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Dibaci’a d-lui Tisza.
Brasiovu, 5 Decembre.

Incidentulu, care agita de cătuva timpu cercu
rile parlamentare din capital’a ungara s’a terminatu 
printr’o manifestare de încredere pentru ministrulu- 
presiedinte Tisza. Cetitoriloru noștri le este cunos- 
cutu scandalulu intemplatu in dieta, candu, cu 
ocasiunea desbaterei asupra tractatului de estradare 
cu Serbi’a, deputatulu Albert Nemeth din stang’a 
estrema a aruncatu in faQia ministrului Tisza cu
vintele cele mai vatamatdre dicbndu : „Tisza 
a mintitu sidpte ani pe băncile opositiunei, spre a 
potd insielâ poporulu sidse ani de pe fotoliulu 
ministerialu."

Era claru că ministrulu-presiedinte nu putea se 
sufere in tăcere o asemenea grava vatamare. Ceva 
trebuiea ddr’ sb se intemple. Se vorbea că d-lu 
Tisza s’ar' fi decisu a provocă la duelu pe mata- 
dorulu stângei estreme spre repararea ondrei sale, 
că ar’ voi se demissioneze spre a se potd bate si 
altele de aceste. Mințile infocate ale deputatiloru 
unguri nu se gandeau pentru momente la alta re
parai e de ondre, decătu pe calea obicinuita a due
lului. Inse d-lu Tisza le-a doveditu, că este cu 
mintea mai rece decătu ei, si că nu se prea pri- 
pesce candu e vorb’a de a ’si pune in periculu 
scump’a vieatia.

„Tisza" — dice opositionalulu „Pești Napld" 
— a doveditu si de astadata dibaci’a lui estra- 
ordinara. Elu a lasatu că alții se decidă despre 
ceea ce datoresce densulu positiunei oficiale si ond- 
rei sale. A plecatu la Gbdblld. Persdna regelui, 
sentinti’a, ce a respicat’o Maiestatea S’a asupra 
scandalului de Vineri, după ce ia referatu minis- 
trulu seu, va acoperi tdte si va scapă pe d-lu 
Tisza de tdte consecentiele neplăcute ce ar’ fi mai 
urmatu. Tisza putendu-se laudă cu increderea mo- 
narchului, isi continuă afacerile sale ministeriale, 
că si candu nu s’ar’fi intemplatu nimicu."

„In adeveru Tisza Kâlmân este unu omu mare, 
in lucruri mici, care scie se ’si caute fdrte binb 
interessele sale si sb se folosdsca de alții si sun- 
temu gafa a recundsce dibaci’a apucaturiloru sale. 
Ne pare reu numai că prin lung’a s’a guvernare 
națiunea nu devine mai tare si mai fericita. . .“

Asia caracterisdza opositiunalulu unguru demer- 
sulu d-lui Tisza in afacerea cu Nemeth. Oficioșii 
s’au grabitu a desmiuti scirea, că Tisza ar’ fi 
consultatu pe monarchu, că ce se faca. Cu tdte 
acestea inse acdst’a scire se sustiene si se adauge, 
că declararea ce a dat’o ministrulu-presiedinte in 
conferenția partidei guvernamentale dela 11 1. c. 
ar’ fi făcut o cu consemtiementalu anterioru alu 
monarchului.

In memorat’a conferintia a disu adeca d-lu 
Tisza, că elu se crede pe deplinu rehabilitatu prin 
aceea că deputatulu Nemeth a fost chiamatu la 
ordine. Presiedintele dietei i-ar’ fi datu prin a- 
cdst’a satisfactiune de ajunsu. Si elu (Tisza) scie 
ce e ondrea, in casulu de fația inse a consultatu 
si pe alții si acesti’a i-au disu, că sb se ferdsca 
de ori-ce pasu nesocotitu, căci vatamarea s’ar’ fi 
facutu in dieta, si nu e de lipsa că partea ofen
sata se căra satisfactiune in persdua.

Dibaci’a d-lui Tisza inse nu s’a marginitu numai 
la atăta. Elu a intrebuintiatu momentulu spre a se 
presentâ din nou publicului in pielea de die a 
liberalismului. Efectulu ce l’a produsu, esceptandu 
ovatiunile obligate ale aderentiloru din clubulu seu, 
a fost cătu pentru Ungaria de totu slabu, ddr’ 
s’au gasitu in Cislaitani’a dmeni, cari au versatu 
lacrimi de emotiunati ce au fost vediendu cu ce 
„energia" a aperatu d-lu Tisza libertatea cuventului 
in clubulu guvernamentala

Spre ai prepară o satisfactiune d-lui Tisza. a 
fost propusu adtca Emericu Ivanka de a se schim
bă regulamentulu dietei, admitiendu-se pedepse pen
tru ofense că cea din cestiune. Ministrulu-pre- 

siedinte a respinsu acdst’a propunere facbndu-se 
astfeliu aperatoriulu libertății cuventului. Centra- 
listii dela „N. Fr. Presse" se grabescu ai aduce 
laude pentru acestu curagiu documentatu, cum a 
observatu insusi, — de fric’a urmariloru ce le-ar’ 
avd o asemenea propunere.

Astfeliu a sciutu sb se folosdsca dibaciulu mi- 
nistru-presiedinte de incidentulu cu radicalulu Ne
meth. Fara a versâ macaru o picătură de sânge, 
elu este rehabilitatu si laudatu că „celu mai li- 
beralu" d’intre miniștrii veacului de fația.

Cronic’a evenimenteloru politice.
După cum afla „Ung. Post" alegerea episco

pului Stoicovici de metropolitu si patriarchu 
alu Serbiloru, nu a fost aprobata si s’ar’ fi ordo- 
natu o noua alegere. Pentru casulu acest’a se 
dice, că Congressulu serbescu va alege pe episco- 
pulu Zsivkovits.

Cornițele K a 1 n o k y după ce a luatu poses- 
siune de portofoliulu seu, s’a dusu la P e s t’a că 
sb confereze cu monarchulu si sb se presente Im- 
peratesei. Cu acdst’a ocasiune cornițele a visitatu 
pe miniștrii unguri, pe cornițele Andrassy si pe alti 
matadori politici unguri.

Diarele oficidse cislaitane ataca cu vehementia 
pecentralistii nemți si le imputa, că 
ei voiescu se esploateze catastro f’a dela 
„R i n g t h e a t e r“ in favorulu politicei loru, 
atitiandu poporatiunea contra guvernului si a or- 
ganeloru lui. „P o 1 i t i k“ din Prag’a dice, că 
mai curendu este possibila o „lovitura de 
stătu" decătu că sb ajunga earasi liberalii Nemți 
la cărma. „Ddca cabinetulu Taaffe se va arată 
prea slabu de a paralisă agitațiunea elementeloru 
centraliste liberale, ele va trebui se repasidsca si 
va fi inlocuitu de unu „cabinetu cu mâna tare", 
care nu va avd nici o consideratiune si va avd in 
vedere numai Salus Republicae."

Se constata, că ministrulu plenipotentiaru alu 
României la Vien’a, d, Ionu B a 1 a c e a n u, va 
fi transferatu in aceea(si calitate la Constantino- 
polu. Se vorbesce, că elu va fi inlocuitu la Vien’a 
de actualulu presiedinte alu camerei d. Dimitrie 
B r a t i a n u; unii numescu, că candidatu la acestu 
postu sj pe d. George G h i c’a.

In întrunirea secreta de Miercuri 
a deputatiloru si senatoriloru romani d. Statescu 
ministru de esterne a facutu o espunere pe largu 
despre starea negotiariloru in cestiunea Dunărei, 
fara a comunică representantiloru nici unu actu 
diplomaticu.

