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La situa tiu ne.
Brasiovu, 1 Maiu 1878.

Scirile sosite in serbatorile pasciloru ne arăta 
situatiunea generala neschimbata inse intr’o lumina 
mai favorabila pentru caus’a României. Cea mai 
imbucuratăria aparintia este încrederea ce o are 
regimulu romanii in bun’a reesire a acestei cause 
sânte. „Armat'a romana se afla concentrata la 
Oltu, transporturile principale sunt efectuate, apro- 
visiunarea e asigurata si intretienerea e garantata 
prin tramiterea sumeloru necessarie; resbelulu nu 
ne va aflâ dăr’ nepregătită", scrie „Romanulu" 
intr’unu articulu, ce’lu reproducemu mai la vale.

In aceste cuvinte se esprime destulu de pre- 
cisu actual’a situatiune a tierii. Guvernulu romanu 
nu s’a marginitu numai a tractâ cu Russi’a si cu 
celelalte poteri pentru recunăscerea dreptului Ro
mâniei, ci s a pregatitu de cu vreme si pentru 
eventualitatea unui resbelu intre marile poteri. 
Astfeliu după ce ’si-a concentratu forti’a s’a mi
litară, asigurandu-o contra ori-carei încercări de 
paralisare, Romani’a astăpta cu arm’a la picioru 
votulu areopagului europeanu.

Cu cine va merge Romani’a in casulu unui 
resbelu ? Respunsulu la acăst’a întrebare destulu 
de grava credemu a’lu aflâ in circularea minis
trului de interne catra prefecți. D. Ionu Bratianu 
provăca pe subalternii sei in acea circulara, câ se 
observe strictu conventiunea cu Russi’a, care este 
inca in vigăre si se veghieze asupra implinirei acu
rate a conditiuniloru stipulate din partea russiloru, 
dăr’ se linistăsca totodată poporatiunea spre a 
evită, ori-ce conflictu, care in impregiurarile actu
ali ar’ fi sdrobitoriu pentru Romani’a si ar’ com
promite națiunea înaintea Europei.

Din cuvintele ce le adresăza ministrulu pre- 
fectiloru, resulta dăr’ claru, na Romani’a nu se 
gandesce la nici unu actu de inimiciția contra 
Russiei, ca numai in observarea unei stricte neu
tralități vede garanti’a unei bune reesiri a dreptei 
sale cause. Circularia dlui Bratianu stabilesce asia 
dicăndu unu modus vivehdi cu oștirea russăsca, 
contra câreia domnesce o nespusa irritatiune in 
tiăra, incatu unu conflictu parea mai neevitabilu. 
Acuma este numai de doritu că se’si ajunga sco- 
pulu, se se evite o ciocnire cu Russi’a.

Intru aceea, se anuntia, ca Germaniei nu i-a 
succesu a imblandî pe John Bull si alu face ac- 
cessibilu pentru propunerile nou formulate ale 
Russiei in privinti’a congressului. „Ce’mi folosesce 
mie, ca Russi’a schimba formul’a, ca intrebuintiăza 
alte cuvinte, candu ideile remanu totu acele; tre
buie se sciu numai, ca voiesce Russi’a se supună 
intregu tractatulu de pace esaminarei congressului 
său nu, dâ său ba, — dice anglesulu infuriatu. 
Intielegerea intre Angli’a si Russi’a relativa la 
retragerea fortieloru armate dela Constantinopolu 
nu se păte realisâ sub asemeni impregiurari. In- 
surrectiunea mohamedaniloru in Bulgari’a, care 
după scirile mai noue a luatu dimensiuni mari, 
negresitu a coutribuitu la incuragiarea opositiunei 
Angliei. Situatiunea militară a Russiei in Turci’a 
este in adeveru destulu de critica nu numai in 
urm’a rescălei mohamedane, dăr’ cu deosebire si in 
urm’a boliloru, a tiphosului, care a devenitu epi- 
demicu si secera cumplitu intre ostasi.

La tăte aceste este a se mai adauge inca si 
atitudinea inca nedecisa a Austro-Ungariei. Bine 
ca se asigura ca negociatiunile intre cabinetulu de 
Vien’a si St. Petersburg decurgu in cea mai buna 
armonia, dăr’ cu tăte aceste sunt multe semne, 
cari dovedescu, ca Russi’a totu nu se păte basâ 
in ori-ce casu pe neutralitatea monarchiei năstre.

Vechiulu proiectu alu ocupatiunei Bosniei si 
Herzegovinei s’a pusu acuma din nou la ordinea 
dilei. Intrarea trupeloru austriaco in aceste pro
vincii se dice, ca este iminenta. Nu e destulu inse 
cu atata, ci unii chiaru dintre oficioși sustienu, 

ca deodata cu ocuparea Bosniei, armat’a austriaca 
va intră si in Romani’a si Serbi’a. Astfeliu s’a 
croitu celu puținu planulu in biurourile redacțio
nale ale lui „Pester Lloyd" si „Neue freie Presse" 
si spuindu adeverulu aceste foi s’au portatu întot
deauna numai cu idei mari si planuri grandiăse. 
Loru le da man’a a se ocupă acuma cu asemeni 
proiecte uriasie, cu tăte ca diferintiele interiăre 
dualistice crescu pe di ce merge.

Probabila, ca proiectele aceste de ocupatiune 
combinata s’a pusu in cursu ear’ numai spre a 
face pressiune pentru impacarea dualistica. In 28 
Aprile n. s’a 'adunatu in Vien’a marele consiliu de 
miniștri cu scopu de a duce la capetu negocia
tiunile privităre ca pactulu dualisticu. La acesțu 
consiliu a luatu partea cea mai activa ministrulu 
de esterne Andrâsy. care aretandu situatiunea pre- 
senta a monarchiei a accentuatu necessitatea 
unei realisari catu mai grabnice a impacarei, cu 
atatu mai vertosu, ca starea nedecisa din intri! 
influintiăza fărte stricatiosu asupra politicei este- 
riăre. Rogarea contelui Andrâsy de a face impa
carea perfecta pare, ca nu a avutu efectulu doritu, 
ca-ci, după cumu se anuntia, nici acestu consiliu 
nu a potutu aplanâ diferintiele esistente. Asiadăr’ 
contele Andrâsy are cu ce se scusâ, ca nu părta 
o politica destulu de „ energica", si p6te continuă 
cu consciintia curata politic’a de neutralitate.

Unu nou programu pentru Orientu.
Intre multele programe pentru solutiunea ces- 

tiunei orientale, cari mai cu săma de unu anu in- 
căce vedu lumin’a dilei in colănele diuaristicei 
europene, este de interessu acel’a, pe care l’a pu- 
blicatu dilele trecute „Journal des Debats" din 
Paris, dreptu respuusu la programulu diuariului 
berlinesu „Die Post". Numit’a făia francesa re- 
presenta partitulu mare francesu, care se intrepune 
pentru recunăscerea dreptului Europei la regularea 
definitiva a cestiunei orientale, si care combatendu 
ori-ce transactiune, ce ar’ prejudecâ acestui dreptu, 
prefera cu privire la politic’a orientala alianti’a cu 
Angli’a. „Journal des Debats" sta in relatiuni si 
cu oficiulu de esterne dela Vien’a^ de aceea pro
gramulu seu are o dupla însemnătate, ca-ci esprima 
incatuva si vederile cabinetului austriacu. Pentru 
aceea este interessantu, ca „Journal de St. Peters- 
bourg", care combate aspru programulu diuariului 
francesu pentru ca e puținu radicalii, dice, ca not’a 
contelui Andrâsy contiene mai puține restrictiuni, 
că acelu proiectu din „Debats". Dăca este asia 
de greu a se intielege asupra unei formule, care 
se faca possibila întrunirea congressului, cu catu 
mai greu nu va fi a aflâ adeverat’a formula, pentru 
solutiunea cestiunei orientale. Dăr’ se vedemu ce 
proiectăza „Journal des Dăbats". Eata punctele 
principale ale programului seu :

„Solutiunea radicala trebuie amanata si trebuie 
se se creeze o stare de lucruri, prin care se se 
apere interessele Europei si popăreloru peninsulei 
balcanice se li se deschidă cu incetulu calea spre 
civilisatiune. Interessele Europei ceru, câ strim- 
torile marei se remana in manele Părtei, pentru 
câ se nu păta intră in stapanirea nici unei poteri. 
Turciei trebuie se i se lase sub a ei administra- 
tiune directa unu teritoriu, care se se tiena de 
olalta si se se estinda dela Balcani pana la mun
tele Rhodope si pana la marea Egea. Si fora de 
acăst’a partea ast’a a imperiului otomanu este locuita de 
multe si diverse rasse, incatu nici un’a din ele nu 
posede maioritatea. Bosni’a, Herzegovin’a, Bul
gari’a, Epirulu, Thessali’a si Macedoni’a se capete 
inse administratiuni autonome si Părtei sei remana 
in aceste provincii numai poterea militară, spre 
aperarea teritoriului si suveranitatea politica. Gu
vernatorii acestoru provincii se fia numiți de catra 
Părta cu consimtiementulu Europei, provinciele in- 
susi se se administreze autonomu după esemplulu 
provinciei Libanon si cu concursulu unei comissiuni 

europene. Părt’a a doveditu, ca are necessitate de 
a fi pusa sub tutel’a Europei, prin urmare Sul- 
tanulu, in locu se devină in sensulu tractatului 
dela San-Stefano vasallulu Russiei, ar’ trebui se 
fia pusu mai bine sub protectoratulu poteriloru 
europene."

