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Scrisorea-progranni a lui Sennyey.
înainte cu vreo 6 septemani, candu s’audi 

pentru prim’a-ăra despre intrunirea partiteloru opo- 
sitionale din camer’a maghiara, a conservatoriloru 
cu 6menii stângei moderate, toti credeau cu dreptu 
cuventu, ca unulu din cei mai de frunte arangeri 
ai acestei uniuni va fi chiaru capulu partitului 
conservativii br. Sennyey si ca densulu va si jocă 
in noulu partitu rolulu de căpetenia. Se vorbea 
din nou de unu ministeriu de coalitiune, de alu 
cărui siefu se desemnase br. Sennyey. Nu s’a in- 
templatu inse asia cumu credea lumea. Sennyey 
deodata cu formarea noului partitu opositiunalu 
si-a depusu mandatulu de deputatu parasindu ast- 
feliu aren’a activitatii sale parlamentarie. De ce 
s’a retrasu elu tocmai in momentulu acest’a? Nu 
era ăre multiamitu cu pasulu intreprinsu de catra 
partitulu seu ? Facutu-s'a 6re fusiunea fara soirea 
său in contra vointiei sale, ori-ca retragerea i-a 
fostu dictata de alte consideratiuni mai inalte 
politice ?

Pana nu vomu fi convinși de contrariulu, noi 
credemu cea mai din urma. Nu potemu intielege, 
cumu conservatorii maghiari se fi trecutu numai asia 
deodata in castrele străine, lasandu, cumu dice făi’a 
guvernamentala germana, pe couducutoriulu loru 
singurii cu stăgulu. Dăca baronulu Sennyey s’ar’ 
fi retrasu cu totulu pentru totdeauna dela activi
tatea parlamentara era alfa, dăr’ intentiunea s’a 
nu a fostu niciodată acăst’a. Iu scrisărea de adio, 
adressata de curându aleg&toriloru sei, Sennyey 
esprima din contra firm’a s’a credintia, ca va sosi 
si acelu timpu, in care principiele sale voru câș
tigă terenu si atunci va fi gafa — dăca va mai 
fi in vieatia — a-si consacră poterile in servitiulu 
loru. Va se dica Sennyey voiesce numai se-si 
păstreze poterile pentru viitoriu, candu i se va dă 
ocasiuue a desvoltă o activilate si mai mare par
lamentara, deși cumu dice, numai „că unu modestu, 
dăr’ zelosu lucratoriu." Dăca lucrulu sta asia, 
atunci nu e de lipsa multa sagacitate spre a gaci 
adeveratulu motivu alu retragerei sale. Sennyey 
evita a se declară solidariu cu ămenii stângei, se 
da la o parte, pentru că se-’si conserve nimbulu, 
se nu se faca impossibilu, se păta incapă mai 
lesne in viitărea combinatiune ministeriala. Retra
gerea lui appare dăr’ mai multu că o stratagema 
politica.

Dăca inse vomu si abstrage dela acăst’a, nu vomu 
potă denegâ enuntiatiunei celei mai recente a lui 
Sennyey itnportanti’a ce o are in impregiurarile 
actuale. Scrisărea ce a adressat’o alegatoriloru 
sei contiene unu programu forraalu, care merita o 
mai de aprăpe consideratiune cu atatu mai vertosu, 
cu catu br. Sennyey este, că se iutrebuintiamu 
espressiunea făiei guvernamentale, o „potentia po
litica", de cari maghiarii possedu fărte puține. O 
insusire inainte de tăte ’lu distinge intre barbatii 
de stătu ai tierei unguresci sî aceea este tactulu, 
calcululu rece, moderatiunea ce-o possede in mare 
gradu. Si păte tocmai acăst’a insusire, atatu de 
rara la connationalii sei, ’lu face capabilu de a 
jocă inca unu rolu insemnatu in Ungari’a. Scri
sărea menționata mai este inca insemnata, pentru 
ca br. Sennyey critica intrens’a aspru sistemulu 
presentu de guvernare.

„Multe ar’ trebui se se schimbe si se se iin- 
bunatatiăsca, chiaru acolo, unde se arata unele 
simptome de imbunatatire ; progressulu ar’ trebui 
se fia cu multu mai mare, pentru că se potemu 
vedă împlinite dorintiele năstre moderate, dăr’ în
dreptățite" esclama Sennyey. După acăst’a declara, 
ca convicțiunea s’a si astadi că întotdeauna e, ca 
sustienerea legaturei legale de stătu cu Austri’a 
— pe lenga conservarea drepturiloru constituțio
nale si interesseloru materiale ale Ungariei — este 
principal’a garanția a independintiei si esistintiei 
statului ungaru. Mai departe se declara pentru 

conservarea institutiuniloru constituționale ale tierii, 
a parlamentarismului, dăr’ este convinsu, ca aceste 
institutiuni parlamentarie, pentru că se fia mai 
folositărie si se aiba o basa mai senatăsa, receru o 
reforma a corpuriloru legiuitărie.

Sennyey cere apoi o reformare radicala a ad
ministratiunei. „Pentru aceea — dice — punu 
unu pondu atatu de mare pe-o fundamentala si 
sistematica imbunatatire a administratiunei, fiindu- 
ca sunt convinsu, ca prin efectulu moralu, ce- lu 
produce funcțiunea organica a administratiunei, re- 
dicamu pe locuitorii acestei tieri la nivelulu civi
lisatiunei si culturei europene, ii facemu a se bu
cură de adeverat’a libertate, a respectă ordinea, 
asiguramu mai bine isvărele venitului statului si 
conservamu caracterulu naționalii si interessele na
ționale ale tierii. Dăca, dice, amu fl avutu o mai 
buna administratiune si financiele năstre ar’ fi fostu 
consolidate, negotiarile de impacare cu Austri’a 
poteau se aiba unu resultatu mai fericitu. . . Prin 
aceea, ca se denumescu amploiatii de catra stătu, 
inca nu s’a corespunsu cerintieloru reformei admi
nistrative. „După a mea părere, dice Sennyey, ce- 
tatiauulu tierei acesteia, care părta si trebuie 
se părte in tote impregiurarile multe si grele sar
cini, este indreptatitu a pretinde, că se se păta 
bucură de-o administratiune si justiția relativu 
eftina si acomodata firei simple si obiceiuriloru 
sale. Vointi’a natiunei de a aduce jertfe, păte se 
fia fora margini, dăr’ potinti’a, facultatea ei de a 
jertfi, ’si are marginile sale si prin urmare este 
datori’a guvernului a crutiâ, a caută si a desvoltă 
acăst’a facultate.

„In fine sunt convinsu — esclama Sennyey 
— ca locuitorii acestei patrie fara distiuctiune de 
naționalitate si de confessiuni sunt avisati la olalta 
si la o iubire, concordia si tolerantia reciproca; 
apoi ca aceste simtieminte se potu promovâ numai 
prin respectulu si neviolabilitatea drepturiloru si a 
posessiunei., precumu si pe terenulu religionariu 
prin efectulu salutariu alu autonomiei eserciate sub in- 
spectiuuea statului, care se fia garantata prin lege 
si se se estinda si asupra credintiosiloru bisericei 
catolice. Numai atunci va fi in adeveru atinsu 
scopulu sublimu alu legiloru dela 1848 : egala în
dreptățire si reciprocitatea confessiuniloru, scutita 
prin libertatea consciintiei, care este cea mai în
alta aspiratiune spirituala . , . Silintiele mele au fostu 
bune, mari si juste dăr’ nu li s’a datu spriginulu 
doritu ..."

