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P6te tocmai pre candu scriemu aceste rânduri 
se sev&rsiesce actulu alegerei patriarchului serbescu 
in Carlovitiu. Acdst’a alegere a desteptatu^nu numai 
interessnlu celoru mai de aprâpe interesați, ci ea 
posede pentru o parte mare a locuitoriloru acestoru 
tieri o importantia, potemu dice, principiara.

Cetitorii noștri isi voru aduce aminte in ce 
modu straniu si neasteptatu a fost depusu reposa- 
tulu patriarchu Ivacicovici, câ unu simplu functio- 
nariu, incredintiandu-se conducerea metropoliei epis
copului Angelits c’unu salariu anualu de 24,000 
fl, fara câ se fi fost consultatu mai inainte con- 
gressulu.

Caus’a acestei procederi arbitrare se scie că 
este a se caută in sistem’a, care se practica de 
unu sîru de ani incdce fația de bisericele autondme 
ale Nemaghiariloru. Politic’a bisericdsca a guver
nului ungurescu este deja destulu de multu sem- 
tita si la noi si fârte bine amu invetiatu se cu- 
nâscemu scopurile ei finale.

Patriarchulu Ivacicovici nu plăcea stapănirei, 
unguresci pentru că era omu prea bunu fația de 
conducătorii partidei naționale, a cărora influintia 
predomnea in biseric’a serbdsca. Guvernantiloru 
din Pest’a le trebuiea unu omu, care se le faca 
trâb’a, adeca să le ajute a paralisâ mișcarea națio
nala de sine statatâre intre Șerbi. Este unu faptu 
constatatu in veati’a difeiiteloru popâre nemaghiare, 
că archiereii, prin înalta loru positiune si prin 
aceea, că interessele scdlei sunt strinsu legate de 
acele ale bisericei, esercdza, deși mai multu indi
recta, o mare influintia si asupra desvoltarei na
ționale a acestoru popdre. Patriarchatulu serbescu 
dela Carlovitiu arepreste acâst’a o importantia deo
sebita prin caracterulu lui nationalu. Din punctu 
de vedere canonicu Metropolitulu dela Carlovitiu 
este capulu tuturoru episcopiloru șerbi, gr. or. 
chiaru si a celoru din provinciile ocupate si din 
Serbi’a.

Momentele aceste in legătură cu viu’a mișcare 
naționala ce s’a manifestatu in sinulu natiunali- 
tatii serbe din Ungari’a au indemnatu pe guvernulu 
ungurescu la pașii intreprinsi contra lui Ivacico- 
vici, si asemeni consideratiuni au da,tu nascere si 
agitatiunei celei mai recente pentru alegerea can
didatului guvernului, Angelits. Cu tdte încordările 
Serbiloru maghiaromani, inse intre 75 de depu- 
tati abia au fost aleși vre-o 17 aderenți de ai lui 
Angelits, ceilalți toti făcu parte din partid’a na
ționala, care nu este nicidecum dispusa se jertfâsca 
cele mai sânte interesse ale bisericei si ale națio
nalității serbesci pentr’unu blidu de linte.

Cine va intruni voturile maioritatii absolute a 
congressului ? Eata marea cestiune a momentului. 
Cei 17 „patriotă", cari posedu încrederea celoru 
dela Pest’a nu voru fi in stare nici a alege ei sin
guri unu candidatu alu loru, nici a decide asupra 
alegerei candidatului celorlalți. Remane dâr’ câ se 
hotarasca naționalii.

Cu t6te că posedu maioritatea, naționalii in- 
timpina mari greutati. înainte de t6te nu au 
multa alegere. D’intre toti episcopii diecesani ai 
Metropoliei serbesci, deplin’a încredere a poporului 
o posede numai betrănulu episcopu dela Buda 
Stoicovici. Acest’a inse a fost deja odata, la 1874, 
respinsu de câtra cor6na. Fi-va primitu de asta- 
data ? Se dice că Stoicovici ar’ fi castigatu earasi 
încrederea monarchului.

Entusiasmulu, cu care a fost intimpinatu Stoi
covici de cătra congressu ne face se credemu că 
elu va fl alesulu si de astadata si ddca monarchulu 
ar’ comsemti, acdst’a ar’ fi cea mai flagranta dovâda 
despre aceea că dela 1874 incdce s’a scbimbatu 
multu direcțiunea politicei interiâre in acdst’a mo- 
narchia.

Dâr’ se p6te intemplâ si contrariulu câ adeca 
guvernulu ungurescu se ’si pună in cuinpena t6ta 

influinti’a, spre a nimici alegerea, la casu candu 
alesulu nu i s’ar’ pard a fi cetatianu destulu de 
„lealu si patriotu." S’au gâsitu unele foi unguresci, 
cari au amenintiatu pe Șerbi si cu aceea, că li se 
va șterge vecliiulu privilegiu, esercitatu intotdduna 
dela 1690 incâce, si patriarchulu va fi numitu de 
cordna.

In fine mai este cu putintia câ congressulu 
serbescu se caute a esi din impasu alegăndu p’unu 
alu treilea, pOte pe episcodulu Zsivcovici, a caruia 
alegere p6te câ nu ar’ fi difilcutata de câtra guver
nulu ungurescu. Noi din parte-ne amu dori câ 
actulu ce se sevărsiesce in momentele de fația la 
Carlovitiu se fia unu protestu viu in contra sistemei, 
care are de scopu a subgropâ autonomi’a bisericdsca 
a Nemaghiariloru.

Cromc’a evenîmenteloru politice.
Adi mâne se va face alegerea patri

archului serbescu de cătra congres- 
sulu dela Carlovitz. Este mai multu 
câ probabilu, că partid’a naționala, care face apr6pe 
patru din cinci parti ale membriloru congressuali va 
realege pe omulu doririloru, episcopulu Stoj- 
k o v i c s dela Buda.

Congressulu s’a deschisu in 27 Novembre st, n. 
Mai antaiu administratorulu Metropoliei episcopulu 
Angelits a salutatu pe membri. O depu- 
tatiune s’a dusu apoi se aduca in siedintia pe co- 
misariulu regescu consil. de curte Eduard de 
C s e h , care urcandu-se pe unu scaunu redicatu 
isi puse Kalpakulu pe capu si tienîi vorbirea de 
deschidere in limb’a maghiara, care fh întrerupta 
de cetirea rescriptului regescu prin care se con- 
chiama congressulu spre a „alege metropolitulu si 
patriarchulu după modalitatea de până acuma." 
Comisariulu esprimă dorinti’a câ congressulu se 
resolve problem’a s’a intr’unu modu bine chibzuitu 
in tâte direcțiunile satisfacâtoriu. (Lucru greu a 
satisface si pe d-nii Tisza-Trefort si pe Naționalii 
șerbi!)

După acâst’a episcopulu Angelits a cetitu 
discursulu, prin care a salutatu in limb’a serbâsca 
pe comisariulu regescu. La propunerea lui Kusevits 
se provâca apoi conformu statutului episcopulu celu 
mai vechiu in rangu, Stoicovits, se ocupe scaunulu 
presidentialu. Urmandu provocarei congressului Epis
copulu Stoicovici accentudza marea missiune a con
gressului, la a caruia presiedintia este chiamatu 
ad 'hoc, câ celu mai vechiu iu rangu. (O voce : 
Fia, câ se remâi presiedinte pentru totdâuna!) In 
fine s’a pasitu la verificarea deputatiloru.

După ce au fost verificați 61 deputati, congres
sulu s’a constituitu, alegându de presiedinte pe de- 
putatulu Maximovics cu 53 voturi contra 17.

