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Joi, 1123 Maiu 1878.

La situati ii ne.
Brasiovu, in 22 Maiu 1878.

Provisoriulu din iutru si din afara continua. 
In intru numeramu acuma dela inceputulu anului 
curenta a trei’a prelungire a provisoriului impa- 
carei dualistice. Dorinti’a de a amanâ solutiunea 
definitiva din luna in luna, se manifesta inse astadi 
nu numai la representantii tieriloru din Cis- si 
Translaitani’a, ci si la marii diplomati ai stateloru 
europene.

Pentru a încurcă lucrurile nu se recere multa 
intieleptiune, a le descurcă inse e neasemenatu 
mai greu. Esperienti’a acdst’a au făcut1 o de asta- 
data si Gorciacoff, Ignatieff si soți cu tractatulu 
loru dela San Stefano. Ei s’au grabitu se inchiaie 
acestu tractatu, crediendu ca le va succede a face 
pe Europ’a se ’lu ratifice simplu, că pe unu faptu 
complinitu. Diplomații russi inse s’au insielatu 
cumplitu. Planurile loru au fostu deochiate si au 
trebuitu se fia inșii surprinși de mulțimea si mă
rimea pedeciloru ce se contrapusera realisarei de
finitive a acelei păci.

Timpulu celu mai de aprdpe ne va aretâ in- 
catu factorii cu cari a socotitu diplomati1 a russdsca 
au fostu greșiți. Uu’a inse se pdte constată de 
acuma, aceea adeca, ca Russi’a nu s’a asteptatu 
la o resistintia atatu de curagidsa si energica din 
partea micei Românie. Precumu russii au des- 
pretiuitu forti’a armata a romaniloru inainte de 
ce au fostu siliți a-o chiamâ in ajutoriu la Plevn’a 
asia s’au insielatu si in tacsarea calitatiloru po
litice si cetatienesci ale poporului romanu. Dip
lomației russe, care a stipulatu tractatulu dela 
San-Stefano nici astadi nu-i intra in capu cumu 
au potutu romanii se fia atatu de „nepractici“ si 
„nemultiamitori" fația de poternicii loru aliati că 
se refuse faimosulu traficu alv Basarabiei. Amenin- 
tiarile necioplite ce le a adresatu cancelariulu 
Gorciacoff agentului romanu au fostu cea mai viua 
espressiune a desamagirei ce a preparatu Russiei 
atitudinea guvernului romanu.

Trebuie se se recundsca, ca acdst’a atitudine 
a contribuitu fdrte multu la inasprirea neintiele- 
geriloru diplomatice escate intre cabinetulu de St. 
Petersburg si celelalte cabinete interessate, asupra 
tractatului dela St. Stefano. Russii nu numai 
odata au acusatu pe romani ca voiescu se atitie 
Europ’a in contra loru, ca aldrga la Londr’a si 
Vien’a spre a agită in favorulu unei coalitiuni 
contra Russiei.

Imputările ce le face diplomati’a si press’â 
russdsca romnmloru documentdza numai ca rolulu 
ce ’lu jdca Romani’a după resbelu in politica nu 
este mai puținu insemnatu că ce l’a avuta pe cam- 
pulu de lupta. Ori-catu de amenintiata ar’ fi ddr’ 
in aparentia chiaru esistinti’a statului romanu, 
ori-catu de multu ar’ fi incalcatu Russi’a drepturile 
lui, ori-catu de tare ar’ fi iinpresuratu armat’a ro
mana, se nu uitamu nici pe unu momentu ca 
forti’a cea mai mare a guvernului romanu este in 
momentulu de fația principiulu, pentru care se 
lupta, principiulu dreptului publicu europeanu. 
Europ’a nu pdte se lase că Russi’a se rapdsca 
României garantiele acestui dreptu, de care s’a bu
cur atu pana acuma, dise d. Cogalniceanu in me- 
morabil’a s’a nota catra agentulu romanu si asia 
va si fi — va trebui se si fia!

Nici situatiunea militară a României nu este 
atatu de nefavorabila cumu se dice dincontra, 
pentru momentu celu puținu, romanii sunt in avan- 
tagiu, ca-ci au concentrații in tiăr’a propria, in 
positiuni tari, o armata ecuivalenta fortieloru mi
litare russe ce se afla in Romani’a si după cumu 
anuntia „Polit. Corr.“ armat’a romana a inaintatu 
la ordinulu domnitoriului Carolu, spre ostu ast- 
feliu incatu acuma se afla o divisiune la Tergo- 
viste a dou’a la Pitești, a trei’a la Slatin’a si a 
patr’a la Craiov’a, dr’ o divisiune de reserva ro
mane la Oalafatu.

Cornițele Siuvaloff s’a reintorsu la Londonn. 
In trecerea s’a pe la Berlinu a mai conferitu si 
cu Bismarek. Missiunea lui s’a finitu si remane 
numai a sci ce resultatu va avă. Multi sperdza 
ca Siuvaloff aduce dela St. Petersburg pacea. In 
mediuloculu pregatiriloru de resbelu ale Russiei si 
Angliei resuna din nou trambiti’a congressului. 
Pe candu telegramele din Constantinopolu spunu, 
ca trupele russe inaintdza, ca turcii se inarmdza 
mereu si nu voiescu se predd fortaretiele Siuml’a, 
Varn’a si Batum, scirile dela St. Petersburg sunt 
mai tdte favorabile păcii. Ori-ce va fi inse, resbelu 
sdu pace, nu avemu nici cea mai mica causa de a des
peră in dreapt’a si sant’a causa a popdreloru, ca-ci scrisu 
este, ca acdst’a causatrebuie seidsa in fine invingâtdre.

Diu’a de 3 (15) Maiu.
Blasiu, 4 (16) Maiu.

„Veți potd smulge sdrele de pe firmamentu 
mai de graba, decatu a șterge de totu aducerea 
aminte a aceste dile naționale din pepturile 
ndstre."
Eata dle redactore, cuvintele ce tremurau pe bu
zele junimei romane din Blasiu in presdr’a si diu’a 
de 3 (15) Maiu 1. c., eata adeveratulu semtiu na
ționale in peptulu junimei romane, eata speranti’a 
natiunei romane cumu nu d6rme, cumu e destdpta!! 
Si cu dreptu esprima ea aceste cuvinte, ca-ci diu’a 
de 3 (15) Maiu e o dî mareatia, care insusi Ddieu 
a destinatu-o se fia epocala pentru romanu, însem
nata in istori’a popdreloru.

In 3 (15) Maiu 1848 romanii din tdte un
ghiurile Transilvaniei in frunte cu nemuritoriulu 
S. Barnutiu, care, după cumu se esprima unu autoru, 
era intieleptu că Solomonu, dreptu că Brutu si 
elocinte că Cicerone, se adunara spre a proclamă 
libertatea si egal’a îndreptățire naționale a acelui 
poporu, caruia in acea di insusi Ddieu i-a strigatu : 
destulu ai suferitu, destdptate acuma !

Deși serbarea de 3 (15) Maiu in Blasiu este 
oprita printr’unu ordinu ministerialu, inse a șterge 
de totu chiaru si aducerea aminte a acestei dile 
măreție va fi cu nepotintia pana candu va esiste 
unu romanu. —

In presdr’a de 3 (15) Maiu ce romann cu 
simtieminte adeveratu romanesci ar’ fi potutu se 
rernana nemișcata, audiendu chiaru si pe copii fra- 
gedi pe la cuartirele loru, cumu intondza melodiose 
cantari naționali că „Destdptate Romane" si „multu 
e dulce si frumdsa limb’a ce-o vorbimu", — pe 
acei copilași carora le este opritu a manifestă in 
publicu respectata loru catra acea di mare, a 
manifestă ca sunt copii de romanu . . .

