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Pacea dela Berlinu.
Brasiovu, 20 luliu 1878.

Congressulu si-a finitu oper’a s’a. „In numele 
atotupoternicului Dumnedieu" au stipulații si adop
tata' plenipotențiarii alofu siepte mari poteri 
seninatărie ale tractatului dela Parisu din 30 Martiu 
1856, cele 64 articuie ale păcii dela. Berliuu.

Gratia politicei de pace si de buna-mediu- 
locire a Germaniei, multiamita principelui-cancelariu 
Bismarck, care „cu aceea-si mana solida a sub- 
semnatu pacea de Vien’a, alianti’a ofensiva si de
fensiva cu Germani’a de sudu, preliininariele dela 
Versailles si pacea dela Frankfurt", representantii 
mariloru poteri au terminatu oper’a, care tientesce 
la o „leala si durabila intielegere intre statele 
europene".

Dreptu este ct-ea ce dice organulu bismarckiami, 
ca diu’a de 13 luliu, in care s’a subsemnatu trac- 
tatulu dela Berlinu, va avă in t6te timpurile o 
importantia istorica universala, va însemnă pentru 
istori’a presentului si a viitoriului Încetarea unei 
epoce de cultura si inceperea unei noue ere. 
Dă, nestdrsa va remand in istoria diu’a, in care 
Europ’a „adunata pentru prim’a-6ra sub stindartulu 
imperatiei germane" a inauguratu prin stipulatiunile 
tractatului dela Berlinu marea opera a impartirei 
imperiului otomanu.

înainte de vreme cestiunea orientala eră dis
cutata si tractata din punctu de vedere mai idea
liștii. S’a prevediutu de multu ceea ce acuma a 
devenitu realitate, caderea imperatiei otomane, șter
gerea ei din list’a stateloru cu vitalitate si c’unu vii- 
toriu, ddr’ domnea inca părerea pe catu de liberala si 
drdpta, pe atatu de naturala si corespundietăria 
giurstariloru, ca atunci candu va sosi acea nein- 
laturabila catastrofa, candu domnirea musulmana 
va incetă, adeveratii moștenitori ai marelui im
periu turcescu voru fi pop6rele chrestine, cari lo- 
cuiescu pe peninsul’a balcanica, si cari pe bas’a 
afinitatii de rassa, a principiului de naționalitate 
sunt chiamate dela natura a substitui imperatiei 
Sultaniloru o confederatiune de state chrestine inde
pendente, setdse de a pași cu energia pe calea 
progressului si a civilisatiunei.

Ori-cumu ar’ argumentă unii său alții, moște
nitorii legitimi ai Turciei sunt si voru remană 
popdrele chrestine orientale, ereditatea este a loru 
după dreptu, inse este inca departe momentulu, in 
care voru potă intră in possessiunea ei. Europ’a 
de astadi n’are sensu pentru frumosulu idealu alu 
unei confederatiuni orientale. Omenii de stătu, cari 
conducu de presentu destinele stateloru europene, 
sunt multu mai realistici, multu mai insufletiti de 
spiritulu comercialu alu epocei presente, decatu că 
se se fi potutu infierbintâ pentru ide’a aceea gran- 
diăsa. Statele europene conduse de politic’a de pace 
si de bun’a-mediulocire a cancelariului germanu au 
pasitu pe-o cale cu totulu contraria adeverateloru 
interesse si drepteloru aspiratiuni ale popăreloru 
chrestine, ele nu mai potu așteptă pana aceste po- 
poratiuni voru ajunge la maturitate prin desvol- 
tarea loru gradata interidra, ci, impatiente de a 
vedă odata si Orientulu europeanu fericitu după 
modelulu fericitoriloru de tiăra si de pop6re din 
Europ’a centrala, au pasitu la secuestrarea lasa- 
mentului turcescu, la impartirea lui intre sine.

