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Brasiovu, 4 Decembre.
Luni s’a inceputu in Senatulu si in Camer’a 

romana discussiunea asupra proiecteloru de respunsu 
la memorabilulu Mesagiu, prin care a deschisu 
Regele Carolu sessiunea actuala. In Senatu s’a si 
terminata desbaterfia Marți, proiectulu comissiunei 
fiindu primita cu 35 contra unui singuru votu. 
Cu privire la cestiunea Dunărei, proiectulu Sena
tului dice :

„Senatulu a vediutu c’o viua multiumire, câ in 
„cestiunea liberei navigatiuni a Dunărei, atâtu de 
„strinsu legata cu desvoltarea nâstra politica si 
„economica, guvernulu Maiestatii Tale a sciutu se 
„sustiena si se apere drepturile si interessele tierii. 
„Avemu deplina incredere că, continuandu a fi 
„astfeliu intr’unu deplinu acordu cu semtiemintele 
„națiunii, elu va isbuti, câ regularea definitiva a 
„acestei cestiuni se respundia legitimeloru nâstre 
„așteptări.*

Totu in acesta sensu inse mai pe largu si 
mai accentuata se esprime proiectulu comissiunei 
camerei, ce ’lu publicamu mai la vale. Intr’o 
telegrama dela Bucuresci publicata in „N. fr. Pr.“ 
se dicea, câ spre a imblandi cabinetulu austriacu 
pasagiulu privitoriu la Dunăre din adres’a camerei 
va fi câtu se p6te de moderatu, cu alte cuvinte, 
câ drepturile României nu voru fi sustienute in 
adresa cu acea taria câ in discursulu tronului. 
Sptranti’a acdst’a a fost absurda, pentru câ nu se 
potea presupune, câ representantii natiunei voru 
blamâ atitudinea energiâsa a Regelui si a guver
nului seu intr’o cestiune atâtu de importanta pentru 
viitori ulu României.

Proiectulu de respunsu cetitu in siedinti’a de 
Luni a Camerei delatura ori si se presupuneri de 
feliulu acest’a candu dice: „Mare a fost neliniștea 
„tierii candu a vediutu câ, in contra tractateloru 
„si a principieloru de dreptu alu gintiloru, dreptu
rile ndstre teritoriale in apele romane erau puse 
„in cestiune si libertatea Dunării era amenintiata a 
„deveni ilusoria."

Discussiunea adresei in camera va durâ p6te 
mai multe dile si va fi mai viua si mai animata 
câ in Senatu, deârece se va estinde si asupra unui 
contra-proiectu de adressa, presentatu de d-lu Carpu 
in numele mai multoru deputati din opositiuue. 
Acestu contra-proiectu se ocupa esclusivu numai cu 
marea opera de organisare a statului si a societă
ții in intru, elu nu atinge cestiunea Dunărei nici 
c’unu cuventu, ci se marginesce numai la incrediu- 
tiarea, câ, „ori-candu se va atinge de onârea si de 
„drepturile naționale ale Romauiloru, nu va fi 
„in tbta tidr’a de câtu unu cugetu, care va tienâ 
„deștepte t6te mințile si va aflâ gafa t6te devo- 
„tamențele.*

Si cu ocasiunea discussiunei in Camera se va 
documentă, credemu, câ in grav’a cestiune Duna- 
rbna guvernulu p6te contâ la spriginulu tuturoru 
Romaniloru fara nici o deosebire.

Intr’aceea inca nu se scie nimicu despre mo- 
dulu cum se va aplanâ conflictulu diplomaticu 
d’intre Austro-Ungari’a si Romani’a. In privinti’a 
acdst’a este de mare interesu ceea ce scrie cores
pondentul diarului „N. Fr. Presse" câ resultatu 
alu convorbinloru ce dice câ le-a avutu cu câțiva 
bmeni de stătu romani.

„Se concede," scrie acelu corespondentu, „câ 
cestiunea Dunărei n’a fost tractata in Mesagiu con- 
formu usantieloru diplomatice; ddr’ guvernului ro- 
inanu nu ia remasu altu medilocu spre a interesă 
pentru caus’a drhpta a României nu numai cabine
tele ci si intrdg’a opiniune publica in Europ'a."

„Romani’a s’a supusu la t6te punctele tracta
tului dela Berlinu, deși unele erau fârte apesatâre 
pentru ea, si le-a esecutatu fidelu spre a câștigă 
Încrederea puteriloru. Dăca ar’ fi inse adeveratu, 
ce a disu oficiosulu „Pester Lloyd", că Romani’a 
are se alâga intre a fi vasala Russiei său Austro- 

Ungariei, atunci ar’ fi fost mai bine dbca ar’ fi 
remasu vasala Turciei. Romani’a nu voiesce se 
fia si nu va fi vasalulu nimenui, ci prefera mai 
bine se pâra. Atunci p6te se dica celu puținu câ 
regele francesu: „Totulu e perdutu, afara de 
onâre 1“ ■ -X'*

Barbatii de stătu romani se fi regretatu cu 
deosebire, că Austri’a nu s’a intielesu cu Romanica 
inainte de a tractâ cu tdte statele asupra cestiunei 
Dunărene. Romani’a ar’ dori a se apropiâ de Austri’a 
inse nicidecum asid câ se fia asuprita si predominată 
si dbca va fi tractata cu dispretiu, ea isi va sci 
aperâ dreptulu si demnitatea.

Cronic’a evenimenteloru politice.
Scandalulu provocatu de câtra unii matadori ai 

stângei estreme in c a m e r’a ungara cu oca
siunea desbaterei tractatului de estradare cu Sbr- 
bi’a, a produsu mare iritatiune in cercurile politice 
din Pest’a. Nu e lucru puținu ce i s’a intemplatu 
ministrului-presiedinte Tisza. din partea deputa
tului Nemeth, care ’i a disu in camera, câ e 
unu „mincinosu" si unu „insielatoriu"... Se venti- 
lăza întrebarea in pressa, ddca d. Tisza nu e da- 
toru se cdra satisfactiune personala dela Nemeth. 
Tisza avii audientia la Maiestatea S’a Sambata si 
se dicea, că elu ’si-ar’ fi cerutu voia de a se duelâ 
cu Nemeth, alții sustieneau chiaru că ’si-a datu 
demissiunea. Organele oficidse asigura acuma că d. 
Tisza se crede satisfacutu prin aceea că Nemeth a 
fost chiamatu la ordine si prin manifestarea de in
credere a clubului liberalu. Diarele maghiare din 
opositiune inse nu voiescu se lase se adbrma acdsta 
afacere, si de aceea respandescu mereu faimele cele 
mai sensatiunale cu privire la dlu Tisza. Ele sus- 
tienu câ Tisza ar’ fi cadiutu in disgratia, că va fi 
datu afara si din casin’a naționala, câ unulu care 
nu ’si reparâza onârea si altele de aceste. — La- 
samu se urmeze mai la vale discussiunea, care a 
provocatu scandalulu.

In siedinti a de Luni a camerei roma
ne d. N. Ionescu a cerutu câ sb se db cor- 
puriloru legiuitâre tâte deslușirile necessare in 
cestiunea Dunărei. D. I. Bratianu a respunsu 
că este gafa a dă aceste deslușiri intr’o siedintia 
secreta. Dep. Carpu depune unu contra-proiectu 
de respunsu la discursulu tronului din partea mai 
multoru deputati. D. Gr. Eliade observa câ după 
regulamentu proiectulu acest’a nu se p6te ceti de- 
cătu in diu’a discussiunei. D. M a i o r e s c u de
clara că ’si insusiesce acestu proiectu câ membru 
in comissiunea de adresa. — După o discussiune, 
la care ieau parte mai multi, cererea d-lui Carpu 
se respinge, din causa, că minoritatea opositiunala 
n’a luatu parte la lucrările comissiunei. Dep. E. 
Costinescu cetesce apoi proiectulu de res
punsu alu maioritatii din comissiune, ce ’lu pu
blicamu mai lu vale. La celelalte proiecte vomu 
reveni.