Numai ndptea candu strajarii cliposea (mo- 
tieiă) le succese teneriloru a plantă doue stan- 
darte naționale, unulu la crucea din dealulu, ce se 
redica de a drdpt’a Ternavei mari, altulu maies- 
taticu in pdtr’a suferiutiei pe Campulu Libertății, 
intre strigate de se traidsca barbatii distinși ai 
poporului romanu, jocandu Calusierulu si Bătut’a 
in giurulu focului artificiosu ce lumină culmile dea- 
luriloru. Astfeliu numai pe sub mana, numai 
pe verfurele ddluriloru a potutu aretâ junimea din 
Blasiu, ca nu se pdte șterge aducerea aminte a 
acestei dile, din anim’a romanului.

Vedemu, ca serbarea din presăra si din diu’a de 
3 (15) Maiu este oprita de si nu scimu pentru 
ce. Ddr’ bre e de a se intielege aici chiaru si pe
trecerea simpla, inocenta de cateva 6re afara in 
pădure, ce esista la tdte institutele de invetiamentu 
din patria ? E de a se intielege aici chiaru si 
cassarea baluriloru filantropice, cu cnventu, ca stu- 
dentiloru le este opritu a jocă prin «ordinu mi- 
nisterale si astfeliu lipsescu jucătorii ? E de a se 
intielege aici si ștergerea serbarei dela trei Santi 
(11 Febr.) candu cativa studenti din clas’a VlI-a 
si VlII-a emulau prin oratiunile loru romane, la
tine, grecesci, germane . , ., spre care scopu ne

muritoriulu episcopu Maioru lasă fundatiune ? . . . 
Retacu cele multe, pe cari totu ordinulu minis
terialu se le fi opritu; nu ’mi vino inse a crede, 
căci ar’ fl absurditate a opri gimnasiului de Blasiu 
tdte aceste deprinderi folositdrie si petreceri ino
cente, precumu e de ecsemplu o esire la pădure 
intr’o di de Maiu ce si la institutele clericale 
rom.-catolice inca esista, numai in Blasiu nu. Deci 
nu se mire publiculu romanu, ddca junimea din 
Blasiu nu pdte aretâ lumei, ca traiesce, fiindu-ca 
ei este opritu si acdst’a. Din tdte cele dise se 
potu informă despre trist’a ei situatiuue toti acei'a, 
cari se interesdza de înaintarea si cultur’a ndstra 
naționala.

Cu aceste inca odata mai repetu, ca mai usioru 
voru smulge sdrele de pe firmamentu, decatu se 
stdrga de totu memori’a acestei dile măreție din 
animele romaniloru. —.—

Sibilu.
Cine va pronuntiâ diu’a mareatia de 3 (15) 

Maiu si nu ’si va aminti intrdg’a istoria de su- 
ferintie a poporului nostru ? Cine va jpronuntiâ-o 
si nu se va închină principiului dumnedieescu pro
clamata cu atat’a solemnitate si pietate de unu 
poporu intregu pe sacrulu campualu liber
tății?

Libertatea si egalitatea au fostu evangeliulu 
lui Christosu. Libertatea si egalitatea nu existau 
pentru romani!

Intunereculu si sclavi’a erau socii nedespar- 
titi ai nefericitului nostru poporu! Intunereculu si 
sclavi’a ei mai desecase arteriele !

Martora a suferintieloru, ce îndură poporulu 
nostru in decursulu vdcuriloru, este poesi’a, sunt 
divinele aceste accente ale animei, cari aprdpe 
tdte pdrta timbrulu dorerei si alu opressiunei.

Gratia inse provedintiei, ca sosindu anulu 48 
sdsî si diu’a epocala de 3 (15) Maiu, in care se 
stersera tdte barierele sclaviei ruginite, prin jura- 
mentulu sacru, ca pe viitoriu evangeliulu si de- 
vis’a poporului romanu va fi stindartulu cu in- 
scriptiunea: Libertate si egalitate!

Dela acea di memorabila se incepe o noua 
era, o noua istoria pentru poporulu romanu : er’a 
regeneratiunei ndstre . . .

Energia, curagiu si încredere in sine sunt te- 
meliele de- vidtia ale fiacarui poporu.’

Candu vedemu ddr’, ca poporulu romanu e 
patrunsu de adeverulu acest’a, candu vedemu ca 
poporulu nostru n’a perdutu nimicu din virtutea 
străbună, pentru care este invidiata si persecutata, 
de aceia, cari ar’ fi chiamati a pretiuf concursulu 
nostru, — trebuie se privimu cu încredere la vii- 
toriulu nostru.

Deși in aceste timpuri anormali noue romaniloru ne 
este interdisa orice manifestatiune sub preteste 
absurde, pe candu alții potu se insceneza demonstra- 
tiuni de totu feliulu, totuși junimea romana de aici, 
conscia de chiamarea s’a, n’a lasatu neserbata ani
versarea acestei dile mari.

Nu cu dissertatiuni bombastice, nu cu cân
tece revolutiunarie a intempinatu junimea romana 
amintirea acestei serbatori naționali. Romanii 
s’au ferita totdeun’a de aceste. Apoi intrebuintieze 
cineva ori-ce fortia pentru a restringe manifesta- 
tiunile ndstre, — simtiemintele ndstre nu este 
potere omendsca, care se le pdta inadusi! . . .

Serbarea dilei a fostu pe catu de modesta, 
pe atata si de solemna. Trei representanti ai ju
nimei romane dela academi’a de drepturi din locu, 
dd.: Juliu cavaleru de P u s c a r i u, Branu de 
Lemeni siP. Draghiciu au invitatu prin 
bilete tdta inteliginti’a romana la o convenire 
sociala in „pavilonulu lui Heimann" la drele 7% 
săra, unde s’a si adunata unu nume.ru fdrte con- 
siderabilu de familii si persdne distinse, intre cari 

nume.ru


au fostu si multi deputati dela siuodulu archidie- 
cesanu. Deschiderea o făcu juristulu Branu de 
L e m e n i prin o cuventare frumăsa si bine tie- 
nuta; după densulu ne delectară dd. V. Popu si 
J. cav. P u s c a r i u prin esecutarea pe violina a 
mai multoru arii naționali; ăr’ theol. G a v r u s i u 
declamă, frumăs’a poesia „Penesiu Curcanulu" de 
V. Alexandri. In fine chorulu sodaliloru intonă 
in cuartetu imnulu nationalu „Destăptate Romane. “

După aceste urmă, cin’a comuna, la care se 
redicara diverse toaste. In decursulu acesteia so
siră dela Blasiu doue telegrame de felicitare, un’a 
din partea studentiloru, ceealalta din partea theo- 
logiloru. Ambele se cetiră cu voce inalta si se 
intempinara cu cele mai simpatice manifestatiuni 
de plăcere.

In fine incepu dantiulu animatu, care dură, 
pana tardiu după miedulu nopții. Petra.

Critica asupra dualismului.
Cei mai severi criticatori ai dualismului au 

fostu dela inceputu chiaru representantii tieriloru 
austriaco cislaitane, cu tăte ca, său tocmai pentru 
ca numai siliți de impregiurari au consimtitu la in- 
fiintiarea lui. Intre tăte criticele de pana acuma 
asupra sistemului dualisticu va ocupă inse primulu 
locu ceea ce se facfi cu ocasiunea desbaterei dela 
18 1. c. relative la statutulu de banca in cas’a dom- 
niloru (Herrenhaus, senatu) din Vien’a. Deja pri
mulu vorbitoriu, fostulu ministru P1 e n e r, produse 
sensatiune prin aceea ca s’a declaratu in contra 
statutului de banca din causa, ca nou’a impacare dua- 
listica nu merita se i se jertfăsca banc’a națio
nala". Plener condamna planulu de a se introduce 
dualismiilu si in banca. Tăte argumentele sale 
sunt in ultim’a analisa îndreptate contra sistemului 
insusi, deși recunbsce necessitatea continuarei pro- 
visoriului de fația dualisticu. Celu mai insemnatu 
inse este negresitu discursulu principelui Czarto- 
ryski, care a datu espressiune parerei generale 
ce domnesce in Austri’a asupra formei de 
stătu dualistice. Principele a dîsu adeca intre 
altele: „Nu credu ca dincăce său dincolo de 
Lait’a se se mai afle macaru unu singuru omu 
conscientiosu, care ar’ afirmă, ca form’a dualistica, 
asia cumu au creat’o legile din 1867, este su
portabila său possibila pentru durata. Abstragendu 
dela aceea, ca starea acăst’a ne face de batjocur’a 
lumei, nu se păte admite, ca s’ar’ afla vr’unu 
stătu, care ar’ fi destuln de tare si poternicu, 
că se păta se supărte la fiacare 10 ani, o ase
menea crisa de impacare, că ceea prin care trecemu". 
După acăst’a dediî principele Czartoryski espressiune 
firmei sale păreri, ca acăst’a impacare trebuie se 
fia considerata numai că unu provisoriu, ca in 
momen titlu acest’a nu este possibilitatea a ajunge 
la alta solutiune mai buna. Guvernulu viitoriu 
dise Czartoryski, va trebui se inscrie in progra- 
mulu seu regularea financieloru si i m p a c î u- 
irea nationalitatiloru. Viitări’a im- 
pacarea definitiva va trebui se se faca pe bas’a
unei revisiuni comune a legiloru
din 1867. Este convinsu ca provisoriulu
acest’a de 10 ani va fi celu mai din urma, pentru
ca trebuie se fia celu din urma, d 6 c a nu, se 
prapadesce Austri’a.

