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Gruparea aliantieloru.
Brasiovu, in 29 Maiu 1878.

înainte de isbucnirea resbelului russo - tur- 
cescu esista numai o singura aliantia decidetăria 
in concertulu stateloru europene, aceea dintre Ger- 
mani’a si Russi’a. la care se mai alătură, mai 
multu de sil’a impregiurariloru decatu de buna 
voia, si Austro-Ungari’a. Resultatulu a fostu : res- 
belulu, Romani’a lasata fara scutu in capriciulu 
s6rtei, Turci’a părăsită de totu de catra poteri, in
tegritatea ei violata, tractatulu dela Parisu sfer- 
ticatu.

Dela inchiaierea tractatului de San-Stefano 
inse s’au schimbatu lucrurile multu. Pretensiunile 
esagerate ale Russiei de-o parte si energic’a opo- 
sitiune a Angliei contra acestoru pretensiuni de 
alta parte, au contribuitu impreuna a restabili in- 
catuva ecuilibrulu europeanu atatu de multu sdrun- 
cinatu. Austro-Ungari’a, iucuragiata p6te si prin 
conflictulu anglo-russescu, a protestatu si ea totu 
mai energicu la St.-Petersburg si a pretinsu recu- 
născerea interesseloru sale, deși s’a straduitu in 
totu timpulu că fația cu lumea se sustiena deco- 
rulu intielegerei intre cei trei imperati.

Incetu, incetu a fostu alarmata prin mediulu 
pressei si alu representantieloru poporale t6ta Eu
ropa in contra tractatului dela San-Stefano ; ele
mentele unei coalitiuni spre paralisarea influintiei 
germano-russesci in Europ’a au inceputu se se for
meze si fierberea a ajunsu acuma la culme.

Russi’a s’a vediutu silita a cedă in multe 
puncte. Missiunea lui Siuvaloff a avutu, se dice, 
resultatulu celu mai favorabilu. „Journal des Dâ- 
bats" anuncia, ca cabinetulu russescu a consimtitu 
la aceea, că intregu tractatulu dela San-Stefano 
se fia supusu congressului spre esaminare, ca t6te 
poterile ar’ fi declaratu, ca voru tramite renresen- 
tantii loru la congressu, care se va intruni deja in 
11 Iuniu a. c. in Berlinu. In timpu ce inse se 
dau asigurările aceste pacifice, Angli’a, Russi’a si 
acuma si Austro-Ungari’a. continua a face cele mai 
mari preparative de resbelu. Toți voiescu se fia 
înarmați gafa, candu representantii stateloru euro
pene se voru intruni la mds’a cea verde. Negotiarile 
diplomatice mergu mana in mana cu pregătirile 
de resbelu si aliantiele incepu a se grupă.

Cumu voru esi aceste aliantie in defavorulu 
Russiei său alu Europei ? Eta marea întrebare, 
dela care depinde si sârtea viitoria a României. 
Dela inceputu s’a disu, ca Angli’a numai atunci 
pdte incepe unu resbelu cu succesu in contra Rus
siei, ddca va avd de aliata o potere continentala 
si in specialu pe Austro-Ungari’a. Cabinetulu an- 
glesu ’si-a si datu mare silintia de a câștigă 
alianti’a monarchiei n6stre, inse nu a potutu reuși 
pana acuma. Nu scimu de nu cumva a renuntiatu 
Angli’a de totu la aceste incercari, ddr’ după cumu 
stau astadi lucrurile, lesne se p6te nasce o alian
tia anglo-austriaca — ddca Angli’a nu se va potd 
iutielege cu Russi’a.

Dela memorat’a intielegere depinde multu. Rus
si’a recunoscându acdst’a face totu possibilulu spre a 
se impacă cu Angli’a. I va succede 6re ? Lordulu 
Salisbury si Siuvaloff observa unu mare secretu 
asupra ultimeloru resultate. ale negotiariloru dintre 
ambele state. Numai atata scimu astadi, ca intie- 
legerea a ajunsu asia de departe, incatu se păte 
intruni congressulu. Aci, la acdst’a adunare inse 
va trebui se se chiarifice situatiunea, aliantiele 
voru trebui se fia date pe fația.

Ocuparea cetatii Ada-Kaleh de catra trupele 
âustriace iu urm’a unei conventiuni speciale austro- 
turcesci si in contra tractatului dela San-Stefano, 
este unu semnu, ca pretins’a „bun’a intielegere" 
dintre Vien’a si St.-Petersburg nu e neresturna- 
bila. In cercurile politice din Vien’a esista pe 
lenga acdst’a temerea, că nu cumva Russi’a se se 
împace cu Angli’a si Austro-Ungari’a se fia statulu 

pacalitu. Se p6te inse prea lesne, că anglesiloru se 
nu le succdda a se impacă cu russii. In acestu 
casu este resbelulu neevitabilu si o aliantia anglo- 
austriaca fărte verisimila.

O asemenea grupare a aliantieloru ar’ fi p6te 
cea mai favorabila si pentru Romani’a, in casulu 
unui resbelu. Romanii se armdza necontenitu cu 
mare energia, că se fia gafa pentru ori-ce even
tualitate. Ce trebuie se dordsca ei 6re in mo- 
mentulu de fația mai multu, resbelulu sdu pacea? 
Pare ca s’a încuibata ide’a intre romani ca ră
pirea Basarabiei se p6te impedecă numai prin 
versare de sânge.

Noua cruciada in contra natiunalitatiloru.
In septemanile trecute unu anumitu B. S. si 

apoi alții incepura deodata, că si la comaada, a 
vomă in „Hon." focu si puciăsa in contra prepa
randiei primatiale din Sambet’a-Mare pentru pre- 
tinsulu ei spiritu panslavu. Casuln acest’a nu ne- 
ar’ interesă, ddca n’amu pluti si noi insine in 
acdst’a privintia in aceeași luntre cu slavii si ddca 
n’ar’ fi cruciadele aceste simptomele unei manie 
unguresci, care trebuie studiata, că se ne potemu 
feri de stricatiunile, ce ar’ potd aduce si natiu- 
nalitatii ’ndstre.

După esperienti’a de 10 ani potemu presupune 
aprbpe cu sigurantia, ca professorii acelei prepa
randii, n’au facutu alta, decatu ce le este dato- 
rinti’a că la professori si 6meni de caracteru: au 
facutu, că junimea slava se-si iubdsca Jimb’a, na- 
tiunalitatea si se se insufletidsca, deja in tempulu 
insufletirei, in junetia, a lucră candu-va in si 
pentru binele si prosperarea natiunei loru. Este 
6re intredisu prin cutare lege sustat6ria a’si iubi 
limb’a, natiunalitatea s’a si a lucră intru binele si 
prosperarea acestor’a ? Ba. Si totuși, indata-ce 
vedu unii unguri, cum e B. S. si alții, ca cineva 
nu are frica a’si iubi limb’a si natiunalitatea 
si nu sufere, că se se atace aceste in presinti’a 
s’a in modulu celu mai brutalu, indata implu foile 
unguresci cu strigate de „daco-romanismu" si 
„panslavismu". Aceste cuvinte, se potu ceti pe 
fiacare diua in foile unguresci si le audi la totu 
pasiulu si din gur’a fiacarui cismariu politisantu 
ungurescu, care nici idea n’are despre intielesulu 
acelora. Toți inteligentii romani si slavi, cari 
au caracteru barbatescu si nu se degraddza. pana 
a’si bate jocu de natiunalitatea si limb’a loru de 
dragulu unoru siarlatani ; cari nici nu potu se 
sufere batjocurirea acestoru doue tesaure nepretiui- 
bile ale loru; cari se lupta cu curagiu in contra 
inimiciloru incarnați ai esistintiei loru natiunale: 
sunt in ochii acestoru fericitori de ti^ra „daco
români" si „p a n s 1 a v i,“ ce la ei e sinonimu 
cu inimici ai statului. Decandu durdza domnirea 
ungurdsca si cu ea vidti’a acestoru drneni reuta- 
ciosi ei nu făcu altceva, decatu sumutia națiunea 
maghiara in contra celorlalte si — prin suferin- 
tiele causate pe asta cale — atitia pe celelalte 
natiunalitati in contra natiunei maghiare si ast- 
feliu provdca cea mai cumplita b61a, care p6te se 
ajunga pe unu stătu, discordi’a interna. — De
și s’a spesatu pana la ultimulu cruceriu in fiacare 
anu fundulu de dispositiune nu s’a potutu pune 
inan’a pe nici unu inimicu alu statului dintre na- 
tiunalitali; ba nici un’a dintre natiunalitati nu si-a 
procuratu arme, că se inrupa in cutare stătu 
strainu fara de scirea si in contra intredicerei 
legei si a guvernului, provocandu astfeliu desas- 
trulu resbelului asupra tierei . . . nici un’a dintre 
aceste națiuni — sumutiate de „dacoromâni" si 
„panslavi", precumu se pretinde — n’a spartu 
ferestrile presiedintelui guvernului, ba nb. i-a atinsu 
nici perulu capului, de si sunt destulu de nein- 
dreptatite prin legi si de o miia de ori mai multu 
vecsate de multi dintre acei’a, cari — in forulu 
mai de josu — aplica legile.

