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Acțiunea Austro-Ungariei facia cu Romani’a.
B r a s i o v u, 27 Novembre.

Diarului „Peste r Lloyd" i se telegrafia dela 
Vien’a : „Acțiunea Austr o-U n g a r i e i 
contra României are numai si numai 
acelu scopu, de a capetâ satisfactiune pen
tru tonulu ofensatoriu alu Mesagiului regalu ro- 
manu. Acăsta acțiune nu privesce nicidecum partea 
materiala a cestiunei Dunărene, — pe care o va 
regulă, monarchi’a in intielegere cu Europa. Scirea, 
după care monarchi'a ar’ cere garanții pentru 
o schimbare a atitudine! României in cestiunea Du
narăna, este prin urmare falsa."

Va se dîca, nu e asiă de grozava „acțiunea", 
precum i se parea lui „Pești Naplă" et tutti quanti. 
Nu garanții, ci numai o simpla satisfacția se cere 
la Vien’a. Cestiunea Dunărei se lașa cu totulu la 
o parte si raportorulu făiei pestane adauge intr'unu 
tonu intieleptu: „acăsta afacere (adeca a Dunărei) 
o va regulă monarchi’a in intielegere cu Europ’a."

Ce satisfacția se-i dă Romani’a Austro-Unga
riei si pentru ce ? Singurulu pasagiu din Mesagiulu 
regelui romanu, pe care ar' potă călări cei dela 
Vien’a, este acel’a, unde se dice, că tierei i se in- 
chidu fruntariile pe uscatu „sub cuventu de epi
zootie." In traducerea franceza a mesagiului s’a 
disu necorectu; „sub pretecstu", ear’ in cea ger
mana „unter dem Vorwande", ceea ce difere de 
tecstulu originalu. Guvernulu romanu n’are decătu 
să se provâce la tecstulu originalu alu discursului 
tronului, spre a dovedi, că n’a voitu se vatame ma
rea imperatia vecina.

Diarulu „Ungarische Post“ afla dela Bucuresci, 
că consiliulu de miniștri romanu ar’fi hotaritu a aș
teptă sosirea lui Kalnoky la postulu lui, inainte 
de a face vr’unu pasu in cestiunea Dunărei. Cu 
t6te astea voiesce se scia, că retragerea ministrului 
de interne Rosetti, care a redactatu Mesagiulu re
galu, la o potrivita ocasiune, este că si secura. 
Acăet’a se fia satisfactiunea ce se va dă guvernu
lui austro-ungaru ?

Si noi amuintielesu ceva despre unele schim
bări in ministeriu, aceste inse nu sămena că ar’ 
avă de scopu de a dă satisfacția Austriei. Se 
asigura adeca că cabinetulu voiesce să se mai in- 
tarăsca, cu duoi membri mai incaruutiti in arta 
guvernarei. D-lu C o g a 1 n i c e a n u va luă 
portofoliulu de esterne, ear’ d-lu C h i t i u acel’a 
alu culteloru si alu instructiunei publice. Repe- 
tîmu, că acăsta schimbare nu sămena nici pe de
parte a satisfacția, ci din contra colărea cabinetu
lui va deveni si mai pronunciata, cu deosebire prin 
intrarea d-lui Cogalniceanu.

T6ta lumea politica este curiăsa se văda ce 
positiune va luă noulu nostru ministru de esterne 
fația de Romani’a, Cornițele Kalnoky a ple- 
catu in 5 ale curentei dela Petersburg, elu se in- 
tdrce pe la Berlinu, unde se va opri vreo duăe 
dile. Probabilu dăr’, că măne său poimăne corni
țele va fi la postulu seu in Vien’a si preste puținu 
vomu cunăsce si opiniunea lui asupra incidentului 
cu Mesagiulu romanu.

Intr’aceea foile oficiăse, semi-oficiăse si ne- 
oficiăse din Vien’a si Pest’a se ocupa mereu de 
Romani’a si de consecentiele atitudinei ei asiă nu
mite „provocatăre". P. Lloyd" se incărca in 
numerulu seu de Marți a află adeveratele motive 
ale atitudinei cabinetului romanu. Acăsta făia năga, 
că motivele ar’ fi obiective si dice că tenerulu 
Regatu are poft’a de a se certă spre a documentă 
fația de Austri’a complet’a s’a independintia. „P. 
Lloyd", care de candu esiste n’a facutu alfa, de
cătu a servi pe cei dela Vien’a, asiă s’a dedatu cu 
acăsta positiune de servitoriu, incătu nu voiesce se 
admita, că Regatulu romanu, vecinu cu alu Un
gariei, ar’ potă se fia mai independentu decătu 
acest a. „Mantau’a de cacomu (Hermelin) a Regelui 
Carolu — dice „P. LI." — nu păte se acopere 

lantiurile de vasalu. Rupendu-se de Turci’a si 
devenindu Regatu, Romani’a totuși n’a căstigatu 
atributele unei absolute independinție, căci trebue 
să se alature vrea nu vrea la un’a din poterile, 
cari domnescu in Balcani si cari determina sărtea 
Orientului si a „României". — Par’ că vorbesce 
din carte „P. Lloyd". Cum stă inse lucrulu in 
practica ?

In practica vedemu si ne convingemu, că nici 
monarchi’a austro-ungara nu mai este „absolutu 
independenta," in sensulu intrebuintiatu de făi’a 
pestana. Ore Austro-Ungari’a n’a trebuitu se dă 
rnan’a cu inimicii sei dela 1866, vrendu nevrendu. 
Si ăre se păte dîce, că ea ar’ fi adi „absolutu in
dependenta," candu drumulu păna la palatulu ofi
ciului de esterne dela Vien’a merge pe la Petersburg 
si Berlinu ? — „Romanii se insiăla asupra naturei 
interessului celu au puterile apusane pentru Romani’a" 
adauge „P. L.“, „Angli’a si Franți’a, cu deosebire 
inse Angli’a, considera noulu Regatu numai de unu 
obiectu de esploatare pentru jafulu loru comercialu." 
Ei bine, care putere este mai desinteressata fația de 
Romani’a, păte Austro-Ungari’a, care nisuesce a-o 
preface tăta intr’unu emporiu alu comerciului ei 
orientata? „P. L.“ vrea se ferăsca pe Romani de 
gur’a ursului, si le arata gur’a leului! Slaba mân
gâiere pentru Romani.

Organulu ungurescu este neodihnita cu deosebire 
pentru că Romanii au cutezarea a sustienă înaintea 
Europei întregi prin graiulu Regelui loru, că Ro
mani’a are o missiune in Orient u, 
la care nu voiesce nicidecum se renuntie. Audi 
d-ta missiune, unde ar’ remană apoi „missiunea 
Unguriloru" ? „Angli’a si Franți’a ve voru sprijini, 
dice „P. L.“ cu vorbe frumăse ; se nu credeți inse 
că voru riscă a intră pentru voi in incurcaturi 
seriăse si mai curendu ve voru privi că unu obiectu 
de compensatiune (paserea mălaiu visăza!) in po- 
litic’a orientala decătu că portatori ai unei missiuni 
in Orienta."

Bismarck dîcea că densulu că omu de stătu 
intre duăe rele alege pe celu mai micu. De ce se 
nu faca si Romanii asiă ? Dăr’ vedi bine, făi’a 
pestana nu pun9 pe ămenii de stătu dela Bucu
resci in paralela cu d’alde Bismarck si Andrassy 
si de aceea astăpta dela „asiă numitii ămeni de 
stata" din Bucuresci că d’intre duăe rele se alăga 
pe celu mai mare!? Se dovedăsca cabinetulu vienesu 
mai antaiu cu fapte, că Austro-Ungari’a voiesce in 
adeveru numai binele României si apoi va avă 
dreptulu se pretindă că Regatulu dunareanu să se 
alature la monarchi’a năstra. Politic’a austro-un
gara nu s’a pututu emancipâ inca de acea micime 
de anima care a facutu se sufere păna acuma atâ
tea desastre tocmai in cestiunile orientali. De ce 
se nu păta suportă o monarchia puternica că a 
năstra, că si Romani’a se aiba o missiune la Du
năre? Nu ar’ fi multa mai tare positiunea Austro- 
Ungariei, dăca ea ar’ deveni o adeverata protectăre 
a României in împlinirea acestei missiuni ?