Cetimu in „Rom. Libera
Diarulu „La France" se ocupa, in numerulu seu dela 

5 Decembre, de cestiunea acuta dela noi, intr’unu articulu 
de fondu : „Conflictulu austro-r oman u.“ Ne 
place a constata mai antaiu lumin’a adeverata, sub care s’a 
reflectatu in Europ’a retragerea pripita a contelui Hoyos.

„Acesta grava mesura," dice „la Frauce" „a fost mo
tivata pe declaratiunile in favorea libertății navigatiunei pe 
Dunăre, conținute in discursulu pronunșiatu de regele Carolu, 
cu ocasiunea deschiderii lucrariloru parlamentare."

„Conflictulu ce existe in stare latenta intre cele dude 
puteri" — urmeza diarulu francesu — „din momentulu in 
care se pusese cestiunea comissiunei mixte, intra 
acum intr’nnu periodu acutu. Actulu ce a urmatu superarii 
guvernului austro-uugaru se esplica cu atâtu mai pușinu, cu 
câtu pare a dovedi banuelile poporului romanu asupra inten- 
tiuniloru cabinetului din Vien’a."

„Regele Carolu n’a declaratu, decătu că nu va sub
scrie nisce combinatiuni alu caroru efectu ar' fi de-a lasâ 

navigatiuuea Dunării sub dictatur’a uneisingurepu- 
t e r i. Acesta espressiune se fi superatu 6re pe Austro- 
Ungari’a ? este ea 6re de natura agresiva ?... Dâca se afirma 
un’a câ acesta, atunci se declara pe faci’a ambițiunea de-a 
esercita asupra Dunării acțiunea preponderanta de care se 
teme națiunea romana..."

Tienemu a constată, că nu mai e adi pentru nimeni 
unu misteru in Europ’a planulu ce Austro-Ungari’a urma- 
riea cu blajin’a ei comissiune mixta, si cu celelalte amenunte, 
frumosu mestesiugite, din faimosulu ante-proiectu. Lumina 
s a facutu der’ pretutindeni... Nu numai noi, cei mai directa 
interesați in causa, ci Europ’a întreaga cundsce acum ces
tiunea pe tdte laturile ei. Bateriile austriaco sunt cu totulu 
demascate, si cu atătu mai lesne ne potemu feri de grin
dina loru.

Nu putemu multiumi in destulu distinsului scriitoru si 
omu politicu, Camille Farcy, care cundsce bine tier’a si sta
rea lucruriloru din Orientu, si caruia datorimu importantulu 
articulu din „la France."

Claritatea cu care d-s’a espune starea actuala a cesti- 
uuii ne este de mare folosu, pentru a dovedi Europei ra
țiunea ce ne dictâza resistenti’a, firma si leala, la ori-ce 
combinatiune care ne-ar’ face se deviamu dela textulu trac
tateloru esistente. In cercurile politice ale Parisului se cre
dea, la dat’a candu se insera acestu articolu, că conflictulu 
austro-romanu se va aplana „in sensulu dreptului, adeca 
alu păcii." In același numeru gasimu, câ principele de Bis- 
marck va povetiui pe d. de Kalnoky se fia moderatu. Aces
tea se scrieau înaintea sosirii ministrului de esterne austro- 
ungaru la Berlin. Cum se va fi manifestatu „mederatiunea" 
d-lui de Kalnoky de atunci, — rioi nu putemu spune, Se 
suna inse ca harții forte aspre ar’ fi sositu din partea 
Austriei, cerendu o reparare, a cărei pretiu nu ’lu putemu 
mesura, necunoscendu precisu textulu aceloru harții. Ori
care ar’ fi inse cererea Austriei, guvernulu nu’si mai pdte 
intdrce cuventulu, si noi cata se trecemu peste pretensiunile 
austro-ungare, mai cu sâma că aceste pretensiuni sunt ne
drepte si vexatâre...

Diarulu „Le Nord" din Bruxelles scrie cu 
privire la cestiunea Dunării si a suspendării reia- 
tiuniloru personale intre ministrulu Austro-Ungariei 
la Bucuresci, si guvernulu romanu urmatdrele :

„Polemic’a actuala putea să se intielega acum unu anu, 
pe candu cabinetulu din Vien’a pusese inainte, iu faimosulu 
seu ante-proiectu, pretensiunea de a esercita o influintia pre
ponderanta in comissiunea mixta ce propunea, pretensiune 
caro otari pe Romani’a a respinge intr’unu modu radicalii 
ide’a înființării unei comissiui mixte. Dela acesta epocha 
inse situatiunea s’a schimbatu.

„Fara indoiela, că ante-proiectulu nu s’a retrasu; dor’ 
se sciu, laboriosele întrețineri, ’ cari au avutu locu pentru a 
ajunge la unu compromisu de natura a permite Austriei se 
’si retraga cererea pentru o voce preponderanta in comis
siunea mixta. Aceste negociari n’au isbutitu inca; singurulu 
faptu inse, că ele s’au facutu cu participarea Austro-Unga
riei, dovedesce c’acesta putere nu este otarita a mantîne 
principulu ce formulase in ante-proiectu si care a miscatu 
Romani’a, trebuie se recundscemu, intr’unu modu legitimii. 
Revendicarea de catra monarchi’a Habsburgiloru a unei posi- 
tiuni preponderante la Dunarea de josu, in pagub’a rive- 
raniloru acestei parti a fluviului, pare a fi prin urmare 
considerata câ ne mai apartienendu de câtu domeniului tre
cutului, si in privinti’a acestui puntu Romani’a a obtinutu 
deja, in principiu deca nu in faptu, o reala satisfacere."

Diarulu „La T u r q u i e“ din Constantino- 
polu scrie :

„Candu se redica o contestatiune intre duoi particulari 
du este raru a se audi dicendu-se de unulu catra eelalaltu : 
„Te superi, prin urmare n’ai dreptate."

„Acest’a este, ni se pare, casulu Austro-Ungariei cu 
Romani’a. Nu mai era de multu timpu unu secretu pentru 
nimeni, că guvernulu din Vien’a tlntea a ave preponderantia 
asupra Dauubiului. Romani’a, câ putere riverana, se opunea 
cu dreptu cuventu la acest’a pretensiune. Discursulu regelui 
Carolu n’a mai lasatu se subsiste nici o indoiela asupra 
guvernului romanu de a sustiene o causa drepta, care in- 
tereseza pe celelalte națiuni si alu carora ropresintaute directu 
este dens’a. Der eaca, că telegrafulu ne anuntia d’o data 
decissiunea la Vien’a d’a suspende relatiunile politice cu 



Bucurescii. Siipararea guvernului austro-ungaru se baseza, 
dice Agenti’a Havas, asupra pârtii discursului tronului in 
ceea ce privesce Danubiulu.