Acest’a e cuprinsulu scrisărei lui Sennyey. 
Principiele sale de astadi nu diferu de cele ce le-a 
desvoltatu in cuventarea s’a de programu tienuta 
in Ianuariu 1875 in camer’a maghiara. Atunci 
că si acuma Sennyey a pretinsu o reforma radi
cala a administratiunei in Ungari’a. Densulu vede 
unde e bub’a, cunăsce reulu, dăr’ ăre a gasitu si 
leaculu adeveratu pentru sanarea lui ? O buna ad
ministratiune este conditiunea de viătia a fiacarui 
stătu si acăst’a ne lipsesce atatu la interne că si 
la financie, si justiția, că si la tăte, dice Sennyey. 
Cumu intielege inse „imbunatatirea fundamentala 
si sistematica a administratiunei" ? Este ăre pos- 
sibila o buna administratiune acolo unde legile 
sunt apasatărie pentru maioritatea absoluta a po- 
poratiunei ? Dlu Sennyey voiesce se redice • pe lo
cuitorii acestei tieri „la nivelulu civilisatiunei si a 
culturei europene", elu sustiene, ca administratiunea 
trebuie se fia acomodata naturei si datineloru ce- 
tatianului, cumu crede elu inse a ajunge la tient’a 
înalta a unei administratiuni, care se multiamăsca 
si se fericăsca poporatiunea tierei, cumu isi inchi- 
puiesce reformarea ei, fara o reformare radicala a 
legiloru tierii, fara recunoscerea si aplicarea reala 
a principiului de egala indreptatire pe tăte terenele 
vietiei de stătu ?

O buna administratiune trebuie se se basqze 
inainte de tăte pe dreptate. Legea se nu privile- 
gieze pe nimenea, fia individu, fia casta, fia. po- 

poru, in desavantagiulu celuilaltu. Cu alte cuvinte 
legea se fia fația de toti in aceea-si mesura drăpta. 
Dăr’ nu-i destulu cu atatu: si aplicarea legei 
trebuie se fia drăpta, correcta, conscientiăsa asia 
că printrens’a se nu sufere nimenea, ci dincontra se 
fia spre folosulu tuturora. Vedemu cu totii, si dlui 
Sennyey nu i-a remasu necunoscutu, cumu se prac- 
tisăza dreptatea in Ungari’a. Esistinti’a reului 
nu-o păte negă astadi nimenea, delaturarea lui o 
recunoscu toti de-o problema a statului, adeveratulu 
leacu inse nu l’a aflatu nici br. Sennyey.

Atatu legislatorii maghiari dela 1848, catu 
si cei ce au venitu după ei, s’au insielatu cumplitu, 
dăca au crediutu, ca este de ajuusu egal’a indrep
tatire a coufessiuniloru spre a multiami popărele 
nemaghiare din Ungari’a si Transilvani’a. Dăca 
dlu Sennyey nu possede alta buruiăna pentru fri
gurile, de care este scuturata necontenitu popora
tiunea acestoru tieri, atunci nu-o va potă redicâ 
niciodată la „nivelulu civilisatiunei si alu culturei 
europene." Mediulu celu mai poternicu pentru 
progressulu unui poporu este limb’a s’a, acestu 
elementu, in care traiesce că pescele in apa. Cumu 
se respecta inse limb’a natiunalitatiloru in statulu 
maghiara ? Sennyey dice, ca „simtiulu de iubire, 
concordia si tolerantia reciproca intre locuitorii 
patriei se păte promovâ numai prin stim’a si ne
violabilitatea drepturiloru si a posessiunei." Esista 
inse o posessiune mai santa dela Dumnedieu data, 
unu tesauru mai scumpu pentr’unu poporu, că 
limb’a si natiunalitatea s’a ?

Statulu nu va potă înflori, progressu ade- * 
veratu nu va potă fi pana atunci, pana candu 
administratiunea va fi basata pe unu sistemu de 
persecutiune a limbei si natiunalitatii popăreloru 
nemaghiare; aceste nu se voru bucură de ade- 
verat’a libertate, pana candu indivitualitatea loru 
va fl necontenitu amenintiata. Cine va potă si 
numai visă de o drăpta său buna administratiune 
acolo, unde se mesura cu cumpene diferite, unde 
cetatianulu, care apartiene rassei domnitărie cu tru- 
pulu său cu sufletulu său cu trupu si sufletu, este 
mai bine vediutu înaintea legei, decatu celu de alta 
limba si naționalitate, unde libertatea, patriotis- 
mulu, progressulu ia tăte devine unu monopolu 
mai esclusivu alu unui singura poporu. Baronulu 
Sennyey are fărte dreptu, candu sustiene, ca nu 
este bine a totu pretinde jertfe dela popăre, ca 
trebuie se li se si dă ceva, trebuie inainte de tăte 
se fia crutiate si desvoltate poterile loru, pentru 
că se crăsca si crescendu se se marăsca si facul
tatea loru de a jertfi. Br. Sennyey ’si-a alesu o 
prea nobila si frumăsa tienta voindu că prin pu
nerea in pracsa a principieloru sale privitărie la 
reformarea administratiunei se faca, că poporatiunea 
acestoru tieri se se bucure de adeverat’a libertate, 
de binefacerile culturei si ale civilisatiunei, de bu
năstare materiala . . . Aceste sunt inse nesce 
plante, cari nicidecumu nu se potu desvoltă sub 
ceriulu innuoratu alu terrorismului nationalu.

Canlcculu gintei latine.
Națiunea romana a reportatu dilele aceste o 

victoria literaria din cele mai onorifice. Cetitoriloru 
noștri le este cunoscutu ca societatea limbeloru ro
mane din Montpellier a fostu escrisu unu premiu 
pentru cea mai buna poesia, care va avă de obiectu 
„Canteculu gintei latine." Cu 
ocasiunea Serbariloru latine ce avura 
locu dilele aceste la Montpellier, s’a tienutu 
concursulu si intre toti poeții latinatatii, cari au 
emulatu la acea serbare cu ingeniele loru, a pri- 
mitu cunun’a d. V. A 1 e s a n d r i. Onăre illustru- 
lui si genialelui nostru poetu. De aci incolo nu
mele lui va resunâ dela Dunăre pana la Oceanulu 
atlanticu si tăte popărele latine voru cântă dulcele 
si melodiosulu imnu alu bardului gintei latine.

Eata ce ne relatăza „Press’a" din Bucuresci:



„Societatea Limbeloru Romane 
a anuntiatu, printr’o programa speciale, pentru 
Marti’a Pasciloru din anulu curentu, ce coincidase 
cu aniversarea implinirei a doue mii de ani dela 
fundarea orasiului Aquae Sextiae (Aix eu Provence) 
ca va conferi, in siedinti’a solemna a celui d’alu 
doilea concursu alu seu trienalu, unu premiu, con- 
sistandu intr’o mare cupa simbolica de argintu, 
autoriului, ce va presintâ cea mai buna poesia, 
avendu de obiectu: Canteculu Latinului 
s 6 u Canteculu Gintei Latine.

„Programulu acestui concursu, pe care l’am 
publicatu deja in mai multe ronduri, inspiră ideea 
Bardului eroiloru dela Griviti’a de a luă parte la 
lupt’a gloriăsa a geniuriloru poetice de vitia la
tina, si intindiendu cdrdele sublimei sale lire, in- 
tonă, din retras’a s’a locuintia dela Mircesci, celu 
mai melodiosu I m n u alu gintei latine, care răpi 
admiratiunea membriloru, ce compuneau juriulu. 
Cu cantulu seu, poetulu Alecsandri probă inca 
odata omenirei, ca națiunea romana a mostenitu 
tdte virtuțile si calitatile gintei din care descinde, 
si ca cu tăte ca fii isolata la porțile Orientului, 
dens’a a sciutu se le conserve intacte, că se păta 
dă, la ocasiuni, eroi pentru Griviti’a si eroi pentru 
Montpellier.

Dăr’ eata Canteculu Gintei Latine, 
intonatu de Bardulu Curcaniloru dela Griviti’a:

CANTECULU GINTEI LATINE.
Latin a ginta e Regina 
Intre-ale lumei ginte mari; 
Ea pdrta ’n frunte-o stea divina, 
Lucindu prin timpii seculari. 
Menirea ei totu inainto 
Măreți indrepta pașii sei, 
Ea merge ’n capulu altoru ginte 
Versandu lumina ’n urm’a ei.