„Stang’a reunita" a centralistiloru nemți din 
camer’a austriaca numera astadi 146 membri. Se 
vorbea că si cornițele C o r o n ini ar’voi se formeze 
unu clubu, din acei deputati centralisti, cari nu 
s’au alaturatu la „stang’a reunita." După cum asi
gura „Die Presse" se fi declaratu Coronini, că elu 
nu se va alaturâ la stang’a reunita" din causa că 
ea are o col6re prea esclusivu germana. Dude sunt 
principiele, ce conducu pe acei representanti cari 
impreuna cu Coronini nu voru se apartiena nici 
unui clubu, antaiu câ nu voru fi contrari stângei, 
alu duoilea că nu voru fi guvernamentali. Asiâ dâr’ 
Coronini cu ai sei voru balansâ pentru câ să sus- 
tiena ecuilibrulu, câ nu cumva să se restdrne pe 
neașteptate cinulu in care siâde cărmaciulu Taaffe. 
Inca mai sunt austriaci la Vien’a 1

Cestiunea Dunardna dice „Fremdenblatt" 
(fdie oficidsa) este tractata intr’unu modu, care se 
potrivesce puținu cu form’a reservata ce se obici- 
nuiesce pentru discursurile tronului. Elu des- 
aproba mai alesu că discursulu vorbesce de mesurile 
luate in contra pestei bovine câ de unu pretestu 

pentru a închide otarele esportarii viteloru din 
Romani’a.

„Fremdenblatt" repeta câ, ddca in urm’a res
pingerii aute-proiectului se va păstră s t a t u s 
q u o la Duuarea de josu, Austri’a va pută se 
sufere starea actuala multu mai bine de cătu cele
lalte mici state riverane. Ddca ante-proiectulu se 
va respinge in form’a lui actuala, cei cari ’lu voru 
respinge, n’au de cătu se presinte unu altu proiectu. 
Austri’a ’lu va primi ddca. face dreptate iuteresse- 
loru ingagiate in acdst’a cestiune; ddca nu, nu. 
Interessele vitale ale Austro-Dngariei in regularea 
cestiunei Dunării sunt multu mai grave de cătu 
ale României, si chiaru de cătu ale tutoru state- 
loru riverane impreuna. Nu se p6te presupune că 
acolo unde dreptulu nostru, puterea nâstra, inte
ressele ndstre, suntu amenintiate, noi amu putd luâ 
aceeași positiune, câ Romani’a Serbi’a si Bulgari’a, 
(acâst’a din urma este inca sub suzeranitate) si a 
ne lasâ se fimu maiorisati de ele, după propri’a 
loru vointia, sdu după a altuia.

„Die Presse" (oficidsa) voiesce a se mar
gini intru a esaminâ valârea reala si argumentele 
impotrivirei României in cestiunea Dunărei. Acestu 
diaru face istoriculu negotiariloru privitdre la ante- 
proiectu si la comissiunea mixta; critica purtarea 
României in timpulu acestoru negotiari, câ neco
recta si obstinata, si conchide: „Romani’a singura 
va avă se sufere consecintiele siovinistiloru sei si 
ale agitațiunii esteriâre, ddca va voi să faca cu 
ori-ce pretiu treburile navigării ruse, anglese, fran- 
cese si grecesci pe Dunarea de josu. Acâst’a pro
cedare va avâ de resultatu nu numai de a face 
baltâse Gurile Dunării; căci Austro-Ungari’a nu va 
avd, anulu viitoru, nici unu motivu de a reinoui 
mandatulu commissiunei internaționale a Dunării. 
Atunci brațiulu Sulina se va implâ cu nisipu; 
Austro-Ungari’a isi va îndrepta esportulu spre Ori- 
inte pe drumurile de feru Varna-Constantinopole- 
Salonicu, care se voru construi pân’atunci.

Organulu republicaniloru moderați „J o u r n a 1 
des Ddbats" dice cu privire la Mesagiulu Re
gelui Carolu: „Romanii sciu, că liber’a naviga- 
tiune pe Dunăre consritue unu interesu europdnu 
si ei contâza câ si mai inainte in sprijinulu co- 
missiunei europene Dunărene, spre a respinge pre- 
tensiunile Austriei intru cătu ele sunt esclusive si 
esagerate “ — Celelalte foi parisiane constata cu 
„Le Temps", că partea din Mesagiulu Regelui Ca
rolu privitdria la Dunăre este indreptata in contra 
pretensiuniloru Austriei la preponderantia asupra 
fluviului europeanu. „Le Natioual" se teme că ati
tudinea României e imprudenta si că Romanii nu 
voru notă isbuti, căci Itali’a va sprigini pe Austri’a.

O distinctiune deosebita i s’a facutu dlui C o- 
g a 1 n i c e a n u, inainte de plecarea s’a dela Pa
ris. Elu a fostu numitu, mare oficeru alu ordinului 
legiunei de on6re.

Sub titlulu „Mesagiulu regalu si press’a vienesa" 
scrie „La Gazette de Roumanie":

„Mare furâre la Vien’a in contra României, a 
Regelui si a mesagiului seu. . . In loculu unei 
complesante, vecin’a nâstra puternica gâsesce deo
dată, că Romani’a ’i este o adversara hotarita. In- 
tielegemu mania ei si nu vomu incercâ a-o potoli. 
N’avemu se stergemu nimicu din reulu efectu pro- 
dusu prin mesagiulu regalu : Austri’a voiesce pre- 
ponderanti’a esclusiva asupra Dunărei si noi ne 
opunemu la acdst’a. Situatiunile france sunt cele 
mai bune si avemu se multiamimu multu suveranului 
si guvernului seu, pentru că au stabilitu atătu de 
claru positiunea tierii."

„N’amu fost conduși la atitudinea ndstra actuala 
prin escitarile sâu incuragiarile unei sâu altei puteri, 
singuru interessele nâstre ne au condusu, interessele 
nâstre si esperienti’a trecutului si a presintelui. 
Nimenea n’are dreptulu se câra, câ se renuntiamu 
a trai, si ddca avemu chiaru ambițiunea de a trai



liberi si absolutu independenți, dăca sper.aniu a 
jocă o.data rolulu, care se pare a ne fi destinatu 
in Orientu, nu ni se p6te impută niinicu, acăst’a 
este justu, este legitimu. N’ar’ trebui se uite nime 
nea, că noi numai cătu ne aperamu, aperarea ndstra 
nu e provocatâre ci calma; amu disu cătra toti: 
flăcăruia dreptulu ce-i se cuyine si noi ilu stabilimu 
p’alu nostru pe justiția si pe tractate. “ —

Abia acuma incepe a se cristalisâ s i t na
țiunea parlamentara in Berlin u. 
Principele Bismarck, cu ocasiunea desbaterei 
budgetului ministeriului de esterne, a facutu unele 
declaratiuni, din cari se vede că densulu voiesce 
sb se radieme in viitoriu pe o coalitiune a conser
vați viloru cu clericalii.

Liberalulu Dr. V i r c h o w a cerutu guvernului 
osplicatiuni cu privire la negotiarile ce se urmdza 
cu Vaticanulu. B i s m a r c k d i c e că de pre- 
seutu n’are locu nici o negotiare intre imperati’a 
germana si Curi’a romana. Cestiunea privesce diet’a 
Prussiei; acestei diete se va presentâ unu proiectu 
pentru reinfiintiarea unei representantie diplomatice 
a Prussiei pe langa Vaticanu. Celelalte state ale 
Germaniei, că Bavari’a, au unu representantu spe- 
cialu la Santulu Scaunu. Bismarck crede că in fa- 
§ia diverseloru interesse ce sunt in jocu o aseme
nea representare a singuraticeloru state este cea 
mai potrivita, ddr’ elu va studiâ cestiunea si din 
punctu de vedere alu representarii Germaniei.

Elu nu crede oportunu de a face comunicări 
asupra negotiariloru Prussiei cu Curi’a romana. 
Windthorst dice, că imperiulu numai atunci 
se va potd consolidâ ddca voru înceta luptele reli- 
gidse, cari au fost provocate prin insolenti’a libe
ralilor u. V i r c h o w : Nu e vorb’a de religiune, 
ci de domnirea hierarchiei. Eu am luatu parte la 
lupt’a pentru cultura („Kulturkampf") in credintia 
că Bismarck va scapă, scol’a de inriurirea bisericei 
ddr’ recunoscu că m’am insielatu.

Bismarck: N’am continuatu lupt’a de 
cultura pentru că că omu de stătu nu potu se su- 
feru conflicte interiâre pentru durata, apoi pentru 
că liberalii nu m’au mai spriginitu si mau impinsu 
in brațiele centrului. Unu omu de stătu merge cu 
acelu partidu, care este mai puținu periculosu sta
tului. Mi se imputa că ’mi-am scbimbatu convicți
unea in timpu de 15 ani ? Ddr’ eu nu me tienu 
de clas’a nebuniloru teoretici ! Ddca ’mi va succede 
a-o aduce si numai la unu armistițiu cu Curi’a, a- 
cdst’a ar’ fi de doritu.

