe 
cause, de ingrijiri cu deosebire pentru Romani’a 
insasi... Interessele austro-ungare la Dunăre anevoie 
voru fi amenintiate prin resistenti’a României de a 
conlucrâ in comunu cu noi, dăr’ tenerulu Regatu 
este in periculu de a suferi pagube seriăse, dăca 
ămenii lui de influintia voru continuâ a parași 
astfeliu, cum face mesagiulu, t6ta obiectivitatea, in- 

tielepciunea si moderatiunea. Totu ce spune Mesa
giulu romanu asupra importântiei si marei valăre 
a navigatiunei Dunărei s’ar’ potă dice in acelasiu 
modu si in unu Mesagiu câtra parlamentulu din 
Pest’a său câtra celu din Vien’a, numai câtu au
torii unguri său austriaci in justulu loru semtiu 
de cuviintia, celu posedu adeveratii ămeni de stătu 
(sic!) s’ar’ fi feritu de a dâ fraseloru generale 
neresturnabile o accentuare, care le face se apara 
ap r6 p e câ o acusatiune in contra 
statului vecin u.“

După acăst’a „Pester Lloyd" se silesce a de- 
monstrâ câ si Austro-Ungari’a doresce totu asiă de 
sinceru câ si Romani’a libertatea Dunărei. Cu pri
vire la declararea Mesagiului romanu, câ Romanii 
nu voru consemti la combinatiuni, cari ar’ avă de 
efectu câ navigatiunea dela Porțile de feru la Ga
lați, se remana sub acțiunea prepoDderanta a unei 
singure poteri." „Pester Lloyd" dice, câ acăst’a 
declarare o p 6 t e privi câ îndrep
tată numai si numai in contra 
A u s t r o-U n g a r i e i si câ ea invălve o rea 
tâlmacire a intentiuniloru Austro-Ungariei, asiă câ 
p’aci ar’ fi greu a crede in seriositatea ei; apoi 
continua asiă :

„Repetamu, ce amu disu de multe-ori la acestu 
locu: in cestiunea Dunarăna nicidecum nu e vorb’a 
de-o secuestrare a liberei navigatiuni din partea 
Austro-Ungariei.

„Asemenea nu voimu vreo preponderantia in 
controlu. Monarchi’a tintesce numai si numai la 
aceea, câ se asigure folosirea libera si neimpedecata 
economica a fluviului si la acăst’a folosire trebuie 
se 1 se asigure Austr o-U n g a r i e i 
acea influintia, ce se cuvine acestui stătu 
mare in tăte impregiurarile, conformu positiunei 
sale geografice si câ putere mare europăna, precum 
si conformu desvoltarei sale inaintate industriale."

„Acăst’a tînta ce-o urmarimu este si in interesulu 
României, câ si ’n alu nostru. Convinși fiindu, câ 
de o parte si ’n cercurile României va străbate cu- 
noscinti'a adeveratei situatiuni si câ de alta parte 
elementele resistente voru trebui se cedeze cu timpulu 
influintiei monarchiei năstre, credemu a potă in- 
tempinâ aserțiunile mesagiului romanu linistitu si 
cumpetatu. Austro-Ungarî’a este ce-e dreptu in
teresata la compunerea unui regulamentu de navi- 
gatiune la Dunarea de josu, d 6 r’ nu in p r i m’a 
1 i n e a. O amanare a solutiunei acestei cestiuni 
nu va atinge interessele economice si comerciale 
ale Austro-Ungariei in acea mesura, câ se putemu 
sacrificâ câtuși de puținu din aspiratiunile legitime 
ale monarchiei in privinti’a positiunei sale la Du
năre. Noi potemu d 6 r’ linistitu se 
cutezamu a ne retrage in lini’a 
a d u 6’a s i a ne uita câtva timpu cum intielegu 
si cum voru se resolve ceilalți cestiunea."

„Noi prin acăst’a nici nu vomu perde, nici nu 
vomu periclitâ nimicu. Dăr’ toti din tăte părțile, 
si cu deosebire vecinii noștri in Romani’a, voru 
trebui să se convingă, câ acăst’a. cestiune nu se va 
pută resolvâ fara Austro-Ungari’a său in contra 
ei, adeca fara deplin’a considerare a pretensiuniloru 
si interesseloru indreptatite ale acestei monarchie."

„N. fr. Presse" se pronunția asupra articlului 
acestu „inspiratu" alu lui „Pester Lloyd" dicfindu: 
„Afirmarea lui „P. L.", câ Austro-Ungari’a se va 
retrage in lini’a a duă’a, este câ si o mărturisire a 
f i a s c u 1 u i Austro-Ungariei fația de Romani’a 
câci nimenea nu va potă sustienă seriosu cu „P. L.“ 
câ regularea cestiunei Dunărene ar’ fi pentru Austro- 
Ungari’a unu interesu secundariu."

Cele mai multe diare unguresci considera 
Mesagiulu regaln romanu câo provocare a 
Austro-Ungariei.

Diuarele vienese asemenea nu sunt incantate 
de energiăsele declaratiuni ale Mesagiului romanu. 
„N. Fr. Presse" dice intre altele :



„Dăca si nu ne-amu facutu niciodată sperantie 
sanguinice in cestiunea Dunărei si dăca si amu tre- 
buitu se ne dicemu, că, după declarările făcute in 
delegatiune de cătra d. Kallay, unu succesu alu 
Austro-Ungariei a devenitu neverosimilu, totuși 
amu comptatu la ingăduinti’a României in unele 
puncte... Mesagiulu Regelui Carolu ne arata inse 
din contra, că resistinti’a României este adi mai 
tenace câ vreodată. “

„...Mesagiulu romanu se esprime fărte francu 
si fara iloscule, si inlocuiesce prin sinceritate, ce 
’i lipsesce din politetia. P6te că inca nu s’a mai 
pomenitu, că intr’unu Mesagiu să se impute statu- 
îui vecinu că intrebuintiăza cium’a de vite că pre- 
tecstu spre a închide fruntariile; si ne vine a du
bită, că cei din București ’si-ar’ permite unu ase
menea limbagiu fația de Russi’a...“

In asigurarea că Romani’a va face tăte sacri- 
ciile pentru navigarea pe Dunăre, si că voiesce câ 
la acăsta navigare se fia aplicate in apele romane 
autoritatile romane. „N. Fr. Presse" vede unu re- 
fusu desevârsitu la adres’a guvernului austriacu. Se 
vede, dice mai departe numit’a făia, că Romanii 
nici nu voiescu se mai scie de-o comissiune mixta 
si ar’ fi tristu că in acăsta privintia le vine in 
ajutoriu chiaru art. 55 alu tractatului dela Berlin, 
care dîn caus’a utiurintiei represeutantiloru Aus
triei nu s’a stilisatu asiâ cum pretindeau interes- 
sele Austriei.

