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Brasiovu, 2/14 Aprile.
Situatiunea europeana este asiâ de seri6sa si 

de încordata, orisontulu politicei esterne asiâ de 
neguroBU si de posamaritu, incatu pentru noi, fiii 
cei vitregi ai statului maghiaru, afacerile interne 
ale acestui stătu abiâ mai potu avd vr’o însemnă
tate. Inse cu t6te aceste, îndemnați mai vertosu 
de iubirea ce o avemu catra dlu Tisza, nu potemu 
intrelasâ nice de asta-data de a ne interessâ de 
cursulu lucruriloru in acestu stătu uugurescu.

Pactulu dualisticu, acestu fetu monstrosu alu 
anului 1867, care a facutu pe unguri domni sta- 
panitori preste trei milli6ne de romani si averea 
loru, n’a incetatu de a formă sorgintea cangrenei, 
ce râde le temeliele esistintiei statului ungurescu. 
Mai înainte de sărbătorile pasciloru organele dlui 
Tisza assecurâ pre t6ta lumea, ca pactulu duali
sticu este fapta împlinita si indata după feriele 
pasciloru se va presentâ ambeloru parlamente spre 
desbatere si aprobare. Feriele pasciloru au mai 
trecutu ; camerele se voru întruni preste optu dile 
si cu t6te aceste cestiunea impacatiunei dualistice 
nu este inca lămurită, ea formădia inca obiectu de 
controversa intre Pest’a si Vien’a. Unii dintre 
miniștrii maghiari colinda inca pre la usiele dom- 
niloru din Vien’a si se assecura, ca cestiunea tari- 
fei vamale si cea a bancei naționale voru potâ se 
db preste capu totu ce s’a facutu pana acumu. 
Apoi afara de acâst’a, agitațiunea contra impaca
tiunei dlui Tisza inca a luatu dimensiuni asiâ de 
mari in Ungari’a, incatu din acăsta causa partit’a 
cea mare a dlui Tisza este apr6pe de disolutiune 
totale. De aici vine apoi, ca organele guvernului 
începu dejâ a amenintiâ cu disdlverea camerei, inse 
nu cugetu cu firmu, câ amenintiarea se devină fapta? 
ci numai ca intentiunea de a intimidâ pe acei de- 
putati, cari nu spera se mai fia aleși, că asiâ se-si 
calce convicțiunea si se dica da său ba, precumu 
va porunci dlu Tisza.

— -Representatiunea comitatului Aradu inca a 
decretatu, a tramite câ si comitatulu Pestei o pe- 
titiune la camera, prin care va cere nu numai se 
ae respingă proiectele de legi despre nou’a impa- 
catiune, oi se se infiintiedie banca naționale ma
ghiara independenta de cea din Vien’a si totu- 
odata se se despartă si territoriulu vamalu ungu
rescu de celu austriacu.

— Dlu ministru de financie Szâll a capetatu 
procura nelimitata dela camera, câ se încheie unu 
imprumutu nou, inse precumu cetimu, procur’a nu-i 
ajuta nimicu, pentru ca niminea nu voiesce se mai 
creditedie Ungariei, nice chiaru pre langa cele mai 
mari interesse.

* * *
Situatiunea esterna a devenitu ârasi amenin- 

tiatâria. Prospectele de pace n’au duratu mai luugu 
decatu serbatorile Pasciloru, ca-ci după scirile mai 
noue erumperea resbelului este iminenta. Proto- 
colulu russescu, in locu se aduca pace, precumu se 
promitea si lumea credea, a acceleratu erumperea 
resbelului. Acestu. protocolu, câ si not’a lui An- 
drâsy si memorandulu lui Gorciacoff, accentuadia 
numai necessitatea reformeloru in Turci’a, precumu 
si urgenti’a esecutarii loru si preste totu e facutu 
in termini asiâ de generali, incatu nu ofere nice 
Europei garanti’a, ca Turci’a va esecutâ reformele 

chiaru si in casulu candu ar’ subscrie acelu proto
colu, dâr’ nice pe Turci’a n’o assecura, ca nu va 
potâ fi atacata in ori-ce momentu din partea Rus- 
siei. Inse mai interessante decatu testulu lui sunt 
conditiunile, sub cari s’a subsemnata acelu pro
tocolu. —

Russi’a din partea sa numai atunci se va con
sideră obligata prin acelu protocolu la retragerea 
trupeloru sale dela Prutu, candu Turci’a va fi in- 
chiatu pace cu Muntenegru, va face se incetedie 
crudelitatile in Bulgari’a si apoi va tramite unu re- 
presentante specialu la Petruburg, câ se negotiedie 
in privinti’a desarmarei. Angli’a inca a dechiaratu, 
ca ea numai prin desarmarea din partea Bussiei se va 
tieuâ obligata prin protocolulu subscrisu, âra pana 
atunci ’si pastrddia libertatea actiunei. De aici se 
vede, ca protocolulu este o comedia inscenata din 
partea Bussiei, câ pre de una parte se mai câștige 
tempu, ăra pre de alta parte se mai complice lu
crurile si se faca resbelulu neevitabilu.

Si acâst’a i-a si successu diplomației russesci, 
care dela inceputu a sciutu, cumu-ca Turci’a nu va 
primf protocolulu, ori si catu de simplu ar’ fi acel’a, 
pentru ca in ori-ce casu ar’ fi o umilire pentru 
dins’a si o lovitura in independenti’a si suverani
tatea ei. Din acâsta causa Bussi’a n’a intardiatu a 
defige unu terminu, pana la care Turci’a avîi său 
se primâsca protocolulu, se încheie pace cu Munte
negru si apoi se tramita unu representante spe
cialu la Petruburg, câ se negotiedie pentru des- 
armare, său la din contra Russi’a va trebui se-i 
declare resbelu. Acestu terminu a espiratu eri in 
1/13 Aprile, adeca tocmai in diu’a, candu a espi
ratu si terminulu armistițiului prelungitu intre 
Turcia si Muntenegru. G soire electrica dela Vien’a 
ne anuntia inse tocmai in acesta momentu, ca 
Turci’a a respinsu protocolulu, a re
spinsa de nou pretensiunile Muntenegrului si a 
refusatu de a tramite unu representante spe
cialu la Petruburg. Dâca deci t6ie aceste sciri ar’ 
fi adeverate, ceea ce noi nu potemu garantă, fiindu- 
ca de asta tâmna incâce amu vediutu trecundu-se 
la ordinea dilei preste mai multe ultimaturi rus
sesci, — atunci firulu eleotricu ar' si trebui se ne 
aduca astadi scirea despre dechiararea de resbelu 
din partea Bussiei, ceea de altmintrelea, pana la 
punerea f6:ei sub teascu ne pâte si sosi.

— Alte sciri din alte sorginti se grabescu a 
anuntiâ, ca Turci’a ar’ fi respunsu la ultimatulu 
russescu, inse respunsulu este in t6ta privinti’a 
nemultiumitoriu; ea protestădia contra ori-carui 
amestecu in afacerile sale interne, inse nu este 
neinclinata a tramite unu representante specialu 
la Petruburg; despre pacea cu Muntenegru nu face 
mențiune nice prin unu cuventu, de unde se vede, 
ca Turci’a inca nu mai crede in possibilitatea 
sustienerii pacei, ci voiesce numai se sildsca pre 
Russi’a la începerea resbelului. „Tageblatt" din 
Vien’a afla dejâ, ca Turci’a e resoluta, câ indata 
ce armat’a russâsca ar’ trece preste Prutu, se trdca 
si trupele sale Dunarea in Romani’a, câ se faca 
din campiele man6se ale României campu de resbelu, 
si din Romani’a insasi tidra de jafu pentru basî- 
bozuci. De asiâ ceva inse Romani’a nu se teme; 
ea a infundatu Dunarea cu turci atunci, candu eră 
desbinata in doue si candu turcii insuflasera frica 
Europei intrege.

— Parlamentulu turcescu a decretatu limb’a 
turcdsca de limba parlamentaria esclusiva. — De 
candu a inceputu acestu parlamenta a functionă, 
softalele si-au perdutu insemnetatea, deărace acum 
parlamentulu este oclind’a opiniunei publice. Gandu 
au ajunau pretensiunile Muntenegrului in discussi- 
unea parlamentului, mai multi oratori au declaratu, 
ca mai bine ’si sacrifica tdta averea pe altariulu 
patriei, decatu se se invoidsca la cederea unei 
palme de pamentu din territoriulu statului, si mai 
bine ’si sacrifica si viâti’a, decatu se suferia ingerin- 
tia străină in afacerile interne ale statului, ca-ci 
atunci stătuta si-ar’ perde independinti’a, fora de 
care nu pdte fi stătu.

— O scire electrica din Constantiuopole co
munica, ca camer’a turcâsca a respinsu cu 65 
contra 18 voturi pretensiunile Muntenegrului si s’a 
declaratu contra ori-cărei cederi de pamentu. Totu- 
odata pârt’a ottomana a comunicatu agentiloru 
diplomatici o depesia circularia, prin care promite 
a eseculâ reformele, inse protocolulu ce i s’a pre- 
sentatu de catra poterile europene nu-lu p6te acceptă 
in t6te punctele sale. Resbelulu său pacea depindu 
dela modulu cum se va esplicâ acâsta depesia cer- 
cularia in Petruburg.

— Alta cestiune de mare importantia la or
dinea dilei este si asiâ numit’a „cris’a lui Bismark.* 
Inca in numerulu precedentu amu notificata, ca prin
cipele Bismark si-a datu demissiunea si voiesce a 
se retrage dela afacerile statului. Acâsta intentiune 
a lui Bismark a produsu in tdte părțile mare sen- 
satiune, ba in Ungari’a nâstra a produsu chiaru 
consternatiune, deârace se crede, ca Bismark se 
retrage dela potere din caus’a Russiei, pe care a 
mai tienut’o in freu pana acum, câ asiâ se-i d6 
acesteia mana libera si in fiue Bismark se-si p61a 
spală manile dicundu, ca ceea ce s’a facutu, s’a 
facutu fora voi’a si consemtiementulu lui. Se mai 
crede inca, ca retragerea lui Bismark este de mare 
influintia si asupra Austriei, care se va scdte din 
alianti’a celoru trei imperati si va avă de a se 
teme chiaru si de spatele sale, de a nu ajunge in 
urma si ea la imparțiala.

O scire electrica din Berlinu dela 11 Aprile 
spune, ca imperatulu Wilhelm nu voiesce se se 
despartă de Bismark, pentra aceea nice nu i-a 
primitu demissiunea, ci prin ordinu imperialu i-a 
accordatu unu concediu pana in lun’a lui Augusto, 
inse asiâ, câ si in acestu restempu se-lu mai p6ta 
intrebâ de svatu in cestiuni grave. Pana atunci 
va fi substituitu in afacerile interne prin presiedin- 
tele cancelariei imperiale Hofmann, âra in afacerile 
esterne prin secretariulu de stătu Biilow, si in fine 
in Prussi’a propria prin Camphausen.

— Dela Ragus’a se comunica cu datulu 11 
Aprile, ca de trei dile s’a incinsu o lupta vehe
menta intre miriditi si turci. Resultatulu este inca 
necunoscutu.

— Din Bucuresci se comunica diurnaleloru 
străine, ca intre ministeriulu de resbelu romanu si 
intre comand’a trupeloru dela Chisieneu esiste o 
viua corespondintia si comunicatiune. Officieri rus
sesci vinu la Bucuresci si se intorcu înapoi; offi
cieri romani de rângu inaltu se ducu la Chisieneu 
si se intorcu 6rasi la Bucuresci. De aici se con



chide, ca intre Russi’a si Romani’a esista cea mai 
buna intielegere pentru casulu unui resbelu.