„Journal des Debats" observa, ca reporturi 
de feliulu acest a esista deja, precum e comissiunea 
dunareana internaționala si in Egipetu, unde func
țiunea tribunalele internaționale si unde financiele 
statului sunt supuse unei controle esteriăre. Părt’a 
ar’ posede asia dictodu unu dominium utile si ar’ 
fi supraveghiata in folosirea acestui dreptu de 
catra Europ’a, care de alta parte ar’ posede unu 
dominium eminens in Orientu. Mai departe pre
tinde programulu din „Journal des Debats", câ 
fortaretiele dela Dunăre si din Balcani se remana 
iu posessiunea Turciei, ca-ci la din contra russii 
ar’ potă se intre si se iăsa din Turci’a, câ dintr’o 
cârciuma, asiediandu-se acolo unde le place mai 
bine. In fine R o m a n i ’a trebuie se remana cu 
teritoriulu intregu nestirbatu cumu este acuma, 6r’ 
Russi’a se nu se apropie de Dunăre. Dăca Russi’a 
cu tăte ca ’si-a datu cuventulu, ca nu va face 
cuceriri, totusiu voiesce se iă teritoriu dela Turci’a, 
atunci Asi’a e unu campu destulu de mare pen
tru compensatiuni.

„împărțirea peninsulei balcanice intre Russi’a 
si Austro-Ungari'a — scrie „Debats" — ar’ fi 
o solutiune ă la Schleswig-Holstein si ar’ fi de 
siguru combătută de catra toti ămenii inteligenti 
din Austro-Ungari’a. Dealtmintrea o asemenea 
solutiune ar’ fi possibila numai cu pretiulu unui 
resbelu contra Părtei si verisimilu, ca si contra 
Angliei. După „Journal des Debats" numai Austro- 
Ungari’a si Greci’a sunt chiamate a resolvi Ges
tiunea orientala, dăr’ ambele state inca nu sunt 
destulu de preparate la acăst’a si trebuie se li se 
lase prin urmare timpulu necessariu, spre a potă 
prepară o solutiune in sensulu loru."

Encyclic’a Papei Leo XIII.
In diu’a de pasci a publicatu „Voce della 

Veritâ" prim’a encyclica a Papei Leo XIII, in 
care acest’a ’si desvălta programulu. Multe s’au 
fostu scrisu despre atitudinea viităria a noului 
Papa, multi așteptau dela intieleptiunea si mode- 
ratiunea lui, care a devenitu proverbiala in Rom’a, 
ca va inaugurâ o noua era a papatului, renun- 
tiandu la domni’a lumăsca si impacandu astfeliu 
biseric’a cu statulu. Acuma pontificele a vorbitu 
— Roma locuta est. Encyclic’a s’a nu justifica 
nici un’a din așteptările cele estravagante. In 
principiu Pap’a Leo XIII nu se abate intru nimicu 
dela atitudinea, ce a observat’o antecessorele seu, 
dăr’ ceea-ce deosebesce enunciatiunea s’a de, acele 
ale lui Piu IX, este tonulu moderatu si concilia- 
toriu, in care este scrisa. Leo XIII nu s’a pusu 
in encyclic’a s’a pe terenulu acelu isolatu de „Non 
possumus", elu nu este petrunsu de teori’a acăst’a 
respingătăria iesuitica, de aceea se lăga de enun
ciatiunea s’a noue sperantie in realisarea apropiata 
a pacei intre biserica si stătu. Straduintiele bi
sericii, după vointi’a capului ei Leo XIII, trebuie 
se tiuda intr’acolo, câ se se implinăsca, câ popărele 
pe calea dreptății si a păcii se ajunga unu timpu 
de prosperitate si de gloria.

Encyclic’a constata inainte de tăte relele ma
teriale si morale in societate si in biserica, cumu 
le-a aflatu Leo XIII in momentulu alegerei sale, 
apoi enumera binefacerile, cari le-a facutu biseric’a 
si pontificatulu romanu societății si civilisatiunei 
in tăta lumea si cu deosebire in Itali’a. Mai de
parte dice, ca biseric’a nu combate civilisatiunea 
si progressulu prin aceea, ca face distinctiune intre 
civilisatiunea chrestina si cultur’a esteriăra civila. 
Arăta, catu de nedreptu are societatea moderna, 
a combate biseric’a si pontificatulu romanu mai 
cu săma cu privire la demnitatea s’a princiaria 



lumăsca, care este o garanția a libertății si 
a independintiei sale. Catu pentru recastigarea 
acestei domnii lumesci a bisericii reinoiesce 
si confirma Pap’a protestele lui Piu IX. 
Răga pe principii si pe siefii natiuniloru, a nu 
respinge ajutoriulu bisericei, de care au atatu de 
mare trebuintia in epoc’a presenta, candu princi- 
piulu autoritatii legitime este sdruncinatu. Pap’a 
felicita pe episcopi pentru unitatea loru si le re- 
comenda, că se fia inca si mai strinsu intielesi 
intre sine, pentru că credintiosii, primindu doc
trinele bisericei cu ascultare, se respingă retacirile 
unei filosifie false. Rocomenda doctrine senatăse 
pentru scoli, o reforma a datineloru mai cu săiua 
in privinti’a santianiei căsătoriei; are încrederea, 
ca cu ajutoriulu lui Dumnedieu si alu zelului pas- 
toriloru sufletesci societatea, care este cercata de 
atatea rele, se va intărce in fine la supunere fagia 
de biserica, si multiamesce episcopiloru si credin- 
tiosiloru lumei intregi pentru afecțiunea ce i-au 
dovedit’o indata după alegerea s’a de pontifice.

Revista diuaristica.
Cetimu în „Romanu lu“ urmatoriulu impor- 

tantu articulu:
„Toți ’si amintescu, in ce trista situatiune se 

află tesaurulu publicu, candu venî actualulu gu- 
vernu la carm’a afaceriloru; cumu densulu isbuti 
se completeze servitiele militarie si se faca fagia 
tuturora nevoieloru armatei in ajunulu. unui res- 
belu din cele mai crâncene; cumu portă chiaru 
acestu resbelu, fora noue împrumuturi, fora noue 
sarcine ouerăse asupr’a financieloru năstre, ci nu
mai prin resursele tierii, că astfeliu ei si numai 
ei se’i revină totu meritulu fapteloru îndeplinite. 
Acăsta sistema, protectăria pentru interessele eco
nomice si financiarie ale României, fu neiucetatu 
practicata pana astadi, ca-ci nici pana acumu gu- 
vernnlu actualu n’a contractata nici unu împru
muta in străinătate.' Folăsele ei, pe care ori-cine 
le păte inlielege, voru fi si mai bine simtite pe 
viitori,u, ca-ci muuc’a generatiuniloru viitărie va 
remană in tiăra, ăr’ nu va trece in manile stra- 
iniloru, sub titlulu de dobândi si de anuitati rui- 
natărie. Folăsele ei sunt apoi si imediate, ca-ci ne 
permite că adi in urm’a resbelului se nu stamu 
nepregatiti si nepăsători in fagi’a evenimenteloru, 
ce se astăpta.