In ceea ce privesce pretensiunea câ politi’a 
fluviala la tiermulu romanescu se fia in man’a au- 
toritatiloru romane, dice „N. Fr. Presse“, câ pen
tru primulu momentu ea se pare a fi justa; dăr’ 
dăca s’ar’ concede Romaniloru supraveghiarea regle
mentului prin propriele sale organe, ar’ pretinde 
si Bulgari’a si Șerbi a totu aceea’si pe tiermulu 
loru si Austro-Ungari a n’ar’ mai avă cuventu la 
Dunarea de josu. Prin acăst’a s’ar’ periclitâ chiaru 
libertatea navigatiunei, căci Romani’a n’ar’ observă 
nici chiaru conventiunea de fația si ar’ causâ 
multe neplăceri corabiiloru austriaco in porturile 
sale.

Diarulu vienesu se mira incătva de liniștea, cu 
care a primitu lumea oficiala din Vien’a declara- 
țiunile din Mesagiulu romanu. Se pare dice elu că 
guvernulu austro-ungaru considera deja parthi’a de 
perduta, si că voiesce a amanâ solutiunea până la 
terminulu candu se vă disolvâ comissiunea duna- 
răna. „Cei din București au semtitu tactica acă- 
st’a si de aceea se arata asiă de nepăsători rația 
de dorintiele Austriei câ si candu noi amu fi mi- 
culu Regatu si Romani’a marea potere."

„W. allg. Ztg“ si alte diare credu, că la spa
tele României ar' stă Angli’a si dicu că nu este 
bine a se radimâ pe „perfidulu Albion.“

Mesagiulu regalu.
(Urmare si fine.)

Productiunea năstra agricola a fostu estimpu 
mai puținu de cătu medîlocia; deși avemu inca 
producte de exportatu, totuși acestu anu nu este 
dintre cei cari potu face se prospere financiele 
năstre. Trebuie prin urmare se cautamu a mar
gini cheltuitele năstre ordinare, câ si in anii tre- 
cuti, la resursele efective, de cari dispunemu fara 
a avă recursu la împrumutări său la noue imposite; 
căci împrumuturile nu trebuescu făcute de cătu 
pentru acele lucrări, de cari au să se bucure si 
generatiunile viităre si pentru cari nâ e permisu a 
pune o parte in sarcina loru. Inse cu tăta slăbi
ciunea recoltei nu vomu încercă, nici in acestu anu, 
o scădere de venituri; contributiunile indirecte in 
genere, veniturile tutunuriloru, ale salineloru, ale 
timbrului, promitu unu sporu simtitoru. Deși tari
fele introduse prin conventiunile comerciale suntu 
mai reduse la noi câ in ori-ce alta tiăra, căci ne- 
amu preocupatu de a întinde relatiunile năstre cu 
alte state mai multu, de cătu a protege industri’a 
năstra născândă, totuși, prin imbunatatirea admi- 
nistratiunei venitulu vamiloru cresce si elu din 
anu in anu.

îmbunătățirile si reformele in percepere ce vi
se voru propune de guvernulu meu, speru că voru 
întinde acăsta sporire si la veniturile directe.

Nu me potu opri de a constata aci câ resul- 
tatele fericite ce le-amu obtînutu până astadi in 
administrarea finanțeloru năstre, le datorimu in 
specialu prudintiei si spiritului de economia de cari 
amu fostu cu totii animații; acestei impregiurari 
datorimu, câ amu pututu evita împrumuturile, chiaru 
in timpu de resbelu, si amu pututu redica credi- 
tulu statului atătu de susu, in cătu conversiunea 
unei parti a datoriei năstre publice ni s’a impusu 

câ o necesitate si ne-a permisu se reducemu, cu 
apr6pe trei miliăne pe anu, anuîtatile ce avemu de 
platitu.

Cu t6te greutățile intempinate, cestiunea dru- 
muriloru de feru este in ajunulu resolvarei dorite 
de tiăr’a. Rescumpararea obligatiuniloru 6°/0 ale 
societății si înlocuirea loru prin obligațiuni de 
stătu 5°/0 s’a seversitu in conformitate cu legea 
votata de D-văstra, fara a se spori anuitatea si 
fara a se prelungi termenulu de amortisare. Astadi 
suntemu in posessiunea mai a întregului capitalu, si, 
multiumita dreptății instantieloru judecătorești din 
Berline, vomu ajunge peste puținu la definitiv’a 
solutiune a cestiunei.

De aceea si ministrulu Meu de lucrări puplice 
ve va presentâ unu proiectu de lege specialu pentru 
administratiunea si exploatatiunea intregei retieli de 
cai ferate ale statului; asemenea va supune bud- 
getulu loru respectivu aprobarei Camerei deputati- 
loru.

Pe langa tăte aceste lucrări guvernulu Meu ve 
va presentâ proiecte de legi nu mai puținu însem
nate si menite d’a imbunetatii administratiunea si 
starea sociala a poporatiuniloru năstre rurale. Ast- 
felu, ministrulu Meu de interne va supune desba- 
teriloru d-văstre trei proiecte de legi prin cari va 
cere sâ se modifice căte-va articule din legile co
munale, judetiene si a tocmeleloru agricole, pentru 
ale pune mai in armonia cu Constitutiunea năstra. 
Elu ve va supune asemenea unu proiectu de lege 
in privinti’a dreptului vendiarei beuturiloru spirtuăse 
in comunele rurale, si acăsta in profitulu scăleloru 
si alu bisericei.

Ministrulu meu de justiția ve va presintâ dife
rite proiecte de legi, reclamate de necesitați ur
gente, in specialu pentru reducerea dobândiloru le
gale, pentru asigurarea unui controlu eficace asupra 
asiedieminteloru de unu interesu publicu, pentru 
infiintiarea asistentiei judiciare, pentru imbuna
tatirea catorva dispositiuni de procedura, in fine 
pentru modificarea legislatiunei esistente asupra 
tuteleloru.

Organisarea armatei, pentru care Camerele au 
aretatu totu-deauna celu mai viu interesu, se com- 
plectăza neincetatu, dobândindu o mai mare solidi
tate. Vedu asemenea cu multiumire, justificandu-se 
ide’a, pe care amu avut’o inca din anii d’antai ai 
Domniei Mele, că dăca armat’a, in ori-ce alte 
parti, este unu elementu de ordine si de garan
tare, la noi ea are si o alta missiune, totu asiă 
de mare: aceea de a contribui, alaturi cu scălele, 
la respandirea educatiunei si a invetiamentului.

Dela epoc’a reinvierei spiritului nationalu, inve- 
tiamentulu romanescu a reintratu in sc61e. Nume- 
rulu acestora se inmultiesce pe fia-care anu si tota 
lumea aduce pătr’a s’a pentru redicarea edificiului 
invetiamentului nationalu.