Respundiendu clericalului Kleist-Retzow care a 
disu că casatori’a civila a fost octroata lui Bismarck 
de cătra liberali, cancelarulu dise, că nu liberalii 
l’au otaritu a introduce la 1874 casatori’a civila, 
ci acăst’a concessiune i s’a cerutu atunci de cătra 
mai multi miniștri cu declararea, că la din contra 
voru demissiunâ si elu (Bismarck) a preferitu ale 
face concesiunea pentru că p’atunci era in conflictu 
cu conservativii.

Din Petersburg i se scrie lui „Koln. 
Ztg." despre agitațiunea partitului revoluționarii 
din Russi’a intre altele :

„Avemu acum in capitala trei foi revoluționare: 
„Narodnaja Wolja", „Cerni Peredjel* si „Serno". 
Dăca mai numeramu pe langa acestea si căte-va 
brosiuri si aprăpe o duzina de proclamatiuni, cari 
au fostu publicate in aceste din urma luni, apoi 
p6te se-si faca cine-va o idea despre neobosit’a 
activitate cu care nibilistii lucrdza in drumul u de 
resturnare. După t6te căte se spunu in citatele 
diare si proclamatiuni, trebue se ne asteptamu in 
totu momentulu la niscari-va catastrofe noue. 
„Serno" este redactatu in termeni cu totulu popo
rali si este imprastiatu mai cu deosebire printre 
poporu, spre a lucră contra noului organu de publi
citate, „Mesagerulu satdnu", scosu de guvernu. 
Autorulu unui articolu publicatu sub titlulu de: 
Viătia rusdsca, dă cititoriloru diarului „Serno" 
bunulu sfatu de-a scuipă pe „Mesagerulu satdnu" 
si alu aruncă in gunoiu. Cei dela „Serno" intre- 
buintidza unu vecbiu ddr’ probatu mediulocu spre 
a atîtiâ pe tierani contra proprietariloru; ei po- 
vestescu cu de amenuntulu t6te pecatele ce stapanii 
trebue se fi comisu alta data cu sclavii loru, atunci 
candu imparatăsa Caterin’a acordă stapaniloru drep
tulu de a dispune după voie de femeile si fetele 
supusiloru loru. După parerea autorului lucrurile 
nu s’au scbimbatu cbiaru astadi de cătu fdrte 
puținu in bine, si Alesandru II. n a abrogatu acele 
drepturi de buna voia, ci de tdm’a poporului russu, 
care s’ar’ fi liberatu elu insusi ddca imperatulu 
n’ar' fi voitu s’o faca. Asupra actualului Tiaru 
se scrie astu-feliu de lucruri, in cătu din articolulu 
Nr. 5, intitulatu: „Pentru cine este imperatulu 

aci?" trebue se renuntiamu a reproduce pasage. 
Diarulu „Serno" se tiparesce in tipografi’a socie
tății „Tiăr’a si Libertate". Primulu articolu pdrta 
data de 17 Octobre. “

Voyage au pays roumain.
(Conferintia tînuta de D. Camille Farey).

Paris, 22 Novembre.

Cam acum unu anu si jumetate — dăca nu 
me incelu — d. Iosef Reinach scria in „la Revue 
Politique et Littăraire" de aci urmatărele rânduri: 
„Orientulu e unu campu intinsu de totu, care aru 
fi multu mai bine cultivatu dăca ar’ fi mai bine 
cunoscutu." Si Henri Desprez, vorbindu in specialu 
de societatea romana dinainte de 1848, scrie ca: 
„la Bucuresci se sciu pe din afara drnenii noștri 
de stătu, cari, la rbndulu loru, nu sciu nimicu de
spre tiăr’a romandsca."

Totu pe acdsta tema a inceputu si d. Camille 
Farey conferinti’a s’a : Romanii, a disu d-nia s’a, 
cunoscu Frangi’a; unu mare numeru de studenti 
vinu a’si termină studiele in universitățile Fran
cei, si apoi se ducu in Orientulu Europei, in Roma- 
ni’a. In caletoriile ce amu facutu in tidr’a roma- 
ndsca, in calitate de corespondinte de diare, in tim- 
pulu resbelului, cătu si mai de curându, m’am pu- 
tutu convinge cătu de iubita e civilisatiunea fran- 
cesa pe tiermulu stangu alu Dunării de josu. Ce 
diferenția intre acestu tiermu si tiermulu dreptu 
alu mândrului Danubiu! E ceva greu de priceputu 
pentru celu care n’a vediutu acele locuri. Urmam 
statulu maioru alu generalului Lescbanin, pe valea 
Tfmokului, si d’acolo am trecutu Dunarea in Ro
mani a. Comparatiunea intre Serbi’a si tiăr’a roma- 
ndsca nu e de locu magulitdria pentru cea d’antaiu. 
Caletorulu vede o schimbare radicala,., teatrala: 
te-ai crede la oper’a-comica. Si curiosu ! Singura 
Romani’a p6te se-ti faca acăsta impressiune. Tre
ceți din Serbi’a in Bulgari a: fiorulu ve cutremura 
si mai multu. Bulgaria !! Carutiele si sdruncina- 
turele 1 vidtia sub corturi pe marginea rîuriloru, 
imflate de ploui, si așteptări până candu torentele 
se descrdsca pentru ca se putemu trece. Rusciuculu ! 
Orasiulu „immundu", murdara, atroce (Protestezu 
energicu; se gasesce in elu cea mai buna balvă 
turcdsca). Treceți Dunarea la Giurgevo, veți res
pira... (nu, candu veți traversă in trăsură piați’a 
centrala, dicemu noi); unu drumu de feru cocbetu 
(merci!) ve conduce la Bucuresci. Aci găsesci unu 
Cafd Ricbe (cafd Hugues, si Brofft), Caf6 Concertu 
si teatre, vidtî’a. de ulitia parisiana; o deosebita 
lauda podului Mogosi6ei, asta-di Calea Victoriei.

„Nu faceți inse la drdpta ori la stbng’a după 
Calea Victoriei, continua d. Farey, ci duceti-ve 
dreptu, căci p’alaturi suntu suburbiele orientale. 
Civilisatiunea a intratu in Romani’a, iute, c’o ra
piditate vertigin6sa. Si ddca comparamu cele ce 
maresialulu de Moltke dicea asupra României in 
1828—29 cu cele ce vedemu asta-di nu ne pu
temu indestulu miră de marile progrese făcute in 
miculu regatu, multiamita neînvinsului patriotismu 
alu Romanului, multiamita admirabileloru sale 
călită ti.

„Constitutiunea României e totu atătu de libe
rala că si a stateloru celoru mai liberale din Europ’a. 
T6te clasele au profitatu de libertățile acordate de 
dens’a; prin ea, tieranulu romanu a aretatu ce p6te. 
Puterile, la Berlin, au sevârsitu cea mai mare 
nedreptate, care se vede in istoria; o tidra victo- 
ri6sa e sfasiata pentru că s’a luptatu bine si pentru 
că e biruitdria."