Clubulu „Binele Public u“ a avutu dude 
întruniri cu scopu de a se discuta cestiunea 
Dunărei, In ultim’a întrunire, după ce au vor- 
bitu d-nii Missail, N. Jonescu si Vernescu s’a 
votatu cu unanimitate urmatdrea resolutiune:

„In urm’a desbateriloru urmate in serile de 
26 Novembre si 1 Decembre 1881 ; întrunirea 
tienuta in sala clubului „Binele Publicu" a luatu 
urmatdrea resolutiuue:

„In cestiunea Dunărei, guvernulu romanu — 
„conformu tractatului dela Berlin — se va margini 
„numai a discuta si elaborâ, in sinulu comissiunei 
„europene, regulamentele de navigatiune de politia 
„fluviala si de supraveghiare.

„Guvernulu romanu nu va acceptă, fia sub 
„veri-ce forma, amesteculu nici alu unei singure puteri, 
„nici pe alu tutuloru impreuna, asupra esecutarei 
„regulamenteloru si’supraviagherii acestei esecutari, 
„— care după dreptulu gintiloru — suntu de 
„atributiunea esclusiva a stateloru riverane ?

Mai citamu adi unu pasagiu din corespondenti’a 
diarului „N. fr. Presse" despre care amu vorbitu 
in numerulu trecutu. Eata ce-a mai aflatu rapor- 
torulu numitei fdi convorbindu cu po
liticii romani din Bucuresci:

„Unu barbatu de stătu romanu a declaratu 
odata reposatului baronu Haymerle, că ddca statele 
cele mici nu potu află dreptate in timpulu nostru, 
celu puținu Europ’a se spună acdst’a. Acestei 
sentintie se voru supune statele mici. Ddca inse 
o putere mare tractdza Romani’a cu dispretiu, ea’si 
va aperă dreptulu si demnitatea si se va vedd, 
că elementulu romanu este fdrte latitu in peninsul’a 
balcanica a cărui subjugare ar’ costă multu sânge 
si bani. Cei din Vien’a ’si făcu ilusiuni chiaru si 
asupra successeloru loru din Serbi’a. Aceste suc
cese sunt in aparentia, ddr’ in realitate Austri’a 
nicăiri nu e mai urita că in Serbi’a. Nici unu 
poporu din peninsula nu doresce civilisatiunea că 
Romănii; ei simtu trebuintia sb se apropie de 
popdrele vechi in cultura si statulu culturalu mai 
apropiatu este Austri’a. Ddr’ ddca Romani’a vrea 
sb se alature pe langa Austri’a nu-o face spre a 
fi oprimata si dominata. In cestiunea Dunărei Ro
mani’a a asteptatu, că Austri’a sb se iutieldga mai 
antaiu cu Romani’a si apoi se vina înaintea forului 
europdnu cu propunerea preparata. Din contra, 
Romani’a a aflatu despre ante-proiectu numai dela 
comissi’a dunardna. Austri’a a negotiatu mai an
taiu cu tdte statele, numai cu Romani’a nu, pe 
candu — după cum e caracterulu Romanului — 
Austri’a ar’ fi căstigatu mai multu dela Romani 
pe cale amicala, de cătu prin impunere."

Diarulu francesu „Le Napoleon" publica sub 
rubric’a: Austri’a si Romani’a, unu importantu 
articulu, care se incheia astfeliu :

„Angli’a, ce e dreptu s’a ridicatu contra ante
proiectului austriacu, ddr’ delegatulu francesu, nu 
scimu pentru ce, s’a tînutu in totu timpulu la o 
parte. Dunarea austriaca, Dunarea data politiei aus
triaco, dictatur’a Dunărei acordata cabinetului din 
Vien’a, Romani’a este cucerita. Projectulii austriacu 
a causatu ddr’ la Bucuresci o viua emotiune, si la 
deschiderea Parlamentului, Regele României a pro- 
testatu in modulu celu mai energicu."

„In urm’a acestui faptu, guvernulu austro-un- 
garu a comunicătu prin depesia deschisa represen- 
tantului seu dela Bucuresci, ordinulu de a in- 
trerumpe relatiunele cu regele si de a aștepta noue 
instrucțiuni. Acestu faptu considerabilu in diplo
mația, si care precede de ordinarii tramiterea u- 
nHi ultimatum, se sevbrsiesce fara că Franți’a se 
pdta interveni sdu macaru se fia insciintiata asupra 
faseloru crisei, căci ministrulu Franției in Bucuresci 
este in concediu."

„Ddca Austri’a împinge pbna la ultimele limite 
aroganti’a atitudinei sale, ddca ea profita de acestu 
iucidentu pentru a anexă Romani’a, se va putd 
dice, precum dice „Republique francaise" că este 
neintielesu că pres’a de o parte si de alta 
a Carpatiloru sb se passioneze asupra acestui eveni- 
mentu. In ceea-ce ne privesce pe noi, vedemu 
in acestu faptu nu numai unu actu gravu din 
partea guvernului austro-ungaru, ddr’ constatamu 
tendinti’a despre care amu intretînutu de mai multe 
ori pe cititorii lui „Napoleon" : Austri a este in 
marsiu spre Ostu, ea tinde a deveni Imperiulu de 
la Ostu: Oesterreich. Politic’a germana o 
împinge spre Constantinopole, spre Saut’a-Sofia, spre 
Orientulu latinu. Ea merge."

Diarele din G e r m a n i’a au observatu pbna 
acuma tăcere in privinti’a conflictului diplomaticu 
austro-romanu. Noi amu disu, că acdst’a tăcere 
semnificativa nu se pdte interpretă in defavorulu 
României. Enuntiarile a duoe diare de frunte ber- 
linese vinu a justifică parerea ndstra. Eata ce scrie 
in privinti’a acdst’a „N. fr. Presse" :

„In diarele din Berlin se observa de 
căteva dîle in privintia cestiunei Dună
rene unu curentu, care nu e nicidecum 
favorabila pentru Austro-Un- 
g a r i’a. Eri a fost diarulu „die Tribune," care 
a facutu afirmarea cutezată, că Romani’a, luptandu-se 



in contra supremației Austriei la Dunarea de josu, 
representa totodată si interessele Germaniei si astadi 
este „Național Ztg." care judeca totu din acestu 
punctu de vedere si ’lu iea in aperare numai cătu 
vorbesce ceva mai linistitu si mai moderatu. „Na
țional Zeitung" declara, că Dunarea e că si m6rta 
pentru comerciulu germanu si că Austria si Un- 
gari’a viribus unitis lașa să se pusthiăsca Dunarea 
păna la Pressburg. Piedecile dela Portile-de-feru 
sunt declarate de interesu nationalu ungurescu si 
stăncile, ce se intindu acolo păna in Dunăre, trecu 
de stanei sacre.