„Dacoromanismu" si „panslavismu" sinonimu 
cu tendinti’a de a resturnâ statulu nu esista iu 
realitate, ci numai in crerii infocati ai siovinisti- 
loru maghiari, in animile cele pline de ura si reu- 
tate fațjia de natiunalitatile conlucuitărie, a unoru 
părăsiți, cari nu potu fi fericiți, nu potu prosperă 
decatu numai in daun’a altora, numai in capulu 
unoru seminebuni, pe cari consciiuti’a cea rea ii 
face a vedd fantome. Este ddr’ fundata presupu
nerea, ca t6te cruciadele natiunale din tier’a ndstra 
sunt provocate si se provâca cu scopu : că se ’si 
resbune unii asupr’a inimiciloru loru personali, că 
se pdta respectivii seceră acolo, unde n’au seme- 
natu, se pdta pescari in tulbure si deveni dmeni 
vestiti si patrioti renumiti fara de însușirile re- 
cerute la acdst’a; ddr’ in mani’a tuturoru crucia- 
deloru înscenate in contra natiunalitatiloru, esista, 
se iutaresce, va esistă si se va intari de acumu în
ainte totu mereu la aceste caracterulu firmu, bar
batescu cu iubirea de patria, limba si natiunalitate, 
gafa la orice sacrificie. Acdst’a iubire nu se va 
stinge nici prin sisteme asuprit6rie nici prin min
ciunile tipărite ale acelora, cari provdca acele cru
ciade. A trecutu tempulu de a imbetă pe drneni 
cu apa rece. O idea santa nu măre, nu se p6te 
nabusf cu potere bruta, in furtune grele densa, 
că arborele numai se intaresce si pătrunde mai 
afundu cu radecinile sale.

Romanii si slavii din aceste tieri n’au in adeveru 
alta tendintia decatu a-si păstră limb’a si natiuna
litatea. Acest’a tendintia santa si prea firdsca nu 
se pdte șterge din animele natinnalitatilorn conlo- 
cuitărie decatu numai cu stingerea vietiei singura- 
ticiloru individi. E lucru tristu, ca guvernulu se 
lașa a fi impinsu de unii sbieratori sub masc’a 
patriotismului la fapte, cari sdmana că unu ou cu 
celalaltu cu cele ale „Vergewaltigungssistem“-ului. 
Ore nu provdca in „Hon" B. S. pe guvernu, că 
se împrăștie pe professorii de acolo, ca-ci scie 
bine, ca unii si alții nu ar’ fi „gut gesinnt" ? 
Amu ajunsu ddra cu constitutiunalismulu nostru 
pana acolo, incatu imitainu in fapta si nebuniile 
cele mai ridiculăse si mai multu batjocurite de 
unguri, ale sistemului lui Bacii. Sub nemți nu 
eră ertatu nimenui a se mișcă; acumu unii potu 
face bachanalie pe contulu celorlalți, 6r’ aceștia 
au se taca si se nu dd nici celu mai micu 
semnu de vieatia. Care dintre aceste doue metode 
demoralisdza mai multu ?

Guvernulu traga înaintea legei pe adeveratii 
inimici ai statului si ’i pedepsdsca, — acdst’a ’i e 
datori nti’a de guvernu; ddr’ pedepsdsca pe 
toti denuntiantii, cari nu ’si voru 
potd adeveri denuntiarile ca-ci 
acestiasunt adeveratii inimici ai 
statului siconturbatorii pacei pu
blice interne. Nui lase, pe cei-ce au acusatu 
fara basa, nepedepsiti si a se subtrage pedepsei 
meritate sub pretecstulu intentiunei loru „pa
triotice" (?) si apoi va vedd, ca se voru află 
cu multu mai puțini „dacoromâni" si „panslavi", 
ddr’ si asia numitii „patrioti z e 1 o s i" de 
anumitu soiu voru peri peste năpte. Pana ce nu 
se va face dreptate cu imparțialitate intre natiu
nalitati si intre provocatorii cruciadeloru nejustifi
cate in contra natiunalitatiloru, pana atunci proce- 
derea guvernului in contra natiunalitatiloru va avă 
coldrea: că voiesce a desdaunâ publi- 
culu ungurescu pentru „panem" — 
care din caus’a nesuportabileloru greutati ale sta
tului ne va lipsi adi mane la toti: romani, slavi cu 
maghiari cu totu —, cu „circenses". “Cir- 
censes" (spectacule publice) inse nu ducu la scopu, 
pentru-ca 1. publiculu maghiaru inca incepe a se 
satură de ele ; 2. pentru-ca saturandu-se de ele,
adi-mane va cere cu atatu mai sgomotosu „panem". 
care din caus’a starei financiale a statului nostru 
nu li se va potd dă; 3. pentru ca, precumu sân
gele martiriloru chrestini de odiniăra ingrasiâ si 



facea mai fructiferii pamentulu chrestinatatii asia 
suferintiele barbatiloru cadiuti jertfa machinatiuni- 
loru acelora, cari provocă cruciadele in contra na- 
tiunalîtatiloru voru lati si intari ideea de natiuna- 
litate.

Trebuie se scie toti inimicii natiunalitatiloru, 
ca noi suntemu si remanemu, ori-ce va dă Dum- 
nedieu, romani ăr’ slavii slavi. Cu tăte te- 
rorisarile loru ei nu voru câștigă decatu numai 
nesce natiunalisti castrați la cari nu le voru 
potă luă folosulu, ăr noi nu le vomu simtî lips’a.

Di x i.

Appellulu opositiunei intrunite maghiare catra 
alegatorii Ungariei.

Alegerile dietale se apropia si partitulu opo
sitiunei maghiare, care s’a intrunitu pentru că se 
restărne ministeriulu de fația a publicatu deja ap
pellulu seu catra alegatori. Elu se deosebesce de 
enuntiatiunile anteridre ale opositiunei maghiare 
prin aceea, ca este scnsu intr’unu tonu mai mo
derata si nu intrebuintiăza frasele bombastice, ce 
plăcu atat’a stangaciloru din parlamentu si din 
tiăra, evita totodată a face prea mari promissiuni, 
bine sciindu ca si pe cele mici anevoie le-ar’ potă 
implini. Aliauti'a stângei cu conservatorii a pro
dusa acestu tonu mai moderatu, incolo appellulu 
ne da o noua dovăda despre tendintiele ultra- 
maghiare ale domniloru dela „opositiunea întrunită." 
Ei condamna fora crutiare politic’a guvernului, 
care, dicu, „va duce la bancruta financiara si la o 
catastrofa politica", — pentru o drăpta si conci
lianta procedere fația de nationalitatile nemaghiare, 
pentru restabilirea păcii intre popărele acestei tien 
nu au inse nici ochi nici urechi. Reproduceam aci 
appellulu numitu, pentru că cetitorii noștri se’si 
păta formă inșii o judecata asuprai:

. Politic’a guvernului, a caruia capu e Tisza si 
politic’a maioritatii condusa de elu, n’a corespunsu interes- 
seloru natiunei, asteptariloru iudreptatite, ce s’au pusu 
intr’ensulu promissiuniloru ministeriului solemnu proclamate, 
in nici o provinția. Națiunea s’a insielatu. N’avemu si nici 
nu potemu ave incredere in ministeriu. . . , Nu potemu fi 
nici indiferenți nici indulgenti, deca vedemu, ca influinti’a 
Ungariei fașia cu Austfi’a si cu tierile esterne se micsioreza 
in mare mesura in asemeni cestiuni de vietia, cumu sunt 
impacarea economica cu tierile austriaco si încurcăturile res- 
belului orientalu. Trei ani întregi a trebuitu se sufere 
statulu maghiara in urm’a acestei politice a guvernului; 
acest’a a datu prada interessele tierii, a calcatu promissiu- 
nile sale solemne, a parasitu in modu marsiavu positiunea 
ce insusi o luase la inceputu; a desconsiderata opiniunea 
publica a natiunei. Resultatele activitatii de trei ani a unei 
guvernări si legislatiuni remase fora succesu sunt: o tiera 
amarita, o impacare stricatiăsa si o politica esteriâra, peri- 
cutasa iu tăte privintiele, dări (imposite) urcate, unu defi- 
citu permanenta, o administratiune îngreuiata, cetatianimea 
in stare de a nu se pote aperâ in contra poterei de stata 
si — spre a imple cup’a — sguduirea baseloru morale ale 
vieții politice.