ISudapesta, (Corespondenta originala).
Sub titlulu „Les Responsabiliis“, a 

aparutu de curendu in Constantinopole o brosiura 
politica, destulu de vasta, carea fbrte curendu se 
respandi prin totu Orientulu, vedih a dbua si a 
treia editiune, si mai dilele trecute se publică la 
Viena (Bloch & Hasbach) in traductiune 
germana, — o brosiura ce prin insirarea de date 
positive si de documente pretinse de autentice, vine 
se arete lumii, cum Russi’a cea fariseibsca, dela 
1871 incbci, pe același tempu, candu ea simulâ 
cea mai pacifica intentiune, prin totu feliulu de 
intrige si metechne, prin agenti publici si secreti, 
prin persbne diplomatice pana si dintre cele din 
sferele mai înalte, prin multi bani si multe promis- 
siuni, prin comploturi si conspiratiuni, prin împăr
țirea de multe arme si munitiuni, a organisatu si 
inscenatu crunt’a mișcare si resp. dram’a 
din Oriente, spre scopulu de a emancipâ semen- 
tiele slave si prin ele de a deveni domn’a popbra- 
loru in acesta parte a lumei si a pune temeiu 
dominatiunei panslavismului universale!

Ei bine, nu suntemu, nu potemu sb fimu in 
deplin’a positiune, de a constată in modu positivu 
adeverulu tutororu dateloru si documenteloru publi
cate in citatulu pamfletu din Stambulu ; atâta inse 
este evidente si nu se pbte trage de nime la in- 
duoibla, ca: nici una intemplare, nici unu documentu 
si nici cea mai mica suspitiuue nu cuprinde acea 
carte in acelu sensu, cumca dâra si Romanii, fia 
cei din Austro-Ungari’a, sbu cei din Romani’a sbu 
rnacaru cei de pre Peninsul’a balcanica, aru fi fostu 
agitati si ingageati in marea mișcare orientala.

Dbca este acbsta, precum nu se pbte negâ ca 
este, bre nu-su orbiți cu totulu atatu Turcii catu 
si Ungurii? bre nu trebue se li crepe in dbue 
capatîn’a diplomatiloru acelora, cari atat’a se temu 
de Panslavismu sbu de supremati’a si cotropirea 
rusbsca, candu ei atatu de puciuu se ingrigescu de 
sbrtea elementului romanu din Garpati si dela 
Dunăre, candu lașa pe acestu elementu maltratatu 
si impilatu, prbda chiaru vicisitudiniloru tempului 
greu, tocmai prin Unguri si Nemți si Turci asiă 
dicundu — de a dreptulu impinsi in braciele 
Muscalului! . ,

Eta deci ca, pre candu cu acbsta brosiura se 
intentionbza acusarea Russului si alarmarea Europei 
in contra Panslavismului, ca totu d’odata este cea 
mai grea acusare si condamnare o portarii netrebnice 
turco-maghiare si austro-germane facia de Roma- 
nimea din Oriente. Apoi candu o data astfeliu cei 
de la potere nu-si precepu interesulu si nu-si vedu 
pecatele, atunci — Dieu, abiâ mai pbte se-i aștepte 
alfa de catu catastrofe din cele mai periculbse.

Ijapusiuln-niigurescn, 30 Marte.
In nr. 19 alu Gazetei, vorbindu d. „u“ in 

corespondinti’a despre justiția se acatia de d. Molnâr 
Geza subjudele reg. si afirma, că ar’ împacă crimi
nalități. — Ast’a e o scornitura ce d. Molnâr nu 
o merita amesuratu caracterului si onestitatiei ce 
lu ornbza. D. Molnăr a aretatu una diligenta rara 
in cerculu activitatiei sale si o desteritate in oficiulu 
seu atatu de mare, incatu ei vă servi spre onbre 
ori si candu. — Acbsta o afirmu si mtienu, pre- 
cumu o recunbsce fia cene, si crediu, că si d. „u“, 
care numai din cev’a pasiune a amestecatu si pre 
d. subjude intre celi ce voii sei dascalesca. Nu-mi 
place a face vorbe fara a documentă adeverulu 
diseloru mele. Am afirmatu, că dlu Molnâr e fbrte 
activu; bea argumente:

In Decembre a. 1875 a venitu in Lapusiulu 
ungurescu in calitate de subjude. Pre anulu 1876 
a avutu din an. espiratu 1875, că restantia 83 
criminalități si 242 abateri, apoi căușele obvenite 
pre 1876. — Tbte aceste le a pertractatu si 
flnitu, după cumu s’a cuvenita ,* marture suntu pro- 

tocolele. Prelanga tbte, că a avutu restantia ere- 
dita de pre 1875 si căușele obvenite pre 1876, 
pre an. 1877 i a remasu restantia 18 criminali
tăți si numai 6 abateri. Apoi in 1875 au fostu 
judecați in generalu 213, er’ in 1876 in 
generalu au fostu judecați 316. — Aci se vede 
activitatea cea mare a d. Molnăr. D. corespondente 
,u“ dice, că d. subjude nu scie limb’a romana.
D. Molnâr scie si intielege limb’a romana — parte 
că unu strainu — destulu de bene, si crediu că 
si dlu „u“ de a venitu in vorba cu ds’a a vediutu, 
că o scie; deci, si acbsta afirmatiune se reduce . . .

Nu e bene, candu unu omu atatu de loialu si 
dreptu se pune in comparatiune cu defunctulu Molnâr 
Sândor, pre care tbta lumea l’a condamnata. — 
Precandu Molnâr Sândor erâ nu numai capulu hoti- 
loru, ci si persecutorulu si sbiciulu lui Ddieu asuprâ 
totu ce erâ romanu. D. subjude reg. amesuratu 
culturei sale ’lu pbte vedb fia cine cu cea mai viua 
căldură catra romani, spriginindule tbte intrepren- 
derile loru salutarie,

„Unulu pentru mai multi.“

Clusill, in 26 Marte 1877.
Nu e destulu, ca trebue se suferimu atate 

insulte si calumnii, publicate prin multe diuarie 
din patria; nu e- destulu, ca prin chiaru organele 
oficibse se impedeca instrucțiunea lâ poporu, si 
ori-ce încercare pentru conservarea si cultivarea 
limbei romane se considera de străini câ propa
gande ideei dacoromanismului, — nu e destulu, 
a vedb cu ochii, cumu se creadia fonduri si insti
tute, ca d. e. si comitatulu curatu romanescu alu 
Hunedbrei se se pbta desnationalisă; nu, ci chiaru 
cele mai mici focularie pentru cultivarea limbei 
nbstre, precumu institutele de cultura si societățile 
de lectura esistenti ici-coleâ in cate unu orasiu, 
chiaru acele in midiuloculu atătoru fatalitati si 
pericole amenintiatorie incepu, de si nu a-si uitâ 
cu totulu, inse că atari, cutediu a dice, a-si negligb 
incatvă missiunea loru cea adeverata.

Se nu mergu mai departe, romanu numai lâ 
societatea de lectura „Juli’a“ a tenerimei romane 
universitarie din C1 u s i u. Acbsta societate au 
fostu si este unu mare daru dela Ddieu intr’unu 
asiă orasiu câ Clusiulu, si la asib o universitate, 
câ acesta, unde vedemu atati teneri romani veniti 
de pre la gymnasii unguresci, cari nu sciu se vor- 
bbsca limb’a romana, cari nu sciu dâ espresiuni 
simtieminteloru loru in limb’a materna, mă ’su siliți 
chiaru in epistble private si in cerculu familiariu 
a recurge la cea maghiara. Apoi inca unde-su acei 
retaciti caroru li rușine a trece de romani si a 
vorbi romanesce, la a caroru îndreptare tocma e 
chiamata acbsta societate?!

Si intru adeveru la infiiutiarea ei, care e 
numai meritulu eruditului barbatu alu natiunei 
romane Dr. Gregoriu Silasi, se potea 
obserbâ cele mai bune semne de activitate, cari 
au insuflatu cele mai frombse sperantie in anim’a 
veri- cărui romanu zelosu.

Astadi inse, candu o vedemu cu statute apro
bate de regimu maghiaru, candu o vedemu in sfer’a 
sa de activitate libera, nu obserbamu afara de cele 
dbue concerturi împreunate cu saltu, ce se făcu 
preste anu in favorulu fondului ei, nici unu pro
gresau spirituale; mâ nici materiale. Si bre causâ 
la aceste unde amu potb-o află? Pbte in lips’â 
de membrii? Nu, ca-ce estu-tempu inca are preste 
30 membri ordinari. Ci caus’a nu e altă, decatu 
indeferentismulu celei mai mari parti din membri, 
acelu indeferentismu fatalu, care pre di ce merge 
cresce, si prin care fora indoibla se calea in pitibre 
cele mai sacre scopuri ale acestei societăți. Si 
acelâ astadi e dejâ asiă de mare, incatu in anulu 
curinte scol, abib se potîi tienb o siedintia, fiindu 
presenta majoritatea membriloru.

Oomitetulu din fruntea societății inca desvblta 
pucina activitate............

Lasandu la o parte cele urmate cu invitarea 
la concertu si apoi abdicerea dela cooperare a Drei 
Bogati, dbca a blamatu ori nu societatea, nutrimu 
cea mai-buna sperantia, ca ddnii competenti voru 
fi de aici incolo mai activi, mai zeloși la venarea 
scopului de caracteru curatu naționale, iusuflandu 
vercarui june romanu spiritulu de mandria in totu 
ce este naționale. Asia se fia! „Ioanu*.

ISistritia-lWaseudu la finea lui Marte.
Domnule redactoru!

nu-ti-am relatatu despre 

natiunale din acestu unghiu alu nefericitei Transil
vanie ; nu am facutu acbsta, pentruca nu am avutu 
nemica imbucuratoriu, br’ despre lucruri neinbucu- 
ratbrie, ’ti marturisescu, ca nu-mi mai place a scrie. 
Si ce asiu potb se ti scriu decatu despre lipsele 
poporului ce crescu si se marescu in proportiune 
potentiata cu tempulu, despre unu indiferentismu 
criminalu atatu alu poporului catu si inteligentei, 
atatu in vibti’a politica catu si sociale si naționale 
si in urma despre neintielegeri si subiectivități 
chiaru si in cestiuni de cea mai vitale importantia 
naționale?! Candu vedu Romani, cari au fostu 
fericiți in decursu de unu tempu lungu de încrederea 
poporului, din alu cărui munca au traitu si traiescu, 
si cari au a multiumi poporului romanescu starea 
in care se afla; candu vedu, dicu, astfeliu de Ro
mani nefericiți ignorandu cu totulu, mâ chiaru ata- 
candu cele mai sacre interease a-le poporului cascigate 
cu mari sacrificiu de sânge si avere, nu mai amu 
nece unu gustu de-a-ti relată pentru „Gazeta*, 
că-ci mi-e rușine de astfeliu de slabitiuni naționale, 
sî mi-e greu a-le dâ la publicitate.

Si dbca totuși mi permitu a-ti scrie astadata, 
o făcu acbst’a voindu, câ se aibi informatiune si 
despre resultatulu congregatiunei noului comitatu 
tienuta in 21 1. c., voindu câ „Gazet’a se fiă in 
curentu si despre desvoltarea noului comitatu B. N...

Regretu din anima că-nece astadata nu me 
aflu in pusetiune de a-ti relată despre una nume- 
rbsa participare a membriloru romani, nece asiă 
de numerbsa precum erau atunci; candu esistâ di- 
strictulu Naseudului.

Din 120 membrii romani abiâ amu potutu 
numerâ vre-o 20 intielegundu aci si pre amploiatii 
municipali, precandu sasii au fostu minimum 50 
din vreo 80. A fostu unu norocu, ca nu a venitu 
pre tapetu nece una causa, in care Romanii se 
vina in opusetiune cu sasii că ci in acestu casu 
cadeau frumusielu cu tbta maioritatea de pre papiru. 
Me dbre, de atat’a nepăsare, atata indolentia . . . 
Dbca acuma suntemu in absoluta minoritate in 
congregatiunile comitatense, cari suntu, potemu dîce, 
uniculu terenu de a ne eluptâ" drepturile si cău
șele nbstre naționali, — precandu amu potb fi in 
eclatanta maioritate . . . atunci se ne intrebamu, ce 
va fi atunci, candu membrii romani voru formă 
abiâ a 4 parte din totalitatea membriloru comite
tului, cum voru fi aparate atunci interesele nbstre, 
candu din preste 190 de membrii, după reorgani- 
sarea comitetului ab'â vomu avb vre-o 45 Romani ? 
Reflectandu la tbte acbste simtiescu mare temere, 
me neliniscesce mare ingrigire pentru celu mai de 
aprbpe venitoriu alu poporului romanescu din acestu 
comitatu.