„Național Ztg." adauge, că giurstarile actuale 
ale comerciului pe Dunăre sunt nesuferibile, ce se 
ilustrăza mai bine prin faptulu, că frahtulu (plat’a 
transportului) dela Ulm păna la Coustantinopolu 
peste Vien'a-Sulin’a costa pentru 100 chile 14. 24 
nurci, pe candu facăndu marele ocolu peste Mauu- 
heim-Rotterdam si Londra costa 5.18 mărci, din 
care causa mare parte din schimbulu de mărfuri 
intre Germani’a de sudu, Rhinu, Elveti’a si Franț’a 
si intre tierile Dunărene se face pe marea adriatica 
ocolindu fărte multu si nu pe calea naturala a 
Dunărei. „Nat. Ztg." se teme, că Ungari’a, care 
predomina in monarchia va esploatâ positiunea ei, 
dăca dandui-se presidiulu si votulu preponderantu 
in comissiunea Duuarei pentru partea fluviului din 
susu de Galați i se va dă acolo domni'a, si cere 
că si Germani’a se iă parte că stătu dunarănu la 
acea comissiune. Prin acăst’a, dice, nu numai s’ar’ 
aperă interessele liberei navigări si s’ar’ esecutâ 
in faptu dispositiunile tractateloru privitărie la 
Dunăre, ciffl ar’ dispară si dificultățile, cari sunt 
legate de pretensiunea Austriei de a avă presiedinti’a 
si votulu decisivu.“

La aceste observa „N. fr.jPresse" : Noi Nemții 
din Austri’a n’amu avă nimicu in contra, dăca 
Germani’a ar’ intră in comissiunea mixta. Ne 
tememu numai de consecentiele acestei intrări căci 
atunci si Russi’a ar’ pretinde a fi recunoscuta că 
stătu riveranu si ar’ cere unu representantu iu co
missiune, ceea ce nu i s’ar’ pote negă după ce s’ar 
fi primitu cel’a alu Germaniei.

„Neue Freie Presse" scrie cu privire la solu- 
tiunea conflictului diplomaticu 
a u s t r o-r o m a n u :
„Cu tăte că nu s’a aplanatu inca conflictulu diplo
maticu dintre Romani’a si Austri’a, iscatu din cau- 
s’a cuvinteloru cuprinse in Discursulu regelui Ca- 
rolu si indreptate contra monarchiei,totu-si se are 
in vedere regularea cestiunii dunărene chiaru, ceea- 
ce păte fi primitu că unu semuu siguru, că nein- 
tielelegerea provenita din caus’a sus citatei abateri 
dela formele internaționale se afla pe cea mai buna 
cale de aplanare. Totulu ne dovedesce că propune
rea d-lui Barrăre. represinfantele francesu in co
missiunea dunarăna, de a delegă pe unu membru 
alu acestei corporatiuni in comissiunea mixta, va fi 
primita intr'uuu chipu favorabilu de puterile cele 
mai insemnate. Guvernulu francesu a respinsu ppn- 
tru momentu cererea României de a retrage pro
punerea d-lui Barrbre. Ministrulu francesu de es- 
terne, d. Gambett’a ’si-a reservatu de a studiâ mai 
in detailu cestiunea dunarăna si numai după acăsta 
va comunică otarirea Bepublicei. Se spera că d. 
Gambetta nu va lasă se-i scape favorabil’a ocasi- 
une de a resolva o cestiune europăna anevoiăsa 
priutr’o propunere francesa, si tocmai pentru acestu 
motivu va mantienă propunerea d-lui Barrbre, care 
se bucura de aprobarea generale.

Cei de prin cercurile politice de aci mai spera 
inca, că propunerea d-lui Barrbre va fi primita si 
in acestu casu statele represintate in comissiunea 
europăna voru fi chiamate după ordinea alfabetica 
de a tramite pe represintantii loru că delegați. 
Astu-felu pentru primii duoi ani voru fi chiamate 
mai antaiu Germani’a si apoi Austri’a (Allemagne, 
Autriche) spre a represinta comissiunea europăna 
in comissiunea mixta, prin ceea-ce se va inlesni 
resolvarea, in sensulu acestoru duăe puteri, a tutu- 
roru cestiuniloru mai insemnate, privităre la liber’a 
navigatiune pe Dunăre, la politi’a fliviala si altele 
si mai alesu la stabilirea regulamenteloru. Spe- 
ramu, că guvernulu germanu va merge in tăte 
aceste cestiuni in intielegere cu Austri’a si nu va 
tienă săma de iudemnunle foii „Die Tribline" 
din Berlinu. Acestu diaru deduce din impregiu- 
rarea, că Austri’a, de vreme ce n’a facutu inca 
navigabile Porțiile de Feru, după cum prescrie 
tratatulu dela Berlinu, voiesce a impedică liber’a 
navigatiune pe Dunăre, si, astu-feliu fiindu, indămna 
pe Germani’a se spriginăsca pe Romani’a, care 
represinta si interessele germane."

Tramisuiuturcu Ali-Nizami pasia va 
merge dela Berlin, unde a aflatu o primire 

atătu de buna, laPetersburgsiva duce si 
Tiarului o decoratiune mare dela Sultanulu. De 
siguru că acestu tramisu estraordinariu a fost in- 
sarcinatu cu-o missiune politica importanta la Ber
lin. Nu se scie, dăca are o asemenea missiune si 
pentru Russia, se presupune inse, că caletori’a lui 
la Petersburg n’are altu scopu, decătu de-a slabi 
efectulu lungei sale petreceri la Berlin.

Cum va respunde Romani’a la pasulu intre- 
prinsu de Austro-Ungari’a si dăca nu ar’ respunde, 
ce va face Austri’a, rechiama-va ăre pe ambasa- 
dorulu seu dela Bucuresci ? La acăsta Întrebare se 
refere ceea ce scrie făia oficiăsa vienesa „Frem- 
d e n b 1 a t t“ dela 15 1. c.

„Press’a romana", dice numit’a foia, „se insiăla 
crediendu că Austri’a va face reclamări său că va 
usâ de repressalii; este rbndulu guvernului romanu 
acuma de a lucră. Austria a respuasu la o lipsa 
de tactu injuriăsa priutr’o mesura ce corespunde 
positiunei sale de mare potere. Incumbe României 
că parte ofensatăre de a dă satisfactiunea ceruta. 
Dăca Romani’a va refusâ, Austri’a va sci ce se 
faca. Conduit a Austriei e bine marcata prin in
strucțiunile ce s au datu comitelui Hoyos, ministru
lui seu la Bucuresci. Ea n’are decătu a trage sim- 
plamente conseciutiele ulteriăre. Credemu că guver
nulu romanu va intielege inca la timpu ceea ce 
insămna pentru Romani’a de a fi lipsita de tăte 
raporturile amicabile c’unu stătu la a caruia con- 
cursu ea e constrinsa de a contă in cestiunile ce 
se ivescu in Europ’a. Este o erăre de-a crede că 
Romani’a ar’ potă esi usioru din acestu impasu 
prin interventiunea celorlalte puteri. Austri’a in 
acăsta afacere de onăre are numai pe Romani a 
înaintea ei; ea nu ar’ potă acceptă nici o media- 
tiune străină. Provocatiunea făcută de cătra Roma
ni’a nu păte fi reparata decătu directu si singuru 
numai din partea României. Cu câtu mai curbndu 
se va recunăsce acăsta la Bucuresci, cu atătu mai 
bine pentru Romani a. “

Ei bine in ce se constă satisfacția ce se cere 
României? Acăst’a nu-o scie spune „Fremdenblatt." 
Articululu seu este o noua dovada, că pasulu ca
binetului vienesu a fost prea pripitu si că de vreme 
ce a disu odata A, va trebui se dica si B. in 
Bucuresci asemenea nu se prea grabescu cu darea 
de satisfacția si transferarea ambasadorului romanu 
dela Vien’a Ionu Balaceanu, la Constanti- 
nopolu se păte interpretă mai multu in sensu 
contrariu, deărace Balaceanu era bine vediutu la 
curtea austriaca. Se vorbea, că ministrulu de in
terne C. A. Rosetti, care a redactatu Mesagiulu 
regalu, se va retrage si că acăst’a va fi satisfacti’a. 
Acuma inse nu se mai vorbesce nici de acăstă re
tragere. Intrarea d-lui C h i t i u in cabinetu, că 
ministru de finance, nu se păte consideră că o 
schimbare făcută spre multiamirea cabinetului vie
nesu. Suntemu dăr’ fărte curioși că ce atitudine va 
luă guvernuln romanu in conflictulu cu Austri’a. 
Păte că după ce se va termina si in Camera dis- 
cussiunea asupra proiecteloru de respunsu la dis
cursulu tronului, ministeriulu dela Bucuresci se va 
incercâ a aplana neintielegerea cu cabinetulu vienesu. 
I va succede ăre?