„Numai e unu misteriu pentru nimeni, ca ar- 
mat’a romana se afla in mare parte concentrata 
pe lini’a Oltului si paralelu cu sirulu Carpatiloru, 
in partea de apusu a tierii. Transporturile princi
pale sunt adi efectuate, aprovisionarea că si asi
gurata prin insesi positiunea alăsa, si intretienerea 
garantata prin tramiterea sumeloru necessarie, 
gratia activitatii, cu care se făcu încasările pu
blice si productivității neașteptate a mai multoru 
resurse bugetarie. Resbelulu dăr’, dăca resbelu va 
fi intre unele din poterile cele mari, nu ne va 
mai găsi in starea dela inceputu, candu pe deo
parte consciinti’a nepăsării fostului regimu, pe de 
alfa precipitarea evenimenteloru făceau mai grea 
nu numai dificultatea, in care se gasea guvernulu, 
dăr’ si sporirea mesurilo'ru de aparare, pe care 
ni-le dictau drepturile si' onărea tierii. Catu despre 
moralulu trupeloru n’avemu nevoia se mai demon- 
stramu, ca e fărte susu, in urm’a dafiniloru culeși 
pe câmpurile onărei. Ostenii, cari s’au aretatu eroi 
intr’o tiărâ străină si in fași’a unoru positiuni 
atatu de întărite, cumu fura cele dela' Plevn’a, 
dela Rahov’a si dela Vidinu ; ostenii, care strălu
ciră prin devotamentulu loru intru 'redobândirea 
independintiei, sunt adi si mai otariti a’si face 
datori’a, candu le-ar’ cere-o apararea drepturiloru 
si a integrității teritoriului propriei loru patrii.

„Ca nimenui nu cautamu tarta, ca pace si 
dreptate tuturora ceremu, atast’a n’o potu negă 
nici puginii inimici, ce ne-au mai remasu. Dăr’, ca 
avemu dreptulu si datori’a de a luă mesuri de 
precautiune, nimeni ărasi nu păte s’o conteste. 
Astfeliu fiindu lucrurile, romanii potu privi cu 
îngrijire, negresitu, dăr’ fora intimidare, desfasiu- 
rarea evenimenteloru, candu tuuulu ar’ bubuf din 
nou in Europ’a.

„Positiunea năstra geografica, financiaria, eth- 
nografica si economica ne indămna a evită, pe catu 
se păte, ori-ce complicatiuni si ori-ce lupte. Dăr’ 
totu dens’a, împreuna cu esperiinti’a si cu faptele 
de pana acumu, ne arăta, ce cale trebuie se ur- 
mamu, candu acele complicări nu s’ar’ potă în
lătură. A ocroti numai interessele natiunei, a asi
gură onărea numelui si a drapelului romanu, a 
lucră numai pentru drepturile tierii, e o programa 
aprăpe infalibila, pentru-ca e program’a atatoru 

miliăne de ăuflete si de animi viteze. A urmă dăr’ 
pe atasta cale, liberi de ori-ce engagiamentu catra 
alții, este — pentru suveranu si pentru guvernu — 
nu numai o datoria, dăr’ si o continuare a operei 
iucepute. In aceste conditiuni noi unii socotimu, 
ca Romani’a păte înfruntă cu încredere nevoiele, 
ce s’ar’ mai ivi, tartanele, ce s’ar’ mai redicâ, in 
casulu unui resbelu eventualu intre poterile eu
ropene."

„Corespoudintiei politice" i se 
scrie dela Odess’a : „Denumirea generalului Woron- 
zoff de guvernoru militariu in Odess’a arăta însem
nătatea, ce o are actualmente districtulu acest’a. 
Iu cercurile militare se vorbesce, ca pentru ape- 
rarea litoralului, incependu dela Ackermann pana la 
Kertsch, sunt de lipsa nu mai puginu de 68 ba- 
taliăne pe picioru de resbelu. De vreo 21 dile 
se transpărta earasi neiucetatu trupe pe line’a 
Odess’a Iași. Incependu. dela Iași pana la San- 
Stefano tăte garnisănele primescu ajutori u de noue 
trupe. Trânsportele aceste de trupe au de scopu 
numai a completă armat’a, efectivele ei re- 
manu totu acele, ca-ci regimentele din Turci’a s’au 
raritu tare. Din caus’a acăst’a voru trece pe la 
Odess’a in septemanile venitărie 100 batalione, 
50 se voru dirige in Romani’a si 50 in Bulgari’a. 
Comand’a superiăra. russășca are intentiunea deo
sebita de a creă positiuni tari in Romani’a înve
cinată. E vorb’a că se se fortifice orasiele Kili’a, 
Isrnail, Reni, Galați, Brail’a si Giurgiu. In cele 
d’antaiu trei orasie sunt oficieri de geniu, cari 
construiescu redute. Totu acolo s’au indreptatu 
10 tunuri de calibru mai mare si de eri mergu 
transporte mai mari de munitiuni si provisiuni. 
Se dice, ca armat’a russa din Romani’a se va aduce 
la efectivulu de 150,000 ămeni. Acăst’a armata 
de ocupatiune (!) va avă o conducere deosebita, 
independenta de cea din Bulgari’a. Se dice, ca 
gener. Skobeleff va fi comandantulu acestei armate, 
pe candu in Bulgari’a in loculu marelui duce Ni- 
colae se va numi comandante, generalulu Totleben. 
Se anuntia, ca marele duce Nicolae va plecă in 
2 Maiu la Petersburg. Multi dicu, ca sufere, 
aceia inse voru avă mai multa dreptu, cari dicu, 
ca chiamarea lui la Petersburg sta in legătură cu 
situatiunea prea seriăsa a imperiului. 
Dela sosirea marelui duce Michailu in Petersburg 
se tienu acolo conferentie militare sub presiedtati’a 
imperatului, cari numai după participarea m. duce 
Nicolae voru avă resultate decisive."

Respunsulu Domnltoriului Carolu la felicitările 
Iasieniloru.

Principele Carolu a adresata primăriului Ia- 
siloru urmatoriulu respunsu: „Ve multiamimu, 
Dămn’a si Eu, pentru bunele si romanescile urări, 
ce a dou’a capitala cu ocasiunea îndoitei Mele ani
versari ne transmite prin organulu consiliului co- 
munalu. Fiți, ve rggamu, interpretata recunoscin- 
tiei Năstre catra iubitii noștri Iasieni pentru bu- 
curi’a, ce ne-a datu duiăsele loru mărturii, asig.u- 
randu-i de nestrămutat’a năstra dragoste."

La frumăs’a adresa, ce amu publicat’o in 
numerulu trecuta, a respunsu Domuitoriulu aceste : 
„Dl.ui Guști, fostu ministru, Iași. — „Anim’a mea 
de Domnu si de Romanu a fostu adăncu mișcata 
de urările^ ce ne-a tramisu, Dămnei si Mie, unu 
mare numeru de cetatieni Iasiani, in capulu că
rora sunteti subscrisi. Că in tăte marile impregiu- 
rari: natiunale vechiulu scaunu domnescu alu Iasi- 
loru a strălucita si de lastadata in lupt a năstra 
pentru independintia prin devotamentulu, prin ab- 
negatiunea si prin jertfele, ce a adusu patriei, 
stropindu gloriosulu stindartu romanu cu nobilulu 
si generosulu sânge alu fiiloru sei. Fiți, ve rogu 
interpretata multiamiriloru Năstre catra subscrisii 
acelei adrese si primiți asigurările stimei, ce ve 
pastrezu."

Gircularia diui Bratianu catra prefecți.
D 9 mnul e p r e f e c t u. In urm’a condi- 

tiuniloru de pace convenite intre guvernulu Maies
tății Sale Imperatului tuturora Russieloru si acela 
alu Maiestatii Sale Sultanul u, s’a emisu de unii 
opiuiunea, ca conventiunea încheiata la 4 (16) 
Aprile 1878, intre Russi’a si Romani’a, a înceta tu 
de a mai fi obligatăria pentru noi. Dăca o asemenea 
interpretare s’ar’ respandi si s’ar acreditâ, ea ar’ 
potă face pe unii cetatiani si chiar’ pe unele au
toritari, induse in erăre, a se crede dispensate de 
a îndeplini obligațiunile ce guvernulu a contrac
tata pentru înlesnirea trecerii armateloru russesci 
prin Romani’a; astfeliu s’ar’ dă locu la conflicte, 
care nu potu de catu a ne fi prejuditiăse, îndepli

nirea cu santienia, pana la deflnitiv’a pace, a tu
turora ingamiamenteloru ce amu luatu prin acea 
conventiune, este, dle prefectu, nu numai o datoria 
pentru noi, dăr’ chiar’ unu interessn capitalu. Nu
mai astfeliu in adeveru si Itussi’a va fi tienuta a 
îndeplini din parte’i cu strictitate tăte obligațiunile 
ce a luata fagia cu Romani’a, si care constituiescu 
unu scutu pentru noi, pana in diu’a, candu are- 
opagulu europeanu se va pronuntiă definitivu.