Venindu la descrierea adunarei comitatense me 
marginescu a spune, că acest’a a avutu una singura 
siedintia ce a duratu dela brele 10 înainte pena 
la P/2 după ambdie. Tbte au decursu rapede ac- 
ceptanduse propunerile comissiunei permanente. 
Numai 2 obiecte au datu ansa la discusiuni mai 
însemnate si anume:

2. Propunerea comissiunei permanente de-a-se 
incuviintiâ la 2 comune din fostulu districtu alu 
Naseudului, câ se pbta vinde nesce complesse de 
păduri granitiaresci, la care dupace comissiunea p. 
a fostu combătută de d. J. Mureaianu si Alesei, 
ca actulu vendiarei nu a trecutu prin tbte formali
tățile, adeca s’a trecutu cu vederea comis, silvanale 
din Naseudu ■— la propunerea d. Cialner (sasu) s’a 
recomandatu comissiunei, câ pre venitoriu se nu se 
mai întâmple astfeliu de ignorări ale comissiunei 
silvanale din Naseudu; si se nu se presentbze nece 
unu. actu comitetului in ante de a fi trecutu prin 
comissiunea silvanale.

2. Dispusetiunile si respective respunsulu mi- 
nisteriului de interne Ia representatiunea comite
tului in caus’a limbei, care are se se folosbsca in 
tbte comissiunile comitatense pr. comis, permanente, 
administrativa etc. prin care respunsu sbu, mai 
bene disu, ucasu ungurescu mentionatulu ministru 
nu incuvenientiaza cererea comitetului comitatensu 
de a se folosi in menționatele corn ssiuni tbte 3 
limbile comitatului, ci aprbba dispusetiunile comite
lui supremu. Insemnu aci, ca comis, permanenta 
nu a facutu nece una propunere. Luandu cuven- 
tulu mai antaiu unu d. advocatu (sasu) propuse a se 
predă actulu mentionatu la una comissiune spre 
studebre si pentru a-si face propunerile referi- 
tbrie .... Cornițele sustienendu a fi acesta pro
punere illegale, declara a nu o potb pune la votu, 
inse dupace d. G. Budaker (sasu) la combatutu 

j prin una logica si decenta vorbire, aratandui, ca
Este demultu decandu aci nu este nemica illegalitate, si aseminoa prin 

vibti’a politica-sociale si i d. advocatu D. Lica, in fine se molcomi si Cornițele



supremu si acestu ucasu se concreditl unei comis- 
siuni de 3, — se inchide incidentele . . .

Atat’a despre adunarea comitetului comitatensu 
din 21 1. c. Observezu aci, ca pana acuma a esis- 
tatu cea mai buna armonia intre Romani si Sași, 
deși multi ambla se o conturbe. Penacandu vă 
dura acesta solidaritate nu sciu, inse se speramu, 
celu pucinu Romanii ei voru fi buni amici si con- 
luptatori si in căușele loru speciale, penacandu si 
densii se voru aretă facia de noi sinceri si neper- 
versi si pena candu voru merită sinceritatea năstra.

Asiu voi, se insociescu acesta scurta descriere 
cu multe glose si recensiuni, d6r’ pentru acuma me 
marginescu la una, me restringu pentru a revocă 
in memori’a inteligentiei romane necesitatea 
absoluta de infientiareaunui clubu 
n a t i u n a 1 e, despre care amu mai vorbitu de- 
stulu alte dati. Lips’a unui clubu naționale, din 
barbati bene meritați si independenți a fostu causa, 
de multe lucruri au mersu pre dosu si catu am 
traitu in districtu romanescu .... Dăca era con
sultări prealabile la fiacare hotarîre prin adunările 
diatf., dăca esistâ unu clubu natiunale si acestă 
eră condusu in tăte afacerile sale de principia, de 
adeveratele interesse locale si natiunale — parerea 
mea este — ca multe, multe cause de suprema 
importantia ar* avă alta facia, nu cum au astadi; 
atunci nu s’ar’ fi nascutu atata dissonantia intre 
cei mai insemnati barbati ai noștri, nu se dă locu 
de a-se nasce si a prosperă intrig’a si alte vitiuri 
daunăse atatu particulariu pentru noi, catu si pentru 
națiune; i atunci politic’a fostului districtu nu ar’ fi 
fostu condusa de amploiati pendenti, servi plecați, 
cari au lucratu după porunca, si păte adeseori fora 
a sci ce făcu, fara resonamentu, fora logica; atunci 
— sum de firma convingere — ca istori'a fostului 
districtu alu Naseudului nu ar’ contienă atate triste 
si din punctu de vedere naționale cam rusinăse 
pagine. Oportunitatea si separatismulu naționale 
nu s’aru fi potutu incuibâ si desvolta pena a ne 
compromite facia de trecutulu nostru si facia de 
solidaritatea Romanlioru, care a reclamatu-o si o 
reclama națiunea romana, pre basea lui 15 Maiu 
1848 dela toti Romanii ardeleni. Dăr’ destulu.

Despre viăti’a năstra districtuale dela infien- 
tiarea districtului pena la contopirea, resp. apunerea 
lui, privita in perspectiv’a desvoltarei sale politice, 
naționale si sociale — ’mi reservu dreptulu la alta 
ocasiune.

Acumu mai accentuezu odata, si coDjuru pre 
toti Romanii voitori de bene, alu caroru anime 
mai nutrescu interesau de căușele năstre, se nu mai 
intardie nece unu minutu cu infientiarea unui 
clubu naționale. Celu pucinu acuma in ăra 
a 11 se se faca aceea ce a trebuitu se se faca de 
demultu . . . Preste scurtu se va pune in lucrare 
reorganisarea comitatului, prin urmare se nu se 
afle nepregatiti. Clubulu naționale ar’ avă prim’a 
missiune de a-se ingriji, că in fiacare cercu elec
torale se se alăga barbati harnici, cari se intere- 
săza si participa la tăte adunările si comissiunile 
comitatense, se se alăga ămeni independenți price- 
puti sî pre catu se păte neinpedecati dela parti
ciparea siedintieloru; nu ămeni ce bolescu de pa
siunea comoditatei, nece de aceia ce făcu numai 
parada din frumos’a incredere a poporului, ci barbat’ 
devotați din anima causeloru naționale. Barbati 
de aceștia avemu, se-i cautamu numai. Se punemu 
la o parte tăte neintielegerile personale, se ne 
reunimu cu totii la aperarea si conservarea drepturi- 
loru si averiloru năstre, se punemu umeru la umeru 
si atunci sum convinsu voru merge tote mai bene. 
Deci clubu naționale si ăr’ clubu.

P u b 1 i u.

A patr’a 
adunare generale ordinarla 

a Institu tului de creditu si de economii 
„ALBIN’A* tienuta in 29 si 30 Martiu.

Presiedintele societății dlu Iacobu Bologa 
deschide adunarea prin unu cuventu de salutare 
la 11 ăre inainte de amădia, constata presenti’a a 
39 acționari, carii representa 534 acțiuni cu 163 
voturi; denumesce in sensulu §. 25 din statute pe 
dd. Ioane Romanu si Visarionu Romanu de notari" 
ăr de scrutători pe dd. Parteniu Cosma si Dr. 
Aureliu Brote si dechiara adunarea in sensulu §. 
26 din statute de constituita.

Oonformu publicatiunei de convocare ddto. 

20 Febr. 1877 presiedintele pune la ordinea dilei 
reportulu anualu alu directiunei. D. directoru ese- 
cutivu Visarionu Romanu da cetire acelui reportu 
in urmatoriulu cuprinsu:

Onorabila adunare generala!
In legătură cu conclusulu adunării generale 

precedente din 28 Martiu 1876 J(punctulu V. alu 
processului verbalu) ne permitemu a ve anuntiâ, ca 
statutele societății năstre modificate in numit’a a- 
dunare conformu legii comerciale noue, s’au apro- 
batu de triburialulu reg. din Sibi.iu prin decissiunea 
sa ddto. 24 Maiu 1876 Nr. 4574 si s’au inregi- 
stratu in sensulu §. 158 din legea comerciala.

Conformu art. 19 si 20 ai aceloru statute 
suntemu, domniloru acționari, pentru a patr'a ăra 
intr’uniti in adunare generala, că se constatamu 
resultatulu afaceriloru unui anu. Avemu deci onăre 
a ve presentă bilantiulu anului 1876 esaminatu si 
aprobatu prin comitetulu de revisiune alu dvăstre.

Acestu bilantiu constitue resumatulu gestiunei 
afaceriloru acelui anu si, precumu ve veți convinge, 
constata mersulu prosperu si desvoltatu alu socie
tății năstre.

Nici in decursulu anului espiratu situatiunea 
generale economica n'a fostu mai favorabila insti- 
tuteloru de bani, că in anii precedenti ai activitatii 
năstre. Recolt’a in cele mai multe parti a fostu 
nemultiamităre, ce la unu poporu agricolu că alu 
nostru, e de influintia simtita asupr’a toturoru ra- 
miloru de economia. La cris’a economica, care du- 
răza acumu de 4 ani necurmatu, s’a adausu anulu 
trecutu si o situatiune politica amenintiatăre, care 
a paralisatu totu spiritulu de intreprindere, vală- 
rile efecteloru publice si chiaru pretiulu imobileloru 
au continuatu a scadă, ăr’ lipaele poporului a se 
inmultl si nesiguranti’a capitalului a cresce.

La apretiarea resultatului gestiunei năstre din 
anulu espiratu, dvăstra nu veți perde din vedere 
aceste elemente nefavorabili, cu cari avuramu a 
ne luptă.

Candu inse si după acestu anu nefavorabilu 
institutulu, prin seriositatea administratiunei sale, a 
potutu nunumai se resiste la tăte greutățile amin
tite, ci si se realisedie unu profitu multiumitoriu, 
acăat’a este prob’a cea mai sigura, ca institutulu 
nostru ofere tăte acele garanție de potere si de 
soliditate, cari inspira o incredere generala.

Premitendu aceste, trecemu la detaiulu opera- 
tiuniloru năstre.

I Depuneri pentru fructificarea.
Cu finea anului 1875 erau in institutu

335 dep uneri in sum’a de . . . 288,446 22
In decursulu anului 1876 s’au mai facutu

217depuneri in summa de . . . 314,211 09
Astumodu totalulu acestui ramu in 1876 a fostu de
552 depuneri in summa de . . . 602,657 31

din aceste s’au ridicatu in decursulu anului
131 depuneri in suma de ... . 273,738 20 

remanendu starea loru cu 31 De
cembre 1876 de

421 depuneri in suma de . , . . 327,919 11
său cu fl. 39,472 89 cr. mai multu că in anulu 
precedentu.

Desvoltarea continua a acestui ramu dovedesce 
simpathi’a si încrederea progressiva a publicului 
pentru „Albin’a*.

II. E s c o m t u 1 u.
Si in anulu espiratu escomptulu a fostu ra- 

mulu nostru de operațiune principalu.
La finea anului 1875 erau in portfoiulu in

stitutului
1615 schimburi in valăre de . fl. 470,904 62 

in decursulu anului 1876 s’au
escomptatu

3599 schimburi in suma de . fl. 1.316,684 39
Prin urmare starea totala a 

portfoiului de schimburi in 1876 
a fostu de
5214 schimburi in suma de . fl. 1.787,589 01

Din acestea s’au rescumpe- 
ratu si s’au rescomptatu in de
cursulu anului
3520 schimburi in valăre de . fl. 1.292,405 72 
remanendu starea portfoiului cu

finea anului 1876 de'
1694 schimburi in valăre de . fl. 395,183 29 
său cu 24,278 fl. 67 cr. mai mare că aDulu pre
cedentu.

In decursulu anului s’au reescomptatu la alte 
institute din portfoiulu nostru 254 schimburi in 
suma de 252,772 fl. 29 cr.

O suma dubiăsa de 1000 fl. este trecuta in 
bilantiu intre perderi. Dăca acăsta suma, pe care 
n’o consideramu totalminte de perduta, se va in- 
cassâ mai tardiu, se va trece atunci in contulu 
profitului anului respectivu.

Alte daune n’avuramu in decursulu anului 
nici in acest’a si nici in alti râmi de operațiune.

III. Creditulu ipotecariu.
Situatiunea economica si politica nefavorabila 

n’a facutu inca possibile nici anulu trecutu reali- 
sarea vechiului scopu alu societății năstre, d’a emite 
scrisurile fonciari. D'aceea in ramulu ipotecariu s’a 
operatu si acumu mai pucinu. Iudata ce inse situ
atiunea se va lamuri vomu luă tăte mesurile pen
tru efectuirea emissiunei.