Vederile diarului vienesu „N. Fr. Presse" cu 
privire la afacerea din cestiune, ni se păru multa 
mai căpte si mai resonabile că acele ale făiei din 
Pest’a. „Se fimu cu patientia, căci nu se păte aș
teptă o solutiune grabnica," dice „N. Fr. Presse." 
Acăsta făie nu ’si promite unu succesu practicu alu 
pasului intreprinsu de cătra cabinetulu vienesu si 
nu crede că elu va infrange „cerbici’a" guvernului 
romanescu, spera inse că’ va fi possibilu a se pre
găti că tablou finalu unu — compromisu. Si dăca 
„Pester Lloyd" le striga Romaniloru, se nu se 
mai ostenesca, căci caus’a loru ar’ fi că si pără
sită de cătra puterile europene, „N. Fr. Presse", 
vine si ’i mângâie dîcăndu, că nici Austri’a nu 
este prea imbuldita de amici, căci la din contra 
cestiunea Dunarăna s’ar’ fi si resolvatu păte păna 
acuma in favorulu ei.

Asia este. Austri a n’are multi amici pe acăsta 
lume si Ungari’a posede inca si mai puțini decătu 

Ausiri'a. De aceea cei din Vien’a si Pest’a n’ar 
trebui se fia asia de risipitori cu amenintiarile". 
Ar’ fi unu lucsu neiertatu si primejdiosu a face 
că Romani’a să se înstrăineze cu totulu de cătra 
monarchi’a austro-ungara. Regatulu romanu este 
micu, dăr’ a dovedita destulu de batatoriu la ochi 
in anii 1877/8 cătu de multa valorăza in momente 
de periculu alianti’a lui. Si ăre monarchi’a năstra 
poliglota se fia asia de tare că se nu mai aiba 
lipsa de a reflectă la amiciti’a României ? Si cum 
s’ar’ potă căstigă acăst’a amiciția, dăca nu prin 
spriginirea elementului romanescu in intru si in 
afara si prin recunăscerea drepturiloru si respec
tarea interesseloru statului romanu ?

In nici unu casu nu păte fl priinciăsa interes- 
seloru monarchiei austro-ungare o acțiune pripita, 
care asupra impressiuniloru momentului, ar’ uită 
viitoriulu. Cabinetulu vienesu va trebui să se dedea 
a privi in Romani’a, nu unu Regatu menitu a de
veni vasalulu uneia din marele puteri vecine, ci 
unu stata consciu de drepturile sale si de missi
unea s’a pacinica si civilisatăre in Orienta. Atunci 
va fi mai usioru a intielege, că Romani’a nu păte 
se renuntie la positiunea ei Dunarăna, ce-i com- 
pete după dreptu si după tractate.

Ne magulimu cu speranti’a, că noulu nostru 
ministru de esterne nu va privi lucrurile prin prism’a 
ungurăsca si că judecat’a lui nu va fi turburata 
de complimentele ce i le faca diarele din Pest’a 
pentru „energiăs’a mesura", ce s’a luata in ab- 
senti’a lui fâția de Romani’a. La acăsta sperantia 
ne indreptatiesce in cătva scirea mai noua, după 
care cornițele Kalnoky ar’ fi declarata represen- 
tantelui României la Petersburg, d-lui Cretiulescu, 
cu privire la nou’a fasa a cestiunei Dunărene, că 
deși nu este pe deplinu informata asupra detai- 
luriloru, elu totuși spera, că afacerea să va potă 
aplană in buna intielegere.

Cronic’a evenimenteloru politice.
In siedinti’a de M arti comissiunea alăsa cu pri

vire la plângerea deputatiloru nemți din Boemi’a 
contra ministrului de justiția P r a z a k a rapor
tata prin dep. Hohenwart. In urma s’a votatu 
asupra propnnerei minorității de a se desaprobă 
espressiunea lui Prazak si a fost respinsa cu mare 
maioritate.

Adunarea deputatiloru din Bucuresci a alesu in 
comissiunea de respunsu 1 a M e- 
sagiulu regalu1 pe următorii domni : G. 
Chitiu, G. Vernescu, E. Costinescu, T. Maiorescu, 
D. Giani, V. Georgianu si P. Buescu.

Diarulu de căpetenia alu guvernului anglesu 
T i m e s pledăza in favărea României. 
Austro-Ungari’a, dice acesta diaru, ar’ fi potutu 
se evite neplacutulu incidentu, dăca s’ar’ fi multie- 
mitu cu faptic’a conducere in comissiunea mixta 
Dunarăna, pe care nimenea n'ar’ fi combatut’o, in 
locu de a persiste in pretensiunea de a se dă titule 
si privilegii presiedintiei sale.

Fația de acesta limbagiu alu diarului Cetatii 
pierde din importanti’a s’a aserțiunea diarului opo- 
sitiunalu „Standard", că Romani’a n’ar’ fi facutu 
bine a impută Austro-Ungariei uneltiri neconci- 
liabile cu strict’a observare a tractateloru. Cu tăte 
astea si „Standard" dice, că Angli’a va sprigini 
diplomaticesce pe Romani’a fația de pretensiunile 
nefundate ale Austriei. Totu acesta diaru spera că 
neintielegerea se va aplană directu intre Austri’a 
si Romani’a.

Diarulu „T i m e s“ mai împărtășiesce că co
rnițele Kalnoky a arangiatu in Petersburg o 
întâlnire a Tiarului cu impe- 
ratulu Franciscu-Iosifu, care va 
avă locu cătu mai curendu. „Times" adauge, că 
o asemenea întâlnire este de dorita, deărece prin 
acea întâlnire s’ar’ inaugură o peri oda de armis
tițiu in Europ’a.



Foile oficiale si oficiăse russesci, in frunte cu 
„Journal de St. Petersbourg* in articuli scrisi 

in ajunulu plecării comitelui Kalnoky la Vien’a, 
esprima tăte convicțiunea ce-o au, că Kal
noky este chiamatu de a conservi si intari lega
turile de amiciția intre Austri’a si Russi’a.

Spre a documentă,, că ideile progresiste ar’ 
nasce numai tendintie si aspiratiuni republicane 
principele Bismarck a fost adusu, că esemplu 
si pe 11 a 1 i ’a. „Poteti se garantați, că in Itali’a 
unde Republic’a are asia de multi aderenți, nu va 
învinge in fine curentulu republicanu?" dise can- 
celariulu. „De douedieci de ani", adause Bismarck, 
„Itali’a merge totu spre tînt’a republicana, unu 
ministeriu după celalaltu a alunecatn totu mai spre 
stang’a, asia că acuma nu mai păte face nici unu 
pasu mai departe spre stang’a, fara a trece pe 
terămulu republicanu. “

Cuvintele cancelariului germanu au produsu o 
mare turburare in Itali’a. Intrăg’a press’a italiana 
se ocupa de ele. Mai multe diare respingu cate- 
goricu opiniunea emisa de cancelariu in privinti’a 
stabilitatii monarchiei naționale a Italiei. Eri s’a 
asteptatu o declarare a ministrului Mancini in a- 
căsta privintia.

Diarulu italianu „Diritto" dice că prințulu de 
Bismarck n’a pututu pronunț’a seriosu vorbele 
privităre la Itali’a. Cancelarulu germanu e fărte 
bine informatu asupra afaceriloru diferiteloru state 
ale Europei; elu a voitu numai, printr unu artificiu 
oratoricu, «6’si justifice aplecarea catra conservatori 
si ultramontani. Cu tăte acestea cuvintele pronun
țate de prințulu de Bismarck voru bucura multu 
pe clericali si pe toti adversarii unei aliantie italo- 
austro-germane, atătu in Itali’a, cătu si in străi
nătate. Dăr’ nu trebue se ne pronunțamu repede; 
trebue se intielegemu situati’a cancelarului, obligatu 
pentru momentu de a dă garanții ultra-montani- 
loru. . .

