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La situaliune.
Brasiovu, in 25 Maiu 1878.

Se vorbesce earasi de pace. Angli’a si Rus- 
si a se voru împacă, congressulu se va intruni si 
bun’a intielegere va domni earasi intre statele 
betranei Europe. Popărele se vorn apropia mai 
tare unele de altele si voru conlucră fratiesce la 
marele opu alu libertății si civilisatiunei omenesci. 
Frumăsa sperantia, nobila dorintia — departe inse 
de realitate.

Cumu s’ar’ si potea vorbi seriosu de pace 
intre tieri si popăre astadi, candu toti din tăte 
părțile se pregatescu la lupta pe vieatia, pe mărte? 
Statele diferite, poterile mari si mici se inarmăza 
pe intrecute cu pusei si tunuri de tăte sistemele, 
budgetele loru sunt incarcate de cheltuieli pentru 
scopuri militarie, miniștrii de financie nu mai sciu 
de unde se împrumute miliănele ce le trebuiescu 
spre sugtienerea, reorganisarea, înmulțirea si mo- 
bilisarea armateloru; vedemu de alte parte cumu 
pandesce reactiunea momentulu, in care se păta 
răpi popăreloru si pușin’a libertate, de care se 
mai bucura ici si colo, privimu cn intristare la 
lupt’a amarita dintre rasse si dintre partitele di
ferite ale unui si aceluiași poporu, ear’ in fondu 
ni se arata sangerăs’a fantoma a revolutiunei so
ciale, — si totu se mai credemu in raalisarea apro
piata a păcii 1

In timpu ce Franți’a se pregatesce la doue 
manifestatiuni din cele mai liberale voindu a serbâ 
memori’a marelui poetu Voltaire si memori’a dilei, 
in care s’a luatu cu -assaltu bastill’a (14 Juliu 
1789) si s’a datu semnalulu revolutiunei, care a 
pusu fundamentulu libertății politice a poporului 
francesu, Germani’a se pbrta cu idei reactionarie, 
faurindu legi in contra libertății unei mari parii 
a cetatieniloru sei. Contrastulu intre marile prin
cipie, cari agita spiritele domni tărie in sinulu ce- 
loru mai civilisate doue națiuni ale continentului 
europeanu nu s’a potutu esprimă mai batatoriu 
la ochiu, decatu prin acăst’a.

Si ce spectaculu ne oferă Russi’a care s’a 
dusu cu numerăsele sale oștiri „se elibereze popărele 
chrestine de sub jugulu turcescu“ ? Nu este de lipsa 
se-o mai spunemu ca-ci tăta lumea s’a convinsu 
cine este ascunsu sub masc’a îiberatoriului. Apoi 
mesurile d&spotice din urma ale guvernului russu 
aruuca o lumina destulu de trista asupra situatiunei 
interne a Russiei!

Intr’unu timpu atatu de miscatu că celu prin 
care trecemu, nu este bine a avă prea mare încre
dere in pacinic’a desvoltare a lucruriloru. Fiacare 
tiăra, fiacare poporu trebuie se veghieze cu scum- 
petate asupra interesseloru sale de vieatia, trebuie 
se fia gat’a a luptă pentru esistinti’a si libertatea 
s’a, care in fiacare momentu păte fi amenintiata. 
Astadi acelu poporu face cea mai buna politica, 
care este mai bine pregatitu a respinge atacurile 
ce se potu îndreptă asupra-i. Forti’a propria este 
cea mai sigura, acăst’a trebuie se-o desvălte, pe 
acăst’a trebuie se se baseze mai multu ori-ce na
țiune. Fărte intielăpta este atitudinea pressei ro
mane de dincolo, care recomenda tierei a speră 
intr’o pace apropiata, dăr’ a nu-o așteptă cu ma
nile in sinu, ci a prepară cu diligmtia si neintre- 
rupere mediulâcele de resistintia pentru casulu candu 
speranti’a nu s’ar’ realisâ.

Dăr’ aceste precautiuni sunt a se luă nu numai 
in lupt’a cea mare sangerăsa dintre state, ci si iu 
luptele pacinice constitutiuuale ale diferiteloru 
partite si popăre din unulu si acelasiu stătu.

Scrisorea dlui Kellersperg.
Este de mare importantia ceea ce se petrece 

de presentu in cercurile politice si parlamentare 
ale Vienei. In timpu ce domnii Andrâsy, Tisza 
si Auersperg punu tăte in mișcare spre a face 

se se realiseze pactulu dualisticu asia cumu a fostu 
s abilitu intre guverne, opositiunea inca nu dărme. 
Dîlele aceste a produsu sensatiune o scrisăre ce a 
adresat’o br. Ernestu Kellersperg catra presiedintele 
clubului „centrulu stengu" br de Eichhof. Ceti- 
toriloru noștri le este cunoscuta, ca br. Kellersperg 
că fostu guvernoru si că candidatu pentr’unu viitoriu 
ministeriu in Austri’a, jăca unu rolu insemnatu in 
senatulu imperial u. De aceea trebuie se damu 
cuvinteloru lui o insemnatate deosebita. Eata cu- 
prinsulu scrisărei sale:

„Am aflatu din funte sigura — dice Kellers
perg — ca clubulu centrului stengu s’a decisu pentru 
legile de impacare presentate camerei de catra 
guvernu. Sciu prea bine, ca conclusulu acest’a nu 
me leaga si pe mine că membru alu comitetului 
de impacare; dăr’ este vorb’a aci de-o cestiune 
politica fărte însemnata pentru viitoriulu Austriei, 
fația cu care fiecare trebuie se ’si spună parerea 
sa cu t6ta chiaritatea.

„Inca dela inceputu eram decisu a consimți la 
o prelnngire a pactului dela 1876, a me opune 
inse ori-carei impovorari mai mari a Austriei. în
ainte de tăte tienu, ca stipulatiunea asupra unei 
viităre banei dualistice sguduie bunăstarea mate
riala a Austriei in temeliile sale si ca este o în
treprindere, ce va aduce pentru lungu timpu stri- 
catiune, legandu afacerile năstre banesci de tristele 
relatiune banesci ale Ungariei, prin ceea ce se 
amana possibilitatea regularei valutei năstre la calen
dele grecesci. Preste acăst’a sufere Austri’a prin 
pactulu proiectatu mare dauna, atatu cu privire la 
restitutiunea impositeloru catu si la darea de spîrtu 
atatu in cestiunea vamei financiarie, catu si la tari- 
fulu vamalu, unde pretutindeni sunt considerate 
interessele Ungariei, ear’ interessele Austriei sunt 
din principiu negligeate. Dăca. me .mai gandescu 
si la aceea, ca tractatulu de vama si de comerciu 
isi indrăpta ascutisiulu contra Austriei; dăca tre
buie mai departe se socotescu, ca Austri’a, abstra- 
găndu dela relele ce resulta pentru ea din divi- 
sarea bancei si din stipulatiunile ministeriului 
fația de Ungari’a, sta se se condamne a plăti 
unu tributu anualu de preste 5 miliăne florini : 
atunci mi se pare ca aprobarea unoru asemeni 
stipulatiuni este o formala vindiare (tradare) a 
tierei (Landespreisgebung). Si acăst’a jertfa o cere 
ministeriulu nostru dela noi, după ce o crise in- 
fricosiata economica nimicesce de cinci ani bunăs
tarea năstra, după ce de ani acumu nu ne mai 
succede a face se se stărga din budgetu deficitulu 
de 20 pana la 30 miliăne; ceru jertf’a dela noi, 
spre a cere după diece ani inca si mai multu; o 
ceru dela noi, cu tăte ca la 1876 amu incuviin- 
tiatu fara a ne opune tăte pretensiunile Ungariei 
sperandu, ca prin aceea amu gasitu bas’a conviue- 
tiuirei năstre venitărie! Escelenti’a Văstra va 
vedă, ca parerea, ce o am eu despre ceea ce tre
buie se căra Austri’a si despre ceea ce nu păte 
se mai sufere, este diametralu opusa vederiloru 
clubului dirigeatu de Escelenti’a Văstra si ca după 
cele dise nu mai potu si nu mai ’mi este ertatu 
a face parte din clubulu centrului stengu."