împrumuturile năstre ipote- , 
cari au stătu la finea an. 1875 din

87 oblegatiuni in suma de . fl. 36,659 36 
in decursulu anului 1876 s’au
mai realisatu

14 împrumuturi in suma de . fl. 6,900 —
Cu totulu deci au stătu a- 

cestu ramu din
101 împrumuturi in suma de . fl. 43,559 36

In decursulu anului s’au re- 
scumperatu

1 obligațiune, care cu ratele 
ce s’au mai respunsu face . . fl. 7,488 78

remane deci cu 31 Dec. 1876
100 oblegatiuni in suma de . fl. 36,070 58

care este garantata prin ipo- 
tece de unu arealu preste totu de

1452 jugere 266 Q0, in pretiu 
de 250,131 fl. 30 cr.

IV. L o m b a r d u 1 u.
Dela starea de................... fl. 4000 —

in care s’au aflatu la finea anului 
1875 împrumuturile năstre pe e- 
fecte publice, s’au redusu acele-si 
cu 31 Decembre 1876 la . . . fl. 1270 —

Veți sci, ca in impregiurarile actuali nu păte 
fi nici-cumu recomandabilu, a dă ăre-care desvol- 
tare acestei operațiuni de creditu.

(Va urmă.)

Noutati diverse.
— (La institnte militari de eres- 

Cere!) Cetimu, cac. r. Ministeriu impe- 
rialu de resbellu cu datu 23 Februariu 
1877 escrise unu-concursu, pe care-lu recomendamu 
cu totu adinsuln, că se se folosăsca de elu catu 
de multi romani. Elu suna asiă:

„Cuinceputulu anului viitoriu scolariu (15 Sept, 
a. c.) se voru afla in institutele militari c. r. de 
crescere cam urmatăriele locuri erariali militari 
libere pentru doritori:

80 locuri in scălele reali militari inferiori in 
Giins si St. Pălten;

10 pana ’n 15 locuri in scăl’a reale superiăre 
1 cursu in Beseric’a Alba (M. Weisskirchen);

35 pana in 40 locuri, cursu III in scăla reale 
militare superiăre totu acolo;

70—75 locuri in cursurile 1 in ambele aca
demie militari.

In cnrsulu 2, 3 si 4 a unei scăle reali infe
riori militari, apoi in alu 2 cursu in scăl’a reale 
superiăre militare din Weisskirchen, pentru anulu 
viitoriu nu se potu inca primi.

Conditiunile de primire se afla in §§ ii 14 si 
19 ai regulamentului de primirea aspirantiloru din



crescerea privata in institutele c. r. militari (publi
cate cu cercularea din 5 Juliu 1875 nr. Preș. 2458, 
care se p6te trage dela librarii din Vien’a Seidel 
& Sohn.)

Petitiunile de primire la persânele, ce se tienu 
de militari, suntu a se da pe cale officidsa militare 
celu multu pana in 15 Maiu la comand’a generale 
militare a respectivului aspirantu.

La aceste petitiuni suntu a se alatura:
1. Unu testimoniu de locuintia si patria.
2. Testimoniu de nascere si botezu.
3. Testimoniu, ca e oltuitu (ddca nu va fi in 

testimoniulu medicului pusa si olîuirea).
4. Testimoniu medicului miiitariu si in fine.
5. Testimoniulu ultimu de sc61a si studia, 

respective testimoniu de frequentatiune seu de ma
turitate alu aspirantelui.

Ni s’a comunicatu acestu concursu si dela co
mand’a c. r. militaria din Sabiiu, dâr’ elu da roto- 
golu prin t6te diariale, si noi reimprospatamu cele 
8U8U dise, câ se ne folosimu de elu pe intrecute, 
pentruca, dfica fiii noștri si asia trebue se-si faca 
anii de servitiu militare, apoi e mai aventagiosu 
pentru ei, ddca crescu in institute, de unde aducu 
cu sene pregătirea si indreptatirea de a servi câ 
officiri.

— (Focu mare.) In comun’a Boi (Bun) 
langa Oresti’a erupse in 1 Aprile noptea unu focu 
de mana diavoldsca — atatu de mare, incatu in 
2—3 bre dearsera 83 case dimpreună cu clădirile 
economice, fructe, si totu din giuru. Viforulu stra- 
plantâ foculu si in comun’a vecina Cigmo, in de- 
partu de 6ra, unde arsera 18 case si 23 siuri. 
Totu mana satanica va fi pusu si aici focu. Tetiu- 
narii ar’ trebui cautati si puși la scutâla pe vibtia.

' — Expeditiune ung., la Asia centrale 
întreprinde c. Bela Szecheuy cu alti 2 literati si 
cu scopu de a cerceta locurile necunoscute in Asi’a 
centr.ale si a studia relatiunile zoologice, botanice 
si mineralogice; ddr’ costa 100,000 fi. si numai 
la tbrnna voru porni.

— 1560 tunuri pentru armarea artileriei 
ndstre suntu gata tormentate; se mai reparâza inca 
80 tunuri de munți -de calibru de 7 centimetri, 
apoi 780 tunuri de reserva si 40 dela 8—10 cen
timetri de largi fir’ de munte. In scertu tempu 
Austri’a va avd cu t6te gata 2460 tunuri, 2920 
lafette, atatea carre cu munitiune si preste 1 mi- 
lionu proiectile, bombe.

— (Unu episcop u dejustitiatu.) 
Ion D. Lee, episc. Mormoniloru din America, fîi 
de catra justiti’a federale condamnatu la mbrte, 
pentruca a fostu luatu parte la masacrulu emigran- 
tiloru californiei in 1857; elu fb impuscatu in 
24 Marte tocma in loculu, unde se intemplă ma
sacrulu, in faci’a poporului.

(Sinucideri inFranci’a)se intemplara in 
an. 1876, 5600 ad. 4400 de barbati si 1200 femei, 
după statistica offîciale. Caus’a se scrie a fi smin
tirea de minte, ur’a vieții, doreri corporali si beti’a. 
1800 era tierani, 1000 palmasi si 228 servitdrie; 
29 era mai teneri de 16, 78 preste 80 ani. Cu % 
parte mai multi decatu in an. 1875.

— Metropolitu in Bucovin’a si 
Dalmati’a se denumi archimandritulu B 1 a s e v i c z; 
patriotulu romanu Andrievicz se denumi ar- 
chimandritu. Din partene le dorimu successele cele 
mai bune intru păstorirea turmei incredentiate, 
care se semta, ca grigi’a pastoriloru ei se estende 
la t6te necessitatile culturei poporului in limb’a lui, 
câ se nu degenereze spre daun’a patriei.

— (Daunele, ce le a avutu Franci’a in 
resbellulu cu Germani’a in an. 1870/1.) Ministeriulu 
francescu de interne a facutu o statistica despre 
t6te daunele, câte le au suferitu poporatiunile, 
prin invasiunea germaniloru din 1870/1. Sum’a 
totale, constatata prin organele administrative fran- 
cese, face in franci 886,957,755; contributiuni de 
resbellu si pedepse in bani se plătiră Germaniloru,

229,996,029 franci, din care suma plăti singurii 
Parisulu 200 millidne de franci. Recuisitiunile in 
naturale, care le dedera francesii, se urcara la 
134,107,747 franci. Spesele cu incuartirarea si 
cu ingrijirea trupeloru făcu 101,809,814 franci, 
Daun’a causata prin furtu, prin focu si prin alte 
acte bellice face 392,911,839 franci.

T6te pierderile acestea se impartu asupra a 
34 departemente, dintre cari Seine-et-Marne, Seine si 
Seine-et Oise au suferitu tare; celu da’ntaiu cu 
50,904,041 fr., dra alu doile 268,196,022 fr. si 
alu treile 146,500,930 fr. Statulu a platitu 
pentru t6te aceste perderi o desdaunare in sum’a 
de 617,147,889 fr.

Cu t6te daunele si cu tbte miliardele cele ț i
multe, cate le au platitu Franci’a Germaniei, totuși 
ea e tare si mare, asia, incatu germanii ducu mai 
multa frica astadi decatu inainte de resbellulu 
din 1870/1.

— (Mahomedanismulu) se p6te profesa 
de orcine, numai atata se declare doi martori 
inaintea cadiului, ca cutare a pronunciatu formul’a: 
„La ilaha illa Allah na Mahomed Rassul Allah", 
ad. nu este decatu unu Ddieu si Mahomedu e pro- 
fetulu seu, si p8rs6n’a respectiva e si mahomedana.

— (B i s m a r k) — si cerb concediu dela sarcini 
si câ disgratia — lu obtienb. „Morning Post", diariu 
anglicu, dice, ca caderea lui Bismark va inlatura 
caus’a permanente a turburariloru, cari agita Europ’a 
si va permite se se culâga fructele protocolului, 
subscrisu in caus’a orientului.

— (Expositiunea din 1878 i n P a- 
r i s u.) „Monitorulu universale" anuncia, ca An- 
gli’a a cerutu pentru exposantii anglesi locale mai 
considerabile, ca se pregatescu a representa pe in
trecute industri’a s. a. Intocma si Russi’a si Au
stri’a, ceea ce s’a si pusu la cale. Ore romanii nu 
se voru incorda a-si representa si ei industri’a si 
progressulu Beu ?

Mai nou.
Foile maghiare din Clusiu aducu scirea, c a 

Russi’a ar fi declaratu resbelu Tur
ciei. Acâsta scire o inregistramu cu tbta re- 
serv’a, fiindu ca nu este constatata iu modu 
officialu.

— Ministrulu de esterne anglesu, lordulu 
Derby a declaratu porții ottomane, ca nu are se 
aștepte nici unu spriginu din partea Angliei. In 
Constantinopole se astdpta o schimbare de mini- 
steriu. Opiniunea publica cere demissionarea lui 
Mahmud Damad si a lui Redif.

— Ministrulu de resbelu din Constantinopole 
a datu instrucțiuni comandantiloru de trupe din 
Erzegovin’a ai Albani a in privinti’a deschiderii 
ostilitatiloru cu Muntenegru. Ddr’ Muntenegrinii 
din partea loru inca nu stau cu manile in sinu, 
ci dejâ au inceputu a dirigiâ trupele sale catra 
confinie.

Syphon-institutu de montura 
de

0. DAVID,
Budapest’a VIII, strat’a conți 33, 
-si recomanda cu totulu nou construitele 
Syphon-butelie si suprapusure, cu pre
tiurile cole mai moderate in dbue mustre, 
montate din celu mai cnratu cusitoriu. Re- 
parature de ariicli de cositoriu si metallu se 
primescu.

T<5te constructiunile de apparate pentru 
ap a soda se efectuaza. Pretiurile curente gratis si franco. 
Comande din provincie se eiectuaza cu promtetia. 6—6

Redactoru respundietoriu si EditoruIACOBU MURESIANU.

Spre plăcută orientare
a onor, preoți romani gr.-or.!

La intrebarile, ce mi sau facutu din mai multe 
parti, amu on6re a aduce la placut’a cunoscintia a 
domniloru preoți romani gr.-or., cumca in totu 
momentulu sumu gafa a primf comande de reve
rende, pre cari le voiu îndeplini cu cea mai mare 
promptitudine, cu gustu si după cea mai noua 
croitura, pre langa pretiurile cele mai moderate. 
Stoffe de reverenda de cea mai fina si mai trainica 
calitate amu totu-deuna in depositulu meu. Prea 
stimatii domni preoți, cunoscuti si necunoscut!, 
potu fi assecurati, ca dela mine voru capetâ numai 
lucru solidu si trainicu.

Cu profunda stima

G. KUNKEL.
6—6 Strat’a caldarariloru, Brasiovu.

i r Cu numerulu acest’a se 
începe patrariulu alu duoilea Aprile- 
Iuniu alu anului curinte. Acei domni 
prenumeranti, cari au platitu abona- 
mentulu numai pe patrariulu primu, 
se binevoiesca a-si reînnoi abona- 
mentulu, câ se nu li se intrerumpa 
tramiterea diurnalului.