Ministeriulu meu de culte si instrucțiune publica 
ve va supune o serie de proiecte menite a imbuna- 
tati si complecta legea»astadi in vigăre la scoli, 
spre a asigură mersulu mai regulatu si mai pro- 
speru, mai cu sănia invetiamentului primaru si celui 
profesionalu.

Suntu fericitu d’a constata, ca in acăst’a lucrare 
concursulu armatei nu este din cele mai nefolosităre. 
Cine a vediutu scălele năstre regimentare s’a pututu 
convinge de progresele ce făcu soldatii, multiumita 
staruintiei si iubirei cu care corpulu oficierescu se 
aplica a secundă oper’a invetiamentului publicu. 
Tieranulu se intărce ast-felu la caminulu seu cu 
deprinderi de disciplina, cari contribuescu a pune 
regularitatea si ordinea in actele vietiei sale, si 
cu unu micu capitalu de cunoscintie care voru 
contribui la imbunatatirea conditiunei si traiului 
seu.

Cum vedeți, Domni Senatori si Domni deputati, 
dăca ne ocupamu cu totii de armata, n’o facemu 
dintr’o pornire de ambițiuni nesocotite; din fericire 
Romanii au fostu pâna-acum feriți d’asemenea sla- 
bitiune ; in tăte luptele loru trecute ei au cautatu 
numai a se aperâ si a mantienă, ceea-ce era a loru. 
Tocmai acestei intielepte purtări, ce in toti timpii 
si-au impus’o, datorescu ei puterea ce au avutu d’a 
resistâ si a’si păstră individualitatea loru neatinsa; 
si este de observatu că, din tăte statele ce s’au re- 
dicatu după caderea Imperiului Romanu, in Europ’a 
resarităna, si care au avutu se sufere invasiuni suc
cesive, Romani’a este păte singurulu stătu care a 
remasu neatinsu, până asta-di. — Dăca dăru ne o- 
cupamu cu tăta grij’a de organisatiunea armatei, o 
facemu pentru că dorimu a ne pune cătu mai cu- 
rendu, si sub tăte raportele, in positiune de a pă
stră loculu ce ’lu-amu dobenditu prin sacrificiile 
năstre si prin simpatiile mariloru puteri; o facemu 

convinși câ numai prin desvoltarea necurmata a tu- 
turoru puteriloru natiunei, vomu pută fi unu ele
mentu de ordine, de pace si de progresu in Oriin- 
tele Europei.

Domniloru senatori !
Domniloru deputati!

întinau si roditoru este campulu activitatei Dvăs- 
tre legislative in actual’a sessiune. După ce ati in- 
cheiatu bolt’a edificiului nostru politicu, o sarcina 
noua si nu mai puținu laboriăsa incepe de acum pen
tru D-v6stra, aceea de a consolida marea opera la 
care a lucratu unu lungu siru de generatiuni spre 
a fundă statulu romanu; de a îndrepta, prin rne- 
suri intielepte si prevedietăre, aceea ce nestatornici’a 
timpuriloru si prip’a. evenimenteloru a pututu lașa 
inca nedeseversitu. Suntu convinsu că si in acăst’a 
sarcina Representatiunea naționala va fi, câ in totu- 
d’a-una, la inaltimea menirei sale, si on-cari ar’ 
pută fi deosebirile de păreri in privinti’a midîlăce- 
loru celoru mai nemerite spre a ajunge la solutiu- 
nea cestiuniloru supuse deliberariloru D-văstre, deo
sebiri cari este firescu să se producă in sinulu u- 
noru mari corpuri in cari se desbatu interesele di
verse, in cari suntu representate fortiele vii si inte
ligente ale societății, suntu bine mcredintiatu inse, 
si intregulu nostru trecutu este spre acăst’a celu 
mai siguru garantu, că ori-candu se va atinge de 
onărea si de drepturile năstre naționale, aici, câ si 
pe Tronu câ si in tiăra, nu va mai fi de cătu unu 
cugetu care va tină deștepte tăte mințile, care va 
face se bata fratiesce tăte animile, care va afla 
gata tăte devotamentele, tăte barbatescile sacrificii: 
Romani’a, pe care pururea Dumnedieu s o bine- 
cuvinteze !

Sessiunea ordinaria a Corpuriloru Legiuităre este 
deschisa:

CAROLU.
(Uruieza semnaturile ministriloru.)

Oin camer a romana.
Camer’a romana s’a constituitu alegându de 

presiedinte pe d. Dumitru B r a t i a n u, care 
urcandu-se la loculu presidentialu a rostitu urma- 
tărea vorbire:

„Dloru deputati ! Dragii mei colegi I Asta-di 
am fericirea a nu vedă in alegerea d-văstra de 
cătu stim’a si simpatiile cu cari me onorați (aplause). 
Sunt adâncu miscatu. Ce ve potu dă in schimbu ? 
Gratitudinea mea, fia ea cătu de mare, o semtu, 
nu este destula. Ve dau activitatea mea, esperien- 
ti’a dobândita prin lucrarea intregei mele vieți; 
ve dau totu ce posedu. ve dau inteliginti’a si 
anim’a mea.

D-loru ! ori-cari ar’ fi fost voturile cari m’au 
redicatu la presiedinti a, odata alesu, sunt presie- 
dintele intregei Adunări, si, câ atare nu voiu că
ută nici in drăpta nici in stâng’a. Gătulu presie- 
dintelui d-v., d-loru, este tiepănu câ alu lupului ; 
elu nu se păte incovăia. Dătoriile mele sunt ace
leași fația cu fia-care dintre d-v., ori-care ar’ fi 
personalitatea s’a si partitulu la care apartiene. 
Ast-felu intielegându rolulu meu, cutezu a dice, 
modesti’a la o parte, că alegerea ce ati facutu in 
persăn’a mea, nu este păte tocmai nenemerita. Nu 
dăra că me credu mai bine inzestratu de natura, 
mai priceputu său mai patriotu decătu unu altulu. 
Din contra, calitati batâtăre la ochi nu amu, o știu. 
Micele mele calitati sunt, de me potu esprimâ ast- 
felu mai multu pasive, dăr’ cari la presiedintie 
păte ’si au si ele valărea loru. Sunt pilotu, d-loru, 
sciu se resistu, căndu dau in greu, atunci me simtu 
mai tare; nu me temu de nimeni, nici chiaru de 
mine insumi (aplause); n’am nerve, n’am măncărimi; 
nu suntu ispititu de dorinti’a d’a avă trecere pe 
langa d-nii miniștri, si asta are unu induăitu avan- 
tagiu, căci ast-felu nici d-nii miniștri nu voru fi 
ispitiți d’a caută se aiba trecere pe langa mine 
(aplause).