Aci istoriculu Basarabiei si alu Dobrogei. — 
Descriptiunea aceștia din urma e făcută după cele 
ce d. Farey a vediutu singuru cutrierandu mlastinele 
României transdanubiane. „Romanii merita cele mai 
mari laude pentru felulu cum sciu se administreze 
Dobrogea, se impace acelu talmesiu-balmesiu de 
nationalitati, care furnica in nou’a loru provincia. 
O egalitate perfecta domnesce intre toti cetatianii. 
Printr’acdst’a a loru purtare, prin modulu de a 
intielege libertatea la densii in tidra, Romanii 
au dreptulu de a fi numiți poporulu celu 
mai civilisatu din Orientu, ......si nu esceptu, dom
nii mei, nu esceptu pe Russi’a! „(Se dâ, se te 
audia Dumnedieu! asid se fia, amice alu tierii mele!) 
— Aci aplause romane că la Ateneu. —

D. Farey vorbesce apoi de Evrei si ’i descrie 
„avec une ldgăretd de toucbe“ care nu e tocmai 
usi6ra pentru amicii noștri; urmdza o rapede ocbire 
asupra institutiuniloru nâstre naționale, asupra la- 
tinitatii Romaniloru (aci inevitabilulu : „Romanulu 
nu pere/)

„Si presupuneți, domnii mei, că Romanulu ar’ 
fi perilii; că barier’a latina dela Dunăre ar’ fi 
disparutu! Valurile slave, nezăgazuite la Prutu, 
s’ar’ fi unitu de multu cu cele slavisate ale Bul- 
gariloru. Nu! Romanii au stătu neclintiti; nici 
o imparecbiare, nici o amestecare. Latini au fostu, 
Latini au remasu. Priviți pe tieranulu romanu; 
uitati-ve la uneltele ’i de munca, la carulu si ju
gurile boiloru lui. Ati dice, că ’su copiate după 
bas-relievurile coloniei Trajane. Auditi-’lu vorbindu 
de elu ori pe femei’a lui — o italiana pura! — 
si numai cu uitica latindsca si c’unu picutiu de 
autori, ve veți convinge mdata de latinitatea Dună
renilor u.“

Aci d. Farey, pentru a urmă mod’a in deobste 
admisa, o da in etnografia, si c’o admirabila con
vicțiune esplica „Dacismulu", „Tracismulu" si 
„Celticismulu" Romaniloru. Presto ! presto ! — Me 
intorcu si me uitu la d. Odobescu: academiculu 
romanu este imperturbabilu; asiste la descriptiunea 
„tumuliloru galice" dintre Zimnicea si Bucuresci, 
pastrandu pe cbipu o linisce antica de totu.

D. Farey ese veselu din tumulii gallicozîmni- 
ceni peutru a esplicâ auditoriloru sei equilibrulu 
administratiunei romane, (după cum bine intielegeti, 
d. Farey vorbesce in teoria) sistemulu militaru, 
escelintea organisare a dorobantîloru, purtarea a- 
cestora la Plevn’a, si apoi vine 6r’ in Bucuresci, 
după ce mai pisca „o tîra" Bulgari’a.

Nu sciu, domnii mei, dice domnia-s’a, ddr’ e 
prd si f6rte cu putintia, că curatieni’a romana se 
stralucdsca si mai multu de cătu e in realitate, 
pusa fiindu fația cu murdari’a bulgara." — Comen
tați fras’a si veți vedd că roman’a curatienia 
pălesce puținu.

Diarele, libertățile, rarele procese de presa 
urmdza după acdsta. D. Farey citesce o pagina 
din caletori’a Maresialului de Moltke prin tidr’a 
năstra (Oltenia). Din citirea acesteia, âudimu, că 
marele soldatu alu Germaniei fusese apucatu la 
Craiova d’o ploia cu galdt’a, de i se udase hainele 
de alte-alea. „Le-amu tramisu la unu brutaru, 
scrie severulu strategu, se ni le usuce, si elu ni 
le-a bagatu in cuptoru; candu ni le-a scosu si 
ni le-a adusu, erau ca unu felu de plăcintă." — 
(Se intielege, de vreme ce le copsese !) —

D. Farey citesce după acesta o pagina dintr’unu 
frumoșii articolu alu d-sale, publicatu asta-drna in 
„la Nouvele Revue" si pe care Tu cunăsceti de 
multu inca. In acesta ne istorisesce o anecdota 
cu Tiarulu Nicolae si cu boierulu George Ghica, 
anecdota pe care, ddca nu me insielu, d. Farey o 
găsesce in articolulu d-lui Poujade, din „la R, des 
Deux-Mondes" (1856).

Tiarulu Nicolae cu politetia’i căzacdsca, spune 
boerului romanu, se dica lui Grigore Ghica, se tra- 
mita pe tinerii moldoveni la universitățile musca- 
lesci. „I-amu vediutu la Berlinu, la capel’a russa, 
dice autocratulu tuturora Russiioru. . .; nu sciu 
măcaru se ’si faca o cruce cum se cade. Cătu 
despre munteni, nu potu se ’i suferu! suntu toti 
nisce comuniști, nisce „sans-culottes".

„Si adi, domnii mei, eslama d. Farey, acei 
„sans-culottes" suntu dirigatorii tierei loru ! (Ce 
que c’est que le progres bien entendu! replica unu 
francesu de langa mine.),

D. Farey citesce poesi’a poetului Alesandri: 
„Deșteptarea României" — Conferenti’a se sfâr- 
siesce cu urările, ce face filo-romanulu diaristu, 
pentru că miliânele de Romani, cari suntu sub 
domni’a străină, „se formeze odata arborele ma- 
retiu alu latinitatii dela Dunăre!" — Aplause 
puternice si pline de iubire.

Sala era pe trei sferturi plina numai de Ro
mani, membri ai coloniei si studenti dupe tier
mulu stangu. Distingu prin mulțime pe Ddmnele 
Filipescu, Mano, Odobescu, d-sior’a Odobescu si 
alte d6mne francese; d-nii G. Vernescu, Al. Odo
bescu, St. Grecduu, col. I. Alesandri, Rizu, Mehe- 
dintiăuu, si alții alu caroru nume ’mi scapa.

Esiramu in marele bulevarde, cari multiumita 
unei ploi persistinte, suntu acoperite de vr’o dude 
dile cu o ciorba de noroiu cătu se p6te de ori- 
entalu.

D. Camille Farey se plangea de „imuudulu" 
Rusciucu, dicea unu amicu sarindu peste baltace: 
uite noroiu bulgarescu si pe bulevardele parisiane!

Noroiu e pretutindeni, diseiu eu.
Si primării pe alocurea amice!

(„Binele Publicu"). G i o n.



ZOîn. tiâr’ei virsilox’VL-
Feuilleton de F. Schiffkorn, publicatu in „N. Fr. Pr."

(Urmare.)

„Nu luă in nume de reu, domnule", grai earasi Luc’a, 
„căci scii d-ta... Si cum dicu, Ursila se uita la mine asie 
cliiorisiu, cum scie d-lui, si ucru dracului 1 părea, că nu se 
miră mai pușinu elu do mine, că eu de elu. De buna sema 
si elu venise totu pentru ce venisem eu si cum stă asie in 
cumpănă, părea că dice : „Bată-i D-dieu ămeui, nimicu nu-i 
mai păte scăpă de peirea loru.“ Bine, gandescu eu, vediendu, 
că ursulu meu nu e din nemuri prdste ; eu’ se ieau 61’a si 
si se'mi cautu de treba. Cum dicu, asie si făcu ; der’ candu 
intindu măn’a, unde mi ’ti se cătranesce Sarsaila, unde nu 
deschide nesce fălci catu diu’a de alaltaeri, mi se ridica in 
dude labe si incepe a răcni de ’ti se ură de lume si nu 
altcev’a. Ce eră alt’a de facutu, decătu să lasu 61‘a in mil’a 
Domnului si s’o iau la sanetds’a că odiniora Gavriilu. Pe 
drumu me intalnescu cu taic’a, care venea cu pusc’a pe 
urneru, si amendudi ne intorcemu se-i dorimu jupanului pofta 
mare. Ajuugemu noi iute-iute la loculu cu noroculu... der’ 
-nea Martinu isprăvise cu mas’a si plecase la preamblare. 
Numai dl’a o mai gasiiu, der’ pe Mariuc’a's’o fi vediut’o ri- 
dieudu, candu audi cătu de buna o pățisem ; tdta diu’a nu 
’si mai ascunse albele sale poddbe. Acum’a ast’a treca-merga, 
der’ de-o mai ride de mine, cum are obiceiulu, apoi să soia, 
ca nu-i bine !“

„Asie-i, Luc’a, si mie ’mi diceau unii si alții, ca mi-e 
frica de bidiganiile blănite, der’ pe viulu D-dieu, adi le voi 
aretâ, că n’a fosta fric’a de pricina, ci că n’am avutu nici 
candu la’udemana o arma de D6mne-ajuta,“ dise Gavriilu 
stringăndu puternicu flint’a la pieptu.