— La numerulu acest’a avemu 
unu suplementu de una c61a intrega: 
„Testamentulu defunctului Ioane 
JS>oppu Maiorii din Reginulu 
sasescuA

Pretiurile piaceiin 13 Aprile 1877.
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la bursa in 13 Aprile 1877 stă asia:

Galbini imperatesci — — 5 fi. 98 cr v. a.

Napoleoni — — — 10 , 14’/2 99 99

Augsburg — _ — 111 . 75 99 99

Londonu — — — 122 „ 40 99 99

Imprumutulu nationialu — 63 „ 90 99 99
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MT* Finea testamentului va apare cu nr. 
viitoriu.

Editiunea: Cu tipariulu luiIOANE GOTT si fiiu HENRICU.



Snpplementu la Nr. 25 alu „Gazetei Transilvaniei.".

TESTAMENTULU
in Domnulu repausatului ioarano IWBa.io»’*-

Petrunsu de adeverulu eternei sentintie a 

Creatorelui, cumca voiu avb a me reintârce la cele 
eterne, si ca esecutarea acestei sentintie me p6te 
urmă in totu minutulu, prin urmare: me p6te 
surprinde; — câ acesta se me afle pregatitu si in 
privinti’a ultimeloru mele dispusetiuni asupra averi- 
loru mele, — cu ajutoriulu Atotupotintelui — cu 
multe sudori acuirate si cu mare parsimonia pă
strate, si anume: câ acelea după mortea mea se 
se impartidsca intre dilectele mele rudenii; scump’a 
mea națiune si fidelii mei servitori amesuratu do- 
riutiei mele ferbinte si pie asiâ, in catu nimene 
se p6ta avb causa a se plânge sbu chiaru a pro
ceda, — si câ dispusetiunile se aiba valbrea le
gala, — acumu candu inca din grati’a Atotu
potintelui — me aflu in deplina sanetate si facul
tate spirituala, fora nici una influintia străină, amu 
compusu — in numele Tatalui, Fiiului si Spiritu
lui santu — urmatoriulu

Testamentu.
A. Inmormentarea corpului meu.
1. Dorescu, câ inmormentarea corpului 

meu defunctu se se effeptuedie pre langa stricta 
observare a dispusetiuniloru mele cuprinse in pun
ctele urmatârie:

a) Corpulu meu defunctu ori si unde aflatoriu
— se se espuna in cas’a mea, in care locuiescu ;
— aici se se asiedie in sicriu de metalu in pretiu 
de pana la una suta fior. v. a. provediutu cu: 
giolgiu, perini etc., spre a caroru cumpărare si. 
adjustare se va pota spesa pana la cincidieci de; 
fior. v. a. imbracandu-mi-se corpulu in vestemen-f 
tele cele negre, dra in giurulu catafalcului punen- 
du-se luminări de cdra in cuantitatea receruta.

b) Câ ori-ce sgomotu se fia delaturatu, va fi 
a se face dispusetiunea, câ afara de rudeniele mele 
si trei individi onești acordați pre langa diurnu de 
cate unu fior. v. a., preste nbpte 6meni străini se 
nu priveghedie asupra corpului meu.

c) Defunctiunea mea va fi a se annontia prin 
campanele dela t6te besericele din Reginulu sasescu 
si maghiaru de t6te confessiunile, si pentru cam- 
pane va fi a se solvi cate cinci, bra tragatoriulu 
cate doi fior. v. a. la fiacare beserica.

d) Conductulu funebrale va pleca dela curtea 
mea din piati’a capitala a Reginului sasescu; — 
sarcofagulu se va transportă prin careta funebrala 
din loco, pentru care va fi a se solvi sum’a de 
diece fior. v. a.

e) La acestu couductu va fi a se invita ca- 
pell’a de musica (Turnerbauda) din locu, si va fi 
a li se solvi sum’a de douedieci fior. v. a., mai 
incolo va fi a se face dispusetiunea: câ toti șco
larii romani de ambe secsele se se p6ta infatiosia 
in corpore, caror’a apoi va fi a li se da sum’a de 
20 fior. v. a. in bani de argintu de cate 10 cr. 
spre impartire egala.

f) Conductulu funebrale astufeliu arangeatu 
plecandu — ddca nu va fi tempu ventosu, se voru 
pota aprinde si vr’o 12 foveze — si asiâ va merge 
pre laDga observarea datineloru ritului orientale, 
pana inaintea maicei beserice gr.-cath., 6ra acolo 
va fi a se celebra cultulu divinu funebrale tienen- 
du-se si iertatiunile.

g) Celebrarea ceremonieloru funebrale dorescu 
se se effeptuedie sub pontificarea Reverendissimului 
domnu protopopu Ioanne Hossu din Milasiulu-mare 
pre langa intrevenirea ddloru protopopi Gabriele 

Chetianu din Cosma si Iosifu Brancoveanu din Idi- 
celu dinpreuna cu dd. preuti: Alesandru Budnariu 
din Pinticu, Theodoru Popu din Faragau, Vasilie 
Mare din Reginulu maghiaru, Ioanne Pantea din 
Felfaleu, Alesandru Ternovanu din Ernotfaia, Ni- 
colau Petru din Gurgiu, Daniele Matheiu din Beica 
romana, Simeone P. Crainicu din Urisiulu de josu, 
si Simeone Crainicu din Habicu, — dintre cari 
rogu pe părintele Budnariu se binevoidsca a tiend 
o scurta cuventare, carea d’impreuna cu iertatiu
nile se nu duredie preste jumetate 6ra ; — in fine 
aducundu-mi aminte si de aceea, cumu-ca la in
mormentarea corpului meu voru luâ parte si con- 
cetatianii sasi, in midiuloculu carora mi-amu pe
trecuta vidti’a, si de catra cari fui onorata cu ale
gerea de membru in comunitate, si in mai multe 
societăți, dorescu, câ se se tiena si una scurta 
cuventare in limb’a germana, deci rogu pre vene- 
rabilulu domnu parochu lutheranu se binevoidsca a 
contiona, rogandu-lu totudeodata : câ cuventarea se 
nu duredie mai multu decatu x/4 6ra. — Aici se 
intelege de sine, cumu-ca nu voescu a eschide 
nici pe parochulu locale nici pe capelanulu seu dela 
participarea la ceremoniele funebrale.

Fatigiele susu numitiloru domni, precumu si 
a celoru trei cantori, cari voru coasista Ia ceremo
niele funebrale, voru fi a se remunerâ astfeliu, câ: 
părintele pontificante si cei doi contionanti se pri- 
mdsca cate trei, dra ceilalți cate doi, in fine can
torii cate unu galbinu imperatescu, spre care scopu 
se voru afla in secretariulu meu din dormitoriu 
treidieci si patru galbini depuși.

h) Terminandu-se ceremoniele funebrale, cor
pulu meu se va asiedia in mormentariulu meu fa
miliare, fundata si edificata de mine inca la anulu 
1869 in cimeteriulu gr.-cath. langa maic’a bese
rica romana din Reginulu sasescu.

i) Precumu mi-amu esprimatu dorinti’a in 
punctulu b) cumu-ca dorescu câ ori-ce sgomotu se 
se iucungiure, asiâ dorescu, câ si după inmormen
tarea corpului meu se nu se faca asiâ numit’a 
„Comendare* cu mancari si in ospetiu sgomotosu,
— inse nu oprescu asiâ numit’a „Pomdna", deci 
dispunu, câ: după ce se va asiedia corpulu meu 
spre odihna eterna, se se avisedie, cumu-ca la 
curtea mea in piati’a capitala se va impartf po- 
rndna, si va fi a se da flăcărui individu cate una 
pane in pretiu de 10 cr. d’inpreuna cu cate o 
luminutia de cdra â 5 cr. si pre langa acestea 
cate unu banu de 10 cr. in argintu; spre care 
scopu se va afla depusa sum’a de cincidieci fior, 
v. a. alaturata langa galbini.

1) Spre acoperirea speseloru inmormentarei 
m’amu ingrijitu de o parte prin sumele, ce se voru 
potd incassâ dela societățile de inmormentare 
Nr. 1 si 3 din locu, la cari sumu membru, după 
cumu voru dovedi cărticelele, ca se voru aflâ intre 
documentele mele, dra de alta parte se va afla o 
anumita suma depusa in secretariulu din dormi- 
toriulu meu.

B. Fundatiuni.
I. Peutru serbarea santeloru Liturgii.

II. Conservarea mormentariului meu.
§. 2. Religiunea e acelu asilu, unde aflandu 

refugiu si consolare in cele mai critice momente,
— religiunea ne inddmna „Se lucramu asiâ, câ 
si candu amu avă in veci se vietiuimu si se ne 
ingrijimu de salutea sufletului asiâ, câ si candu 
amu avă a mori adi,“ — Deci îndemnata de piulu 
temeiu ai de invetiaturile Maatuitoriului, — inainte 

de tote dorescu a face dispusetiunea, câ după 
mârtea mea se se serbedie in fia-care anu cate trei 
s. Liturgii pentru salutea si eterna odihna a 
sufletului meu prin parochulu gr.-cath din Reginulu 
maghiaru si ca acdsta pia dorintia se o sciu assi- 
gurata, testezu, dau, donediu si legatuescu sum’a 
de una suta fi. v. a. câ fondu, din a cărui inte- 
ressuri anuale va trage parochulu din Reginulu 
maghiaru remuneratiune fatigei sale si care fondu 
se va infiintia pre langa urmatbriele nemodificavere

C o n d i t i u n i:
a) După mârtea mea si după ce eredele meu 

universale mai la vale numindu — se va dechiara, 
cumu-ca primesce acea denumire, numai decatu se 
va depune in cass’a de păstrare din Reginu sum’a 
de una suta fior. v. a. câ fondu spre fruptificare 
pentru mentionatulu scopu.

b) Din interessurile acestui capitalu calculata 
â 5% va trage parochulu ante pomenitu anuatim 
4°/o, âra restulu de l°/0 se va adaoge la capitalu, 
pana candu prin acela se va spori capitalulu la 
doue sute fior. v. a. si de acolo inainte va trage 
parochulu si din interessurile acestei sute 4°/0, dra 
l°/0 va remand si aici spre sporirea capitalului 
pana candu va ajunge la sum’a de trei sute fior, 
v. a., candu apoi va trage parochulu intregulu 
interusuriu.

c) Pentru sum’a din interusuriulu fondului 
după modalitățile susu statorite tragundu va avd 
respectivulu parochu a serbâ in fiacare anu cate 
trei ss. Liturgii, si anume: una in 2 Iuliu, câ 
dio’a aniversarei nascerei mele, una in 7 Ianuariu, 
câ dio’a patronului meu st. Ioanne Botezatoriulu, 
si una in dio’a aniversarei mdrtei mele, carea se 
va stator! după ce me voiu stramutâ la cele eterne 
si, câ se scie si pdta lua parte la acelu servitiu 
divinu si aceia, cari ar’ dori a inaltia rogaciuni 
catra Părintele cerescu pentru salutea si odihn’a 
sufletului meu, va avd parochulu a face cunoscuta 
poporeniloru in Duminec’a sdu serbatdrea ce va 
cadă inainte de dilele defipte, si câ insusi paro
chulu se pdta avd dilele pomenite in perpetua 
evidintia va avd a tiend unu repertoir pusu la 
unu locu potrivitu in s. Altariu.

d) Câ acesta fondu se fia in evidintia, se 
trdca dela unu parochu la altulu si se se serbedie ss. 