După ce mai voibesce Conrad S c h m i d t 
fostulu comite sasescu totu in sensul u unei apro
piate revisiuni definitive a legiloru din 1867 se 
redica Kaiserfeld (odiniăra Blagotințek, slavu 
germanisatu) si tiene unu discursu pentru dualismu, 
care dice, ca este singurulu sistemu possibilu in 
monarchia, deărece după parerea lui nici uniunea 
personala, nici parlamentulu cen
tra 1 u nu ’lu păte inlocui cu succesu. „Wiener 
Tagblatt" numesce pe Kaiserfeld „ultimulu roman- 
ticu alu dualismului." — Vomu reveni inca la 
acăst’a desbatere interessanta.

Din camer’a unguresca.
Este inca in viu’a memoria a fiacaruia marea 

demonstratiune turcofila, ce avii locu in Decembre 
an. tr. in Budapest’a. Ea se fini cu spargerea 
ferestriloru palatului ministrului-presiedinte. Urmarea 
a fostu unu ordinu alu lui Tisza, prin care se 
restringe dreptulu de a face adunari poporale. 
Contra acestui ordinu a inaintatu representanti’a 
comitatului Pest’a o petitiune la camera, asupra 
careia s’a incinsu o desbatere lunga, care a duratu 
3 dîle (9, 10 si 11 Maiu) si s’a finitu cu scen’a 
turbulenta intre dep. Szilăgyi si min. Tisza, despre 
care facuramu deja amintire. Obieotulu acestei 

desbateri fiindu fărte importantu din tăte punctele 
de vedere vomu schitîâ si noi aci pe catu ne con
cede spatiulu decursulu ei.

Referentulu comissiunei pentru petitiuni Th. 
Văcsey recomenda mai antaiu primirea urmatărei 
moțiuni: „Si comissiunea pentru petitiuni este de 
părere ca este urgentu necessariu, că dreptulu de 
întrunire se fia stabilitu si regulatu prin lege. Din 
caus’a acăst’a propune, că petitiunea comitatului 
Pest’a se se predă ministrului de interne."

După ce se cetesce petitiunea iă cuventulu 
Lud. Mocsary si dîce, ca ministrulu de interne 
a violatu prin ordinulu seu libertatea personala a 
cetatianiloru si legea municipala. (A. L. XLII 1870.) 
Acăst’a s’a violatu prin aceea, ca esecutarea ordi
nului s’a incredintiatu prefectiloru si nu cumu 
prescrie legea subprefectiloru (vicespân). Prefecții 
n’au esecutiva, n’au se se amestece in administra- 
tiune. Pe ministru, dîse elu, se vede ca nu Tu 
mai genăza legea, incepe se nu-’i mai pese de ea. 
Sub asemeni impregiurari nu mai potemu vorbi de 
constitutiune, ci ajungemu la omnipotenti’a 
ministeriala. In fine propune că camer’a 
se provăce pe ministru-presiedinte a’si setrage 
ordinulu si a observă in comerciu cu jurisdictiunile 
legile si usulu esistentu.

Desideriu Szilăgyi combate aspru decisiunea 
aceea ministeriala si dîce intre altele: Nu e ertatu 
se concedemu, că ministrulu se aiba dreptulu a 
regulă după plăcu libertatea de întrunire (aplause 
in steng’a), ministrulu nu păte se schimbe cu-o 
trăsătură de păna usulu de pana acuma, ca-ci 
acest’a ar’ fi unu precedentu periculosu. Ordinulu 
acest’a a confiscatu dreptulu de intrunire, ce esistâ 
fapticu, si a pusu in loculu lui sistemulu de con- 
cessiunare. Guvernulu are faQa de adunările popo
rali numai dreptulu de inspectiune . . . Dăca ar’ 
incuviintiă camer’a ordinulu acest’a nelegalu ar’ 
sanctiună prin aceea doue principii periculăse: 1. 
ca ministrulu p6te se restringa si se suspenda 
dreptulu de intrunire, pe catu timpu nu va fi 
regulatu prin lege. 2. ca ministrulu păte se intervină 
cu ordinile sale pretutindeni • unde nu esista lege 
scrisa. Face apoi urmatărea contra-propunere: 
1. Petitiunea comitatului Pest’a se transmite mini- 
steriului de interne cu declararea, ca ordinulu pri- 
vitoriu la tienerea adunariloru poporale nu corespunde 
postulateloru ce emana din constitutiunea statului; 
camer’a declara prin urmare procederea ministrului 
de necorrecta, 2. O comissiune de noue iusi se va 
insarcină cu lucrarea unui proiectu de lege asupra 
dreptului de adunare, pe bas’a principiului dreptului 
de libera intrunire, reservandu-se dreptulu de in- 
șpectiune pentru guvernu.

Ministrulu Tisza respunde scurtu, voindu se 
se apere in contra acusarei, ca a violatu legea, si 
apoi in lips’a altoru argumente mai tari da se se 
cunăsca, ca este decisu a face chiaru si cestiune 
de cabinetu. — Ernestu S i m o n y i intrăba, ca 
ăre ministrulu voiesce se se folosăsca de acelu 
ordinu la alegeri ? Dăca veți voi se Tu aplicați 
cu poterea la alegeri, — n e v o m u o p u n e s i 
noi cu poterea, (Aplause in steng’a estrema.)

Secretariulu de stătu Csemegi respinge teori’a 
lui Simonyi dîcăndu ca pretutindenea, afara de 
Angli’a, dreptulu de intrunire este restrinsu prin 
mesuri preventive; ordinulu ministerialii nu suspende 
ci regulăza numai dreptulu de intrunire. Hălfy 
Ignâz e indignatu, ca-ci vede ca secretariulu de 
stătu, care ar’ trebui se vighieze asupra legei, apera 
in parlamentu unu actu arbitrariu alu guvernului. 
Dîce apoi ca de unu ordinu că acela nu trebuie 
se asculte nimenea. Candu se vă dă ocasiuue va 
conchiamă insusi o adunare, fara a se conformă 
ordinului ministerialu. Guvernulu se intre- 
buintieze poterea, dăca voiesce; vomu vedă 
atunci, dăca vointi’a poporului e mai tare că aceea 
a guvernului. — In siedinti’a din 11 1. c. a vorbitu 
mai antaiu contele Apponyi. Densulu combate 
argumentatiunea lui Csemegi, care, dîce, a fostu 
fărte slaba. După parerea lui Csemegi dreptulu 
de intrunire fara mesuri preventive nu se păte 
admite; lege nu esista, prin urmare guvernulu e 
autorisatu a regulă acestu dreptu prin decisiuni 
ministeriale. Cestiunea inse este dăca regularea 
acăst’a se păte estinde peste inspectiune? Csemegi 
prin dialectic’a s’a a confundatu numai ideile, pre 
candu Szilăgyi. le-a chiarificatu, presumtiunea e dăr’ 
ca dreptulu se afla pe partea celui din urma (aplause 
in steng’a). Csemegi vede fantom’a revolutiunei, dăr’ 
mai iute se păte vorbi de apathia, de letargia de 
catu de spiritu revolutiunariu in poporu, ai potea 
se dai cu tunulu pe la urechi’a lui fara că se se 
misce (aprobări in steng’a). Mesur’a guvernului nu 

pote fi justificata. Constitutiunea se periclităza nu 
numai printr’o lovitura de stătu, ci si prin mesuri 
de aceste direse in contra spiritului publicu (apro
bări in steng’a).

