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Nr. 142. Dumineca, I3|25 Decembre 1881.

Cu 7 Januariu st. v. 1882 se incepe unu nou 
abonamentu la

„GAZETA ÎRfflpMBI."
Rogamu pe On. Domni prenumeranti ai fâiei 

n6stre, a grăbi cu innoirea abonamentului pe se- 
mestrulu I I882.

Spre mai. mare înlesnire recomendamu a se 
lipi adres’a-, sub care s’a tramisu fdi’a până acuma, 
pe dosulu cuponului dela asignatiunea poștala.

Domnii noui abonanti sunt cu deosebire rogati, 
a ne tramite adressele D-loru esactu, aratandu si 
post'a cea mai aprope de loculu, unde locuiescu. 
Lferf a Tr»sihaaîeiw 

apare de trei ori pe septemana.
Pretiulu abonamentului la „Gazet’a Tran

silvaniei" este :
pentru. Brasiovu: pe trei luni 2 fl„ pe siese luni 

4 fl., pe anu 8 fl.; — dusu in casa: pe trei luni 2 fl. 
50 cr., pe siese luni 5 fl. ; pe anu 10 fl.

pentru Austro-Ungari’a cu post’a: pe trei luni 
2 fl 50 cr., pe siese luni 5 fl., pe anu 10 fl.,

pentru Romani’a si alte tieri esterne: pe trei luni 
7 franci, pe siese luni 14 franci, pe anu 28 franci.

„Că si pena acuma!“
Brasiovu, 12 Decembre.

De curându a aparutu in Pest a o brosiura un- 
gurdsca intitulata : „Protestantismulu si Panslavis
mului Autorulu acestei brosiure, care se dîce că 
ar’ fi voinicosulu jidano-maghiaru Bela Grunwald, 
acusa pe toti preoții, invetiatorii, amploiatii, advo- 
catii si medicii slovaci, cari isi iubescu naționali
tatea, că ar’ fi „panslavisti*, său cu alte cuvinte 
că urăscu pe Maghiari si că agita pentru infiin- 
tiarea unu imperiu slovacescu ; elu găsesce că abia 
a patr’a parte d’intre preoții si invetiatorii slovaci 
din Ungari’a superiăra — cari sunt, cum scimu, 
de confessiunea evangelica — ar’ fi „patrioti“ buni, 
cu semtiu ungurescu, ceilalți ar’ fi inimicii cei mai 
mari ai Maghiariloru.

După ce clasifica pe toti cărturarii slovaci din 
diferitele districte si ii imparte intre „patrioti* si 
panslavisti*, autorolu numitei brosiure istorisesce 
lucruri mari despre conspiratiunea „panslavista* 
d’intre Slovaci asia, incătu fația de acâst’a descriere 
trebue se marturisimu, că noi cu pretins’a „con- 
spiratiune daco-romanâsca* amu remasu inderetu; 
ne-au intrecutu acumu chiaru si Slovacii!

Tenerii slovaci din Pressburg, dice brosiur’a — 
făcu adunari secrete la miediulu nopții, unde jura 
in modu serbatorescu, că in tâta vieati’a loru, in 
ori-ce positiune ar’ trai, se voru luptă pentru ideile 
panslaviste si le voru face se invinga. In asemeni 
adunari ei mai jura, că intotdâun’a voru tienâ na
ționalitatea mai pre susu de confessiune. Teologii 
„panslavisti* din Pressburg posedu unu insemnu 
care representa pene si săbii incrucisiate si p6rta 
inscriptiunea „pentru naționalitate si libertate*. 
Preoții si invetiatorii slovaci, ambla din casa in 
casa si cârca a câștigă inainte de tâte pentru ide’a 
naționala pe neveste si pe mame. Ei lucra cu totii 
mana ’n mana.

Este semnificativu, că scrierea despre protestanții 
slovaci a vediutu lumin’a dilei tocmai acuma in 
ajunulu discussiunei asupra proiectului de lege' 
privitoriu la scâlele secundare (medie). Se scie, că 
din partea protestantiloru se face cea mai aspra 
opositiune acestui proiectu si credemu că nu ne 
insielamu, candu dicemu, că memorat’a scriere are 
pe langa altele si tendinti’a de a spariă pe pro
testanții unguri, că se nu mai faca opositiune 
proiectului d-lui Trefort, căci la din contra va veni 
potopulu „panslavistu* peste Ungari’a,

Inse autorulu scrierei anonime nu se multiu- 
mesce numai cu atăta. Scopulu lui de căpetenia 
este cassarea legei de naționalitate (A. L. XLIV 
din 1868), pentru că numai asia crede, că se va 
potâ suprimă agitațiunea „panslavista*. Este cu- 
riosu, că legea acâst’a supera asia de multu pe 
speculanții dela burs’a maghiarisarei din Pest’a, cu 
tâte că ea figurâza numai pe harthia. Si ’n ade- 
veru dâca e vorb’a câ se devenimu toti Maghiari, 
dâca este o crima si o dovada de „nepatriotismu* 
candu staruimu pentru conservarea nationalitatii 
nâstre, care ne deosebesce iu limba si ’n datine 
de cea maghiara, de ce se mai avemu o lege deo
sebita de naționalitate ?

Violentulu limbagiu alu citatei brosiuri dă oca- 
siune organului oficiosu alu guvernului ungurescu, 
care propaga ide’a maghiarisarei in limb’a germana, 
de a se arată si elu odata marinimosu declarandu 
că nu numai voiesce câ legea de naționalitate, 
acestu capu de opera esitu din capetele lui Sze- 
chenyi, Deak si Eotvos, se fia delaturata, ci „ea 
trebuie se fia sustienuta si esecutata lealu si punc- 
tualu, câ si până acuma.*

„Câ si până acuma!* — Limb’a ungurâsca se 
fia pretutindeni si in tâte impusa — că si până 
acuma; cererile romanesci se fia respinse pe la 
tribunale si oficii — câ si până acuma ; Romanulu 
se fia citatu, judecatu si condamnatu in limb’a 
maghiara, pe care n’o intielege — câ si până 
acuma; districtele si comunele locuite de Romani 
se capete tolu funcționari maghiari de pe la Se- 
ghedinu si Dobritînu, cari D’au auditu in vieati’a 
loru unu cuventu romanescu — câ si până acuma. 
Eata „leal’a si punctuala* esecutare a legei*, cum 
o doresce „Pester Lloyd* si pe viitoriu.

Fația de unu asemenea fariseismu periculosu 
n’ar’ fi âre mai bine câ deputății nemaghiari, căti 
se mai afla in dieta se faci ei insusi propunerea, 
câ sâ se casseze legea de naționalitate? In casulu 
acest’a celu pușinu pretinșii „liberali* dela potere 
n’ar’ mai avă cu ce se insiele lumea si Europ’a 
tâta ar’ cunâsce in curendu adeverat’a stare, 
ce a creat’o Nemaghiariloru sistemulu de ma- 
ghiarisare successiva.

Cromc’a evenimenteloru politice.
In intru ni se deschide o noua perspectiva de 

— urcarea dărilor u. Mergemu inainte 1 
Ministrulu de finance Szapâry a declaratu in co- 
missiunea financiara a camerei, câ voiesce se aco
pere deficitulu prin noue venituri, ce voru proveni 
din novele imposite propuse, cari ar’ aduce vreo 
3^2 miliâne si prin o noua, emissiune de 23 mili- 
6ne de renta de charthi a. Imposite si emissiuni 
noue, mergemu inainte 1

Situatiunea in Boche di Cattaro a de- 
venitu fârte seriâsa. Renitenti’a Crivosciani- 
1 o r u nu s’a marginitu numai la refusulu de a 
intră in Landwehr, ei au datu afara din districtulu 
loru pe toti amploiatii si soldatii austriaci, si in 
loculu picheteloru austriaco au pusu păzitorii de ai 
„Republicei Crivosciane*. Coman- 
dantulu generalu I o a n o v i c i voiesce se-i in- 
cungiure si se aștepte primavâr’a. Dâr’ si atunci 
va avâ multu lucru cu ei si multu sânge va tre
bui se curgă earasi pentru „pacificare*.