Sunt negresitu, dle prefectu, unele din stipu- 
latiunile disei conventiuni, cari prin încetarea res- 
belului au incetatu de a mai avă unu sensu si 
de a mai potă fi puse în lucrare; astfeliu sunt 
tăte acelea, care erau menite de a inlesni opera
țiunile militare in fagi’a inamicului. Asia, de e- 
semplu, dispositiunea de la art. XXII, care prevede 
facerea unora lucrări de întărire destinate a asi- 
curâ armat’a contra tai nu mai are rațiune de a 
fi. Totu asia este si cu dispositiunea dela art. 
XVIII, care dice: „Este biue intiplesu, ca trupele 
nu se voru opri de catu unde voru fi silite de 
trebuintiele odihnei său de ebstacole independiu i 
de vointi’a loru si numai pentru timpulu necessariu 
pentru acesta sfersitu." Intre obstacolele ce poțeau 
popri trupele russesci d’a’si urma mersulu erau și 
acelea, pe cari i le-ar’ fi impusu operațiunile mi
litare contra acestuia. Obstacolele de .asemenea 
natura, fiindu definitivu înlăturate prin. încetarea 
resbelului, se intielege ca acum nu mai potu fi in
vocate, pentru staționarea trupeloru russesci, de 
catu obstracolele ordinarie si necesitățile repausului.

Ve amintii, dle prefectu aceste disposi- 
tiuni ca-ci pretendu dela d-văstra se pu
neți tăta staruinti’a ta esecutarea loru. Veri dă 
prin urmare ordinele cele mai severe, că se se dă tăte 
înlesnirile cerute pentru transportata si locuirea 
trupeloru in rnarsiu, precum si pentru procurarea 
celoru trebuinciăse Îndestulării loru, pe totu tim- 
pulu necesariu repausului său, iu care ele ara fi 
oprite de nisce obstacole independinti de vointi’a 
loru; totdeodată inse trebuie se ve aduceri aminte, 
ca averi datori’a de a ve refusâ la ori-ce cerere, 
candu oștirile russesci ar’ voi a se cuartirui in 
unele localitati pentru timpu mai îndelungata si 
in conditiuni altele de catu cele stipulate de con
ventiune. In asemenea casu îmi veri reporta indata.

Domnule prefectu! Prin art. 1 alu 
conventiunii se asigura armatei russe tratamentulu 
reservatu armateloru amice. Cu mandria potemu 
constată astadi, ca in esecutarea acestei dispositiuui, 
autoritatile constituite si națiunea intrăga s’au ip- 
trecutu in tăte ocasiunile a se aretă fideli inga- 
giamentului luata in numele tierei. Națiunea a 
voita astfeliu a inlatură chiar’ cea mai mica ba- 
nuăla, ca ea n’ar’ sci se indeplinăsca cu santiania 
tăte îndatoririle contractate de representantii si de 
guvernulu seu. Autoritatile superiăre russesci nu 
vedeau păte fara îngrijire, la inceputu, ca noi 
voiamu se facemu o încercare noua in analele vie- 
tiei natiuniloru, aceea adica de a nu suspende nici 
o libertate publica, in impregiurari asi’a grele, si 
atunci mai alesu, candu chiar’ la noi se aflau 
ămeni, cari sustieneau, ca acele libertăți nu erau 
croite pe tali’a năstra. In fagia inse a esperiintiei 
făcute, autoritatile russhsci, insă-le, n’au potutu de 
catu a ne esprima satisfacerea loru pentru bun’a 
tratare be au gasitu ■ petutiadeni si in totu timpulu 
resbelului in Romani’a.

Nu me potu opri, dle prefectu, d’a adaogi, 
ca meritulu poporati unitara a fostu cu atatu mai 
mare, ca motivele de nemultiumiri si conflicte n’au 
lipsita, si ca s’au produsu adesea chiar’ instigatiuni 
din partea acelora ămeni, cari cauta satisfacerea 
interesseloru loru personali pana si in nenoroci ea 
patriei. Disei, ca motivele de nemultiumiri n'au lip
sita ; in adeveru, tiăr’a avea se respundia la ne
cesitățile armateloru russe si romane, constituindu 
o povara ce s’ar’ fi crediutu mai presusu de pu
terile năstre; si cu tăte astea, tăte acele necesi
tați au fostu indestulate prin liber’a vointia a po- 
poratiuniloru, fara se fi fostu trebuintia de nici o 
mesura coercitiva, care nici s’ar fi potutu luă, ca- 
ci tăta armată năstra se afla la său pentru frun
tarie. Dăca in urm’a încetării resbelului nu s’ar’ 
fi ivita nesce incidinte regretabili, n’asiu fi făcuta, 
dle prefectu, aceste amintiri ; ca-ci Europ’a intrăga 
a constatata faptele, de care este vorb’a si a ad
mirata nu numai bravur’a armatei romane, dăr’ si 
regularitatea, cu care a functionatu tăte institu- 
tiunile nătfire, liniștea si tactulu ce a pastratu so
cietatea romana intrăga, intr’o situatiune din cele 
mai penibili si mai periculăse.

Incidintele, de care voiu se vorbescu, sunt 
modulu, cu care amu fostu tratati Ia iucheiarea 
armistițiului si a conditiuniloru de pace, dorinti’a 



espresa de guvernulu russu de a luă Basarabi’a, 
dandu-ne in schimbu Dobrogi’a, si ăre-care ame- 
nintiari ce s’ar’ fi rostita in privinti’ă năstra. Tote 
acestea au fostu negresitu de natura a nemultiumi 
pe Romani, si a’i ingriji. Este dăr’ de datori’a 
năstra de a face, nu se dispara îngrijirea firăsca 
ce esista, dăr’ a face, că ea se nu se manifeste 
prin nici unu actu individualu său colectivu, care 
ar’ fi de natura a provocă veru-unu confiictu pr-e- 
juditiabilu tiarei. Veți aduce deci aminte, dle pre- 
fectu, tuturoru administratiloru d-văstre, ca dom- 
nulu, adunările legiuitarie si guvernulu n’au lipsitu 
nici unu minutu la datori’a loru, in aceste grave 
impregiurari, si ca au facutu totu ce potea fi de 
natura a ocroti drepturile si interessele tierei.

Este de speratu, ca marele areopagu europeanu, 
înaintea carui’a ultimulu resbelu a pusu din nou 
la ordinea dilei cestiunea Orientalului, va ticnă so- 
cotălă de vointi’a unanima a Romaniloru, si ca 
Russi’a insa-si va renuntiâ la cererile ei, convinsa 
ca staruintia năstra nu este dictata de alte sim- 
tieminte, de catu de credinti’a ce avemu, ca a 
cedă ar’ fi a pune in pericolu unele din acele con- 
ditiuni esențiale esistentiei statului romanu. Că se’i 
damu inse acăsta convingere, trebuie că fiacare 
Romanu se observe si se păstreze aceeași atitu
dine, că in trecuta, in orice ocasiune si in fați’a 
ori-cărei impregtarari; trebuie se ne stapanimu 
chiar’ in fați’a provocăriioru ce ni s’ar’ plita face, 
ori din ' ce parte ar’ veni ele; trebuie, atatu in 
întruniri publice si in diarie, catu si in relatiunile 
individuali, se ne cumpanimu cuvintele, se ne mo- 
deramu limbagiulu si se evitamu cu ăspetii noștri 
ori-ce discussiune, care ar’ pota degenera in dis
puta său, care ar’ fi de natura a inspiră ban.ueli, ne
drepte asupr’a intentiuniloru ndstre in privinti’ă 
loru. Trebuie, intr’iinu 'cuventu, că ori-ce Romanu 
se se gandăsca la respunderea ce ar’ atrage asupra- 
si, dăca ar’ provocă unu conflictu, care in condi- 
tiunile actuali, ar’ fi sdrobitoriu pentru noi; acăst’a 
ar’ fi a compromite națiunea insa-si, in fați’a o- 
piniunii publice europene, in acesta momentu mai 
alesu, candu Europ’a in unanimitate cauta a evită 
ori-ce atitiare, a înlătură resbelulu si a intemeta 
pacea atatu de trebuintiăsa prosperității si progres- 
sului lumei întregi, Spuneți dăr’ administratiloru 
d-v. se fia in liniște, se’si păstreze tari’a si cre
dinti’a, si se fia siguri ca Domnu, adunari legiui- 
tare si guvernu isi voru face, in ori-ce impregiu
rari, datori’a, si ca astfeliu ne este permisu a 
speră, ca dreptulu nostru va esi neatinsu din crisea 
ce străbatem u.