‘Liturgii amesuratu piei mele dorintie va fi a se 
prenota atatu fondulu, catu si scopulu aceluia in 
protocolulu parochiei, dra comitetulu parochiale va 
binevoi a supraveghia, că aceste disputatiuni se se 
si indeplindsca, si pi’a mea dorintia se se reali- 
sedie si despre ori-ce si din partea ori si cui in- 
templanda întreprindere contraria vointiei mele a 
face aratare la autoritatile competinte.

ad B. Fondulu mormentariului.
§. 3. Dedrace osemintele mele voru fi elo- 

cate in mormentariu pe veci si dedrace dorescu, 
câ si osemintele rudeniloru mele se pdta fl elocate 
langa ale mele, de sene urmddia, cumu ca si de
spre ve8nic’a conservare a mormentariului meu de- 
bue se me ingrijescu, deci testezu, dau, donezu si 
legatuescu sum’a de una suta fior. v. a. câ fondu 
spre scopulu acumu pomenitu pre langa urmatdriele 
nemodificavere

C o n d i t i u n i:
a) După mdrtea mea si după finirea pertra- 

ctarei lasamentului meu in terminu de unu anu 
va depune eredele meu universale sum’a de una 



suta fior. v. a. in cass’a de păstrare din Reginu 
câ fondu pentru conservarea mormentariului meu.

b) Acestu fondu va avă a fructifica in cinci- 
dieci de ani neintreruptu, că asia se ajunga la 
sum’a de una mie fiorini v. a.

c) Deărace mormentariulu meu e nou edificatu 
din materialu solidu si acoperitu cu pleu grosu, 
asia se păte spera cu siguritate, cumu-ca in de- 
cursu de 50 ani nu se voru recere spese mari 
spre conservarea aceluia, si deărace capitalulu fon
dului prin adaogerea interusuriului de 5°/0 la fia- 
care jumătate anu va ajunge la sum’a de 1177 fi. 
.17 cr. v. a. si din sum’a de 177 fi. 17 cr. v. a. 
se voru potă solvi spesele renovarei, asiâ va avă 
eredele meu universale si după mărtea densului, 
eredii sei a se ingriji de buna starea mormentariu
lui, pana candu se voru implini 50 ani, ăra de 
acolo inainte va trece fondulu respective dreptulu 
de a incassâ interusuriulu capitalului de una mie 
fior. v. a. pe parochulu romanu gr.-cath. din Re- 
ginulu maghiaru d’inpreuna cu obligațiunea: a se 
ingriji de buna starea perpetua a mormentariului 
remanendu familiei eredelui meu universale dre
ptulu a supraveghia de buna starea si conservarea 
mormentariului — că proprietatea densei — si a 
potă solicita effeptuirea reparatiuniloru necessarie 
prin parochulu mentionatu.

d) Deărace intentiunea mea e: a inbunatatf 
venitele parochului din Reginulu maghiaru, de sene 
se intielege, cumu-ca densulu nu va fi datoriu ia 
administra restulu ce ii va remană din inter
usuriulu capitalului de una mie fior. v. a. nicairea, 
ci ii va remană densului, inse acestu dreptu va fi 
a se infera in protocolulu parochiei d’inpreuna 'teu 
obligațiunea, ce o va avă parochulu facia cu acestu 
fondu si respective beneficiu, că asia sa fia in 
evidintia pe veci, se trăca dela unu parochu la 
altulu. —

e) Famiii’a eredelui meu universale va avă 
dreptulu in casu, candu parochulu respectivu la 
provocarea densiloru nu ar’ effeptuâ reparatiunile 
necessarie, a face dispusetiunea, ca interusuriulu 
capitalului se nu i se estradă parochului, ci fami
liei menționate spre effeptuirea reparatiuniloru, si 
numai după ce va fi mormentariulu bine reparatu 
va potă trage parochulu interusuriulu superflh, 
ăra in acelu casu, candu parochulu si mai departe 
ar’ neglige implinirea obligatiunei sale va fi a ii 
se lua acestu dreptu si beneficiu pentru totudeuna 
si a se transpune pe parochulu dela beserica ro
mana din Reginulu sasescu, si dăca si acel’a ar’ 
abusa acestu dreptu si beneficiu, atunci va fi a se 
lua si dela densulu si va remană sub dispusetiunea 
familiei eredelui meu universale. De altumentrelea 
rogu si pe curatoratulu dela parochi’a gr.-cath. dini 
Reginulu sasescu, se binevoiăsca a se convinge din 
candu in candu despre starea mormentariului meu? 
si a face attenti pre respectivii la defectele ob- 
servande.

O. Denumirea eredelui universale si conditiunile.
§. 4. Luandu in consideratiune trist’a in-! 

pregiurare, cumu-ca națiunea romana f6rte pucini 
barbati are cu stare buna materiala, prin urmare 
aceia, cari ar’ fi său sunt chiamati a pași pre 
aren’a luptei pentru recastigarea, apararea si con
servarea drepiuriloru naționale si politice nu se afla 
in positiune independenta; — din acestu inotivu 
amu doritu de multu si dorescu si in acestu mo- 

rm9ntu solemnu a contribui după micele mele po
teri materiale la astuparea acestei lacune, deci de- 
numescu de erede universale alu tuturoru averiloru 
mele mobile si imobile — (afora de unele, cari 
le donăzu besericei si scălei din Logigu, bisericei 
din Reginulu maghiaru si unui stranepotu) — pe 
nepotulu si affinulu meu Ladislau V. baronu de 
Popp, presiedintele sectiunei transilvane a curiei 
din Pest’a, pre langa urmatăriele

O o n d i t i u n i:
a) Mosi’a mea din otarulu Reginului maghiaru 

numita „Maioreni* (Maiorfalva) va fi neinpartivera si 
neinstrainavera, si numai eredii de secsulu barbatescu 
voru avă dreptu de a succede in acea, ăra in casu, 
candu linea barbatăsca din famiii’a eredelui meu 
universale ar’ descenda — s’ar’ stinge — atunci 
va trece acăsta moșia in proprietatea n a t i u n e i 
romane, respective la fondulu „A s s o c i a t i u- 
nei transilvane* pentru literatur’a romana 
si cultur’a poporului romanu spre a se infiintia o 
scăla său unu institutu de agronomia pe 
acestu conplesu in estensiune de sieptedieci j ugere.

b) Că acestu dreptu analogu fidei comis — 
se păta susta, va fi datoriu primogenitulu erede de 
secsulu barbatescu a estrada partea eredelui seu 
coerediloru de acelasiu secsu in bani, după pretiulu 
ce se va statori de catra pretiuitori si precepetori 
de lucru judecatoresci, si dăca primogenitulu nu 
ar’ voii a implini acăsta detorintia, atunci va trece 
la urmatoriulu si asiâ successive pana la celu mai 
teneru, — ăra in casu candu din lips’a baniloru 
nici unulu ar’ fi in stare a potă inplini acăsta 
conditiune, atunci voru manipula mosi’a că unu 
bunu comunu, si voru inparti venitele, ce voru re- 
sulta din acăsta moșia; — in fine dăca unu erede 
ar’ fi in stare a potă escontenta numai pre unulu 
său si mai multi, inse nu pe toti eredii, si in 
privinti’a persănei escontentandelui nu s’ar’ potă 
invoi intre sene, atunci va decide sărtea său judii 
arbitrari.

c) In acelu casu, candu vre-unu erede sar’ 
abate dela conditiunile susu statorite si s’ar’ in- 
cerca a instraina său inparti fisice in natura acestu 
complessu, atunci unu atare erede se va considera 
de nedemnu de binefacerea mea si de unu trada- 
toriu alu dreptului si fericirei natiunei romane, si 
pentru acestu pecatu naționale va fi lipsitu pentru 
totudeuna de dreptulu seu si, dăca nu s’ar’ afiă 
alti eredi din acăsta familia de secsulu seu barba
tescu, său, dăca toti ar’ comite âcestu pecatu, 
atunci va trece acest’a moșia in proprietatea veș
nica a natiunei romane.

d) „Associatiunea transilvana* va avă dreptulu 
si chiamarea a prenota acestu dreptu, reservatu 
natiunei, in cărțile funduarie si spre tienerea 
in evidintia a acestui dreptu a’si procura din candu 
in candu informatiunile necessarie, ăra in casu, 
candu in urm’a conditiuniloru antestatorite ar’ avă 
a intra națiunea in dreptulu ei reservatu, atunci 
va avă „Associatiunea* a face numai decatu pași 
legali pentru realisarea acelui dreptu, si după re- 
alisarea aceluia a infiintia scăla său institutulu de 
agronomia după modalitățile, ce se voru statori 
prin adunarea generale, in privinti’a caror’a numai 
aceea conditiune o statorescu, câ mosi’a se se nu- 
măsca pe veci „Maioreni* si scăla său institutulu 
se părte humele meu.

e) Deărace nu voiescu a impedeca ăre-si-care 
melliorare a moșiei aău redicarea unoru edificie co- 
respundiatărie pentru economia său resiedintia fa
miliei, si nici potu pretinde, câ in cașurile acelea
— candu mosi’a ar trece in proprietatea natiunei, 
se nu păta avă famiii’a dreptulu de recompensare,
— statorescu, câ: inainte de a se face ore-si-care 
melliorare se se oculădie mosi’a judecatoresce si 
după finirea melliorarei, se se statorăsca si pretiulu 
mellioratiei, apoi atunci, candu va avă a trece 
mosi’a in proprietatea natiunei, asemenea se se 
oculedie, si pretiulu mellioratieloru, care nu va 
potă fi mai mare, decatu celu statoritu mai in
ainte, — va fi a se rebonifica de catra „Associa- 
tiune transilvana*, său din fondulu aceleia, său 
prin ecsarendarea moșiei, la care voru avă dreptu 
in casulu primu eredii de secsulu femeescu, ăra in 
casulu secundu cei de secsulu barbatescu a primi 
pretiulu mellioratieloru.

D, Legate pentru rudenii,
§. 5. Deși iubirea consangenica — acea le

gătură divina — intre mine si rudeniele mele au 
fostu, este si va fi fora deosebire si perfecta, — 

deărace eu prin lasamentulu meu mai multu feri
cirea natiunei o liau in consideratiune si mai 
vertosu pentru a potă cresce prunci buni, din cari 
se devină membrii înzestrați cu cultura si sciintie 
spre a potă inainta acestu tesauru, si a apara 
drepturile natiunei legatuescu anumite sume pentru 
rudenii, — asiâ si sumele voru fi amesurate giur- 
stariloru unei său altei familie; — cea ce din 
partea densiloru nici ca se va considera de ore-si- 
care deosebire a gradului iubirei mele; deci testezu, 
dau, donediu si legatuescu rudenieloru mele mai 
la vale numite, sumele totu mai la vale specificate 
si oblegu pe eredele meu universale baronu de 
Popp; câ acelea sume după mortea mea si după 
finirea pertraptarei lasamentului meu in terminu 
de unu (?) sa li solvedie respective depună in .bani 
gata si in valăre austriaca, si anume:

Va avă a solvi:
1. Sorărei mele Ann’a Popp Maior vedu- fiorini 

vita Olteanu sum’a de doue mii fi. v. a. 2000
2. Nepătei mele de sora Elen’a Olteanu mă

ritata baronăsa de Popp sum’a de patru
mii fior. v. a. .... 4000

3. Napătei mele de sora Amali’a Olteanu 
maritata Filip sum’a de cinci mii fi. v. a. 5000

4. Nepotului meu de săra Constantinu Ol
teanu directore si professore in Craiov’a 
(Romani’a) sum’a de siese mii fi. v. a. 6000

5. Mai incolo va avă a depune: In favă- 
rea fiicei nepătei mele Amali’a cu nu
mele Aureli’a Filip in cass’a de păstrare
din Reginu sum’a de cinci sute fi. v. a. 500

6. In favărea fiicei si orfanei nepotului meu 
de sora Ioanne Olteanu cu numele He- 
len’a, carea se afla la mam’a ei Fir’a 
Sandor 2. voto maritata Seucan in Ca- 
pusiulu de campia sum’a de patru sute
fior. v. a.................................... ’• 400
asemene in cass'a de păstrare din Re
ginu si ambele sume spre fruptiflcare 
pana candu ambele susu numite fetitie 
se voru maritâ său voru ajunge etatea 
maiorena.

7. Spre infiintiarea unui fondu in favărea 
familieloru ce voru descende dela rude
niele mele susu numite si din famiii’a 
affinului meu Nicolau Sandor, locoten.' 
c. r. in pensiune totu in cass’a de pă
strare din Reginu, pre langa conditiu
nile ce se voru statori in litterele fun- 
dationale sum’a de patru sute fi. v. a. 400

Sum’a legateloru pentru rudenii . 18300
Adecă: Optsprediece mii trei sute fiorini in 

valuta austriaca.