Criticandu scrisărea acăst’a a lui Kellersperg 
dîce „N. Wiener Tagblatt": „Dăca intr’o tiăra 
discussiunea afaceriloru publice ajunge la acelu 
punctu, incatu nu din mediuloculu poporului, ci 
chiaru din mediuloculu acelora, cari au luatu parte 
la conducerea afaceriloru, se se auda imputarea 
aceea teribila, pe care o face br. Kellersperg in 
scrisărea s’a, atunci pentru acea tiăra a sositu or’a 
celoru mai seriăse cercări. Dela Escelentiele, cari 
au escelatu in epoc’a absolutismului, suntemu dedati 
a audî astadi, ca institutiunile cele noue trebuie se 
duca la peire imperati’a, Escelentiele epoceloru 
urinatărie politice inse au datu pana acuma espres- 
siune ingrigiriloru ce le au fația de schimbările, 
la cari au fostu supuse sistemele loru respective, 
dăr’ imputarea publica de „formale vendiare a tierei" 

inca nu s’a audîtu pana acuma din partea unoru 
asemeni notabilitati si acăst’a imputare este, cumu 
stau adi lucrurile, strigatulu după o lovitura de 
stătu mantuităria, — ca-ci ce ar’ mai remană alta 
dăca intr’adeveru se planuiesce vendiarea tierei?". . .

Reactiunea in Germani’a.
Eră de prevediutu ca atentatulu socialistului 

Hbdel asupra imperatului Wilhelinu nu va remană 
fara urmări neplăcute pentru socialiștii germani in 
genere, dăr’ nimenea nu ar’ fi crediutu, ca va 
provocă o persecutiune a democrației sociale din 
partea guvernului, care se inaugureze o noua era 
reactiunaria in Germani’a. Pare ca d. de Bismarck 
abia a asteptatu se i se dă acăst’a ocasiune spre 
a pune in lucrare unu siru de mesuri reactionarie, 
la cari se precepe atatu de bine. Aceste mesuri 
fura anuntiate chiaru de catra imperatulu Wil- 
helm in respunsulu ce l’a datu ministriloru, cari 
mersera se lu felicite. „Este a trei’a ăra de candu 
au puscatu asupra ’mi — dise imperatulu. Ase
meni lucruri nu trebuie se le luamu prea usioru; 
inca pe timpulu candu eram membru alu minis
teriului am aretatu pericolele, ce amenintia statulu 
din partea elementeloru contrarie lui; temerile 
mele s’au adeveritu in anulu 1878 ; acuma din 
nou i se impune guvernului problem’a de a lucră 
intr’acolo, că elementele revolutiunarie se nu ajunga 
de-asupra. Fiacare ministru trebuie se contribuie 
catu mai multu la acăst’a, mai cu săma se recere, 
că poporulu se nu-si părda religiunea; datori’a 
principala a ministriloru este de a impedecâ 
acăst’a."

Cuvinteloru monarchului au urmatu iute fap
tele reactionarie ale ministriloru sei. Guvernulu 
a presentatu consiliului federalu germanu unu pro- 
iectu de lege, prin care se restringe mai de totu 
libertatea de pressa si de întrunire pentru socia
liștii din Germani’a. Consiliulu federalu a si apro- 
batu legea atentatului, cumu se mai numesce acelu 
proiectu, care se va presentă in curundu si Reichsta
gului germanu (camerei) spre primire. Este o mare 
nedreptate, ca pentru unu singuru omu, pentru 
unu nebuuu, se sufere societatea întreaga — nu 
e dăr’ de rniratu, ca cu tăta fidelitatea ce leuga 
marea maioritate a poporatiunei germane tiene de di
nastia, legea aceea in contra socialistiloru a facutu 
cea mai rea impressiune in Berlinu, că si in tăta 
Germani’a, la toti liberalii, cari nu stau in servi- 
tiulu lui Bismarck. Organele cancelari ului sunt 
acuma pline de amenintiari in contra tuturoru, 
cari cutăza a pune la indoiăla correctitatea proce- 
derei necrutiatorie a guvernului. Esista temerea 
in cercurile guvernamentale, ca proiectulu de lege 
susu memoratu va intempinâ mare opositiune in 
parlamentulu germanu. Se păte prea lesne in- 
teinplă, că maioritatea liberala a deputatiloru selu 
respingă. Liberalii de omenia trebuie se ’si dica, 
ca mesurile luate in contra socialistiloru suntu pericu- 
lăse libertății tuturoru, ca arm’a intrebuintiata 
odata contra unor’a se păte dirige lesne si contra 
celorlalți. Adi mie, mane tiie 1 Este fărte difi
cilii a defini escesele social-democratice pentru a 
caror’a suprimare s’au luatu acele mesuri, este în
trebare dăca se păte evită, că glontiulu indreptatu 
asupra unora se nu ’si gresiăsca tient’a si se ne- 
mereasca pe alții. Planurile reactiunariloru germani 
de siguru, ca nu se oprescu numai la socialiști. 
Partitulu national-liberalu germanu negresitu ca 
numai in urm’a unoru asemeni consideratiuni a 
decisu in siedinti’a s’a dela 22 Maiu, că se refuse 
primirea „legei in contra esceseloru social-demo
cratice."

Este fărte grava situatiunea interna parla
mentam ce se creaza prin otarirealiboraliloru dea 
respinge proiectulu de lege presintatu. Unu con- 
flictu intre guvernu si parlamentu este mai neevita- 
bilu in casu, candu opositiunea ar’ învinge.



Curentulu reactionariu din Prussi’a are o im- 
portantia, care se estinde peste fruntariele Ger
maniei. Guvernulu germanu, se dîce, a invitatu 
pe tOte guvernele celorlalte state la o procedere 
energica si solidaria contra socialistiloru, cari ’si 
redica capulu pretutindeni. Guvernulu russescu, se 
intielege, este de acordu cu d. de Bismarck. Afa
cerea Verei Zasulici le-a rapitu odihn’a si celoru 
dela St. Petersburg, si reactiunea infloresce deja 
din nou in vast’a imperatia a casei Romanovu. 
„Cu ingrigire ne intrebamu unde stamu si in catrau 
manamu“, esclama „National-Zeitung", esprimandu-si 
mirarea asupra retragerei ministrului de culte anti- 
clericalu Falk.

Bismarck pare a fi aplecatu a face pace cu 
partitulu clericalu catolicu si a provocă din nou 
unu conflictu cu liberalii din parlamentu. Asia a 
facutu si inainte de 1866. Ce va se insemne acuma 
portarea acOst’a? Ne aducemu aminte, ca alianti a 
celoru trei imperati s’a inauguratu cu conferintie 
asupra mesurilorv ce sunt a se luă contră comu- 
nistiloru si socialistiloru. Se aiba 6re d. de Bis
marck numai scopulu de a face din nou pressiune 
in favorulu unei . strense aliantie dinastice pentru 
că se sustiena intielegerea intre cele trei poteri 
nordice, său se prepara pentru o lovitura mare, că 
inainte de 1866?

Dela Sinodulu gr. or. din Sibiiu.
S i e d i n t i ’ a V-a. După autenticarea protocdleloru 

siedintieloru pramergetărie dep. B. B a iu 1 e s c u din motivu 
ca constitutiunea bisericei gr. or. este impreunata cu multe 
cheltueli, er resultatele ei din cei 10 ani din urma nu arata 
vre unu progresu insufletitoriu, mai departe din motivu ca, 
unele organe ale bisericei constituționale nu resdlva la timpu 
petitiunile corporatiuniloru si membriloru bisericei din Archi- 
diecesa, propune ca: Biroulu sinodalu cu notariulu seu 
generalu se remana in permanentia, pana ce va espedă tdte 
conclusele sinodului amesuratu p. 7 din regulamentulu afa- 
ceriloru interne; er consistoriulu archidiecesanu se se indrume 
că petitiunile îndreptate la densulu spre competenta afacere 
se se resolveze fara amauare. — Se transpune comissiunei 
pentru propuneri. Dep. D. Comsi’a avendu in vedere ca 
cheltuelile pentru acoperirea trebuintieloru archidiecesei 
sporescu din anu in anu, ca sinodele premergatbrie in mai 
multe renduri au preliminatu din fondurile archidiecesane 
sume spre scopuri uneori osebite de scopulu pentru care 
acele fonduri au fostu si suntu menite, avendu mai departe 
in vedere § 96 p. 3 si 4 St. org., propune, ca sinodulu se 
decidă: Veniturile anuale in suma de 2O°/o se considera 
că facundu parte din capitalulu neatingibilu alu fonduriloru 
respective, remanendu se contribue la sporirea averei archi
diecesane ; 2. Prisosulu venituriloru anuale, in suma de 8O°/o 
se potu prelimina si cheltui in parte seu intregi, inse 
esclusivu pentru intimpinaroa trebuintieloru archidiecesei.