„Dunarea si Austro-Ungari’a."

Sub acăsta titula publica in „Gazette de Rou- 
manie" cunoscutulu jurisconsultu C. N. Brailoiu 
unu remarcabilu articnlu cu privire la cestiunea 
dunarăna. Din acestu articulu estragemu părțile 
cele mai de căpetenia.

„Cu adbnca întristare", dice d-lu Brailoiu, 
„constatamu pressiunile si violentele preteusiuni 
ale guvernului austro-ungaru, fațjia de o tiăra mica 
că a năstra in cestinnea Dunărei, cestiune care nu 
esistâ si nu trebuiea se esiste in urrn’a tractatului 
din Berlin. Puterile contractante nu ’si-au datu ăre 
cuventulu si nu s’au angajatu cu onărea loru, că 
voru susțină pacea, si voru garantă drepturile date 
popăreloru care fuseseră atăt’a vreme apasate si 
necunoscute ?

Russi’a care jăca de unu seculu celu mai prin- 
cipalu rolu in Orientulu Europei, luptăndu-se pen
tru liberarea popăreloru creștine supuse Islamismu
lui, a reusitu in 1830 se asigureze prin tractatulu 
de Adrianopole celoru duăe principate : Moldavi’a 
si Munteni’a autonomi’a domniei si a teritoriului loru ; 
ea respinse pe Turci de pe malulu jstăngu alu 
Dunărei, derimă fortaretiele turcesci de pe acestu 
tiermure, stipulă si asigură dreptulu de suverani
tate alu celoru duăe principate asupr a apelorii du
nărene păna ia midîloculu fluviului, si in chipulu 

acest’a deschise acăsta mare artera pentru comer
ciulu europănu. Din timpulu acest’a cele duăe 
principate, unite său separate, esercitara in decursu 
de o jumătate de văcu in puterea dreptului de su
veranitate căstigatu prin tractatulu de Adrianopole 
politi’a asupr’a apeloru vecine cu teritoriulu loru, 
fara a jicni in cev'a comerciulu europănu. Ba ce e 
mai multu, principatele au facutu Austriei favoruri 
de care nu se mai bucura nici o alta tiăra, sufe- 
rindu că societatea austriaca de navigare se aiba 
locuri de debarcatu si usine pentru corăbiile sale.

Nu scimu, dieu, dăca Austri’a a avutu a se 
plănge de noi in decursulu acestui indelungatu 
restimpu. . .

Cum păte face Austri a după tractatulu dela 
Berlinu, după proclamarea neatărnarei năstre, după 
ce statulu romanu fii recunoscutu că stătu suve- 
ranu, cum păte face — dicu — nesce preteusiuni, 
pe cari nu le-a facutu in decursu de cinci-dieci de 
ani, căta vreme, couformu dreptului europănu, 
eramu inca vasali ai Turciei ? Pretextulu, că are 
se apere nesce interese nu constituesce unu dreptu 
sî nu justifica pretensiunea imperiului invecinatu de 
a violă drepturile suveranității năstre. Si in sfăr- 
situ Austri’a nu este singur’a putere, care are in
terese comerciale la Dunăre. Sub impregiurarile 
de fața celelalte puteri au interese totu asiă de 
mari, avemu si noi interessele năstre, care de buna 
săma covărsiescu pe ale Austriei, de ăra-ce Dunarea 
curge pe dinaintea usiei năstre.

In combinatiunile din ante-proiectulu austriacu 
este o idea ascunsa. Velulu de pe acăst’a idea 
ascunsa s’a redicatu de catra ămenii de stătu diu 
Pest’a si de cătra jurnalele unguresci. Austro- 
Ungari’a urmaresce in cestiunea Dunărei unu scopu 
politicu contrariu tratateloru din Paris si Berlinu, 
contraru interesseloru stateloru celoru mici creștine, 
reinviate in urrn’a resboiului turco-rusescu.

Eata ce ne spune „Pester Lloyd" : „Este-o 
absurditate in tăta puterea cuventului dm partea’ 
d-loru Romani de a pretinde se prefaca in reali
tate visulu loru de completa neaternare. . . Man- 
tau’a de hermelinu a regelui Carolu nu păte se 
acopere lamiurile de vasalu. Rupănd;i-se de Turci’a 
si devenindu regatu, Romani a totuși n’a castigatu 
atributele unei absolute independintie., căci trebue 
să se alature vrăndu — nevrăndu la un’a din pu
terile, care domnescu in Balcani si care determina 
sărtea Orientului si a României."

Aceste cuvinte suntu traducerea ameniutiatărei 
frase, pronunțate in pild’a năstra de contele An- 
drâssy in sinulu delegatiunilorn. Ele arata, că 
Austro-Ungari a nu voiesce nici mai multu nici 
mai puțnu decătu a ne face vasalii sei — si 
acăst a numai si numai, pentru că ea este putere 
mare.

Candu cineva se pune pe acestu terenu, nu mai 
păte fi cestiune de dreptu. Austro-Ungari’a se 
provăca la fortia, de ăra-ce este marea putere, ce 
domnesce in Balcani.

Dăr’ atunci unde remănu tractatele ? Si dăca 
numai esiste dreptu pentru noi, dăca numai putemu 
figură in familia europăna decătu că stătu vasalu, 
dăca ne trebue unu suzeranu, de ce nu ne este 
permisu a face noi insine alegerea ? De buna 
săma nu ne vomu alege tocmai pe Austro-Ungari’a, 
care e singura vasal’a Germaniei si care n’a facutu 
nici-odata nimicu pentru noi. Ore nu mai e alta 
putere, că d. e. Russi’a, de care se ne lege tradi- 
tiuni destulu de puternice?

Omenii de stătu maghiari si pres’a maghiara 
suntu de buna săma reu inspirați, căndu să punu 
pe acestu terenu, si ei, cari ne dau numirea de 
siovinisti, merita cu multu mai multu acăsta 
numire si anume nu tocmai in sensulu celu mai 
bunu.

Noi Romanii suntemu in positia de aperare. 
Ungurii ne ataca; noi ne vomu aperă unu dreptu, 
pe care ’lu esercitamu de cinci-dieci de ani si pe 
care ni l’a garantatu tractatulu de Adrianopole. 
Si nu Austri a, ci Russi a ue-a datu avautagiele 
din acestu tractatu. Vomu aperă unu dreptu, pe 
care l’amu meritatu prin văcuri de suferintie si de 
rabdare si pe care tractatele internaționale ni l’a 
asiguratu din nou. Austro-Ungari’a voiesce se ne 
lipsăsca de acestu dreptu. Nu ne aducemu aminte 
că ea se fi facutu vre-odata cev’a pentru noi si 
metod’a, ce-o aplica ea fața de conaționalii 
noștri de sub domni’a sa, pe cari 
nu-i lașa nici celu puțnu se intrebuintieze limb’a 
stramosiăsca, ne da multu de cugetatu. . .“



Adres’a Senatului romanu.
Sire,

Senatulu a ascultatu c’o viua emotiuue mesagiulu Mai
estății Tale către Corpurile Legiuitâre, întrunite in sesiunea 
ordinaria pentru prim’a 6ra de la constituirea Regatului.