Diplomații au sciutu se afle indata pentru 
acestu modu de procedere, care in viăti’a privata 
ar’ intimpină o cualificatiune fărte nefavorabila, 
unu cuventu nevinovata, că „pacificare, adminis
trare, retrocessiune." Austro-Ungari’a va pacifică 
Bosni’a si Herzegovin’a, Angli’a va administrâ 
Ciprulu cu consimtiementulu tacitu alu Congressu- 
lui, Russi’a va reluă Basarabi’a romana, nu este 
acest’a unu frumosu inceputu alu regularii eredi
tății turcesci ? Adeveratii moștenitori, Romani’a, 
Serbi’a, Muntenegrulu, Greci’a potu fi ei 6re mul- 
tiamiti cu acăst’a regulare ?

Dăr’ li s’a datu si loru ce e dreptu cevasi. 
înainte de tăte li s’a datu independinti’a, inse 
pentru că se se păta bucură de ea pe deplinii li 
s’a datu numai sub conditiunea. ddca voru acordă 
drepturi civile si politice evreiloru. Acăst’a con- 
ditiune e unu tristu ade.veru, lovesce mai multu 
pe romani. Solicitudinea congressului a fostu dăr’ 
deosebitu de mare pentru Romani’a, elu s’a in- 
grigitu si de afacerile ei interne. Areopagulu eu
ropeanu da cu-o mana si ea cu diece. In momen
tulu, in care declara independenti’a statului ro- 
manu. ’i pune o conditiune violatăre de constitu- 
tiunea, de dreptulu suveranu alu poporului romanu.

Tractatul u dela Berlinu este unu capu de 
opera de contradictiuui. Elu creaza de-o parte sta- 
tulu bulgaru pe bas’a principiului de naiionalitaue, 
pe care s’a basatu tăta politic’a lui Bismarck si 
Gorciacoff pana acumu, de alta parte calea in pe- 
ciăre acestu principiu. Se p6te că unu asemenea 
tractatu se inaugureze o pace îndelungata ? Este 
cu potintia 6re se se numdsca multiamităria si 
durabila o regulare a cestiunei orientale, ce ne- 
dreptatiesce mai multu tocmai pe acele doue popăre, 
cari prin numerulu loru, prin cultur’a si facultățile 
loru superidre sunt in prim’a linea chiamate la 
moștenirea imperiului musulmanu, pe romani si 
pe greci ? —

Corresp. part, a „Gaz. Trans.“
Bucuresci, 5/15 Iulin 1878.

Astadi la ărele 4 după amădiu corpurile le- 
giuitărie, in urm’a mesagiului Domnescu, ’si-au 
suspendatu siedintiele.

Mesagiulu de închidere promite inse, ca in
data ce tecstulu originalii alu tractatului dela 
Berlinu se va comunică oficialu guvernului, parla- 
mentulu se va convocă imediatu, spre a se pro- 
nunciâ asupra tuturoru concluseloru Congressului, 
privitărie la Romani’a.

Opiniunea publica e fârte agitata si mahnita 
pentru perderea Basarabiei.

Guvernulu Altetiei Sale principelui Carolu a 
facutu totu, ce i-a stătu in potintia, pentru scă
parea acelei vechi provincie romanesci din ghiarele 
rapitărie ale colossului de Nordu, dăr’ nefericit’a 
situatiune. in care geme Europ’a dela 1871 si 
pana astadi, i-a zadarnicitu tăte staruintiele lui 
romanesci si patriotice.

In fați’a acestei triste impregiurari nici unu 
bunu romanu nu inculpa pe consiliarii tronului 
romanu. Si dăca cu tăte acestea s’audu incriminări 
in contra loru, apoi acele incriminări nu provinu 
dela romani, ci dela acei nemernici, cari ’si arăga 
acestu nume si cari in cele mai grele impregiu
rari, in care se afla tiăr’a romanăsca, nu s’au 
sfiitu de a lucră mana in mana cu dușmanii ro- 
maniloru.