Se transpune comisiunei finantiale, înainte de a trece 
la ordinea dilei: alegerea asesoriloru consistoriali in locurile 
vacante, dep. Dr. D. Racuciu, avendu in vedere ca: in 
siedinti’a a IV-a in presupunerea ca, prin prea inaltulu 
decretu imperatescu din 19/4 ex 1864, cele 4 salarie de 
cate 1200 fi. anume s’ar’ fi destinatu pentru patru asesori 
din senatulu strinsu bisericescu, — s’a decisu alegerea unui 
asesoru salarisatu in acestu senatu pe candu in realitate 
acesta restringere nu se cuprinde in acelu decretu, — pro
pune ca: sinodulu reasumendu couclusulu resp. de eri, se 
alega in sonatulu bisericescu numai un asesoru onorariu, er 
salariulu devenitu vacantu prin repausarea ases. P. Badila, 
se se confere unui asesoru referentu in senatulu epitropescu. 
Acesta propunere da ansa la ndue si indelungate desbateri. 
Dep. I, cav. de Puscariu propune trecerea la ordine preste 
propunerea lui Racuciu. Sinodulu luandu in desbatere pro
punerea dep. Racuciu, acest’a fu spriginita de dep. V. R o m a n u 
si A. Trombitasiu si Strevoiu, dep. J Ratiu si Dr. 
Borcia si N. Cristea sustienu propunerea lui Puscariu. 
Sinodulu primesce cu maioritate de voturi a trece preste 
propunerea lui Racuciu la ordinea dilei.

Urmeza la ordine alegerea asesoriloru consistoriali, 
hotarita in siedinti’a de ieri. Pentru consultare asupra per- 
sdneloru, ce se se alega, se suspende siedinti’a pe 1/i 6ra. 
Redeschidiendu-se siedinti’a se constată ca sunt de fația 40 
votanti. Maioritatea absoluta 21. Pacundu-se scrutinarea 
se constata ca: protosincelulu archiepiscopescu si profesoru 
seminarialu Dr. llarion Puscariu a dobenditu 28 voturi 
că asesoru salarisatu in senatulu bisericescu. Presidiulu ’lu 
proclamă deci de alesu. Urmeza alegerea celoru doi asesori 
onorari in senatulu scolariu. După scrutiniu se proclamă de 
aleși cu maioritate de voturi Dr. N. P o p u, profesoru in 
Brasiovu cu 35 si Dr. N. Maier profesoru in Sibiiu cu 
29 voturi. Aceste terminate, presidiulu, după informatiunile 
necesare luate de densulu cu privire la asesorulu ordinaru 
Dr. II. Puscariu, ’lu declara de intaritu. Se ia spre plăcută 
sciinti'a.

Presidiulu arata ca, in urma trecerei asesorului bise
ricescu onorariu Dr. II. Puscariu in oficiulu de asesoru 
ordinaru salarisatu, loculu de asesoru onorariu in senatulu 

bisericescu a devenitu vacantu si prin urmare trebue intregitu. 
Se alege apoi cu maioritate asesoru onorariu in senatulu 
bisericescu protobr. si directorulu seminariului I. Ha nea, 
ăr presidiulu -lu declara de intaritu din partea sa ca archie- 
piscopu. Cu aceste siedinti’a se incheia.

Siedinti’a Vl-a se deschide la 10 Ore. .După înde
plinirea formeloru obicinuite, dep. B. Baiulescu face urma- 
tdriele propuneri: Sinodulu considerandu ca, interesulu pentru 
scOla romana gr.-or. este a se estinde si asupra îndemnării 
copiiloru romani la meserii, indruma pe cons. archidiecsanu : 
a) se esmita unu cerculariu catra comitetele protopopesci 
si parochiale, că se indemne pe copii romani a se aplică 
la meserii ; b) se contribue din unulu din fondurile, ce are 
archidieces’a la asociatiunile din Brasiovu si Sibiiu pentru 
promovarea meseriiloru intre romani, cu scopu de a instrui 
pe invetiaceii romani gr.-or. in cetire si scriere; c) se 
studieze si se aduca la sinodulu din 1879 unu proiectu 
pentru infîintiarea unei scdle de meserii in archidiecesa. 2. 
Sinodulu considerandu, ca este neaperatu de lipsa a se 
publică scopulu fonduriloru din archidiecesa, se indrume pe 
consistoriu a aduce la sessiunea procsima istoriculu flăcărui 
fondu archidiecesanu. Se’ transpune comissiunei pentru 
propuneri.

înainte de a trece la ordinea dilei presidiulu atrage 
atențiunea sinodului asupra conclusului Nr. 132 ex 1877, 
prin care s’a hotaritu, că salariile functionariloru consisto- 
riului se se compute dela diu’a depunerei juramentului. 
Avendu in vedere, ca asesorulu cons. ordinariu salarisatu, 
alesu in siedinti’a de eri, este de presentu profesoru la in- 
stitutulu teologicu-pedagogicu Audreianu, presidiulu propune 
ca, salariulu de asesoru se-i se aviseze dela 1 Iuliu a c. 
chiaru si in casulu candu ar’ depune juramentulu mai curend; 
er salariulu seu de profesoru se incete indata ce va primi 
salariul de asesoru. Acest’a propunere sinodulu o primesce 
si o ridica la conclusu. — La o întrebare a dep. E. Macelariu 
despre folosirea salariului vacantu de profesoru la seminariu, 
presidiulu arata ca s’a adausu la fondulu seminariului. Spre 
sciintia.

Urmeza la ordine raportulu comissiunei.generale despre 
proiectulu de regulamentu pentru afacerile interne ale con- 
sistoriului prosentatu sinodului archidiecesanu inca in sessiunea 
din a. 1877. Raportorulu P. Cosm’a recomenda si sinodulu 
primesce acestu regulamentu in desbatere generala. Urmeza 
apoi desbaterea speciala asupra §§-loru singuratici. §§ 1 si 
2 se primescu cu puține modificatiuni, cari au de scopu a 
precisă mai bine cuprinsulu acestora §§. La § 3 inse se 
incinge o desbatere indelungata, care au pusu spiritele in 
O agitațiune mai viua decumu s’a observatu, la pertractarea 
celoru mai multe objecte de pana aici. Presidiulu se 
folosesce de ocasiune pentru că la desbaterea acestui § se 
se preciseze bine positiunea vicariului. Densulu arata, ca 
conformu St. org. archieppulu isi denumesce pe vicariulu 
seu dintre asesorii senatului bisericeecu; s’ar parea der’ 
ca unulu dintre asesorii senatului bisericescu, remanendu 
asesoru păte fl si vicariu ; s’ar’ pote inse intielege si 
astfeliu că denumindu-se unu asessoru de vicariu, acest’a 
se privesce, ca esitu din numerulu asessoriloru. In intie- 
lesulu din urma s’a privitu lucrulu la prim’a constituire a 
consistoriului, declarandu-se postulu de asesoru, ce l’a avutu 
vicariulu,' de vacantu. Mai tardiu, candu s’a inmultitu nu
merulu asesoriloru la 9, s’a numeratu si vicariulu intre 
densii, ceea ce sta in coutradicere cu pracsea dela iuceputu. 
Densulu (archiepiscopulu) se declara invoitu seu cu un’a 
seu cu alt’a din aceste doue păreri, doresce numai ca la 
acestu locu se se preciseze positiunea vicariului. Spre acestu 
scopu pune sinodului urmatâriele doue propuneri spre de
liberare :

1. Vicariulu archiepiscopescu participa cu votu con- 
sultativu la t6te siedîntiele consistoriului si atunci, candu 
archieppulu insusi duce presidiulu, si are se de totu cou- 
cursulu posibilu archieppului in toti ramii oficiali.