„Vorba multa seraci’a omului," incepu Dumitru ara- 
tandu cu mana taiuic’a licurire, ce se vedea spre resaritu. 
„Nu va trece vreme de uuu ciasu si veți ave prilegiu a 
aretâ lumei, că nu mai suuteti puii mamei; der’ bagati de 
sema, se nucumva să dati cinstea pe rușine. De cătu o pușca 
cu care nu scii amblâ cum trebue, de multe ori e multu 
mai bunu unu băltagu colea tiepenu. Ei, acum’a porniți ! 
Pena josu in vale e o buna bucata de locu."

„Der’ d-ta, mosiu Dumitru, n’ai avutu nici o intem- 
plare cu ursii ?“ intrebaiu eu pe tatălu, care se uită cu ochi 
strălucitori după fiii ce se departara după o stănca sura.

„Asie de vesela că ale baiet’loru mei nu, d-le, res- 
punse betranulu zimbindu, „Candu eram si eu de verst’a 
loru, Romanii n’aveau arme nici că acumu; der’ ce se-i 
faci, eram asie de indracitu, incatu de asiu fi fostu in 
loculu lui Luc’a, i-asiu fi trantitu lui jupânu Nicolae 61’a 
in capu si i-asiu fi infiptu cutltulu in pântece. Decatu de ! 
bine că s’a mai schimbatu lumea, căci unde pune Ursila 
lab’a se cunâsce vreme indelungata."

Diceudu astfeliu, Dumitru ’si desveli peptulu seu celu 
latu, care eră acoperitu de-o mulțime de semne, care ’ti spu
neau cum se cade, cine le făcuse.

„Mai bine de du6e-dieci de ori amu scosu 6i’a din 
gur’a ursului in măna numai cu securea," incepu din nou 
betrenulu, „der’ odata o patîiu atatu de buna, incatu si eu 
me miru, cum am pututu scapă cu dile. Totuși nu ’mi pare 
asie de reu, de ore-ce ’m-am resbunatu cu prisosintia. Pena 
me va chiamâ D-dieu la sine, voi matură după pamentu vre-o 
cinci-dieci, cu toti cei ce-iamu tramisu păna acum pe ceea- 
lalta lume. Pe vremea ceea inse, cându zaceam in cociăba 
cate trei, patru septemaui ; candu crivetiulu suflă prin cre- 
paturile ferestroloru, ear’ lupii urlau la usia flamendi... pe 
vremea ceea, dicu, de multe ori me totu intrebamu cu 
nedumerire, de ce 6re domnii, cari stau catu e diu’a de 
mare in odăi calde la mese incarcate, ue oprescu pe noi 
sărăcii, cari trebue se ne luptamu in tota buna-vremea cu 
feliu de feliu de necasuri, că se tinemu o arma ceva, cu 
care se ne aperamu, ce pecatele avemu, de dihaniile pa- 
duriloru."

Betrănuln tăcu. In foculu vorbirei pip’a i se stinsese 
si fași'a lui pârlita de sore si brazdata de superari, de obi- 
ceiu atatu de liniscita si de binevoităre, in aceste clipite 
era o carte in care stau scrise suferintiele unui poporu ro- 
bitu de sute de ani.

Multu me cugetai, pena gasiiu unu respunsu potrivitu. 
Ore se-’lu fi mangaiatu povestindu-i, că era odata o vreme, 
candu unu tieranu germanii pe care l’aru fi pusu pecatele 
se pusce unu iepure, eră legatu de uuu armasaru selbatecu 
si datu mortiei celei mai grozave'? ’Mi adusei aminte de re- 
cept’a bârbatiloru de stătu, care dice, că „cu timpulu" se 
vindeca t6te relele.

„Linistesce-te, mosiule," diseiu. „De buna sema nu prea 
e lucru potrivitu, se platesci dare nu numai la domnia, ci 
si lupiloru si ursiloru; se-ti jertfesci viati’a nu numai pentru 
tier’a, ci si pentru oile, cu care te-a miluitu D-dieu — der’ 
se voru îndrepta lucrurile si nepoții, seu strănepoții d-tale 
(me temeam să uu cumva se fi disu prea multu) voru purtă 
arme cu mai multe focuri si in chipulu acest’a voru trimite 
pe ceea lume pe Ursila dintr’o depărtare de o mia de pași, 
fara a se mai teme nici de Han-Tataru, nici de vice-spa- 
nulu ungurescu."

Dumitru me privea cu ochi mari si mai că credeamu, 
că „recept’a" mea nu i-a prea venitu la socotela; totuși in

sfersitu elu adaugă : „Iti multiumescu, d-le, pentru vorbele 
ce mi le-ai impartasitu. Le voi spune si baiatiloru mei, că 
se vedia si ei, că de-ocamdata aBie trebue se fia."

Miscatu, me uitaiu lungu la fați’a betrănului, der’, ce 
se vedi ? posomoritele dungi perisera si in loculu loru se 
asiediase ear’ blăndeti’a si credinti’a de mai ’nainte. Din 
acesta clipita bagai de sema, că e cu multu mai lesne a 
domni reu, decătu a fi reu domuitu.

„Ei, dle, acumu a venitu si vremea ndstra. Sfantulu 
s6re se ivesce incetulu cu incetulu," observă Dumitru fara a 
privi prea multu la incâutatorulu tablou, ce se află acumu 
inaintea priviriloru ndstre, der’ cu care bunulu betrănu eră 
obicinuitu.

„In adeveru, Dumitre, tier’a d-v6stra e de totu fru- 
m6sa!“ strigaiu fermecatu soțiului meu, care se bucură 
vediendu admirarea ce me cuprinsese. In locu de a respuude 
inse, elu puse deodata rnan’a la nrechia si dise ; „Hâitasii! 
Vin’o, d-le !“

Betranulu incepu a pași barbatesce spre inaltimea, pe 
care aveainu se pandimu si la care ajunseramu in câteva 
minute.

Cei duoi frați se asiediasera departe de noi cam cătu 
bate pusc’a, dincolo de o prapastia adeuca fdrte. Ei se 
pitiseră după nisce braduscani astfeliu, incătu ue puteau vede 
pe noi, der’ nu puteau fi vediuti iu nici uuu chipu.

Loculu din pregiurulu nostru semană multu cu o positia 
din Alpi si pușcașii aveau o priveliște minunata, care se 
sfersiea in nenumerate prăpăstii si in desisiulu bradîloru 
seculari.

Din verfulu pe care ne aflamu, audfi si eu bagându 
bine de sema, unu strigatu, care parea, că se apropia si se 
departeza si care semană multu cu țipetele unei mulțimi, ce 
s’ar’ aflla intr’o mare primejidia. Din ce in ce me simtiam 
totu mai miscatu, pe căndu Dumitru parea, că este rece că 
o statua. Chiar’, căndu sgomotulu se apropiă si mai antaiu 
se audi o puscatura, apoi dude, trei si in sfersitu o gramada, 
ce nu mai voiă se aiba capetu, elu nu se clăti nici cătu 
negru sub unghia.

„Lupi 1“ dise cu dispretiu betranulu, după ce incetara 
puscaturile.

Acumu se prefacă Btrigatulu baitasiloru in urletu, asie 
incătu se parea, că nu mai iese din guri de omu. Pusca
turile curgeau mereu ... si deodata ochii betrănului vena- 
toru se implura de focu, peptulu lui se inflă, capulu lui 
se ridică dreptu in susu,

„Gdn’a merge de minune, d-le murmura elu si de vomu 
ave norocu..."

Nu sfersl vorb’a, si din braduscanii din potriva si re- 
sună o puscatura. Iu aceeași clipita vediuramu de data o 
dihauia infioratâre, indreptandu-se catra loculu, unde se află 
venatorulu.

„Par’ că sciamu, că baiatulu nu se va precepe se amble 
cu pușca", grai Dumitru lasandu-se intr’unu genuuchiu si 
puneudu arm’a la ochiu, deși depărtarea eră cu totului totu 
prea mare.

Der’ eră prea tardiu. După puscatur’a slobozita in 
zadaru, Gavriilu eră lipsitu de ori si ce aperare, căci bieții 
flecai fuseseră inarmati cu pusei vechi numai cu câte o 
tieva. In locu de a fugi inse, elu remase iucremenitu de 
spaima si, candu vediu, ca ursuluu se apropia se-’lu ie in 
bracie, se rapedi că unu nebunu asupr’a lui cu patulu 
puscei.