Senatulu ’si reamintea secoli de suferintie, prin cari a 
trecutu patri’a nâstra, periculile, cari continuu o ameuintiau, 
juptele susținute pentru a scapa existenti’a ei naționala, si- 
lintiele puse, in midîloculu atatoru dificultăți, pentru a nu 
remane in afara de progresulu lumii civilisate. Totu odata 
noi priveamu la resultatele dobândite prin o munca constiin- 
tiâsa si constanta, la cerintiele mari ce se adreseza tuturoru 
pentru a consolida cu desaversire lucrulu maneloru nâstre 
si a face cu putintia unu sboru siguru si puternicu in viitoru. 
De aceste cugetări era nedespărțită recunostinti’a profunda ce 
tier’a datoresco Maiestatiei Tale, Căpitanului armatei pe 
campulu de batalia, Domnului tierei in lucrarea organisarii 
uâstre politice si economice.

Ajunși astadi a fi unu Stătu liberu, c’o positiune asi
gurata si respectatu avemu cu totii constiintia de ceea ce 
națiunea e in dreptu a cere de la representautii ei, pentru 
câ sacrificiile multoru generatiuui si succesele obținute se 
nu remaua zadarnice.

Amu priinitu deci cu bucuria asicurarea Maiestatiei 
Tale, ca starea Europei ue permite o epoca de pace si 
de liniște. Acest’a este o dorintia constanta a ndstra, căci 
avemu multu de lucratu pentru a ajunge la uivelulu celoru- 
lalte State Europene si pentru a pași pe urma cu densele 
înainte pe calea unui progresu durabilu.

Senatulu a vediutu c’o viua multiumire ca in cestiunea 
liberii navigatiuni a Dunării, atătu de strinsu legata cu 
desvoltarea nostra politica si economica, guvernulu Maiestatiei 
Tale a sciutu se susțină si se apere drepturile, si interesele 
tierei. Avemu deplina încredere ca, continuandu a fi aBtu-felu 
iutr’unu deplmu acordu cu simtîmintele națiunii, elu va 
isbuti câ regularea definitiva a acestei cestiuni se respundia 
legitimeloru nâstre așteptări.

Iu desvoltarea interiâra nu ne-a fostu datu, in adeveru, 
pene acr.m, de cătu a asiedia fundamentele, pe care trebuie 
se radicamu ediflciulu nostru nationalu. Remanu lacune de 
implinitu. Remanu ramuri iutregi ale activitatiei nâstre de 
perfoctionatu. Cu progresulu efectuatu iu cestiuuile ecouomice 
si financiare, trebuie se merga mana ’n mana unu progresu 
solidu alu culturei nâstre morale si intelectuale.

Vomu esamina deci, cu atențiune, t6te proiectele de 
lege, pe ni se voru supune de guvernulu Maiestatii Tale in 
acestu scopu. Ne vomu ocupa cu totu dinadiusulu de pro
iectele de legi privitâre la imbunatatirea stării poporatiuniloru 
rurale. Vomu pune o deosebita atențiune pentru a esamina 
ameliorările ce sunt a se introduce in instrucțiunea publica 
si in complectarea organisarii armatei, căci pe aceste iu- 
stitutiuni se readîma tote sperantiele in viitorulu nostru.

Sire,
Fii couviusu ca Senatulu va cauta a se menține la 

inaltimea situatiunii, unde l-a pusu Constitutiunea, si ca 
Maiestatea Ta ne va afla totudauna uniți intr’unu singuru 
gandu si intr’o singura cugetare, aceea a biuelui tierei si a 
devotamentului către Tronu si Dinastia.

Treiasca Maiestatea S’a Regele 1
Trbiasca Maiestatea S’a prea gratiâs’a nâstra Regina! 

Raportulu comissiunei, D. S t u r d z a.

Joi la orele 11 si jumetate, M. S. Regele a 
priinitu comissiunea Senatului, iusarciuata cu pre- 
sentarea adresei de respunsu la discursnlu Tronu
lui. După citarea acelei adrese, M. S. „Regele a 
respunsu uriîiatârele :

Domniloru senatori !
„Primescu cu cea mai viua multiumire asigu

rările, ce Senatulu ’Mi reinoiesce astadi, de simtie- 
mintele sale de iubire si devotamentu catra Regi- 
n’a si catra mine. Unanimitatea cu care ele sunt 
exprimate, si grăbirea ce Senatulu a pusu pentru 
a respunde la apelulu Tronului, ’Mi făcu aceste 
simtieminte si mai pretidse. Ele sunt de unu bun 
si fericitu auguru pentru îndeplinirea laboribsei 
opere a imbunetatiriloru nâstre intoriore, la care 
ati conlucratu cu atătu zelu si desinteresare in totu 
cursulu acestei legislaturi. Nu Me indoescu, dloru 
senatori, că in acdsta sessiune ca si in cele tre
cute, Senatulu, credintiosu inaltei missiuni ce ’i 
este incredintiata de Constitutiune, va da guvernu
lui Meu totu concursulu seu si că multiumita in- 
tieleptiunei si patriotismului de care a datu pân’- 
acum atătea mari si netăgăduite dovedi, vomu 
ajunge a străbate t6te dificultățile, a asigură des
voltarea pacinica si neîntrerupta a tuturoru resur- 
seloru tierei si a intemeiâ cătu mai multu bună
starea si prosperitatea prea iubitei nâstre patrie." 

Contra-proietulu de respunsu la Mesagiu.
Maiestate !

Adunarea deputatiloru, care, in unanimitatea ei la 14 
Martiu alu acestui anu, V’au aclamatu împreuna cu Senatulu

de Rege alu României, se simte fericita a incepe prim’a 
sessiune ordinara in noulu Regatu prin aducerea emagieloru 
sale cătra Maiestatea Vâstra.

După ce, printr’unu resboiu gloriosu, ati condusu na
țiunea la recunâscerea independentei ei ati statornicitu re- 
latiunile Regatului cu marile puteri ale Europei, acum candu 
impregiurarile din afara Ve făcu se sperați o epocha de 
liniște si de pace, Maiestatea Vâstra iu inalt’a si neobosit’a 
S’a îngrijire pentru statulu romanu, vine a ne vorbi despre 
trebuintiele nâstre in laintru, despre silintiele ce urmeza se 
facemu cu totii spre a asiedia tier’a deseversitu in condi- 
tiunile unui stătu liberu, prospera si respectatu.

O era noua incepe der de astadi înainte pentru noi.
Ori-cari ar’ fi fost deosebirele de partidu din trecutu, 

intielesulu activitatii nâstre politice in viitoru nu pâte fi 
cautatu de cătu in principiile practice pentiu oper'a de 
organisare a Statului si societății iu laintru.

Maiestate,
Punctulu de plecare alu acestei opere este constitutiunea 

nâstra. Esita la 1866 dintr’unu compromisu alu tuturoru 
partideloru, ea a pututu străbate, cu singur’a modificare a 
articolului 7, si discutiunile interne si timpulu resboiului si 
aplicarea tractatului dela Berlinu. Nimeni nu mai pune la 
indoiela democratisarea societății, adeca depărtarea privi- 
legiiloru de clasa si egalitatea tuturoru înaintea legii si noi 
trebue se ne intemeiamu asemenea pe acea respectare a 
muncii productive, care este formulata in Constitutiune prin 
deosebirea colegiiloru electorale după deosebirea censului.