E, Legate pentru națiunea romana,
§. 6. Tredîndu-me in lume cu arderea in 

anima: „a contribui din tăte poterile mele pentru 
alinarea suferintieloru si supplinirea lipseloru 
scumpei mele națiune* — amu nutritu acestu 
semtiementu sublimu in tăta viătia mea; inse po
terile mele facia cu ardorea au fostu si Sunt atatu 
de neînsemnate incatu — deși consciinti’a mea me 
liniscesce — abea amu fostu si sumu in stare a 
potă contribui cu unu atomu spre astuparea ne- 
mesuraverei lacune in fericirea natiunei 1

Ca este si fi va lumea recunoscatăre facia cu 
faptele mele său ba ? acăsta nici me îndemna nici 
desgustădia, ca-ci nici amu fostu nici sumu „laudis 
cupidus* — si apoi după cumu marturisesce pro- 
verbiulu germanu : „Undank ist der Welt Lohn* 
ingratitudinea e remuneratiunea său multiamit’a 
lumei; deci mi-amu aflatu si-mi voiu afla remu
neratiunea in consciinti’a mea, si nu pretindu dela 
lume, respective dela romani mai multu decatu 
aceea, câ se-mi imitedie faptele baremu pana la 
acelu gradu, care li va linisci consciinti’a asiâ, 
precumu e liniscita a mea, si se nutrăsca acelea 
semtieminte, cari le amu nutritu si nutrescu eu; 
si astfeliu sperezu cumu-ca națiunea in catu mai



600
100

2.

voru

1.

turundu nu se va plânge ea ei lipsescu barbati 
capaci de a pași pe arena luptei, si ca industria 
cultur'a poporului si templii museloru nu inflo- 
rescu! sperediu in fine si aceea, cumu-ca acelu
athomu lasatu de catra mine va cresce pana la
dimensiunea unei petre, carea va contribui la edi- 
ficiulu fericirei natiunei, si aflandu-se mai multe
astfeliu de petre — va fi materialu de ajunau
spre terminarea edificiului.

Indemnatu de astfeliu de semtiemente si con- 
solatii de astfeliu de sperantia, după o conscien- 
tiâsa cumpănire a miceloru mele poteri materiale 
testezu, dau, donezu si legatuescu sumele mai Ia 
vale specificate spre scopurile totu mai la vale 
numite si specificate, si pre langa conditiunile, ce 
se voru statori mai pre largu in litterele funda- 
tionale cuprinse in acestu testamentu, si indato- 
rescu pe eredele meu universale barone de Popp 
a depune după mortea mea si după încheierea per
traptarei lasamentului meu in locurile ce se 
numi mai la vale, si anume:

Spre infiintiarea unui fondu sub numele 
meu, — din carele voru fi a se inparti 
stipendiele numinde in litterele funda- 
tionale, — va avea a depune la Asso- 
ciatiunea transilvana pentru litteratura 
romana si cultur’a poporului romanu 
suma de doue mii fior. v. a.
Spre infiintiarea unui fondu pentru in- 
bunatatirea lefei professoriloru de ambe 
confes8iuni dela scâl’a romana din Re- 
ginu va avâ a depune la vener. capitulu 
din Blasiu cinci sute fior. v. a. .
Spre a se infiintia unu fondu spre a 
se potâ inpartasf cei mai bine meritați 
docenți romani de ambe confessiuni din 
tractulu Reginului si Turdei de susu cu 
anumite premie anuale va avă a depune 
totu la vener. capitulu din Blasiu alta 
suma de cinci sute fior. v. a. . 
Pentru infiintiarea unui fondu, din ca
rele se voru potâ inpartasf cei mai bine 
meritați preuti romani de ambe confes
siuni din susu numitele tracte protopo- 
pesci cu anumite dotatiuni anuale, va 
avă a depune asemenea 
tulu din Blasiu sum’a 
fior. v. a.
Pentru infiintiarea unui
bunatirea veniteloru parochului gr.-cath. 
si eventualminte si acelui gr.-orient. va 
depune in fine la vener. capitulu din 
Blasiu sum’a de cinci sute fi. v. a.

Sum’a sumeloru pentru fonduri infiintiande 4000

fiorini
2000

2.

500
3.

500
4.

la vener. capi- 
de cinci sute

500
5. fondu spre in-

500

II. Ajutori» pentru alte fonduri.
Mai incolo indatorescu pe eredele meu uni

versale susu numitu se tramita la fondurile dejâ 
infiintiate mai la vale numite spre sporirea acelor’a 
sumele mai la vale specificate totu in terminulu 
anteprefiptu si anume :

6. Pentru inmultirea fondului „Petru Ma- 
ioranu" din Pest’a va avâ a tramite la 
comitetulu acelui fondu in Pest’a 
de doue sute fior. v. a.

7. Spre inmultirea fondului pentru 
trulu romanu va avd a tramite 
mitetulu acestui fondu in Pest’a 
de una suta fior. v. a.

8. Spre sporirea fondului academiei romane 
va avd a tramite la comitetulu acelui 
fondu in Pest’a suma de una suta fi. v. a.

9. Spre ajutorirea fondului societatei „Ro
mânia juna" din Vien’a va avd a tra
mite la comitetulu acestei reuniuni una 
suta fior. v. a.....................................

10. Spre sporirea fondului reuniunei femei- 
loru din Brasievu va avâ a tramiie la co
mitetulu acestei reuniuni una suta fi. v. a.

sum’a
200•

thea- 
la co- 
sum’a

ji

100

100

100

Transportn . 600

100

Transportu .
11. Pentru sporirea fondului reuniunei fe- 

meiloru de diverse naționalitati din Re- 
ginulu sasescu va avâ a solvi la comi
tetulu ecestui fondu una suta fi. v. a.

Sum’a sumeloru pentru ajutorirea altoru 
fonduri................................................. 700

Adaoganduse sum’a pentru fondurile mele cu 4000
Va primi națiunea romana in bani gata . 4700

Adecă: Patru mii sispte sute fiorini in va- 
austriaca.Iuta

1.

J

200

F. Donuri pentru linii de botezu.
§. 7. Prîmindu eu obligațiunea a-me îngriji 

si de viitoriulu aceloru prunci, la a caroru botezu 
amu asistatu câ nanasiu sâu părinte sufletescu, si 
dorindu a-mi împlini in catva si acdsta datorintia 
sufletesca respective crestinâsca testezu, dau, donezu 
si legatuescu in faVorea flniloru mei de botezu mai 
la vale specificate si indatorezu pe eredele meu 
universale, câ acest legate după mortea mea si 
după finirea pertraptarei lasamentului meu in ter
minu de unu anu se le solvedie la man’a parinti- 
loru, si anume :

In favârea celoru duoi orfani ai lui Gre- 
goriu cavaleru de Botta la man’a vedu- 
vei, si pre langa condițiunea: câ se se 
depună in ori-si-care cassa de păstrare, 
pana candu voru ajunge maioreni sum’a 
de doue sute fior. v. a. . . ,

Cu acea adaugere: cumu-ca in casulu 
acela, candu unulu ar’ repausâ, atunci 
va eredita celalaltu si numai ddca ambii 
ar’ mori va trece acdsta suma cu inte- 
ressuriulu la muma sdu altu erede.
In favârea pruncutiei dlui Iosifu Popu, 
jude singulariu in Brasiovu la man’a 
acmnu numitului domnu si pre langa 
condițiunea, câ se se depună spre frup- 
tificare pana candu se va mărită sdu va 
ajunge maiorena sum’a de doue sute fi. 
In favârea prunciloru dlui Ioanne Rusz 
alias Orosz subjude in Samartinu la mana 
acumu numitului domnu si pre langa 
conditiunile statorite in punctulu primu 
sum’a de doue sute fi. v. a.
In favârea pruncului judelui meu de 
economie Iacobu Costa la man’a judelui 
si pre langa condițiunea din punctulu 
secundu sum’a de una suta fior. v. a.. 
In favârea pruncului dlui Daniele Ste- 
fanu din Dev’a la mana acumu numitu
lui părinte si totu pre langa conditiu
nile din punctulu secundu sum’a de una 
suta fior, in v. a................................

2.
<

t

3.

200
4.

100
5.

100l

11

Sum’a legateloru pentru finii de botezu . 800
Adecă: Optu sute fiorini in valuta austriaca. 
Cari voru fi a se volvi pre langa intrevenirea 

sedriei orfanale respective spre â se prenota si 
conserva averea minoreniloru, prin împlinirea con- 
ditiuniloru mele.

G. Legate pentru servitorii fideli,
§. 8. Cu catu sunt mai rari servitorii fideli 

atatu mai demni sunt de remuneratiune ceea 
eu in vidtia mea amu si facutu, — dandu fia- 

carele mi-au servitu trei ani ne- 

mea celu mai 
le solvedie, si

cu 
ce 
caruia servitoriu, 
intreruptu si fidelu, cate una vaca fatanda, —
deci câ si acei servitori, cari se voru afla pe tim- 
pulu mortiei mele in servitiulu meu celu pucinu 
timpu de anu se pâta primi remuneratiune; 
testezu, dau, donezu si legatuescu sumele mai la 
vale specificate si indatorezu pe eredele meu uni
versale, ca acele sume după mârtea 
tardiu in 
anume :

Judelui 
carele
laudabila fidelitate si carele s’a si apro-

terminu de 30 dile se

meu de 
de mai

Costa,economia Iacobu 
multi ani serbesce cu

100
3.

misu a servf pana la mârtea mea, sum’a 
de una suta fior. v. a.
Sociei susu numitului jude, carea ase
mene e o persâna onesta si fidela ser- 
vitâre, sa i se dă una vaca pe alesu 
sâu ddca va preferi sum’a de una suta 
fior. v. a. ..... 
Bucataritiei, cocieriului, portariului si 
celoru trei servitori (birisi) din moșia 
mea Maioreni fiacaruia cate 50 fi. v. a. 
la olalta • • « • •

Sum’a legateloru de remuneratiune pentru 
servitori................................................. 500

Adecă: Cinci sute de fiorini in val. austr.

300

H, Starea activa si passiva,"
§. 9. Terminandu specificarea sumeloru după 

mârtea mea solvende sâu depunende din lasamen- 
tulu meu, numindu persânele si corporatiunile, ca- 
ror’a amu destinatu sumele si defigendu si termi- 
nele solvirei sâu depunerei, acumu urmâdia :

Conspectulu
despre starea activa si passiva, după cumu se afla 
acumu, in care se cuprinde intrâga sum’a legatuita 

si escontentanda prin eredele meu universale.

passiveloru

OQ
g, Numirea si descrierea activeloru,
u

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A. Starea activa.

I. Averi nemiscatâre. 
Curtea mea din piatia capitala

a Reginului sasescu sub Nr. 
conscr. 561 cu doueetagedin- 
preuna cu tâte superedificatele 
pretiuita minimu douedieci mii 
fior. v. a............................

Loculu meu cositoriu de pe ota- 
rulu Reginului sas. sub Nr. 
conscr. in asia numita parte 
„Kirschenberg" in pretiu de 
cinci sute fior. v. a. . . . .

Vinea mea de pe otarulu Regi
nului sasescu in „Konigsberg" 
pretiuita trei sute fi. v. a. . .

Gradin’a mea de pometu totu in 
„KOnigsberg" pretiuita cinci 
sute fior. v. a.....................

Mosi’a mea de pre otarulu Regi
nului maghiaru asia numita 
„Maioreni" (Mâjorfalva) carea 
e unu conplesu de 70 jugere 
parte aratoriu partea cea mai 
mare cositoriu, apoi gradina 
de legumi si pomi incungiurata 
cu siantiu si gardu viu, fon- 
tani, drumuri catra Muresiu, 
superedificate de economia etc. 
tâte in atare buna, deci acesta 
moșia se pâte pretiui minimo 
cincisprediece mii fi. v. a. .

Deci casi geleresci cu gradinntia 
langa fiacare casa, si tâte in 
apropiare, vecinetatea susu nu
mitei moșie, tâte acestea pre- 
tiuite minimo doue mii fior. .

Padurea mea totu de pe ota
rulu Reginului maghiaru in a- 
sia numita parte „Rokatorok" 
in estensiune de 7 jugere 800 
org. □ carea sa pâte pretiui 
minimo siese sute fi. v. a. . .

II. Fundus instructus.
Optu boi, patru vaci, carre, plu

guri, grape si alte instrumente 
de economia, tâte in stare buna 
se potu pretiui minimo doue 
mii fior. v. a......................
III. Averi miscatâre.

i Vite cornute, cari nu se cuprindu 
in cele ce se numescu „fundus 
instructus" si alte animale mai 
mărunte, tâte laolalta pretiu- 
ite minimo cinci sute fi. v. a.