După mai multi alti vorbitori se da cuventulu 
propunetoriului Des. Szilăgyi: Acest’a dice, ca 
e necessaria crearea unei legi de intrunire, că 
se esimu odata din nesiguranti’a dreptului con- 
suetudinariu. Densulu nu păte impartasi vederile 
lui Csemegi. Ernestu Simonyi a avutu dreptu, 
ca-ci din principiele fundamentale ale statutului 
constitutiunalu rezulta, ca a resiste cu forti’a 
unoru mesuri nelegale ale pote r ei 
publice este o fapta regretabila, 
inse nu neiertata. (Asia este ! in steng’a, 
mișcare in centru.) Vorbitoriului ei pare reu ca 
declararea s’a a indignatu pe multi, elu este gat’a 
a demonstrâ, ca chiaru si camer’a a recunoscuta 
acestu principiu in noulu codice penalu, in care 
se dice, ca numai resistenti’a contra unui ordinu 
legalu, contra unui impiegatu, care se afla in ese
cutarea functiunei sale legale, este unu delictu, va 
se dica resistinti’a contra unui ordinu nelegalu, 
contra unui impiegatu ce se afla in esecutarea 
unei funcțiuni nelegale este trista si de evitatu, 
dăr’ nu este o fapta oprita (Aprobări viue in steng’a, 
mare mișcare in centru.)

Ministrulu Tisza replica c’unu tonu de 
amaratiune si dice, ca este causa de ingrigire 
acolo unde instrucțiunea junimei se afla in mani, 
că ale antevorbitoriului (aplause in centru, sgomotu 
in steng’a, strigări: La ordine ! mișcare) Presie- 
dintele: Nu vedu necessitatea de a interveni. 
(Sgomotu, reprobări in steng’a) Tisza: contiun- 
andu dice, ca dep. Szilăgyi n’a comentatu teori’a 
revolutiunei, ca-ci la acăst’a sunt de lipsa idei 
mai mari, ămeni mai mari (Sgomotu in steng’a) 
ci numai teori’a cravaleloru publice. Nu dicu, ca o 
națiune n’ar’ avea, niciodată, sub nici o impregiu- 
rare dreptulu, că dăca i se calea in peciăre legile, 
dăca i se rapescu libertățile se si iă refugiulu la 
mediuloculu acel’a de desperare, (strigări: Asia vedi!) 
dăr’ ceea ce ne invătia d. deputatu e numai teori’a 
demonstrariloru de pe strada. (Aprobări in centru, 
reprobări in steng’a) Dăr’ chiaru se fi comisu gu
vernulu o erăre, n’ar’ fi bine se provocati pentru 
aceea o crisa ministeriala, ca-ci drepturile natiunei 
in manile năstre nu voru fi periclitate (O voce iu 
s ten ga: ba dă!) — In fine respunde Szilăgyi 
dicundu, ca ministrulu nu e competentu a judecă 
asupra activitatii sale că professoru. Densulu (Szi- 
lâgyi) apera si că professoru legile; si Tisza le 
aperă, că omu alu opositiunei, că ministru inse a 
uitatu de multeori de aceste legi (Aplause viui in 
steng’a.) După duplic’a lui Tisza, se procede la 
votu asupra primei propuneri a comissiunei de pe
titiuni si se priinesce cu-o maiorîtate de 32 voturi. 
120 deputati au fostu absenți, 161 au votatu 
pentru, 129 contra.

Caletori’a Domnitoriului Carolu.
Cetimn in „Monitoriulu României11 :
Luni, 1 Maiu, orelo 9*/2, M S. Domnitorulu, iusoțitu 

de d. ministru de resbelu, de d. goneralu Racovitia de d. 
colonelu Falcoianu, siefulu statului-maioru alu armatei si 
urmatu de suit’a Măriei Sele, a mersu la biseric’a numita 
Ionascu, unde sau facutu rogatiuni de gratia pentru pro
vidențiala scapare, in vietia a M S. Imperatului Germaniei, 
in urm’a odiosului atentatu, comisu asupra Persdnei Maies
tății S61e. După terminarea servitiului divitiu, Maria Se’a 
a visitatu cu deamenuntulu spitalele orasiului Slatina. Cu 
acesta ocasiuue, M. S’a a bine-voitn a decora in persdna pe 
soldatulu Nichit’a Dumitriu, din regimontulu 4 do infanteria, 
ranitu in memorabil’a lupta de la Smardan. După aceea, 
M. S’a s’a dirigeatu spre pjatoulu unde erau desfasiurate 
brigad’a de infanteria, comandata de d. col. Vladescu, si 
regimentulu II de artileria. Aci Inaltimea S’a incaleca si, 
urmatu de d. ministru si suit’a M. Sale, a trecutu iu revista 
aceste trupe, presintate M. Sale de d. generalu Racoviti’a. 
M. S. Domuitoriulu a ordonatu esecutarea mai multoru miș
cări, care s’au facutu cu atata regularitate si precisiune in 
catu M. S’a a remasu deplinu multiamitu de instrucțiunea 
trupeloru. Inaltimea S’a a chiamatu apoi înaintea frontului 
pe toti d-nii oficiari si, esprimendu-le bucuria ce are de a 
revede pe bravii Sei osteni, esprimâ totu-o-data si inalt’a 
satisfactiune pentru frumăs’a tienuta si bun’a instrucțiune a 
trupeloru. Cu urale entnsiaste au respunsu atatu oficiarii 
catu si soldatii la magulitorele cuvinto alo Suveranului. M. 
S’a a decoratu apoi, d’inaiutea frontului regimentului Seu, 
cu medali’a Virtutea Militară, pe tunarulu Ion Dusgulanu, 
din bateri’a I, caro a fostu ranitu in luptele din Bulgari’a, 
si astadi insauetosiandu-se ’si-a reluatu loculu intre camaradii 
aei de lupta. Inspectiunea s’a terminatu prin defilarea trupe
loru d’inaintea M. Sale. La 2 ore, Maria S’a a pornitu din 



Slatina intr’unu trenu specialu spre Craiov’a. La stațiunea 
Balsi, M. S’a a inspectatu regimentulu 6 de linia, desfasiuratu, 
pentru acestu sfirsitu, d’inaintea garei. înălțimea S’a a adre- 
satu cele mai magulitdrie cuvinte acestui vitezu corpu, care, 
la ataculu de la Smardanu, s’a acoperitu de gloria si alu 
cărui drapelu a fostu decoratu cu Steu’a României.

La 4 6re, trenulu princiaru intra in gar’a Craiovei, 
stralucitu impodobita pentru receptiunea Augustului 6spe. 
M. S’a a fostu intempinatu de d. goneralu Cerchezu, coman- 
dantulu divisiunei II active, de d. colonelu Logadi, cornan- 
dantulu divisiunei teritoriale, si de tote autoritatile civile si 
militare locale, precum si de unu numerosu publicu. După 
ce d. primariu alu urbei Craiov'a, printr’unu discursu, a 
salutatu pe M. S’a cu bun’a venire in capital’a Olteniei, si 
după ce M. S’a a multiamitu pentru caldurds’a primire ce 
i-s’a facutu de catra cetatianii Craioveni, M. S’a a luatu 
locu in trăsură, impreuua cu d. ministru de resbelu, si es- 
cortatu de catra unu escadronu de calarasi, a mersu mai 
antaiu la biseric’a catedrala Madona-Dudu, nnde s’a celebratu 
unu Te-Deum, in urma la casele d-nei Glogovenu, care si 
de asta-data, câ totu-deuna, a bine-voitu a pune la dispo- 
sitiunea M. Sale casele sale. Pe totu percursulu M, S. 
Domnitorulu a fostu aclamatu cu entusiasmu de intreg’a 
poporatiune, er’ trasur’a abia potea conțiene cununile si 
buchetele de flori oferite M. Sale. Ajungundu la resiedintia, 
Inaltimea S’a a trecutu pe dinaintea frontului gardei de onore, 
apoi a fostu primitu in josulu scării de garda. M. S’a, 
oferindu gratiosu brațiulu d-nei Glogovenu, s’a urcatu in 
saldnele de receptiuno, unde așteptau numerdse persone de 
distinctiuue. M. S’â cu afabilitate a convorbitu in parte cu 
fia-care din personele care se aflau de facia.