Iutrebuiutiandu mai bine fortiele, cari in momentulu de 
fașia s’ar’ consumă inzadaru in lupte constituționale, voimu 
se le concentramu mai alesu la imbunatatirea unei temeinice 
organisari sociale peutru asigurarea proprietății si a muncii 
oneste in principalele ei manifestări, ivite pena acum in 
tier’a nâstra.

In acest’a ordine de idei guvernulu Maiestatii Vâstre 
anuntia Camerei proiecte de lege pentru tocmelele agricole 
si pentru dreptulu vendiarii beuturiloru spirtâse in comunele 
rurale iu profitulu scâleloru si alu bisericii, precum si modi
ficarea câtorva articole din legile comunale si judeșiene. O 
parte din aceste legi se si afla in cercetarea sectiuniloru 
Camerei. Noi le vomu studia cu acea deplina solicitudine, 
pe care o reclama obiectulu loru de o importantia incisiva. 
Mudificarea legii tocmeleloru agricole va fi salutara, tiendu 
sema de deosebitele relații dintre proprietari si locuitori după 
deâsebitele parti ale tierii si după deosebitulu loru modu 
de-a face agricultura. Asemenea regularea dreptului vendiarii 
beuturiloru spirtâse in comunele rurale, cu ocrotirea putin- 
ciâsa a interesseloru, va face in fine din bun’a intretînere 
a bisericei si a scâleloru satesci o realitate, procurandn co- 
muneloru midîlâcele materiale pentru acesta.

Spre a îndreptă inse cu succesu activitatea primariloru 
si consiliiloru comunale rurale la acest’a buna intretînere a 
bisericeloru si a scâleloru precum si a drumuriloru, comuna 
rurala pe cătu se pâte trebue se fia ferita de agitările poli
tice si se inceteze a fi cea din urma trepta a administrației 
centrale, dandu o parte din celelalte atributiuni ale sale de 
astadi in sarcin’a cantonului câ celui d’eintaiu organu alu 
administrației generale.

Si modificarea legii consiliiloru judoșiene, anunciata de 
guvernu, credemu, că va trebui se se faca in spiritulu 
deceutralisarii administrative, asie precum o cere insasi con
stitutiunea.

Legea rurala dela 1864 prevede unu minimum de 
pamentu peutru deosebitele categorii de săteni si introduce 
principiulu de inalienabilitate pe timpu de 30 de ani, cu o 
modificare a dreptului de moștenire in favârea comunei. In 
consecintia acestoru principii, consfințite de art. 20 si 133 
din Co istiiutiune, credemu câ o dispositiune legislativa, 
cuprindiendu libertatea de-a testă, trebue se garanteze pro
prietatea immobiliara a tierauului in contra parcelarii 
escesive.

In organismulu nostru socialii s’a produsu o știrbire, 
care trebuesce reparata fara intardiare: meseriași ulu romanu 
a dispăruta in multe locuri si este pe cale de-a dispare in 
mai tâte. înlocuirea lui prin meseriași străini ar’ insemnă 
scăderea vitalitatii poporului romanescu. Fara a nesocoti 
principiulu modernu alu libertății muncii, este totuși de 
neaperata trebuintia a protege meseriașii prin constituirea 
loru in corporatiuni, cu scopu de-a desvolta ajutorulu reci- 
procu si de-a intretlne școlile de meserii.

Fașia cu aceste cerintie ale politicei interne, personalulu 
administrativu alu guvernului trebue se aiba o mai buna 
intielegere a grelei sale missiuni. O lege de admissibilitate 
in funcțiunile administrative trebue se respunda acestei ce
rintie, puindu conditiunile trebuintiâse pentru intrarea iu 
servitiu, der’ garantandu in același timpu pe funcționari, 
in margiuele putintidse, in contra fluctuatiuniloru poli
ticei dilei.

Câ a treia putere constituționala alaturea cu pu
terea esecutiva si cu cea legislativa magistratur’a cere 
a fi întemeiata pe base mai solide. O lege de admis
sibilitate trebue se preveda condițiile pentru acest’a si 
o lege de înaintare se le intaresca, puindu magistratur’a 
mai alesu la adapostu de iuriurirea politica. Ear1 pentru a 
păstră intrega acea inalta neatârnare si acea liniștita cum

pănire a dreptății, care se cere neaperata dela unu jude- 
catoru, magistratur a pe tâte treptele ei trebue se devină 
inamovibila cu depărtarea oricarii forme de eligibilitate.

In corespondenti’a cu aceste trebuintie ale vieții publice, 
felurite in formele loru, der’ întemeiate pe o conceptiune 
unitara a organismului statului, cauta se fia reformata si 
legea invetiamentului publicu. întocmirea si administrarea 
scoleloru din satu trebue se merga paralele cu reform’â mâi 
susu atiusa a legii comunale si o sporire a scâleloru nor
male pentru pregătirea invetiatoriloru rurali trebuie se de 
comunei personalulu invetiatoriu in cantitatea si calitatea 
ceruta. In scâl’a secundara este se se infrauga curentulu 
functionarismului budgetaru si se se introducă iu larga me- 
sura o direcțiune spre scâlele reale si de meserii, pastrandu 
inse liceele cu invetiamentulu clasicu câ adeverata temelia a 
studiiloru mai inalte. Universitățile trebue se ajunga in 
stare a corespunde atătu cerintiei sciintieloru in genere, cătu 
si cerintiei legiloru de admissibilitate in funcțiunile admi
nistrative si judecătorești.

Aceste sunt reformele de căpetenia ce le credemu astadi 
indicate prin situati’a dinlaintru a statului romanu.

Maiestatea Vâstra este cu dreptu cuventu incredintiata, 
că ori candu se va atinge de onârea si de drepturile nâstre 
naționale, nu va fi in tâta tier’a de cătu unu cugetu, care 
va tine deștepte tâte mințile si va âfla gata tâte devota- 
mentele.

Asemenea inse Maiestatea Vâstra pâte fi incredintiata, 
că si la marea lucrare a organisarii nâstre interne care este 
propri’a missiune a generatiunii de astadi, va găsi același 
devotamentu in tier’a intrega.

Se traiti Maiestatea Vâstra 1
Se traiesca Maiestâtea S’a Regina!
Se traiesca dinasti’a Regala!
Semnați, P. C a r p , T. M a i o r e s c u, G. Tri- 

andafilu, N. Gane, C. Robeica, I. Ne
gru z z i, C. Papadopolu-Calimach.

JDisoursuLlM
d-lui ministru alu culteloru si instructiunei publice V. A. 

Urecllia ținuta la desvelirea statuei lui I. Heliade.

„Nascendu-ne murimu; murindu prafu si cenușie! 
Printr’acesta lume treci, cum treci printr’o usia.“

Asiâ dicea Mironu Costinu si elu, de si „prafu 
si cenușia" este viu intre noi si nu a trecutu 
prin lumea romana fara urma, cum trece cine-va 
„p r i n t r’o u s i a."

Prafu si cenușia ajunge m a r e t i’a întemeiata 
pe nascere, lucrare a intemplarei.

Prafu si cenușia remane după insemnatatea de 
care se bucura in lume omulu si sprijinitu numai 
pe avere...

Prafu si cenușia pâte fi corpulu teu, Eliade, 
ddr’ nemuritâria memori’a t’a, prin lucrările, care 
’ti-a insemnatu trecerea prin usi’a, ce tu insusi ai 
deschisu culturei naționale.

„Prafu si cenușia" si acele spulberate de vân
turi, idea totu ce remane după omulu, care n’a 
sciutu se fia membru alu unei colectivități si ne- 
iubindu-se decătu pre sine, ’si a concentratu tâta 
inteligenti’a numai in servitiulu proprieloru apeti- 
turi, numai in satisfactiunea egoismului seu.