„Ce se asteptamu dela unu asemenea guvernu ? Ne- 
multiamirea generala cresce din ce in ce. Nici admoniarile 
si înmulțirea opositiunei dietale, nici esacerbarea opiniunei 
publice nu au potutu se faca pe guvernu se-’si schimbe 
politic’a. Din contra tieneudu-se strir.su de direcțiunea ur
mata si de potere, a voita guvernulu se suprime manifesta- 
tiunile nemultiamirei cetatianiloru. Nu a respectata nici 
macara libertatea generala, A inceputu se domnesca cu 
vecsatiuni politienesci si cu decise, cari violeza drepturile 
poporului si nevoindu a-’si recundsce gresiel’a sustiene inca 
si astadi ordonantiele sale inimice libertății. Constitutionalis- 
mulu fora dreptulu de întrunire, fora libertatea cuventu- 
lui a cetatianiloru nu pote esistă 1 Nu potemu prin urmare 
consideră de asigurate in contra arbitriului guvernului pre- 
sentu nici drepturile natiunei basate pe consuetudinile legale.

„Națiunea nu pote renuntiâ la libertatea s’a, nu p6te 
se ’si jertfesca drepturile constitutiunale pentru plăcerea 
unui’a seu altuia. Deca guvernulu nu le cinstesce, atunci 
opositiunea trebui se ’lu respingă in limitele ce-i sunt pre
scrise de dreptu, si este datori’a cetatianiloru a sprigini 
opositiunea in împlinirea datoriei sale.

„Ne tememu, ca, deca maioritatea cetatianiloru in- 
dreptatiti la alegere nu va judecă după dreptate asupra 
guvernului, si neinvetiandu nimicu din esperiintiele triste, 
ar’ lasă a fi influintiati de catra organele guvernului ast- 
feliu, incatu ar’ pune earasi o majoritate la dispositiunea 
ministrului 'l’isza, — prin aceea s’ar’ intari poterea acestuia, 
Ungari’a s’ar’ guvernă mai departe in direcțiunea de pana 
acuma si in urm’a acesta ar’ ajunge la bancruta financiaria 
si la catastrofa politica.

„Spre a impedecă acest’a s’au fostu intrunitu acei de- 
putati, cari nu voiescu se mai sufere politic’a periculosa a 
guvernului, cari recunoscu inse dreptulu de stata alu Un
gariei si alu monarchiei, si au fundata partitulu opositiunei 

intrunite. Principiele si tendintiele acestuia sunt cunoscute. 
O politica esteriăra corespundietăria interesseloru ndstre na
ționale si decisa si de va mai fi inca cu potintia impede- 
carea impacarei stricatiăse, desvoltarea ideei de stata ma
ghiara si a culturei naționale, ingrigirea interesseloru ma
teriale, restabilirea ecuilibrului, justiția nepartinitdria in 
loculu esploatai’ii financiale si abusuriloru oficiale, reforme 
de justiția si administratiune in tăte ramurile activitatii gu
vernului, acesta e tient’a ce ’si-a pus’o opositiunea întru
nită in prugramulu seu si a publicat’o înaintea tierei, Par
titulu acest’a n’a promisu nimicu ce nu s’ar’ pote implini; 
cu amagirea poporului nu se ocupa, fiindu-ca nu voiesce se 
’si franga cuventulu si nu păte se fia intentiuuea s’a a im- 
pinge patri’a in încurcături; conteza inse la spriginulu pa- 
triotiloru independenți in judecata si positiunea loru, alu 
alegatoriloru buni si intielepti. O alta potere nu posede 
partitulu decatu argumentele si onărea s’a ; preste alte me- 
diulăce, decatu este spriginulu cetatianiloru de aceeași cre- 
dintia politica, nu dispune. Se lupta si se va luptă in 
contra guvernului de fațăa cu tăta poterea, der’ numai pe 
cale legale.

„Ne adresamu la cetatianii alegatori ai Ungariei, spre 
a-le cere spriginulu. Se ne unimu strinsu intre noi, pentru 
că se invingemu! Care tiene cu noi se vena in taber’a 
năstra ! N’avemu timpu de perdutu; guvernulu dispune de 
o buna organisatiune si nu lașa se treca nici unu prilegiu 
spre a’si asigură influinti’a asupra viitdrieloru alegeri. Ele
mentele opositiunale, respandite prin tiera fora organisatiune 
si legătură intre sine, nu se potu așteptă la acelu resul- 
tatu, pe care’lu potu eluptâ fiindu organisate. Ne adresamu 
der’ plini de incredere catra alegatorii opositiunali ai tierii 
in sperantia, ca se voru întruni cu noi spre scopulu co- 
munu s. c. l.“

„Apoi se provoca partitulu la organisare după cercu
rile de alegere in comitate si cetati, la formarea de comi
tete, care se se pună in intielegere cu comitetulu esecutivu 
din Budapest’a, alu căruia presiedinte e br. Bela Bânhidy, 
Appellulu finesce apoi asia : „Concetatieni! Datori’a dificila 
a vietiei constitutiunale cere dela noi toti, că se eserciamu 
dreptulu nostru celu mai frumosu. O națiune libera dis
pune ea insasi după vointi’a sa libera asupra viitoriului 
seu . . . Dorimu dela Ungari’a o legislativa independenta, 
patriotica, intielegenta si culta ; o legislativa, oare se po
seda calitatea nu numai a sprigini pe guvernu ci a urmări 
totodată si o politica naționala maghiara si a crea legi 
bune. Dorimu se vedemu propasindu si camer’a maghiara, 
pentru că acest’a se păta duce spre propășire națiunea 
năstra s. c. l.“

Ocuparea cetatii Ada-Kaleh.
Firulu telegraficii aduse in 25 Maiu 1. c. 

dela Orsiov’a important’a scire, ca in diu’a aceea 
garnisăn’a turcăsca parasindu fortarăti’a Ada-Kaleh, 
situata pe mic’a insula dunareana de lenga Orsiov’a, 
acăst’a a fostu ocupata de catra unu detasiamentu 
din regimentulu de infanteria austriacu Nr. 78 
br. Soksevici, ce statiunăza in Orsiov’a. Ocuparea 
s’a facutu cu scirea si cu invoirea Turciei. Garni- 
săn’a turcăsca n’a luatu cu sine tunurile, ce se 
aflau in mic’a cetate, ci le-a predatu trupeloru 
austriace spre păstrare.

Ocuparea cetatii Ada-Kaleh de catra austriaci 
este de mare insemnatate politica — scrie „N. 
Wiener Tgbl." — ea este inceputulu amestecului 
activu alu Austriei in afacerile orientale. Prin 
acăst’a ocupare Austri’a a aretatu in fapta, ca nu 
considera tractatulu de pace dela San-Stefano de 
obligatoriu pentru sine. Austri’a a facutu unu pasu, 
prin care anulăza un’a din determinatiunile pacei 
dela San-Stefano. In art. 3 alu acelui tractatu 
se dice adeca intre altele: „Ada-Kaleh se va de- 
siertâ si se va derimâ. O comissiune seibo-tur- 
căsca va desemnă la fa^i’a locului impreuna c’unu 
comissariu russescu fruntariele definitive in timpu 
de 3 luni . . . Unu delegatu bulgaru va fi ad- 
misu a participă la lucrările comissiunei, candu 
acăst’a se va ocupă de ficsarea fruntarieloru intre 
Serbi’a si Bulgari’a." — Pacea dela San-Stefano 
s’a subscrisu la 3 Martiu. Multu pana in 3 Juniu 
Turci’a trebuiea dăr’ se desierteze cetatea si in- 
sul’a si se derime fortificatiunile. Optu dile în
ainte de terminu, la 28 Maiu, Părt’a in adeveru 
parasesce cetatea, dăr’ o preda totodată Austriei, 
ceeace este negresitu in contra determinatiunilorU 
tractatului. Turci’a a calcatu dăr’ unu punctu alu 
stipulatiuniloru si Austri’a a ocupatu Ada-Kaleh 
fara a luă in consideratiune acele stipulatiuni. 
Eata dăr’ unu evenementu, prin care se anulăza 
de faptu tractatulu dela San-Stefano.