Latin’a ginta’i o vergina 
Cu farmecu dulce, rapitoru ; 
Strainu ’n cale’i se înclina 
Si pe genunchi cade cu doru. 
Frumdsa, vie, zimbitore, 
Sub ceru seninu, in aeru caldu, 
Ea se ogliuda ’n splendidu sdre, 
Se scalda ’n mare de smaraldu.

Latin’a ginta are parte 
De-ale pamentului comori, 
Si multu voiosu ea le împarte 
Cu celelalte-a ei surori. 
Der’ e teribila ’n mania, 
Candu brațiulu ei liberatoru 
Lovesce ’n crud’a tirania 
Si lupta pentru-alu ei onoru.

In diu’a cea de judecata,
Candu, fația ’n ceru cu Domnulu santu, 
Latin’a ginta-a fi ’ntrobata : 
Ce ai facutu pe acestu pamentu? 
Ea va respunde susu si tare : 
„O! D6mne, in lume catu am stătu, 
„In ochii sei plini de-admirare 
„Pe tine te am representatu !

„Cantulu poetului romanu fă judecatu de catra 
unanimitatea membriloru, cari compuneau juriulu 
concursului, superioru canturiloru presintate de 
catra poeții celorlalte națiuni sorore, cari au luatu 
parte la concursu, si prin urmare decise, că pre- 
miulu indicatu se fia conferitu poetului romanu. 
D. Roqueferrier anuntiă poetului nostru resultatulu 
concursului, prin urmat6rea telegrama din 7 (19) 
ale lunei curente:

„Alecsandri.
„Mircesci.

„Juriulu, compusu de Mistralu, Tourtoulon, Quintana, 
„Obedenaru si Ascolu, Ve conferă, in unanimitate, premiulu 
„Cautecului Latinu. Ve asteptamu. — Semnatu, Roque- 
ferrier.“

„Cu tăta dorinti’a ce avu poetulu nostru de 
a luă parte la serbările ce au urmatu concursului, 
si la cari era cu nerăbdare asteptatu de catra 
cultorii museloru din celelalte națiuni si de catra 
Societatea limbeloru Romane, Dlu 
Alecsandri, impedecatu de afaceri personale, fu 
nevoitu a declină invitatiunea. Abia respunse inse, 
multiamindu societății limbeloru Romane de pre
miulu conferitu operei sale si primi o noua tele
grama din partea dlui A. de Quintana y Combis, 
care oferise societății premiulu in copnnderea ur- 
matăria:

„Vasile Alecsandri.
„Gar’a Mircesci, Romani’a.

„Primiți, cu cordialele mele felicitări, urările ce fa- 
„cernu pentru Romani’a, D-v6stra, care sunteti unu mare poetu 

„binevoiți a fi ecoulu Bimpathiiloru poetiloru latini, reuniți 
„la Montpellier. — Semnatu: Albert Quintana."

„La acăsta telegrama, dlu V. Alecsandri res
punse imediatu prin cea urmatdria:

„Domnului de Quintana, presiedintele societatiei limbe- 
„loru romane.

„Montpellier.
„Raportandu pretinsele sale simpathii asupra tierei 

„mele, societatea limbeloru romane ’mi-a facutu indouitu do 
„scumpa pronuntiarea s’a in favorulu meu. Binevoiți, ve 
„rogu, a fi interpretulu aceluiași semtiementu pe lenga con- 
„fratii mei latini, si a priimi personalmente prea sincera 
„mea gratitudine.

„Alecsandri."
Programulu dilei, in care s’a incuuunatu can

teculu Gintei latine de Alecsandri, a fostu urma- 
toriulu :

1. Siedinti’a solemnela a concursului, pentru 
Canteculu Latinului, s’a deschisu cu esecutarea mu- 
sicala a cântecului canadianu; 2. Discursulu de 
deschidere alu domnului Quintana Y. Combis,. de
putate alu camerei din Madridu si- comissariu alu 
Spaniei la expositiuuea diu Parisu ; 3. Esecutiunea 
unei arii naționale romano ; 4. Reportulu francesu 
alu dlui Roque-Ferrier asupr’a poesiiloru concursu
lui ; 5. Proclamarea lauriatiloru si atributiunea 
cupei data de d. Quintana si a ramurei de lauru, 
data de societatea Parage etc.; 6. Citirea poesii
loru incoronate său menționate; 7. Esecutarea mu- 
sicei, compusa de d. Marchettî diu Rom’a pentru 
„Canteculu latinului" ; 8. Discursurile delegatiloru; 
9. Esecutarea Mar si ului in coronar ei, 
compusu de d. Filipu Pedrell.

Afara de acestea, in aceeași di, inainte de 
amădi si săr’a, s’au mai urmatu feliurite adunari 
si petreceri in mai multe parti ale orasiului.

La situatiude.
Brasiovu, in 1 Iuniu 1878.

De cate ori ne gandimu la situatiunea mo- 
narchiei ndstre, ni se infațisiăza doue mari semne 
de intrebare; unulu privitoriu ]a impacarea dua- 
listica, altulu la politic’a nostra esteridra. Cumu 
se voru resolvi cestiuuile aceste grave, dela cari 
depinde chiaru viitoriulu imperiului ? Corpurile re- 
presentative adunate in capitaTa Austriei desbatu 
tocmai acuma asupra loru. In adunarea deputati- 
loru austriaci se discuta legile de impacare, pre 
candu delegatiunile se ocupa cu congressulu, cu 
sfer’a interesseloru austriaco, cu creditulu de 60 
milidne si cu pregătirile militare pe la fruntarie. 
Resultatulu desbateriloru din senatulu imperialu nu 
’lu cundscemu, dăr’ scimu, ca au decursu in cele 
trei dile d’antaiu, cu mare infocare. Vorbitori în
semnați au combatutu cu argumente tari pactulu 
dualisticu si neajunsele sale si se intielege, ca nici 
sistemulu, care a creatu acestu pactu, nu a re- 
masu crutiatu.

„De ce se fimu totu noi aceia, dela cari se 
cere că se cdda, nu s’ar’ potă că si Ungari’a se 
cdda odata ? Cumu amu facut’o cu cafeu’a si cu 
petroleulu, asia trebuie se-o facemu acumu cu 
cuot’a si cu restitutiunea impositeloru. Atunci amu 
disu ba si amu reusitu. Trebuie se avemu si acuma 
curagiulu se dicemu ba.“ In aceste puține cuvinte, 
ce le-a vorbitu unulu din siefii nemtiloru decem
briști, vestitulu Dr. Herbst, se oglinddza spiritulu, 
de care au fostu conduse dcsbaterile din urma ale 
camerei austriace. Nemții austriaci condamna pac
tulu, ilu numescu chiaru stricatiosu si dicu, ca 
dăca se si cere dela densii se’lu primdsca că la 
1867 de sil’a impregiurariloru, se fia scutiti celu 
puținu alte noui sarcine, ca-ci cele vechi Ie sunt 
deja destulu de grele si aprăpe nesuportabile. Se 
intielege, ca opositiunea nu a lasatu se trăca oca- 
siunea spre a lovi barbatesce in sistemulu dualis
ticu. Contele Hohenwart l’a combatutu mai tare, 
dicbndu, ca băl’a de care sufere Austri’a si Un
gari’a nu este alta, decatu urmarea pactului dela 
1867.. Lovirile îndreptate in contra dualismului, 
sunt atatu de dese, incatu chiaru cei ce se deda- 
sera cu ele, s’au pusu pe gânduri.

Se trecemu la politic’a năstra esteridra. Des
pre acăst’a a datu unele deslușiri contele A n- 
drâsy in delegatiuni. Este greu a-’si for
mă o idea chiara din cuvintele ministrului nostru 
de esterne, este greu, ca-ci densulu a asiguratu in 
espunerea s’a, ca politic’a cabinetului austriacu nu 
s’a schimbatu, ca a remasu cea de mai înainte. 
Dăca amu sci ddr’, cumu a fostu mai inainte, amu 
potă se judecamu cumu este astadi. Ne tememu, 
că se nu fi fostu si se nu fia inca si acuma ne- 
chiara, nesigura si neotarita, cumu apparu tdte 

actele mai recente ale oficiului nostru de esterne. 
Semburele espunerei lui Andrăsy l’am impartasitu 
deja in uumerulu trecutu, rernane dăr’ a mai 
adauge cuprinsulu declaratiuniloru sale ulteriăre.