2. Vicariulu archiepiscopescu participa la trite siedin- 
tiele consistoriului si atunci, candu archiepiscopulu duce pre
sidiulu, Si adeca in siedinti’a plenara si a senatului, la care 
densulu apartlene ca asesoru, participa cu votu consultativu.

Dep. N. Strevoiu face la § 3 urmatoriulu aman- 
damentu cu privire la positiunea vicariului: „intemplandu-se 
că suspomenitele afaceri (§ 2 si 3 partea 1) de conducere 
a archidiecesei, fia din căușele amintite seu din orice alte 
cause, se stagneze, adeca intemplandu-se că cele prescrise se 
nu fia împlinite cu scumpetate, si afacerile se sufere scădere, 
vicariulu archidiecesanu sub responsabilitatea s’a propria este 
datoriu a intreveni pentru conducerea afaceriloru, chiaru si 
fara insarcinare din partea presidiului naturalu alu consi
storiului, pana candu căușele stagnării se voru delaturâ." 
Acestu amandamentu ’lu face densulu, pentru ca este de 
prevediutu ca archieppul, care este totdeodată si metropolitu, 
va fi de multe ori impedecatu prin afaceri metropolitane a 
se ingrigi cu esactitate de afacerile archiepiscopiei; afara de 
aceea densulu nu ar’ voi că tăta responsabilitatea sinodulu 
se o pună pe capulu supremu alu bisericei, ci pe o alta 
persâna.

La acestu amandamentu prec'diulu observa: ca deca 
se va primi va duce cu necesitate la anarchia.

După „Tel. Rom.“ (Va urmă.)

Caletori’a Domnitoriului Carolu in Olteni’a.
Estragemu urmatOriele din „Monitoriu" : 

Mereu ri 4 M a iu , Domnitoriulu, a parasitu 
capital’a Olteniei, insoțitu acuma că si la sosire 
de aclamarile populatiunei. In caletori’a s a spre 
Severinu, Domnitoriulu a trecutu in revista la 
stațiunea Isialniti’a, regimentulu 7 de linia si 
batalionulu 2 de venatori. M. S’a a multiamitu cu 
acea ocasiune dlui siefu de brigada, colonelu Can- 
tili si intregului corpu de oficieri, pentru servi
ciile aduse in campani’a trecuta, apoi cercetaudu 
pe soldatii răniți, le-a anuntiatu acordarea meda
liei „Virtutea militară." La Filiasi, M. S. a fostu 
primi tu cu flori si imuuri de elevii si elevele scO- 
leloru rurale diu acea comuna, cu care ocasiune 
s’a iuformatu de numerulu classeloru si eleviloru 
si a resultateloru dobândite. La stațiunea Bu- 
toesci, a fostu iutimpinatu de prefectulu de Mehe
dinți, consiliulu permanentu si de d. colonelu Ari- 
onu cu toti oficierii sei. Pe la 4 si 30 m. M. 
S. a ajunsu in dreptulu orasiului Severinu, care 
era infrumusetiatu cu drapele si arcuri de triumfu. 
La gara a fostu salutatu de autoritatile locale, d. 
generalu Anghelescu, oficieri de corpuri si garni- 
sOne si de unu publicu numerosu. Escortatu de 
unu escadronu de calarasi, M. S. a mersu mai 
antaiu la biseric’a catedrala, apoi la casele dlui 
Scafesi, oferite spre residintia. La prandiu M. S. 
a intrunitu unu numeru de persOne distinse, civile 
si militare. D. primariu din Severinu a ridicatu 
cu aedsta ocasiune unu toastu, urandu vieatia lunga 
Domnitoriului si DOmnei. M. S. i-a respunsu, mul- 
tiamindu pentru toastulu ridicatu si dicundu, ca nu 
va uită servitiile aduse de cetatienii din Turnulu 
Severinu in timpulu resbelului. SOr’a M. S. a 
facutu o plimbare prin orasiu si prin .gradin’a 
publica, care era iluminata. A mai visitatu si rui
nele Turnului.

Severinu, Joi, 4 Maiu. — Inaltimea S’a Dom
nitoriulu, la Orele 9l/2, a trecutu in iuspectiune 
trupele din a II divisiune, compuse de 12 bata- 
liOne, de sub comand’a dlui generalu G. Augelescu ; 
pe timpulu acestei inspectiuni, care a duratu pana 
la Or’a 1 după amOdiu Inaltimea S’a a ordonatu 
flăcărui batalionu de a manevră in parte, si in cele 
din urma, batalionulu 3 de venatori a facutu scOl’a 
de batalionu scotiendu si tiraliori. Curatieni’a, echi- 
pamentulu, precisiunea, cu care au manevratu 
aceste trupe, precumu si aspectulu loru martialu 
satisfacundu pe Inaltimea S’a Domnitoriulu, a bine- 
voitu a multiumi flăcărui batalionu in parte. După 
acăst’a, facOndu a inaintâ pe toti dnii oficierii si 
răniți insanetositi si intorsi la corpu de inaintea 
frontului loru, a binevoitu a distribui mai multe 
medalii si cruci. La 2 Ore a parasitu campulu 
de manevra iu aclamatiunile entusiaste ale trupei. 
Imediatu după intOrcerea Inaltimei Sale la palatu 
a urmatu dejunulu, la care a binevoitu a intr-uni 
mai multe persOne notabile. La 3 Ore, cu unu 
trenu expresu, a mersu de ă visitatu lucrările 
drumului de feru precumu si gar’a dela Verciorov’a 
care, de si inca neterminata, presinta unu aspectu 
destulu de placutu si confortabilu. După intOrcere 
in Severinu, a binevoitu a acordă mai multe au- 
dientie; in urma a avutu locu prandîulu, la care 
au luatu parte mai multi orasiani si locuitori ai 
districtului.

Vineri 5 Maiu, M. S. Domnitoriulu după 
ce visită diferitele asiediaminte publice din Turnu 
Severinu, la or’a 1 după amiadi s’a urcatu pe va- 
porulu austro-ungaru SzechOny (pe acestu vaporu a 
caletoritu sultanulu Abdul Aziz la espositiunea din 
1867 la Paris, regin’a Olga si mai multi alti su
verani) care a arboratu indata pavilonulu romanu 
si a pornitu in josulu Dunărei, ajangundu la 6 Ore 
sear’a la Calafatu. Acolo a fostu primitu de au
toritatile civile si militare, precum si de guvernorulu 
Vidinului si viceconsululu austro-ungaru, etc. Sam- 
bata M. S. a trecutu Duuarea spre a inspectă 
campulu de lupta de la Smardanu. La 2 Ore M. S. 
ajungundu la Vidinu, unu monitoriu rusu l’a salu
tatu cu mai multe salve de artileria, Or’ mulțimea 
din portu l’a aclamatu. Music’a militară rusa a 
cantatu imnulu romanu. Clerulu bulgaru a venitu 
inaintea M. Sale alu felicită, prosintandu’i pâine si 
sare. Primariulu Vidinului a rostitu acestu discursu 
in limb’a romana:

Cetatianii vechiului Badinu alu Bulgariloru se 
simtu fericiți a intempină pe Mari’a ’Ta iu mediu- 
loculu loru. Permiteți, Mari’a T’a, că cu acOsta 
ocasiune, se esprimamu profund’a nOstra gratitudine, 
pentru activ’a cooperare a armateloru Măriei Tale 
la liberarea Bulgariei, si in specialu a cetatiei 
nOstre.



La care înălțimea S?a a bine-voitu a respunde 
cu plăcere :Venu incetateaVidinului, in 
pregiurulu c a r e i a ar mat’a s i-a facutu 
d a t o r i ’a.

Autoritățile militare ruse din Vidinu au pri- 
raitu cu tâte onorurile pe M. S. Domnitoriulu. 
Apoi M. S’a urcandu-se in trăsură, a mersu la 
campulu de lupta de la Smardanu, pe care l’a 
esaminatu mai inuitu de 1 6ia. Pe la drele 6 si 
jumătate, M. S. s’a intorsu la Vidinu.