Predarea cetatii, scrie numit’a făia, se făcu 
de catra Părta. Ba acăst’a s’a rogatu chiaru de 
Austri’a, că se-o ocupe. Insul a si fortareti’a Ada- 
Kaleh după tractatu inse nu mai este a Turciei, 
acăst’a numai pote dispune de ea, n’a avutu dăr’ 

dreptu după tractatu a-o predă Austriei. Russi’a potă 
dăr’ reclamă, protestă, ca-ci numai ea are dreptulu 
de dispositiune formalu. Nu scimu dăca esista o 
intielegere si intre Austri’a si Russi’a cu privire 
la ocuparea acelei fortaretie. Este possibilu si 
acăst’a ar’ corespunde politicei ce a observat’o d. 
Andrâsy pana acuma. In casulu unei intielegeri 
cu Russi’a ocuparea Ada-Kalei nu va avă nici o ur
mare mai grava. Este inse cu potintia, ca cont. Andrâsy 
se fi lucratu cu totulu independenta, voindu se dove- 
dăsca in fapta, ca Austriei pu^inu ’i pasa de 
tractatulu dela San-Stefano, candu e vorb’a de 
propriele sale interesse. „N. W. T.“ se grabesce 
inse a adauge, ca deărece stipulatiunea din trac
tatu nu spune cui se se dă Adă-Kaleh, serbiloru, 
cari ’lu pretindu, ori bulgariloru, nu este eschisu 
nici aceea, ca Russi’a, sciindu ca Austri’a voiesce 
se aiba acea insula, se fi lasatu anumita cestiunea. 
posessorului nedeterminatu. Numit’a făia nu crede, 
ca plantarea stindartului austriacu pe murii cetatii 
Ada-Kaleh ar’ potă impedecă întrunirea congres- 
sului său ca ar’ potă conturbă negotiarile dintre 
Angli’a si Russi’a, dăr’ totusiu ’i atribue in mo
mentele agitate de fația o mare însemnătate. 
Astăpta că Andrâsy se dă catu mai curuudu in 
delegatiuni, cari s’au intrunitu din nou, desluciri 
asupra motiveloru, cari Iau indemuatu a intră in 
o acțiune, deși modesta, fora de a așteptă mai 
antaiu votulu congressului. —

Congressulu postalu din Parisu.
Representantii stateloru la congressulu „Uniu- 

nei poștale universale" au tienutu dilele trecute la 
Parisu trei siedintie sub presiedinti’a dlui Cochery, 
sub-secretariu de stata la ministeriulu finantieloru. 
Vomu poblicâ resultatulu definitivu alu mesuriloru 
ficsate in acelu congressu. Pentru adi ne margi- 
nimu a vesti cu multiumire cetitoriloru noștri, ca 
d. Robescu, representantulu României la acelu 
congressu, a fostu obiectulu unei caldurăse primiri.

Domnulu Cochery a salutata cu stima pe tra- 
misulu României si a esprimatu omagiele sale de 
admiratiune pentru actele de vitejia, de cari au 
data probe fiii legionariloru Romei antice si a la
satu se se intielăga, ca Franci’a nu va uită nici 
interessele laiinitatii, nici interessele ei proprie, 
nici sacrificiele ce a facutu anume pentru redicarea 
statului latinu, scaldatu de betranulu Istru.

Că intemplare ciudata notamu, ca scaunele 
representantiloru, fiindu dispuse după litere, venea 
antaiu loculu romanului, siimediatu după acel’a alu re- 
presentantului russu, si in siedinti’a de deschidere 
d. Cochery a avutu delicat’a si dificil’a îndatorire 
de a vorbi in sensu amicalu si măgulitorii! ambi- 
loru sei ăspeti. Se intielege, ca urechi’a tramisului 
Russiei va fi fostu totuși puținu incomodată de 
cuvintele fărte semnificative, ce d. Cochery a in- 
dreptatu demnitariului romanu.

Dăca Russi’a nu ne-a facutu onărea a ne in
vită la postavulu verde intinsu la San-Stefano, 
suntemu siguri, ca Europ’a nu ne va refusă unu 
scaunu, intrunu locu, cu multu mai de onăre si 
acolo, prin dreptate si in modu cu multu mai 
temeinicu, vomu dobendi ceeace ni se datăriea prin 
servitiile si meritele năstre, fația cu aliatii creștini. 
Asia se intărce răt’a lumii. Cei umiliți voru avea 
si ei diu’a loru de mângâiere si de îndreptățire !

„Rom. Lib.“

Caletori’a Domnitoriuluî Carolu in Olteni’a.
Estragemu din „Monitorialu" urmatăriele :
„Dumineca 7 Maiu v. Domnitoriulu a pornita din Ca- 

lafata cu vaporulu „Szeczeuy“ si s’a oprita in dreptulu 
insulei Canap’a, unde fusese cufundata do marina romana 
unu monitoriu turcescu, si a inspectata lucrările marinari- 
loru romani pentru scoterea acelui monitoriu. In totu cur- 
sulu caletoriei M. S’a a visitatu cu atențiune ambele tier- 
muri ale Dunării. La Lom-Palanka a facutu o escursiune 
prin orasiu si pe inaltimile d’impregiuru, la Rahov’a a fostu 
intempinatu de d. coloneta Mavrichi, comandantele Rahovei, 
de d. loc.-colonelu Lischin si de primariulu orasiului incon- 
giuratu de toti locuitorii. Primariulu, presentandu M. Sale 
pane cu sare, a pronunciatu in limb’a romana urmatări’a 
cuventare :

„Mari’a T’a ! Cetatianii diu Rahov’a saluta cu bucu
ria buu’a venire a Măriei Văstre, a Măriei Vostre, care a 
sacrificata multe dile obositorie pe câmpurile uostre, spre a 
ne liberă de sub jugulu apasatoriu. Se traiesci Mari’a T’a! 
Se traiesca Mari’a S’a Domn’a, care a ingrijitu de victimele 
cadiute in lupta. Se traiesca armat’a romana, caro ’si-a 
versata sangele’i vitejescu pentru a ne scapă de apesa- 
toriulu seculariu."

M. S. Domnitoriulu a respunsu dlui primariu, „ca 
primesce cu o viua plăcere urările, ce orasianii RBhovei făcu 

strir.su


pentru Inaltimea S’a si pentru armat’a romana, si spera, 
ca numele acestei’a va remane nestersu din amintirea 
orasiului."

După acest’a Mari’a S’a, escortatu fiindu de unu de- 
tasiamentu de calarasi si de altulu de cazaci, a traversatu 
cea mai mare parte a orasiului, care aici câ si la Vidinu 
era pavoasatu cu drapele remane, bulgare si russe, si a 
asistata la unu Te-Deum, unde s’au făcuta rogatiuni pentru 
sufletele braviloru maiori Giurascu si Ene, precumu si a 
companioniloru loru cadiuti la atacurile reduteloru. M. S. 
a visitatu mormentulu, unde repauseza maiorulu Giurascu si 
eroicii soldați si a depusu cu propri’a s’a mana o fruntașa 
cununa pe acelu mormentu. Dela Rahov’a M. S’a s’a dusu 
la Bechetu, unde a petrecuta nâptea ; er' a dou’a di do 
diminetia, Luni 8 Maiu v., a pornita cu trasur’a la Cra- 
iov’a. In tâte satele, prin care a trecuta Domnitoriulu, a 
fostu intempinatu si insoțitu de aclamarile poporatiunei. 
Primirea, ce i s’a făcuta in Craiov’a, a fostu din cele mai 
entusiaste. Pe la 9 âre ser’a s’a făcuta la palatu o impo- 
santa manifestatiune cu musica si tortie. Stradele orasiului 
erau splendidu illuminate.