Eliade nu e mortu. Amu dis o sunt acum noue 
ani, candu si eu, câ amiculu meu d-lu Hajdeu, 
amu fostu chiamatu a spune remasitieloru lui te
restre, durerea despartirei’nâstre de elu.

Mârtea este numai „transfigurarea 
lui pe muntele Taboru" cum bine dis-a 
d-lu presiedinte alu comitetului statuei; ea este 
numai — dice-voiu — prima cristalisare a nernu- 
nrei pentru acele individualități, cari 
in locu de a se abstrage dela colectivitate 
’si au cofundatu in ea simțiri si cugetări, s’au con- 
topitu in acea colectivitate.

Ddca Fenixulu anticitatii renascea din cenusiele 
sale, individualitatea „q u i n t e s c i i n t i’a a 
colectivitatiei" renasce inmultita pe 
numerulu membriloru acelei colectivități... Poetica 
metempsicosa a gangelui duce sufletulu muritorului 
in animele mai multu său mai puținu nobile in 
raportu cu sentimentele, inclinatiunile, virtuțile său 
vitiile individului mortu.

Ce metempsica mai nobila de cătu aceea a 
omului de geniu?

Geniulu lui, sufletulu si spiritulu lui, se in- 
sinuă intr’o intrâga națiune, careia asid face eterna 
manifestatiune psihica a bărbatului disparutu fisi- 
cesce din sinulu ei sub neinduratârea câsa a mortii.

Națiunea romana s’a impartasitu cu sufletulu, 
cu cugetarea ta. O ! Eliade! Poți tu ddr’ muri, pe 
cătu timpu trai-va națiunea romana ?

Respuns’amu nu! la asiâ intrebare înaintea 
mormântului teu... Nu, repete astadi națiunea ro



mana, la ceea ce d-lu Hajdeu a numitu reîn
viere, la ceea ce voru numi „Consacra
rea' da, consecrarea operei lui Eliade.

Care este acea opera ? Bine ai facutu d-le Haj
deu că n’ai adusu inventarulu ei, căci oper’a genii- 
loru naționali nu se numesce ci se ponderăza! Se 
p6te ca in complexulu edificiului culturei naționale 
nu se numesce ci se ponderăza! Se p6te că in 
complexulu edificiului culturei naționale se nu mai 
aflarnu, candu-va, numele meșterului care a pre- 
gatitu fia-care piâtra din acestu edificiu, dâr’ cine 
va nega e s i s t e n t i’a mesteriloru, geniulu loru, 
glori’a loru, privindu proportiunile templului, ad- 
mfrandu planulu lui.

Numele lui Eliade va remanâ neatinsu de ro- 
dietorulu dinte alu timpului, după piâtr’a edificiului 
culturei naționale, căci este inscrisu pe o lespede 
nealternabila, pe lespedea limbei naționale, care va 
trai, cătu va trai si insesi națiunea romana. Nu
mele teu, o Eliade, este inscrisu cu dalt’a geniu
lui in ceea ce constitue esentialmente cultur’a na
ționala : in limba si literatura. Aci este glori’a ta, 
aci esplicatiunea regreteloru la mormentulu teu, 
acum 9 ani. Aci semnificativnea serbarei de astadi, 
serbare cu atătu mai mare, cu cătu ea nu este 
datorita guverneloru a colectivității, ci 
natiunei. Da, acestu monumentu ce se ardica pen
tru a da o manifestație plastica recunoscintiei ce 
conserva apostolului limbei si literaturei romane, 
este oper’a directa a natiunei.

Rotata Delegatului M. M. L. L. la acâsta ser
bare curnu si rolulu Ministrului Culteloru si in- 
structiunei Publice se mărginesc^ intru a recunâsce 
cu fericire la treptele statuei tale, o Eliade o noua 
manifestatiune ce a provocatu totu memori’a ta, a 
v i t a 1 i t a t i i naționale, căci acele națiuni suntu 
pline de seva reinviitâre care sciu a-si aminti, care 
seta a onoră pe cei cari s au uitatu pre sine-si 
pentru a nu ’si aminti de cătu de ele. Inceputulu 
este bunu, Domniloru, dâra lucrarea de fația este 
o promissiune a natiunei pentru alte lucrări intar- 
diate. Dâca cu optica animei națiunea romana a 
vediutu naturatmente mai d’aprâpe pre Eliade, dul
cele si inteligintele lui chipu, si l’au cerutu in 
primulu locu dela dalt’a sculptorului, nu urmâza, 
că ochii uâeloru generatiuni se nu caute aci langa 
tine, in giurulu teu, o mare omu, represen- 
tanti’a plastica a unui Lazaru, a unui Asachi, a 
atătoru șiruri de lucratori naționali până la depar- 
tatulu ddru luminosulu orizonte alu lui Matheia Ba- 
sarabu si Basilie Lupu, de la carii tu si ai tei, 
prin midîlocirea atătoru măni binecuventate ai pri- 
mitu facla stralucitâre sub care neinserata va re
manâ glori’a ta si a natiunei tale.

Dâr’ până candu noue comitete direse de pa- 
triotismulu unoru barbati că acei carii, in frunte 
avendu pe principele Dim. Ghic'a, au concentratu 
subscriptiunea naționala pentru statu a de fația, pâ
nă candu dicu nisce asemenea noue comitete se 
faca 'aceeași lucrare si pentru alte ilustratiuni ale 
culturei romanesci, parlamentu si guvernu gata 
fiindu a se asocia la oper’a, sâ nu se intardie o di 
mai rnultu de a se redă ochiloru nâeloru genera- 
ratiuni privirea trasatureloru lui Eliado ! Se nu in- 
lardiemn de a improspată in memori’a nâstra, a i 
generatiuniloru ostenite, din vârfulu dealului acele I 
trasaturi scumpe ale invetiatorului nostru. Desvelu- 
âsca-se dâr’ chipulu teu, O Eliade, că si tu se mai 
privesci odata cu perenitea marmurei tale acea 
scâla (arata universitatea) pe care dintr’unu bor- 
deiu, cuvântulu lui Lazaru si alu teu a lasat’o pa- 
latu ; se mai privesci acele generatiuni pre care le 
ai redeprinsu a vorbi si a scrie o limba in care 
nouele generatiuni conduse de vitâzulu loru Rege pe 
câmpii de lupta au reintornatu cântecele glorieloru 
antice, o limba in care betrani si tineri si adi, in 
frunte avându pre M. S. Regele care ne insarci- 
nâza a depune aci corân’a s’a splendida, se pâta 
striga: Eterna fia glori’a lui Heliade, părintele 
literaturei romane!

Scol’a dela San-Marina in Macedoni a.