Representantulu Austro-Ungariei Ia Bucuresci 
d. comite Hoyosa plecatu la Vien’a spre 
a dâ guvernului seu esplicatiuni verbale asupra 
situatiunei. In timpulu absentiei sale d. baronu M. 
de Salzberg va conduce afacerile lpgatiunei. „Ro- 
manulu* luandu notitia de mergerea lui Hoyos la 
Vien’a dîce : „Suntemu siguri, că esplicarile ce d. 
comite de Hoyos le va dâ la Vien’a, voru con
tribui a restabili relatiunile cele mai cordiale intre 
Austri’a si Romani’a.*

Ministrulu României la Vien’a d. Balaceanu 
care obtînuse unu congediu, spre a merge in Ro

mani’a, a fost rogatu de cătra ministrulu de 
esterne Statescu de a renuntia pentru momentu la 
concediulu seu, până ce se voru aplanâ diferend
ele esistente intre guvernulu austriacu si celu 
romanu.

Cam deodatu cu chiamarea comitelui Hoyos 
la Vien’a s’a schimbatu si tonulu diareloru oficiâse 
diu capital’a austriaca. „Fremdenblatt* dela 22 1.
c. se pronunția fârte moderatu in cestiunea con
flictului diplomatic u austro- 
romanu si spera câ in curându se va aplanâ 
acestu conflictu. Cei din Vien’a nu sunt nicidecum 
dispusi de a fortia lucrulu până la estremu si 
astfeliu pâte sâ se adeverâsca prevederea „Roma
nului*, că esplicarile ce le va dâ cornițele Hoyos 
voru face finitu neplacututui incidentu.

Diarele parisiane gâsescu, că cabinetulu austriacu 
ar’ potâ fi multiamitu cu declarările d-Iui Bratianu. 
Interessantu e ceea ce dice in privinti’a acâst’a 
diarulu „Le Nord* dela Bruxelles. Acâst’a 
fâia, care representa ideile diplomației russe, dice 
intre altele : „. . . D. Bratianu a mersu până a
atribui Austro-Ungariei cea mai mare parte in 
desvoltarea nationalitatii romane, plasandu isvorulu 
desteptarei ei intre Romanii ardeleni. Din punctu 
de vedere politicu ne potemu intrebâ, că âre până 
la ce gradu voru fi satisfacuti Ungurii vediendu, 
că se stabilesce o legătură atătu 
de strinsa intre Romanii din A r- 
dealu si intre ide’a naționala 
romana. Ore pentru acestu pasagiu se arata 
atătu de puținu multiamiti la Vien’a si Pest’a ? 
Diplomati’a austro-ungara nu face bine a se impe- 
decâ de acestu detailu; d. Bratianu vrendu se dâ 
satisfactiune susceptibilității cabinetului de Vien’a, 
care s’a superatu pe dreptu său pe nedreptu, a atinsu 
chiaru susceptibilitatea natiunei sale. Austri’a nici nu 
pâte dori o schimbare a cabinetului in Romani’a, 
căci miniștrii actuali sunt fara indoiâla mai dis
pusi de a face unele concessiuni in cestiunea Du
nărei, decătu ar’ face-o uuu cabinetu esîtu din 
opositiune. . . . Tendinti’a generala a discursului 
d-lui Bratianu se-o aiba dâr’ in vedere guvernulu 
austro-ungaru.. .“

D-nu Cogalniceanu a fost Ia Berlin 
si s’a disu că a avutu do scopu a sonda dispositî'a 
d-lui B i s m a r c k fația cu conflictulu austro-ro- 
rnanu. „Nordd. allg. Ztg.“ intrebuintiâza acâsta 
ocasiune spre a accentuâ, câ „opiniunea publica* 
(cea ungurâsca ?) din Austro-Ungari’a s’ar’ fi ofen- 
satu din nou prin argumentele de cari s’a folositu
d. Bratianu in declaratiunea s’a (adeca intonarea 
legaturei strinse a României cu desvoltarea Roma- 
niloru din Ardealu). Amu avutu dâr’ dreptate, candu 
amu sustienutu, câ numai susceptibilitatea diplo- 
matiloru unguri a fost caus’a că vorbirea d-lui 
Bratianu a fost declarata de nesatisfacâtâria.

Regretabil’a indiscretiune a fostului represen- 
tantu C a 1 i m a c h i-C a t a r g i a fost produsu 
o scena din cele mai turbulente in camera. Depu- 
tatulu Ionescu voindu se cetâsca unele pasage din 
brosiur’a publicata de d. Catargi, ce contiene unele 
depesie schimbate intre elu si intre d. Bratianu si 
Boerescu in cestiunea Dunărei, s’a produsu unu 
sgomotu asurditoriu in camera, maioritatea cerendu 
se nu se concâda d-lui Ionescu a cită din numit’a 
brosiur’a, ceea ce s’a si intemplatu. Atătu pro- 
cederea d-lui Ionescu câtu si aceea a maioritatii 
n'a fostu corecta. Trebuiea sâ se evite o ase
menea scena neplăcută in aceste momente. Se dice 
că consiliulu de miniștri a decisu a pune in stare 
de acusatiune ped. Catargi din caus’a di- 
vulgarei secreteloru statului. Guvernulu a fostu 
interpelatu in privinti’a acâst’a atătu in camera 
cătu si in Senatu.

Intr’o scrisâre cu data 20 Dec. ce-o adresâza 
la câteva foi din Paris d. Calimachi-Catargi 
se încărca a ’si escusâ pasulu dictatu de-o con- 
demnabila ambițiune personala dicându: „Spre a 



justifică revocarea mea dela postulu de ministru 
alu României la Paris, guvernulu d-lui Bratianu 
me acusa do a fi compromisu, prin grave negli- 
gentie in împlinirea missiunei mele in Angli’a, 
interesele României in cestiunea Dunărei. On6rea 
mea a fost atacata. Am trebuitu se respundu publi- 
candu corespondenta intre mine si intre d. Bra
tianu care esptine vederile nâsiire reciproce asupra 
conduitei ce trebuiea observata. Ea du traddza în
crederea nici unui guvernu; ea nu descopere nici 
unu secretu de stătu : ea constata numai că ’mi-am 
facutu datori’a." — Nicairi nu a fost mai nimerita 
dical’a francesa „qui s’excuse s’accuso" că in casulu 
de fația. Corespondenti’a publicata de cătra d. 
Catargi tdte le pdte dovedi numai aceea nu, că 
’si-ar’ fi facutu datori’a, acdsta ’i impunea in a- 
ceste momente critice inainte de t6te tacerea, inse 
prin divulgarea fia si numai parțiala a corespon- 
dintiei secrete Calimachi-Catargi s’a facutu im- 
possibilu pentru totdduna si in locu de repararea 
on6rei ’si-a atrasu desaprobarea generala.

Ministrulu de esterne alu Italiei M a n c i n i 
respundiendu la o interpelare a disu cu privire la 
cestiunea Dunărei, că i se pare, că 
spiritulu tratatului dela Berliou pretinde, că ese- 
cutarea regulamentului pe Dunăre, ce ’lu va stabili 
comissiunea europdna, se fia pusa sub o controla 
colectiva a puteriloru.

Marți, 8 Decembre, la orele 11 y2 de dimind- 
tia, M. S. Regele, in presenti’a D-loru miniștri, 
incongiuratu de Cas'a Sa civila si militară, la Pa- 
latulu din Capitala, a primitu, in sal’a Tronului, 
cu solemnitatea obicinuita, biuroulu si comissiunea 
Adunarei deputatiloru insarcinata a presentâ Majes- 
tatii Sale adres’a spre respunsu ia mesagiulu Tro
nului. D. Dimitrie Bratianu, presiedintele Adunarei, 
a cititu adres’a :

M. S. Regele a respunsu :
„Domnule presiedinte ! Domniloru deputati ! Pri- 

mescu cu cea mai viua plăcere adres’a D-v6stre. 
Fiți bine incredintiati că Regin’a si Eu scimu a 
pretiui sentimentele cari Ni Se marturisescu si cu 
acdsta ocasiune de representatiunea naționala, sen
timente cari stringu totu mai multu nedespărțitele 
legaturi de iubire si reciproca încredere, care de a 
pururea unescu tidr’a si Tronulu.