Marți, 9 Maiu Mari’a S’a Domnitoriulu a inspectatu 
atelierulu militaru din Craiov’a si a cumperatu dela librari’a 
dlui Samitka diferite cârti si globuri geografice, pe care le 
a distribuita atatu gimnasiului catu si scâlei normale din 
acelu orasiu. La amedi dn’a Glogovenu, la care M. S. ’si 
are resiedinti’a, a iutrunitu la mesa mai multe persânb, cu 
care ocasiune M. S. Domnitoriulu a redicatu urmatorlulu 
toastu :

„Sunt astadi 12 ani, de candu punendu pentru prima 
ora piciorulu pe pamentulu României, am declarata, ca am 
devenitu romanu. Faptele petrecute de atunci v’au doveditu 
indestulu, catu M’am identificata cu tier’a Mea. Romani’a, 
prin sacrificiele ce a facutu, prin viteji’a ce a aretatu ar
mat’a s’a, esita din poporu, a castigatu drepturi imprescrip
tibile la mărire si la iudependintia. Cu o legitima mandria 
strigu der’ astadi: Se traiesca scump’a Mea tiera, se tra- 
iesca Craiov’a primulu orasiu, care M’a salutata la venirea 
Mea !“ — D. primariu alu Craiovei a multiumitu M. Sale 
in nisce termini forte aleși. La or a 1 d. a. M. S’a a 
pornita la gara, unde -a fostu iusofitu de autoritati si de 
unu publicu fârte numerosu; er’ fruntașii proprietariloru si 
ai comerciantiloru au petrecuta pe M. S’a pana la stațiunea 
Balsiu. Domnitoriulu a sositu la ârele la Pitesci,
unde’lu așteptă o primire nu mai puținu entusiasta. In- 
trandu in Pitesci M. S. s’a dusu mai antaiu la biserica 
catedrala, unde a fostu intempinatu de P. S. S. părintele 
Episcopu de Argesiu, si a asistata la nnu Te-Deum. La 
6r’a 6 M. S. Domnitoriulu a primita pe d. aginte diplo- 
maticu alu Serbiei, insarcinatu de I. S. principele Milan a 
inmanâ M. Sale insigniele marelui cordonu alu ordinului 
„Takova'. La prandiu, unde a luata parte si agintele Ser
biei, M. S. Domnitoriulu a redicatu unu toastu in senatatea 
principelui Milan si pentru realisarea tuturoru dorintieloru, 
că si a independintiei Serbiei, pentru dobândirea carei’a si 
Domnu si națiune s’au luptatu atatu de multa. După acee’a 
P. S. S. episcopulu de Argesiu a urata in numele clerului 
si a eparchiei bun’a venire Domnitoriului.

Mari’a S’a a respunsu, dicuudu: ca ’si aduce aminte, 
cumu primirea ce i-au facutu Pitescenii acumu 12 ani de 
si nu a fostu mai prejosu de cea de astadi, nu i’a procu
rata M. Sale aceeași bucuria. „Atunci, a disu M. S’a, ’mi 
faceati o politetia ; astadi ea este espressiunea recunoscintiei 
vdstre. Beu in sanetatea orasianiloru din Pitesci, alu caror’a 
patriotismu si devotamentu am avuta atatea ocasiuni a ’lu 
aprecia." Ser’a orasiulu Pitesci a fostu illuminatu, er’ mu- 
sicele rosioriloru au cantatu dinaintea casei de resiedintia a 
M. Sale, retragerea cu facle.

Inaltu ordinu de di.
Domnitoriulu Carolu a adresatu armatei ur- 

matoriulu ordinu de di:
Oficieri, sub-oficieri si soldați! 

Am avutu cea mai viua multiumire a ve revedd, 
cu ocasiunea inspectiunei ce am facutu. Am fostu 
fericitu a constată, ca campani’a, departe de a fi 
sdruncinatu in voi disciplin’a si instrucțiunea, v’a 
servitu din potriva de scdla si ati pastratu neatinse 
aceste elemente, cari constituescu sufletulu arma- 
teloru. Am visitatu cu mandria câmpurile din 
urma de bataia, stropite de sângele vostru, si am 
depusu cunune pe mormintele eroiloru remasi pe 
acolo, câ o amintire vecinica a viteijei armatei 
romane.

Ve multiumescu dâra, si ve felicitu din anima 
pentru curagiulu si barbati'a vbstra, pentru abne- 
gatiunea si devotamentulu, cu care ati induratu 
nevoile resbelului; ,ve dorescu perseverantia ne
strămutata pe aceasta cale, fiindu siguru, ca numai 
astfeliu Romani’a va fi respectata, si va câștigă 
positiunea, la care ei dau dreptu sacrificiele si 
demnitatea ei. Eu, astadi, mai multu, câ totu- 
deauna, mândru de a fi comandantele vostru, ve 
multiumescu indouitu din adenculu animei mele, si 

câ aducere aminte neuitata a vitejieloru vdstre din 
acești timpi, „Crucea trecerea dunărei", se va portâ 
de t6te drapelele armatei, cari au luatu parte la 
luptele din Bulgari’a.

Datu iu Pitesci, astadi, 10 Maiu 1878.
Carolu.

Dela Sinodulu gr. or. din Sibiiu.
Siedinti’a Vl-a. (Urmare.) Deputat. I. P r e d'a 

doresce si elu precisarea positiunei vicariului, nu este inse 
de acordu cu presidiulu, candu acest’a numesce pe vicariu, 
vicariulu seu (alu archiepiscopului); vicariulu este 
alu bisericei, alu oficiului, nu alu archiepiscopului. Cu pro
vocare la dreptulu canonicu generata, vorbitoriulu areta, ca 
ar’ fi doue feluri de vicari, unulu alu archiepiscopului câ 
persâna si altulu alu oficiului archiepiscopescu ; acest’a din 
urma este urmatoriulu uaturalu in casu de vacantia a 
scaunului archiepiscopescu, pe candu celu d’antaiu este unu 
feliu de secretariu alu archiepiscopului, pe care’lu denumesce 
acest’a insusi. Trecendu la dispositiunile bisericei sustiene, ca 
biserica itastra nu cunâsce pe vicariulu archiepiscopului, ci 
numai pe vicariulu archiepiscopiei; vicariulu este deci o 
dignitate stabila, care nu aterna dela bunu plăcuta persânei 
archiepiscopului. Vicariulu câ atare nu este asessoru. Din 
aceste motive se declara pentru amendamentulu lui Strevoiu, 
deca inse ar’ fi convinsu, ca amendamentulu. acest’a ar’ 
merge intr’acolo, se stirbesca drepturile archiepiscopului, 
atunci nu l’ar’ primi. Densulu intielege amendamentulu asia, 
ca vicariulu se substitue pe archiepiscopulu atunci, candu 
acest’a ar’ fi impedecatu de a’si implini afacerile tai. — 
La aceste piesidiulu declara, ca postata de vicariu trebuie 
sistemisatu si după convingerile sale trebuie sistemisatu asia 
câ, devenindu vacautu, se se intregesca prin insusi sinodulu 
archidiecesanu, ca-ci nu sufere indoiela, ca postulu de 
vicariu trebuie se fia stabilu, si se nu 
aternedela arbitriulu cuiva câ persâna singu
ratica. Dep. I. H a n e a este cu tâta resolutiunea in con- 
tr’a amendamentului tai Strevoiu, ca-ci acest’a ne-ar’ aduce 
intreg’a treba bisericesca iu confusiunea cea mai mare. 
Pentru aceea spriginesce tecstulu de comissiune : „la cașuri 
de absentia ori de alta impedecare a archiepiscopului . . . . 
funcțiunile oficiali ale archiepiscopului câ presiedinte alu 
consistoriului le duce vicariulu sub propri’a responsabilitate", 
se se adauga inse in conformitate cu § 118 stat, org., 
care dice, ca archiepiscopulu denumesce pe unulu dintre 
asessori de vicariu, cuvintele, „care se suplinesca in cașuri 
de absentia seu de alta impedecare fundata pe archiepis- 
copulu" ; er’ ce privesce amendamentulu tai Strevoiu propune 
a se trece preste elu la ordinea dilei. — La aceste pre- 
sidiulu areta, ca amendamentulu tai Hanea n’ar’ ave tacu, 
din causa, ca atunci, candu archiepiscopulu lipsesce dela 
oficiulu seu din causa nefundata, vicariulu n’ar’ ave dreptu 
se’lu substitue. Dep.' Dr. R a c u c i u se declara in contr’a 
amendamentului tai Strevoiu, care pune pe vicariu preste 
archiepiscopu si duce la anarchia. Densulu nu recunâsce, 
ca vicariatulu ar’ fi o positiune de sine statatâria după 
stat. org. Deca sinodulu voiesce alu declară de atare, atunci 
se se râge cougresulu nationalu bisericescu a interpretă in 
acestu intielesu §. respectivu din stat. org.