„L’Opinione" dice asupra aceluiași subiectu: 
„Bismarck se iusiăla ; monarchi’a are ră
dăcini f6rte puternice ia anim’a 
marei majoritati a Italianiloru. Noi n’avemu nici 
socialiști, nici separatiști, nici clericali, abia tînuti 
in respectu printr’unu militarismu rigurosu, că in 
Germani’a. Italianii sunt poporulu, din punctulu de 
vedere politicu, celu mai puțnu latinu din Europ’a 
meridionala, celu mai aptu a asocia libertatea cu 
ordinea, principiulu monarchicu cu progresului

Imperatulu W i 1 h e 1 m a primi tu la 5 De
cembre in audientia solemna pe trimisulu extra- 
ordinaru alu Sultanului, A 1 i-N i z a m i-p a s i a, 
care a remisu M. Sale decorația in briliante, a 
ordinului Nisiani - Imtiaz. La 5 ore a fost unu 
prandiu mare la imperatulu in onărea lui Ali-Nizami 
pasia; printre înaltele persăne cari asistau era 
Sadhullah-bei, ambasadorulu Turciei, maresialulu 
de Moltke, contele de Hatzfeld, membrii biroului 
din Reichstag etc.

O scrisăre adresata diarului „L’Independance 
Roumaine" dovedesce prin cifre estrase din tablou
rile oficiale ale corni ssiunei europene 
a Dunărei, că puterea, care are cele mai 
mari interesse la Dunarea de josu nu e Austro- 
Ungari’a, ci Angli’a. Eata ce se dice in scrisărea 
memorata :

„Se crede in genere, că comerciulu austriacu 
alimentăza in marea parte traficulu navigarei pe 
Dunarea de josu; aici stă erărea, care se risipesce 
si dispare, că o umbra înaintea cifreloru publicate 
de cătra comissiunea europăna a Dunărei. De candu 
osistu drumurile de feru, cerearele Austro-Ungariei 
numai cobăra Dunarea; ele mergu la Triestu. 
Romanshorn a devenitu intrepositulu graneloru din 
Ungari’a. Marin’a anglesa alimentăza in mare 
parte navigarea Dunărei de josu. Alaturatulu tablou 
ne arăta in modu netagaduitu, că tonagiulu vase- 
loru anglese este astadi de 50—60 la suta din 
tonagiulu totalu, pe candu Austri’a nu dă de catu 
7 la suta.

Acăst’a proportiune merge descrescăndu mereu 
de cătiva ani; cea mai mare parte a vaseloru 
austriaco cobăra Dunarea incarcate cu mărfuri 
fabricate, care făcu concurent.ia manufactureloru 
din Europ’a. Orbirea este atătu de mare in cătu 
in Angli’a că si in Franț’a, se crede, că este 
Austri’a care alimentăza navigarea Dunărei de josu 
dela Porțile de feru până in gur’a ei. D. Kallay, 
cornițele Andrâssy, precum si delegatiunea, n’au 
ascunsu cugetulu loru. Austri’a cere preponde- 
ranti'a in comissiunea mixta pentru a pută ucide 
comerciulu anglesu in Romani’a si in Bulgari’a si 

pentru a-si asecurâ monopoluln pietieloru acestoru 
dude tieri. Interesulu este de a închide navigarea 
Dunărei de josu, ceea ce s’ar’ intempla de securu, 
dăca comissiunea europăna ar’ încetă de a fi."

Din tabloulu oficialu celu alatura se vede că 
in 1880 totalulu tonagiului a fost de 658,063 ; 
de aci se vine pe tonagiulu austro-ungaru 49,151 
ear’ pe tonagiulu anglesu 332,258.

Serbarea desvelirei statuei lui Heliade.
Sambata in 21 Novembre st. v. s’a serbatu 

desvâlirea statuei marelui Romanu I. Heliade Ra- 
dulescu. Solemnitatea s’a deschisu prin unu esce- 
lentu discursu, ce’lu reproducemu mai la vale, 
rostitu de d. B. P. Hăsdeu, locutiitoriulu de presi- 
dentu alu comitetului statuei, la care a respunsu 
d. ministru alu instructiunei publice. D. V. Maniu 
a vorbitu apoi in numele Academiei, d. D. Aug. 
Laurianu in numele professoriloru liceului St. Sava, 
d. 0. Dem. Teodorescu a vorbitu in numele pressei 
(acestu discursu urmăza asemenea mai josu) d. 
deputatu N. Ionescu in numele universității din 
Iași, d. generalu Florescu in numele societății 
pentru invetiatur'a poporului romanu d. den. N. 
Locustănu in numele Caracalului, d. Velescu in 
numele institutului „Heliade" s. a. Sau decla
mata si versuri, s’au cantata imnuri.

lmediatu după vorbirea ministrului s’a datu 
semualulu desvâlirii. D. deputatu Locusteanu si d. 
directoru alu liniei ferate Bucuresci-Gfiurgiu, Lupu- 
lescu, urcați pe o estrada in dosulu statuei, au 
deslegatu sforile si au aruncata panz’a. Corulu 
societății pentru inv. pop. romanu intonăza „cân
tarea dimineții", pe candu delegatiunea architec- 
tiiloru si corpului technicu incoronăza statu’a.

Printre multele corăne ce s'au depusn pe pie- 
destalulu statuei cităza „Rom. Lib." mai antaiu 
cea tramisa de M. S. Regele, o corăna mare de 
viorele si rose, pe ale cărei bande albe de matasa 
se citea in litere de auru : C a r o 1 u I, rege 
alu României, lui I.HeliadeRa- 
d u 1 e s c u; apoi imposant’a corăna a pressei; 
frumăs’a corăna a „Societății de agricultura roma
na de sub presidenti’a d-lui Gr. Gr. Cantacuzinu, 
formata din spice si flori campenesci; maiestrit’a 
corăna a proprietariloru tipografi, pe ale cărei 
frundîe de arginta se citea numele tipografieloru 
din Bucuresci; corăna lucratoriloru tipografi de 
bronzu aurita, pe ale cărei frunte se citea: omagiu 
nemuritorului Ioanu „Heliade Radulescu," — eterna 
recunoscintia a lucratoriloru tipografi; corăn’a in- 
gineriloru, cu bustulu lui Heliade, fotografatu; co
răn’a Dimbovitieniloru cu inscripti’a : T ă r g o- 
vistea fiiului seu; corăna dela Islaz, jud. 
Romanati, unde la 1848, Iuniu 9, prin Heliade a 
inceputu declinulu protectoratului exclusivu alu 
Russiei; corăn’a societății universitare „Unirea"; co
răna municipiului Caracalu, cu inscripti’a : „celui 
mai ilustru apostolu si aperatoru alu românismu
lui"; corăn’a de miosotu a scălei comerciale din 
capitala; marea corăna a asilului „Elen’a Dămna"; 
a scălei professionale de fete „Madona-Dudu" din 
Craiova; a societății „Concordia Romana"; a scălei 
de sciintie politică, cu inscripti’a: „omagiu lui He
liade, geniu politicu si literarii", corăn’a institutu
lui Heliade, cu inscripti’a : „institutulu Heliade 
părintelui literaturei romane ect. ect.

Sambata si Duminica păna săra, corănele au 
stata expuse pe piedestalulu statuei.

Nu trebue să se uite că corpulu ingineriloru a 
luatu partea cea mai activa la serbarea din 21 
curenta si acăst’a, multiumita inițiativei d-lui ingi- 
neru Maxentianu. Inginerii au batutu medalii oca- 
sionale, cu cheltuial’a loru, cari s’au impartitu tu- 
turoru mvitatiloru, delegatiuniloru si corporatiuni- 
loru. Corpulu technicu, mai e hotantu a trans
formă laurii corănei ce s’a pusu pe capulu statuei 
in arginta bronzata, si a bate si o medalie come
morativa mai mare, mai frumăsa si mai de valăre.