„De siguru acestu limbagiu este firmu si energicu, der’ 
in același timpu trebue se recun6scemu, că areta la regele 
Carolu I o convicțiune sincera a drepturiloru tierii sale si 
o dorintia ardinte d’a consacra independinti’a României. Nu 
este in acelu discursu nimicu ce se supere pe Austro-Unga- 
ri’a afara numai deca socotesce câ o insulta espressiunea 
vointiei unei tieri, care, basaudu-se pe tratate si dreptate, 
intielege se apere iu tota întregimea s’a libertatea naviga- 
tiunei pe Dunăre. Ceea ce cere Romani’a nu este unu 
privilegiu esclusivu, este consacrarea unui principiu alu 
cărui triumfu intereseza d’o potriva pe t6te națiunile mari
time. Asie der’, este permisu de a conchide, că atitudinea 
regelui Carolu este corecta si că merita simpatiile tuturoru. 
Fara indoiela este in opositiuue cu vederile Austro-Ungariei, 
dor’ in tota echitatea nu se pote blama Romaui’a pentru că 
cauta se stabilesca drepturile sale si libertatea navigatiuuei. 
Demersurile făcute de Franși’a si in urma de Austri’a nu 
sunt iu geueralu aprobate. Prin urmare, unu compromisu 
de natura a dă satisfacere tuturoru interesseloru va fi sin
gura solutiuue possibila a cestiuuei Dunărei, care dureza 
de atăta timpu.“

O corespondenta diu Constantinopole cătra dia- 
ralu „Times* semnaliza că scopulu secretu alu 
missiuuei turcesci la Berlin a 
fostu urmatorulu : Sultanulu si consiliarulu seu 
intimu credu, că venirea lui Gambetta la guvernu 
aru da p6te ocasiune principelui Bismark câ se 
reincdpa in primavâr’a viitâria planulu seu de a de- 
bilitâ pe Framji’a, planu la care a trebuitu se 
renuntie acum siâpte ani după intervenirea tiarului. 
Sultanulu ar’ considera unu resbelu franco-germanu 
câ cea mai favorabila ocasiune pentru a recuceri 
nu numai Tunisulu, ddr’ si pentru a dobândi din 
nou autoritatea s’a asupra Algeriei. Residu-Pasia 
avea se esplice pentru unu astu-felu de casu prin
cipelui Bismark avantagele unei aliantie tur
cesci si se sondeze pe cancelarulu Germanu intru 
câta aproba Germani’a politic’a agresiva a Austriei 
pe peninsul’a balcanica, aemonstrandu-i câ ea for- 
mdza unu obstaculu pentru o intielegere cordiala 
intre Berlin si Constantinopole. In casu de proba
bilitate a unui resbelu intre Germani’a si Franți’a, 
Residu avea se visiteze si Rom’a, spre a sonda ce 
atitudine va luâ guvernulu italianu la unu asemenea 
conflictu. Intre acestea guvernulu turcescu adauge 
materialulu de resbelu pe cătu permitu restrinsele 
s’ale finance.

Fiindu că starea din Irlanda devine totu 
mai rea, omorurile se inmultiescu si foile irlandeze 
si feniene inddmna la revolutiune si la omoruri cu 
gramad’a, lumea din Angli’a se face totu mai 
indarjita si toti ceru introducerea tribunaleloru mi
litare. In City se prepara unu meeting-monstru 
spre a cere dela guvernu se apere vidti’a si pro
prietatea in Irland a si se pună capetu anarhiei. 
Guvernulu, iusciintiatu fiindu despre arangearea a- 
cestui meetmg, ’lu aproba si se crede că iu curendu 
se voru luâ mesurile cele mai radicale pentru res
tabilirea ordinei ia Irland’a.

Din camer’a ungara.
Atătu de incetu si greoiu lucrdza masiu’a par

lamentara ungurâsca dela deschiderea dietei incâce, 
iucătu era p’aci câ lumea se uite de totu, că in 
Pest’a sunt adunați asiâ numitii „părinți ai patriei.“ 
Unu scandalu ce s’a petrecutu in siedinti’a de 
Vineri, ne aduse inse earasi aminte de esistenti’a 
loru.

Obiectulu discussiunei era tractatulu cu Serbi’a 
privitoriu la estradarea reciproca a celoru cari au 
comisu o crima ordinara. Intr’unu articulu alu a- 
cestui tractatu se stabilesce câ criminalii politici 
se fia eschisi dela estradare, articululu 3 inse 
hotaresce câ ori ce crima de oinoru, comisa in 
contra monarchiloru si a membriloru familieloru 
loru este a se consideră de oinoru ordinaru.

Acestu din urma articulu nu le-a placutu unora 
din matadorii stângei estreme si de aceea i’au com- 
batutu. Otto Hermann, primulu vorbitoriu din 
stang’a estrema, protestaza in contra insinuatiunei 
din art. 3 căci ea este o vatamare a dreptului de 
asilu (Aplause viui in stang’a) apoi dice:

„Eu nu aprobu in principiu nici unu omoru 
(Ilaritate in drâpt’a) dâr’ admitu că potu fi cașuri, 
in cari dmenii potu avă dreptulu a ataca vieati’a 
altora in casulu de aperarea propria spre a dela- 
turâ unu periclu de vieatia; numai cătu acdst’a nu-o 
considera de unu privilegiu alu unora classe, ci câ 
dreptu alu tuturoru dmeniloru (Aplause in stânga 
estrema). Mu potu aprobă nici unu omoru, d6r’ 

dâca aceia, cari sunt chiamati a conduce destinele 
poporului, său sustieuu a fi chiamati la acâst’a, se 
dejosescu până la atâta, incătu lașa a se face omo
ruri in massa, si dâca se intempla atunci câ con- 
sciinti’a poporului sâ se revolte câ unu Vesuvu, 
dâca popârele nisuiescu spre bunăstare, pentru care 
sunt născute, ddca nisuiescu a scutură aceea ce nu 
este o urmare a naturei, ci numai o urmare a in- 
stitutiuniloru ndstre scriutite sociale: nu voiu con
simți niciodată ca se se desbrace acdsta nisuintia 
de caracterulu ei politicu. (Aplause in stang’a 
estrema.)

„Eu nu potu primi articlulu din cestiuno, 
adause Hermann, căci până candu in conducerea 
stateloru nu decide capacitatea, ci afacerile de stătu 
sunt lasate la intemplarea nascerei, asid, că usioru 
pâte urmă după unu rege escelentu, unu tiranu : până 
atunci nu voiu subtrage omenirei singur’a modalitate, 
ce-i remane de a se scapa de acestu tiranu. (Sin
guratice aplause iu stang’a estrema.) Pentru aceste 
cuvinte iau responsabilitatea asupra-’mi, nu pre- 
tindu, câ partid a mea sâu altcineva se mdrga soli- 
dariu cu mine. Respingu proiectulu in numele meu 
(Aplause sgomotdse in stang’a estrema.)

După Hermann vorbi I r â n y i. Si elu res
pinge proiectulu, ddr nu este de parerea ante
vorbitorului in privinti’a art. 3. Si densulu nu 
considera pe monarchii încoronați de fiintie mai 
inalte, ci totu numai de 6meni. Nu intielege inse, 
de ce monarchii se nu aiba același dreptu câ 
particularii, candu e vorb’a de a se estradă cei, ce 
au comisu contra loru crim’a omorului. Admite, că 
națiunile câ atari au dreptnlu a trage la respundere 
pe monarchi, dăca pecatuiescu iu contra interesse- 
loru natiunei, său comitu chiara actulu de tradare 
contra ei, ddr nu admite, câ unu individu se ’si 
arâge singura acestu dreptu. Si apoi, adauge Iranyi, 
asemeni atentate nu se comitu numai contra tirani- 
loru, ci si contra unoru monarchi harnici. Regele, 
pe care l’a omoritu pumnalulu lui Ravnillac de 
siguru că n’a fost unu tîrauu, asemenea nici 
acelu monarchu, care a fost ataca tu cu pumnalulu 
de Passanante, nu se p6te numerâ intre tirani. Si 
se nu uitati incheia Irânyi, câ si functiunarii cei 
mai inalti, aleși ai natiuniloru unu Lincoln si unu 
Garfleld, cari au fost mandri’a natiunei loru, au 
cadiutu victima unoru asemenea atentate. Irânyi 
respinge cu tâte acestea proiectulu. pe care ’lu declara 
de defectuosu.