■Primiți, dle prefectu, 'ăsecurarea osebitei mele 
consideratiuni.

Ministru de interne, I. C. B r a t i a n u.

Romani’a, Angli’a si Itali’a.
D. Cambell, membru alu parlamentului anglesu, 

a propusu in camer’a comuneloru o moțiune tarte 
favorabila drepturiloru năstre. Unu nurneru de 
peste un’a suta deputati, professori, legisti,’dmeiri 
de sciintie, diaristi si comercianti ’i-au tramisu o 
telegrama, prin care ’i-au multiamitu, ca apara 
drepturile României in camer’a comuneloru. D. 
Cambell a multiamitu celoru subscrisi in acea tele
grama prin urmatari’a epistola;

. ‘ • IDomniloru !
Prin cuvintele, ce ’mi-ati tramisu prin telegramu, amu 

postu cu mare prisosu gratificata de simiiementele si opiniu- 
îile mele esprimate iu camer’a comuneloru in favdrea drep- 
airiloru văstre.

Potu se ve asiguru, dloru, ca din parte’mi nu voiu 
■i’utia nici o silintia, pentru-câ camer’a se ie in favorabila 
’.onsideraro cestiunea văstra. Din nenorocire, impregiurarile 
unt astfeliu si tier’a vdstra este atatu de departe de a 
i6stra, in catu ’mi este tema, ca nu va fi prin potintia 
ingliei, că ea singură'se sustiena prin fortia drept’a vdstra 
ausa. Speru inca inse si cn taria, ca1 se va ‘ pote intruni 

conferintia eUrbptaa1, si ca guvernulu anglesu va pote 
tunci se pledeze acolo intre poterile cele mari si va isbutia 
btiene dreptate pentru voi, fia prin poterea morala, fia prin 
oncertulu poteriloru, cari ar’ comendâ respectulu ori-carei 
oteri, fia ea catu de mare.

Deca din nenorocire, din caus’a unoru considerări per- 
tnale, aceste sperantie ar’ fi amagite, nu ve potu dă de- 
itu umilulu meu avisu, ca nepotendu resisto fortiei prin 
irtia, poteti. inse opune o resistintia tare, si p6te roditoria, 
irintieloru Russiei, refusandu-ve cu. staruintia de a ceda, 
icatu numai fortiei violinte si facundu astfeliu se cadia 
andalulu si fora de legea asupr’a celoru, cari voru recurge 
violintia, deca voru recurge pentru a despoiâ unu aliatu.

Inse, dnii mei, cu simtiementele patriotice, cari ve 
sufla, si conservandu mandr’a atitudine ce aveți, sunt 
juru, ca n’aveti trebuintia de sfaturile nici unui strainn; 

de aceea nu voi se mai adaugu nimicu s’a mai repeți, catu 
de mare pretiu punu de buna vostra opiniune, si ca sunt 
si voi fi cu totulu si pentru totudeun’a la servitiulu vostru.

Credeti-me. Alu vostru
15 Aprile 1878. George Cambell.

înainte de a tramite acesta (respunsu celoru, 
cari ’i-au adresata de aci multiumirile loru prin 
telegrama. „Times* a publicata si urmataria epis
tola a dlui Cambell:

Editorelui diuariului „T i m e s“.
Domnule !

Am primitu din Bucuresci multe si vii multiumiri 
dela mai multi romani distinși, pentru moțiunea, care a fi- 
guratu in diuariulu vostru de eri ser’a, in catu in interes- 
sulu loru, solicitu dela d-t’a voi’a de a repeți espunerea, ce 
amu facut’o in camera, der’ care din caus’a 6rei inaintate 
n’a fostu reprodusa, adeca;

Ca n’amu sustienutu moțiunea fiindu ca amu presirn- 
titu, ca cestiunea se va regulă după ce se voru intrebuiutiâ 
mediulocele 1 diplomatice, er’ nn printr’o resolutiune luata 
acumu in camer’a comuneloru ; amu adausu inse, ca voiu 
cere dela guvernu cu staruintia că se resiste, impreuna cu 
Europ’a, la rapirea violinte a unei parti a României, făcută 
in contr a vointiei poporului romanu.

îmi pare, ca nou a depesia a principelui Gorciakoff 
dă o insemnatate speciala acestei cestiuni. In umila mea 
opiniune acesta depesia este cu totulu . multiamitoria in tote 
privintiele, afara din doue puncte, adeca : — retrocederea 
Basarabiei si modulu de a regulă indemnitatea seu lips’a 
modului de regulare.

In ccea-ce se atinge de fesi’a din Basarabi’a, recu
noscu pe deplinu, ca este naturalu că Russi’a se-o poftesca 
cu ardăre si, deca ar’ fi obtienut’o dela Turci’a seu dela 
Romani’a in conditiuni că cele, cu care s’au datu Franciei 
Nizz’a si Savoi’a, după mine acesta tiera, din punctulu de 
vedere alu interesseloru, ei n’ar’ fi facutu nici o obiectiune. 
Considerandu inse relatiunile si eugagiamontele intre Russi’a 
si Romani’a, din anulu din urma, credu cu taria, ca deca 
Russi’a va voi se ie cu sil’a acestu teritoriu romanu, acest’a 
ar’ constitui o astfeliu de violare a dreptului si a legiloru 
fundamentale si publice, ca Europ’a ar’ trebui se se opună 
in interessulu acestoru mari principii.

Speru cu tote acestea, ca, fîindu-ca Russi’a a consim- 
titu in depesi’a circularia de-a discută acesta cestiune si 
aceea a indemnității, nu va pote se se refuse de a o face 
si in congresu, si astfeliu, ori-ce cestiune de forma fiindu 
inlaturata, poterile se voru intruni in curendu si voru caută 
a impaciui intrega cestiunea.

Alu d-tale George Cambell.
10 Aprile 1878.

La 9 Aprile curtate, in camer’a deputatiloru 
Italiei, dlu P a n d o 1 f i isi desvoltă interpelarea 
ce adresase ministrului de esterne „asupra politicei 
italiane in cestiunea orientului“, care e reprodusa 
într’o brosiura in limb’a italiana.

In ceea-ce privesce pe Itali’a, arăta deputa- 
tulu italianu, ea are nevoia de pace si de economia, 
de o buna intielegere cu Austri’a si cu Angli’a. 
Dăr1 tractatulu dela San-Stefano vine de odata se 
schimbe fați’a Europei resaritene. Turci’a devine 
străină de interessele Europei. In locu’i, se creăza 
unu regata bulgaru, tarte intinsu, care asicura 
Russiei posessiunea de fapta a Bosforului, dom- 
nirea peste Archipelagu, peste Adriatic’a si Me- 
diteran’a. In fația acăstoru modificări, Itali’a tre
buie se urmeze in Oriinte politic’a trecutului ei, 
care contiene germenele presintelui si ale viitoriului.

„Baso-reliefele, ce se afla la Cătiva pași de noi, — 
continua oratoriulu, că se illustreze renumit’a columna a lui 
Traianu, — ve spunu mai multu de catu mine, ce au fa
cutu părinții noștri, pentru că se romaniseze Daci’a. Nu eră 
de ajunsu, ca lantiulu Carpatiloru de mediadi se impotriviâ 
incalcariloru elementului slavo-germanu, ce veniâ din Oriinte, 
ci mai trebuia se se cuceresca si Traci’a, si se se transpdrte 
la Bisantiu centrulu strategicu alu imperiului, spre a’lu 
garantă de celelalte năvăliri mongolice, cari, viindu dela 
medianăpte, poteau se’lu derime. Astfeliu fii politic’a națio
nale a rasei latine ; si dicu a rasei latine, er’ nu a impe
riului latinu, pentru-ca acesta politica se mantienu totude
un’a, cu tdta anarchi’a timpiloru si a imperatiloru, si ea 
demonstra mereu acestu mare adeveru, ca interessele colec
tive sunt o potere, carei’a dmenii nu sciu si nu potu se se 
impotrivesca, ca ele sunt steu’a polara, care trebuie se in- 
drepteze pe istoricu in cercetarea mersului umanitatii.