Nici odata nu ve voiu dă ocasiunea se ve adu
ceți aminte de proverbiulu: mâna pemănaspala si 
amânduoe obrazulu. Nu, d-loru; căci asemenea 
spălacanii nu se făcu tocmai cu aiasma; ele nu 
spala, mănjescu obrazulu.

D-loru! disele mele se nu ve faca se credeți 
câ eu sunt ostilu guvernului, ochii unora din mi
niștri păte se nu’mi placa; păte se nu’mi placa 
ochii a nici unuia dintr’insii; dăr’ guvernulu nu 
estâ alu ministriloru, este alu tierei, si presiedin- 
tele camerei nu păte fi contra guvernului (aplause).

Din contra, d-loru, sunt unu amicu alu guver
nului si unu adeveratu amicu, fara preventiuni si 
fara slăbiciuni, care nu se păte induce in erori. 



Că presiedinte alu Camerei ’i voiu înlesni mersulu 
prin staruintia’ si corectitudinea ce voiu pune in 
dirigiarea desbateriloru si a lucrariloru Adunarei. 
Că deputatu, ’lu voiu sprijini cu căldură candu va 
face bine, precum voiu caută cu aceea-si ardăre, 
alu opri căndu ’lu voiu vedă intrandu pe căi 
retacite.

D-loru, credu, că simtiemintele acestea trebuie 
se le aiba ori-ce omu care ’si are mintea si anim’a 
la loculu loru, nu me indoiescu dăr’ că Ie impar- 
tasiti si d-v. toti.

In adeveru, ce sunt miniștrii ? Ce suntemu 
noi ? Suntemu impreuna, de me potu esprimâ 
astu-feliu, membrii consiliului de administratiune 
alu unei societăți anonime, ai cărei acționari sunt 
toti locuitorii acestei tieri, tiăr’a intrăga, miniștrii 
sunt directorii si noi suntemu censorii. Dători’a 
dăr’ si interessulu nostru ceru, nu se facemu greu
tăți guvernului, ci se cautamu, din contra, îm
preuna cu dânsulu, se facemu să se urce acțiunile 
societății, se facemu se prospere societatea.

Păte se-mi dica cine-va că guvernulu acest’a 
are pecate; asiă este, are pecate; dăr’ cine n’are 
pecate? A cui e vin’a? Respunderea este ăre 
numai a lui ? Nu, d-loru, respunderea este si a 
năstra; si respunderea năstra e inca mai mare, 
căci noi putemu mai multu, guvernulu noi ilu damu; 
prin noi traiescu guvernele.

Dăr’ d-loru, multe lucruri nu sunt ceea-ce 
ar’ trebui se fia, si puțini ămeni sunt la loculu 
loru. Dăr’ multe rele bântuie acăst’a tiăra, si, 
in presinti’a loru, vediendu usiurinti a cu care lu- 
cramu, indiferinti’a, intielenirea năstra, ’mi-amu 
disu una din duăe, său reulu este asiă de mare 
că ne-amu zapacitu, că unulu care fiindu cuprinsu 
de flăcări in casa ’si pierde mintiele, si voindu se 
deschidă usi a, că se scape, o închide, in locu se 
iă apa pune man’a pe untu de lemnu si’lu arunca 
pe focu, său că imensitatea reului ne-a descura- 
giatu, ne-a abatutu intr’atătu in cătu amu ajunsu 
se credemu, că nu mai este nimicu de facutu, si 
amu lasatu totulu in văia intemplarei. Pe mine, 
d-loru, reulu, care ne bântuie m’a ingrijatu multu; 
o băl’a urita, contagiăsa, ciuma animei, a ince- 
putu s’atace stratele năstre sociale si a se strecură 
până in colib’a satinului (aplause). D’aceea m’am 
decisa se stau aici, se veghiezu langa fiii si frații 
mei, cari suferu. De nu voiu pută face mai multu, 
’i voi incaldi cu caldur’a suflarei mele până candu 
o suflare mai puternica va veni se risipăsca atmos- 
fer’a otrăvită, care a facutu deja multe victime; 
si acea suflare purificatăre trebuie se vina,va veni; 
cu puterea credintiei mele voiu scăte-o din piep
turile năstre; voi sunteti representantii, voi sun
teți plămănii României (aplause prelungite).

. . .De vomu fi tari in intru, celu mai din 
urma dintre noi va avă mai multu spiritu si mai 
mare autoritate pe langa puterile străine de cătu 
ar’ avă fiindu slabi, omulu nostru de stătu celu 
mai emininte.

Trebuie s’o recunăscemu, dloru, situatiunea năstra 
interna lașa de doritu, avemu mari greutati in tiăra; 
si cum ar’ pută fi altminteri, dăca acele greutati 
se gasescu chiaru aici in guvernu si ’n Camera, 
greutati cari nu provinu de cătu din gresit’a năs
tra procedere, din relele deprinderi ce amu con- 
tractatu.

In adeveru, cum lucramu noi? Aci, miniștrii si 
deputății prin complesintie reciproce se slabescu, 
pierdu prestigiulu, autoritatea, de care au trebuintia, 
si lucrulu publicu sufere; aci, ne tienemu in esiecu, 
ne paralisamu, ne absorbimu unii pe alții. Noi 
voimu se guvernamu, pretindemu se impunemu 
ministriloru depărtarea ori numirea cutărui său 
cutărui agentu alu puterei esecutive, pe candu 
respunderea este numui a loru; miniștrii, din parte- 
le, voru ei să legifereze; la cea mai mica cerere 
ce ne făcu, de gasescu împotrivire, ne amenintia 
cu a loru retragere, si noi trebuie se ardicamu 
manile, căci nu putemu avă in tăte dîlele, si une-ori 
păte de mai multe ori pe di crise ministeriale.

„D-loru se luamu aminte căci acestu jocu este 
fărte piriculosu!“ dîop mai departe vorbitoriulu 
aratandu, că chiaru sistemulu representativu s’ar 
potă periclită prin elu. „Amu trecutu furi’ateneretiei 
parlamentare; amu devenitu maturi, nu convine 
dăr’ se gasimu singur’a năstra multiamire intru a 
ne luă la trantăla si a face discursuri academice. 
Se ne punemu dăr’ pe lucru cu tăta seriositataa 
si cu anim’a intrăga. . .“

D-lu Bratianu propune apoi să se faca si des- 
bata respunsulu la Mesagiulu regescu in 2—3 dile 
se vina indata budgetele la rându, siedintiele se 
dureze 6 ăre pe di; să se voteze budgetele inaintea 

3erbatoriloru; sessiunea de trei luni se nu se pre- 
lungăsca decătu cu 15 dile. Prin scurtarea dura
tei sessiunei se aduce o economia însemnata statu
lui, ministru câștiga.timpu a’si vedă de departamente 
si deputății de interessele loru. D. Bratianu ter
mina discursulu seu cu urmatărele cuvinte:

„D-loru, in aceste trei luni ale sessiunei năstrâ 
ordinare se fimu ceea-ce este soldatulu in campa
nia ; se n’avemu altu gandu, alta tinta, alta ocu- 
patiune, de cătu implinirea mandatului nostru de 
deputatu. Eu unulu, d-loru, ve promitu s’aducu 
in lucrările Adunarei totu devotamentulu, de care 
sunt capabilu, si sunt capabilu de devotamentu, 
căci am credintia. Credu, nu numai in bine in- 
tr’unu modu abstractu; credu in binele ce putemu 
face, ce avemu se facemu, ce vomu face noi. Dăr’, 
d-loru, de vomu sci se intrebuintiamu bine resur
sele fara sfârsitu de care putemu dispune, tiăr a 
năstra va ajunge la o prosperitate si la o tărie pe 
care se le invidieze cele mai mari imperii. — 
Avemu o positiune geografica si topografica din 
cele mai avantagiăse; suntemu de tăte pârtiile in- 
cungiurati de Romani; avemu tiăr’a cea mai bogata; 
avemu unu poporu inteligentu, impressionabilu, aptu 
la tăte, sobriu, vertosu, omogenu, cum nu mai este 
altulu in lume; Dumnedieulu Romaniloru este celu 
mai puternicu, căci este celu mai dreptu; si ne 
mai putemu indoi că tăte cele scrise in anima 
Romanului se voru împlini ? Se ne punemu, o mai 
repetu, cu tăta anim’a pe lucru, fara convoatise, 
fara ura, fara preventiuni, fara slăbiciune, si noi 
insine vomu găsi piătr’a filosofala, earb’a fiăreloru, 
care să ne deschidă tăte tesaurile morale si mate
riale ale României; vomu face se nu se mai dica: 
tiăra buna, rea tocmăla; ci să se păta dice: tiăra 
buna, buna tocmăla (aplause prelungite).

In fine se procede la alegerea vice-presiedinti- 
loru si se alegu d-nii C h i t i u, gener. D. L e c a 
si P. A u r e I i a n u. D. Marzescu intrunindu 
prea puține voturi se va face unu nou scrutiniu.

Brasiovu, 17/29 Novembre a. c.

(Adunarea generala a Reuni- 
unei femeiloru romane d i n Bra
siovu.) Fiindu Maiestatea Sa Imperatăs’a si Re
gina Elisabeth’a Patrău’a Reuniunei, si fiindu in 
7/19 Novembre a. c. diu’a onomastica a înaltei 
Patrăne sa tienutu, conformu statuteloru, in acăsta 
di adunarea generala ordinaria a Reuniunei după 
prandiu la 3 ăre in sal’a de desemnu a institute- 
loru romane ort. res. din Brasiovu.

Din cele ce s’au pertractatu in acăsta adunare 
publicamu urmatăriele:

1. Reuniunea a pertractatu si in anulu acest’a 
subventiunile ordinarie si anume:

a) la scăl’a de fetitie din Brasiovu 800 fl. v. a.
b) la scăl’a de fetitie din Blasiu 400 fl. v. a.
c) la scăl’a de fetitie din Sibiiu 300 fl. v. a.
d) la scăl’a de fetitie din Câmpeni 50 fi. v. a.

Cu totulu sum’a de 1550 fl. v. a.
2. Comitetulu a ingrijitu, că scălele subvenți

onate de Reuniune se fia representate la espositi- 
unea naționala dela Sibiiu, contri'buindu conformu 
conclusului adunarei generale precedente unu aju- 
toriu de 80 fl. v. a. cu scopulu, că si acele eleve, 
cari nu dispunu de midilăce se păta prepară ăre- 
cari lucruri pentru expositiune.

Este de observatu, că lucrurile seversite in so- 
cotăl’a acestui ajutoriu, cadu in favorulu Reuniunei.

3. In urma demissionarei fostei profesăre, 
d-siăra Carolin’a Teclu, s’a alesu că profesăra pen
tru lucrulu de mana d-n’a Elis’a Muresianu.

4. Averea Reuniunei s’a administratu in anulu 
acesta prin d-na cassierăsa Agnes Dusioiu, purtăndu 
tăte afacerile cassei in cea mai buna regula.

Averea Reuniunei a fostu la încheierea soco- 
teleloru de 38,181 fl, 88 cr. v. a.

5. Numerulu membreloru, care si-au respunsu 
tax’a anuala a fostu si anulu acesta 84; ăra 19 
dame au contribuitu tax’a de membre binefacâtărie.

Restringându-ne la aceste momente noue mai 
însemnate din viătî’a Reuniunei, si recunoscându 
meritele ce ie au damele române din Brasiovu 
pentru redicarea fondului Reuniunei până la sum’a 
aratata mai susu, asiu pută dice că densele emu- 
lăza cu barbatii loru intru respandirea. luminei 
sciintieloru si a bunei educatiuui, după ce scimu, 
cătu de multu au contribuitu si contribuescu inca 

j si astadi acesti’a pentru sustienerea atătoru insti
tute de invetiamăntu, si dăca avemu vr’o dorintia, 
apoi acăst’a este : că exemplulu Brasioveniloru se 
afle imitatiune in tăte părțile locuite de 
romani. X.

ZFxog'xazECi.’SL
desvelirei statuei lui Iăn Eliade Radulescu.
Iu diu’a du 21 Novembre v. Sambata la lirele 12 gar- 

d’a cetatianesca cu music’a va ocupa locu de a drăpt’a si 
de a staug’a statuei in fași’a bulevardului.

Autoritățile si persănele invitate voru ocupa locurile 
reservate de comitetulu statuei.

Principele Dimitrie Grigore Ghic’a, presiedintele comi
tetului, va deschide solemnitatea.

D. Hajdeu va tiene unu discursu in numele comitetului 
statuei, si d. ministru alu instructiunei publice, V. A. Ure- 
ehie va respunde.

In urm’a acestui discursu, statu’a se va desveli si mu
sic’a va cântă imnulu nationalu.