La drele 61/.} M. S’a a intrunitu la prandiu, osebitu 
de personele ce compiinu suit’a S’a, pe d-na Glogovenu, pe 
d. A. Stolojan, vice-presiedintele Camerei, pe d. generalu 
Cerchezu, si mai multe alte persdne notabile in numeru de 
20 persdne.

La acestu prandiu, d. G. Pesicu, primariulu urbei, a 
iuchinatu unu toastu in sanetatea M.M. L.L. Domnitoriului 
si Ddmnei si a esprimatu M. Salo fericirea ce simtu cetatianii 
Craiovei de a revede in midiuloculu loru pe iubitulu Suveranu 
si pe Marele Capitanu, sub a caruia vitejesca conducere 
armata romana ’si-a recascigatu reputatiunea de valâre de 
odiniâra. M. S’a a multiamitu d-lui primarii peutru cordial’a 
primire ce i s’a facutu si pentru sentimentele ce le-a espri
matu in uumele cetatiauiloru Craioveni. M. S’a a mai 
adaugatu urmatdrelecuvinte: „Tier’aprinpatriotismulu 
seu si prin vitejia armatei, a pusu o temelia 
solida pentru esistenti’a s’a p olitica; ea trebu i e 
se treca inca prin impregiurari grele, inse am 
tdta încrederea ca ele voru fi învinse, fiindu-ca 
astadi Romani’a este si va remane unu stătu de 
sine stătător iu la porțile Oriintelui. Inchinu 
acum acestu paharu in sanetatea tuturoru ace
lora, cari prin sacrificiele si devotamentulu 
loju au adusu acestu insemnatu resultatu, intre 
cari Oltenii ieu unu locu de ondre.

Marți, 2 Maiu, I. S. Domnitoriulu a facutu inspec- 
tiunea spitaleloru de răniți, iucependu cu spitalulu in- 
dependinti’a ; a doua visita a facutu-o spitalului Dinu Mi- 
liailu, intretienutu numai cu propriele spese ale acestei 
onor, familii si in urma spitalului comitetului germanu. La 
tdte aceste spitale Mari’a S’a a fostu intempinatu de ddrn- 
nele, care dirigeza aceste stabilimente si de corpulu medi
calii. M. S. Domnitoriulu, satisfacutu de curatiani’a si în
grijirea bolnaviloru răniți, a esprimatu a S’a inalta mul- 
tiamire tuturoru acestoru porsdne. Cercetandu apoi pe fia- 
care ranitu in parte, a binevoitu a acorda acestoru bravi 
mai multe medalii si cruci după meritele1 flacarui’a. La 1 
dra, Inaltimea S’a, incalecandu si insoțitu de d. generalu 
de divisiune Cernatu, ministru de resbelu, si urmatu de diiii 
adjutanți, a mersu pe campulu dela barier’a Caracalnlu, 
unde a trecutu in iuspectiune trupele din divisiunea II, de 
sub comaud’a dlui generalu Cerchezu, compusa de diece ba- 
talidne si de regimentulu 3 de artileria, cumu si alte siese 
batalidne din divisiunea I, care tocmai se aflau in marsiu, 
prin orasiulu Craiov’a, in totulu 16 batalidne si siese ba
terii de artileria. Acesta inspectiune, făcută flăcărui corpu’ 
in parte, a duratu pana la 4 dre, după care a urmatu de- 
fîleulu ; in urma, Inaltimea S’a a binevoitu a acorda mai 
multe medalii rauitiloru insanetosiati si intorsi la corpuri, 
multiamindu si aretandu a S’a satisfactiune, in urm’a re- 
comendatiunii dlui generalu Cerchezu, doctorului Georgescu 
Dim’a, carele, câ siefu alu ambulantiei divisiunei pe cam
pulu de lupta dela Smardanu, a mersu la atacu cu’trup’a. 
I. S. Domnitoriulu a aretatu asemenea inalta S’a multiamire 
dlui generalu Cerchezu si tuturoru dloru oficiari in parte pe 
corpuri pentru buna tienuta a trupeloru.

La 8 dre s’a facutu retragerea cu parada, după care 
Inaltimea S’a a binevoitu a onora cu a S’a presintia re- 
presintatiunea de gala ce s’a datu la teatru. Inaltimea 
S’a a fostu caldurosu aclamatu de poporu, pe totu percur
sulu stradeloru, frumosu iluminate si decorate, alatu la du
cere catu si la intdrcere.

Adunarea estraordinara a societății „Transil
vanii din Bucuresci.

Siedinti’a din 1 "Martin 1878.

Processu verbala.

Siedinti’a se deschide la 6rele 2 p. m. sub 
presiedinti’a dlui A. Treb Laurianu. Dlu presie- 
dinte comunica adunării, ca comissiunea insarcinata 
cu revisiunea statuteloru si aflarea modului, cumu 
s’ar’ potfl mai bine eternișâ memori’a repausatului 
fostu presiedinte, A. Papiu Ilarianu, si-a terminatu 
•lucrările, pe care le supune adunării spre a de
cide asupra loru, si invita pe d. reportoru a dâ 
lectura lucrării puse la ordinea dilei. — Dlu G. 
Orasianu, reportorulu comissiunii, cetesce urmato- 
riulu processu-verbalu, dresatu de comissiune :

Processu-verbalu.
Conformu insarcinarii ce ni s’a pusu de adu

narea generala a societății Transilvani’a, in sie
dinti’a din 29 Ianuariu a. c.; subsemnatii iutru- 
nindune sub presiedinti’a dlui G. Misailu in lips’a 
dloru I. P. Dimitrescu si C. Porumbaru, astadi 
7 Februariu 1878, amu procedatu la revisiunea 
statuteloru. Prin urmare luandu in discussiune 
vechile statute articolu după articolu amu introdusu 
modificările respective, conformu deliberariloru adu
nării societății, conformu esperintiei ce a doveditu 
o practica de mai multu de 10 ani, dela infiin- 
tiarea societății, conformu in fine noueloru necesi
tați ale națiunii romane, spre luminarea si feri
cirea careia societatea Transilvani’a este destinata 
a contribui in sfer'a midildceloru sale. Asiadâr’ 
subsemnatii uniți fiindu asupra modului de redac- 
tiune alu noueloru statute, cuprinse in alaturatulu 
proiectu, amu insarcinatu pe colegulu nostru G. 
Orasianu a fi raportorulu nostru catra comitetu si 
adunare. Totodată amu insarcinatu pe d. G. Ora
sianu a resultatulu deliberariloru n6stre si in ces- 
tiunea privitâre la eternisarea memoriei reposatului 
d. A. Papiu Ilarianu, fostulu presiedinte si bine- 
facbtoru alu societății Transilvani’a. — Semnați 
G. Misailu, D, Precupu, si G. Orasianu.