Discursulu
d-lui B. P. Hasdeu, la inaugurarea statuei lui I. Heliade 

Radulescu.

Domnii mei 1
Unu accidenta nenorocita impedică pe prin

cipele Dimitrie Ghica de a deschide in persăna 
acăst’a solemnitate, dăr’ aspiratiunile, dorintiele, 
urările ilustrului barbatu sunt aci cu noi. Eu unulu 
din parte-’mi, regretandu c’o viua durere de a nu 
’lu vedă in fruntea acestei serbări naționale, me 
grabescu in acela-si timpu a-i aretă o calda gra

titudine pentru distiuctiunea ce mi-a făcuta de a 
me insarcinâ in locu-i cu onorurile unei dîle atătu 
de frumăse.

Inițiativa acestui monumentu se datoresce unui 
comitetu, constituita la 1872 supta presiedinti’a 
principelui Dimitrie Ghic’a, avendu de secretaru pe 
d. Sava Sioimescu, de cassieru pe d. St. loanidu, 
de membri pe d-nii C. Boerescu, M. Cogalniceanu, 
T. Aman, Gr. Cantacuzino, P. Aurelianu D. Bratianu, 
Scarlatu Cretiulescu, A. Odobescu, C. Esarcu, N. 
Grigorescu, T. Mehedintieanu si acela, care ve 
vorbesce.

Multiamita publicului, care a respunsu cu râvna 
prin supt-scriptiuni la apelulu comitetului, muitia- 
mita in mare parte principelui Dimitrie Ghica, 
pururea gata a imbrațisia si a impiuge înainte 
ori-ce mare idea naționale ; eaca-ne ’n faț’a dorului 
îndeplinita, in faț’a acestui monumentu esitu din 
dalt’a artistului Ferrari dela Rom a in faț’a acestei 
statue in care se casatorescu astu-felu, unite in- 
tr’unu blocu de piătra, geniulu Italiei cu geniulu 
neperitărei colonie romane dela Dunăre.

Acăst’a dare de săma terminata dinaintea ușii 
sanctuarului, lasati-me acum unu momentu se’mi 
reculegu impressiunile, cugetările, simtiemintele ; 
se le cernu pentru a desparți grâulu de neghina; 
se le impacu unele cu altele; iu sfărsitu, să scapăru 
din ele o scânteia, o singura scânteia, la lumiu’a 
careia se ve introducu in templu.

Solemnitatea e deschisa...
Domnii mei!
Acăst’a marmura reproduce pe elu. Nu’lu voiu 

numi: elu n’are nume. Poeticulu graiu alu sântei 
scripturi dicea Creatorului: I e h o v a, adeca „celu 
ce esiste," fiindu-că in natur’a ’ntrăga Creatorul u 
e pretutindeni si nu se afla nica-iuri afara din na
tura. Ei bine, ori-ce mare omu alu unei națiuni, 
creatoru intr’o sfera mai restrinsa, este si elu 
I e h o v a, este „celu ce esiste," e sintes’a unei 
epoce, e fara individualitate, fara nume.

Elu a trăita, dăr’ nu voiu face biografi’a lui, 
căci o privescu scrisa dinaintea mea : fia-care capu
— unu cuventu, unu accentu — fia-care anima. 
Microcosmu alu unei generatiuni, care se mai con
tinua in generatiunea d’astadi, după cum genera- 
tiunea d’astadi se va continuă in generatiunile 
ulteriăre, biografi’a lui sunteti voi toti, căti ati 
venitu aci aducându-i cunune de lauri. Biografia 
lui suntu acești represintanti ai pressei, elu părinte 
alu pressei romane; biografi’a lui sunt acești dăs
căli si școlari, elu antaiulu nascutu alu invetia- 
mentului romanescu; voi tipografi, voi librari, voi 
barbati de carte, sunteti biografi’a lui, elu tipo- 
grafu, elu libraru, elu renascătoru alu presei si 
poesiei romane după o seculara amorțire. Dintr’o 
mica radecina a crescutu unu maretiu arbore: acesta 
arbore este biografi’a radecinei.

Sunteti unu maretiu arbore, dă. Inse acestu 
arbore, ori-câtu de maretiu, nu se va vesteji elu 
ăre, candu se vauscă radecin’a-i cea mica, desli- 
pindu-se de tulpina, său rodiend’o viermele? Ea 
trebue mereu adăpata, ferita de secure, aperata de 
dusrnania, nutrita printr’unu nou sucu de viătia; 
si acestu sucu de viătia, fara care piere radecin’a 
ducăndu cu sine in perire intregulu arbore, este__
recunoscinti’a. O națiune ingrata catra ămenii cei 
mari ce au lucrata s’o inaltiă, este o națiune fara 
radecina, o națiune mărta, o națiune, care se sinu
cide. Nebun’a, ea n’a sciutu se fia nici macaru 
egoista!

Pentru unu poporu, a iubi pe ămenii sei cei 
mari este a se iubi pe sine-si. Unu individu, fia 
cătu de genialu, e omu mare numai atunci candu 
o intrăga societate, cu tăte ale sale, se simte 
oglindata intr’insulu, se recunăsce intr’insulu, in- 
tr’insulu se iubesce pe sine-si. Intr’unu capu — 
cuintessentia a mii de capete, tăte sufletele _
intr’unu sufletu. In bine si chiaru in reu, o nepu- 
tinciăsa multiplicitate a poporului devine astu-feliu 
o formidabila unitate prin omulu celu mare, si
— devenindu o formidabila unitate — păte se 
mărga înainte. Nu lui dăr’ ’i aducemu noi pri- 
năsele năstre, ci ni ie aducemu năue insiue. Noi 
amu fost elu si elu a fost noi intr’unu lungu 
periodu din viăti’a năstra naționale.

Suntu acumu noue ani, totu eu amu cuventatu 
la inmormentarea lui. Acumu vorbescu la rein- 
viare; Acolo, in faț’a cadavrului, in omulu celu 
mare privieamu pe omu cu tăte ale omului. D’a- 
tunci, depărtarea a stersu menuntîmile, a rotun- 
dîtu conturulu, a ascunsu văile dintre dăluri, a 
legata totalitatea intr’o grandiăsa perspectiva. Cautu 
pe omu si nu ’iu mai găsescu, dăr’ vedu ceva 
mare, . ..



Acesta marmura reproduce pe elu. Nu! Ea 
este muntele Taboru, pe care se opera transfigu- 
ratiunea. Trasurele umane se subtîăza, se nete- 
zescu, se purifica din ce in ce, strepunse cu valuri 
de lumina; si in loculu omului, pe care l’ati cunos- 
cutu, voi apostoli ai profetului, priviți o apari ti une 
snpra - naturala, unu gigantu, unu semi-dieu, o 
sublima legenda din mitologi’a poporului romanu.

Se ne inchinamu 1

Discursulu
d-lui G. Dem. Teodorescu, rostitu in numele pressei 

romane la inaugurarea statuei lui Heliade.
In acesta meritata serbare, pres’a unanima aduce oma- 

giulu seu de profunda recunoscintia intrepidului fuudatoru 
alu publicității in Romani’a.

Curierulu romanesc u“, inca dela 1828, 
fii primulu si uniculu diaru," care, in cursu de 20 ani (pena 
la 1848), lumină si instrui opiniunea asupra cestiuniloru 
grave si felurite, ce necontenitu se iviră pentru naționali
tatea romana. Cate idei generdse, cate aspiratiuni măreție, 
câte principie salutare nu sciîi se insufle generatiunii d'atuncia 
pen’a erudita a publicistului, a politicului, a istoricului, a 
poetului I6n Eliade 1

Press’a aduce omagiele sele aceluia care, dela 1836 
pena la 1848, puse basa seriâseloru publicatiuni științifice 
si literare prin „Curierulu de ambe sexe" 
si priu „A d a u s u 1 u 1 a C u r i e r u 1 u literar u“.

Press’a aduce omagiele sele bărbatului neobosltu, care 
in 1836 intemeiă publicitatea artistica, redactandu „G a z e t ’a 
teatrului" intr’unu tlmpu caudu literile si artîle 
frumdse abia luau sborulu câtra tiermurile dunărene, după 
lungi vecuri de străină opressiune.