Alu treilea vorbitoriu alu stângei estreme a 
fost deputatulu Albert Nemeth. Elu dice: 
Unu procuroru francesu de pe timpulu restaurati- 
unei a disu : „paricidiulu âste de pedepsitu ; celu 
ce omâra inse pe unu rege, tata a miliâne de 
6meni, comite unu omoru inmiitu si inmiliouitu.* 
Aperatoriulu, din sc61’a radicala, câ si mine si 
amiculu meu Hermann, (mișcare in drâpt’a) accentuă 
in discursulu seu că: „in vieati’a politica nu esistu 
6mem, ci cifre, nu semtieminte, ci interesse. In 
politica niciodată nu omori pe unu omu, ci delaturi 
o piedeca; ast’a-i totulu si mane urinâza revansi’a." 
Atăta voieam se dicu. Eu nu me tienu de scâl’a 
Burboniloru inse nu potu se mergu nici cu ideologi’a 
scâlei radicale până acolo, unde se incepe resbelulu 
intre 6meni. Alegu ddr’ principiulu de midîlocu alu 
vietiei practice si respingu proiectulu, căci nu voiu 
câ Ungari’a se pasidsca pe nou a cărare indicata de 
acestu proiectu. (Aplause in stang’a estrema.)

Ministrulu - presiedinte T i s z a se redica si 
dice: Me bucura, că unu membra distinsu alu 
stângei estreme (Irânyi) a delaturatu cu cuvintele 
s’ale presupunerea, câ si candu ar’ pot6 se esiste 
in Ungari’a o partida, care ar’ consideră regicidiulu 
de indreptatitu (Aplause in drdpt’a.) In proiectu e 
vorb’a de aceea câ regicidiulu se fia consideratu 
câ ori si ce altu omoru. Ddca acdst’a s’a combatutu 
adi aci cu argumentatiuni, câ acele ale deputatului 
Hermann, si ddca le-a pututu respica nepedepsitu 
in camera... (Strigări sgomotâse de Oho ! in stang’a 
estrema) Verhovay strigă: Vin’o curendu cu 
gendarmii 1 (Mare sgomotu.)

Ministrulu T i s z a: Ddca s’ar’ respinge proiectulu 
pe bas’a pomenitei argumentări, acâst’a ar’ insemnâ : 
Nu e ertatu a omori pe nimenea, inse pe acel’a, 
care stă in fruntea unui stătu, ilu p6te omori 
ver'-cine. (O voce din stang’a estrema: Acdst’a n’a 
dis’o nimenea !) Nu câ ministru, ci câ omu respingu 
acâst’a teoria nedrdpta si rogu pe on. Camera a 
primi negresitu proiectulu, câ se nu se nasca pre
supunerea că s’ar’ fi condusu fia si numai unu 
momentu de nesce păreri atătu de condemnabile 
(Mișcare in stang’a estrema). Ddca amu primi teo- 
ri’a, că in politica este ertatu a delatura piedeci 
prin omoru, cumu dise unu deputatu... Albert N e- 
m e t h cu voce tare: „Acdst’a n’a dis’o acelu de

putatu, nu intârce cuvintele lui.* (Mare sgomotu 
in drâpt’a Anditi! Auditi 1) T i s z a : Asculta- 
time până la finitu. Nemeth! Nu aceea a 
disu acelu deputatu. (Strigări in drâpt’a: La 
ordine!)

Ministru-pres. T i s z a : D. deputatu a disu cu 
cuvintele advocatului radicalu, câ omorulu politicu 
nu este unu omoru ordinaru, ci delaturarea unei 
piedece. A adausu, ce-i dreptu, câ nu voiesce se 
mârga prea departe; dâr’ frumds’a si intieldpt’a 
citatiune totu amu audit’o. Si apoi scimu, că si 
Pilatu ’si-a spălatu manile. (Aplause in drâpt’a, 
mișcare in stâng a estrema. Alb. Nemeth cere cu- 
ventu.) Unde amu ajunge, dâca amu primi teoria 
advocatului radicalu francesu ? Unuia ar’ potâ privi 
pe unu monarchu câ o piedeca in drumulu seu po
liticu, celalaltu pe unu siefu alu opositiunei, alu 
treilea pe unu siefu alu partidei guvernului ; in 
cele din urma ar’ căută fia-care a se scapă de 
rivali prin omoru. Repetu rogarea se primiți pro
iectulu. (Aplause in drdpt’a).

Albert Nemeth iea cuventulu din nou, se pro
voca la protucolulu stenograficu si repete cele ce 
le-a disu mai inainte, spre a combate aserțiunea 
ministrului, apoi adauge din cuventu in cuventu : 
„Prin urmare asemenarea cu Pilatu, care ’si-a spa- 
latu manile, nu se potrivesce. Ddr’ ddca este odata 
vorb’a de Pilatu, atunci fara indoidla intre noi duoi 
e Pilatu acela, care aici (Vorbitoriulu arata cu 
man’a spre bancele opositiunei) a mintîtu in res- 
timpu de siâpte ani, pentru câ acolo (Vorbitoriulu 
arata cu măn’a spre banca ministeriala) se insiele 
in restimpu de sidse ani."

Unu mare sgomotu au produsu aceste cuvinte. 
Mare parte din . stang’a estrema aplaudă nebunesce, 
pre candu guvernamentalii cereau câ Nemeth se 
fia chiamatu la ordine. Clopotielulu presiedintelui 
sună mereu. Facându-se intru tardiu liniște presie- 
diutele chiamă pe Ndmeth, care suridea, la ordine 
pentru espressiunea s’a neparlamentara.

Mai vorbiră U g r o n si Carolu E 0 t v b s, 
criticandu procederea d-lui Tisza, care ar’ voi se 
restringa libertatea cuventului si ’si-ar’ dâ aerulu, 
că apera tronulu regelui, care inse un e ameuin- 
tiatu de nimenea. După o vorbire a ministrului 
P a u 1 e r, care apera pe colegulu seu se incheie 
discussiunea si tractatulu de estradare se primesce 
cu mare majoritate.

Proiectu de respunsu la discursulu tronului.
Sire,

Adunarea legiuitâria, întrunită in prim’â ei ses- 
siune ordinara, de căndu Statulu romanu si-a luatu 
rangulu ce se cuveniea insemnatatii sale politice, 
este mândra de a aduce Regelui României rnartu- 
ri'a devotamentului si recunoscintiei sale.

Onoratâria si plăcută este datori'a ce ’si impli- 
nescu mandatarii națiunii, candu vinu se intrundsca 
in jurulu Tronului simtiemintele de adânca iubire, 
întărită intre Rege si națiune, prin atătia ani de 
silintie grele, ddr’ roditâre, in care celu ce stă pe 
Tronulu României era pururea in fruntea tuturoru 
dorintieloru inalte si patriotice.

Asta-di, candu isbând’a deplina a resplatitu 
lucrarea staruitâre in care -s’au intrunitu tâte pu
terile viue ale tierii, națiunea se afla mai bine 
pregătită si îndemnata a pași cu incredere inainte, 
la lucrările de organisare, de desvoltare si de în
tărire inlaintru.

Romanii, abia esiti inse din cele mai aspre în
cercări, si geloși d’a pastrâ neatinsu, ceea ce cu 
greu au redobânditu asupra nedreptății si incalca- 
cariloru timpiloru* trecuti, nu potu se inceteze de 
a fi cu grija si luare aminte la totu ce se mișca 
in afara, atingâtoru de tiâr’a loru. Cestiunea liber
tății Dunării nu putea ddr’ se nu deștepte mari 
ingrijiri in t6ta tiâr’a.

De candu acestu mare fluviu a fost redatu li
berului trafica alu popâreloru, Romani’a a renăs
cuta la o noua viâtia politica si economica, si ra- 
pede s’a redicatu acolo, unde se afla astadi. Ro
manii tienu dâr’ la pastrarea libertății Dunării, câ 
la cea mai puternica garanția a esistentiei si a 
viitorinlui seu.

Mare a fost neliniștea tierii candu a vediutu 
câ, in contra tratateloru si a principiiloru de dreptu 
alu gintilora, drepturile nâstre teritoriale in apele 
romane erau pusâ in cestiune si libertatea Dunării 
era amenintiata a deveni ilusoria.