„Aceste interesse colective creara der’ doua stavile pe 
marele drumuri ale invasiunii: o stavila la mediadi, la 
Constautinopolu, care eră imperiulu grecu, ihcongiuratu de 
mare si aparatu la spate de Balcani; o alta stavila Ia re- 
saritu, care eră marea reduta a Transilvaniei si a Buco
vinei, aparata in c6sta de Dunăre si in fașia de Prutu si 
de Nistru. Acest’a fu in germene organisarea fruntariei din 
Oriinte. Si ca germenele fii facundu si cu fericire transplan
tata, o spunu tote invasiunile, care din secoli pustiira acea 

tiera. Din secole^ in secole 6rde nenumerate de barbari pă
trunseră in acele tienuturi, der’ nesciindu se cultive pamen- 
tulu, lasara că germenele, nepotendu’si inaltiă crescetulu, 
se se adâncesca din contr’a cu radecinele. Eca cumu cestiu
nea Oriintelui totdăun’a vine in memori’a popăraloru occi
dentale, renascendu mereu in fia-ce primavăra, ne areta 
d6ua popăre cdpte, crescute deja cu consciintia de missiunea 
loru istorica si capabile se ’si-o implinăsca. Ele sunt: p o- 
porulu romanu, care pastreza pe gloriosu’i drapelu 
devis’a parintiloru noștri „Senatus Populusque 
R o m a n u s“ , care pe campiele Plevnei dete probe despre 
anticu’i eroismu si cu protestele sale in parlamenta dete 
dovedi despre antic’a demnitate; apoi e poporulu grecu, 
care sciîi se arete la Missolonghi cumu se renoiesce mai 
mare sacrificiulu dela Termopile, si care, după ce salvă 
civilisarea Europei de tirani’a disolvatdria a Mediloru, as- 
tăpta adi dela recunoscinti’a năstra premiulu demnu de 
sângele dela Maratone si dela Salamin’a."

După aceea, deputatulu italianu caracterisa 
modulu cum intielege civilisatiunea elementalu la
tinu si elementulu slavu. Celu de antaiu doresce 
pastrarea limiteloru geografice, apararea, regimulu 
industrialu, liberata si represintativu. Celu de alu 
doilea urmaresce marirea teritoriale, cucerirea, are 
regimulu militaru si autoritaru. „Altmintrea, cum 
s’ar’ pota esplică neîntemeiatele pretensiuni, cari 
isbescu dreptulu si bunacredintia a poporului ro
manu in cestiunea Basarabiei ?

Către finele cuventarii, dlu Pandolfi propune, 
că Epirulu, Traci’a si Macedoni’a se se redă Gre
ciei, ăr’ nu Russiei, ca astfelu elementulu elinu se 
fia preponderante dincolo de Balcani. Apoi termina 
astfeliu:

„Der’ dincoce de Balcani î Si aci solutiunea cea mai 
lesnitidsa si mai spontanea este aceea, care concilie'za liber
tatea a patru miliâne de chrestini cu siguranti’a, a Ungariei 
si a României. Avuncandu privirile pe chart’a etnografica, 
se observa unu fapta destulu de seriosu : cele 15 seu 16 
milioue de latini si de maghiari sunt înconjurați, că intr’unu 
cercu de feru, de poporatiuni mai multu său mai pușinu 
slave. Dunarea, care străbate acestu cercu, pune din susu 
pe Ungari’a in comunicare cu Vien’a, si in josu pe Roma
ni’a in comunicare cu Marea-negra. E der’ lesne de a se 
vede numai decatu, ca in diu’a, candu gurele Dunării ar’ fi 
in posessiunea russiloru, Romani’a ar’ remane restrinsa si 
Ungari’a compromisa; si in diu’a, candu i-ar’ fi permisu 
Russiei se’si asimileze acestu intregu cercu de poporatiuni 
slave, s’ar’ semnă in modu inevitabilu ruinarea celoru d6ua 
popăre generăse."

„Resumandu der’, avemu : dincolo de Balcani inteme- 
iarea unui imperiu grecu si o amicala intielegere cu Turci’a. 
dincăce de Balcani reconstituirea Bulgariei si a Bosniei ast
feliu, in catu, in locu de a jicni interessele României si 
Ungariei, se devină din contr’a o causa de mai mare sigu- 
rantia pentru densele; si in locu de a servi că pretestu 
pentru noue interveniri din partea Russiei, se se transporte 
in Basarabi’a columnele lui Ercule, si se se repete slaviloru 
dela resaritu si dela mediadi : non plus ultra I („Rom“.)

2D i e r s e.
(înaintări înarmata.) Cu ocasiunea 

inaintariloru dela Maiu ale anului curenta fura numiți 
iu armat'a c. r. comuna: 13 generali de divisiune, 
intre cari si ministrulu de esterne conte Iuliu 
Andrâsy; 21 generali de brigada, intre cari e si 
archiducele IoauuSalvatoru; 38 coloneii; 
35 locotenenti-coloneli; 65 maiori; apoi 194 că
pitani de clas’a prima si 208 căpitani de clas’a 
a dou’a ; apoi 207 locotenenti, si 439 sub-locoten.; 
intre cari archiducele Franciscu Ferdinandu 
de Austri’a - Este si archiducele L e o p o 1 d u 
Salvator, in fine 2 locotenenti in reserva si 
38 sub-locotenenti in reserva. In marina au fostu 
numiți cinci căpitani de naie (fregata, corveta s. a.) 
2 sub-locotenenti de clas’a prima, 4 sub-locoten. 
de clas’a dou’a si 10 portatori de drapelu (stăguri.) 
— La înaintările dela Maiu ale anului trecuta au 
fosta numiți: 4 generali de divisiune, 8 generali 
de brigada, 35 coloneii, 62 locotenenti-coloneli, 
81 maiori, 251 căpitani de clas’a antaia, 350 că
pitani de clas’a a dou’a, 278 locotenenti si 432 
sub-locoteaenti.

(D i u ’a de St. S t e f a n u) va fi de aci 
incolo o serbatore a statului, la care voru trebui 
se participe tăte confessiunile. Asia a decisu 
adeca ministeriulu de culte si instrucțiune. „Pești 
Naplă“ publica decissiunea ministeriala respectiva, 
care e adressata la autoritatile superiăre ale tutu
roru confessiuniloru chrestine si se basăza pe de- 
cissiuuea ministeriului de interne dela 15 Ianuariu 
1878 Nr. 3963, in care se dice: „in considera- 
tiune ca diu’a St. Stefanu a primului nostru rege 
este pentru noi ungurii nu numai o serbatăre bi- 
sericăsca ci si o festivitate insemnata natiunuala, 



si acolo, unde pana acuma nu era datina, preotulu 
respectivu e datoriu se tiena la cererea popora- 
tiunei său a autoritarii servitiu divinu s. c. 1. Cu 
privire la acăst’a scrie „Pești Naplă" : „Dăca o 
asemenea decisiune ar’ fi venitu dela unu ministru- 
presiedinte br. Senney,' ar’ fi strigatu toti in tiăra 
ca concordatulu inca esista si ca s’a violatu liber
tatea religionaria. “ Numit’a făia arăta apoi ce mare 
sensatiune a produsu decissiunea menționata, in cer
curile protestante, ca mai multi superintendenti au 
protestatu contra ei, câ. contra unui amestecu ne- 
ertatu, la care guvernulu n’are nici unu dreptu. 
Dlu Tisza voiesce se silesca pe protestanți, scrie 
„P. N.“, câ se serbeze o festivitate catolica si in 
bisericele loru. Acăst’a este o restrictiune a liber
tății religionarie. Altu-ceva e serbarea naționala si 
ăr’ altuceva serbarea in biserici. Indignatiunea 
contra ministrului Tisza, care insusi este protes
tanta, e dăr’ totu atatu de mare in Transilvani’a 
câ si .in Debretinulu „in veci fldelu“ s. c. 1. — 
Dăr’ nu numai protestanții suferu prin acea deci
siune, ci toti cati nu se tienu de confessiunea 
romano-catolica, romanii, serbii s. a. Cu tăte 
aceste pana acuma se aude numai de proteste ale 
șuperintendentiloru protestanți.

■! (Espositiunea d e I a P a r i s.) < Se fă
cură mari pregătiri pentru deschiderea espositiunei 
in Paris, care nu se va amanâ nici cu-o ăra, ci 
va avă locu la 1 Maiu a. c. la 12 ăre din di. 
Pe piati’a espositiunei scrie „Soleil", domnesce in 
momentulu acest’a o activitate febrila. Peste di 
lucra .8739 .persăne, de săr’a pana diminăti’a lucra 
2000 pana la 3000 meseriași la lumina electrica. 
Galeriele interiăre ale marelui palatu din campulu 
lui Marte sunt deja gafa. Despartiamintele state- 
loru străine păru a fi inaintatu mai multu câ cele 
francase. Anglesii se distingu mai multu, ei au 
spatiulu celu mai mare in espositiune si. cu tăte 
aceste voru fi intre toti cei d'antai gata cu aran- 
giarea lucruriloru. Pretutindeni se făcu pregătiri 
pentru marea festivitate a deschiderii. Numerulu 
membriloru juriului espositiunei erâ antaiu de 650, 
intre cari 300 francesi si 350 esterni. In urma 
cifr’a acăst’a s’a mărita la 750, asia, iucatu 350 
vinu pe Frangi’a si 400 pe tierile esterne. Jurorii 
se voru denumi in 15 Maiu a. c. In ministeriulu 
de comerciu se făcu preparatiuni pentru unu baiu 
mare, care va avă locu in 3 Maiu.