Nu Me indoiescu că si in acdsta sessiune veți 
da guvernului Meu luminatulu D-v6stre concursu. 
Matur’a si patriotic’a intielepciune care a condusu 
până aci lucrările D-v6stre este o chezasiuire pen
tru spornic’a si roditdrea activitate ce veți depune 
si de asta-data.

Pe laDga fericitii sorti ce au avutu aceste Adu
nări indeplinindu ceea ce era in culmea dorintie- 
loru naționale, nu mai puțin mare va fi a loru 
lauda candu voru dovedi că au sciutu totu asid de 
bine a intemeid desvoltarea si intarirea din nain- 
tru a tenorului nostru Regatu.

„ îndelungi ani de linisce si de pace fia de sus 
daruiti tuturoru si Noa, ca, sub bine-facât6rea loru 
ocrotire, Romani’a se p6ta invedera si mai multu 
că, la loculu ce ’i a insemnatu Providenti’a, prin 
labârea, propășirea si împuternicirea ei, este, in 
familia Stateloru in cari ’si a reluatu loculu, unu 
elementu de ordine si de progresu."

Discussiunea asupra respunsului la Mesagiulu 
regalu.

In Adunarea deputatiloru.
(Urmare.)

Dupa-ce d-nii Vernescu, Maiorescu si Carpu 
vorbiră in potriv’a proiectului de adresa alu ma- 
ioritatii, d-nii E. Costinescu si I. Codrescu ’lu 
susținură in siedinti’a dela 4/16 1. c.

D-lu E. Costinescu începe, protestandu 
in contr’a asertiunei d-lui Carpu, că campani’a 
întreprinsa in cestiunea Dunărei este numai efectulu 
unei emotiuni poporale, organisate si pornite din- 
tr’unu indemnu din alara, contrariu Austriei. Ur- 
rnandu mai departe, dânsulu polemisdza in potriv’a 
d-lui Vernescu carele susținuse, că guvernulu face 
unu actu contrariu intereseloru tierei, invoindu-se 
că priveghiarea asupr a esecutarei regulamenteloru 
de navigatiune pe Dunăre se cada pe măn’a strai- 
niloru. Argumentulu de căpetenia alu d-lui Cos
tinescu este acest’a : „Din momentulu, căndu co
missiunea dunardna are a elaboră regulamentele 
din cestiune, cine o p6te opri, că ea se prevdda 
in aceste regulamente si modulu in care va avă 
sd se faca supraveghiarea ?“

A du6’a parte a discursului seu o indreptdza 

d-lu Costinescu in potriv’a d-loru Maiorescu si 
Carpu. Fația de d-lu Maiorescu sustîue : că tiăr’a 
a facutu mari progrese din 1876 până astadi; că 
proiectulu maioritatii nu dice guvernului: „aplicați 
legile ce le aveți, ce ve mai trebue altele ?“ — 
ci tocmai din contra : „ve vomu dă legile ce ne 
cereți — dorimu inse că in urma si aplicarea 
acestoru legi se fia bine îngrijită!“ că armat’a 
p6te se fia unu puternicu organu alu instructiuuei 
si educatiunei naționale, de 6ra-ce in miliția feciorii 
invatia fdrte multu si mergându acasa potu se pro
page cultur’a mai bine decătu multe din institute; 
in sfârsitu, că intr’unu respunsu la discursulu tro
nului camer’a nu pdte tracta mai pe largu cesti- 
unile, ce sunt de discutatu, că d. e, regularea 
magistraturei, încurajarea meseriasiloru etc.

In potriv’a d-lui Cârpu oratorulu dice, că co
missiunea dunardna, carei’a ar’ voi densulu (d-lu 
Carpu) se-i lase supraveghiarea asupr’a Danubiului 
până la Verciorov’a, n’ar’ fi in stare sâ neutrali- 
seze teritoriulu României, de 6ra-ce in 1877 co
missiunea dela gurele fluviului din cestiune n’a 
pututu opri nici chiaru închiderea navigatiunei pe 
apele de sub administrarea s’a. D-lu Costinescu ’si 
încheie vorbirea in chipulu acest’a : „D-loru, com- 
batutu de-o parte de acusătiunile onorab. d. Ver
nescu, care dice guvernului : ai facutu concessiuni, 
resulta din cuvintele puse in Mesagiulu Tronului c’ai 
facutu concessiuni; lovitu de alta parte de d. Carpu, 
care dice : ati vorbitu cu nervositate de cestiunea 
Dunărei in Mesagiulu Tronului si prin acdst’a ati 
provocatu mesur’a diplomatica a guvernului aus- 
triacu. Intre aceste du6e isbiri in sensu opusu, tre
bue se credu că guvernulu se mișca in resultanta, 
in calea naturala si solida si că mergându cu con- 
cursulu camerei inainte, vomu ajunge la o solu- 
tiune, care se nu fia nici supraveghiarea esercitata 
de consuli, cum o intielege d. Vernescu, nici tu- 
tel’a propusa de d. Carpu vomu ajunge la o sis
tema care, asigurandu interesulu celu are Europ’a 
la libertatea Dunărei, ne va garantă, in același 
timpu, pe deplinu si drepturile nâstre suverane..."

D-lu I. Codrescu aproba proiectulu ma
ioritatii ; totodată inse dânsulu ar’ voi sâ se accen
tueze, că legile se fia aplicate de funcționari cu 
sinceritate, cu onestitate si cu energia, că dările 
sâ se echilibreze mai bine si că sâ se dâ o mai 
mare îngrijire desvoltarei comerciului. Cu deosebire 
face atenti d-lu I. Codrescu pe membrii camerei, 
că pe căndu Austro-Ungari’a* trage mari foldse din 
cenventiunea comerciala cu Romani’a, comerciului 
cu vite d’n noulu regatu i se punu pedeci totu 
mai mari. In privinti’a pasagiului ce tractâza ces
tiunea dunardna, densulu crede, că cuvintele: „lu- 
ăndu actu că nici o hotarire n’a fostu luata" nu 
suntu de ajunsu ci că membrii adunarei sâ accen
tueze nestramutat’a hotarire a guvernulu de a nu 
lasă pe nimenea se jicndsca interesele tierei. Acd- 
sta observare o face d-lu Codrescu, avendu in ve
dere că delegatiumle austro-unguresci sau pronun- 
ciatu in cest’unea de fația fara nici o reserva si 
că in siedintiele acestoru delegatiuni sau vorbitu 
fația de Romani’a de totu feliulu de midîlâce — si 
mai blănde si mai aspre.

După d. Codrescu vorbesce d. L aho vary, 
la a caruia vorbire vomu reveni inca, apoi iea cu- 
ventulu presiedintele consiliului d. Bratiânu 
spre a rosti discursulu celu publicamu mai la vale 
intregu.

Discursulu d-lui I. C. Bratianu,
rostitu in siedinti’a dela 4 Dec. cu ocasiunea discussiunei 

adresei la Mesagiu.
(Urmare si fine.)

Nu m’amu miratu, căndu D. Maiorescu, cu talentulu 
seu aticu, persifla pe amiculu meu Eosetti, că a declaratu 
aici, elu care totu-deauu a fostu banuilu, că este contra 
monarchiei si contra dinastiei, că incoronandu pe Carolu I 
rege alu României isi iucoroneza viati’a s’a; nu m’am 
miratu, fiindu-că onor. D. Maiorescu ’i este ’permisu se faca 
asemenea insinuări, asemenea alusiuni, căci abia de ieri, de 
candu mes’a mare a României este intinsa, a venitu si s’a 
pusu si D-s’a la dens’a, fara că se scia cumu s’a lucratu si 
ce s’a facutu că se se gatesca acea mesa (aplauso).

Ne ati acusatu de republicani. Eu nu ve intrebu, care 
este religiunea D-v<5stro si care suntu tendintiele D-v6stre, 
că romani; der’ vo spunu unu lucru : că in timpulu con-
gressului dela 1856 amu fostu la Paris cu Cantacuzino-
Rifoveanu, cu Golescu, cu Rosotti si cu alții, si amu cerutu
se ni se de cornițele de Flandra de Rege alu României;
căci si atuncea facoamu totu ce puteamu pentru regatu. Pro- 
gram’a celoru patru puncturi dela 1856 a plecatu dela noi 
din Paris, fiindu că, decâ pe candu me aflamu in Paris, 
amu pututu ii republicauu, inse candu suntu in Romani’a, 

inainte de tăte suntd Romanu, si D-v6stra sciti, că Romani’a 
nu păte se fia republica, că acesta ar' fi unu pericolu pentru 
densa, prin urmare suntu monarchistu. (Aplauso.) Am fostu 
francu si lealu in totu-deauna.