La întrebarea ce i-a adresat’o br. Băuhydi 
sei număsca acele puncte ale tractatului dela 
Sân-Stefano ce le crede stricatidse interesseloru 
monarchiei, a respunsu contele Andrăsy, ca cu res- 
pectu la apropiat’a întrunire a congressului, nu se 
p6te esprimâ detailatu asupra loru, dăr va espune 
unele puncte mai principale. Cabinetulu austro- 
ungaru, dise elu. voiesce că pacea ce va urmă 
după resbelu se fia durabila, de aceea l’a ingrigîtu 
estinderea prea mare a Bulgariei stipulata in trac- 
tatulu dela San-Stefano. Elu crede ca este peri- 
culosu pentru pacea Europei, dăca in favorulu 
unei nationalitati s’ar’ creă unu stătu compactu, 
care s’ar’ potă sustienă numai prin suprimarea 
altoru elemente. Importautu este mai departe, ca 
oabinetulu austriacu remonstrăza cu deosebire in 
contra punctului 8 alu tractatului, care stabilesce 
ocupatiunea de doui ani a Bulgariei de catra tru
pele russe si comunicarea loru prin Romani’a in 
timpulu acest’a. Contele Andrăsy combate stipu- 
latiunea numita cu cuventu, ca o asemenea ocupa
tiunea ar’ dă numai ansa la o continua neliniștire 
si neîncredere. In fine dice, ca ar’ dori unele 
modificatiuni privitărie Ia marirea teritoriala a Ser
biei si a Muntenegrului, in contra carei’a in prin
cipiu n’are nimicu a obiectă. Montenegrulu s. e. 
se nu se marăsca asiă că se sufere prin aceea co- 
merciulu monarchiei si comunicatiunea ei cu 
Orieutulu.

In siedinti’a din 30 Maiu. a mai spusu An- 
drâsy, ca inca nu se scie diu’a, in care se va în
truni congressulu, ca nu cunăsce resultatulu nego- 
tiariloru anglo-russesci, crede inse, ca nu s’a sti- 
pulatu nimicu in contra interesseloru Austro- 
Ungariei. Dela Russi a n’a sositu inca pana acuma 
nici unu respunsu multiumitoriu pentru 
Austri’a, marturisesce Andrăsy. Eata unu punctu, 
care ar’ trebui se ingrigăsca multu pe toti cei ce 
dorescu o pace durabila si cu deosebire pe „Mollke 
alu păcii", cumu numesce pe cont. Andrăsy intr’o 
brosiura unu famulus de alu biuroului de pressa.

Si ce dise numai d. Andrăsy despre Basarabia ? 
Nici unu cuventu. Se intielege — respunse den
sulu unui interpellante, — ca in Romani’a trebuie 
se fia sustienuta libertatea Dunărei, de aceea nici 
nu am mai facutu mențiune de ea ! ? Dăr’ cumu 
intielege elu libertatea Dunărei ? Asia că Bisma^ck 
si Gorciacoff, că Russi’a se iă Basarabi’a pana la 
Reni si gurile Dunării se le lase in paz’a Ro
mâniei ? Se vedemu ce va dice congressulu !

Caletori’a Domnitoriului Carolu in Olteni’a.
M e r c u r i, 10 Maiu v., aniversarea suirii M. S. 

pe trouulu României, I. S. aflandu-se in Pitesci a mersu la 
biserica cathedrala a orasiului, unde s’a cantatu unu Te- 
Deum de P. SS. episcopulu de Argesiu. In fași’a cathedralei 
se aflau înșirate mai multe regimente din diferite arme sub 
comand’a dlui generalu Racovitia, care au defilatu după 
seversirea servilului divinu pe dinaintea M. Sale. Intor- 
cendu-se la cuartiru, a primitu mai autaiu felicitările tutu- 
roru oficiariloru presinti in Pitesci, cu care ocasiuue d. ge
neralu Cernatu, ministru de resbelu, a felicitatu pe M. S. 
din partea armatei, dicendu, ca si in viitoriu, că si in tre
cutu, ea va sci se lupte si se mdra pentru patria si Dom- 
nitoriu. M. S. a multiamitu, respundiendu, ca a fostu 
mândru de a se află in capulu unei armate, care cu atat’a 
vitejia si-a facutu datori’a pe campulu de lupta. După 
acest’a a urmatu gard’a orasieuesca, consiliulu municipale 
si celelalte autoritati, precamu si mai multi particulari, cari 
au venitu se felicite pe M. S.

La orole 11 M. S. a plecatu cu trasur’a spre Curtea 
de Argesiu, intempinatu pe totu drumulu de aclamatiunile 
poporului, care esieâ in vestminte de serbatore. La comun’a 
Merisiani, proprietatea dlui senatoru Al. Zisu, a luatu de- 
junulu cu tota suit’a, dimpreună si cu d. aginte alu Serbiei, 
care fusese invitatu de I. S. se visiteze Curtea de Argesiu. 
La finele dejunului d. generalu Racovitia a redicatu unu 
toastu in senatatea MM. LL. Domnului, Domnei, pentru 
armata si pentru marirea, libertatea si neatarnarea tierii, 
la care M. S. a biuevoitu a respunde prin cuvinte fdrte 
caldurdse.

La orele 4 d. a. M. S. a sositu la Curtea de Argesiu, 
unde găsi orasiulu impodobitu in modulu celu mai strălu
cita. Mai inainte de tote merse la bisoric’a domnesca a lui 
Radu-Negru Vodă, unde P. SS. pariutele episcopu de Ar
gesiu oficia unu servițiu divinu, er’ de aci se duse la cuar- 
tirulu ce’i era pregătita la locuinti’a primăriului, si unde’lu 
așteptă unu publicu numerosu, precumu si elevii si elevele 
din acelu orasiu, care rostiră mai multe discursuri si poesii 
patriotice. La prandiu primariulu tîenu o cuveutare plina 



de simtieminte frumăse, la care M. S. respunse, inchinandu 
pentru prosperitatea orasiului si in sanetatea orasieniloru. 
Ser’a seminariștii episcopiei de Argesiu, precumu si elevii 
scdlei primărie, făcură M. S. o fromdsa serenada. Orasiulu 
era iluminatu si impodobitu cu multu gustu.

A dou’a di, 11 Maiu, timpulu fiindu ploiosu, M. S. 
nu ’si-a potutu urma caletori’a spre Campu-Lungu, si peste 
di a visitatu mai antaiu seminariulu si scdlele primărie, er’ 
după acee’a s’a dusu la monastire, unde a visitatu cu dea- 
menuntulu restauratiunea acestui pretiosu monumentu isto- 
ricu, insoțitu fiindu de d. Le Comte, distinsulu artistu fran- 
cesu, carui’a este incredintiata restaurarea monastirei. După 
acest’a M. S. a facutu o visita P. SS. părintelui episcopu 
Ghenadie. — Ser’a orasiulu a fostu frumosu illuminatu. M. 
S. Domnitoriulu a facutu o preamblare pe strad’a principala 
a Curții de Argesiu, unde orasienii l’au intimpinatu cu urări 
frenetice si l’au recondusu la cuartirulu princiariu cu o 
orchestra de lautari. Aici s’au facutu dinaintea ferestreloru 
M. S. dantiuri naționale, la care M. S. a privitu peste doue 
6re cu celu mai viu interessu. „Monit."