Press’a aduce omagiele se'le cugetătorului, care — după 
ce trei-spre-diece ani (1856—1869), prin diarulu „C o n- 
servatorulu" si prin „Ecuilibrulu dintre 
antitese" propagase cele mai nobile simtîminte — 
vediîi realisandu-se unirea tieriloru romane si redesceptarea 
consciintiei naționale.

Press’a aduce omagiele sele scriitorului politicu, care 
scib se vorbesca poporului despre drepturile si libertatilei 
cetatianesci, luptătorului ageru, care la 1866 făcu să se 
auda vocea „Legalității" intr’o peridda de transitiune 
si de invapaiate animositati politice.

Imaginea lui I6n Eliade Radulescu va fi pururea dina
intea națiunii ca esemplu de imitatu pentru generatiunile 
viitdre. Ea va aminti pe acela, care — pulndu interessulu 
si binele publicu mai pre susu de prosperitatea familiei sale, 
dispretiuindu calomni’a si intimidările fortii — sciît se tiena 
peptu strainiloru a totu puternici si se apere nalionalitatea, 
căndu prin dintele muscatoru alu satirei, candu prin ascu- 
tîsiulu fabulei, candu prin desbaterile din parlamentu seu 
din adunările publice. Acesta este imaginea celebrului 
autoru alu constitutiunii dela 1848, care gasl in simtîmin- 
telei patriotice energi’a de a conduce mulțimea si de a res- 
pandi temerile nedespărțite de ori-ce timpuri turburate.

Cine a pututu sb se identifice si se simtia cu 
intreg’a romanime, cine si-a sciutu cuceri titlulu gloriosu 
de „părinte alu literaturei" renăscute, acela e demnu se 
simboliseze epoch’a pe care a ilustrat-o prin geniulu si pro- 
ducerilei bine-facet6re.

Petrunsa de respectu si de admiratiune, press’a incunu- 
neza cu lauri pe valorosulu pontifice alu publicității, pe 
regeneratorulu limbii, pe insemnatulu promotoru si in ace
lași timpu moderaturu alu mișcării naționale dela 1848, po 
campionulu causei romane, iutr’alu cărei servitiu consacră o 
vietia intrega, cu o iubire si c’unu talentu dintre cele 
mai rare.

O voce din tiera
asupra cestiunei Academiei militare unguresci si asupra 

proiecteloru financiale ale lui Ghiczy.

Le este cunoseute cetitoriloru „Gazetei", c& 
delegatiunea ungara a pretinsu infiintiarea unei 
academie militare in Budapest’a. T6te foile ungu
resci eâ la o comanda se apucara a face la „Kăz- 
vălemăny si Orszâgosohaj" (opiniune publica si 
dorintie ale tidrei). Argumentele loru de căpetenia 
erau, că. tidr’a care contribue atâtu pentru armata 
p6te cu dreptu pretinde, că se i se dă o academia 
militară; că comand’a si propunerea in limb’a 
nemtidsca disgusta si instraindza pe junii unguri 
dela carier’a militară in armat’a comuna; că Un- 
guriloru le este f6rte greu a invetiâ artea militară 
nemtiesce, de aceea puțini se devotăza carierei 
militare si puțini făcu studiele până in capetu. 
S’a disu si aceea, că dăca cei dela armat’a comuna 
voiescu a se profită de viteji a ungurdsca si dăca 
voiescu că in momentulu pericolului Ungurulu se 
fia gafa la ori-ce sacrificiu, trebuie se tiena contu 
de semtiemintele natiunale unguresci.

T6te sunt frumăse, dăr’ n’ar’ strică dăca Un
gurii ’si-ar’ aduce aminte că acele argumente se 

potu aplică totu asiâ de bine si asupra relatiuni- 
loru din Ungari’a, cari făcu dude treimi ale popo- 
ratiunei, cătra armat’a comuna si in specialu câtra 
armat’a honvedîloru. Si aceste nationalitati con
tribue cu sume enorme pentru sustienerea statului, 
n’ar’ fi si ele totu asid de îndreptățite a cere, că 
fiiloru loru se li se propună art’a militară in lim
b’a loru materna, romandsca germana s. c. 1. ? In 
realitate Ungurii sunt si mai esclusivi incătu pri- 
vesce armat’a honvedîloru: comand’a ungurdsca. 
propunere ungurdsca esclusivu in institutulu pentru 
crescerea oficeriloru de honvădi numitu „Ludo- 
viceum." Nu s’au ganditu 6re Maghiarii, că ddca 
este că Romanulu si Slavulu se fia si elu gafa la 
ori-ce sacrificiu in momentele de periculu trebue 
că semtiementele lui naționale se fia asemenea me- 
nageate ? Nu tî se impune in tidra la noi la fia- 
care pasu limb’a maghiara ?

Ce ar’ dice Ungurii candu noi amu dechiară 
că ei: că tdte aceste ne disgustdza de servitiulu 
in armat’a honvedîloru, că ne e fdrte greu a invetia 
artea militară unguresce, că ce facemu, facemu de sila 
si nu din zolu si insufletire, că impregiurarea că nu 
numai nu se tiene contu de natiunalitatea ndstra, 
ci suntemu considerați chiaru de materialu pentru 
esperimentatiuni de maghiarisare, ne amaresce si 
disgusta si că o stare că si acdst’a a lucruriloru 
slabesce multu poterea de aperare a tierei? Ne âru 
dechiară după datin’a loru de rei patrioti, s. c. 1. 
pentru-că după teori’a loru pusa in pracsa este 
mare diferintia intre a pretinde ceva dela Ndmtiu 
din partea loru, si a pretinde ceva dela Unguru 
d’in partea ndstra; a pretinde in favorulu rassei 
unguresci si a pretinde pentru natiunalitatile din 
tidra.

Asupra dorintiei ferbinti unguresci a suflatu 
inse de asta-data de susu unu ventu rece si „kdz- 
dhaj“-ulu a inghetiatu, decandu proiectulu pentru 
infiintiarea unei Academie militare in Ungari’a a 
cadiutu in delegatiune si foile unguresci au incetatu 
a mai face la „kOzvdlemdny" si acuma tăcu că 
piticulu. Se nu credeți inse, că lucrulu va remand 
intr’atat’a.

Băgați sdma că cu-o ocasiune favorabila cererea 
earasi se va reinoi si de nu vomu avd grige noi 
inca vomu figură că doritori, că să fia academia 
militară ungurdsca a armatei comune in Budapesta. 
Să ne dechiaramu ddra de cu bunu tempu toti 
nemaghiarii: a) că nu dorimu de locu nici o aca
demia militară a armatei comune cu limb’a ungu
rdsca in Budapest’a, b) că nu credemu in sinceri
tatea scopului acestei mesure după cum ilu martu- 
risescu foile maghiare. Nu dorimu, pentru-câ tine- 
riloru noștri li e mai greu a invetiâ artea militară 
unguresce decătu germanesce si apoi cu limb’a un
gurdsca nu ajungu in privinti’a culturala nici pe 
departe atâta, că si cu ceea germana; nu credemu, 
că scopulu acelei mesuri este celu marturisitu de 
foile maghiare, pentru-câ suntemu convinși din es- 
perientia amara, cum-câ ungurii si cu acdst’a tindu 
numai la maghiarisare si a bate celu d’antaiu icu 
in trunchiulu păn’acum neatacatu de ei alu arma
tei comune, in sinulu carei-a fiii nemaghiariloru 
au scapatu păn’acum de sîcane unguresci au pututu 
să remana credintiosi natiunei loru, au fost jude
cați si inaintati după capacitatea loru si nu după 
rassa, au potutu să se redice prin sciintia, bravura 
si credintia păna apr6pe de treptele tronului si 
astufeliu a fi aperatorii natiunei loru maltratate. 
Ungurii ar’ face cu academi’a acdsta, ca si cu se
minarele nemaghiare mutate din Vien’a la Pest’a. 
Tenerii, cari n’ar’ jocâ după hor’a ungurdsca, n’aru 
avd capacitate, ar’ obtiend conduite rele si ar’ fi 
impedecati să ajunga la graduri mai inalte. Numai 
reuegatii ar’ ajunge la ceva si pe carier’a militară, 
că si pe cea civila. Nu intrebati, că cum; frații 
noștri maghiari sunt maeștri intru uneltiri pentru 
maghiarisare; apoi numai acdsta li-a remasu din
tre bunurile date pe măn’a loru cu ocasiunea im- 
pacarei, căci celelalte tăte le au gazduitu asid de 
bine, incătu si turculu se afla intrecutu. Noi ddra, 
cele 10 milidne nemaghiari din tidra ne taiamu de 
câtra „kozvdlemeny“-ulu foiloru maghiare ; nu do
rimu academi’a militară ungurdsca in Budapest’a 
si scopulu ei nemarturisitu de foile maghiare ddr’ 
bine cunoscutu de noi ’lu perhorescemu.