Diu’a de IO Maiu in Bucuresci.
Diu’a de 10 Maiu v. in care se implinira 

12 ani dela venirea principelui Carolu in Romani’a, 
si care totodată a fostu prim’a aniversaria a pro
clamării independintii statului romanu, s’a serbatu 
in Bucuresci cu-o rara solemnitate. Despre de- 
cursulu acestei mari serbări naționale ne impar- 
tasiesce „Dorobantiulu" urmatâriele amenunte: 
„De diminâtia, gard’a naționala cu corpulu ofi- 
cierescu completu se aflau pe bulevardu, de unde 
au pornitu la mitropolia. Aci s’a celebratu unu 
Tedeum, la care asistara dnii miniștrii, corpurile 
legiuitâre, înaltele autoritati, oficierii superiori din 
armat’a permanenta si din garda si totu corpulu 
oficierescu din acdsta arma. După servitiulu di- 
vinu mulțime de cetatiani. diu cei mai notabili, 
corpulu profesoralu, inaltii funcționari au mersu 
de s’au inscrisu la palatu, marturindu simtiemin- 
tele loru de a-’si apară drepturile si simpathi’a 
catra actual’a dinastia. Dupaceea, a avutu locu 
banchetulu oferitu de gard’a naționala in ondrea 
Domnitoriului, a armatei si ranitiloru romani, a 
guvernului liberalu. La 12 6re precise, unu vastu 
localu din dependintiele casarmei Malmaison se 
transformase intr’o sala de banchetu, împodobita 
cu drapele, cu arme incrucisiate pe paretii laterali, 
cu nisipu pe josu si cu vaste mese. La 12 6 re, 
presiedintele consiliului, d. Ioan Bratianu, d. Co- 
galniceanu, ridnistru de esterne; d. Gr. Chitiu, 
ministru de instrucțiune, d. I. Campinânu,. ministru 
de financie; d. P. S. Aurolianu, ministru de lu
crări publice, erau presinti la localulu destinatu. 
Aci i-au primitu inspectorulu generalu alu gardei; 
dd. generali Gr. Mânu si Zefcari, dd. coloneii Bu- 
distânu, Costaforu si alti oficieri, oficierii superiori 
din garda cu căpitănii. Music’a gardei a intonatu 
imnulu primirii. In timpulu banchetului a sositu 
mareșialulu curții d. T. Vacarescu si adjutantulu 
domnescu d. Grecânu. T6ta lumea se afla la 
mdsa, Inspectorulu generalu tienuse primulu toastu 
pentru M. S. Domnitoriulu vitâzulu nostru capitanu, 
dlu loc. colouelu Baruzi pentru armata; dlu mi
nistru Campindnu pentru M. S. Ddmn’a. Apoi au 
luatu cuventulu d. colonelu Gr. P. Serrurie pentru 
ministeriulu liberalu, dlu I. Bratianu pentru na
țiunea romana, dlu G. Chitiu pentru garda, ge
neralu Zefcari pentru garda, uuulu din puternicele 
elemente ale apararii naționale, dlu P. S. Aure- 
lianu, ministrulu, pentru poporatiunea agricola, dlu 
D. Bratianu, vice-presiediutele senatului pentru ce- 
tatienii armați, dlu M. Cogalniceanu, ministru de 
esterne, despre vitejia armatei si consecintiele ei 
politice, duii Gr. Mânu si multi alții. Intre toti 
inse, dlu primu-ministru a aretatu, ca garda e 
matc’a armatei, fiindu-ca e compusa de părinții, 
fiii si copii luptatoriloru. Intre acestea, ranitii ro
mani aflati in Bucuresci intraseră in aplausele tutu- 
roru. Era ceva duiosu a vedd pe toti primindu 
cu atata căldură pe bravii luptători. Si ei parti
cipară la serbare pana la fine, cu voiosi’a carac
teristica a Romanului. T6ta lumea se desparți 
apoi cu anirn’a plina de inalte simtieminte, cu li
niște impuitâre si cu iubire fratidsca. Sâr’a, la 8 
ore impuitoriu conductu cu facle, compusu diu cei 
mai însemnați cetatieni, a mersu la palatulu din 
capitala spre a’si manifesta simtiemintele catra M. 
S. Domnitorulu si Ddmn’a spre a eternisâ diu’a, 
in care s’a proclamatu independinti’a României. 
In puține cuvinte, diu’a de 10 Maiu a fostu o 
mardtia manifestare spontanea, care ne arăta o 
națiune matura pentru libertăți, pentru civilisare, 
pentru viitoriu. O salutamu dăr’ cu bucuria si 
uramu câ acestu spiritu, democraticu. puternicu, 
modestu si sinceru, se fia parghi’a statului nostru 
in impregiurari, câ cele de astadi.“

Felicitarea camerei si respunsulu 
Domnitoriului. Presiedintele Camerei a adresatu 
Domnitoriului urmatâri’a telegrama: „Maria T’a! 
Camer’a deputatiloru are fericirea de a serbâ asta-di 
a doue-spre-diecea aniversaria a suirei Măriei Tale 
pe tronu, si totu deodata prim’a a Independintiei 
absolute a României. Biuroulu ei are onărea a

presintâ Domnului Romaniloru si Căpitanului armatei 
simtiemintele de devotamentu ale națiunii, care tăta 
striga cu noi intr’o singura voce: Traiăsca Dom- 
nulu si Dămn’a României independinte si libera! — 
Eaca si respunsulu Măriei Săle: Curtea de Argesiu, 
10 Maiu. D-lui presiedinte alu Camerei legiuitâre, 
Bucuresci, „Felicitările ce’mi adresați iu numele 
Adunării legiuitâre au resunatu adencu in anirn’a 
mea. Eu le primescu cu gratitudine si cu mân
dria, pentru ca, gratia patriotismului represintatiunii 
natiouale si vitejiei armatei, Provedinti’a mi-a acor- 
datu favărea, câ diu’a suirei mele pe tronulu Ro
mâniei se fia si diu’a in care mi-a fostu datu a 
vedd realisate cele mai scumpe si mai legitime ale 
năstre aspiratiuni, independinti’a absoluta a Româ
niei. Asociandu-me intr'unu cugetu cu națiunea, 
dicu împreuna cu dens’a: Traiăsca Romani’a gloribsa 
libera si indepepdinta! Carolu.“

Adunarea estraordinara a societății „Transil
vanii din Bucuresci.

Siedinti’a diu 1 Martiu 1878.
t; . ■ :

Procesșu vcrbalu.
(Urmare.) ,

D-l A. Treb. Laurianu propune a se desbate 
si votâ mai antaiu modificările introduse in statute, 
si a se pronuntiâ in urma asupra conclusiuniloru 
reportului; aprobandu-se acâstapropunere de adunare, 
d. reportoru citesce capitolulu I din noulu proiectu, 
facundu totodată cpmparatiuue intre statutele vechi 
si proiectulu propusu. Asupra capit. I art, 3, d. 
M. Strajan, luanfUi cuvintulu, intrâba, dâca prin 
cuvintulu sciintie, .se intielegu numai sciintiele po- 
sitive, său se cuprindu tâte ramurile sciintiei. La 
acâsta intrebare, d-l A. Treb. Laurianu arata, ca 
cuventului sciintie, in statutele nâstre, i s’a datu 
unu intielesu generalu, cuprindiendu adeca tăte 
ramurile sciintiei; m urm’a acestei esplicari, punendu-se 
la votu capit. I, se aprăba de adunare. Asupra 
capit. II, neluandu nimeni cuventulu, se primesce 
întocmai. La capit. 3 art. 12, d. Alesandrescu 
luandu cuventulu propune a se șterge tax’a impusa 
presiedintiloru si vice-presiedintiloru de onăre la 
primirea diplomei, lasandu’i câ de la sine se vina 
in ajutoriulu societății, cu mediulocele de cari voru 
dispune, fia ele materiale fia morale.