Vineri diminetia, 12 Maiu, M. S. Domnitoriulu a pa- 
rasitu Curtea de Argesiu in sunetulu clopoteloru si alu ura- 
riloru unanime ale poporului si s’a indreptatu spre Campu- 
Lungu, unde a ajunsu pe la orele 4 d. a. La t6te stațiunile 
M. S. a fostu intempiuatu câ si pana aci de catra locuitori 
si de catra elevii scăleloru, cu flori, cu imnuri si cu acla
mați eutusiaste. La Musetesci M. S. voindu se resplatesca 
silintiele date de invetiatoriulu scolei, cu esercitarea copii- 
loru chiaru si la mânuirea armeloru a biuevoitu a’lu decora 
cu medalia. La Domnosci M. S. a luatu dejunulu sub unu 
umbrariu impiovisatu. Iu timpulu catu a stătu aci, a bine- 
voitu a consolă pe veduvele soldatiloru cadiuti in lupta si 
a decora pe unii răniți. La Campu-Lungu că si la Domnesci 
primirea ce s’a facutu Domnitorului a iostu din cele mai 
caldurăse.

Dumineca, 14 Maiu la orele S1^ I. S. Domni
toriulu a pornitu din Campu-Lungu. După o caletoria de 4 
ore prin munții cei mai incantatori ai districtului Muscelu, 
M. S, Domnitoriulu a ajunsu la satulu Gemenea, frontier’a 
districtului. Aci I. S. fii intempinatu de prefectulu distric
tului Damboviti’a. Aci primariulu si proprietariulu au pri- 
mitu pe Mari’a S’a cu discursuri de bunavenire, terminata 
in strigările de ur’a ale poporatiunei adunate in mare mulțime 
in curtea proprietății. După acest’a s’a urmatu dqjunulu sub 
unu umbrariu mare si forte frumosu, la care Inaltimea S’a 
a biuevoitu a intruni pe primariulu comunei si pe gazda. 
La 6rele 2, Mari’a S’a, escortatu de o mulțime de săteni 
si primari, a pornitu spre Tirgoviste unde ’si-a facutu in
trarea pe la 6*/2 6re. Poporatiunea vechei capitale a tierei 
nu s’a lasatu a fi întrecuta de celelalte orasie, pe unde tre
cuse Mari’a S’a si mai tota esise inaintea suveranului la 
bariera orasiului. Mari’a S’a a mersu dreptu la biseric’a 
catedrala. După terminarea servitiului religiosu, Mari’a S’a 
merse la cas’a dlui Bratescu, ce se pregătise si se împodo
bise fărte frumosu de catra proprietariu, pentru resiedinti’a 
Măriei Sale.

M. S. Domnitoriulu, in diu’a de 14 Maiu, a facutu o 
escursiuue in trăsură la Rucaru. Plecarea a avutu locu la 
9 ore dimineti’a. Mari’a S’a s’a opritu in cale la Namaesci, 
spre a visitâ monastirea, a cărei biserica sapata in stanca, 
merita de a fi admirata. La comun’a Dragoslavele, Mari’a 
S’a, aflandu ca sunt doi soldați răniți din campani’a trecuta, 
a binevoitu a ’i chiamâ in presenti’a S’a si a’i decora. La 
Rucaru M. S’a a fostu primitu cu acelasiu entusiasmu, cu 
care națiunea intrega l’a intempinatu pretutindeni; in ca
letoria, in cateva comune, M. S’a a vediutu cu deosebita 
satisfactiune pe elevii scdleloru primărie rurale facundu mâ
nuirea armeloru cu nesce |pusci de lemnu improvisate, pre
cumu si evolutiunile scdlei de campania. Elevii erau co
mandați de chiaru unulu diutre densii. M. Sale i s’a oferitu 
o collatiuue in casele dlui Bastea, celu mai insemnatu dintre 
moșnenii acelei comune. Gazd’a si sociulu ei au avutu ondre 
a luă locu la mesa, la drdpt’a si steng’a Domnitoriului. M. 
S’a a admiratu cu deosebire costumulu nationalu atatu alu 
gazdei catu si alu tuturoru locuitoriloru din Eucaru, unde 
acest’a e conservata in tdta corectiunea si splenddrea tradi
ționala.

După doa ore de petrecere la Rucaru, Mari’a Sa S’a 
înapoiata pe aceea si cale la Campu-Lungu.

„M o n i t o r i u 1 u“ mai publica si urma- 
t6ri’a telegrama de felicitare ce consiliulu de mi
niștri a tramisu Domnitoriului in diu’a de 10 Maiu 
precumu si respunsulu Măriei Sale:

„Prealnaltiate D 6 m n e Diece Maiu 
de douisprediece ani represinta pentru Romani’a 
diu’a mare a istoriei sale contimporane. In im- 
pregiurarile grele de astadi Romani’a nu uita im- 
portanti’a acestei dile, nu uita bunurile ce deja 
datoresce si sperantiele inca crescu despre bunu
rile ce astadi ne va mai aduce. A serbâ diu’a de 
10 Maiu, este a serbâ numele Măriei Văstre, este 
mai alesu astadi, a ne aminti alianti’a ce, acum 
douisprediece ani, s’a incheiatu intre Inaltimea. 
Vdstr’a si intre națiunea romana, si care, prin 

rroismulu si abnegatiunea Măriei Văstre, a primitu 
in anulu acest’a sigillulu ce popdrele punu pe 
actele nedisolubile.

Da, Mari’a Ta, Romanii, acumu mai multu 
de catu ori candu, hranescu credinti’a, ca sub 
auspiciele Inaltimei Văstre si prin virtuțile mili- 
tarie si cetatianesci ale marelui capitanu, ale Con
stituționalului Domnu Carolu I, tier’a ndstra va 
birui t6te greutățile, tidr’a n6stra va ajunge la 
împlinirea destinateloru sale. Consiliulu Vostru de 
miniștri, exprimendu-ve aceste sentimente, aceste 
credintie, are convicțiunea, ca este pe langa înăl
țimea Văstra intrepretulu sinceru alu insusi sim- 
tieminteloru natiunei romane.

Consiliulu de miniștri: I. C. B r a t i a n u, 
M. Kogalnicdnu, G Chiti u, Cer nat u, 
Eug. Statescu, ICampineanu, P. S. 
Aurelianu.

M. S. Domnitoriulu a respunsu astfeliu :
„Dlui presiedinte alu consiliului 

de miniștri! Cu o viua plăcere primescu fe
licitările ce ’mi-a adresatu consiliulu de miniștri 
in acdsta di, scumpa animei mele. Acumu candu 
Romani’a a aretatu prin fapte ceea ce este in 
stare a face, mai multu de catu oricandu sunt in- 
credintiatu, ca Dumnedieu ne va ajută a birui t6te 
greutățile si ca cu concursulu luminatu alu consi- 
liariloru Mei tidr’a năstra va ajunge la împlinirea 
destinateloru sale. Carolu."

Domnitoriulu Carolu a adressatu dlui ministru- 
presiedinte alu consiliului I. Bratianu urma- 
t6ri’a scrisâria:

„Scumpulu meu presiedinte alu 
consiliului de miniștri! In timpu de 
11 ani, dela 1866 si pana in anulu trecutu, diu’a 
de 10 Maiu devenise pentru tiăra o data ce’i plă
cea a serbatori in aducerea aminte a suirei Mele 
pe tronu, si scumpa eră animei Mele acea di, ca-ci 
ea ’rai amintea solemn’a legătură strensa intre na
țiunea romana si Mine.

10 Maiu a devenitu cu anulu incetatu un’a 
din cele mai mari date ale istoriei naționale, ca-ci 
poporulu romanu sferemâ in acea di jugulu umili- 
toriu, ce’lu apasă de secuii si se proclamă de sine 
statatoriu.

Tiăr’a a serbatu estu-timpu pe 10 Maiu cu 
unu indouitu entusiasmu: că primulu aniversariu 
alu independintiei si alu douisprediecelea alu iutro- 
narei Mele.