D-loru, in Mesagiulu nostru nu este nirnicu atingatoriu 
pentru puternic’a nâstra vecina; nu este vorba de nirnicu 
altu, de cătu de drepturile năstre; inse acei, cari nu me 
cunoscu, au pututu se inducă in erdre pe Austri’a, după 
„mot d'ordre" ce a fostu datu de aci. D-loru, ou nu amu 
nici sciinti’a D-lui Vernescu, adica sciinti’a dreptului giuti- 
loru, nici sciinti’a combinariloru politice a D-lui Carpu, nici 
talentulu de oratoru alu D-lui Maiorescu, der’ in tâta vieti’a 
moa, candu n’am avutu fericirea se fiu intre D-vdstra, m’am 
ocupatu cu istori’a tuturoru nemuriloru, că se vedu, cari suntu 
conditiunilo ce suutu necesarii unei societăți, că a udstra, ei mai 
cu deosebire, amu studiatu istori’a Romaniloru, si a tuturoru po- 
pnlatiuniloru, care ne incungiăra, si mai multu a acelora 
din peninsul’a Balcanica. Ei D-loru 1 Eu se vinu se aducu 
o ofensa, o atingere casei Habsburgiloru ? Asiu fi facutu o 
ofensa istoriei, ear’ nu casei Habsburgiloru, fiindu că eu 
sciu, că pe timpurile cele grele ale invasiunei turcosci, candu 
Turcia amenintia Europ’a, cas'a Habsburgiloru a fostu bule- 
vardulu crestinatatii, ea a fostu avant-garda civilisatiunei 
occideutale. (Ap lause.)

Tdta creștinătatea, care a pututu se treca Dunarea in 
domenurile Habsburgiloru, a gasitu nu numai asilulu bise- 
ricei loru, a gasitu mai multu, a gasitu desvoltarea natio- 
nalitatii loru ; si trebue se sciti, că chiaru deșteptarea ndstra 
naționala, d-lu Maiorescu o scie acest’a mai bine de cătu 
mine, ne-a venitu de dincolo de peste Carpati, prin acei 
romani, cari au fost tramisi de către Mari’a Tereza, la 
Rom’a, unde au invetiatu se fia romani. Si eu vinu se 
făcu o ofensa guvernului Majestatii Imperatului Austriei ? 
Fiți incredintiati, că Imperatulu Austriei n’o crede (aplause) ; 
are mai buna opiuiune de miue.

Totu asie s’a petrecutu si cu cestiunea Basarabiei, pe 
care onor, d-lu Lahovari vine si o pune pentru a sut’a 6ra 
inaintea d-v6stra. Noi amu datu Basarabi’a, dice d-sa, 
pentru că n’am fost destulu de dibaci, că se luamu unu 
alu duoilea zapisu. Ei bine, eu nu sciamu, că unui debitoru, 
care ’ti da unu zapisu, trebue se ’i ceri unu alu duoilea, 
căndu nu vre se ’ti esecute pe celu d’antaiu. Der’ ce voiati 
se facemu ? Se luamu dude zapise, căndu dejaavemu unulu? 
Amu facutu mai multu de cătu atâtu, amu voitu se iau 
cetatile dela Nicopole pena la Vidinu, si mi s’a spusu, că 
marele Duce se impotrivesce. M’am dusu la Imperatulu si 
’i-amu disu: Majestate! me opresce cuartierulu generalu 
alu Majestatii Vdstre se i-au cetatile dela Nicopole pena la 
Vidinu. Si Imperatulu ’mi-a respunsu, că bucurosu ar’ primi 
acest’a; „der’ candu vomu face pacea, mi-a disu, socotesci, 
că numai Eu amu se dispunu, puterile cele-lalte nu voru 
ave si ele cuventulu loru la facerea pacei, si sciu Eu deca 
voru voi ele se ve dă acele cetati ?“ Atunci amu disu: nu 
Majestate, nu voiescu o palma de pamentu in Bulgari'a afara 
din tier’a mea, de cătu voiescu se le amu in mana că a- 
tuncea candu 6e va face pacea se potu si eu spune condi- 
tiunile mele. Si Imperatulu indata a datu ordine de mi sa 
datu Nicopole, caro era in manele Russiloru, si apoi noi 
ne-amu dusu pena la Vidinu si amu luatu tăte cetatile.

Noi amu facutu totu ce amu pututu, der’ ’mi aducu 
aminte, că unu mare omu de stătu, candu amu voitu se 
incheiamu conventiunea cu Russi’a, ’mi-a disu : Da, trac
tatele suntu bune, deca voru fi in dosulu loru baionete, că 
se le sustiena.

Apoi mai multo baionete de cătu aceloa pe care le-amu 
avutu nu puteamu găsi; nu puteamu se făcu din Romani’a o 
putere asie de mare in cătu se impuie Europei intregi ; 
Europ a a datu Basarabi’a Imperatului Russiei, nu noi amu 
dat’o. Ce culpa ne găsiți d-v6stra in acest’a ? Care este 
gresial’a năstra ? Că n’am dat’o noi insine si amu aperat’o 
din t6te puterile uăstre pena in momentulu căndu ne-a 
luat’o prin vointi’a Europei intregi ?

V’arn fi placutu mai bine că in locu se ne opunemu, 
după cum amu facutu noi, se fi datu consimtimentulu nostru 
la facerea unui schimbu ? Onor. d. Lahovari pdte se dica 
că era mai bine se facemu astfelu, căci celu puținu rema- 
neamu amici cu Russi’a. Ei, d-le Lahovari, Imperatulu 
Alesandru a avutu simtimiute mai inalte de cătu d-v. ; Im- 
peratulu Alesandru a disu : Bratianu ne este celu mai mare 
vrajmasiu in cestiunea Basarabiei, der’ acesta nu me opresce 
de alu stimă (aplause) ; numai d. Lahovari are altu-feliu de 
opiniune despre mine.

D-s’a a vorbitu si de cestiunea Arab-Tabiei. Ei, d-le 
Lahovari, Arab-Tabi’a o s’o avemu, te incredintiezu ; candu 
nu o vomu ave atunci se vii se me acuzi.

In cestiunea Dunărei, ceoa-ce amu spusu acum noue luni 
in Senatu, fara că nimeni se se ridice atunci in contra ndstra, 
o repetu si acum ; wieam că regulamontulu se fia esocutatu 
de noi, inspectiunea, privighiarea o acordamu Europei se puie 
ori pe cine va voi ea. Acest’a amu dis’o in Senatu si d-v. 
n’ati disu nirnicu; nu facemu astadi de cătu se repetimu 
ceea-ce amu disu acum noue luni in Senatu : aplicarea re
gulamenteloru de noi, er’ supraveghiarea o acordamu Europei 
că se o incredintieze cui va voi.

Der’ d. Maiorescu ne intreba de'ca vomu pută dobândi 



acesta ? Ei, d-loru, deca d-v. ve simțiți in stare se dobân
diți mai multu, seu se dobândiți in modu claru si precisu 
numai atâtu câtu amu cerutu eu, si câtu persistu a dobândi, 
ve damu puterea chiaru de astadi der’ se luati angagia- 
mentulu pe facia.

D. P. Carp u. Nu v’o cere nimeni.
D. presiedinte al u consiliului. I. 

C. Bratianu. Nu cereți puterea ?
D. P. Carp u. Nu o ceru dela d-v.
D. presiedinte alu consiliului: I. 

C. Bratianu, D. Carpu si cu ai d-sale nu ceru puterea dela 
noi, nu o ceru dela tiera, (aplause) fiindu-ca ieri ne-a facutu 
o teoria contraria d-sa, si adi d. Lahovari a facutu alta 
totu pe același tonu, a disn că noi suntemu tienuti la putere 
de poporulu ignoranta si că 6menii inteligenti sunta pentru 
d-loru ; ne-a disu si mai multa de cătu atâtu ne-a disu, că 
ama creata o retiea de funcționari in câtu tînemu t6ta tier’a 
sub man’a ndstra. Ve pare reu, că amu creatu acei func
ționari, că amu luatu acele funcțiuni din man’a strainilora 
si le-amu data in man’a romaniloru (aplause). Aveți mai 
multa încredere in străini de câtu in romani ?