D-lu reportoru arata, ca comissiunea insarcinata 
cu revisuirea statutelortf a gasitu de cuviintia a 
se departâ catu se p6te mai puținu de statutele 
originale; ca acestu articlu s’a gasitu totu ast-feliu 
si in statutele cele vechi si nu l’a modificatu, acâst’a 
proccdere e sustienuta cliiaru de impregiurarea, ca 
in timpu de 11 ani acestu articlu n’a presentatu 
nici unu inconvenientu.

Propunerea d-lui Alesandrescu mai fiindu sus
tienuta si de dd: G. Comsia, N. Fagarasianu, se 
primesce de adunare. La art. 13 d. Precupu arata, 
ca odata neprimita de adunare tax’a asupra presie- 
dintieloru si vice-presiedintiloru de onăre, urmâza 
de sine, ca trebuie a se șterge si tax’a de 2 lei 
noui, impusa membriloru adunării, si cere a se 
elimină art. 13.

D-lu G. Giuvelc’a, sustienendu articlulu din 
proiectu, arata ca tax’a de 2 lei este costulu di
plomei, pe care societatea ’lu platesce din fondulu 
seu, si nu e reu câ membrii se platâsca pentru 
diploma ce primescu. Articlulu 13 mai fiindu 
sustienutu si de alti membri, adunarea ’lu pri
mesce. Ma art. 16, in care se prevede capitali- 
sarea pârtii a diecea, redusa iu comitetu de la a 
cincea a venitului in fie-care anu, d. Al. Lupascu 
arata, ca scopulu societății nu este de a mari capi- 
talulu materialu, ci pe celu moralu, crede prin 
urmare, ca e mai bine a intrebuintiâ totu venitulu 
fondului la ajutorarea tinerilofu, de catu a adaugă 
la capitalu.

D-l C. Porumbaru, luandu cuvintulu, combate 
propunerea d-lui Lupascu si sustiene articolulu asia 
precumu s’a propusu de comissiune; in acestu sensu 
vorbindu si d. S, Boierescu, face comparatiunea 
intre societate si individu, dice ca precum face 
ori-ce omu in administrarea averii sale, totu asia 
ar’ trebuie se faca si societatea. Toti bunii admi
nistratori de averi cheltuiescu numai o parte a 
venitului, pentru ce nu ar’ urmă ast-feliu si socie
tatea; se pronunția deci pentru articolulu din 
proiectu. Opiniunea d-lui Lupascu mai fiindu sustie
nuta si de dd.: Alesandrescu, Ganea si Comsi’a, 
d. reportoru o combate, aratandu motivele pe cari 
s’a bazatu comisiunea la formularea acelui articlu, 
intre aceste motive trece si impregiurarea, ca acestu 
articlu, pe langa aceea ca nu ne impedeca de a 
îndeplini scopulu ce urmaresce societatea, dâr’ inca 

ne asigura marirea capitalului, arata apoi ca dis- 
punendu de unu capitalu considerabilu, potu veni 
impregiurari, cari singure ne arata modulu cumu 
se se intrebuintieze mai cu folosu pentru junimea 
romana; dispunendu de mediulocele, avendu scăl’a 
năstra de meseria si atelierele năstre, nimenea nu 
se păte indoi, ca nu putemu formă juni romani 
mai folositori si cu mai mici cheltuieli. Inchi- 
diendu-se discutiunea, se pune la votu articolulu 
16 din proiectu si se aproba împreuna cu celelalte 
din acestu capitolu, pana la art. 20 esclusivu. 
Siedinti’a se ridica la ărele 6 sâr’a, anuntiandu-se 
cea viitâre pe diu’a de 19 Martie, candu se vor 
supune desbaterii adunării celelalte articule din 
proiectulu de statute.

Presiedinte, A. Treb. Laurianu.
In siedinti’all-a dela 19 Martiu 

1878 s’a continuatu votarea statuteloru si s’a datu 
cetire articuleloru nevotate. A urmatu o .mica 
discussiune, după care punendu-se la votu statutele 
asia precumu s’au modificatu adunarea le incuviin- 
tiâza cu unanimitate de voturi.

In privinti’a pârtii reportului, care face men
țiune de ilustrulu barbatu, A. Papiu Ilarianu, dlu 
Presiedinte, A. Treb. Laurianu multiamesce comis- 
siunii pentru drăpt’a apretiare a meriteloru repo- 
satului, si declara ca se asociâza cu propunerea ei 
in privinti’a infiintiarei unei burse universitarie cu 
numele A. Papiu Ilarianu, âr’ in loculu bustului 
de marmora alba, propune facerea unui portretu 
coloratu, asia precumu a facutu si societatea aca
demica, ca-ci unu asemenea portretu ne reamin- 
tesce virtuțile reposatului, câ si bustulu de mar
mura, ăr’ pe societate o costa mai puține sacrificii 
materiale. In urm’a acestor’a, adunarea decide a 
se infiintiâ o bursa universitaria disa: burs’a A. 
Papiu Ilarianu si facerea unui portretu coloratu 
a reposatului A. Papiu Ilarianu.

Siedinti’a IlI-a dela 18 Aprile 1878. 
Siedinti’a se deschide la 6rele 3 p. m. sub pre- 
siedinti’a dlui A. Treb. Laurianu. La ordinea 
dilei fiindu alegerea comitetului si votarea budge
tului, in conformitate cu noulu statutu, d. presie
dinte răga pe adunare a alege mai antaiu comi- 
tetulu si in urma se voteze budgetulu; aduce tot
odată la cunoscintia, ca după noulu statutu trebuie 
a se alege 11 persâne, si anume : 1 presiedinte,
2 vice-presiedinti, 6 membrii, 1 secretariu si 1 
cassieru. După acâst’a procedendu-se la alegere 
prin votu secretu, s’a constatatu resultatulu ur- 
matoriu a 16 votanti:

Dlu A. Treb. Laurianu s’a alesu presiedinte 
cu 15 voturi, d. Al. Lupascu vice-presiedinte cu 
15 voturi, d. G. Misailu vice-presiedinte cu 15 
voturi, d. Al. Lupascu cassieru cu 15 voturi, d. 
G. Orasiauu secretariu cu 15 voturi, d. Prec. Di- 
mitrescu membru cu 14 voturi, d. C. Porumbaru 
membru cu 13 voturi, d. D. Precupu membru cu 
13 voturi, d. Braileanu membru cu 13 voturi, d. 
D. Alessiu membru cu 12 voturi, d. D. Frumosu 
membru cu 10 voturi. Dlu A. Treb. Laurianu, 
in numele întregului comitetu multiamesce adunării 
pentru onârea ce i-a facutu la acăsta alegere si 
presinta urmatoriulu proiectu de budgetu pe eser- 
citiulu anului 1878, facutu de comitetu in siedinti’a 
s’a din 24 Marte a. c.:

I. Veniturile. — 1. Dobend’a de 8 la suta
la 124 obligațiuni domeniale si municipale pe se- 
mestrulu Ianuariu si Iuliu lei 9920. 2. Dobend'a
de 8 la suta la 3 obligațiuni domeniale pe se- 
mestrulu Iuliu. lei 80. Insumandu-se acestu venitu 
brutu, ne da in totalu sum’a de 10,720 lei. Din 
care scadiendu-se 10 la suta pentru a se capita- 
lisâ conformu art. 14 din statute, adeca lei1 1072 
ne remane venitulu netu de lei 9648.

II. Cheltuieli. — 1. Stipendiulu dlui I. 
Piposiu pe anulu 1878, lei 1500. 2. Ajutoriulu 
dlui Blasianu pe 3 trim. din 1878, lei 750. 3. 
Idem dlui Panfilie pe anulu 1878, lei 600. 4. 
Unu nou stipendiu de 1500 lei, numitu stipen
diulu A. Papiu Ilarianu, din care in anulu 1878 
se va plăti numai trim. Octobre, lei 375. 5. Leafa 
colectantului pe 1878 de 720 lei. 6. Cheltuieli 
mărunte, 300 lei. 7. Restulu baniloru cheltuiti de 
I. Corvinu, 300 lei. 8. Pentru colectarea acteloru 
societății spre a se tipări pe totu timpnlu remasu 
netiparite, 300 lei. 9. Pentru charti’a necessaria 
spre acestu scopu, 100 lei. 10. Pentru facerea 
unui portretu coloratu a reposatului A. Papiu Ila- 
rianu, 400 lei. Totalulu cheltuieliloru, 5345 lei.