Felicitările cele mai caldurdse, urările cele 
mai vii Ne-au fostu tramise Ddmnei si Mie, din 
t6te părțile, din t6te unghiurile patriei. Capital’a 
României, de care Me aflamu departe in acea di, 
fiindu in caletoria in Olteni’a, spre a inspectâ vi- 
tâz’a năstra oștire, capital’a s’a unitu cu tier’a in
triga, si Dămn'a a fostu martora a unoru demon- 
stratiuni patriotice si magulitdrie, care dovedescu, 
catu de viu iubitii Mei Bucuresceni simtu totu ce 
se atinge de marele interessu nationalu.

In cursulu călătoriei Mele, peste Argesiu si 
peste Oltu, amu fostu pretutindeni intempinatu cu 
veselie si cu neindoiâse semne de devotamentu.

Aceste manifestări, in urm’a evenimenteloru, 
prin care a trecutu tiăr’a, in urm’a sacrificieloru, 
ce a fostu nevoita a ingadui si este gat’a a ingadui 
inca, pentru independenti’a si marirea ei. au fostu 
indoitu de scumpe pentru Mine si ’mi au datu 
increderea, ca cu ajutoriulu A-Totu-Poternicului 
si cu barbati’a fliloru ei Romani’a va sci a esi 
cu bine din greutățile orei presente.

Te rogu dăr’, scumpulu Meu presiedinte alu 
consiliului, a aretâ îndeobște tutuloru, din partea 
mea si a D6mnei, viu’a Năstra gratitudine pentru 
t6te urările si felicitările ce Ni s’au tramisu la 
10 Maiu de corpurile si autoritatile constituite 
ale statului, de corner ciu, industria, professiuni 
libere si particulari.

Pentru unu Domnu, că si pentru unu părinte, 
este o mare mângâiere si intarire sufletdsca a vedd 
la dile mari si memorabile, poporulu intregu, că 
o singura familia, stringendu-se cu anim’a impre- 
giurulu Seu si incungiurandu’lu cu dragostea lui.

Primesce, cu acdsta ocasiune, reînnoirea afec- 
tuăsei si nemărginitei stime ce ’ti pastrezu.

Bucuresci, 17 Maiu 1878.
CAROLU."

Dela Sinodulu gr. or. din Sibiiu.
Sie din ti’a Vil-a. Inceputulu ilu facă dep. G. 

Fagarasianu prin o propunere in privinti’a impartirei ajuto- 
riului de stata, O alta propunere de interessu mai generalu 

a fostu cea urmatăria a dep. V. Romanu, care carulu 
pușinu camu inglodatu alu Metropoliei ndstre ar’ voi se’ln 
pună la cale, câ se amble mai iute si mai regulata. Numi- 
tulu domnu deputatu: considerandu, ca suprem’a represen- 
tantia a bisericei ndstre, congressulu nationalu bisericescu 
nu s’a mai intrunitu de multi ani pentru împlinirea inaltei 
sale chiamari, considerandu, ca nici consistoriulu metropoli- 
tauu nu se aduna regulata ; considerandu urmările grave ce 
resulca de aici pentru metropoli’a intrega si pentru archi- 
diecesa in deosebi, invita pe sinodu a esmite din sinulu seu 
o comissiune de trei, care in cointielegere cu părintele 
archiepiscopu si metropolitu se încerce a delatură catu mai 
curOndu si prin tote mediuldcele recerute reulu si pedecile 
esistente. Astfeliu de comissiuni areta vorbitoriulu, ca s’ar’ 
fi esmisu si din partea sinddeloru din Aradu si Garau- 
sebesiu. — Se transpune comissiunei pentru propuneri.

Dep. E. B r o t e face apoi urmatdri’a propunere :
„Din considerare, ca indeplinirea afaceriloru din ar- 

chidiecesa ar’ fi luatu unu cursu abnormalu; ca biseric’a 
redicata de nemuritoriuiu Andreiu Siagun’a la o trepta în
alta, nu ar’ fi adi representata afara asiă, precumu o ar’ 
pretinde interessulu si demnitatea ei; ca organele singulare 
ale organismului bisericescu ar’ functionă neregulata si n’ar’ 
corespunde datorintiei ce le impune legea ; ca căușele eco
nomice si școlare n’ar’ fi in ordinea, in care ar’ trebui se 
fia ; numitulu deputatu propune urmatări’a moțiune :

Pana ce afacerile nostre archidiecesane nu ’si voru 
luă erasi cursulu loru normalu ; pana ce organismulu nostru 
bisericescu nu va functionă regulata si nu va corespunde 
inaltei sale ohiamari; pana ce invetiamentulu confessionalu 
nu va fi pusu in conditiuni favorabile progressului; pana 
ce nu se voru luă mesuri, câ coustitutiunea ndstra biseri- 
cesca, sanctionata de Majestatea S’a imperatulu si regele 
nostru, se se sustiena in tdta intregitatea ei; pana ce nu se 
voru dâ si crea garanții indestulitdrie pentru regulatulu si 
neintreruptulu cursu alu agendeloru archidiecesane : — pana 
atunci sinodulu archidiecesanu se declara in permanentia.

Presidiulu, inainte dea admite la vota ace'sta motiunei, 
declara, ca ea ar’ afirmă multe, cari inse in modulu, in care 
ar’ fi espuse, ar’ fi lipsite de basa. Recunăsce de altcumu, 
ca esista reu in archidiecesa, ca scăderile ce se vedu, potu 
irită si necăji pe cineva, der’ ca ar’ fi ecuitabilu a esplică 
acele rele din unu punctu de vedere mai umanu, ca-ci toti 
potemu retaci. S’au intemplatu unele seu altele, cari păru a 
fi in defavorulu archidiecesei, inse densulu (archiepiscopulu) 
va lamuri lucrulu la tempulu seu, si atunci se va vede, ca 
in interessulu diecesei s’a fatutu, ce s’a facutu. — Supu- 
nendu-se cererea urgentiei la vota, sinodulu o respinse si 
transpune moțiunea comissiunei pentru propuneri.

Se pune la ordine propunerea lui Romanu, pe care 
propunetoriulu si-o apera in conti’a imputarei, ca ar’ taiâ 
in competenti’a cuiva. Esmiterea acestei comissiuni după 
densulu er’ ave mai multu unu scopu informativii. Deca se 
voru află pedeci, atunci ea ’si va dâ sfatulu si ajutoriulu 
seu pentru implinirea grelei chiamari a metropolitului. E. 
Macelariu spriginesce propunerea. Deputatulu Boiu sustiene, 
ca propunerea acest’a e de o natura cu a lui Brote, prin 
urmare e de a se dâ si acest’a comissiunei pentru propuneri. 
La aceste presidiulu observa, ca amendoue propunerile-su 
îndreptate in contr’a personei -sale. Ce privesce propunerea 
lui Brote : presidiulu o numesce de unu atentatu indreptatu 
oblu in contr’a persănei sale. Marturisesce si densulu (pre
sidiulu), ca afacerile nu mergu asiă că se multiamesca pe 
toti, regreta inse, ca 6re care considerări ’lu impedeca de a in- 
facisiâ lucrulu in starea s’a adeverata. Spereza inse, ca la 
timpulu seu t6te voru venî la lumina si atunci cei nemul- 
tiumiti voru ave ocasiune a judecă mai afundu in totu cu- 
prinsulu lucrului. Sinodulu decide apoi a transpune propu
nerea lui Romanu comissiunei pentru propuneri.

Statistic’a studentiloru romani.
Societatea academica sociala literaria „Ro

ma n i’a - J u n a" din Vien’a ne tramite spre 
publicare urmatoriulu appellu:

„P. T. Domnule ! Sciinti’a si poterea morala 
sunt stâlpii fericirei popâreloru.

Aceste bunuri, possedendu - le unu poporu 
p6te fi siguru de o vidtia inflorităria, de o vidtia 
temeinica. Representantulu acestoru factori poter- 
nici este inteliginti’a unui poporu, sunt individii, 
cari possedu o scdla.