Dep. A. Trombitiasiu observa, ca cestiunea de 
sub desbatere este forte delicata, der’ si importanta; vede 
inse, ca spiritele sunt irritate, prea susceptibile si ca esista 
pre multa aplecare, de a dâ celoru mai curate intentiuni o 
interpretare falsa, pentru aceea densulu nu va dice nimicu 
la amendamentulu tai Strevoiu. Sustiene inse, ca de candu 
este adunata sinodulu au lucratu cu totii cu intentiunile 
cele mai bune pentru inaintarea bisericei, si’lu dâre deci, 
candu aude, ca intentiunile cele bune ale unor’a dintre 
deputati se cualifica de intentiuni menite spre a resturnâ 
asiediamintele bisericei. Deca cineva desfasiura o părere 
contraria, o desfasiura pentrn a se lamuri o cestiune, nimeni 
dăr’ se nu presupună intentiuni rele. Dep. Z. B o i u e de 
părere, ca urmările amendamentului tai Strevoiu ar’ fi prea 
mari, pentru a le deslegâ prin unu simplu amendamentu la 
unu §. Deslegarea s’ar’ pote află, deca vomu merge la 
isvorulu institutiunei vicariatului archiepiscopescu. După 
stat. org. pe vicariu ’lu alege indirecta sinodulu si directa 
archiepiscopulu; sinodulu concurge la alegere prin aceea, 
ca alege pe asessorii consistoriali, din cari archiepiscopulu 
apoi ’si alege vicariu, tecstulu §-lui s’ar' pote der’ impacâ 
cu amendamentulu tai Strevoiu, deca s’ar’ dice : „la cașuri 
de absentia . . . presidiulu ’lu duce vicariulu, carele pentru 
tâte afacerile consistoriului este responsabilu dimpreună cu 
archiepiscopulu sinodului archidiecesanu." După ce mai 
vorbescu inca deputății E. Macellariu si V. Romanu in fa- 
vorulu propunerei comissiunei generale, er’ dep. E. Brote in 
favorulu amendamentului tai Strevoiu, si după ce se cerii 
inchiaierea desbaterei, propunetorii au cuventulu din urma.

Propunetoriulu amendamentului Strevoiu asigureza, 
ca, deca cineva vine cu cele mai curate intentiuni si face 
o propunere in interessulu binelui bisericei, der’ acesta pro
punere a priori se stigmatiseza, se discrediteza, er’ inten
tiunile propunetoriului se tragu la indoiela, acest’a trebuie 
se descurageze pe ori-cine. Asigura mai departe si despre 

aceea, ca : densulu câ jurista a sciutu, ca atacandu cineva 
legea, face reu, der’ densulu asia crede, ca n’au facutu o 
propunere surpatâria de lege. Prin propunerea s’a a voita 
numai se preciseze mai bine §. 118 stat, org., anume ter- 
minulu „la casu de impedecare, de absentia." A numerâ 
tâle cașurile aceste ar’ fi cu greu, pentru aceea am disu, 
ca vicariulu se intre in activitate indata co presiedintele 
uaturalu alu consistoriului este impedecatu a’si implini ofi
ciulu. Se scie, ca afacerile presiediutelui uaturalu cons. sunt 
multe, si deca nu se va tasarcinâ ex officio vicariulu se 
faca cele de lipsa, trebile voru remane in stadiulu neplă
cuta de adi. După parerea densului vointi’a vicariului fie a 
conduce afacerile administrative ale archidiecesei are locu 
numai atunci, candu inceta vointi’a presiedintelui naturalii 
si candu iucepe vointi’a archiepiscopului inceta a vicariului; 
astfeliu nu ar’ fi lipsa se se afirme, cu puținu respecta, 
precumu s’a facutu de unu autevorbitoriu, ca atunci mai 
bine se tramitemu pe archiepiscopu deadreptulu in mănăstire. 
Archiepiscopulu totdeun’a va ave mediutacele de lipsa pentru 
a aduce pe vicariu la ordine, deca trece preste marginile 
competentiei sale. Sustiene amendamentulu seu.

Reportorulu comissiunei P. Cosm'a sustiene, ca 
amendamentulu lui Strevoiu micsioreza autoritatea archi- 
episcopului in intreg’a archidiecesa, ca-ci vicariulu ar’ fi 
atunci unu feliu de controloru alu archiepiscopului, unu 
alter ego alu sinodului, care ar’ ave se acuse apoi pe archi
episcopu la sinodu. Ce privesce positiunea vicariului, după 
lege elu este vicariulu archiepiscopului, prin urmare pentru 
faptele făcute de vicariu din incredintiarea archiepiscopului 
este archiepiscopulu respundietoriu si numai pentru cele 
faciite in absenti’a archiepiscopului este elu insusi (vicariulu) 
responsabilu. De altcumu avendu a norma positiunea vica
riului prin lege, densulu (reportorulu) ar’ merge mai departe, 
decumu sta adi in lege. Recomenda respingerea amendamen
tului tai Strevoiu. — Presidiulu asigura, ca densulu 
n’a presupusu intentiuni rele dela nimeni, prin urmare nici 
dela propunetoriulu amendamentului, si deca ar’ sci, ca 
cineva a yenitu cu astfeliu de iutentiuni in sinodu, ar’ află 
mediulâce pentru a-i inchide usi’a sinodului. De altcumu 
sustiene, ca amendamentulu pusu in regulamentu ar’ res
turnâ rendulu canonicu. La intrebarea, cine este chiamatu a 
constata, ca afacerile mergu reu ? Dep. Strevoiu observa, 
ca dâca vicariulu ar’ bagă de sema, ca este stagnare, atunci 
are se merga la Escelenti’a s’a, pentru câ se-i arete acest’a 
si a cere delaturare ; er’ la intrebarea presidiului : ce se se 
faca atunci, candu presiedintele consistoriului n’ar’ voi ? 
Dep. Strevoiu respunde, ca pentru astfeliu de cașuri nu se 
pâte face lege. Dep. B o i u ’si retrage propunerea s’a in 
favorulu propunerei făcute de presidiu.

Vicariulu N. P o p e ’a in interessulu vicariatului, câ 
oficiu, sustiene, ca acestu oficiu trebuie se fia stabilu, pentru 
că se pâta dâ ajutoriu in inaintarea afaceriloru. Vicariulu 
este nu numai alu archiepiscopului, ci alu oficiului, Vica- 
riulu după lege trebuie se fia luatu din numeruîu asessori- 
loru aleși de sinodu, prin urmare elu trebuie se ai ba in- 
crederea ambiloru factori. După pracs’a urmata la denu
mirea s’a de vicariu elu a esitu din numeruîu asessoriloru 
si s’a facutu vicariu ’cu posta definitivu ; si câ vicariu tre
buie se aiba vota in consistoriu. Densulu ar’ tiene de o 
iujosire a vicariatului, deca vicariulu ar' fi privita in ren- 
dulu celorlalți asessori cu referada si in casulu acest’a ar’ 
preferă a’si dâ demissiunea. — In urma presidiulu mai dâ 
unele deslușiri cu privire la asessoratulu vicariului, sus- 
tieneudu, ca densulu, vicariulu, pâte fi asessoru, inse fora 
referada, ca-ci deca n’ar’ fi asessoru in tempulu, candu nu 
pârta presidiulu, n’ar’ pote ave votu, er* deca are vota, are 
numai in calitate de asessoru. Totodată declara, ca densulu 
tiene de incompatibilu cu demnitatea de vicariu de a-i dâ 
si densului referada si asigura, ca pana va fi densulu 
archiepiscopu, nu va face pe vicariu referenta. — Fiindu 
discussiunea terminata, propunerile se punu la votu si cu 
maioritate se primesce propunerea a dou’a a presidiului, 
anume : „Vicariulu archiepiscopescu participa la tâte siedin- 
tiele consistoriului si atunci, candu archiepiscopulu duce 
presidiulu : si adeca in siedinti’a plenaria si la senatulu, la 
eare densulu apartiene si câ asessoru, participa cu votu de- 
cisivu, er’ la celelalte senate cu votu consultativu." — Cu 
aceste siedinti’a se închieia. După „Tel. Rom."