După acdst’a citesce urmatoriulu reportu fa- 
cutu catra adunare :

Domniloru membri ! După cumu se vede din 
processulu verbalu alu comissiunii insarcinate cu 
revisiurea statuteloru, onârea de a ve aretâ modi
ficările introduse, si motivele, pe cari ne-amu ba- 
satu — mi s’a datu mie, pentru care cuventu rne 
voiu incercâ a ve espune articolele, cari ne-au 
atrasu mai multu atențiunea si imbunatatirea ce 
amu crediutu de cuviintia a face intrensele. Mai 
antaiu constatamu, ca abaterea nâstra dela vechile 
statute se vede numai acolo, unde se simtiâ o 
stricta si inevitabila necesitate. Acâsta necesitate 
s’a vediutu si la impartirea statuteloru pe capitole 
unde la- cele 5 s’a mai adausu alu 6-lea disu ca- 
pitolulu dispositiuniloru generale; cu modulu acest’a 
noulu nostru statutu cuprinde capitulele: 1 scopulu 
societății, 2 membrii societății, 3 fondulu societății, 
4 adunarea societății, 5 comitetulu societății si 6 
dispositiuni generale. — Din capitululu 1 scopulu 
societății ne-a preocupați! multu art. 3, unde amu 
gasitu cu cale a prevedâ, conformu propunerei ce 
ni s’a presentatu, ca ajutoriulu societății se se es- 
tinda si asupra juniloru aplicați la industri’a, co- 
merciu si meserii; art. 5 s’a eliminatu cu totulu 
fiind-ca nu mai avea nici o rațiune de a fi; dra 
la celelalte articule din acestu capitulu s’au in
trodusu modificări neînsemnate, cari privescu mai 
multu vedactiunea. La capitululu 2 membri socie
tății, s’a facutu o esplicatiune a art. 6, alineatulu 
1, si o mica modificare la art. 9, unde amu in- 
locuitu terminulu „somatiune." In capitululu 3, 
fondulu societății, fiindu vorb’a de 12 sfanți, am 
crediutu, ca e bine a le dâ numirea de 10 lei 
noi. Lasandu celelalte articole întocmai după sta- 
tutulu vechiu alu secietatii.

La capitululu 4, adunarea societății, s’au com- 
pletatu unele lacune, cumu de esemplu: adunare 
ordinaria si adunare generala estraordinaria, in ve
chile statute fiindu vorb’a numai de adunare, amu 
adausu cuvintele „generala ordinara si generala 
estraordinara" ; pe langa care amu facutu se se 
vdda deosebirea intre membrii societății cu votu 
deliberativu si cei ce au numai votu consultativu, 
ca-ci după vechile statute acdst’a deosebire era 
aprâpe neintieldsa; eara de la art. 25, amu mu- 
tatu alineatulu e) la capitululu 6, fecundu’lu ar- 
ticlu a parte: Catu privesce capitululu V. comi
tetulu societății, amu crediutu ca e prea mare nu- 
merulu membriloru de 15, si acdst’a pentru cu- 
ventulu, ca afacerile societății s’ar’ potd îndeplini 
si de unu comitetu compusu din 9 membri esclu- 

dendu-se 5 membri si unu secretariu. In capi
tululu VI, dispositiuni generale, amu notatu dat’a 
solemna a societății Transilvani’a si conditiunile, 
in cari se potu face modificări in statute.

S’au studeatu si aflatu de comissiune mediu- 
locele, prin cari s’ar’ potd mari capitalulu socie
tății, de 6rece in dilele ndstre e constat.atu pana 
la evidenția, ca de mediuldcele materiale depinde 
de multe ori nu numai viitoriulu individiloru, ci 
si chiaru alu nationiloru, pentru acestu cuventu 
si in consideratiunea, ca scopulu societății Tran
silvani’a este eminamente nationalu si crediendu, 
ca potemu intalnf epoce, in care ajutoriulu socie
tății se fia mai multu reclamatu de interessele 
naționale, amu prevediutu la art. 16 din noulu 
proiectu, capitalisarea in fîacare anu a pârtii a 
cincea (V5) din venitulu anualu de împreuna cu 
tacsele membriloru, donatiunile si veniturile estra- 
ordinarie; cu modulu acest’a, dloru, “Societatea nu 
incetdza de a corespunde scopului, pentru care s’a 
infiintiatu si ’si asigura in același timpu si durat’a 
esistintiei sale. — Acestea dloru in privinti’a nou
lui proiectu de statutu, pe care amu onâre alu 
supune deliberării dvdstre, comparatu cu vechile 
statute, spre a decide ceea ce veți crede de 
cuviintia.

In privinti’a regretatului domnu A. Papiu 
Ilarianu, distinsulu si eruditulu barbatu, pe care 
mdrtea l’a rapitu din mediuloculu nostru, comis
siunea dv. adencu mișcata de perderea s’a, a dis- 
cutatu cu multu interessu mediulocele, ce i-ar’ 
potd mai bine eternișâ memori’a si v’o marturisimu 
ca in sfer’a recurseloru. de care dispune societatea, 
nu se gasescu mediuldce destulu de mari, cari se 
p6ta recompensă meritele fostului nostru presie
dinte si egal’a recunoscintia ce i-o datoramu. In- 
trdg’a comissiune cun6sce de aprâpe sacrificiele ce 
a facutu reposatulu atatu pentru romanismu in 
generalu, catu si pentru „Societatea Transilvani’a" 
in parte; scimu ca urmaria scopuri înalte, avea 
aspiratiuni nobile, si ddca destinele n’aru fi fostu 
asia aspre cu noi, ar’ fi primitu inca multe bine
faceri dela ilustrulu barbatu A. Papiu Ilarianu.

înflorirea „Societății Transilvani’a" era pentru 
densulu o adeverata fericire; ocupatiunile sale cu 
lucrări de a le. „Societății Transilvani’a", ei erau 
ocupatiuni de predilectiune si ddca ne incercamu 
a eternișâ numele seu printr’unu micu monumentu, 
acdst’a o facemu pentru destinsele merite si înaltele 
sale virtuti; dicemu micu mounmentu, pentru ca 
monumentulu seu neperitoriu este chiaru „Socie
tatea Transilvania", la a cărei edificare, singuru 
a pusu petr’a cea d’antaiu, pe candu era in mediu
loculu nostru. Perderea reposatului este irepara
bila, ilu regretamu cu totii, inse se ne consolamu, 
ca-ci sufletesce este si va remand in mediuloculu 
nostru. In consideratiunea acestor’a, si câ se ara- 
tamu catu de multu respectamu înaltele calitati 
ale reposatului, comissiunea dvâstre este de acordu 
cu opiniunea dlui G. Misailu, de a se creâ unu 
stipendiu universitariu intitulatu: S t i p e n d i u 1 u 
A. Papiu Ilarianu, care opiniune ve rogamu 
se o aprobați si dvâstre, fiind-ca cu modulu acest’a 
in t6ta durat’a societății, numele reposatului nu va 
fi stersu din memori’a nâstra. Catu pentru pro
punerea dlui Procopie Dimitrescu, de a se face 
unu bustu de marmura alba, care se represinte pe 
marele barbatu, A. Papiu Ilarianu, comissiunea 
este de părere, ca indata ce societatea va dispune 
de unu localu alu seu stabilu, se se faca unu 
bustu, celu puținu catu jumetate marimea naturala 
câ sâmnu de recunoscintia pentru insemnatele ser- 
vitie ce a adusu societății. — Reportoru G. Ora
sianu. (Va urmâ)

Pregătirile Russiei. — Se scrie 
dela Odess’a 12 Maiu: „In apropiare de aci se 
construesce unu mare parcu de artileria si se făcu 
mai multe deposite de arme. Intre Odess’a si 
Akermann se voru redicâ 3 tabere unde va face 
esercitiurile armat’a teritoriala clas’a I. Agenti de 
ai guvernului calatorescu prin Russi’a de sudu si 
vestu spre a cumparâ cai si carre pentru trenulu 
armatei din Bulgari’a, care este tare redusu. Vreo 
7000 cai si 2500 carre sunt adunate deja aci 
pentru a fi transportate peste Dunăre. Admini- 
stratiunea cailoru ferate de aci a primitu ordinulu 
de a pregăti unu parcu de vagâne catu de mare 
pentru scopuri militari. Se dîce, ca trei divisiuni 
de infanteria dintre cele 12 nou formate si puse 
pe pecioru de resbelu, si adeca a 5-a, a 6-a si a 
7-a divisiune, voru fi îndreptate spre Romani’a. 
Basarabi’a romanica este ocupata dela Tatar- 
Bunar pana la Reni de o divisiune a corpului de



armata russescu Nr. 10 si de 18 sotnii (escadrâne) 
de casaci donici. Comandantulu generalii alu trupe- 
loru russesci in Romani’a generalu Drentelu, a 
visitatu orasiele dunărene, Kiii’a, Ismailu si Reni 
si a ordonatu a se face acolo fortiflcatiuni, la a 
caroru construire lucrdza sute de soldați. Admini- 
stratiunea civila este formalu inca totu in 
manile autoritatiloru romane, inse acestor’a le lip- 
sesce ori-ce mediulocu spre arși procură, respectu 
si ascultare, ca-ci acolo nu numai ca nu se afla 
de locu trupe romane, dăr’ nici gendarmi romani 
nu se mai vedu. Dilele aceste plecara 400 soldați 
de geniu russi la Kiii’a, spre a construi la tier- 
mulu acestui orasiu baterii.“