(încetarea pestei bovin e.), : Cetimu 
in „$ieb. d. Tagbl." dela 29 Aprile : „Si .astadi 
potemu se facemu imbucuratări’a impartasirp, ca 
nu s’a, mai ivitu altu casu de pesta in comitatulu 
Sibiiutai. Potemu. dăr’ se ne asteptamu la aceea, 
câ comerciulu se fia liberata de restrictiunile, ce 
i s’au foatu impusu."

(Appellu pentru refugiatii din 
Constanți nopole.) Primimu spre publicare 
urmatoriulu appellu alu comitetului auxiliariu in- 
ternationalu adresatu catra oficiele comitatense reg. 
ung.: „Constantinopole adapostăza si acuma aprăpe 
la 150,000 refugiati de diferite religiuni si natiu- 
nalitati; miseri’a intre aceștia este nedescriptibila, 
veniră mai goli, se caute in capitala unu asilu. 
Bisericele si gimnasiile li s’au data spre locuintia 
precum si alte sute de case private. Regimulu și 
populatiunea au facutu si au data totu ce a fosta pos; 
sibilu, de a sustienă vieati’a acestoru ămeni, de a 
ingrigi pe bolnavi, de a adăposti pe orfani. Tăte 
mediulăcele locali se voru fini inse curendu, ca-ci 
Inalfa Părta si-a storsu mai tăte puterile si me- 
diulăceîe ausiliari, averea singuraticiloru inse prin 
infricosiata crisa financiaria si comerciala, ce dorăza 
de ani, a fosta '.mai cu totulu nimicită. Faț’a 
de acăsta stare a lucrului s’a formatu aici din 
conducătorii si notabilii tuturoru coloniiloru străine 
unu comitetu auxiliariu, alu cărui appellu a aparutu 
in tăte foile mari ale Europei, precum si in or- 
ganulu oficiata din Vien’a din 10. Feb. Acesta 
appellu nu a remasu neauditu; gratia ofrandeloru. 
generăse ale Maiestății Sale înaltului nostru Im- 
peratore, ale monarchiloru din Germani’a, Russi’a 
si Angli’a, precumu si ale societatiloru anglese, ca 
s’au potutu prin acelu comitelu ajutorâ pana acuma 
17,000 din acești nefericiți. Lips’a estraordinaria 
inse pretinde cu atatu mai vertosu mai departe 
ajutorare, cu catu in urm’a ano-tempului si a mul- 
telocu necesitați se latiescu intre ei băle si erum- 
perea unei epidemii este aprăpe. Subsemnatii ’si 
ieau voia a appellâ la onoratulu oficiu reg. ung. 
comitatensu, rogandulu, se binevoiăsca, a face 
starea acăst’a cunoscuta in comitatu, a arangiâ co
lecte, ăra ofrandele intrate ale adresâ catra oficiulu 
ces. reg. de soivire alu ministeriului de esterne 
in Vien’a I strad’a domnăsca 11. — Secțiunea 
austro-ungara a comitetului auxiliariu internatiunalu. 
Consulu generata ■ ces. reg. Oesterreicher m. p.

Soiri viltime.
Din Budapest’a i se telegrafăza tai „K. Z.“, 

ca br. Sennyei si-a depușii mandatata de deputatu. 
Acăst’a este surprindietoriu tocmai după fusiunea 
partiteloru opositiunale.

„Reuters Office" anuntia din Constantinopolu, 
ca insurgenții mohamedani au navalitu asupra ta
berei russesci dela Filipopolu, ca au facutu 1000 
prisonieri si au luata cu sine 4 tunuri. Pomacii 
(bulgarii turciti) au arsu 10 sate bulgare si in- 
aintăza spre Somakow.

O alta telegrama dela 30 Aprile spune, ca 
in apropierea Constantinopolei a fostu o bataie 
intre russi si turci; numerulu ranitiloru pe am
bele parti e de 80 ămeni. Ministrulu de resbelu 
turcescu a opritu câ russii se trăca peste line’a 
de demarcatiune.

-Aj-atorie pentru răniți.
Brasiovu, in Februariu 1878.

Ofrande pentru soldatii romani răniți, primite de 
subsemnatulu prin dlu A. H o r s i a dela romanii din co- 
mun’a Sighisibr’a si 18 comune din giuru.

Diamandi I. Manole.
(Urmare.)

IX. Din Danesiu: An’a Regmanu 1 camasia, 
Mari’a Ilioviciu 1 cam., Ilean’a Brendusiu 80 centimetri 
panza, Mari’a Brendusiu 1 cam., Fibre Tilicea 1 cam. si 
l’/j metru panza, Simionu Flbrea trentie, Saft’a Constantinu 
trentie, An’a Constantinu 1 cam. si 2 metri pauza, Ioan’a 
Tilicea 1 m. p., Fibre Tataru 1 cam., Mari’a Cristea 1 cam., 
Sofi’a Medrea 1 cam., Revec’a Tilicea 1 cam., Mari’a Cristea
3 m. p., Mari’a Munteanu 1 cam., An’a Para 1 m. p., 
Rachir’a Bendorfenu 2 m. p., An’a Mosora 1 cam., Sineft’a 
Campenu 1 m. p., Pelagia Medrea 1 cam., 1 m. p. si 
scame, Sineft’a Brendusiu 1 cam., Rachir’a Mosora 1 cam., 
Salomi’a Lazaru trentie, Ilian’a Seleusianu 1 m. p., An’a 
Gheja trentie, Rachir’a Mosora 1 cam., Mari’a Lazaru 
trentie, Ilean’a Cobasiu trentie, Sineft’a Munteanu trentie, 
Sineft’a Goga trentie, Mari’a Vladu 1 cam., Sineft’a Cabosiu
1 cam,, Anghilin'a Dilbea trent., An’a Florea 1 cam., Ioan’a 
Brendusiu 70 centim. p., Saft’a Covosiu trentie, Mari’a La
zaru 1 m. p. si trentie, Sineft’a Constantinu 80 cențim. p., 
Anghelin’a Muntenu 1 cam. si 4 centim. p., An’a Goga 
40 centim. p., Veron’a Constantinu trentie, Eufrosin’a Dopu
2 cam., An’a Medrea 1 m. p., Virsavi’a Medrea trentio,
Revec’a Munteanu >1 cam., Elena Bendorfenu 13 m. p., 
An’a Crișianu 1, cam., An’a Brendusiu 1 cam., An’a Dilbea 
1 m. p., An’a Sioneriu 1 cam., Saft’a Bellu 1 cam. si 
1 m. p., Saft’a Langa 1 cam., Gaft’a Regmanu 2 m. p., 
Ioana Tataru 1 cam., Ioan’a Cristea 2 m. p., Tic'a Cristea
1 ismana, An’a Cristea 1V2 m. p., Mari’a Cristea 1 ism.,
Ioan’a Tilicea 1 ism., An’a Vladu trentie, Saft’a George
1 cam., Saft’a Goga 1 cam., An’a Cucerdea trentie, Mari’a
Goga 3/4 m. p., Ioan’a Germanu L2 m. p., An’a Cristea 
1 cam.) Sineft’a Cristea 1 cam., Mari’aiHudea P/pm. p., 
Ilean’a Sioneriu 3/4 meter panza, An’a Costantinu */4 meter. 
panza, Saft’a Gleja 3/4 meter panza, Saft’a Lazaru 
1 camasia, An’a Ciochina 1 ismana si 1 m. p., Ilean’a 
Covoeiu m. p., Veron’a Vladu. trentie, Saft’a Bendorfenu
1 cam., An’a Mosora 1 cam:, Sineft’a Covoeiu l1/* ni. p.; 
Saft’a Mosora trentie, An’a Lazaru trentie, Au’a Achimu 
3/4 m,. p., Saft’a Povariu .1 ism., Veron’a Capata trentie,. 
Ioan’a Morariu 1/l m. p,, An’a Lazaru 1 cam., Iustin’aTotu tren
tie, Mari’a Constantinu trentie, Mari’a Pintea 1 cam., Saft’a 0. 
Vasilie Para 1 cam., Mari’a Gheja 1 cam. si trentie, Mari’a 
Langa 30 cr., 1 cam. si 1/2 m. p„ Ioanu Dilbea 9 cr., 
Ioanu Sioneriu 10 cr., Iacobu Brendusiu 11 cr., Zachari’a 
Cristea 5 cr., Ioanu Vladu 4 cr. si Vasilio Constantinu
4 cr. S u m’a i n b a n i 73 cr., cămeși 41, ismene 5 pa- 
rechie, panza 44 metre 29 centimetre si o legătură de'rufe.