Dilele trecute tdte foile unguresci se ocupau cu 
proiectulu betranului Colomanu Ghyczy, 
care s’a sculatu inc’odata că din morti, că să scape 
tidr’a ungurdsca de ruin’a finanațiara, care după 
densulu e inevitibila. Ruin’a financiara a tierei, 
dice veteranulu politicu, e intre impregiurarile ac
tuale inevitabila si fiindu-câ totuși trebue să se 
evite (pentru-că altfeliu s’a finitu cu egemoni’a un
gurdsca) nu ne este ertatu a ne spariâ de nici unu 

sacrificiu, fia acela de ori-ce natura si ori-cătu de 
mare. Densulu propune apoi dreptu mediulocu de 
scapare redicarea si latîrea dârei pe consumu si 
cele mai vecsatdrie si draconice mesure pentru scd- 
terea ei păna la unu cruceriu. Foile oficiâse dicu, 
că eaca si unu omu scrupulosu că Colomanu Ghy
czy afla, că redicarea dariloru e neincongiurabilu 
de lipsa, ba propune chiaru mesuri neasemenatu 
mai aspre decătu guvernulu; foile opositiunale cri
tica proiectulu lui Ghiczy f6rte aspru, si unele 
dintre ele dechiarandu pasiulu lui de mamelucismu 
in favdrea guvernului actualu, care nu scie nici 
trai, nici muri, dîcu: că nu se cade leulu se apuce 
după musce. Mai bine d’intre tăte caracterisdza 
proiectulu lui Ghyczy conservativulu „Pești Napl6". 
Acest’a dice, că proiectulu lui Ghyczy e dovdd’a 
cea mai eclatanta, cum că guvernulu nostru 
tdte le indrasnesce fația de acdst’a bidta tidra 
stdrsa păna la osu, ddr’ in contra intereseloru 
Austriei nimic’a. Dinsulu ardta apoi intr’unu modu 
fdrte simplu si convingâtoriu, că redicarea dariloru 
pe consumu intr’o tidra lipsita de industria si re
dusa la consumulu celu mai marginitu (cei mai 
multi dmeni n’au să manance nici din malaiu des- 
tulu, multiamita parintiescului guvernu) n’are in- 
tielesu, si că prin urmare tdte mesurile draconice 
si vecsatdrie propuse de Ghyczy nu voru fi in stare 
a produce ceva inbuuatatire in starea financiara a 
tierei.

Intielesu si folosu ar’ avd cea-ce face Romani’a: 
redicarea vameloru protectdrie ale industriei interne 
fația cu strainatatea si fația cu Austri’a ddr’ a- 
cdst’a nu-o indrasnesce guvernulu nostru, că-ci taia 
in interesele vitale ale Austriei; trebue ddr’ să 
remanemu vac’a cu lapte a strainiloru si mai alesu 
Austriei. Bine dice „Pești Napl6“ ddr’ in ingam- 
farea s’a ungurdsca nu-si aduce aminte, că Ungurii 
in locn să se insieldga cu natiunalitatile din tidra, 
că să faca frontu cu pretensiunile Austriei, se in- 
tielegu cu Austri’a, că să faca frontu fația de justele 
pretensiuni ale natiunalitatiloru. Austri’a e gafa 
la tărgu, ddr’ cine-i pdte luă in nume de reu, că 
nu face nimicu in cinste. Nimicu mai scumpu pe 
lume decătu nebuniele; ungurii patimescu de ne- 
buni’a maghiarisarei; ce să caiescu ddra cu „Pești 
Napld" d’impreuna, că acdst’a nebunia ’i costa 
sume enorme. Dis’amu noi de multu si de repetite 
ori, că tractarea cea rea cu natiunalitatile si resul- 
tatulu acesteia, desbinarea interna, va costă bună
starea tierei si i periclita esistinti’a ddr’ nu ni s’a 
crediutu. Acum marturisescu si cei mai sanguinici 
unguri, că nu merge bine pe c6sta in josu in pre- 
pastia, ddr’ pentru aceea inca totu n’au ajunsu 
păn’acolo, ca să recunâsca, că numai cu totii in 
contielegere potemu face să mdrga bine si să ne 
emancipamu tidr’a de esploatarea prin străini. Păna 
ce nu se va recundsce si pune in pracsa acdst’a, 
păn’atunci vomu totu plăti, ce se facemu. Domni’a 
costa'multi bani; ungurii vrdu să domndsca, trebue 
ddr’ să platdsca tidr’a. Vomu vedd păna candu o 
va potd duce totu asid — bidt’a tidra.

Revist’a diareloru romane.
Cu privire la mesur’a diplomatica a guvernului 

austro-ungaru „Romanulu" scrie:
...„Le Journal des Debats" se insiela, candu vorbesce 

de „alarma produsa la București," si când cauta a ne li
niști, asicurandu-ne, ca „aoeste temeri sunt esagerate." 
Toti străinii si totu corpulu diplomaticu strainu din Bucu
rești, potu, credemu, se ateste, catu de minima a fostu in 
Romani’a impressiunea produsa de mesur’a diplomatica a gu
vernului austro-ungurescu. Marturisimu ca noi ensi-ne sun
tem intru căt-vâ surprinși de miculu efectu ce Tu a produsu 
o mesura atătu de grava.

Pare a fi iu simtiementulu tuturor că inalt’a dreptate a 
causei ndstre; ca interesele diverse ce se ciocnescu in ace
sta cestiuue d’asupra capeteloru n6stre; ca neutralisarile re
ciproce ce resulta din aceste ciocniri; ca interesulu generalii 
europeanu legatu de libertatea plutirii pe Dunăre; ca si- 
tuatiunea privilegiata a României, situatiune ce face din- 
tr’ensa cea mai buna, mai sincera si mai nepartinitâria pa- 
zitâria a libertății Dunării; tdte aceste consideratiuni, dicemu, 
păru a dă tuturoru unu simtiementu de încredere, care inla- 
tura temerile.

Amicii noștri din afara voru afla der’ cu plăcere, ca 
aspr’a mesura luata de guvernulu austro-ungurescu, n’a pro
dusu de locu la București alarm’a pe care ei cauta cu 
atata simpatie a o potoli. Din contra acum, ca cestiunea a 
devenitn acuta prin vointia guvernului austro-ungurescu, Ro
manii spera că ea ’si va găsi o mai grabnica deslegare ; 
căci, după cum libertatea deplina a Dunării este unu inte- 
resu europeanu, asemenea si pacea Orientului constituie pen
tru Europ’a unu interesu anca si mai impunatoriu.



Din momeutulu der’ ce, prin vointi’a guvernului austro» 
ungurescu. cestiunea a fostu adusa acolo uude se afla, Eu- 
rop’a va fi nevoita se gasesca o deslegare conforma induă- 
itului interesu, alu libertății depline a Du
nării si alu păcii Orientului.

Eca ce doresce si co aștepta cu linisce Romani’a, plina 
de încredere in dreptatea causei sele si ’n simtîmentulu de 
ecuitate alu Europei."