Se voru depune apoi corănele pe treptele statuei.
Solemnitatea se va inchia prin cantarea musicei si re

tragerea gardei.
Sunt invitați la acesta solemnitate:
Prea Sf. Sinodu, d-nii miniștri, corpurile legiuităre, 

curtea de cassatia, curtea de apelu si tribunalele, curtea de 
compturi, inaltii funcționari civili si militari, academia ro
mana, rectoratulu si d-nii profesorii liceeloru, gimnasielorn 
si tuturora scăleloru cu elevii, representantii presei romane, 
societățile literare, primari’a capitalei si consiliarii comunali, 
primarii si consiliarii comunali ai capitaleloru de judeșie, 
consiliarii judecieni din tiera, corpulu avocatiloru, direcțiunea 
teatrului nationalu si toti artiștii dramatici. Efori’a spitale- 
loru civile Epitropi’a asiediaminteloru Brâncovenesci. — Jockey- 
club, clubulu romanu, clubulu conservatoriioru, clubulu mi
litam, clubulu tinerimei, clubulu regalu, clubulu liberalu, 
seminariulu Nifonu, direcțiunea si profesorii „asilului Elena," 
scăl’a pentru invetiatur’a poporului romanu, scăl’a libera de 
sciintie administrative, scăl’a de comerciu, conservatorulu de 
musica, camer’a de comerciu, societatea Daci’a-Romana, 
cas’a de depuneri, creditnlu ruralii, creditulu urbanu, banc’a 
naționala, direcțiunea regala a drumuriloru de feru, credi
tulu mobiliara, societatea de constructiuni, societatea Con
cordia, societățile de agricultura si industria, societatea „Pre
vederea", societatea „Economi’a" si tăte societățile de eco
nomie din tiera, societatea „Medicala," tipografii si librarii, 
tăte persănele cari au contribuitu la ridicarea acestei 
statue.

Comitetulu Statuei.

TDin tlâx’ei -ulxsîIox-cl.
Feuilleton de F. S c h i f f k o r n, publicatu in „N. Fr. Pr.“

„Baiatulu meu de colea a facutu cunoscintia cu jupâuu 
Martinu chiaru că copilasiu de vre-o siepte anisiori si inca 
o astfeliu de cunoscintia, incătu si acuma ’si ia căciul’a de 
elu că de unu solgabireu. Pena se ferbe mamalig’a, n ar’ 
fi reu, domnule, se ’si istorisesca patiani’a, căci vediu eu 
că cu somnulu e gafa de acumu." Asie grăieâ betrănulu 
Dumitru Vandrosiu, rostogolindu o sdravena buturuga in 
flăcările ce se inaltiau mai bine de unu stănjenu si la a 
caroru căldură ne mai inmuiamu nitielu inghetiatulu trupu.

„Obol taica", respunse Gavrilu — asie se chiamă „ba- 
iatulu", care deși n’avea mai multu de noue-spre-diece ani, 
era inaltu cum se cade cam de vreo siese urme de cele 
bune, „mai suntu ei destui, cari ’si iau căciul’a de dumne- 
lui si cari ar’ pute povesti istorii cu multu mai frumăse." 
Aceste cuvinte erau rostite de buna sema in pild’a lui Luc’a, 
fiiului celui mai mare alu lui Dumitru — unu voinicu totu 
cam de mărim ea fratîne-seu dera cu multu mai bine legatu 
că densulu carele simtîndu de unde bate ventulu grai 
cam incurcatu, der’ cu uuu surisu biuevoitoru ; „Asie e, 
Gavriile. Astadi inse se ve aretă cum se cade cine se in- 
tielege mai bine cu jupănu Martinu, că, dieu, nu mi-ar’ 
pre place se fiu de risulu d-lui oficiru."

„Da, da!" respunseiu eu intindiendu flecailoru ploschiti’a 
mea plina cu rumu; „nu sciu cui nu i s’ar’ face perulu 
măciucă, căndu s’ar’ vede fașia in fația cu mosiu Ilie 
necajitulu."

Ce e dreptu nu putea se fia pe lumea lui D-dieu locu 
mai potrivitu pentru astfeliu de istorii, că loculu unde ne 
aflamu.

Pe vărvulu Godianului, care se redica falnicu pena la 
o inaltime de siese mii de urme la marginea Ardeiului si a 
României, adapostiti de o stânca uriiasia asteptamu noi, trei 
Români din statulu din apropiere „Grădiște" si eu, diorile 
dilei, că se incepemu găn’a pe care ne poruncise administrati’a 
paduriloru imperatesci se o facemu iu potriv’a lui Nicolae 
blanosulu.

Pe vremea aceea — voru fi trecutu de atunci mai bine 
de duăedieci de ani — Arde'lulu se putea numi cu mai multu 
drepte decătu astadi „tiera ursiloru", de ăra-ce după revo
luția, nefiindu iertatu ori si cui a tiene arme, atâtu ursulu 
cătu si lupulu avea dreptulu de a petrece nesuperati unde le 
cerea anim’a si a luă darea cuvenite dela tăte dobităcele cu 
patru pici ăre din tiera. Numai tămn’a erau neliniștiți vre-o 
duăe, trei septemăni, căndu se faceau mari venatori — 
firesce, nu pentru ocrotirea dobităceloru acumu pomenite, ci 
numai si numai pentru desfătarea „domniloru" — se faceau 
mari venatori, dicu, sub conducerea comandantului militaru,



a princiului Schwarzenberg, unulu dintre cei mai insemnati 
Nimrodi de pe timpulu seu.

Cătu se sporiseră vitejii padurei sub acesta „parintesca 
oblăduire", se păte vede din impregiurarea, că deși vena- 
torile despre care e vorb’a se planuiau cu luare aminte, 
deși lua parte la ele câte optu pena la duoesprediece sute de 
haitasi si optudieci penă la o suta de pușcași si deși in fia- 
care anu se prapedeau la aceste venatori oficiale câte cinci 
sute de lupi si siesedieci de ursi, totuși dihaniile nu se îm- 
pucinau de locu. Ba din potriva se bagă de sema, că ase
menea espeditiuni aducu după sene cu totului totu altcev’a, 
se bagă de sema câta istețime au selbaticii dușmani.

Cătu de mari erau aceste espeditiuni si cu căta soco- 
tela se faceau ele, ei totuși cei mai multi din protivnicii 
incungiurati aprâpe din t6te părțile totu se retrăgeau la 
timpu potrivitu pe „teritoriu neutralu".

Dieu, pare-ca aveau si ei isc6de in taber’a dușmana, 
pare-ca aveau si ei unu feliu de stătu majoru, care mantuiea 
pe cei din pregiurulu seu prin adâncile sale cunoscintie. 
Locuitorii „teritoriului neutralu" se multiameau in curendu 
de cinstea făcută, de 6ra-ce vitele loru trebuiea se platesca 
dare impatrita si incincita ospetiloru cu blani cafenii si negre.

Totu o astfeliu de asuprela îndemnase pe administrati’a 
paduriloru dintre valea Hatiegului si a Sebesiului se dă 
ascultare numeroseloru plângeri ale tieraniloru si se ie la 
respundere pe tâlharii, cari cutezaseră se pună lab’a diu’a 
la amedia mare chiaru pe vac’a unui paduraru unguru, care 
vaca pascea in apropierea satului Grădiște.

După spus a betranului Dumitru, care cunoscea câ ’n 
palma potecele si cotiturele codriloru si muntiloru, cu musc a 
pe căciulă ar’ fi fostu o familia de ursi, care alungata fiindu 
in venatdrea dela Sibiiu, s’ar’ fi asiediatu in locurile acestea. 
Famili’a despre care e vorb’a voiamu noi se-o cercetamu in 
diori de di. Se luasera t6te mesurile că jupânu Martinu să 
nu bage de sema prea de vreme.