Recapitulatiune. Venitulu netu este 
de lei 9648. Cheltuielile sunt lei 5335. Escen- 
dentu lei 4303, care remane a se imparti de co
mitetu, parte pentru industrii si meserii, parte câ 



ajutbre la junii aplicați la studii, după ce mai au- 
taiu se voru fi publicatu spre cunoscinti’a ama- 
toriloru de ale obtienb.

Asupra venituriloru neluandu nimenea cuvin- 
tulu se aproba întocmai după proiectu. Asupra 
cheltuieliloru merunte, dlu G. Orasianu luandu cu- 
vintulu arata, ca pe viitoriu corespondintiele socie
tății voru fi mai mari, din caus’a personalului nu- 
merosu ce va beneficiâ dela societate, mai alesu 
cu junii -aplicați la industrii si meserii, se voru 
intimpinâ diverse dificultăți, cari voru necessitâ 
cheltuieli merunte mai considerabile, si propune a 
se trece in budgetu o suma mai mare pentru 
aceste cheltuieli, ca-ci comitetulu nu va intrebuintiâ 
de catu strictnlu necesariu, si restulu ilu pbte trece 
la economia. Dlu Al. Lupascu in consideratiunea 
motiveloru de mai susu, crede ca ar’ fi bine a se 
mai adauge 100 lei la cei 300 trecuti in proiectu 
câ cheltuieli merunte; adunarea primesce propu
nerea dlui Lupascu. — In privinti’a sumei de 
300 lei, pentru tipărirea acteloru societății, d. 
Ciur’a observa, ca greu se va insarcinâ cine-va cu 
acea lucrare, pentru o remuneratiune atatu de mica 
si propune a se votâ 400 lei celu puțina. Dlu 
D. Precupu, cunoscundu de aprbpe actele societății, 
arata, ca tipărirea loru reclama multa ostenbla, si 
cere dela adunre se recompenseze mai bine munc’a 
celui ce ar’ luâ asemenea insarcinare, . mai alesu 
ca tbte lucrările dilnice sunt gratuite, si societatea 
nu este la infiintiare, candu se cauta a se imbu- 
natati starea ei materiala, sustiene apoi ca mediu- 
lbcele n6stre permitu a face cheltuieli, ce sunt 
atatu de folositdrie, precumu este tipărirea acte
loru. Adunarea primesce propunerea dlui Ciur’a, 
de a se trece 400 iei pentru tipărirea acteloru, 
in locu de 300 lei.

Asupra celorlalte sume, neluandu nimenea cu- 
vintulu, se primescu intocmai după proiectu. Asia- 
dbr’: Venitulu netu fiindu de lei 9648; Chel
tuielile de lei 5545 remanu pentru industria, me
serii si alte ajutbrie de invetiamentu, lei 4103. 
Pnnendu-se la votu in totalu aceste sume, adu
narea le primesce cu unanimitate de voturi. Ne 
mai fiindu altceva la ordinea dilei siedinti’a se re- 
dica la 6rele 5 si jumetate sbr’a.

Presiedinte, A. Treb. Lauri anii

TD î -v e r s e_
— (Serbarea dîlei de 3 (15) Maiu in 

Vien’a.) Ni se scrie ca junimea romana din 
Vien’a a serbatu a treidiecea aniversaria a memo
rabilei dile de 3 (15) Maiu, asistandu in corpore 
la unu parastasu celebratu in biseric’a garnisbnei 
dimineatia la 8 bre de Rev. D. preotu militariu 
Popoviciu in memori’a martiriloru dela 1848. 
După acbst’a făcură cu totii o escursiune in ro- 
mantic’a pădure Hinterbruhl, unde tienendu discursuri 
frumbse, cantandu „Destbptate romane" si jocundu 
„Calusieriulu" si-au petrecutu pana tardîu in nbpte.

— (Societatea de lectura Juli’a) a 
junimei romane dela universitatea din Clusiu va 
arangiâ in 2 Iuniu st. n. (12 Maiu v.) 1878 unu 
Maialu in gradin’a „Regin’a Angliei". Inceputulu 
la 4. bre d. m. Bilete de intrare cu 1 fi. de 
persbna si 2 fi. 50 cr. de familia se potu capetâ 
in 2 Iuniu st. n. dela 9 — 12 bre a. m. in casin’a 
romana, 6r’ după ameadiu dela 3 bre in localulu 
petrecerei.

(Societatea de lectura a studen- 
tiloru romani din B r a s i o v u) va tienb 
Dumineca in 14 Maiu st. v. o siedintia publica 
literaria in sal’a cea mare a Gimnasiului romanu 
gr.-or. din locu, după programulu urmatoriu: 1.
Discursu de deschidere. 2. Reporturile bibliote- 
cariului, secretariului si cassariului. 3. „însemnă
tatea haiduciloru pentru istori’a nbstra." Diser- 
tatiune. 4. Ucigasiulu fara voia". Poesia de Gr. 
Alecsandrescu. „Care rasa se pbte ferici mai multu 
cu calitatile sale: cea latina, sbu cea germana?" 
Controversa. 6. „Resbunarea lui Statu-palma Barba- 
cotu." Poesia de V. Alecsandri. .— Inceputulu la 
10 bre a. merid. — Comitetulu.

— (Maialu.) Ni se scrie ca in 6 (18) Maiu 
curentu s’a arangiatu inDumbrav’aNaseudului 
maialulu studentiloru, care a fostu fbrte bine cer- 
cetatu si a duratu pana tardiu nbptea. Doispre- 
diece studenti au jocatu in costumu nationalu 
„Calusiariulu".

(Felicitarea lasianiloru.) Foile din 
Iași publica adres’a prin care Cetatienii Iasiani au 
felicitatu la diu’a de 10 Maiu pe Domnitoriulu 
Carolu. Ea suna asia: „Prea inaltiate Dbmne! 
In diu’a de 10 Maiu 1866 V’ati urcatu pe Tronulu 

României, alesu de Tibra spre ai purtă Corbn’a, 
Acbsta di fii de bunu auguru inregistrandu-se prin 
ea cu entusiasmulu poporului o pagina frumbsa in 
istoria. In diu’a de 10 Maiu 1877 după doue 
lustruri de o vibtia politica Mari’a T’a si Tibr’a 
intr’unu singura glasu au proclamatu independenti’a 
României, care este sufletulu Natiunei! Astadi 
intramu in alu XIII anu alu Domniei Măriei Tale; 
ei sunt putini la numeru, dbra glorioși in lucrări. 
Cu intielbpt’a si August’a Vbstra conducere, si cu 
aventulu ei naturalu Națiunea pasiesce cumpatatu, 
dbra miraculosu in aren’a civilisatiunei secuiului. 
Providenti’a, se crede, ca Măriei Tale ia reservatu 
sortiulu de a mai scbte după secole in fați’a lumei 
vechi a strălucire a armeloru romane. Anulu 1877, 
dbca si pentru noi a fostu unu anu de doreri si 
plângeri, apoi totu elu fii si timpulu candu numele 
României câ din mormentulu uitarei se sbucneasca 
in aplausulu si admirarea Europei. Trecerea Du
nărei si lupt’a din Balcani a armatei nbstre nu 
pbte de catu se smulgă din anim’a Măriei Tale si 
a Tierei accente de o bucuria nedescrisa. Pe acestu 
Domnu intieleptu, pe acestu Voevodu vitbzu pe 
Carolu I si pe multu gratibs’a si scump’a nbstra 
Dbmna Elisabet’ă, acbsta augusta socia de 
Domnu si mama duibsa a poporului seu, asta-di 
cetatianimea Iasiana serbatorindu-i, le urbza: „Multi 
si fericiți ani pe tronulu României incungiurati si 
sprijiniți pururea fiindu de iubirea poporului."