In 
pretiu de 

fiorini

Ob-
servatiuni

20000

500

300

500

15000

2000

600

2000

Latus . 41400

1. 500100
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I

II

12
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

Numirea si descrierea activeloru 
passiveloru

Translatu .. 
)uoi cai de bataru cu hamurile 
complete si unu calu de cala- 
ritu cu prics englesu completu 
la olalta minimo patru sute 
fior. v. a.............................
Jnacalesca, una cerutia cu sie- 
diuturi, si. una carutia de posta 
patru sute fi. v. a..............
?6te mobilele, ce se afla in 
curtea mea, in care locuescu 
d’impreuna cu tăte vasele, 
sculele etc. tăte la olalta in 
pretiu de minimo siese sute fi. 
V. Losuri de loterii si 

actii de banca.
n douesprediece losuri de lote
rii mari se afla siepte sute 
treidieci fi. v. a.................
n societatea de cumpărarea lo- 
suriloru inReginu se afla cinci 
sute sieptedieci fi. v. a. . . 
n patru actii dela cass’a de 
păstrare din Reginu & 50 fi. 
doue sute fi. v. a............ ..

l conto celoru două actii dela 
banca „Travsilvania" s’au sol- 
vitu pana acumu optdieci fi. 

l conto aloru doue actii dela 
banca „AlbinVs’arafuitu pana 
acumu una suta fi. v. a. . .
r. Pretensiuni private, 
ja mai multi locuitori din co
muna Bresztu (BereszMke) pe 
interessuriu in natura, lucru 
la vinea din Reginu, se afla 
cu totulu patru sute fi. v. a. . 
ja masa’a concursuala a baro- 
nesei Kemăny vedua după Kis 
Lajos se afla capitalu de 500 
fi. v. a. si interussuriu de 10 
ani 300 fl. laolalta optusute fi. 
ja mass’a concursua a a baronu
lui Sigismundu Banfi capitalu 
de 7830 fi. si interessurii de 
10 ani 4682 fi. v. a., laolalta 
douesprediece mii cinci sute 
duoisprediece fi. v. a...........
ja massa concursuala a socie- 
tatei de actii a fabricei de feru 
si plumbu din Csik-Szt.-Do- 
mokos in 4 actii cu coupone 
una mie trei sute.fi. v. a. . .

In 
pretiu de 

fiorini

41400

i

. I

400

400

600
.«J.

Sum’a stare! active .

B. Starea passiva. 
I. Datorii.

La biserica gr.-cath. din Regi- 
nulu sa8escu pentru loculu 
mormentariului sumu datoriu 
trei sute fi. v. a.................

La erariu din imprumutulu din 
1852 fora interessuriu siese 
sute treidieci fi. v. a............

Nepotului meu baronu de Popp 
â 8°/0 una mia fi. v. a. . .

AffinuluiNicolau Siandor ă6°/0 
una mia fi. v. a.................
II. Logate testamen

tar i e.
Pentru rudenii optusprediece 

mii trei sute fi. v. a. . . .
Pentru națiunea romana patru 

mii siepte sute fi. v. a. . .
Pentru finii de botezu optu 

sute fi. v. a........................
Pentru servitorii mei cinci sute 

fior. v. a............................
Pentru fondulu ss. Lithurgii 

una suta fi. v. a................
Pentru fondulu mormentariului 

meu una suta fi. v. a. . . .
Sum’a passiveloru . 

Subtragundu-se nesigurile po
sturi 19 si 20 cu............

Remane starea activa curata cu

Ob-

servatiuni

3

730

570

200

80

100
. i.

400

800

12512
J

1300
59492

300

630

1000

1000

18300

4700

800

500

100

100
27450

14612
17430

Din casti- 
gulu ce va 
trece pre
sto 10,000 
fi. v.a.voru 
ave parte 
si rudenile 
aici nu mito

I

Procesulu 
la d. adv.

> dr. Ioanne 
Katz in
Turda

«

Antflle la 
mine in 

secretariu

•> Adecă: Sieptesprediece mii patru sute si trei-1 
dieci fior, valuta austr. familiei eredelui meu uni
versale Ladislau V. barone de Popp, afara de sum’a 
legatuita sociei sale de 4000 fi. v. a. prin urmare 
ca dorinti’a si aperantia mea, ce o nutrescu facia 
cu acesta familia, se se realisedie, urediu eredului 
meu universale sanetate si viătia îndelungata, câ se păta 
cresce familia buna, romani bravi ai indiestrati cu 
sciintia spre promovarea fericirei natiunei!

I, Modalitatea escontentarei passiveloru.
§. 10. Passivele in §. 9 lit. B. specificate 

voru fi prin vendiarea casei mele din piati’a Regi- 
nului si prin licitarea averiloru miscatăre a se es- 
contenta, ăra in casu, candu ar’ mai remană ore- 
si-care suma restanta, aceea va avă se fia cea 
legatuita nepătei mele si respective sociei eredelui 
meu universale.

L. Literele fundationale.
I. La fondulu de 2000 fi. v. a. pentru 

stipendie.
§. 11. Facundu esperintia cumu-ca unu ca

pitalu de una suta fior. v. a. depusu in vre-o cassa 
de păstrare cu buna garanția spre fruptificare si 
adaogandu-se interessuriulu de 5% cu fiacare ju
mătate anu la capitalu in tempu de 120 ani se 
sporesce la sum’a de 37,178 fi. prin urmare unu 
capitalu de doue mii fi. v. a. se va spori la sum’a 
de 743,560 fi. v. a. — si luandu in considerațiune 
si aceea, cumu-ca epocha de 120 ani in viâti’a 
unei națiuni nu multu diferădia de unu anutempu 
in viăti’a unei plante fruptifere, amu ajunsu la 
acea convingere, cumu-ca dăca eu voiu depune din 
neinsemnaver’a mea avere sum’a de doue mii fior, 
v. a. câ fondu pentru infiintiarea unoru stipendie 
in favărea tinerimei romane, din acesta sumulitia 
va cresce cu tempulu unu capitalu frumosu, din a 
cărui interessurii se va ajutoră prosperitatea indu
striei si culturei, ma si literaturo! romane, prin 
urmare voiu potă contribui cu o pătra la basa 
fericirei natiunei mele.

In urm’a acestei convingeri amu facutu dispu- 
setiunea in §. 6 punctu 1 alu acestui testamentu 
se se depună după mărtea mea capitalulu de doue 
mii fi. v. a. spre fruptificare cu scopu : că prin 
fruptificare se crăsca pana la sum’a de patru sute mii 
fi. v. a. si totu-de-odata se se infiintiedie si sti- 
pendiele mai la vale numite; — deci câ acăsta se 
se realisedie amesuratu dorintiei si convingerei mele 
statorescu următăriele nemodificavere

C o n d i t i u n i:
1. Capitalulu de dăue mii fior. v. a. depusu 

conformu punctului 1 a §-lui 6. va avă a frupti- 
fica pana candu va ajunge la sum’a de diece mii 
fi. v. a. cea ce in 15 ani va si ajunge.

2. Ajtmgundu capitalulu la sum’a de diece 
mii fi. v. a. de acolo inainte 4°/0 din interessu
riulu anuale se voru scăte, ăra restulu, care va fi 
celu pucinu l°/0 — se va adauge la capitalu.

3. Din interessuriulu de 4% se voru infiintia 
stipendiele urmatărie (pe rondu):

i a) Diece stipendii pentru meseriașii fiacare 
â cincidieci fi. v. a. " 500

b) Diece pentru negutiatori â cincidieci 
fior. v. a. .... . 500

c) Diece pentru școlari dela gimnasiu său 
scăla reala inferiăra â cincidieci fior. 500

d) Diece pentru fetitiele dela scălele in- 
feriăre â cincidieci fi. v. a. 500

c) Cinci stipendie pentru fetitie, cari ab- 
solvandu scălele inferiăre, ar’ dori a se 
prepara de invetiatoritie fiacare sti
pendiu ă una suta fi. v. a. . , 500

f) Diece pentru preparandisci de pedago
gia de cate una suta fi. v. a. . 1000

Latus . 3500

Translatu . 3500
g) Diece stipendie pentru studenti din

gimnasie său scăle reale superiăre fia
care de cate una suta fi. v. a. . 1000

h) Patru stipendie pentru theologi ă> dăue
sute fi. v. a. . . : . . 800

i) Patru pentru juriști ă dăue sute fior. . 800
l) Trei pentru agronomisci â 200 fi. v. a. 600
m) Doue pentru technici â> doue sute fior. 400
n) Doue pentru silvanistici ă doue sute fi. 400
o) Unulu pentru doctorisantu de filologia

unulu pentru filosofi», uuulu pentru 
jure, unulu pentru medicina, fiacare ă 
trei sute fl. v. a-, pentru tăte . . 1200

pentru cari se va recere o sum’a de . 8700
deci câ atatu acăst’a suma catu si unele spese său 
cadintie erariale se se păta acoperi si totudeodata 
si capitalulu se se sporăsca va avă sa fia capitalulu 
ajunsu la sum’a de dăue sute mii fi. v. a.

4. Avendu a se spori capitalulu pana la sum’a 
de patru sute mii fi. v. a. — acăsta va avă a se 
intempla totu amesuratu conditiuniloru din punctulu 
2. — deci din 4% 80 voru infiintia stipendie si 
numai restulu se va adauge la capitalu, inse cu 
infiintiarea stipendieloru va fi a se tienă ordinea 
din punctulu alu treilea,, adeca: stipendiele se voru 
duplica.

5. Iu casu candu spiritulu tempului său in- 
teressulu binelui si fericirei natiunei ar’ pretinde, 
câ ordinea, specia si cathegori’a stipendieloru 
in punctulu 3 sistemisate, se se modifice, atunci 
va avă comitetulu associatiunei transilvane a ela
bora unu proiectu bine motivatu, si alu substerne 
adunarei generale,. unde luandu-se la desbatere se 
va decide.

6. Din acestu fondu sei voru potă inpartasi 
cu stipendie numai acei teneri seraci său orfani 
fora avere si ajutoriu, cari voru produce testimonie 
cu calculi de eminentia din acele studie, cari voru 
cadă in acelu ramu, pentru care e deBtinatu sti- 
pendiulu, — ăra din celelalte studie: calculi de 
class’a prima si portare buna morala.

7. Dela acest’a recerintia se va potă face 
esceptiune facia cu petentii din familiele rudenie- 
loru mele, deși părinții acelora nu se voru consi
dera de seraci, — mai încolo cu fii amploiatiloru. 
preutiloru, professoriloru si docentiloru, dăca pă
rinții acelor’a nu voru avă venite, salarie său lăfa 
preste sum’a de cinci sute fi. v. a. anuale.

8. Stipendiele se voru conferi de catra comi
tetulu associatiunei transilvane, in care voru avă a 
participă si doui membrii din familiele rudenie- 
loru mele.

9.. Fiacare stipendiatu, carele va dori a i se 
lașa stipendiulu si pe viitoriu, va avă a’si trimite 
testimoniu școlare celu mai tardiu pana la 14 dile 
după finirea cursului respective depunerea esamene- 
loru, — ăra industriașii voru avă a produce testi
moniu dela principali provediutu cu vidimarea au- 
toritatei respective, si dăca testimoniele seu nu 
voru documenta progressulu si portarea morala re- 
ceruta, său nu se voru spbsterne, se voru lipsi 
respectivii de stipendie.

10. In casu candu vre-unu stipendiatu absol- 
vendu studiele nu ar’ potă ajunge a fi applicatu in 
officiu si ar’ voii a continua studiele mai înalte, 
va fi a i se lașa stipendiu pana atunci, pana candu 
nu va maî studia.

11. Deărace capitalele depuse pre langa per- 
cente aducu interessuriu micu si sunt espuse mul- 
teloru crise, asiă spre sporirea mai perferităria si 
mai buna asigurare, catu ce va ajunge capitalulu 
la sum’a de cincidieci mii fi. va fi a se cumpără 
vre-unu bunu nemiseatoriu, carele apoi se va es- 
arenda, si din venitele aceluia se va continua spo
rirea altui capitalu conformu punctului 2. si ajun- 
gundu la alte cincidieci de mii se va cumpera altu 
bunu nemiseatoriu si asiă mai departe.

Finea testamentului va apare cu nr. viitoriu,
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