„Rom. Libera* primesce din orasiulu San-Marina 
dela Pindu, care este locuitu de 12,000 Romani, 
urmatârele date privitâre la scâla romana de acolo:

Scâl’a s’a deschisu la 20 Iuniu; pentru că 
după 20 de dile dd. profesori nu fost opriți in 
Salonicu de autoritatile turcesci, prin intrigele 
mitropolitului grecu, care i-a recomendatu că insur
genți imbracati in haine europene spre a nu a- 
trage atențiunea politiei turcesci. La deschiderea 
scdlei au venitu peste 60 de elevi si pe fiacare di 
numerulu loru se inmultiea până candu s’a urcatu 

la numerulu de 205, cari frecuentâza deja scâl’a. 
Entusiasmulu de care este cuprinsa anima acestoru 
elevi este inesprimabilu, indescriptibilii ! Pe langa 
materi’a indestulatâria, ce se preda la fia-care clasa, 
mai invatia si căte-va cântece romanesci, precum 
„Destâpta-te Romane din somnulu celu do mârte,* 
„Asta-di cu bucuria* etc. celu d’antaiu fiindu 
schimbatu, unde nu se potrivesce. Plecandu dela 
sc61a elevii se ducu acasa, unde incepu a cântă 
cântecele de mai susu, prin cari entusiasmâza pe 
maicele si surorile loru. Cântecele mai susu citate 
au devenitu deja in orasiulu nostru la moda, o 
inovatiune de cantecu. Mai toti elevii din poetica 
si recorâs’a nâstra patria ar’ fi venitu la scâl’a 
romana, dâca dd. profesori ar’ fi avutu destule 
cârti a le da. Vina aici Grecii diaristi, cari s’au 
deprinsu a implâ fara rușine foile loru de minciuni 
publicandu că scâlele romane din Macedoni a sunt 
gâle de elevi si nu făcu nici unu progresu, pre
cum a avutu nerușinarea si unu diaru grecescu, ce 
apare in Bucuresci, de o fârte mica însemnătate, 
a publică o corespondenta din Larisa. prin care a 
voitu se degradoze scâlele dela Pindu si a denuntia 
pe agenții societății Macedo-Romane că in caletori’a 
făcută in lun’a luliu prin Tesali’a n’au pututu 
converti pe conaționalii loru ■ si ale inspiră ideile 
si sentimentele, de cari sunt inspirați conducătorii 
loru din Bucuresci. Pe acești domni diaristi n’avemu 
de cătu se ’i invitamu a visitâ orasiulu nostru si 
după ce prin elu insisi se voru informa despre 
sentimentele Romaniloru San-Marineani si despre 
stralucitulu succesu ce a avutu scâl’a infiintiata de 
curendu, se-i rugamu a ne felicită si a ne ură ca 
si celelalte scâle esistente si cari se voru îufiintia 
se aiba același succesu, ce are scâla nâstra.

Diverse.
(Din a 1 b u m u 1 u reginei romane). 

Diarulu parisian „Echo de France* citâza urmatâ
rele cugetări ale M. S. Reginei României : Cei 
cari afirma, invâca numele lui D-diea; elu este 
singurulu martoru care nu contradice niciodată. — 
Nâptea totulu e focu : stelele, cugetările si lacri
male. — Curatieni’a este că si opalulu; multi 
credu că este neînsemnata pentru că nu vedu scli
pirile ei. — Fericirea este că unu trandafiru cu o 
suta de foi; fia-care are aceea-si colâre, acela-si 
profumu; dâr’ dâca le desprindi, flârea nu mai 
este. — Peri albi, vârfuri de spuma ale furtunei. 
— Femeia neintielâsa este aceea care nu intielege 
pe cele-l’alte. — Pentru a fi de spiritu trebue se 
fii incungiuratu de âmeni de spiritu ; cocosiulu nu 
spune nimicu ratieloru. — Bunetatea copiiloru este 
ingerâsca ; aceea a betraniloru este cerâsca.

(Distinctiune) Sergentului George P r i- 
p u din regim, de iufant. Nr. 64 si infanteristului 
Alexandru I o n a s i u din reg. de inf. Nr. 65 
li s’a conferitu de cătra Maiestatea S’a medali’a 
de argintu pentru vitejia clasa I. fiindu-că au do
vedita o deosebita bravura in lupt’a contra bande- 
loru de hoți. Asemenea s’a conferitu pentru bra
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vura in lupt’a contra banditiloru, crucea de argintu 
pentru merite infanteristului Ioanu A v r a m u, 
care pârta titul’a de „Gefreiter* si infanteristului 
Stefanu G e o r g e (in fâi’a oficiala milit. numele 
George e scrisu pe unguresce : Gyorgye) ambii dela 
regim, de inft. Nr. 64.

(C a s u de m â r t e). Unulu din comerciantii 
de frunte ai orasiului nostru d-lu George B. 
P o p p a fost cercatu septeman’a acâst’a de-o grea 
pierdere. Iubit’a si umc’a s’a fiica S t e 1 i n’a a 
cadiutu victima unei crude bâle de gătu, care se
cera fara mila vieatia atătoru copii. Gingasi’a fe- 
titia era numâi de opta ani si posedea rari talente, 
ea a fost inmormentata in cimeteriulu gr. or. din 
Grâveru. Esprimemu neconsolabililoru părinți pro- 
fund’a nâstra condolentia.

(Cum isi facuNihilistii parale.) 
Se scrie dela Petersburg diarului „Gazette de Ro
mânie* că intendenti’a palatului este in mare agi
tația. Scotiendu-se din remisa marea trăsură de 
gala ce era sâ se folosâsca la iucoronarea Tiarului 
in Moscv’a, s’a vediutu că tâte ornamentele ei de 
auru si de argintu au disparutu. Valârea loru e 
considerabila. S’a ordonatu indata o cercetare per
sonala si domiciliara la toti servitorii grajduriloru 
si remiseloru. Politi’a n’a pututu inse descoperi 
până acuma nimicu. Probabilu că aurulu si ar- 
gintulu ce acoperea trasur’a se afla in cass’a nihi- 
listiloru si s a amestecatu deja cu cele 350,000 
ruble, ce au disparutu din cass’a asilului de copii 
din Moscva.

(Ruinele teatrului de pe Ring) 
au fost desinfectate, după ce s’a sevârsitu trist’a 
opera a transportare! remasitieloru celoru nenoro
ciți in cimeteriu. Joi s’au mai aflata inca parti din 
cadavrele a 7 persâne. Multe cadavre au arsu cu 
totulu asiâ că s’au prefăcuta in prafu si cenușia 
in sensulu strictu alu cuvântului. S’au aflata intre 
altele si o măna mica de dama c’unu inelu la unu 
degetu; acâsta mana era deja de totu calcinata. 
Remasitiele găsite in dilele ultime au fostu bagate 
in cosciuguri de metalu si inmormentate cu mare 
ceremonia in cimeteriulu centrata.

Oixrwvil-a. la Toxirs’a. de *X7'ien’a
din 16 Decembre st. n. 1881.

Rent'a de auru un- Imprumutulu cu pre-
gara .... 119.80 miu ung. . 123,—

Imprumutulu cailoru Dosurile p. regularea
ferate ungare . 134 — Tisei si a Segedin. 113.—

Amortisarea datoriei Rent’a de harthia aust. 77 35
cailoru ferate de ostu „ de argintu „ . 78.15
ung. (l-a emissiune’ 91.70 „ de auru 94.—

dto. (II-a emissiune) 109.— Losurile din 1860 . 134 40
dto. (IlI-a emissiune) 98.25 Acțiunile bancei austr.-
Bonuri rurale ungare 99.— ungare 842.—
dto. cu cl. de sortare 98.50 „ bancei de creditu
Bonuri rurale Banat- ungare 360.—

Timiș. . . . 98.75 „ bancei de creditu
dto. cu cl. de sortare 97.70 austriaco . 363.10
Bonuri rurale transil- Argintulu —.—

vane .... 99 25 Galbini imperatesci . 5.60
„ croato-slav. . 99 50 Napoleond’ori 9.43

Despăgubirea p. dijma Mărci 100 imp. germ.. 58 20
de yinu ung. . 97.75 Londr’a . 118 90

anuale se primescu si tâte deslușirile dorite se dau verbalu 
iu Brasiovu si de catra agenții si inspectorii ei esterui.
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