Dihani’a delatura că pe o jo caria arm’a, cu care tâne- 
rulu ’i trăsese o sdravena lovitura si de buna sema fiiulu 
lui mosiu Dumitru ar’ fi fostu perdutu, deca nu ar’ fi ve
nitu din ceilalți braduscani unu glontiu bine indreptatu, care 
rostogoli la pamentu pe intaritatulu potrivnicu. Fier’a mai 
dete de vre-o duoe ori cu lab’a priu aeru, că unu omu ranitu 
si — apoi . . . norocu bunu lume.

Cu unu falnicu strigatu de bucuria se repedf Luc’a 
cătra loculu, unde cadiuse dusmanulu seu.

„Inderetu !“ răcni Dumitru.
Dera unu groznicu strigatu de durere ne si vesti, ca 

ursulu isi resbunase asupr’a ucigasiului seu Si păte ca Luc’a 
ar’ li fostu jertf’a nebagarei sale de sema, deca fratele seu 
nu ar’ fi infiptu in gatulu dihauiei cutitulu, pe care Tu 
părta fiacare Romanu in curea. Ursulu muri,

Candu ajunseramu pe campulu de lupta, Luc’a zacea 
lungitu pe verdele covoru de muschiu, er’ fratele seu ’si dă 
t6te silintiele, se opresca sângele, ce esiâ din grozav’a rana, 
pe care o făcuse fier’a cu o singura lovitura a labei sale. 
Cu t6te aceste râuitulu caută la noi suridiendu. „Acum’a 
nu va mai ride Mariuc’a, candu me va vede", dise elu mân
dru, aprindiendu pigar’a ce i-o dădui. Elu eră unu ade- 
veratu fiu alu acelui nemu, care inegritu de toti apesatorii 
sei, curați cu sângele seu ondrea naționala de ori si ce pata.

Dumitru nu dete prin nici unu cuvintielu la ivela ceea- 
ce semtiea iu aceste clipite. Suddrea ce-i acoperea fruntea 
candn se apropiea de fiiulu seu aretâ ca sufere grozavu. Cum 
vediu inse rau’a ce cuprindea aprdpe intregu piciorulu de 
susu pena josu, fruntea lui se insenina si legandu cu hăr
nicia loculu de unde isvorâ sângele mereu: „Ei", dise, „de 
adî in patru septemaui Mariuc’a va ride din nou ; pena 
atunci secatur’a ast’a se va vindecă si voi veți serba casa- 
tori'a năstra."

Betranulu găsise leculu si la anulu ’lu aflai pe Luc’a 
cu casa si cu masa si totu odata mare ajutoru de paduraru. 
Mariuc’a ridea si acumu, si aretâ albii sei dinți . . . copi
lului, cu care o binecuventase D-dieu de vre-o cate-va septe- 
mani.

Astadi păte, că acestu copilu si frații care-i va fi 
avendu se voru fi luptandu cu „jupânu Nicolae" întocmai 
că părinții loru . . . deca inse se va fi implinitu proroci’a 
mea, deca nepoții voru fi purtandu arme cu mai multe focuri, 
dieu, e cam indoiosu. Câta vreme domnii tierei voru tri- 
mete peste granitia Nemți iu locu de ursi, este lesne de 
intielesu ca mandr’a Transilvani’a va rernane totu ce-a fostu 
odiniăra — tier’a ursiloru !

Convocare.
Adunarea generala estraordinaria a „subreuniunei 

invetiatoriloru romani gr. orientali din protopresbi- 
teratulu Zarandului am ondre a o convocă, pre dîlele 
9 si 10 Decembre st. v. a. c. in sal a gimnasiulni 
gr. or. din Bradu.

P. T. membrii ai „subreuniunei" directorii școlari 
precum si inteliginti’a din protopresbiteratu si din 
afara, suntu rogati a participa la siedintie in nu- 
meru cătu se pdte mai mare. Inceputulu siedintie- 
loru va fi la 6rele 10 antemeridiane in 9 Decembre 
după invocarea duhului suntu. Agendele voru fi:

1. Cuventu de deschidere de v-presiedintele: 
Ioanu Germanu.

2. Alegerea de presiedinte in loculu regretatului 
de functu Nicolau I. Miheltianu.

3. Alegerea de cassariu.
4. Raportulu comitetului asupra activitatiei sale 

in decursulu anului espiratu 1880/81.
5. Raportulu cassanului si a bibliotecariului 

pre anulu espiratu.
6. Alte propuneri din partea membriloru.
7. Raportulu comissiunei de 5 inși asupra ma

nualului : „Geografia" in sc61a populara de Anani’a 
Hodosiu.

8. Raportulu comissiunei de 5 asupra manualului 
„Istori’a biblica" pentru scdlele populari romane, 
partea I. testamentulu vechiu de Ioanu Germanu.

9. Prelegere practica din limb’a maghiara cu 
incepetorii, tienuta de Petru Rimbasiu, invet. Ia scol’a 
normala din Bradu.

10. Prelegere practica din „istori’a biblica" tinuta 
de Ioanu Iurca parochu si invetiatoriu in Cebea.

11. Pertractarea numerului „7“ cu incepetorii 
de Ioanu Germanu.

12. Prelegere practica din istori’a naturala 
„p o r c u 1 u“ tinuta de Ioane Germanu cu elevii 
cl. IV normali.

13. Prelegere practica din „geografia" tinuta 
de Anania Hodosiu,

14. Modulu de a face pe prunci amici ai scâlei, 
dissertatiune de Nicolau Amosu Tulea.

15. Pertractarea „verbului" cu elevii clasei IV. 
normale tinuta de Ioanu Germanu.

16. Prelegere practica „rogatiunea Domnului" 
tinuta de Ioanu Germanu cu elevii cl. III. normali.

17. „Istoria patriei" cu scblele populari, di- 
sertatiune de Ioane Germanu invet. in Bradu. Pre
legerile practice se voru tiend cu pruncii dela sed- 
lele normali din Bradu.

Bradu 16 Novembre v. 1881.
Ioanu Germanu, Stefanu Rimbasiu,

v.-presiedintele subreuuiuinei secre,t. subreun.

ID i e r b
(S t a t u’a lui E 1 i a d e R a d u 1 e s c u.) 

Ropresentantii a peste 12 organe de publicitate din 
Bucuresci, fara deosebire de partida s’au intrunitu 
Dumineca, in localulu clubului : „Binele Publicu" 
sub presiedinti’a părintelui archiereu Silvestru Bala- 
nescu Pitescdnu, redactorulu „Bisericei ortodoxe ro
mane." Iu privinti a participării la serbare dele
gații pressei au decisu se asiste in corpore la so
lemnitate, sb se depună o cordna de lauri cu ins- 
criptiunea „Lui J, Eliade R. pressa 
r e c u n o s c 6 t 6 r e" sb se elaboreze si sb se 
pronunție unu discursu. In scopulu acest’a dice 
„Bin. Publ." s’a alesu unu comitetu alu pressei 
compusu din delegații a 5 diare si anume d-nii 
C. Stoicescu („LTnddpendance roumaine") D. T. 
Luncianu(„Romauia libera") Fr. Damă („Romanulu") 
G. Dem. Teodorescu („Binele Publicu") si Eminescu 
(„Timpulu") care se elaboreze unu proiectu de 
discursu. Proiectulu acest’a l’a compusu d. G. Dem. 
Teodorescu. — Liceele din Bucuresci voru oferi 
căte o corâna fiacare, ce se va asiediâ la picidrele



statuei lui Eliade. Asemenea voru face scâlele pri
mare de baiati si de fete si gimnasiele intr’unite. 
Consiliele profesorale ale diferiteloru scoli au decisu 
câ toti elevii se asiste cu profesorii si stindartele 
respective la solemnitatea dela 21 curentu. — Din 
Târgoviste, loculu natalu alu lui I. Eliade Radu- 
lescu, voru veni la serbare delegatiuni numerâse i 
din parcea consiliului judetianu, a comunei, a sc6- 
leloru etc.