D-v6stra veuiti astadi si faceți acusarile cele mai teri
bile acestui ministeriu. Cine va data acesta curagiu ?

De ce pena nu a venita cestiunea, că aa fost ofensați 
la Vien’a, d-v. erați asie buni baiati (aplause ilaritate) ? ba 
se credea chiaru, că era veniti in ministeriu. Ei bine, de 
undo ve vine acosta aventu, acesta furia că Sântului Pavela 
pe drumula Damascului, căndn ’i-s’a facutn lumina, fiindu- 
că nu este altu-ceva in cestinne de cătu totu Donarea ? 
Der’ inca odata repeta, deca credeți, că noi suntemu in 
ajunulu de a cade dela patere prin străini, atunci veniti s1 
luati puterea si laptati iu contra strainilora spro a dobândi 
mai multu de catu ceea-ce credeți, că pușin’a nâstra dibăcie 
politica pdte se dobândesca.

D-loru, că se vedeți ca timpurile acelea au trecutu in 
cari unele puteri isi insusiau dreptulu de a inriuri intr’o 
tiera, că se pună unu guvernu partisanu alu seu, precum de 
esemplu facea odata Angli’a in Constantinopolu, Lordulu 
Granville vine prin o circulara, fiindu că se dicea că primulu 
ministru actualu din Egipetu este partisanulu Angliei si 
dice : „In opiniunea guvernului Majestatii Sale ministerulu 
de partidu radîemandu-se pe o putere străină, seu pe o in- 
fluentia personala a unui represoutante strainu, nu est0 
susceptibilu de a fi folositoru nici tierei pe care o admi
nistreze, nici acelei Puteri care ’l-ar’ fi adusu la putere" 
(Aplause). Dice mai multe mai susu der’ nu citescu totu, 
dice că ar’ fi cea mai mare jignire si lovitura ce s’ar’ dă 
siefului statului. Lord Granville este unu omu de 80 ani, cu 
o lunga esperieutia si fiți bine incredintiati că cuvintele 
sale sunt luate totud’auna in mare bagare de sema.

D-loru, nu a fostu iu intentiunea guvernului Romanu 
de a atinge intru uimicu guvernulu Majestatii Sale Imperatului 
Austriei, pentru care avemu tota condescendenti’a. Der’ 
chiaru deca noi amu fi fostu ătătu de nesocotiți, deca amu 
fl cunoscutu atătu de puținu istori'a, si deca amu fi avutu 
atătu de puținu instinctu de conservatiune in cătu se jignimu 
o mare putere, Regele, care are o adeverata veneratiuno si 
amiciția pentru imperatulu Austriei, si acesta nu este numai 
unu sentimentu personalu, ci este chiaru traditionalu in fa- 
mili'a de Hohenzollern. ne ar’ fi opritu.

Ei domniloru, caudu unu ministeru, fia din Austri’a, 
fia de ori unde, cata se 'si apere interesele tierei sale, si nu 
pdte se le combine destulu de bine iu cătu interesele sale 
se fia in armonia cu interesele statului nostru, acest’a ne 
p6te opri pe uoi de a desbate cu acelu ministeru, si a’i 
areta cari sunt drepturile si interesele nâstre ? Pdte fi acest’a 
o ofensa? Eu sunt incredintiatu că nu a fost de cătu o 
simpla neintielegere, o rea interpretare, care la multi de la 
noi are se le apese pe consciintia. Der’ ’mi veți dice de ce 
acest’a presupuneie î Po candu vorbea ieri d-lu Carpu ’mi 
aduseiu aminte că fratele meu Dimitrie Bratianu, trecendu 
odata pe la Vien’a, s’a dusu se visiteze pe ducele de 
Grammont, care era ambasadoru alu Franției pe langa curtea 
din Vien’a, si ducele de Grammont i-a facutu despre Tier’a- 
Romanesca unu tablou ingrozitoriu. Atunci si frato-meu ’i-a 
disu : der’ bine Duce, cine a pututu se ve de o asemenea 
idea despre tier’a ndstra ? Compatriotii d-v., cari trecu pe 
aci, ’i a respunsu ambasadorulu.

In discursulu de ieri alu onor. d. Carpu, ’mi-am adusu 
aminte do cuvintele regretabilului reposatu baronu Haymerle, 
care ’mi dicea că noi amu creatu unu curontu in tiera in 
contra Austriei, că tier’a nu s’a ganditu niciodată la cestr- 
unea Dunărei, si că noi amu creatu curentulu acela, fiindu-că 
noi suntemu inamicii Austriei si amicii altei puteri. Ce au 
fost cuvintolo de ieri ale d-lui Carpu de cătu acest’a ? Că 
curentulu a fost conceputu de Russi'a la inceputu, si noi in 
fine ne-arnu facutu instrumentulu aceloru iutrigi rusesci. 
Totu acestea sunt si cuvintele reposatului baronu Haymerle, 
cuvinte pe cari onor. d. Carpu vine si le afirma aci, in 
Camera si cari negresitu că voru fi fost si de alții im- 
partasite, -fiindu-că si baronulu Haymerle nu le cunoscea si 
nu putea sci de cătu totu de la ai noștri. Ei bine, in acestu 
modu voesce d. Carpu si d. Lahovari se ne ajute? căci d. 
lahovari asta-di a disu că ne va da concursulu seu din 

tote puterile d-sale, de'ca ne vomu pune pe terâmulu cutare. 
Cu acestu midilocu ne veniti in ajutoriu î

Der’ d-loru, ce mi s’a parutu ciudatu diu partea o- 
positiunei este că atunci candu in cestiunea Dunărei dice că 
trebue se tînemu susu si tare drapelulu drepturiloru si in- 
tereseloru ndstre, face unu tablou de tiera si de guvernu cu 
care cu dreptu cuventu se da arma ca să se dica : cum ? 
singuri ei spunu că legile nu se aplica, că acolo este cea 
mai mare desordine, cela mai mare arbitraru ; cum der’ noi 
Europ’a avemu se ne lasamu că ei se ne aplice acele regu
lamente ale loru ? Astu-felu d-v6stre contribuiti că se ne 
dati putere de a luptă pentru apararea drepturiloru si in- 
tereseloru năstre ?

Bine, d-le Lahovari mi-ati spusu că ati tacutu de candu 
amu sugrumatu pe fratele meu iu culise, că se viu eu la 
putere; prea bine, ati tacutu; der’ nu puteati se mai taceti 
si pena mane, pena se va vota proiectulu de adresa ? 
(aplause).

Mereu ne totu vorbiți că se nu intrebuintiamu cuvinte 
vage, cuvinte sforaitdrie. Der’ mai sforaitdre cuvinte că ale 
D-lui Lahovari nu s’au auditu niciodată in acest’a Camer’a 1 
(aplause).

Ne-ati spusu că amu vorsettu sânge romauescu. Ve pare 
reu, D-le Lahovari ? Candu unii in Senatu ne acusa de a- 
cest’a, le diceamu : negresitu că acei cari au mersu se-si 
verse sângele pe campulu Plevnei, nu voru mai fi nici
odată instrumentulu D-v. că se sugrumați vocea României 
(aplause).

Ne-ati acusatu că nu amu organisatu tier’a in privintia 
acest’a v’a spusu onor. D. Costiuescu ca D-v. ati fost la 
cărm’a tierei in t<5ta liniscea si nu numai atâta, der’ nu 
ati avutu nici o opositiune in Camera, căci ve aduceți 
aminte, D-loru, că pe atunci, deca vre-unulu indrasnea să 
se scole si se vorbesca ceva contra guvernului, pe data se 
redica că unu leu D. Lahovari si Catargiu si ’i închidea 
gara; pe candu astadi vedeți ce se petrece : se luamu pro
cesele verbale de pe atunci si se le comparamu cu cele de 
acumu si se vedemu câtu vorbea opositiunea atunci si câtu 
vorbesce acum. Asta-di numai D-v. țineți tribuna siedintie 
întregi.