Insurrectiunea din muntele R o- 
dope. — I se scrie lui „Polit. Corresp." din 
Haskeni 13 Maiu : Eri avii locu m munți in de
părtare de 3% 6re de aci o lovire crâncena intre 
800 pomaci (bulgari turciti) si trupele russe in 
numeru de 5 batalidne cu 3 tunuri. Lupt’a a 
duratu peste patru 6re si s’a finitu abia cu ince- 
putulu nopții, sub scutuju careia turcii se retra
seră. Amendoue părțile suferira mari perderi; 
turcii avura 47 6mem morti, 89 răniți, 6r’ russii 
56 morti si 45 răniți. După cumu spuse unu ofi- 
cieriu russescu, turcii au luatu dela russi unu tunu 
de munte. Militarii russi lauda bravur’a si bun’a 
conducere a insurgentiloru. Se dice, ca insurgenții 
nu se voru supune nici intr’unu casu, ci voiescu 
se continue resbelulu guerilla pana la estremu. 



Este si evidentu, ca sunt bine armați si au mu- 
nitiune destula. După scirile sosite astadi se ob
serva o mare mișcare intre insurgenții dela Dra- 
novo, Borova, Bilitza si Lakovitza si se presupune, 
ca prepara unu atacu in contra russiloru. Trupele 
russesci statiunate la Povlotzko, Voin’a, si in mo- 
nastirea Batzko (2 6re dela Stenimaco) au primitu 
in urm’a acăsta ajutoriu de mai multe mii de 
Omeni. Eri au plecatu comissari russesci si turcesci 
la Adrianopolu, spre a desemnă impreuna frunta- 
riele nouei Bulgarie. In mai multe sate ale dis
trictului Kirkilissa s’a rescolatu poporatiunea tur- 
căsca, la care s’au alaturatu si greci multi; e 
fapta de altmintrea, ca intrdg’a poporatiune grăca 
a tierii nu numai ca are simpathii pentru turci, 
ci ca mai multu de 2000 de greci au si plecatu 
la muntele Rodope si s’au unitu cu insurgenții 
turci. Esacerbarea reciproca intre russi si bulgari 
de-o parte si greci de alta parte este mare. Grecii 
juni, cari venu a fi trași la sorti, parasescu Thra- 
ci’a in massa, pentru că se nu fia declarați de 
bulgari si asentati la militi’a bulgara. —

Diverse.
(Multiamita publica.) Societatea de 

lectura. „Petru Maior u“ a junimei romane de 
la universitatea din Budapest’a a primitu in anulu 
scolasticu 1877/8 gratuitu urmatOriele diuarie : Din 
Ungari’a: „Famili’a" , „Telegrafulu Romanu",
„Gazet’a Transilvaniei", „Observatoriulu", „Scăl’a 
Romana", „Biseric’a si Sc61’a“, „Fbi’a Scolastica" 
si „Economulu", „Cărțile Săteanului Romanu" si 
„Predicatoriulu Săteanului Romanu", „Albin’a Gar- 
patiloru", „Highien’a si Sc61’a“ „SiedietOrea". Din 
Romani’a : „Convorbiri Literarie", „Revist’a Scien- 
tifica". Din Bohemi’a: „Politik" — Aducemu 
deci intima multiamita multu On. Redactiuni ale 
amintiteloru diuarie pentru buuavointi’a aretata 
fația de societatea „Petru Maioru" prin tramilerea 
pretidseloru foi, ce redactăza, rogandu-le totodată, 
că nici pe viitoriu se nu-i denege acestu ajutoriu 
marinimosu. Onoratele Redactiuni sunt rogate 
pentru reproducere ! Budapest’a, din siedinti’a ge
nerala ordinaria a societății „Petru Maioru" tie- 
nuta la 6/18 Maiu 1878. — Drd. A. D u mi
tre a n u, vicepresiedinte. Nestoru O p r e a n u, 
secretariu.

(Domnitoriulu Carolu) s’a intorsu 
alaltaeri, Luni, in Bucuresci si a fostu primitu la 
gar’a Tergoviste cu mare pompa, intre aclama- 
tiunile ențusiastice ale unei imense poporatiuni. In 
stradele pe unde au trecutu erau arborate mul
țime de stindarte naționale tricolore.

(Serbarea de 10 Maiu in Bucuresci) 
despre acăst’a serbare mai cetimu. in „Monitoriulu" 
urmatâriele : La 6rele 8 sdr’a, studenții faculta- 
tiloru si liceeloru, detasiamente din gard’a orasie- 
nâsca si unu mare numeru de cetatiani, cu tortie 
si music’a gardei in capu, au mersu la palatu 
spre a felicită pe M. S. D6mn’a. Aci unu împo- 
santu coru, sub direcțiunea dlui Wachmann, direc- 
torulu conservatoriului si compusu din elevii scâlei 
normale, ai seminariului si corurile tutuloru biseri- 
ciloru din capitala, au intonatu imnulu P a z ’a 
Dunărei, ale cărui cuvinte sunt compuse de 
M. S. Dbmn’a. D. inspectoru generalu alu gardei 
civice a oferitu din partea gardei unu frumosu 
buchetu de flori M. S. D6mnei si unu altu buchetu 
i s’a presentatu de o delegatiune de studenti im
preuna cu cele mai caldurdse urări. M. S. Ddmn’a, 
incongiurata de dâmnele curtiei Sale, s’a aretatu 
in balconu multiumindu numerosului publicu, care 
o salută cu aclamatiunile cele mai entusiaste. La 
orele M. S. Dbmn’a a mersu in trăsură des
chisa, de a facutu o preamblare prin orasiu, spre 
a privi la frumâs’a iluminatiune improvisata cu 
acăsta ocasiune. T6te edificiele publice precum si 
casele particulare si magasinele erau impodobite 
cu stdguri si iluminate cu transparente, lampiăne 
si focuri bengale si o animatiune extra-ordinaria 
de 6meni pe josu si iu trasuri se vedea pe pietiele 
si ulitile capitalei. M. S. D6mn’a, in ovatiuni 
continue si in aclamatiunile cele mai entusiaste 
ale multimei, s’a indreptatu apoi spre teatrulu 
celu mare, unde a urmata o representatiune de 
gala. La intrarea Măriei Sale in sala, totu publi- 
cuiu s’a sculatu in piciâre si intregulu personalu 
alu teatrului a executatu o frumăsa cantata, fărte 
viu aplaudata si apoi a urmatu representatiunea, la 
care M. S. Dbmn’a a stătu in timpu de 
doue acte.

(Despre mișcările trupeloru rus
sesci) scrie „Dorobantiulu" : Atragemu aten

țiunea tuturoru asupra marelui numeru de armata 
russa intrata in capitala. Eri (in 27 1. c.) au 
sositu in Bucuresci 4400 soldați cu arme, din 
care 2000 călări; 913 fara arme, 4 escadrone de 
cavaleria, 4 bataliâne infanteria. 2300 cai, 460 
pahonti, 15 carutie cu bagagie, 35 oficieri din 
Giurgiu, afara de 1.8 vâgone pline cu armata, care 
au trecutu pe la gar’a Filaretu. Ceeace e mai 
insemnatu e, ca mare parte dintrensii s’au stabi- 
litu la Plumbuit’a, in apropiere de Bucuresci. Ore 
acăst’a mare gramadire de armata fi-va o pregătire 
in contra Austriei, unu respunsu la intarirea pa- 
suriloru si cetatiloru din Transilvania, său o spe
rietura pentru armat’a romana ? Nu scimu, dăr’ 
vedemu ca mișcarea de trupe devine din ce in ce 
mai activa, tocmai in momentulu candu se vor- 
besce despre pace.