Colect. N. Tataru, preotu.
(Va urmă)

Chiciudulu de Campia, 10 JFebr. 1878/

. . i.i:,.. . .(Continuare.)
Mari’a Rusu, preotesa 1 fașia de mesa, 1 lepedeu 

(cearsiafu), Iuliau’a Moldovanu, invetiatoresa 1 stergariu, 
Iulian’a Suciu, primaresa, 1 camasia si 1 p. ismene, Rebec’a 
Moldovanu, veduva economa 2 coti panza, Flbrea Moldo
vanu, economu 1 șterg., Saplacanu Mariuca 1 cam., Olteanu 
Revec’a 1 c. p., Moldovanu Ioan’a 1 cam , Moldovanu Flo
rea 1 c. p., Olteanu Mărie 1. p. ismene, Filpisianu Mariuca 
1 cam., Husmezan Mărie 1 șterg., Buzanu Mărie 1 cam. si 
1 p. ism., Dreptate Datina 1 șterg., Dreptate Saft’a 1 fașia 
de perina, 1 cam. si 1 șterg., Buzan Anisie 1 fașia de 
perina, Buzanu Mărie 1 cam., Dreptate Mărie, veduva 
1 șterg., Suciu Nastasie, economa 1 cam., Margineanu Fibre 
1 ism., Pascariu Salomie 1 fașia de per. si 1 cam., Mar
gineanu Mărie 1 șterg., Suciu To.dora 1 cam., Ogneauu 
Nastasie 1 șterg., Szimihaian Mărie 2 c. p., 1 fația de p., 
1 p. ism. si 1 lepedeu, Margineanu Flbrea al. D. 1 cam., 
Buzan Lincha 1 cam., Chibulenteanu Susana 1 șterg., Mol
dovanu Mărie 1 șterg., Moldovanu An’a 1 fația de p., Su
ciu Mărie alui Alecse 1 șterg., Lupea Mărie 1 cam., Todo- 
rica Suciu 1 șterg., Goia Iulischa 1 cam., Buzan Sanda 
1 șterg., Bica Anisca 1 șterg., Moldovanu Nastasie 1 șterg., 
Mari’a Margineanu 1 șterg., Chibulcuteanu Mărie 1 șterg., 
Chibulcuteanu Sofia 1 șterg., Mari’a Suciu 1 șterg., Popu 
Titiana 1 cotu panza, Margineanu Mari’a alu Al. 1 cam., 
Moldovanu Flore alu Ioanu 1 șterg., Simboreanu Todosie 
1 șterg., Popu Flore a Filipu 1 cam., Margineanu Docilia 1 cam., 
Suciu Mărie a Sim. 1 cam., Suciu Mărie al. Iosifu 1 șterg., 
Chibnlcateanu Mărie 1 cam., Moldovanu Dafina 1 șterg., 
Simboreanu Iulian’a 1 p. ism., Goia Mărie al, Ch, 1 șterg.

S u m ’a 7 coti panza, 1 fașia de mesa, 5 feție de perini, 
19 camasi, 6 ismene, 24 ștergare si 2 lepedee.

Datu in Chiciudu, 10 Februariu 1878.
Mari’a Rusu n. Muresianu,

colectau te.

Alb’a-Iuli’a, 15 Martiu 1878.
Dle Redactoru! Câ rectificare, ca dsibrele Eufemi’a 

Pipsoiu si Eufrosin’a Cirlea si suma de 53 fi. din a dbu’a 
colectiune pentru soldatii romani răniți au tramis’o Ia loculu 
competinte, binevoiți a publică urmatbri’a epistola recunos- 
catbria :

Bucuresci, 27 Februarie 1878.
Societatea „Crucea roșia" din Romani’a, comitetulu 

centralu Nr. 376.
Domnului Mihaiu Cirlea in Alb’a-Iuli’a.

Domnulu meu! Primindu sum’a de 52 fi. (104 lei) 
colectata inca de domnisibrele Eufrosin’a Cirlea si Eufemi’a 
Piposiu in folosulu acestei societăți, me grabescu a ve in- 
aintă recipisea Nr. 1013 si a ve rogâ se binevoiți a es- 
prime numiteloru domnisibre gratitudinea societății „Crucea 
roșia" pentru binevoitoriulu concursu ce i da. Primiți s. c. 1.

D i m i t r i e G h i c ’a m. p., presiediute.
I. S. B o b o c u m. p., secretariu.

Adaugu iuca, ca in Alb’a-Iuli’a preste totu s’a colec- 
tatu si s’a spedatu la loculu competinte 250 fi. 50 cr., 
3 galbini imp., 20 franci, 5 lei si 2 taleri in valbre de 
2 fi. 50 cr., (ce s’a primitu in 580 de lei si, 25 bani) si 
ca din intrega suma acesta si anume din speditiunea ulti- 
miloru 53 fi. s'a retienutu numai 1 fi. pentru acoperirea 
speseloru de espedare.

Mihaiu Cirlea.

Nr. 3968—1878. 2—3

Publicatiune.
Conformii impartasirei dela 24 1. c. Nr. 3478, 

ce s’a a primita dela prea onoratulu domnu subprefectu 
Iuliu de Roii, a isbucnitu cium’a de vite (pest’a 
boviha) in Selimbru (Schellenberg), comitatulu Si
biiutai, si in urm’a acăst’a tărgulu mare, care erâ 
se se tiena la 3 Maiu in Sibiiu, s’a opritu din 
partea Escelentiei Sale domnului ministru de 
interne.

Ceea ce prin acăst’a se aduce la cunoscinti’a 
publica.

Brasiovu, 25 Aprile 1878.
Magistratulu orasiului.

Nr. 862-pres. — 1878.

Concursu.
Spre ocuparea de doue posturi de medici cer- 

cuali infiintiate in acesta tractu pe basea art. de 
lege XIV din anulu 1876, in comunele afiliate :

1. Streza si Oprea Cartisiăr’a, Carti’a sasăsca, 
Scoreiu, Sarata, Porumbaculu inferiore si superiore 
Colunu, Gainariu, si No.ulu romanu, la olalta cu 
10,665 de suflete cu resiedinti’a medicale in Ar- 
pasiulu inferiore,

2. Vistea inferiăre si superiăre, Dragusiu,. Be- 
simbacu, Feldiăra, Corbi, Ucea inferiăre si supe
riăre, Arpasiulu inferiăre si superiore, la olalta cu 
10,768 de suflete cu locuinti’a medicale in Vistea 
inferiăre — fiescecare din aceste posturi dotate 
cu o lăta anuale de cate 300 fl. v. a.; se escrie 
prin acăst’a concursu, cu terminulu pana la 15-le 
Maiil a. c. st. n.

So provoca deci toti aceia, cari voiescu a con
cură la acăste posturi, câ se-si innainteze suplicele 
instructe conformu prescriseloru §-lui 74 din art. 
de lege XVIII din anulu 1871, la subscrisulu ne- 
gresitu pana la terminu, pentruca concursele mai 
tardiu ajunse nu se voru luâ in considerare.

Oficiulu Pretoriale.
Arpasiulu inferiăre in l-a Aprile 1878.

Negrille, pretore.

Oiirs-cLlxi la. Tovirs a de Visn a 
din 30 Apriliu șt. n. 1878.

5 8/0 Rent’a charthia 
(Metalliques) . . . 60.70 

50/oRent’a-argintu (im- 
prumutu nationalu). 64.35 

Losurile din 1860 . 110 50 
Acțiunilebanceination. 786.— 

„ instit. de creditu 204.50 
Londr’a, 3 luni. . 122.75

Oblig, rurali ungare . 76.21
„ „ Banat-Timis. 78.2!
„ „ transilvane. —.—
„ „ croato-slav. 79.5<

Argintulu in mărfuri . 106.6 
Galbini imperatesci . 5.7
Napoleond’ori . . . 9.821/ 
Mărci 100 imp. germ. . 60.5
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