Ce der’ ati facutu atunci candu nu era nimeni că se 
ve tina in locu? Ati facutu împrumuturi cu sutimi de miliâne 
pentru că se acoperiti deficitele budgetare; de 6ra-ce noi 
amu facutu resbelulu peste Dunăre si cu tdte acestea nu 
amu bagatu tier’a in datorii. Deca veți dice, că amu omisu 
bilete hipotecare, ei bine, chiaru acelu imprumutu cu bilete 
hipotecare nu a costatu pe tiera unu bauu, si care a inles- 
nitu asie de multu t6te transactiunile, nu s’a intrebuintiatu 
nici pe jumătate; căci 12 milione s’au cheltuitu din acei 
bani pentru facerea drumului de feru de la Marasosci la 
Buzeu, va se dica nici acele 20 milidne si ceva in bilete 
hipotecare nu le amu chelu tuitu pentru resbelu, Der’ deca 
acestu resbelu ar’ fi fost pe timpulu candu D-v. erați la 
putere, era se ve coste sutimi de milidne, căci dăca at> 
cheltuitu sute de miliâne in timpu de pace si candu amu 
venitu noi nu amu gasitu nici o pușca, nici unu tunu, nu 
amu gasitu nimicu cumperatu de D-v6stra, candu nu aveați 
de câtu o armata de vre-o 6-7 mii dmeni; apoi ce ati fi 
trebuitu se cheltuiti caudu era vorba se puneți pe picioru 
de resbelu o armata bine echipata de peste 60,000 <5meni ? 
V ar’ fi fost de ajunsu numai 12 milidne ? Ati disu că noi 
amu facutu legi cu care amu inclestatu tier’a, si că prin 
aplicarea loru amu devenitu stapaui absoluti astadi.

Ei bine si D-v6stra ati facutu legi precum amu facutu 
si noi, der’ ia se vedemu care din aceste legi au inclestatu 
tier’a ? T6te legile pe care le amu facutu noi nu au fost de 
cătu in interesulu tierei si alu publicului intregu, si negre
situ că D-v6stra cari nici o data nu ati voitu, nici voiti se 
ve uniți cu natur’a ve pare reu că astadi s’a facutu ast-felu 
de legi in cătu sunteti siliți se ve supuneți loru si nu le 
veți mai pute iulatura de cătu numai cu baionet’a, der’ nu 
baionet’a Romanesca, ci străină, căci alt-felu nu veți mai 
pută impune poporului romanu vointi’a D-v. (aplause).

Iaca cum v’amu inclestatu noi pe D-v. silindu-ve că, 
deca ati voi, se mai aveți puterea, se țineți socotela de vointi’a 
tierei (aplause).

D-loru, v’amu spusu si v’amu repetitu de mai multe 
ori că, deca n’amu voitu se damu documentele comissiunei, 
nu a fost pentru alt-ceva de cătu că in trecutu, atâtu in 
cestiunea Dunărei catu si in cestiunea Drumuriloru de feru 
si in alte cestiuni s’au facutu indiscretiuni, fara vointi’a D-v. 
negresitu, der’ ce voiti? Copilului ’i place se vorbesca multu; 
si v’amu spusu in comissiune, ca toti representantii noștri 
din străinătate ne au facutu cunoscutu ca nu ne mai potu 
comunica nimicu confidentialu, fiindu ca indata se divulga.

Va veni unu timpu candu ve vomu pute pune la dispositiune 
arhiva ministerului de externe. Si noi n’avemu do gandu se 
emigramu; candu veți găsi acte cari se fi compromisu 
cestiunea Duuarei, atunci sunteti in dreptu se ne asiediati 
după cum vomu merita.

Credeți D-v. ca cestiunea pusa înaintea Europei intregi, 
deca ar’ fi fost unu angajamentu din partea guvernului nostru, 
socotiți ca puterea aceea catra care ne amu angajatu n’ar 
fi venitu se se prevaleze de acelu angajamentu, deca D-v. 

diceti ca s’a incercatu să se preveleze numai de o simpla 
conversatiune cu D. Boerescu ?

’Mi aducu aminte, ca D. Carpu ’mi facea imputare, ca 
amu fost puținu respectnosu pentru puterniculu nostru ve- 
cinu ; a disu ca unulu din agenții noștri — si nu credu ca 
a intielesu pe D. Cogalniceanu, a facutu unu memoriu care 
era provocatoriu.

D. Carpu. N’amu disu acest’a; amu disu ca a 
facutu polemica, care nu trebuiea să se faca de unu ministru 
alu tierei.

D. presiedinte alu consiliului. Ca 
unulu din agenții noștri ne a tramisu unu memoriu, ca alții 
l'au facutu că se’lu comunice intr’unu modu intimu. Ei 
bine eu la toti le amu disu ca trebuie se ne marginimu nu
mai in a aperâ drepturile nâstre, der’ niciodată se nu atacamu 
nici se provocamu.

Si acest’a amu dis’o chiaru amiciloru D-v., le dicemu : 
aparati dreptulu D-v., nu atacati, fiindu-ca ve compromiteti 
caus’a deca puneți, violentia, passiune seu provocare.

Totu acestu limbagiu l’amu tînutu si agentiloru noștri» 
că se apere drepturile tierei, niciodată se provdce. Deca 
ver-unulu 'si a permisu mai multu de catu esto in instruc
țiunile ndstre, aceea remane pe sem’a s’a. A pututu se i 
se intemple si D-lui Carpu că aginte se merga cate o data 
mai departe de catu a voitu ministrulu.

D-loru, cestiunea Dunărei este intrega fara se fia intru 
nimicu compromisa.

Opiniunea ndstra până astadi a fost că reglementele 
cari sunt făcute de comissiunea Europena se fia esecutate 
de noi.

Supravegliiarea o primimu, ori-cine va voi se o faca. 
Voci. Cum ori-cine? Chiaru o putere singura?
D. presiedinte alu consiliului. Că 

delegatu. Modulu cum se se faca acest’a supraveghiare nu 
potu sa’lu determinu eu, căci acest’a nu atârna numai de 
mine, trebue aci si consimtimentulu celui interesatu. Deca 
D-v. ve pricepeți a face mai bine de catu noi, D-le Carpu, 
vei fi marele cancelaru alu României si vei conduce des
tinele ei (aplause).

ZO 1 ‘v e r s e.
(Apel u.) Este cunoscutu, câ copii de romanu 

asiediati la meserii de „Associatiunea pentru spri
jinirea invetiaceiloru si sodaiiloru meseriași romani 
din Brasiovu“ sunt in genere orfani sdu din pă
rinți atâtu de seraci, incatu aceștia nu-i potu pro- 
vedd nici cu vestmintele cele mai neaperatu de tre- 
buintia!

Comitetulu subscrisu, avendu in vedere pe de 
o parte insuficienti’a mijldceloru bânesci. de cari 
dispune, dra pe de altă» parte marele geru alu 
ernei, se vede constrinsu a face apelu si in acestu 
anu câ in trecutu la multu incercat’a generositate 
a onorabililoru noștri concetatiani: rugandu-i sb 
nu pregete a contribui si in acestu anu cu vest
minte si incaltiaminte vechi, cari adaptandu-se sb- 
se p6ta imparti sermaniloru invetiacei dela meserii 
procurandu-li-se astfeliu si loru o bucuria de sân
tele serbatori ale nascerei Domnului. Bucuri’a, ce 
simtu acești urgisiți ai sârtei, p6te fi comparata 
numai cu generositatea acelora ce le-au procurat’o. 

Comitetulu :
Bart. Baiu Ies cu, IoanBozoceanu

preș. secret.