Mandatarii tierii au primitu ddr’ cu fericire 
asicurarile date de guvernulu Maiestatii Tale in 
acdsta cestiune. Luandu acta că nici o otarire n’a



fost inca luata. Adunarea promite a dă guvernului 
totu concursulu seu, spre a feri libertatea Dunărei 
si drepturile suverane ale României de ori-ce atin
gere, in conformitate cu dreptulu publicu alu 
Europei.

In acăsta cestiune Maiestatea T’a va găsi pe 
toti Romanii uniți si nestramutati in otarirea loru; 
alta deosebire nu va fi intre dânșii, de cătu numai 
rivalitatea de zelu patrioticu, intru a păstră, ne
atinse drepturile, pe cari ei le privescu că legate 
de inse-si destinele României.

Adunarea face, Sire, cele mai caldurăse urări, 
pentru că speranti’a Maiestatii Tale intr'o epoca 
de liniște si de pace pentru Europ’a să se im- 
plinăsca.

Noulu nostru Regatu, ajutatu de lucrarea spor
nica a unei epoce de liniște si de activitate paci- 
nica, ar’ pută se indeplinăsca rapede îmbunătăți
rile, ce se mai ceru pentru desvoltarea s’a eco
nomica si pentru intarirea s’a politica.

Puterea năstra armata, despre ale cărei pro
grese si soliditate Maiestatea T’a ne dă cele mai 
îmbucuratărie asicurari, va primi si de aci inainte 
staruitărele îngrijiri ale representatiunii naționale. 
De candu supt conducerea Maiestatei Tale acăsta 
tânera armata a redicatu in afara prestigiulu na
țiunii si a devenitu in intru celu mai puternicu 
organu alu instructiunei si edu:atiunei naționale, 
Adunarea legiuităria s’a folositu de ori-ce ocasiune, 
spre a ’i areta recunoscinti’a si solicitudinea ei, 
precum si speranti’a ce ’si pune intr’ins’a, spre a 
urmă bun’a datina stramosiăsca, de a păstră cu 
ori-ce pretiu ceea ce este alu Tierei, fara a râvni 
niciodată bunulu altuia.

Una din primele detorii ale puterei legiuitârie 
este de a dă instructiunei publice insemnatatea ce 
i se cuvine. Adunarea va da cu grăbire totu ce va 
pută contribui, că Tiăr’a se dobândăsca o sistema 
de instrucțiune si educatiune naționala, sistema care 
se incungiure tinerele generatiuni cu o atmosfera 
de progresu si de simțiri inalte si patriotice.

Adunarea se va ocupă, cu deosebita luare aminte, 
de legile privitărie la imbunatatirea iustitiei, la 
asicurarea independintiei ei, in scopulu d’a ajunge 
la tînt’a dorita de toti, aceea d’a face din puterea 
judecatorăsca o adeverata a treia putere in Stătu.

Numer-ăsele proiecte de legi, infațisiate său 
anunciate de guvernulu Maiestatii Tale, pentru 
îmbunătățirile si îndeplinirile de adusu in deose
bitele ramuri ale organisarii Statului, voru fi cer
cetate cu bagare de săma de Adunarea legiuităria.

Ea va fi fericita d’a constata, câ> aceea-si în
grijire se da in urma si aplicarei legiloru; căci, 
dela punerea loru in lucrare atârna că scopulu, 
pentru care au fostu făcute, se fia ajunsu, si că 
gresielele loru chiaru se nu impuțineze efectele ce 
ele sunt menite a produce.

Bun’a situatiune financiara, pe care si la des
chiderea acestei sessiuni ne-o anuntia guvernulu 
Maiestatii Tale, intarindu definitivu creditulu Statu
lui si dandu medîlăcele cele mai întinse pentru 
ori-ce întreprinderi folositărie tierei, va înlesni in- 
naintarea cu repeditiune a lucrariloru menite a 
veni in ajutorulu desvoltarii interesseloru materiale 
ale României.

Adunarea vede cu fericire, că si m cestiunile 
economice esemplulu si indemnulu, plecandu dela 
Tronu, arăta tierii noue midîlăce de propășire si 
de întărire.

In induoita opera de întărire politica si de 
desvoltare materiala vei găsi, Sire, pe mandatarii 
natiunei credintiosi datoriei loru: nestramutati in 
sustienerea drepturiloru tierii, otariti a lucră la 
îndeplinirea organisarii interne si la reusit’a miș
cării economice, ei spera a respunde astu-feliu la 
așteptările tierii si ale Maiestatii Tale.

Traiăsca Regele!
Traiăsca Regina!

Reportere, E. Costinescu.

Aniversarea luării Plevnei.
Cetimu in „Monitoriulu Rom.“:
„La ărele 11, M. S. Regala a mersu la bi- 

seric’a din Dealulu-Spirei, spre a asistă la servitiulu 
divinu ce s’a celebrâtu pentru aniversarea dîlei de 
28 Novembre. Majestatea S’a a fost primita de D. 
generalu comandantu alu divisiei II teritoriale, de 
D-nii generali, precum si de D-nii oficiari superiori 
ai trupeloru din Dealulu-Spirei. Santi’a S a arhiereulu 
Silvestru a oficiatu servitiulu divinu ; drapelele erau 
insirate in fația altarului si detasiamente din di
ferite trupe au datu onorurile militare. — M. S. 

Regele a mersu, apoi, la biseric’a St. Gheorghe, 
unde Santi’a S’a arhiereulu Narcisu a celebrâtu, 
asemenea, oficiulu religiosu pentru trupele casarmate 
la Malmeson. La orele 12, Majestatea Sa S’a in- 
torsu la Palatu.

„Săr’a, la ărele 6 si jumătate, Majestatile Loru 
au mtrunitu la prandiu pe D-nii generali: Cernatu 
Radovici, Racovitia, Mânu, Gr. Anghelescu, Slani- 
ceanu, Haralambu, Davila, Leca, Calinescu, A. 
Anghelescu, Cretieanu, pe D-nii coloneii inspectori 
si coloneii ai trupeloru din garnisăna. M. S. Regele 
a redicatu unu toastu in onărea armatei, la care 
D. generalu de divizie Cernatu a respunsu urandu, 
in numele armatei, ani multi si fericiți M. M. L. 
L. Regelui si Reginei. “

Regele a redicatu la prandiu urmatorulu toastu : 
„Plevn’a a cadiutu! Acăsta veste strabatea, 

sunt acumu patru ani, că unu fulgeru lumea, ga- 
sindu pretutindeni unu puternicu resunetu. Astadi. 
acăsta frumăsa isbânda, inaltiata printr’o eroica 
aperare, stralucesce in istori’a resbeleloru si armat’a 
romana ocupa intrins’a unu locu de onăre, cuceritu 
prin viteji’a s’a. Serbamu dăr’ totu-deauna c’unu 
sentimentu de viua multiamire aniversar’a Plevnei, 
care ne amintesce luptele sangerăse pentru inde- 
pendinti’a năstra. Tiăr’a intrăga, mandra de ar
mat’a ei, o privesce astadi cu incredere si recunos- 
cintia si se unesce cu Regin’a si cu Mine, plini 
de bucuria, in strigatulu :

„Se traiăsca vităz’a năstra armata !“
La cuvintele M. S. Regelui d. generalu de 

divizie Cernatu a respunsu urmatărele in numele 
ăstei:

„Sire! „Sunt patru ani astadi, candu armat’a, 
supt eroic’a conducere a Maiestatii Văstre, si-a 
castigatu stim’a si consideratiunea tuturoru na- 
tiuniloru din Europ’a. Mândri d’acestu resultatu, 
serbamu cu bucuria acăsta di. Ea ne intaresce 
convingerea, că bine organisati si suptu vităz’a 
conducere a Maiestatii Văstre vomu fi unu ele- 
mentu pnternicu pentru apararea drepturiloru tierii. 
Rugamu dăr pe Maiestatea Văstra se conteze, că 
si in trecutu, pe devotamentulu si credinti’a năstra, 
gafa fiindu in totu momentulu a ne versâ sângele 
pentru tiăr’a si iubitulu nostru Rege. Armat’a 
recunoșcâtăria urăza Maiestatii Văstre si Maiestatii 
Sale Reginei, mamei ranitiloru, ani multi si feri
ciți pe tronulu României.®

Cetimu in „Romanulu® :
Cu ocasiunea dilei de 28 Novembre, aniversar’a luării 

Plevnei, M. S. I m p e r a t u 1 u tuturoru Russie- 
loru, M. S. Regele României si A. S. I. 
marele duce Nicolae s’au felicitatu reciprocu 
pentru isbend’a repurtata acum patru ani, de oștirile aliate.