In adeverii, lovitur’a, pe care a binevoitu a 
ne-o aplică marele areopagu din capital’a multu 
civilisatei Germanie, e fărte durerăsa pentru noi; 
ddr’ cu catu o simtimu mai tare, cu atatu ea va 
contribui mai multu la deșteptarea simtiementeloru 
naționale, care aici in tiăra in multe privintie 
dormeau somnulu mortii.

Pana acumu totulu asteptâmu dela grati’a 
Europei. Astadi inse ne-amu convinsu, ca numai 
aceea vomu avă, ce vomu fi harnici se castigamu 
si se pastramu prin propriele năstre bragie.

Acum e la ordinea dilei cestiunea, ddca Ro
mani’a va primi ori nu Dobrogea 1 Resolvarea 
acestei cestiuni in fați’a coastei atiunei poteriloru 
europene ori-cine pdte s’o prevdda.

N’ar’ fi nici prudentu nici consultu, că Ro
mani’a se se opună astadi otarirei congressului, 
ca-ci chiaru se fia resistenti’a încoronata de suc- 
cesu, totuși, după cum stau lucrurile, ea n’ar’ avă 
decatu urmări si mai funeste de cum sunt otaririle 
Congressului.

Poterile europene voru, că pentru momentu 
se aiba cu ori-ce pretiu pacea, d’aceea se ne fo- 
losimu si noi chiaru si de acăsta pace putreda, 
că Ia momentulu venitu se fimu in stare de a 
pretinde susu si tare ceea ce e alu nostru. Pacea 
inchieiata la Berlinu nu o de catu unu armistițiu.

In cercurile politice se vorbesce, ca Romani’a 
va primi Dobrogea, f i r e s c e nu că s c li i m b u 
ci că unu adausu de teritoriu.

Se crede, ca guvernulu in unire cu represen- 
tatiunea naționala va elaboră o lege speciala pentru 
administrarea Dobrogei.

Ea va fi guvernata de unu guvernatore spe
cialii. Constitutiunea si sistemulu esistentu in Ro
mani’a nu va fi aplicații, decatu mai tardiu. Ase
menea se dice, ca poporatiunei ’i se va acordă 
ăre-care privilegiu pentru plat’a impositeloru si ale 
altoru sarcini. In fine se crede, ca guvernulu e 
firmu otaritu de a trainite că funcționari in Do
brogea totu ce tiăra are mai capabilu si onestu.

Eri săra d. ministru Brateanu, intorcandu-se 
dela palatulu dela Cotroceni in Bucuresci, caii dela 
birja se speriara si o luara la fuga astfeliu, iu- 
catu trasur’a se isbî de unulu din stâlpii sioselei 
si se resturnă in siantiu.

Nenorocirea s’a respanditu in orasiu cu iu- 
tiăl’a fulgerului si lumea la prim’a informatiune, 
presupunendu unu atentatu la viăti’a primului mi
nistru, pe la ărele 11—12 năptea impluse curtea 
si biroulu redactiunei „Romanului", spre a află 
despre starea d-lui Bratianu.

Ingrigirea eră la culme si fiacare începuse a 
respiră mai liberu, aflandu, ca iubitulu nostru 
ministru .e in viătia. In momentele, candu ve scriu, 
aflu, ca d. Bratianu e bine si ca ranele sunt 
usiăre;

Darea de sema a dlui Tisza.
In demaneati’a dilei de 15 luliu a vorbitu 

ministrulu Tisza catra alegatorii sei adunați in 
curtea colegiului protestanticu din Debretinu, le-a 
vorbitu cu focu, le-a vorbitu multu si despre 
multe. Vorbirea lui este o dare de săma că de- 
putatu, si totodată unu cuventu de aperare pentru 
trecutu si unu cuventu-programu alu ministrului 
pentru viitoriu. Merita dăr’ o deosebita atențiune, 
ce i-o vomu da-o pe catu ne concede augus
tul u spațiu.