Noi Romanii, — asta o recunoscu si străinii, 
amu facutu in timpu de abiâ 30 de ani pași gi
gantici pe terenulu culturei: dispunemu de o in- 
teligintia numerâsa din t6te speciele. Fara a ne 
teme, ca comitemu er6rea de lauda propria, pu- 
temu afirmă, ca pe lenga tdta vitregitatea tempuri- 
loru, zelulu de a dovedi Europei, ca suntemu unu 
poporu, care nisuesce la adeverat’a cultura, — este 
viu la noi. Ddr’ ast’a nu e de ajunsu. Candu o 
parte însemnata a poporului romanu este in ajunulu 
de a intră intr’o era ndua, e necessariu a ne me- 
sură poterile, spre a ne potd formă o idea in 
catuva clara despre venitoriulu celu mai apropiatu,



Societatea „Romani’a-Juna", ai cărei repre- 
sentanti avemu on6rea a fi, crede ca va potd re- 
alisâ acdsta idea, compunendu si publicandu o 
„statistica a tuturoru studențiloru 
romani aflători la scblele superidre 
ale Europei." Societatea numita se crede 
chiaru indatorata a face acdst’a, dupa-ce publiculu 
romanu si-a esprimatu in publicitate de repetite 
ori vii’a dorintia, de a possede o atare statistica.

Este evidentu, ca acdst’a e possibilu numai 
prin concursulu publicului romanu, a onor. Deca
nate dela institutele superidre romane (cu rangu 
academicu) si cu deosebire prin concursulu dom- 
niloru studenti romani de pe la diferitele uni
versități.

Scusati-ne, P. T. Domnule, ddca ne perrni- 
temu a Ve cere si concursulu D-Vdstre, care, ne 
place a crede, ca nu ni-’lu veți refusâ. Ve ro
gamu deci, aveți bunetatea a ne impartasi celu 
multu pana in l-a Octobre st. n. a. c. — sub 
adress’a societății „Romani’a-Juna", Vien’a I., Son- 
nenfelsgasse No 1 — : a) numele b) specialitatea 
studiului si c) loculu nascerei tuturoru aceloru 
domni studenti romani dela scdlele superidre ale 
orasiului, in care Ve aflati. Asemenea Ve rogamu 
a ne impartasi: d) numele si e) ocupatiunea 
parintiloru respectiviloru domni.

In fine, la casu de sciti, ca se afla in vreunu 
orasiu mai micu sdu la vreunu institutu mai pu- 
ținu cunoscutu uuulu sdu mai multi studenti ro
mani, cari făcu studii superidre, — Ve rogamu, a 
ne incuuosciintiâ, ddca Ve este possibilu, si despre 
numele si adress’a aceloru domni, spre a potd 
intră in corespondintia cu densii. Contamu P. T. 
Domnule, pe spriginulu D-Vdstre, asigurandu-Ve 
de destins’a stima ce V’o pastramu.

Vien’a, 24 Maiu, 1878.
Drd. Octaviu Blasianu, Basiliu Voin’a, 

Presiedinte. Secretariu.

Diverse.
(Reuniunea romana de gimnas

tica si decantări inBrasiovu.) Du
mineca in 21 Maiu (2 Iuniu) 1878 Reuniunea 
acdst’a va face o escursiune colegiala in stejarisiu 
după programulu urmatoriu: 1. Membrii se aduna 
la lx/2 d. p. înaintea locuintiei presiedintelui (ca
sele Jordache Davidu) 2. Precise la 2 dre va fi 
plecarea cu musica militară prin strad’a Scheiloru 
si prin strad’a Furcdei m susu. 3. După sosire 
se va rosti unu discursu de bineventare de catra 
conducetoriulu conveniriloru colegiale, după care 
va urmă: a) Fuga in c e r c u, esecutata de gim
nastici (cu musica) b) Cantecu de escur
siune choru micstu de I. Rheinberger. c) D o u e 
animi nu-mi dau pace, hora pentru choru 
micstu de Gr. Dim’a d) R e m a s u bunu co
rului, coru micstu de F. Mendelssohn-Bartholdy. 
e) P 1 o e a hora poporala, pentru coru micstu de 
Gr. Dim’a. f) întrecere in fuga cu premii, esecu
tata de membrii insinuați 4. Dansu. 5. Reintdr- 
cerea la 7x/2.

(Festivitățile latine.) Cetimu in 
„DorobantiuluMai multi cetatiani, mare parte 
deputati, cu ocasiunea inaugurării festivitatiloru 
latine dela Montpellier, au adresatu comitetului 
diriginte o telegrama de felicitare in numele com- 
patriotiloru loru, invităndu congressulu, ca sessiunea 
viitdria (Septembre 1879) s’o tiena in Bucuresci. 
Comitatulu a respunsu telegraficu dlui Urechia, ca 
„multiamesce cu emotiune si ca primesce propu
nerea cu bucuria, in numele Latiniloru intruniti 
la Montpellier."

(Sciri merunte din Romani ’a.) Ce
timu in „Rom. Lib.“, ca ministeriulu de resbelu 
împreuna cu alu instructiunei publice avu frumds’a 
idea a insarcinâ pe d. Socecu cu publicarea unei 
editiunei a poesieloru, cu cari d. V. Alesandri 
canta viteji’a osteniloru romani, spre a se imparti 
gratis in armata. — Clubulu tinerimei din 
Bucuresci, indata ce a aflatu de marele triumfu 
alu poetului Alesandri, la concursulu dela 
Montpellier, a felicitatu telegraficu pe bardulu la- 
tinitatii. — Adunarea deputatiloru a votatu unu cre- 
ditu estraordinariu de 478, 277 lei 69 bani pe 
sdm’a ministeriului de financie, pentru cheltuielile 
ce va necessită in cursulu anului 1878 fabri
carea monetei de auru si de bronzu; 
apoi unu creditu estraordinariu de 1,200,000 lei 
spre a servi, că a-conto societății actionariloru 
cailoru ferate romane pentru transporturile de per- 
sdne si materiale militarie. — In aceea-si siedintia 
adunarea recunoscfl drepturile de cetatianu romanu 

dlui Teofilu F r a n c u, romanu din Transilvâni’a 
si dlui' Nicolae L u c ’a, romanu din Madedoni’a. 
— „Rom. Lib." afla ca scdl’a din comun’a Ste- 
fanesci, jud. Ilfovu, sta de mai multu timpu în
chisa, din caus’a absentiei invetiatoriului ; acestu 
conscientiosu dascalu nu merge la Stefanesci, 
decatu a-si luă salariulu. Este tristu ca asia ce- 
vasi s’a potutu intemplă in tidra. Numit’a fdia 
face bine, ca biciuiesce aspru nepasarea condemna- 
bila a dascălului si a revisorelui seu.

— „Monitoriulu" publica o adressa, prin care 
romanii din Cairo, capital’a Egipetului, au 
felicitatu pe Domnitoriulu Carolu cu ocasiunea so
lemnității dilei nascerii Sale. Ei, deși departe de 
sinulu patriei romane, tramitu caldurâse felicitări 
eroicului suveranu si D6mnei gratidse, bune si pa
triote, manifestandu totodată multiamire si recu- 
noscintia catra tener’a si vitdz’a armata. Adress’a 
e subscrisa de 14 membrii ai comitetului alesu de 
colonia. — D. Tora’a B a g d a t u proprietariu 
mare si deputatu, audiendu, ca primulu volumu din 
„Istori’a critica-a Ro mani ei" de d. Hasdeu 
care tractdza despre întinderea teritoriala a Ro
mâniei prin urmare si despre drepturile ei asupra 
Basarabiei, s’a tradusu in limb’a francesa de d. 
Damd, ddr’ nu s’a potutu imprimă pana acuma, a 
oferitu intr’o scrisdre adresata „Romanului" sum’a 
de 600 lei noui spre scopulu acest’a. O nobila 
si onorifica ofranda I — In Moldov’a e mare s e- 
c e t a, din care causa porumbulu n’a resaritu, ear’ 
graulu e amenintiatu. Duminec’a trecuta, ne spune 
„Cur.-Bal.“, s’au facutu in Iași rogatiunile pentru 
pldie. Processiunea a plecatu dela metropolia. P. 
S. Archiereulu Bobulescu vicariulu Metropoliei in- 
cungiuratu de inaltulu cleru, cu icdnele au stra- 
batutu stradele pana la Copou unde se făcură ro
gatiunile si santirea apei. Cu tdta caldur’a a 
asistatu lume multa. Providenti’a a ascultatu aceste 
rugi, ca-ci sdr’a o pldia abundanta, care dură, vreo 
2 dre, recori pamentulu. Ddca pldi’a ar’ fi tienutu 
tdta ndptea, ar’ fi fostu totu ceea ce era de 
doritu.