M. S. Regele a primitu, totu cu acest’a ocasiune, o 
telegrama de caldurdsa felicitare din partea A. S. principele 
Alesandru alu Bulgariei.

N’avemu testulu acestoru telegrame, publicamu inse pe 
cea adresata M. S. de generalulu Skobeleff:

„Alu patrulea corpu de armata are onărea de a pre- 
sintâ respectudsele sale felicitări Maiestatii Vostre; regi
mentele corpului alu patrulea ’si aducu aminte cu recunos- 
cintia si mandria de lupt’a in care împreuna cu brav’a 
armata romana avura fericirea de a aborda pe inimicu îna
intea Plevnei, supt ordinile Maiestatii Vostre.

S c o b e 1 e f f.“
D. primar iu alu Plevnei a adresatu cu 

aceeași ocasiune M. S. Regelui urmatorea telegrama, pe care 
o reproducemu cu atătu mai mare bucuria cu cătu ea co
respunde pe deplinu la simtimintele ce poporulu romanu a 
avutu totu-deauna pentru poporulu bulgaru.

Eaca telegram’a :
„Locuitorii orasiului Plevn’a serbatorescu astadi diu’a 

liberării loru din manile tiraniei seculare prin mai multe 
memorabile lupte sangerăse la cari Maiestatea Văstra a luatu 
personalu parte in capulu eroiloru fii ai simpaticei năstre 
vecine Romani’a. Sunt insarcinatu se esprimu Maiestatii 
Văstre si devotatului Seu poporu recunoscinti’a cea mai cor
diala. Atotu puterniculu Dumnedieu se prelungesca dilele 
Maiestatii Văstre pentru fericirea si glori’a României.

Primarulu orasiului
D u 1 g e r o f f.“

Indolu, 5 Decembre 1881.
Cu privire la articlulu meu ce a aparutu in 

1880 Nr. 94 alu acestui stimatu diaru, ’mi ieau 
cutezanti’a a sustienă acea aserțiune, că starea in- 
vetiamentului pe lenga cele mai mari încordări nu 
progresăza după cumu pretinde legea si interessele 
de cultura ale poporului nostru. Reulu pentru care 
stagnăza invetiamentulu este a se cauta in multele 
sarcini publice ce apasa pe locuitori, in urm’a 
cărora devinu renitenti, apoi in negliginti’a unoru 

preoți, cari nu satisfacu datorintiei, in fine chiaru 
in dispositiunile legei prin cari cursulu invetia- 
mentului s’a statoritu la 8 luni si in nepasarea 
oficieloru politice, cari căușele scolastice le sprigi- 
nescu numai la aparintia său de locu asiă incatu 
i se urăsce omului de a se mai adresă la ele. 
Dăca acăst’a nepăsare se nasce din ura ce-o părta 
cătra scălele confessionali ori din neputinti’a de a 
esecută prescrisele legei, densii voru sci, inse eu 
sustienu, că se nasce din ur’a ce părta cătra 
scălele confessionali, pre cari le considera de o 
piedeca puternica a maghiarisarei, a acestui principiu 
absurdu si nerealisabilu de care e condusu regimulu 
cu intregu elementulu domnitoriu,

In tractulu Indolului precumu in anulu scolasticu 
espiratu, asiă si in anulu presente casele de scăla 
s’au curatîtu si unde nu au fostu s’au gătatu cu 
esceptiunea Silvasiului mag., si la tăte scălele 
suntu aplicați docenți parte cualificati parte ne- 
cualificati; si amesuratu starei materiale scălele 
sunt provediute cu totu feliu de recuisite de scrisu, 
cărți scolastice, lemne de focu, si s’au dispusu că 
invetiamentulu să se incăpa cu 1 Octobre. Con
spectele despre absentie precumu in anulu trecutu 
asiă si in presente s’au predatu regulatu prin 
Directorii scolastici la primăriile (antistiele) comu
nale si prin oficiulu protopopescu la respectivii 
pretori, inse potu dice fara nici unu resultatu, ce 
potu documentă la tempulu seu. Din acăst’a eausa 
nu frecuentăza copii scălele regulatu. Apoi totuși 
la tăte scăderile ce se afla la scălele confessionali 
după parerea d-loru inspectori regesci părta viu’a 
numai preoții si altu nimenea, că si candu preoții 
ar’ avă puterea esecutiva si nu oficiele politice si 
primariele comunale. Admitu că in multe locuri si 
preoții părta vin’a de stagnăza invetiamentulu, ne- 
implinindu-si datorinti’a fația cu scăl’a conformu 
prescriseloru legei si inalteloru ordinatiuni metro
politane, inse si acei preoți, cari se silescu a 
satisface pe deplinu acestei datorintie, inse nefiindu 
spriginiti de cătra oficiele politice nu potu obtienă 
resultatu imbucuratoriu. In fine amu de a dice 
numai aceea, că, pe langa tăta miseri’a poporului 
si neajunsele administratiunei politice, dăca preotulu 
va fi activu si zelosu pentru scăla păte face ceva, 
si cine face cătu de puținu in tăta diu’a in totu 
anulu pentru caus’a școlara, acela cu incetulu in- 
naintăza cultur’a poporului, prin care națiunea 
năstra păte deveni respectata in lume. Cine e 
comodu său se speria de greutățile ce intempina, 
acel’a merge indereptu că raculu.

Cea mai mare parte a preotimei năstre din Archidie- 
ces’agr. c. pre langa tăte Ordinatiunile Metropolitane si 
staruintiele protopopiloru nu va conduce protocălele 
scolastice in regula, până candu Escelenti’a S’a 
D-lu Metropolitu nu va esmite unu comissariu 
metropolitanu. că se visiteze scălele ; si eu asiă 
credu ca o astfeliu de visitatiune ar’ avă efectulu 
doritu si Escelenti’a S’a ar' veni in acea pusetiune 
de ar’ potă cunăsce starea scăleloru confessionale. 
Până candu nu se va face o astfeliu de visitatiune 
preotimea va pune vin’a pe oficiele politice si ofi
ciele politice pe preoțime, pre candu in unele lo
curi nici unii, nici alții nu făcu nimica.

Petru Ales. Vlass’a,
vice-protopopu.

1 e x s e.
(D i u’a de s-tu A n d r e i u) s’a serbatu aici 

intr’unu modu dăosebitu spre aducerea âminte de 
fericitului metropolitu Andreiu Siagu n’a. 
Corpulu profesoralu, corpulu administrativu si șco
larii dela scălele medii romane se adunara in sal’a 
cea mare a Gimnasiului unde profesorulu I ă n u 
P o p e’a ținu o frumăsa cuvântare festiva, ăra di- 
rectorulu Stefanu Iosifu facă atenti pe 
tineri prin căte-va cuvinte caldurăse asupr’a meri- 
teloru vrednicului metropolitu. După aceea se in- 
dreptara cei adunați cătra biseric’a s-tului Nicolae 
din Scheiu, unde se tină liturghia si parastasu. 
Căntarile dela liturghia fără frumosu esecutate de 
corulu de studenti, condusu de noulu profesoru C. 
Porumbescu.