Barbatii din trei sate de munte, vre-o suta cinci-dieci 
cu totii, erau luati câ gonaci si trebuiau se inainteze desu 
de diminetia in forma de arcu spre loculu unde erau asie- 
diati venatorii. Acesti'a, treidieci la numeru, fuseseră con
duși prin intunereculu nopții de nisce pădurari tocmai in 
vervulu muntelui, fașia in fația cu gonacii si aci se asie- 
diasera in grupe mici câ se pâta fi la loculu loru, căndu 
se va incepe gân’a, Dumitru si fiii sei, cari astadi erau 
armați cu pusei alcatuiau o astfeliu de grupa, er eu inso- 
ciamu pe betrănulu carele 'mi slugise de caleuza in escur- 
siunile mele prin munți — Tu insociamu dicu nu câ vena- 
toru, căci n’a lasatu D-dieu pe lume tîntasiu mai reu câ 
micimea mea, ei câ insufletitu admiratoru alu fîrei si alu 
vietatiloru oi. Nici-odata n’am intardiatu, candu mi s’a 
datu prilegiu, să petrundu cu mintea totu mai adencu chipulu 
cum traiescu celelalte fiintie din codrii si din câmpii.

In sfersitu mamalig’a erâ gafa si cu lapte dulce se 
potrivea minunatu atunci dimineti’a. Scurtele pipe ale Ro- 
maniloru si șigar’a mea erau aprinse, si inveliti in caldu- 
rosele cojăce priveamu voioși cu spatele cătra stănc’a, pe 
de-asupr’a jarului de dinaintea nâstra la chipnlu ce se află 
inaintea ochiloru noștri. Blândele radie ale lunei, ce erâ 
aprope de a apune si negr’a umbra a uriasiloru munți dau 
acestui chipu unu aspectu de totu minunatu. Josu la piciorele 
nâstre se estindea fiorăs’a vale a Hatiegului; din căndu in 
căndu se zareau fâșii din valcic’a luminata de albele radie 
ale lunei jucăndu si furisiendu-se câ nisce sierpi de argintu . 
de amenduoe părțile se ridicau dreptu in susu deluri negri 
si si mai susu se vedeau iualtele stânci ale muntiloru din 
tinutulu Hatiegului. Vervurile crestate ale acestoru munți 
luminate de tainic’a luna formau o mândra corăna, o corăna 
de rubine, o corona vrednica de maiestăs’a frunte a unui 
uriasiu alu muntiloru. Peste tăte aceste comori ’si aruncase 
năptea velulu seu impodobitu cu stele, er’ ventulu adia 
dulce si regulatu, câ si căndu ar’ fi fostu resuflarea ador- 
mitiloru uriași din Carpati.

„Tocmai imbracasem ciăreci mai antăiu si mai antaiu 
in viati’a mea si me incaltiasem cu nesce opinci noue de 
noutia, domnule, incepu Gavriilu, fiiulu celu mai micu alu 
lui Dumitru, „si prin urmare nu me mai incapea pelea de 
fudulu ce eram. Acum’a de geab’a nu me puteamu eu fuduli, 
ci trebuiiu se padiescu oile pentru antai’a 6ra singuru sin- 
gurelu — si dreptu se ve spunu, nu ’mi prea venea la 
socotela, că<‘i ’mi-erâ frica de mama padurei, de care audi- 
sem pe bunic’a povestindu ser’a la focu, că se ie după 
baiatii cei rei.

Der’ n’aveam ce face, căci altfeliu nici urma de ciăreci 
si de opinci; prin urmare me dedui după peru si me în
duplecai se remanu singuru. Cum se departă taic’a, me 
pitulaiu cu totulu in cajoculu lui, socotindu, câ deca va veni 
mam’a pădurii, se creda câ este o 6ie si se nu me iă. Nu 
sciu cătu voi fi siediutu asie, destulu numai că adormiiu câ 
pamentulu si căndu ine deșteptai, simtiiu că me ridica cine-va 
de josu si me duce cu sine. E mam’a padurei! gendiiu eu 
plinu de groza, der’ nu cutezaiu se dicu nici cărcu. Bagu 
de sema inse câ dihani’a ce me furase incepe a mormăi si 
indata mi vine in minte câ nu me aflu in braciele mamei 
padurei ci in labele lui mosiu Hie necajitulu. Chipulu cum 
calcă talharulu in a cărui stăpânire me aflam me intaresce 
in acest’a credintia. Deodata vedu stele verdi inaintea ochi - 

loru, mi se întuneca mințile si me lasu in nadăjdea lui 
D-dieu. Sudori, sudori me treceau si nu ’mi venea de locu 
la ’ndemâna. Dela o vreme incepu eu se me găndescu, nu 
cum-va mai este vre unu chipu do scapare, căci bine sciam 
ce erâ se m’astepte. Taic’a ’mi spusese câ ursuln are obiceiu 
se duca puiloru sei fiintie vii, care le plăcu cu Jmaltu mai 
muitu decătu mortacinile.

Si asie trebuiâ se fia si cu mine, căci ursulu me tienea 
in labe cu mare grija, in tocmai cum ’si tiene o maica 
pruncusiorulu adormitu. Câ fulgerulu ’mi trece prin minte 
planulu, se me lasu usiurelu iuderetu si se iesu din cajocu 
pușinu câte pușinu. Cum planuiescu, asie si făcu. Ei acumu 
cu piciorele scapu eu cum scapu, der’ mai incolo pace. 
Pândescn eu păna căndu da jupănulu de o grăpa peste care 
avea se treca si căndu simtiiu câ me lașa cu-o laba si me 
iea cu cealalta subsuore întocmai cum iea postasiulu pachetele, 
„acumu e vremea!“ dicu, si iute-iute me strecuru din co- 
jocu, ’mi iau piciărele de-a umere si-apoi tunde-o nene, de 
’mi scaparau călcâiele si nu altfeliu. Pena dici „ce faci" s; 
ajungu la dalbele oitie care pasceau liniștite câ si candu 
nu s’ar’ fi iutemplatu curatu uimic’a."

„Si scii d-ta de buna sema câ erâ ursu, seu va fi fostu 
cine-va care se fi facutu o gluma mai grăsa ?“ ’lu intrebai 
pe Gavriilu, care tocmai ’si desfundă pip’a voindu se-o imple 
din nou.