„Horn. Libera" scrie urmatdrele:
„Der1 suntemu amenintiati !
„Pentru noi e o fericire, că suntemu in fine si ame

nintiati. Se cădea, mai antaiu, se incepemu odata a ne de
prinde se ridicamu fruntea, a ne invetia se rosistemu, căci 
ne sângeră in adeveru inim’a, vediendu umilinti a cu care 
inimicii noștri amblau se ne deprindă, că cu unu lucru fărte 
firescu pentru neamulu lui Traianu I...

„Amenintiarea o prevedeam noi, căci eră forte naturalii 
că unu gigantu, ca Austri a, se ne faca cu degetulu, cu tdte 
că ’si simtiea bine piciărele de argintu; der1, in fine, unu 
gigantu are orgoliu, cum avemu si noi dreptulu se nu luamu 
in seama mani’a lui Achile, celu cu multe călcâie, candu 
este vorb’a de interesulu celu mai vitalu alu tierii.

„Si intru ce ne-amu infricosia, in adeveru, de rînjirea 
Austriei ?... Totu amenintiati suntemu noi, cu representantu, 
seu fara reproscntantulu austro-ungaru !

„Candu cine-va incepe ati cere astadi cravat’a, că se 
treaca mâine la haina, de aci la camasia, si poimane pote 
la gustulu de-ati cere si capulu: atunci e cu multu mai 
prudentu prin a-i refusa, din capulu locului, cravat’a, căci, 
si intr’unu casu si in celulaltu, lucrurile totu ajungu odata 
la hotarirea de-ati da si viati’a...

„Am datu destulu Austriei! Dunarea nu o cedem.. 
faca de aci înainte, ce va pofti.

„Se fia bine sciutu inse, că nu Romanii, ci Austri’a 
cata se aprinda din nou foculu in Orieutu, se arunce Eu- 
rop’a earasi iu stare anormala, turnandu păcură peste va- 
pai’a, inca nepotolita, a tractatului de Berlin.

„Deca cestiunea Dunării aduce cea mai mica sdrunciuare 
iu Orieutu, apoi nu remane nimicu la locu din ecuilibrulu, 
si asie fărte siubredu, alu Europei actuale. Si deca e vorb’a 
se ni se faca noua socotela, apoi acea socotela nu se va în
cheie la Vieu’a, numai sub ochii d-lui Andrassy, ci totu la 
mas’a verde a diplomației, si, in ori-ce casu, Austri’a nu o 
va face, fara se spună si Romaniloru unu cuventu.

„Intra, se intielege, in regulele bunei cuviintie se intrebi 
si pe birtasiu, deca gandesce tocmai că tine, si deca nu 
are ceva argumente cari se’ti taie poft’a de a-lu păcăli.

„Despre partea ameniutiarii, noi dormimu der’ fărte li
niștiți, Căci scimu bine că nu Ungurii ne voru face se in- 
ghitimu ap’a Dunării, ori-cătu ar’ fi de grozavi!...

„Deca voru, se poftesca s’o be, aci la noi, si atunci 
remana a d-loru..“

„Telegraphulu" dice :
. . . Negresitu că Austro-Ungari’a sciîl decisiunea Ro

mâniei in cestiunea libertății navigatei pe Dunăre, der’ nu 
se așteptă la âtăta hotarire si la atăta energia. Der’ 
chiaru asie, lucrurile nu suntu terminate. Romani’a a de- 
cisu a respinge ori ce propuneri nerationabile si vatematăre 
interesseloru ei in acesta cestiune. Remane inse si puterile 
se se pronunție. Pentru ce Austro-Ungari’a s’a enervatu de 
pe acum, înainte de a sci, ce voru face ceilalți delegați in 
comissiune î

„Negresitu ca se’i cada masc’â. Prin acest’a purtare ea 
’si-a desvelitu tăte intentiunile sale, că nu voiesce numai o 
preponderantia, der’ chiaru o stăpânire asupra Dunărei. 
Europ’a trebue se iutielega acum, prin acestu faptu, cari 
suntu aspiratiunile acestei puteri, cari de secoli nu face de 
cătu conchiste in diferite parti. Trebue se se convingă 
puterile, că Austro-Ungari’a, stapana odata pe Dunăre, e 
stapana pe Orieutu si pe comerciulu lui. Romani’a ’si a 
facutu detori’a se deștepte pe guvernele europene si speramu 
că, deca nu s’au desteptatu, se voru deșteptă. La casu 
contrariu, noi voma sci se ne facemu datori’a avendu drep
tulu cu noi.

„Guvernulu va face bine, si credemu, că asie va face, 
ca, indata ce i se va comunica oficialu de catra ministrulu 
reBiedinte in Bucuresci dispositiunile luate la Vien’a, se de 
si elu ordine ministrului nostru din capital’a Austro-Ungariei 
se întrerupă relatiunile sale personale cu guvernulu Austro- 
Ungaru, siguri fiindu că resultatulu nu va fi altulu de 
cătu acela, că cei din Vien’a isi voru recunăsce gresiel’a si 
ei singuri voru caută se rcincepa inodarea relatiuniloru mai 
umiliți, fîindu-că ei au adi interessu de noi atătu pe carn- 
pulu comercialu cătu si in privinti’a magazineloru după 
marginea Dunărei a caroru concessiune, dupe cătu ni se 
pare, espira auulu viitoriu.

„D6r’ chiaru nefîindu astu-feliu, ce reu va esi din ruperea 
relatiuniloru cu Austro-Ungari’a ? Ne va face resbelu ? Este 
peste putintia, căci pe cătu se scia puterile nu suntu inca 
bine grupate, si, pena nu se voru grupă si intielege, ele 
voiescu pacea. Austro-Ungari’a erasi nu pote se faca sin
gura resbelu, fia chiaru numai cu , noi, căci ea scia ce va 
esi. Ea este unu corpu pliuu de bube, cari se cocu: e 
destulu se sparga un’a că se incepa tote celelalte si se vedomu 
totu corpulu redusu la inacțiune."

Statu’a lui Heliade.
Artistuln Ferrari din Rom’a, care a facutu sta

tu’a lui Heliade p6te fi mândru de oper’a s’a — 
scrie „Binele Publicu “ Candu statu’a s’a desvălitu, 
publiculu a recunoscutu indata pe Heliade, câci 
asemanarea e perfecta.

Heliade a reinviatu in marmora prin talentulu 
ingeniosu alu lui Ferrari. Elu are o posa naturala, 
figura blânda si dui6sa, precum era in vietia. Ge- 
niulu licuresce pe fruntea s’a. Heliade cugeta si 
vorbesce câtra poporulu, pe care l’a iubitu. Acdsta 
atitudine si espressiune este trasur’a generala a 
caracterului si vietiei sale. Figur’a lui Heliade nu 
este nici sumdtia, nici intiepenita si rece, cum se 
vede in unele portrete. Ea este, din contra plina 
de vidti’a, de mișcarea si de espressiunea, pe care 
o dă geniulu si amorulu pentru tidra. Heliade tiene 
o mâna pe o carte; si alfa este in mișcarea obi
cinuita candu vorbesce cine-va.

Marimea statuei este odata si jumetate mări
mea naturala. Ea este înalta de 3 metri si 20 
cim; 6r’ pedestalulu e de 5 metri; totalu metri 
8.20. Esiste ddr’ proporti’a cuvenita intre statua 
si pedestalu. Unii o gasescu camu mare din causa, 
câ nu prea suntemu deprinși cu asemenea proporții 
nici in statue nici in alte lucruri. In fați’a pedes
talului este inscripti’a memorativa incepăndu cu 
cuvintele: Lui I 6 n Heliade Radule s- 
cu. Romanii recunoscători, scrise 
in litere de bronzu.

De a drdpt’a si de a stang’a piedestalului 
-sunt făcute in bronzu diverse embleme si inscrip- 
tiuni: o lira, cârti, diare, instrumen
te de tipografia si de ingineri etc. 
incungiurate de lauri.