(S t a t u’a lui L a z a r u) S’a emisu — scrie 
„Timpulu® — de d. Sava N. Sioimescu parerea de 
a se face unu „Album lui Eliadu,“ in care să se 
tiparăsca tăte discursurile si poesiile făcute cu oca
siunea desvâlirii statuei lui, si produsulu acestui 
album, adausu la cei 10,000 fr. alocați in budge- 
tnlu ministerului instrucțiunii publice, se servăsca 
intru redicarea unui altu monumentu nationalu, 
unei statue lui Lazaru, invetiatorulu lui Eliade si



primulu urzitorii alu micii sc61e din ruinele sfan
țului Sava.

(Edificii noue in Bucuresci.) 
D. Gr. Chitiu depuse pe biuroulu Camerei unu proiectu 
de lege, venitu din initiativ’a mai multora dd. 
deputati, prin care guvernulu este autorisatu a 
contracta construirea, in capitala, a urmatâreloru 
edificii: Palatulu regalu, liceulu S-lui Sava; liceulu 
Manteiu Basarabu; scâl’a centrala de fete; cinci 
scâle primare de modelu, Academi’a romana cu 
bibliotec’a si archivele statului; Conservatorulu de 
musica si scâl’a de bele-arte; Palatulu justiției; 
Palatulu parlamentului; Camer’a si Senatulu ; Mu- 
seele cu Pinacotec’a. Contractarea se face prin 
licitatiune publica; ear' plat’a se va esecuta prin 
anuitati cari voru espira intre 20—25 ani, si in 
cari dobând’a si amortismentulu nu voru trece 
peste 7°/0.

(Concertu in Bucuresci.) Joi’a vii- 
târe, 3 Decembre v. va fi la Teatrulu Nationalu 
unu crncertu, in profitulu societății de binefacere 
„Elisabet’a," cu concursulu gratiosu alu dâmnei 
princes’a Elen’a Bibescu si a d-si6rei Mari’a Assanu, 
domnisiâra de ouâre a M. S. Reginei.

(Inmormentarea victimeloru 
catastrofei din „Ringtheate r.“) 
Ceremoni’a funebrala s’a inceputu c’unu parastasu 
solemnelu celebratu Marți in catedral’a dela St. 
Stefanu, la care au luatu parte prințiulu mosteni- 
toriu R u d o 1 f si toti archiducii, cari 
se aflau in Vien’a. Interiorulu catedralei era im- 
bracatu in postavu negru, .preoții erau imbracati 
in vestminte de catifea nâgra. Mii de luminări ar
deau la t6te altarele si in giurulu catafalcului 
redicatu in midîloculu bisericei. La pârt’a princi
pala erau adunate somitățile militare si civile ale 
capitalei.

La 9 6re Metropolitulu Glanglbauer si episco- 
pulu Angerer împreuna cu preotul u dela St. Stefanu 
si cu 6 capelani au mersu înaintea prinsului 
Rudolf si a celorlalți archiduci la portalu si i-a con
dușii in biserica. La altariulu din frunte a cele
bratu episcopulu Angerer.

Grrandidsa a fost ceremoni’a inmormentarei in 
cimiterulu central u. 93 de consciu- 
guri (in cari se aflau remasitiele prefăcute in 
scrumu ale aceloru nenorociți, cari n’au mai pututu 
fi recunoscuti de ai sei, său n’au avutu pe nimenea 
cari sâ se ingrijdsca de ei) erau asiediate intr’unu 
semi-cercu pe unu podiu acoperitu cu postavu 
negru. Mulțime de cununi erau depuse pe aceste 
cosciuguri. In fondu falfâiea unu stâgu mare de 
doliu. Langa catafalcu ardeau nenumerate lumi
nări. Pe o tribuna imbracata in negru erau asie
diate cununile ce au fost tramise din tâte părțile. 
Deasupra era o admirabila cununa din rose, ca
melie si hiacinte portandu pe pantlica inscriptiunea 
„Archiducele Carolu Ludovicu si archiduces’a Maria 
Theresi’a". Acâsta cununa era incungiurata de o 
mulțime alte cununi frumâse dela camer’a deputati- 
loru, dela diferite reuniuni de studenti si comer
ciale, dela membrii teatreloru din Vien’a s. a.

Vreo 30,000 de âmeni se adunasera in cime- 
teriu. Pdn’a nu pâte descrie scenele cutrieratâre, ce 
s’au petrecutu in decursulu ceremoniei. Femei’a 
unui ceasornicariu, care se află intre cei arși se în
nebunise strîgându totu mereu „Focu 1 săriți cu 
facle, căci ardu toti!“ Vre-o sidse inși abia au 
putut’o luă pe susu spre a-o dă pe manile medi- 
ciloru. Capel’a militară intonâ marsiulu funebru 
alu lui Beethoven.

Preoții catolici, greci, protestanți si israeliti 
se asiediara langa catafalcu. Chorulu dela opera 
cântă choralulu mortiloru. Apoi prepositulu Marschall 
a datu benedictiunea după ritulu catolicu stropindu 
cosciugele de-a râudulu cu apa santîta. Candu s’a 
intonatu „Dies irae, dies illa" lacrimile udau ochii 
tuturora. După prepositulu catolicu a urmatu preo- 
tulu dela biseric’a grecâsca dandu binecuventarea 
după ritulu orientalu. Apoi a tienutu preotulu evan- 
gelicu Formey unu discursu funebru, după care mai 
multi preoți protestanți au rostitu vorbiri scurte ; 
in fine vorbiră predicatorii israeliti Dr. Jellinek si 
Dr. Griidemann. Terminandu preoții a rostitu pri- 
mariulu Vienei Dr. Newald o scurta vorbire, care 
se incheiă cu urmatârele cuvinte: „Pe cătu de 
mare este durerea, pe atătu de neperi târia va fi si 
jalea. Niciodată nu voru fi uitati aceia, cari odih- 
nescu acolo; mormentulu va fi ingrijitu cu scum- 
petate si va fi impodobitu la fiacare aniversara a 
mortii. Unu monumentu se va redicâ d asupra aces
tora cosciuguri spre mangaiârea celoru remasi, spre 
memori’a si admoniare vecinica. Aminu.“ Sub im- 

pressiunea adânca a discursuriloru funebre, coseiu- 
gurile fura asiediate in mormentulu comunu.

Pe catafalculu din cimeteriu nu era semnulu 
crucei sâu altu simbolu, pentru că se ’si pâta face 
rugatiunile preoții de tâte confessiunile. Metro
politulu Vien6i, fiindu intrebatu, că âre preotimea 
catolica va celebră acolo unde nu e nici o cruce, 
a respunsu: In acâsta dî nu esiste nici o deosebire 
de religiuni.

(De sub ruinele teatrului ars u) 
s’au mai scosu Luni si Marți vreo treidieci de 
cadavre, tâte intr’o stare incătu nu se mai potu 
cunâsce, ele au fostu asiediate in cosciuguri de 
metalu si transportate in cimeteriu. Cadavrele, cari 
s’ar’ mai potâ cunâsce se fotografiâza. — In sal’a 
politiei s’a facutu o espositiune de obiectele ce 
s’au aflatu la cadavre si pe langa ele. Aci se 
vedu relicuiele mortiloru: bucăți 
din hainele loru, chei, tabacherii, ceasornice, monete, 
portmoneuri, inele, si langa aceste pantofi de jumă
tate arși, carte si notitie, pepteni, medaliâne c’unu 
cuventu totu feliulu de meruntisiuri ce le portau 
nenorocitii cu sine. Acâst’a tragica espositia va 
servi multu spre recunâscerea celoru periti in focu, 
care este de mare insemnatate si din punctu de 
vedere iuridicu.