(Nationalitatile Ungariei.) 
După datele citate de siefulu biroului statisticu 
Keleti in Academi’a ungardsca numerulu diferite- 
loru nationalitati din Ungari a si Arddlu ar’ fi 
după recensementulu dela 1880 urmatoriulu : Un
guri 6,165.088; 1,798.373; Slovaci 1,790.476; 
Romani 2,323.788 ; Croato-Serbi 605.725; Ruteni 
342.351; Alții 203.767; copii, cari nu sciu vorbi 
inca 499.054. La olalta 13,728.622 (fația de 
13,219.413 după combinati’a dela 1870) Interes- 
santu este a vedd cum se presenta după compi- 
lati’a d-lui Keleti numerulu individiloru nemaghiari, 
cari sciu vorbi unguresce. Numerulu loru abso- 
lutu si percentualu este urmatoriulu : Germani 
vorbescu ungurbsce 377.041 = 21.02 procente ; 
Slovaci 176.693 = 9.82 procente; Romani 137.252 
= 5.90 procente; Ruteni 19.525 = 5.70 pro
cente; Croato-Serbi 65.637 = 10.83 pr.; Vendi 
7.450 = 12.22 pr.; Armeni 3,116 = 88.66 pr.; 
Țigani 18.128 = 23.85 pr.; Alții 2.364 = 10.82 
pr.; Străini 10.462 = 25.35 07 pr. In totulu 
817.668, terminu mediu 11.50 procente. Resulta, 
dice Keleti, câ acolo unde locuiescu mai multi 
Maghiari este si procentulu Nemaghiariloru, cari 
vorbescu unguresce mai mare si câ numerulu aces- 
tor’a multu mai mare intre barbati, decâtu intre 
femei, cari invdtia unguresce numai in scdla. In 
Ungari’a (fara Arddlu) Maghiarii făcu 49.88 pro
cente a poporatiunei, Nemții 14.29 pr., Slovacii 



16.05 pr., Romanii 10.50 procente. Keleti elice, 
că. dtica s’ar’ socoti aci si Ardtilulu, proportiunea 
ar1 fi mai. nefavorabila pentru Maghiari. Interes- 
sante sunt si datele statistice priviltirie la capital’a 
ungara. Numerulu intregu alu poporatiunei din 
Budapest’a este de 360,551. Acesti’a sunt impar- 
titi cum urmtiza: 198,742 Maghiari (intre cari 
sunt socotiți si Evreii in numeru de aprtipe 80.000); 
119,902 Nemți: 21.581 Slovaci; 408 Romani; 
59 Ruteni; 1756 Croato-Serbi, 81 alții; 7625 
străini; 10,397, cari nu potu inca vorbi. Eata 
dtir’, că, dtica vomu subtrage pe Nemți si pe Evrei
s. a. nici a tre’N parte din poporatiunea Pestei nu 
tiste maghiara. Caracteristicu este că, cei 120,000 
de Nemți din Budapesta n’au nici o sctil’a primara 
unde sti se propună studiele numai in limb’a ger
mana. Keleti reproduce si cifrele privitdre la 
celelalte orasie, din Ungari’a si Ardealu. In 
aceste orasie 143 la numeru, Maghiarii se dice a 
fi representati cu 62, Nemții cu 17.7 si Romanii 
cu 3.6 procente d’n intrtiga poporatiune. Asupra
t. endintiei lucrarei statistice a lui Keleti ne-amu 
pronuntiatu deja in numerulu trecutu.

(Felicitare.) Estragemu d’intr’o cores
pondenta part, ce-o primimu dela Budapest’a cu 
data 18 Decembre a. c. urmattirele: . .Comi-
tetulu societății academice romane „Petru Maioru" 
de aici audiendu, că, Maiestatea S’a a conferitu 
fostului jude la tabl’a reg. actualului deputatu 
dietalu d-nu Dr. Iosifu Galu ordinulu co
rtinei de feru cl. III pentru frumtisele sale merite 
câștigate pe tertimulu judiciariu, fiindu-că d. Dr. 
I. Galu d împreuna cu stimabilai constirta este 
membru binefactitoriu si fundatoru la actista socie
tate, ’si-a tienutu de datorintia alu felicită in diu’a 
de 15 1. c. in numele societății prin o comissiune 
compusa din D-nii: Georgiu Ilea, Aureliu Oprea si 
Demetriu Horvatu, cu care ocasiune G. I 1 e a, 
secretariulu societ., că vice-pres. subst. a salutatu 
pe d-lu Dr. Galu cu-o cuventare altisa esprimaudui 
sincere felicitări in numele societății, care onortiza 
ia d-s’a nu numai pe eminentulu jude, ci totodată 
pe unu membru fundatoru alu ei, pe unu barbatu 
distinsu dela care „patria si națiunea asttipta, că 
in timpuri grele si furtun6se cu alții d’impreuna 
se-i intinda consolare si mana de ajutoriu." D-lu 
Dr. I. Galu multiamindu dise, că distinctiunea cu 
care a fost onoratu de cătra Maj. S’a inca servesce 
de esemplu, că dtica omulu isi impliue3ce datorin- 
tiele sale cu sirguintia in urma totuși ’i succede 
a câștigă, recunoscintia. Densulu inca a avutu a 
se luptă, cu multe greutati dtir’ n’a desperata si 
se va nisui si de aci in colo din t6te puterile că 
facându servitiu patriei se merite recunoscinti’a 
conationaliloru sei. ... c. i.

(Emigrantii Banatiani.) Dilele 
aceste cetiramu in foile din Pest’a o notitia, după 
care cele 4—5 sute de emigranti romani din Ba- 
natu trecuti in Romani’a, după cum amu fost anun- 
tiatu, au fost earasi constrinsi a se reinttirce in 
patri’a loru, de unde au fost plecatu, pentru că 
nu mai aveau cu ce se traitisca. Antaiu nu ne ve
nea a dă crediementu acestei sciri, acuma inse ea 
se constata printr’o corespondenta ce-o primesce 
„Rom. Lib," dela Verciorova. Este de totu trista 
si durertisa descrierea ce-o face corespondentulu din 
cestiune despre starea nenorocitiloru emigranti. 
„Adi dimineatia," dice elu, „acești timeni fara pa
tria s’au datu josu aici in trenu, căci au fost re- 
inapoiati cu calea ferata dela Bucuresci; la unii 
le lipsea caii, la alții caruti’a si lucru de inspai- 
mentatu, la unii soaiele la alții pruncii, si in fine 
toti erau lipsiți de sdrentiele, cu cari intraseră in 
titira, fiindu că ajunși aici au trebuitu se ’si venda 
caii, cărutiele si hainele de pe ei, că se nu ptira 
de f6me. Copii, neveste si barbati au muritu de 
miseria pe drumuri, că dobitticele, si pe unu rnortu 
ilu duceau cu ei acasa. Nu esiste condeiu spre a 
zugravi starea acestoru nefericiți..." „Am intrebatu 
pe unii, cum se inteinpla de se intorcu earasi, si 
’mi-au spusu că au fost ptina la Bucuresci, dtir’ 
„craiulu ungurescu, care este acolo" (consululu) nu 
sciu de ce s’a superatu, că a facutu se-i inttirca 
înapoi si nu i-a lasatu se mtirga mai inăinte. Ne
norociți candu plecaseră isi derimasera casele si 
venduse mai pe nimica ce le mai remasese si acu
ma la inceputulu .ernii au remasu goli, sub ceriulu 
liberu... Vai de ei!" — Se ptite că culorile ta
bloului ce ni ’lu zugravesce actista corespendentia 
se fia puținu esagerate, inse nu trebue că cineva 
se fia omu cu mare petrundere spre a intielege, că 
starea bietiloru emigranti reinapoiati n’a pututu fi 
decătu cea mai deplorabila. „Rom. Lib." face im
putări guvernului romanu, care a sciutu se contri- 
bue oficialu 10,000 franci pentru victimele dela 

„Ringtheater" din Vien’a, dtir’ acestoru emigranti 
nenorociți nu le-ar’ fi datu nici celu mai micu aju- 
toru. Ar' fi tristu dtica s’ar’ adeveri, că guvernulu 
romanu a remasu nepasatoriu fagia de stirtea ne
norocitiloru emigranti banatiani. Dtir’ credemu, că 
pentru suferințele bietiloru tierani are se respunda 
in prim’a linia consulatulu știu mai bine disu am- 
basad’a austro-ungara dela Bucuresci, care trebuiea 
se dti ajutâre timeniloru peritori de f6me. Asiti in- 
tielegemu noi scutulu ce este in dreptu alu așteptă 
ori-ce supusu austro-ungaru dela legatiunea din 
Bucuresci, nu inse asiti că supusii austro-ungari 
imigrați in Romani’a ’se fia spriginiti buna6ra nu
mai in tendinti’a de a formă acolo unu stătu in 
stătu. Nu potemu se nu observamu, că dtica nefe
riciți emigranti ar’ fi fost de natiunalitate Unguri 
știu celu puQinu Nemți, ar’ fi intimpinatu negresitu 
mai multa atențiune din partea legatiunei austro- 
ungare din Bucuresci. Dtir’ e vorb’a numai de 
nisce tierani romani si acesti’a păru a nu recere 
atăta bătaia de capu. —