Aceste simbâle amintescu pe poetulu nemuri- 
toriu, pe invetiatulu filologu, filosofu si istoricu; 
pe nrimulu diaristu si tipograf u, 
in fine pe omulu de geniu care prin labărea si per- 
severanti’a s’a a invetiatu pe sine si pe poporulu ro- 
manu, deschidiendu acestui’a t6te drumurile si câ- 
rarile care duca la reînvierea si prosperitatea tie- 
rei prin : lumina si libertate, progresu si virtute, 
avendu de devisa politica: „urâscu tirani’a, mi-e 
frica de anarchia."

Pe aceste cârti, diare, si instrumente sunt scri
se in bronzu : g r a m a t i c’a romana, Cu
rie r u 1 u romanoscu, Curierulu de 
ambe sexe cu datele loru ; matematica, 
Sburatorulu, Suvenirul u. Macia- 
siulu si florile, — acdsta satira admira
bila pe care Heliade a facut’o in nisce timpi de 
grea cumpănă câ o programa politica pentru guver
nanți si poporulu Romanu, program’a care nu tre
buie a fi uitata nici odata.

Pe laturea a 4-a a pedestalului este scrisu in 
litere de bronzu si incungiurate de lauri: P r o- 
clamatiunea 1848. Aci se resuma totulu ; 
aci e sintes’a labdrei pragatitărie de peste 20 de 
ani a lui Heliade si a intregei generatiuni care s’a 
inspiratu dela densulu; aci e prim’a Constituție 
care a servitu de bas’a la regenerarea poporului 
Romanu.

Aceste inscriptiuni au fostu prescrise de comi- 
tetulu statuei; 6r’ meritulu artistului Ferrari este 
gustulu cu care a sciutu a le arangiâ pe pedestalu. 
Acdsta analisa a statuei si pedestalului ne conduce 
la a multîami artistului care ne-a facutu acestu 
monumentu nationalu precum si statu’a Doroban
țului la Grivitia care a devenitu atâtu de popu
lara si se vede in t6te casele... S.

Spesele statuei, ale transportului si ale asie- 
diarei ei se urca in totalu, după cum ne spune 
totu „Bin. Pub,“, aprdpe la 40,000 franci.

rw.wuu. a»XD i xr e r s
(Societatea de lectura ,An- 

dreiu Siagu n’a") va tiend Dumineca in 
29 Novembre st. v. in memori’a marelui Archi- 
partoriu Andreiu, in sal’a cea mare a „seminariului 
Andreianu" o siedintia publica, in care se va esecutâ 
urmatărea programa: 1. „Cuventare ocasionala", 
rostita de George Oprea, cl. curs. III. 2. „Frumosu 
e omulu Ddrnne", poesia de A. Muresianu musica 
de C., esecutatu de chorulu societății. 3. „Necesi
tatea educatiunei pentru femei," disertatiune de 
Nicolae Neamtiu, cl. curs. III. 4. „Movil’a lui 
Burcelu," poesia de V. Alesandri, declamata de 
Nicolae Dubles, cl. curs. I. 5. „N6ua calugaritia", 
traducere, musica de P, Mezzetti si „Unu suspinu", 
romantia compusa de B. Francheții, cantate solo 

de V. Bologa, cl. curs. III acompaniatu pe Piano- 
Forte. 6. Cestiune de controversa „viăti a dela sate; 
vidti'a dela orasie." de Eliseu Moga si V. Domsia, 
clerici curs. III. 7. „Condamnarea strugurelui," 
poesia de Anton Panu, declamata de V. Saftu, cl. 
curs. I. 8. „Primavdr’a," traducere, music’a de 
Kreutzer, esecutata de chorulu societății.

(Emigratiune in Dobrogea.) 
„Cordn’a României spune, câ 300 familii romanesci 
din Banatu au sositu dîlele acestea in Craiov’a, 
avendu 120 carutie cu bagage. Ei au parasitu loculu 
natalu din caus’a inundatiuniloru perpetue, ce bântuie 
pamenturile loru si se ducu in Dobrogea spre a-o 
colonisâ. Unu mare inconveniinte lovesce in acești 
nenorociți, n’au midîldce de hrana si de transportu. 
Grea le va fi espeditiunea.

(Cancelaria de advocat u.) D. 
Mihaiu C i r 1 e a, advocatu, incepându dela 4 
ale curentei a deschisu cancelari’a s’a in A 1 ba
iu 1 i ’a, strad’a Vintiului inferioru Nr. 30.

(Societatea de asigurare Tries- 
t i n a.) In urm’a perderiloru însemnate ce a 
suferitu, situatiunea Societății „A z i e n d a A s- 
sicuratrice de Tr ieste" fiindu peri
clitata, guvernulu romanu a interdîsu funcționarea 
acestei societăți in Romani’a. Astadi afla „Rom.", 
câ guvernulu a facutu cunoscutu directiunei Socie
tății „Azienda Assicuratrice din Triest" prin inter- 
mediarulu d-lui comite Hoyos, ministrulu austro- 
ungaru in Bucuresci, otarirea ce a luatu.

(Boneta de arama.) De vre-o câte-va 
septemani scrie „Curier. B.“ gologanii au devenitu 
fdrte rari pe pietiele n6stre, in Iași mai cu sdma. 
Lumea se intrăba cu nedumerire care se fia caus’a 
acestei lipse, candu se scie câ, cu câtu-va timpu 
înainte, monet’a de arama era in abondantia. După 
noi acăst a lipsa a monetei de arama nu este de 
câtu o manopera a zarafiloru. Acesti’a au retrasu 
gologanii din circulație pentru câ se specule asupra 
trebuintii de moneta merunta, trebuintia care se 
accentuăza mai multu in timpulu apropiateloru 
serbatori ale Crăciunului. Dăca cine-va voesce se 
schimbe unu francu de argintu la zarafu, acesta-i 
cere unu folosu de 5 bani, ce’i constitue unu 
câstigu momentanu de 5°/0- Atragemu atențiunea 
guvernului asupra acestei nedemne speculatiuni 
si’lu rugamu cu staruintia de a luâ mesurile ce 
va crede de cuviintia pentru a’i pune unu capetu, 
Noi credemu câ mijloculu celu mai nimeritu aru fi 
câ mouetari’a Statului se bata in graba moneda de 
arama pentru o suma 6re-care si să o dă câtu 
mai curendu iu circulație.

(Unu doctoru in medicina fe
minin u.) Facultatea de medicina din Paris 
dîlele din urma a datu ddmnei Perre diplom’a de 
doctoru in medicina si chirurgia după examenele, 
pe cari acăst’a dămna le-a depusu cu unu succesu 
admirabilu. Ddmn’a Perre are 32 de ani, este 
maritata si are copii; suferindu de o b61a grava 
după mai multu timpu ea fu vindecata de unu 
doctoru-femea din Americ’a; vindecandu-se ea a 
inceputu a studiâ medicin’a, si in fine după o lunga 
si grea munca ea isi ajunse scopulu.

CJv3.rs-u.l-u. la burs’a de ’V’îen.’a
dinv7 Decembre st. n. 1881.

Rent’a de auru un
gara .... 119.60 

Imprumutulu cailor u
ferate ungare . . 133 25

Amortisarea datoriei
cailoru ferate de ostu 
ung. (l-a emissiune) 91.60

dto. (Il-a emissiune) 109 —
dto. (IlI-a emissiune) 98.—
Bonuri rurale ungare 99.—
dto. cu cl. de sortare 98.50
Bonuri rurale Banat-

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. . 97.50

Imprumutulu cu pre
miu ung. . . . 125.50

Losurile p. regular ea
Tisei si a Segedin. 113.30 

Rent’a de harthia aust. 77.40
„ de argintu „ . 78.20
„ de auru „ 93.95 

Losurile din 1860 . 133.80 
Acțiunile bancei austr.-

ungare . . . 839.—
„ bancei de creditu
ungare . . . 363.75

„ bancei de creditu
austriaco . . . 367.50

Argintulu . . . —.—
Galbini imperatesci . 5.58
Napoleond’ori . . 9.41’/j
Mărci 100 imp. gorm.. 58 — 
Londr’a, . . . 118.70
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