(Teatrulu de pe Ring) alu caruia 
incendiu a adusu atăta nenorocire asupra Vienei s’a 
fost deschisu cu pies’a lui Rossini „Barbierulu de 
Sevilla* la 17 Ianuariu 1874. Elu s’a ziditu, că 
si teatrulu orasiului Vien’a, de o societate de actii 
si era să se j6ce intr’insulu si opere comice, cari 
din mai multe motive nu potu fi primite in teatrulu 
imperialu. De aceea teatrulu purtă numele de 
„Oper’a comica", care inse mai tardiu s’a schimbatu 
in „Ringtheater." Teatrulu s’a ziditu la 1873 după 
planurile arhitectului Emil de Fbrster cu suma de 
900,000 fiorini. Era calculatu pentru 1760 spec
tatori si avea in parteru 23 loje si 303 scaune, 
in primulu rangu 25, in alu duoilea 20 loje, in 
rangulu alu treilea si alu patrulea galerii. Edificiulu 
facea din afara unu efectu mare prin ornamentele 
decorative ale fațadei cu sculptura, pictura si 
auritura, dâr’ impartirea in interioru nu prea co
respundea cerintieloru unei circulatiuni comode a 
publicului. Teatrulu era acum proprietatea fondului 
de lărgire a orasiului, care l’a asiguratu; dâr’ 
decorațiile, costumele si alte obiecte de echipamentu 
procurate de d. Jauner, nu s’au pututu asigură.

(Incendiurile de teatre) In car
tea, ce a scrisu August Folsch asupra incendieloru 
de teatre, se arata că de o suta de ani au fost 
(afara de șalele de concerte) vre-o 460 incendiuri 
de teatre, 120 dela anulu 1870 incâce Autoralu 
arata mai departe in modu statisticu că cele mai 
multe incendiuri s’au intemplatu in dilele de 8, 
15 si 20 ale fia-carei luni. Intre dilele de septe- 
mana diu’a de Joi este mai bine representata. 
„Ringtheater" din Vien’a inca a arsu Joi’a in 8 
Decembre. După socotâl’a lui Folsch numerulu me
diu alu incendieloru de teatre se măresce din ce 
in ce. Acuma se intempla cam la treisprediece in
cendiuri la anu. Naturalminte! Prin gazu si prin 
incaldirea teatreloru primejdi’a de focu a devenitu 
fârte mare, pre candu mesurile de aperare au re- 
masu mai totu aceleași că inainte de o suta si 
duâe suto de ani. — S’a mai observatu că arare
ori se intempla că la incendii de teatre să se pe
ricliteze âmeni, deârace cum dovedesce statistic’a 
cele mai multe incendii isbucnescu numai după ce 
s’a terminatu representatiunea si publiculu s’a re- 
trasu; in cașurile cele mai multe foculu arde vre
me mai îndelungata in ascunsu până ce isbucnesce 
in flăcări. Casulu cu „Ringtheater“-ulu care s’a 

După judecata analoga a unuî mare numeru de medici distinși aiSviti- 
e r ei, Germaniei, A u st r iei, si multoru foi medicali Pilule de Svitira, 
preparate din plante medicinale din Svitier’a de farmaeistulu R. 
BRANDT in Schaffhausen, s’au adeveritu prin nerocosa loru compositiune, necon- 
tienîndu nici e materie vatamatore corpului in tote cașurile, la cari se recere o purgatiune 
usiora spre depărtarea ferei si a flegmei, spre curățirea sângelui, 
precum si spre redeșteptarea si in tarii ea întregului ap ar atu de 
mistuire, ca unu medilocu de vindicare relu, sigur u, fara doreri, 
si merita astufeliu a se recomenda tuturoru.

Se se ceara anume numai Pilule de Svitier’a ale lui R. BRANDT Farmacistu, 
cari se vendu numai in cuthiore de tinichiea, cuprindindiendu 50 pilule pentru 1 Marca; 
ear’ de proba in cuthiore mai mici cu 15 pilule pentru 35 Pfg. Fiacare cuthie cu
Pilule de Svitier’a veritabile trebue se porte eticheta de alaturi, cruce alba

helvetiana pe cămpu rosiu provediuta cu iscalitur’a preparatorului.
Prospecte, cari intre altele conținu si o mulțime de opiniuni din cercurile competente despre folosulu loru s’afia 

gratis la mai josu însemnatele farmacii:
Brasiovu: Farmacistu J. v. Miller; Maro s-V ăsârhely: Farmacistu Bernady; Sibiiu: Farmacistu 

Teutsch ; C 1 u s i u : Farmacistu N. v. Szeky ; Oradea mare: Farmacistu G. Nyiry: si in tote farmaciile bune 
din Austri’a.
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aprinsu deodata, pe candu era publiculu in teatru 
si imediatu înaintea representatiunei, este prin ur
mare unu casu esceptionalu.

Scrimei

institutul!! nostru de creditu si de eco
nomii din Sibiiu,

emite, pe bas’a imprumuturiloru hipotecare acordate, 
scrisuri fonciare cu 6% interese la anu. Cuponii 
de interese se platescu, fara nici o subtragere, la 
i Aprile si I Octobre a flăcărui anu la cass’a in
stitutului in Sibiiu, la Banc’a comerciala ungara 
in Budapesta si la agentur’a institutului in Bra- 
siovu.

Scrisurile fonciare se rescumpera in celu multu 
20 ani prin tragerea la sorti, care se face in totu 
anulu in luna Septembre.

Pentru plat’a punctuala a intereseloru si capi
talului scrisuriloru fonciare garantâza :

1. Tâte hipotecele pe care institutulu a datu 
împrumuturi hipotecare si care in sensulu artico
lului de lege XXXVI din anulu 1876, sunt des
tinate pentru asigurarea detentoriloru (posessori- 
loru) de scrisuri fonciare, fiindu dreptulu loru 
acesta intabuiatu espresu pe acele hipotece. După 
statutele sale inse institutulu împrumuta numai 
până la o tertiaiitate a vaiârei hipotecei, ceea-ce 
se adeveresce prin controlulu comitetului de supra- 
veghiare pe fla-care scrisu fonciaru. Prin urmare 
aceste scrisuri fonciare au o sigurantia mai mare 
decătu pupilara.

2. Fondulu de fl. 200,000 prescrisu prin legea 
amintita si separatu din capitalulu socialu pentru 
asigurarea speciala a posessoriloru de scrisuri 
fonciare.

3. Cealalta avere a institutului, inclusive fon
dulu de reserva.

Aceste scrisuri fonciare sunt notate la burs’a 
publica din Budapest’a, si după numerâsele avan- 
tage, ce ele oferu, sunt acomodate pentru fructi
ficare de capitale ale bisericeloru, scoleloru, 
fundatiuniloru, pupililoru si particulariioru.

Se gasescu de vândiare in cursulu dilei in 
Brasiovu la DIu comerciante I0ANU DUSIOIU. 
(Strad’a caldarariloru Nr, 546.) î—4

Sibiiu, in 13 Decembre 1881.
Direcțiunea.

Oaarwu.l-u. la bcirs’a d,® Vien’a
din 12 Decembre st. n. 1881.

Rent’a de aurn un- Imprumutulu cu pre-
gara .... 119.75 miu ung. .

Imprumutulu cailoru Losurile p. regularea
ferate ungare . 134 — Tisei si a Segedin. 113.20

Amortisarea datoriei Rent’a de harthia aust. 77.25
cailoru ferate de ostu „ de argintu „ . 78,10
ung. (l-a emissiune) 91.70 „ de auru „ 93.75

dto. (Il-a emissiune) 109.— Losurile din 1860 . 134.25
dto. (ill-a emissiune) 98.— Acțiunile bancei austr.-
Bonuri rurale ungare 98.75 ungare . . . 837.—
dto. cu cl. de sortare 98.50 „ bancei de creditu
Bonuri rurale Banat- ungare . . . 358.50

Timiș. 98.75 „ bancei de creditu
dto. cu cl. de sortare 97.70 austriace . 362 60
Bonuri rurale transil- Argintulu —.—

vane .... 99 25 Galbini imperatosci . 5.60
„ croato-slav. . 99.50 Napoleond’ori 9.43

Despăgubirea p. dijm’a Mărci 100 imp. germ.. 58.15
de vinu ung. . 97.75 Londra, . 118.85
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