— Despre* resultatulu missiunei 
d-lui Sturza i se telegrafdza diuariului anglesu 
„The Standard" din Pest’a urmatdriele: „Printiulu 
Sturza a reusitu se arangeze cu cabinetulu ungaru 
cestiunea junctiunei cailoru ferate ungare si romane. 
Lini’a ferata dintre Orsiov’a si Verciorov’a va fi 
in curbudu deschisa; Romani’a s'a indatoritu se 
gatdsca pana in tămn’a anului viitoriu lini’a Ploiesti- 
Brasiovu. Printiulu Sturza a fostu totodată auto- 
risatu se declare, ca armat’a romana nu va trece 
pe teritoriulu Ungariei in vederea de a fi acolo 
desarmata, ddr’ ca iscandu-se unu conflictu intre 
Romani’a si Russi’a, armat’a romana se va bate 
in contra trupeloru russe, care nu sunt mai nu- 
merăse in Romani’a decatu armat’a romana."

,C. B.«

TD î e x s e.
(Societatea „A 1 e s i - S i n c a i a n a.“) 

Ni se scrie ca acăst’a societate a teologiloru ro
mani din Gherl’a aflandu-se de nevinovata, prin 
rescriptulu ministrului de culte si instrucțiune pu
blica de dato 5 Aprile a. c. Nr. presidialu 429, 
se repune in drepturile sale de mai inainte mai 
restrangbndui-se incatuva cerculu de activitate. 
Cărțile si scriptele secuestrate si duse in Desiu la 
cornițele supremu, fura t6te readuse in 25 Aprile 
a. c., după cari dispusetiuni mai inalte, societatea 
după unu intervalu de 3^ luni isi reinceph acti
vitatea s’a, tientindu la scopulu ce ’si l’a propusu.

(Societatea studentiloru in me
dicina din Bucur esci.) Aceast’a societate, 
care s’a fundatu inca la anulu 1875 prin initia- 
tiv’a studentului in medicina N. Manolescu, astadi 
doctoru si prin conlucrarea mai multoru studenti, 
are conformu statuteloru sale de scopu: desvoltarea 
membriloru ei pe terenu scientificu, facilitarea me- 
dieloru de studiu, intarirea si intretienerea lega- 
tureloru intre studenti si incuragiarea literaturei 
medicale romane ; membrii-societatii după obtie- 
nerea titluriloru universatare voru conlucrâ cu co
legii loru pentru formarea unui corpu scientificu 
romauu (medicalu farmaceuticii) menitu pentru des
voltarea si cultivarea sciintieloru si respandirea 
loru in poporu. Societatea posede deja o biblio
teca frumâsa compusa cea mai mare parte din 
cârti donate de Eforia spitalului Coltiea, care a 
pusu la dispositiunea societății si o sala din edi- 
ficiulu spitalului. Luamu cu plăcere actu de con
stituirea definitiva a societății studintiloru in me
dicina. Biuroulu societății este compusu pe anulu 
cureutu, ;dupa cumu ni se impartasiesce, in mo- 
dulu urmatoriu: d. I. G. Apostoleanu pre- 
siedinte, dd. Drd. T. S u s i u si P. Filibiliu 
v.-presiedinti, d. Al. M. P a c 1 e a n u cassieriu, 
d. B. L a d. B i a n u bibliotecariu si dd. Al. S p i- 
roiu sil.V. Stefanescu secretari. —

— (Sciri merunte din Romani’a.) 
„Rom. lib." afla ca Doranitoriulu se va reintdrce 
pana Joi 11 (13) Maiu in capitala, din inspectiu- 
nea ce face ostirei peste Oltu. Mari’a S’a a fostu 
primitu cu căldură in tdte părțile. La Pitești si 
Slatin’a i-au esitu inainte autoritatile civile si mi
litare si poporulu in costumu de serbatăre. — 
D. M. Cogalniceanu ministru de esterne a calatoritu 
dilele aceste in Moldov’a in afaceri private. O 
mosiia a D-sale de acolo a cadiutu prada unui 
incendiu mare. Pagubele se urca la 70000 lei. — 
„Dorob." scrie ca controlorii judeciului Uforu au 
facutu dilele aceste confiscări insemnate la comer- 
cianti mai cu sdma comissiunari străini de națio
nalitate, pentru ca acești domni vindeau beuturi 
spirtuăse fara se platdsca licenti’a. Pretiulu beu- 
turiloru confiscate la unulu din acești comercianti 
se urca la sum’a enorma de 200,000 Franci. Totu 
acea fdia ne spune ca dilele trecute o cdta de 
pahonti (carausi russesci) sparsera magazinulu d. 
Michalescu din apropiare de Cotroceni si-i furara 
orzu, fenu si alte in pretiu dc vreo 4000 lei. 
Acdst'a fu inse numai unu inceputu. Nu multu 

după aceea pahontii se duseră c’unu mare numeru 
de carutie la padurea Sindriliti’a, plas’a Dembo- 
viti’a district. Ilfovu si -voira se redice lemnele ce 
se gasea taiate si asiediate" in stanjini. Admini- 
stratorulu pădurii si pădurarii se impotrivira, ddr’ 
fura batuti cumplitu. Pahontii redicara apoi vreo 
25 stanjini de lemne si porniră in Bucuresci. Ingrigi- 
toriulu pădurii ii urmări de departe si vediu, unde 
au dusu lemnele. Autoritatile localității unde s’au 
comisu furtulu au luatu mesuri că se se pedep- 
sdsca acești selbatici.

Camer’a a votatu unu proiectu de lege pentru 
infiintiarea politiei municipale in comun’a Bucuresci, 
precum si in t6te comunele urbane din tidra. — 
Camer’a a acordatu familiei d. Gr. Petrescu fostu 
professoru si deputatu o pensiune de 200 lei pe 
luna, reversabila asupra sogiei si a copiiloru pana 
la maiorenitate. — „Monitoriulu" promulga legea 
prin care se deschide pe sdm’a ministrului de 
resbelu unu creditu estraordinariu de lei 7,000,000 
pentru plat’a requisitiuniloru făcute in trebuinti’a 
armatei romane. — „Monit." mai publica si regula
mentul u pentru portulu decoratiuniloru si medalieloru 
in armata. Ordinea in care se voru asiediâ deco- 
ratiunile este urmatâri’a: 1. Medali’a „Virtute mili
tară". 2. „Steau’a României". 3. Medali’a „Bene 
Merenti". 4. Crucea „Trecerea Dunării". 5. Medali’a 
de servitiu de 18 si 25 ani. 6. Decoratiunile si 
medaliele străine.