(Ce ar’ costă pe Russi’a unu res- 
belu cu Angli ’a.) După „Times" celu mai 
insemnatu periculu alu situatiunei actuale vine păte 
mai multu din dispositiunile poporului russu, de- 
catu din dificultățile reale ale cestiunei ce se des- 
bate. Organulu Londrei crede dăr’ folositoriu de a 
intrebâ pe Russi’a, dăca s’a ganditu bine la unu 
resbelu cu Angli’a. Russi’a, chiaru pentru a in- 
vinge pe Turci’a, a fostu silita se’si intrebuintieze, 
dăca nu tăte poterile, celu puțiuu o suta de mii 
de ărneni si a trebui tu se cheltuiască mai multu 
de. 100 miliăne de lire; ea va simți urmările 
acestei lupte multi ani, chiaru candu ’si-ar’ intărce 
trupele acasa chiaru de mane. Ei bine, nu esage- 
ramu, spunendu, ca unu resbelu cu Angli’a ar’ fi 
incomparabilu mai greu, chiaru candu Russi’a ar’ 
reportă aceeași serie de victorii câ in resboiulu cu 
Turci’a. Candu brdulu Beaconsfield a declaratu, 
ca Angli’a n’are nevoia se se intrebe, dăca eră in 
stare de a infruntâ o a dou’a si o a trei’a cam
pania, elu a constatatu unu faptu. pe care’lu păte 
verifică ori-cine, cetindu istori’a si consultandu 
analele minist. de comerciu. Relativu vorbindu, 
Angli’a e mai in stare astadi de a sustienă unu 
resbelu lungu si costatoriu, decatu eră in timpulu 
lui Napoleonu I. „Nu voimu se tagaduimu, adauge 
„Times", ca sacrificiele, ce ar’ impune o lupta de 
acestu feliu, n’ar’ fl de asemenea grele pentru 
Angli’a, dăr’ ele n’ar’ aduce ruin’a ei; pentru 
Russi’a inse nu voru avă tocmai acestu resultatu." 

(„Curier. Bal.“)

(Explosiunea dela Paris.) Despre 
infricosiat’a nenorocire intemplata in Paris, cumu 
anuntiaramu, la 14 Maiu, pe la 8 ore săra prin 
esplosiunea urmata in cas’a Nr. 22 din strad’a, 
cuartirulu du Temple mai aducemu inca după „Te- 
legraphulu" urmatăriele detalie : O fabrica de pra- 
fu fulminantu de mercuriu pentru jucării de copii 
a facutu esplosiune. Intr’unu momentu, edificiulu, 
care avea siăse etage, a luatu focu de susu in josu 
si sub spaimentatărea lovitura, ce suferise, s’a scu- 
fundatu tragundn o parte din cas’a vecina. Detu- 
natur’a s’a auditu pana la estremitatile Parisului. 
In strad’a Beranger, câ si in pasagiulu Vendome, 
nu erau de catu ruine. Tăte ferestrele erau sfara- 
mate si unu mare numeru de cămine erau dermate. 
Unuatelieru intregu, contienendu 60 lucratori a fostu 
ingropatu ; se crede ca sunt victime si in birtulu 
de alaturi, de 6re-ce catastrof a s’a intemplatu la 
or a prandiului. La prim’a scire despre sinistru, 
comandantulu pietii Parisului, prefectulu politiei, 
au alergatu indata. Mai multe victime au fostu 
retrase de sub derimaturi, unii sdrobiti, alții re- 
spirandu inca, toti ciopârțiți in modu oribilu. La 
No. 19, locatarulu avea ochii arși, la 21, o fe
meia spaimentata se agatiase de ferăstr’a etagiului 
alu treilea. Unu pompieru a potutu s’o scape de o 
mărte spaimentatăre. Se cităza unu gardistu, 
care a scapatu 11 răniți. Printre morti se afla 
mai multi copii. In momentulu explosiunei, o tră
sură trecea pe’ strada, visitiu, cai, trăsură si ca- 
letăria au fostu aruncați cu violintia pe zidulu 
din fația. Caletorulu s’a alesu cu unu pecioru ruptu. 
La mediulu nopții incendiulu nu era stinsu. Unu 
faptu, care păte da o idea de violenti’a explo
siunei e, ca o mare cantitate de pietri, dintre cari 
unele fdrte grele, ■ au fostu aruncate pe de asupra 
casei din fația N. 22 pana la 100 metri departe 
de loculu sinistrului.

(Sciri merunte din Romani ’a.) D. 
baronu d’Alvensleben, consulu generalu alu Ger
maniei, s’a presentatu in 23 Maiu la ministeriulu 
afaceriloru străine si a esprimatu dlui Cogalni- 
ceanu viu’a satisfactiune ce a resimtitu Imperatorele 
Germaniei pentru manifestările simpatice ce s’au 
produsu in Romani’a cu ocasiunea odiosului aten- 
tatu comisu asupra persănei Maiestatii Sale. Im- 
peratulu multiamesce in deosebi membriloru gu

vernului si presiedintiloru corpuriloru legiuitorie 
romane. — D. Waddington, ministru de esterne 
alu Franciei, a notificatu ministrului afaceriloru 
străine alu României, ca d. de Bacourt, secretariu 
de ambasada, este insarcinatu a gerâ agenti’a si 
consulatulu generalu alu Franciei. — Lui „l’Orient" 
i se anuntia din Galați si Brail’a ca acolo sosescu 
pe fiacare di dela Bender si Macinu transporturi 
russesci de trupe si munitiune, cari se dirigu cea 
mai mare parte in Romani’a. La Galați sosiră in 
23 Maiu, 23 de vagone cu munitiune, cari fura 
indreptate impreuna cu 9 tunuri spre Bucuresci. 
Totu in 23 au plecatu dela Brail’a 7 vagăne cu 
soldați russi pentru Moldov’a. Numitei foi i se 
mai comunica inca unele cifre despre trupele russe, 
cari ocupa anumite localitati in Basarabi’a romana: 
Asia sunt la Ismailu 2 baterii de artileria si 5 
companii de infanteria; la Vilcovu e 1 bateria 
si 3 comp, de infant.; la Chili’a 1 bateria si 3 
companii de infanteria; la Reni o bateria si 3 
companii de infanteria.

Sciri ultime telegrafice.
Vien’a, 28 Maiu. Ministrulu de esteine An- 

drâsy a espusu in siedinti’a de astadi a delega- 
tiuniloru motivele, pentru cari voiesce se intre
buintieze o parte din creditulu votatu. Monarchi’a 
dise elu, nu voiesce se devină moralicesce depen
denta de alte state, ci trebuie se se pregatăsca, 
ca-ci potu se se nasca mari complicatiuni, astfeliu 
incatu interessele năstre se fia periclitate si atunci 
candu se va fi stabilitu o intielegere in cestiunile 
europene. Deocamdată sunt de lipsa pregătiri 
in Dalmati’a si Transilvani’a si o 
concentrare eventuala pentru asi
gurarea comunicatiuniloru. întru
nirea catu mai grabnica a congiessului se astăpta. 
Dice in fine, ca politica guvernului a remasu ne
schimbata. Delegatinnea ungara a luatu espunerea 
la cunoscintia, cea austriaca a predat’o comissiunei 
budgetarie spre esamiuare.

Berlinu, 28 Maiu. Calatori’a imperatului la 
Ems s’a amanatu din caus’a congressului. Invita- 
tiuniie inca nu s’au tramisu.

Vien’a, 28 Maiu. „Polit. Corr." anuntia, ca 
datulu si locum congressului inca nu e definitivu 
ficsatu.

Constantinopolu, 28 Maiu. Marele viziru 
Sadyk-pasi’a a fostu depusu; in loculu lui s’a 
numitu Mehemet Rudsi. „K. Z.“

Concurs u.
Pentru ocuparea postului cantoreo-docentiale 

din comun’a Arpihatu situata in Protopopiatulu 
Basesciloru, pe lunga solutiune anuala de 200 fl. 
v. a. si cuartiru naturalu se deschide prin acăsta 
concursu pana in 15 Juniu st. n. a. c.

Doritorii de a ocupă postulu acest’a sunt avi- 
sati recursale sale cu testimoniu de cualificatiune 
si atestatu de moralitate pana in diu’a susu insern- 
nata ale substerne senatului scolariu din locu.

Basesci, 7 Maiu 1878.
2—3 Gregoriu Popu,

A.-Diaconulu Basesciloru.

lustinianu M. Crama.
Conrissiuuariu si spediloriu iu Brasiovu
isi recomenda depositoriulu seu bine asortatu in

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

Ourg-cilu la, ’bvirs’a, de Vien.’a 
din 28 Maiu st. n. 1878.

5 °/0 Reut’a charthia 
(Metalliques) . . . 63.25 

5°/0Rent’a-argintu (im- 
prumutu nationalu). 65.45 
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Londra, 3 luni. , .119.80
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