(O fapta patriotica.) P. S. S. Par. 
Ghenadie, episcopulu Argesiului, a donatu facultatii 
de teologia suma de 30,000 lei, economiele sale 
din tineretie si ptina astadi, alu caroru venitu sti 
se dti că burse studentiloru fara midiltice, care ur- 
mtiza cursurile acelei facultati. Fapt’a generăsa a 
par. episcopu de Argesiu — scrie „Bin. Publicu" 
— ne aduce aminte virtuțile străbune ale episco- 
piloru romani, cari jertfiau totulu pentru biserica 
si titira. Credemu că toti aceia, cari dorescu din 
anima înflorirea bisericei si redi«area culturei po
porului romanu voru păstră o adtinca recunoscin
tia generosului episcopu pentru acestu faptu in 
adeveru patrioticu. E catu-va timpu de candu P. 
S. S. par. Ghenadie se distinge, aprtipe singuru 
intre inaltii noștri prelati, prin totu feliulu de 
inițiative si de acte in adeveru lăudabile. Acestu 
meritu trebuie cu atătu mai multu semnalatu, cu 
cătu se pare că egoismulu si setea de bani a in- 
clestatu si stapanesce cu putere ptina si acele su
flete, la care titir’a se asttipta se gastisca esemple 
de sacrificiu, de abnegatiune, de umilintia creștina.

(I n s c i i n t i a r e trista.) Eri in 13 a. 
1. c. petrecuramu la mormentu pe Mdm’a T h e- 
resia Wetzer, născută Ratzinger, supranu
mita odiniora „mam’a romaniloru din Vien’a", care 
de unu siru lungu de ani remăindu veduva, după 
ce ’si-a măritatu unic’a ftita, mai in urma a fostu 
cuprinsa de unu morbu de rerunchi infricosiatu. 
carele după unu decursu scurtu, dtir’ ftirfie durerosu, 
i-a curmatu vititi’a Duminec’a trecuta in 11 De
cembre 1831, in anulu alu 76-!ea alu etati', tira 
alu 40-lea alu veduvitatii sale.

Reposat’a era unu modelu de virtute femeitisca, 
si preste mesura ingrijata intru chivernissirea casei 
sale; prin locuinti’a ei in restempu mai bine 
de 42 de ani, se strecurara o mulțime de barbati 
distinși si renumiti ai natiunei ntistre, — din ttite 
părțile locuite de romani, tira mai vtirtosu din cele 
ale monarchiei Austriaco — petrectindu (in tempuri 
si mai ferici, dtir' si mai critice si furtuntise de
cătu cele presenti) mai lungu, știu mai scurtu tempu, 
si aflandu aci unu feliu de adapostu de întâlnire 
si mângâiere spre comunicarea ideeloru, de cari 
erau însuflețiți; d’intre cari cei mai multi nu se 
mai afla in vititia (Laurianu, Barnutiu, Maiorescu, 
lancu, Hodosiu, Papiu etc.), tira multi alții inca 
voru mai fi traindu, si speru, că-’si voru mai fi 
aductindu aminte de prea laboriâs’a si multu dosa- 
dit’a matrtina.

Deci pentru multele si eminentele servitie si 
ostenele, pentru mine, si pentru Connationalii mei 
aduse, rogu pre atotuputerniculu Dumnedieu, că 
se-i resplattisca, si sti S9 îndure spre sufletulu ei, 
asiediendu-o in locasiurile celoru drepți, si că se-i 
fia tierân’a us:tira, si aducerea aminte binecuvântata !

Vien’a in 14 Decembre, 1881.
I o a n u Urs’, m. p. 

cantoru gr. cath. la' St. Barbar’a.

(Tăbăci rea peiloru cu bicromatu 
de potasa) Scumpirea setirtiei de stejaru si a 
altoru substantie intrebuintiate pentru tabacirea 
peiloru au contribuită se îndemne pe fabricauti a 
caută, dtica actista operațiune nu s’aru putti face 
cu 6re-care produse chemice. In Angli’a, după mai 
multe esperiintie, s’a descoperitu că bicromatulu 
de potasa p6te ’nlocui scârti’a de stejaru. Astadi 
Comerciulu britanicu vinde pei lucrate cu bicro
matu. Mai multe tăbacar.ii dela Glascow intrebuin- 
titiza asta-di actista substantia sub numele de b i- 
c r o m u, care nu numai că nu arde peile, dtira 
tabacesce mai curendu de cătu sctirti’a de stejaru 

si formtiza pei escelente pentru curelaria, pisttine, 
s. a. 1. Tabacitulu cu bicromu costa de patru ori 
mai eftinu de cătu cu setirtie de arbori. Efcinata- 
tea unita cu buu’a cualitate a peiloru voru contri
bui a face sti se latitisca actista noua procedere de 
tabacitu. Recomendamu tabacariloru noștri se imi- 
teze pe confrații loru din Glascow.

(But6iele de harthia.) Americanii 
ne reservtiza surprinderi. Unu diaru francesu spe
cială raporttiza că acum de curendu s’a transportată 
la New-York petrol eu in buttiie de hărthia. Aceste 
vase s’aru fi fabricandu de o Compania care pose- 
dtiza trei usine pentru actista fabricatiune, si anu
me la Hartford, la Cleveland si la Toledo, in căte 
trele se făcu pe di 3000 de butâie vopsite cu al
bastru si cercuite cu feru, cu pretiulu de 5 lei 
butoiulu. Foltisele ce infagisitiza buttiiele de harthia 
comprimata consistă mai Că stima in aceea că ne- 
fiindu făcute din dtige nu curgu cum se intempla 
ca cele de lemnu; alu du6ilea sunt elastice si se 
spargă mai greu de cătu vasele de lemnu; in fine 
dilatatiunea este mai mica si prin urmare cheltue- 
lile de legatu in toti anii, si de mai multe ori pe 
auu, dtica nu suntu suprimate cu totulu, suntu celu 
pușinu fdrte reduse. O mare compania americana 
pentru fabricatiunea oloiului ’si propune se intro
ducă buttiiele de harthia in loculu celoru de lemnu.

„Rev. Scient."
(O a r t i s t a romana 1 a P a r i s.) In- 

tr’unu discursu alu d-lui Legouvti, rostită in pri- 
vinti’a asilului de ntipte din str. Labat, se nartiza 
urmatorulu faptu : „Acum căte-va luni, o femeia 
vine stira se bata la usi’a asilului, De unde v;ne 
ea ? Din Romani’a ? Ce a adus’o la Paris ? Pasi
unea teatrului: ea voia se jtice comedia. Ce a con- 
dus’o la asilu ? Ea nu mai are nici o para, si nu 
este ingagiata. Asilulu o primesce pentru trei nopți. 
Ea e ttinera, plăcută la fația, indemanatica si 
muncit6ria. I se da de lucru. Ea castiga cu ce sti 
’si plattisca siederea si hran’a, costindu haine pen
tru seraci, asteptandu se intalntisca unu directore. 
Ilu intalnesce. I promite o representatiune. Din 
nenorocire, ’i lipsesce unu ce neaperatu pentru a 
debuta : o rochia. Asilulu nu se va opri pentru 
atătu. Se deschide ceea ce se numesce ruferi’a, 
unu talmesiu-balmesiu de fuste, de pălării, de ghete, 
de sialuri, si alegtindu din ttite acestea, se face o 
rochia de catifea... Ce catifea! verde... Ce verde! 
dtir’ care convine, teatrulu fiindu ftirte modestu, ei 
permite acestei tinere romane de a se sui pe scena, 
de a jucă si de a avti succesu. Căci ea avu succesu 
si inca mai multa recunoscintia. Ea vine desu la 
asilu se multiamtisca directtirei." „Rom."

Our sulu d. © S’jour asci 
dela 10 / 22 Decembre 1881.
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