(Pomenire) — După cumu ne spune 
„Curierulu Balassanu" din Iași, serbarea dela Ru- 
ginbs’a, pentru pomenire de alu 15-lea anu a lui 
Vodă Cuz’a, s’a regulatu a se face Sambat’a tre
cuta, la 6 Maiu, candu a urmatu, după obiceiu, 
a se imparti ajutbrie la cei seraci. M. S. Princes’a 
Elen’a. condusa de sentimentulu de pietate si iu
bire, ce pastrbza Augustului' seu soțiu, a tramisu 
si de astadata o frumbsa cruce nbgra de abanosu, 
avbndu lungimea de 1 si jumetate metru, in rne- 
diuloculu unei ghirlande de argintu, tientuita in 
lemnu, pe care se vedu, totu in argintu, initia- 
lile A. C. ; de desuptulu ghirlandei se citesce lir- 
matbrea inscriptiune: „Jale eterna. Spre 
pomenire. 3 Maiu 1878." Conturulu crucei 
este ornatu cu o ghirlandu de flori. Acestu daru 
a sositu in diu’a de 3 Maiu la stațiunea dela Ru- 
ginbs’a si lad’a, ce conținea crucea, a fostu ime- 
diatu transportata la palatu si deschisa in presenti’a 
unui numerosu publicu. Servitiulu divinu s’a se- 
versitu de catra protoierulu judetiului, la care au 
asistatu unii din membrii familiei reposatului.

(Sciri merunte din Romani’a) „Rom." 
afla ca Domnitoriulu Carolu a plecatu Marți in 9 
Maiu v. din Craiov’a la Pitești unde a remasu 
peste nbpte , ear' Mercuri se așteptă se plece prin 
Munți, indreptandu-se spre Campulungu. — Adu
narea deputatiloru a votatu in unanimitate credi- 
tulu de 83,380 lei pentru comisariatele de pe 
lenga armatele russe, apoi unu creditu estraor- 
dinariu de 368,406 lei pe sbma ministrului de 
resbeln, pentru plat’a costului a 4,000,000 tuburi 
metalice pentru cartusiele armei M. d. 1868 „Pe- 
abody", 8 afete cu rotitie pentru tunurile cali- 
brulu 9, si 8 afete pentru cele de calibrulu 8, 
ce sunt de neaperata trebuintia pentru armat’a 
mobilisata.

Sciri nltizne.
Contele Siuvaloff a ajunsu in 22 1. c. 

in Londr’a si in 23 după ameadiu a avutu o con
vorbire cu ministrulu de esterne alu Angliei lordu 
S a 1 i s b u r y, care a declaratu ca va tienb se
cret u propositiunile russesci, pana ce va fi res- 
punsu la ele guvernulu britanicu. In Londonu se 
crede, ca sustienerea păcii va fi possibila.

întrunirea congressului se fia deja asigu
rata, dbr’ se dice, ca Bismarck ar’ fi cerutu din 
cause sanitarie câ congressulu se nu se intrunbsca 
in Berlinu ci in Briissel. Russi’a voiesce inse adu
narea se se faca in Berlinu. De aci se anuntia 
ca întrunirea se astbpta pe diu’a de 20 Iuniu la 
Briissel sbu Baden-Baden. (?) „Aginti’a russa" aduce 
unu articolu de pace, in care dice, ca numai cei 
ce au interesu la resbelu lucra intracolo câ se 
impedece intielegerea dintre Russi’a si Angli’a, este 
sperantia inse ca silintiele loru nu voru reuși.

„Polit. Corr." anuntia ca intreag’a armata 
romana s’a concentratu intre Slatin’a si Tergoviste 
si ca faimele latîte de catra russi, ca Romani’a 
ar’ fi inchieiâtu o noua conventiune cu Russi’a s’au 
desmintitu categoricu din partea guvernului, care 
nu va mai inchiaiâ niciodată Una alu doilea tractatu 
cu-o potere, care a calcatu conventiunea din 
Aprile 1877.

Sciri ■ valtiine telegrafice.
Constantinopolu, 23 Maiu. Unu mare 

focu a nimici tu cea mai mare parte o cladiriloru 
înaltei Pbrte. Archivele remasera intacte. — Mic’a 
revolta inscenata la palatu s’a potolitu earasi tara 
a avb urmări mai însemnate.

L o u d r ’a, 25 Maiu. Unu regimentu de in
fanteria a ajunsu dela Bombay la Malta „Standard", 
dice ca congressulu se va adună, pentru ca s’au 
aflatu elementele unei intielegeri intre Angli’a si 
Russi’a. „Morning Post" scrie, ca Siuvaloff aduse 
asigurarea ca Russi’a e gafa a procede la o îm
păcare cu Angli a pe bas’a unui planu generalu. 
Russi’a nu voiesce se anulleze tractatulu dela St. 
Stefano, dbr’ prepara discussiunea lui in congressu.

Berlinu, 25 Maiu. Camer’a germana a 
respinsu § 1 alu legei socialiste cu 251 contra 
57 voturi. Guvernulu a declaratu după aceea, ca 
nu pune pretiu pe continuarea desbaterei. Sbr’a 
s’a inchiaiatu sessiunea (ori siedinti’a?) „K. Z.“

-A-jv.torie pentru. răniți.
Petrilac’a romana, 29 Maiu 1878.

Onorate dle redactoru ! Cu datulu de adi am ou6rea 
a ve rogă deși in or’a a 11-a a primi spre inmanuare 
pentru răniți din Romani’a urmatorele :

1. dela subscris’a 1 fl. si 9 coti de panza cu inve- 
litdrea pacului de ofrande cu totu, si 2 chilo scame; 2, 
dela Ann’a Valea din Lascudu lfl. si 4 ștergare, 1 chilo 
scame ; 3. dela Anica Valea din Lascudu 1 fl., si 1 chilo 
scame; 4. dela Mari’a Anc’a din Supadure 1 fl., si 2-a
chilo scame; 5. dela Iosifu 'famasiu din Bordu lfl; 6. 
dela mai multi poporeni din Bordu 2 fl; 7. dela Savet’a
Nicdra unu stergariu, 1 chilo scame; 8. dela Eeaterin’a
Florianu 10 coti panza ; 9. Nicolau Popu din Sieuli’a 50
cr. ; 10. Mari’a Iocolu — 1 chilo scame.

Alu D.-V6stre stimatdria
Julian’a Nemesiu maritata Gerasimu.
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Concurs u.
In tenbrea art. de lege XIV din an. 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 Bra- 
nului si anume:

Unulu alu Branului, in care sunt confederate 
comunele Branului superiore, Branului inferiore 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 acbst’a concursu 
pana in 10 Iuniu a. c.

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

Branu in 5 Maiu 1878.
Pretur’a Branului.

Fretiurile piatiei 
in 24 Maiu n. 1878.

Hectolitre. 
fruntea . .

fl. cr.
9.60

GranU' midiulocu 9.10
de diosu . . 8.50

Mestecatu .... 7.55

Secara j fromâsa . .
| de midiulocu

6.—
5.70

n .. . ( frumosu . .
v.1 1U1U mi(Jjulocu

5.80
4.80

„ . 1 frumosu . .Ovesuiu-; , ... .1 de midiulocu
3.20
3.10

Porumbulu .... 5.60
Meiu • « • • - 6.40
Hrișcă ...................... —.—

1 Chilo. fl. cr.
Carne de vita . . —.40

„ de rimatoriu . —.44
„ de berbece . —.—

100 Chile, fl. cr.
Seu de vita prospetu . 38.—

„ „ „ topitu —

Hectolitre. fl. cr.
Mazerea , ■ • • • 5.—
Lintea —.—
Fasolea . • • ■ 4.—
Cartofi . • • • 1.60
Sementia de inu . . 11.—

Cursul va la ’bvurs’a de Vien’a
din 25 Maiu st. n. 1878.

5 °/0 Rent’a charthia 
(Metalliques) . . . 62.55 

50/0Rent’a-argintu (im- 
prumutu nationalu). 65.10

Losurile din 1860 . 11425 
Acțiunilebanceinatiou. 799.— 

„ instit. de creditu 217.80
Londr’a, 3 luni. . 120 55

Oblig, rurali ungare . 79.60
„ „ Banat-Timis. 78.—
„ „ transilvane. 76.75
„ „ croato-slav. —.—

Argintulu in mărfuri . 104.75 
Galbini imperatesci . 5.69
Napoleond’ori . . . 9.64*'2 
Mărci 100 imp. germ. . 59.50
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