— Senatulu a votatu proiectulu, prin care se 
prelungesce dela 15 la 25 ani, adeca inca cu 10 
ani terminulu, candu se plateasca coloniștii din 
Basarabi’a pamenturile ce li s’au datu si prin care 
se stabilesce, că celotu ce nu li s’a datu pamentu 
de ajunsu se li se mai dă. — Camer’a a votatu 
proiectulu pentru scutirea de dări catra stătu a 
reservistiloru, cari au participatu la resbelu. — 
„Curier, de Galați" scrie, ca in portulu de acolo sosescu 
multe vapăre din susulu Dunării, cari aducu cantitati 
mari de materialii, de resbelu. apoi ca lini’a Galati- 
Reni pe siosea e ocupata in t6te dilele de cazaci, 
cari trecu neintreruptu spre Basarabia, in fine ca 
lini’a Bender-Galati transp6rta bombe, cartusie si 
prafu din Russi’a in Romani’a. — Lini’a ferata 
austriaca Orsiov’a-Bazias s’a pusu luna tre
cuta in circulatiune. „Dorob." ne spune, ca espe- 
ditiunea poștala pentru Vien’a s. a. se va face pe 
line’a acest’a. Voru fi doue trenuri pe di intre 
cari unulu acceleratu, care va plecă dimineatia la 
7 bre dela Bucuresci.

(Scdl’a professionala de fete.) 
Cetimu in „Telegraphulu: De mai multu timpu 
s’a organisatu in Bucuresci si functionăza cu multu 
succesu o scăla f6rte iolositdria, sub numele de 
sc61a professionala de fete. Scopulu ei este, cumu 
resulta din chiaru titlulu ce p6rta, industri’a națio
nala, si tocmai un’a din acele industrii delicate, 
pentru care adi străinii ne sustragu pe fiacare 
anu sume enorme, si care e menita a dotă femeile 
romane cu cuuoscintie practice, care se le p6ta 
procură in modu onorabilu existenti’a dilnica. Ori 
cine a visitatu acestu stabilimentu a potutu se 
vdda abilitatea, cu care se executa comandele de 
croitorie si rufarie, eleganti’a. cu care se fabrica 
flori fine pentru pălării, buchete pentru saldne si 
totu feliulu de obiecte de acdsta natura. Deși nu 
are o existentia asia de vechia, acestu atelieru de 
industria ’si-a capatatu o reputatiune buna; noi 
ilu consideramu, că unu bunu inceputu pentru in
dustri’a naționala fina si credemu, ca bine condusu 
incuragiatu de romani, elu ar’ potd capetâ o in- 
tindere mai vasta, reluandu din manile jidaniloru 
o munca, pentru care româncele n6stre sunt des- 
tulu de apte. Eata acumu avisulu ce ne tramite 
direcțiunea scdlei professionale, aflata in strad’a 
Coltiei No. 30: „Direcțiunea aduce la cunoscinti’a 
tuturoru Ddmneloru si in specialu Dămneloru Mo
diste, ca la acăsta scâla, afara de atelierulu de 
croitoria si rufaria, se afla si unu atelierin pentru 
fabricatiunea floriloru artificiale, unde se potu cum- 
perâ cu pretiuri fărte mici flori fine. Se potu 
efectuâ si comande de flori pentru garnisitu paler- 
iele si rochiele de baiu, buchete pentru salăne, 
corăne pentru morminte si in fine-totu ce se atinge 
de acdsta ramura de industria. Direcțiunea spera 
ca Dămnele romane se voru grăbi a incuragiă 
acdst’a industria romana, care este cu totulu noua 
in tidra, preferindu productiunea indigena celei 
străine. “

(La Taborsky si Parsch in Buda- 
p e s t ’a.) Au mai aparutu de curendu urmatăriele 
piese musicale : „Wo man singt" valsu de Filipu 
Fahrbach jun. 80 cr. — „Promenade-Polka de 
Franz Dvorzăk, 50 cr. — „Pluie de Perles" piesa 
de salonu de Franc. Behr 80 cr. — „Le Petit 

Debutant" culegere de mici fantasie elegante si 
usidre asupra unoru teme din operete moderne si 
favorite, de F. Bayer, 50 cr. — „Doue cântece 
plăcute" (kăt kedvelt, dai) din pies’a poporala 
„Kdt Mănyegzo" de Szăntirmai Elemdr 50 cr. — 
„3-ik Magyar Abrănd" de Abrâny Cornăl 1 fi. 50 cr. 
— „30-ik Magyar Abrănd" de Szdkely Imre 1 fl. 
50 cr.; — Siăse melodii plăcute din oper’a „A 
Falu Rossia" de Erkel Gyula 1 fl.

-£uju.torie pentru. răniți.
II. Giurtelecu, 1 Martiu 1878.

Bre stimate dle Redactorii! Pentru romanii răniți in 
luptele din Bulgari’a pentru libertate si chrestinismu, si școlarii 
mititei din H. Giurtelecu au facutu 2 Klgr. de scame ală
turate cu rogarea, câ se binevoiți a le inaintâ la destinatiunea 
s’a! Dintre școlari s’au distinsu la strugirea scameloru mai 
alesu: Stefanu Horincaru, Vasiliu Zaicasiu, Irina Danu si 
Veronica Caba.

Primirea — Ve roga, a-o cuietâ iu Gazeta *)
Io nu Budelecanu, 

invetiatoriu.

*) S’au primitu si espedatu. Red.
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E d i c t u.
Din partea magistratului Brasiovului se aduc- 

prin acăst’a la cunoscintia publica, ca se afla le 
densulu dela 10 Novembre 1848 că depositu a 
suma de preste 112 fl. moneta convenționale, reo 
dicata de Oprea Circa in folosulu fondului sydocsialu 
nedeterminatu mai de aprdpe.

Deci cei ce credu, ca sunt in dreptu a face 
pretensiune asupr’a acestui depositu de bani elocatu 
la cas’a de păstrare locale spre fructificare, se 
provdca, a-si aduce la acestu magistratu pana in- 
tr’unu anu de dile dela dat’a primei publicări a 
acestui edictu dovedite loru recerute, ca la din 
contra se va dispune după lege intr’altu modu 
asupr’a acestui depositu de bani.

Brasiovu, 23 Aprile 1878. 
Magistratulu Orasiului.

Nr. 979/pres. j._3

Concurs u.
In tendrea art. de lege XIV din au. 1876 con- 

siliulu municipale alu comitatului Fagarasiu in sie- 
dinti’a sa tienuta in 3 Octobre 1877 a decisu in
fiintiarea a doue cercuri medicale in tractulu Bru
nului si anume :

Unulu alu Branului, in care sunt confederate 
comunele Branului superiore, Branului interiore si 
Tohanulu nou, cu 9492 suflete cu locuintia in 
Branulu inferiore, celalaltu alu Zernestiloru, in 
carele sunt confederate comunele Zernesci. Poian’a 
Merului, Tohanulu vechiu, Olbacu, Tientiari si Vla- 
deni, cu 11484 suflete cu locuiuti’a in Zernesci.

Spre ocuparea vr’unui din acestea posturi, 
pentru cari s au sistemisatu cate unu salariu anuale 
de 300 fl. v. a., se deschide prin acdst’a coucursu 
pana in 10 Iuniu a. c.

Concursele instruite in intielesulu §-lui 74 
art. de lege XVIII/1871 se voru inainta la sub- 
scrisulu oficiu pretoriale pana la diu’a mai susu 
determinata.

Brauu in 5 Maiu 1878.
Pretur’a Branului.

lustinianu M. Crama.
Comissiunariu si speditoriu in Brasiovu 
isi recomenda depositoriulu seu bine asortatu in

MAȘINI DE CUSUTU 
tdte sistemele, calitate buna, garantatu, atatu per 
cassa catu si pe rate lunari. 1—3

Oursulu. la Tou.rs’a d.e Vien’a 
din 21 Maiu st. n. 1878.
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5 °/0 Rent’a charthia 
(Metalliques) . . . 61.90

Oblig, rurali ungare . 71.75
„ „ Banat-Timis. 79.46

5°/0Rent’a-argintu (im- „ „ transilvane. —.—
prumutu naționalii). 64.80 „ „ croato-slav. 76.50

Losurile din 1860 . 113 75 Argintulu in mărfuri . 105.75
Acțiunile bancei nation. 796.— Galbini imperatosci . 5.73—

„ instit. de creditu 213.— Napoleoud’ori . . . 9.72’/a
Londr’a, 3 luni. 121.55 Mărci 100 imp. germ. . 50. —