(O e x p 1 o s i u n e la Paris.) Aducemu 
inca cateva detaile asupra acestui durerosu acci- 
dentu. După „Telegrafulu" : Ndptea, care a ur- 
matu explosiunea a fostu intrebuintiata in scdterea 
cadavreloru si a obiecteloru ce mai potusera scapă 
printre malurile de derimaturi. Pentru că lucra
torii se pdta lucră, s’au stabilitu indata vreo 80 
lampe in lungulu fațadei caseloru distruse. Archi- 
tectii prefecturei au incercatu se scape o deschi- 
diatura, care se permită a ajunge in midiuloculu 
ruineloru trecundu priu n. 24, ddr’ au renuntiatu 
la acdsta idea, care presentă pericole reale pentru 
dmenii ce se intrebuintiau. Soldatii conduși de 
oficieri de geniu au inceputu se faca unu siantiu 
prin strada. Cu catu se ridicau sfaramaturele, fo- 
culu care era inabusitu sub acele enorme gramedi 
se aprindea din nou. Nu mai e nici o indoidla, 
ca toti nenorocitii, cari n’au fostu uciși, indata au 
muritu asfixiati de fumu. Săpăturile au dahi la 
lumina intre altele multe, cadavrele a patru vic
time : ddmn’a Felipon si patru servitdre ale sale. 
La 10 ore, se termină cu derimarea unoru ziduri 
de la cas a N. 20 si 25 din strad’a Beranger, se 
potu scdte fara pericolu cadavrulu unui omu ale 
cărui piciore numai fuseseră descoperite. Lucrările 
au continuatu tdta ndptea, la lumin’a lampeloru 
instalate. Se deduse ordine negutiatoriloru de 
vinuri din strad’a Beranger se ’si tiena stabilimen
tele deschise pentru că lucratorii se pdta luă ceva 
nutrimente la trebuintia. Era unu spectacolu 
tristu si curiosu totu de odata. La lumin’a ga
zului, se vedeau pompierii, soldatii, lucratorii, in- 
trecundu-se in arddre. Vediendu cineva activitatea 
acestoru dmeni, ar’ fi crediutu, ca spera inca a 
mai găsi vii sub derimaturi. La 6 ore dimindti’a, 
se descoperi cadavrulu dlui Delujane, in etate de 
22 ani; elu esise de a casa in momentulu acci
dentului spre a se duce se prandidsca. Operațiunile 
de scapare s’au urmatu a doua di fara întrerupere 
si s’au descoperitu alte patru cadavre. Alte noui 
cadavre voru fi de siguru. descoperite, ca-ci multi 
din cei, cari locuiau cas’a nu s’au gasitu.

Eata acuma cateva notitie asupra materiei, 
care prin explosiune a produsu sinistrulu. Acdsta 
materi’a se numesce fulminantu de mer
eu riu; ea a fostu descoperita in 1800 de chi- 
mistulu Howard. In stare de umediala, fulminantulu 
de mercuriu nu e periculosu; in stare de usca- 
tiune este din contra prea periculosu si sub lovi
tura expansiunei, elu face explosiune. Fulminantulu 
de mercuriu se tratdza cu puțina căldură, prin 
alcoolu concentratu intr’o disolutiune de mercuriu. 
După cateva minute, mass’a lașa o pulbere cenușia. 

Acest’a e fulminantulu de mercuriu ; spalatu cu 
apa destilata se conserva sub apa, de care ilu 
desparte si ’lu usucă la aeru candu e a se intre- 
buintiâ. Unu chilogramu de mercuriu produce 
1200 grame de fulminantu. Detunandu sub o 
massa de cupru, fulminantulu ridica la o inaltime 
de 30 ori mai considerabila de catu prafulu de 
pușca, adica diece chilograme numai de fulminantu 
producu intensitatea explosiunei unei incarcaturi de 
150 pana la 300 chilograme earba ordiuaria. Ful
minantulu de mercuriu unitu cu silitre de jurne- 
tate greutate se serva la facerea capsuleloru de 
resbelu francese. Este destulu 1250 grame de 
fulminantu pentru a prepară 40,000 cartusie. După 
declaratiunea dlui Blanchon, magasinulu din strad’a 
Beranger contienea 8000 grose de capsule repre- 
sentandu 576.000 capsule esplosibile. Ddca in 
locu de fulminantu de mercuriu foculu ar’ fi atinsu 
in pivniti’a dlui Blanchon dinamita, accidentulu 
ar’ fi fostu de siguru inlaturatu, ca-ci aceste sub- 
stantie nu detuna candu sunt numai aprinse, ci 
ardu incetu.

(„Orpheus".) A mai aparutu in Buda- 
pest’a sub redactiunea dlui Ooll Jănos si Kisromai 
M. Băla si Nr. 9 si 10 alu brosiurei periodică 
musicale „Orpheus" din lun’a Maiu, care contiene 
pe 15 pagine urmatdriele piese: Tolnay Gr. I. 
„A. Czimbalmos" : Magosan repul a daru . . . 
— cantecu poporalu. — Fenyves Kâroly. „A. 
kiilfbldi hazatdrte", fantasie pentru pianu cu 4 
mani. — Fest Kălmău „Fanny-Valsu" pentru 
pianu. — Ndmeth Imre „Polca Mazur". — Wein- 
berger Al. „Polca Franțaise". Orpheus costa pe 
1 anu 4 fl. 50 Cr- pe l/2 anu 2 fl. 50 cr. pe 
trei luni 1 fl. 30 cr. Cate doue numere 60 cr. 
Editiunea fdiei se afla, Budapest’a II ker. fouteza 
Nr. 20.

Ml IUTII* Nemernicu, Piscu Le- 
IHUIi III * urdiei, Galm’a Secarei, 
Steos’a mica, Mirele, Zanog’a mor
tului, Zanog'a ulița, Laculu rosiu 
jumetate si Poienile lui Mar ținu, in 

\ J, situati in judetiulu 
plaiulu Comarnicu pana 

in drep-

numeru de 9 
Prahov’a, 
iu hotarulu Transilvaniei, 
tulu comunei Sacelele, se dau cu 
arenda spre pasiune, si pădurile de 
pe acești munți spre taiere, cu în
cepere dela Santulu Dumitru 1878. 
Doritorii se potu adressa la sub- 
semnatulu proprietariu in Pitesci.
î—io N. Bratianu.

Concurs u.
Pentru ocuparea postului cantoreo-docentiale 

din comun’a Arpihatu situata in Protopopiatulu 
Basesciloru, pe lunga solutiune anuala de 200 fl. 
v. a. sj cuartiru naturalu se deschide prin aedsta 
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 însem
nata ale substerne senatului scolariu din locu.

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

A.-Diaconulu Basesciloru.

Cvirsu-lu. la, TovLrs’a, d.e Vien.'a
din 31 Maiu st. n. 1878.

5 °/0 Eent’a charthia 
(Metalliques) . . . 63.85 

5°/0Eent’a-argintu (im- 
prumutu nationalu). 6 6.40 

Losurile din 1860 . 114 50 
Acțiunile banceination. 810.— 

„ instit. de creditu 229.80
Londr’a. 3 luni. . .118.65

Oblig, rurali ungare . 77.50
„ „ Banat-Timis. 78.—
„ „ transilvane. —.—
„ „ croato-slav. 79.—

Argintulu in mărfuri . 103.20 
Galbini imperatesci . 5.59
Napoleond’ori . . . 9.48
Mărci 100imp. germ. . 58.50
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