(f Dr. Bleiweis.) Alaltaeri a reposatu in 
Laibach Dr. Ioanu Bleiweis, conducâtoriulu Sloveni- 
loru din Carnioli’a si Stiri’a de sudu, iubitu si 
adoratu la poporulu seu câ celu mai vecbiu si 
energicu luptatoriu pentru limb’a si naționalitatea 
slovena. Staruintiele lui pentru egal’a indreptatire 
politica-nationala a Sloveniloru au fost incoronate 
de succesu. Elu a lucratu multu pentru deșteptarea 
tieraniloru prin latîroa literaturei poporale slovene 
si in timpulu din urma conaționalii sei ilu numieau 
„tat’a natiunei slovene" cum diceau Cehii lui 
Palacky alu loru. Bleiweis a fost nascutu la 1808 
prin urmare a ajunsu anulu alu 73-lea alu etatii. 
Elu a studiatu in Vien’a medicin’a si dela 1841 
a fost neincetatu activu in patri’a s’a.

(Deregâtorii n 6 u e.) Nici unu co- 
mitatu, dice „Tel. Rom.", nu credemu se fia asiâ 
de fericita câ comitatulu Sibiilui. Aici trebue câ 
de multu sunt tâte „in cea mai buna ordine," Nu 
e mirare dâca in lips’a de alte afaceri se creaza 
derogatorii nâue; p6te vomu ajunge dâca ne va 
tind D-dieu in viatia si pe d-lu comite in fruntea 
comitatului, se vedemu creandu;se si ordine ad. 
cruci stele si comitatense. Dâr’ rabdare! Se 
nu anticipamu. Sambata, in diu’a de lasarea pos
tului, d-lu comite supremu Wăchter, iu presenti’a 
tuturoru functionariloru comitatului a descoperita, 
câ pentru merite si pentru manier’a abila de a 
gândi s’a aflata induplecatu pe vice-notariulu si 
totu-odata protonotariulu onoraru d-lu Al. SzOcs alu 
numi vice-comite onorariu. Pe d-lu Szocs in co- 
mitatu numai o trâpta ilu mai astâpta, adeca aceea 
de comite supremu onorariu.

(Fotografi’a instantaneaa d-lui 
Muybridge). Amu comunicata lectoriloru ser- 
vitiurile Însemnate ce aduce fotografi’a cercetari- 
loru sciintifice. Progressulu acestei arte merge cu 
o repedîtiune neașteptata. Pela 1878 d-lu Muybridge 
din San-Francisco dobândi câ resultatu admirabile 
in esperientie de fotografia instantanea, fotogra- 
fandu cai cari amblau in trapu si in galopu. Cu 
ocasiunea espositiunei de electricitate, artistulu 
americanu venindu la Paris a aretatu dlui profes- 
sore Marey, membru alu Academiei de sciintie, 
câte-va minuni fotografice. Dlu Muybridge a ajunsu 
se iâ unu clisieu in timpu de 1/loo de secunda; 
candu unu clown esecutâ sărituri din cele mai pe- 
riculâse, americanulu reusiesce se’lu fotografieze de 
de siese-ori in timpulu sariturei. Cu ajutorulu unui 
zootropu perfectionatu, dlu Muybridge proiectaza 
aceste probe fotografice pe unu ecranu, ast-felu câ 
vede cine-va de odata unu clown sarindu, unu calu 
galopandu, unu ogaru alergandu si chiaru paseri 
sburandu. Lasamu pe cititori se judece singuri ce 
vrea se dica a fotografâ cine-va in timpu de a 
suta parte de secunda, a luâ paserile in sboru, 
ogarii alergându. Nu vedemu ce mișcare, ori câtu 
de instantanata aru fi, mai p6te scapa de apara- 
tulu fotografiem Aceste cercări cari păru astadi o 
curiositate artistica voru fi aplicate la cercetări 
sciintifice dintre cele mai importante; se va putd 
surprinde mișcările cele mai imperceptibile, mani- 
festatiunile cele mai clipite ale fenomeneloru na- 
turei. De astadi inainte toti câți se ocupa cu sci- 
inti’a, trebue se inyetie fotografi’a. Studiulu acestei 
arte va veni iDdispensabilu in tdte stabilimentele 
sciintifice destinate periru studiulu fenomeneloru 
naturei.

(Intrebuintiarea cerealeloru 
câ combustibil u.) In calea aplicatiuniloru 
americanii nu ceddza ori-cârei națiuni europene. 
Lumea se îngrijea de împuținarea sâu de lips’a 
carbuniloru de pamentu in unele localitati. 
In unele districte din Statele - Unite, in 
Far-West se cultivâza porumbu (cucuruzu) indianu 
pentru a fi intrebuintiatu câ combustibilu. Unu 
hectaru de acestu. porumbu costa 75 lei, si pro
duce 45 hectolitri cari represinta ecuivalentulu a 
3750 kilograme de cârbuni; prin urmare ecuiva
lentulu unei tone de cărbuni ar’ fi de 20 lei. In 
localitățile unde câile de comunicatiune nu esista 
si unde nu se potu desface cereale, se p6te dice, 
câ intrebuintiarea porumbului indianu câ combus
tibilu este economica. In acâsta se p6te constată 
o aplicatiune din cele mai interesante ale caldurei

solare si se p6te cine-va intrebâ cu dreptu cuvânta 
ddca n’aru fi mai folositoru sâ se intrebuintieze 
acâsta căldură pentru a produce plante cari crescu 
iute, si cari s’aru intrebuintia câ combustibilu, de 
câta sâ se intrebuintieze directu in aparate costisi- 
tdrie. Adeverulu este ca in localitățile unde este 
lipsa de lemne S9 potu cultiva cu succesu plante, 
cari crescu iute, precum sunt napii porcesci, porum- 
bulu indianu, ai caroru coceni incaldiescu câ si 
lemnele. 6re lâ noi in câmpiile de pe langa Du
năre unde se intrebuintidza baligarulu pentru a face 
focu, n’ar’ fi mai bine se se arda coceni de napi 
si cu gunoiulu sâ se ingrasie pamentulu ? Acâsta 
bine intielesu până candu vomu împăduri acele lo
calitati, câci totu speramu, câ odata ne vomu con
vinge câ lips’a de păduri este o adeverata nenoro
cire pentru unele localitati din tiâr’a nâstra.„R.Sc.“ 

(Fosforescentia ghetiuriloru), 
D. J. Allen comunica diarului anglesu „Nature" 
câ aru fi observata in regiunile polare unu feno- 
menu fârte curiosu de fosforescentia a ghietiuriloru 
plutitârie. Ori-candu partea dinainte a corăbiei pe 
care se afla observatoriilu, sfărâmă troeni de ghia- 
tia nâptea, strălucea indata. Faptulu acesta infați- 
sidza 6re-care analogia cu aceea ce se produce 
candu lovesce cine-va dube cremeni, său sparge 
zacharu la intunerecu, adeca se vede o lumina.

(Unu ministru in f a m i 1 i’a Ho- 
h e n z o 1 1 e r n.) In castelulu Griinewald, langa 
Berlin, se potu vedâ nesce scări ce ducu de josu 
in etagiulu d’antaiu, si cari sunt ziduite. Traditi’a 
spune, câ aici a fost îngropata in zidu si condam
nata a muri de fbrne Ana Sydow, amores’a Kur- 
ftirstului de Hohenzollern loachim II. — Fapt’a 
ar’ fi seversit’o, după mârtea tatalui, fiiulu si suc- 
cesorulu. Interesanta este, câ societatea de istoria 
cerendu permissiunea de a esplorâ acele scări, gu- 
vernulu nu i-a dat’o.