„Chiaru asie gandeam si eu domnule," incepu Dumitru, 
„si nu sciu cum ar’ fi scapatu baiatulu din man’a mea 
nescarmeuatu, deca nu asiu fi vediutu insu ’mi cu ochii 
mei urm’a dihaniei si deca nu asiu fi gasitu cojoculu numa1 
petece. De buna sema mosiu Ilie Tu dresese asie de bine. 
Se vede ca dupa-ce a saritu grâp’a si a bagatu de sema că 
6i’a ’si esise din pele, s’a superatu focu.“

„Ei, de-asiu fi pututu, asiu fi facutu si eu asie adi o 
septamana,’1 respunse ridiendu fratele celu mai mare, „der 
ce se-i faci necasului ?. . Nu poți se-ti ieși din pele candu 
vrei. Am fostu silitu se me lasu cum se cade in grij’a 
picidreloru si slava Domnului! nu m’au datu de rușine/'

„Dieu, p’aci se te pape afurisitulu“ grai betrănulu ; 
„der' hai mai de graba, spune-ne istori'a, că n’avemu timpu 
de perdutu !."

„Istori’a mea este scurta de totu, incepu Luc'a linis- 
titu. Pe candu fratele seu erâ numai vietia, densulu nu 
’si prea esiea din fire, ci păstră o racela ce-i siedea de 
minune.

„Apoi se scii, d-le, ca Mariuc’a e o fata câ unu angeru. 
O singura gresiela are. Anume prea-i place se rida de toti 
si de tote si se ’si arete albii sei dinți si . . . da, da n’o 
se mai lungescu vorb’a, adauge elu, vediendu că betrănulu 
da semne de nerăbdare, ,;si cum dicu, pe langa tăte acestea 
Mariuc’a măre după miere. Tocmai aflasem o scorbura de 
fagu unde se asiediase unu roiu de albine selbatice si intr’o 
di, n’am de lucru, me ducu se-i făcu voia copilei. Bine 
ajungu eu, implu 61’a ce o Inasem cu mine, der’ candu se 
pornescu inderetu bagu de sema câ nu eram singuru ci ca 
aveam unu ortacu care se uită la mine asie de frumusielu 
incatu mi se facă perulu măciucă. Dieu, d-le, am mai vediutu 
ursi, der’ o bidigania câ celu din fași’a mea nici in visu nu 
visasem. Arma n’aveam la mine, căci de 1 scii d-ta, d-le 
oficiru, noi sunfcemu Romani si mai scii pecatele. . .“

INSTITUTULU DE PENSIUNI GENERALU BRASIOVENU
in BRASIOVU (Transilvani’a)

cu-o avere conformu bilantiului dela 31. Decembre 1880
de

Unu milionu fiorini si 4 cr. v. a.
proprietate esclusiva a tuturoru membriloru,

a platitu dela infiintiarea institutului in peusiuni (rente) florini 740,475.11 v. a.
Membrii noui de ori-si ce etate se potu înscrie, pensiunea, (rent’a) care cresce cu etatea 
in fia-care auu este o pensiune pe vietia. Ce se atinge de marimea pensiunei (rentei) 
anuale, achsta face in etate de 40 ani câ 10% si se urca successivu in etatea de 60 
ani la 22%, in etatea de 80 
loru solvite.

Noue înscrieri si tacse
si in scrisu de cătra direcțiune

ani la 38%, dela 96 ani incolo 100% a tuturoru sume-

anuale se primescu si t6te deslușirile dorite se dau verbalu 
in Brasiovu si de catra agenții si inspectorii ei esterni.

2Di±eotiu.:n.(®eb
Institutului de pensiuni generalu. Brasiovenu.

NB. Toti acei onor. d. membri, cari sunt inca in restantia cu contribuirile loru din anulu 
acest’a, sunt rogati, a se grăbi cu solvirea lui, cu atătu mai vbrtosu, cu cătu pentru 
cei ce nu voru solvi regulatu, intra in vigbre urmările desavantagiâse ale §-lui 19 
din statute. 1—3

„Bine, bine" Tu întrerupse Dumitru cu grăbire, „par’ca 
si puteai face mare isprava cu pusc’a. Der’ da mai iute si nu 
perde firulu povestirei.“

(Va urmă.)

ALBINA
INSTITUTU DE CREDITU SI ECONOMII 

in. SIEIITT, 
acorda imprumuturi hipotecare cu anuitati pe 
10 si 20 ani. Anuitatea de 100 fi. este pe 10 ani 
7 fl. 63 cr, pe 20 ani 5 fl, 05 cr;

deschide credite ficse pe lbnga siguranti’a 
hipotecara. Acestea se potu folosi întregi ori si in 
parte pe bas’a unei singure intabulari, candu si de 
câte ori :i face respectivului trebuinti’a. Interesele 
sunt 8% la anu ;

escompteza politie (cambie) cu trei, in anu
mite cașuri cu dube subscrieri pe termine pOna la 
6 luni, cu interese do 7 pbna la 10% fara pro- 
visiune ;

imprumuta pe garanție de efecte publice, 
notate la bursele din Budapest’a, Vien’a si Bucu
rești, intre care sunt si scrisurile fonciaro proprii, 
până la 85% a valârei de cursn, cum si pe ga
ranție de moneta, cu 6% interese la anu.

Regulamentele speciale pentru fia-carea din 
operațiunile amintite, contienbndu conditiunile si 
procedur’a pentru imprumutare, cum si t6te formu
larele de lipsa se distribuescu gratuitu in biroulu 
institutului, cum si in Brasiovu la Dlu comer
ciante IOANU DUSIOIU. (Strad’a caldarariloru 
Nr. 546.) i_3

Sibiiu, in 26 Novembre 1881.
Direcțiunea.

OnrsiAlVL la. burs'a d.e
din 30 Novembre st. n. 1881.

Rent’a de auru un- I
gara .... 119.60

Imprumutulu cailoru
ferate ungare . . 133 25

Amortisarea datoriei 
cailoru ferate de ostu 
ung. (l-a emissiune) 91.50

dto. (Il-a emissiune) 109.—
dto. (III-a emissiune) 97.30
Bonuri rurale ungaro 99 30
dto. cu cl. de sortare 98.50
Bonuri rurale Bauat-

Timis. 98.75
dto. cu cl. de sortare 97.70
Bonuri rurale transil

vane .... 99 —
„ croato-slav. . 99 50

Despăgubirea p. dijm a
de vinu ung. . 97 —

Imprumutulu cu pre
miu ung. . . . 127.—

Dosurile p. regularea
Tisei si a Segedin, 113.— 

Rent’a de harthia aust. 77.30
„ de argintu „ . 78.10
„ de auru „ 93.85 

Losurile din 1860 . 133.25 
Acțiunile bancei austr.-

ungare . . .837.—
„ bancei de creditu

ungare . . . 360.50
„ bancei de creditu

austriaco . . . 362 75
Argintulu . . . —.—

Galbini imperatesci . 5 58
Napoleond’ori . . 9.4072
Mărci 100 imp. germ.. 58 — 
Londra. . . 118 55
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