(D u o i gemeni.) In lun’a lui Iuliu a acestui 
anu s’au nascutu in Elveti’a, cantonulu Bern duoi 
copii gemeni lipiți de sexu femeninu. Mass’a care 
’i lâga deolalta, e de 8 cm. lungime si 25 periferie. 
Nascerea s’a executata destulu de rapede si re- 
lativu cu dureri puținu mai mari de câtu ale nasce- 
riloru obicinuite. Copilele Adel’a si Mari'a erau 
bine desvoltate si deja a treia dî cantariau 7 
kilogr. Din nefericire mum’a nu avea lapte pentru 
amenduâe si ast-felu trebui se le hranâsca cu lapte 
de vaca. Acâst’a impedecâ in câtuva prospera- 
rea copiiloru. Pe la inceputulu lui Augusta Adela 
suferia de stomacu, era sfârșita la fația si nu pu
tea durmi de durere; asupra Măriei nu avea acâst’a 
stare nici o inriurire, câci ea era totu roșia, vesela 
si dormiea bine. Acum e pe deplinu restabilita si 
Adel a si mum’a vrea se le duca la orasiu câ unu 
doctoru mare se le faca operațiunea separarei. — 
Acâst’a operațiune e nespusu de primejdibsa; ea 
p6te costă viati’a uneia din gemene sân chiaru a 
amendurora. „R. L,“

(Alcoolismulu in Belgi ’a.) Ces- 
4iunea beției este o însemnata cestiune sociala in 
Belgi’a câ si in Angli’a, in Russi’a si in Americ’a. 
Acesta vitiu se desvblta necontenita. Celu din 
urma recensementu anuale ardta, eâ in Bruxelles 
esistu 3000 cârciume, cifra superidra cu 200 celei 
din anulu precedinte si poporatiunea mai câ nu s’a 
inmultîtu. Numerulu mortiloru de d e 1 i r i u m 
t r e m e n s alcoolicu s’a urcata dela 21 in 1878 
si dela 26 in 1879 la 40. Intre victimele beției, 
33 erau din poporatiunea seraca, 7 erau in con- 
ditiuni de medilocu său avute. In același anu, din 
148 alienați admiși la spitalu Saint-Jean, 50 adeca 
33 la suta erau alcoolici. Trebuie se vorbimu si 
de sinucideri. In 1880, au fost la Bruxelles 68 
sinucideri, adeca 17 mai multu de câtu in 1879 
si 33 mai multu de câtu in 1878. In sfârșita, 
pentru a completa tabloul u, adaugemu, câ au fost 
arestați 4500 individi pentru cause provenindu din 
betîa. „Le Journal Franklin" din Liâge anuntia 
câ ministrulu de resbelu alu Belgiei a pusu in 
studiu cestiunea suprimării cantineloru din casarme 
si înlocuirea loru c’unu felu de stabilimentu in 
care sâ nu se gasdsca de câtu bere, cafea, dbr’ 
alcoolulu se fia cu totulu oprita. „Rom."

Atragemu deosebit’a atențiune asupra anunciului de adi: 
Burs’a de Vien’a a casei de banca „Leitlia“, Vien’a.

(D e c h i a r a t i u n e.) „Subscrisulu prin 
acâst’a face conâscutu, câ colect’a in sum’a de 61 
fl. v. a., întreprinsa in Blasiu in folosulu societatiei 
infiintiande la Sibiiu a tinerime! romane din Austro- 
Ungari’a, după ce tbte cercările comitetului acestei 
societăți, de a obtienâ învoirea ministeriului, s’an

zadarnicitu, se restitue m. Om si binevoitoriloru 
contribuenti, cu cea mai mare multiamita pentru 
aplicarea si jertfa D-loru de a incuragiâ asib o 
întreprindere naționala."

Vien’a la 31 Novembre 1881.
Ioanu S. P a u 1 u, 

colectau tu.

(Multiamita publica.) Subscrisulu esprimu 
cea mai profunda multiamita Multu Onor. D-nu L a z a r u 
H u 7. ’a, proto-notariu si asesore consistorialii iu Glierl’a, 
pentru multele binefaceri âratate fația cu mine in decursulu 
a trei ani de studiu la cursulu preparandialu, primindu-me 
in cuartirulu D-Sale, daudu-mi cu vestminte si incaltiaminte 
procuraudu ’mi cârti necesarie, c’unu cuventu sustieneudu-me 
pena ce amu absolvatu preparandi’a. De cumva nu era M. 
On. D-S’a despre care altcum se dice că e „Tata seraciloru", 
eu inca nu asiu fi astadi invetiatoru — avendu părinți 
miseri.

Primesca pre acesta cale, multiamit’a mea fierbinte ce-i 
voiu conserva-o pena din colo de mormentu. Catiolulu ro- 
manu la 24 Novembre. Ioanu Selagiauu, inve- 
tiatoriu poporalu.

■
JBairs’a de ’ Fien’a

I)eci<liet6ria pentru Cis- si Translaitani’a este 
numai Burs’a <le Vien’a.

Marile desavantage ale speculatinnci la o bursa <lin 
provincia seraca, neinflucnta si dependenta, ear’ marile avan- 
tage ale operatiunei la o bursa in capitala — unde resiâde 
guvernulu, societăți, corporatiuni, a caroru harții sunt in 
pîr.tîa, loculu cu ofertele si căutarea, unde sosescu sciri 
din tota lumea, se face politic’a mare, aparu diarele mari, 
unde speculația mare si banchierii făcu cursurile, scurtu, 
loculu, unde se facil de timpuriu observări bune si nefavo
rabile si inainte de a străbate in publiculu mare se potu 
luâ cele mai intime informatiuni, prin cari se pote influintiâ 
cursulu — le amu aratatu cu deamenuntulu in brosiur’a 
ndstra (p. 26 si 42).

Cu privire la viitorele mari mișcări ale burseloru afara 
de „liber’a“ speculatiune si de afacerile ndstre consortiale 
recomandemu operațiunea cu risicu marginitu, mai alesu 
premi’a cu dublu efectu (ad: folosit : ori so urca ori scade 
cursulu) unde tacs’a in celu mai reu casu nu se pâte perde 
de totu. Protiuri de premie fdrte eftine.

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

Griurstarile actuale pecuniare si crescerea capita- 
lieloru ne punți in positiune, câ la cumperarile de speculatiune 
si la investirea de capitaluri si chartii de valâre se sca- 
demu dobend’a pena la 5% (fara tacsa) pr. r.

atr Numeri de proba ai foiei financ. si de sortire 
„Lieitha“ franco.

Br03iur’a cu cuprinsu bogatu si absolutu nece
sara, contiene : calindariu de losuri (tâte planurile dejoeu 
europ.) Chartii de alocatu de speculatu, asigurare de losuri 
(remarcabilii cu privire la tragerile viitdre) ect. eet. le es- 
pedamu la cerere gratis si franco.
C’as’a de banca 
a admir’str. soc.

4-4
(Halmai) Vien’a 
Sehottenring 15.

Cursulu de Bucuresci 
dela 19 Novembre / 1 Decembre 1881.

Valori Scadenti’a Cu- 
pdneloru

Cum
pere Vinde

5°/0 Rent’a Romana..............
6°/0 Oblig, de Stat, convert.

1 Apr. 1. Ort. 87.— 88?/s

rurale................................. 23 Apr. 23 Oct. 97.— 98.—
8°/o Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul. —.—
6°/0 Oblig, cailoru fer. rom. 1 Iuliu 102.— 103.—
7% Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 102.— 103.—
7°/0 „ „ urbane idem 102.— 103.—
8°/0 Imprum. municipalu . . 
Oblig, casei de pensiune (lei

idem 105.’/2 106?/2

300, dobenda 10 lei). . . 
Losuri municipale (20 lei) . .

.1 Maiu 1 Nov. 228.— 228.—
cu premie 29 — 30.—

Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. 1340 1370
Auru contra argintu ..... 1.— 1.—
Auru contra bilete hipotec. . 1.— l.’/s
Auru contra bil. de Banca nat. 1.— 1.-
Florini Val. Austr.............. 2.14— 2.15—

Gu.rsuil'VL la burs’a de Vien’a
din 2 Novembre st. n. 1881.

Rent’a de auru un-
gara .... 119.50

Imprumutulu cailoru
ferate ungare . 133 -

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

dto. (Il-a emissiune) 109.—
dto. (IlI-a emissiune) 97.50
Bonuri rurale ungare 99 20
dto. cu cl. de sortare 98.50
Bonuri rurale Banat-

Timiș. 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. . 97.50

Imprumutulu cu pre-
miu ung. . 126.75

Losurile p. regularea
Tisei si a Segedin. 113.—

Rent’a de harthia aust. 77.35
„ de argintu „ . 78.15
„ de auru „ 93.85

Losurile din 1860 . 133.50
Acțiunile bancei austr.-

ungare 837.—
„ bancei de creditu
ungare 361.50

„ bancei de creditu
austriaco . 363 60

Argintulu —.—
Galbini imperatesci . 5 56
Napoleond’ori 9.40
Mărci 100 imp. germ.. 58.05
Londr’a . 118 65
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