D-lu Tisza incepe prin a asigură, ca calum- 
niarile opositiunei nu’lu voru conturbă in activi
tatea s’a. Un’a Tu dăre inse mai tare, ca adeca 
se vede atacatu si patriotismulu seu, bun’a s’a vo- 
intia si maturitatea s’a politica. Vorbindu la ces
tiunea pactului dualisticu, ministrulu cetesce unele 
pasage din discursulu seu dela 1875, care arata, 
ca nu e adeveratu, ca ar’ fi facutu promissiuui 
esagerate cu privire la împăcare, spre a dobendi 
increderea alegatoriloru si a tierii. Pretensiuniloru 
de dreptu ale Ungariei s’au facutu destulu că si 
in 1867 atatu cu privire la afacerile vamali, catu 
si in cestiunea băncii. Asemenandu pactulu de 
acuma cu celu dela 1867, dice, ca desavantagele 
de mai inainte pane au fostu inlaturate, parte 
micsiorate in gradu mare. Nimenea, care cunăsce 
impregiurările, nu păte se dica, ca guvernulu ar’ 
fi negligiatu interessele Ungariei si ca ar’ fi facutu 
prea multe concessiuni anstriaciloru. După aceea 
vorbesce despre activitatea trecuta a corpuriloru 
legiuitărie. Multe au remasu inca de facutu, pe 
tăte terenele; tăte trebuie se se faca in sensu libe- 
ralu. Arata apoi, ce intielege sub 1 i b e ră
ii s m u. Elu nu intielege liberalismulu asia, 
ca fora respectu la desvoltarea istorica se' se 
voteze in tăta graba legile cele mai liberale, ci 
asia că avendu in vedere impregiurarile si desvol
tarea istorica a tierei progressulu se fia 
tre.ptatu fara sărituri. Numai legile 
create astfeliu 1 se potu preface natiunei in sânge.



Trecendu lacestiuneh orientala dice, 
ca trebuie se fia fdrte atentu candu vorbesce in 
cestiunea acâst’a, ca-ci ceea ce dice Tisza Kâlmân 
n’are influintia, ddr’ ceea ce dice ministrulu-pre- 
siedinte ungurescu este, haru domnului, de influintia. 
(Aplause) Dealtmintrea astadi inca nimenea nu 
p6te se aiba o judecata definitiva asupra atitudinei 
guvernului. Cu t6te aceste dlu Tisza se afla in- 
demnatu a spune spre orientare urmatdriele :

Indata la ioceputulu incurcaturiloru orientale 
o partida a parlamentului tindea intr’acolo, câ se 
nu ne impacamu cu Austri’a si se declararau res- 
belu Russiei. Nu se p6te dice, ca acdst’a politica 
n’ar’ fi fostu curagiâsa, ddr’ unu guvernu, care 
ar’ fi urmatu acdst’a politica nu ar’ merită 
se esiste in patri’a acdst’a. Ungari’a n’ar’ 
fi fostu in stare a portă resbelu cu-o potere 
mare desbinata fiindu de aliatii sei. Acel’a care pune 
pretiu pe sângele ungurescu nu păte face o ase
menea politica. (Aplause.) Si ddca amu fi invinsu, 
Turci’a ar’ fi fostu scapata, ddr’ numai asia, ca 
in loculu ei ne amu fi batutu noi. Stimezu marini- 
mitatea la omulu singuraticu, unei națiuni, care 
voiesce se traidsca inse nu-i e ertatu a luă asu- 
pra-si unu reu spre a scapă pe vecinu de elu. 
Dhr’ p’atunci impregiurarile nici nu erau favorabile 
pentru resbelu. O asemenea politica ar’ fi potutu 
se p6rte unulu, care n’ar’ fi fostu responsabilu 
inaintea natiunei, dâr’- nu unulu, care pentru 
fiecare picătură de sânge a natiunei 
ungare e responsabilu inaintea lui Dumnedieu 
si a dmeniloru. (Aplause)

Dela inceputu se invinuiea oficiulu de esterne 
alu monarchiei, ca s’a intielesu cu Russi’a, ca 
voiesce o acțiune paralela cu ea si impartirea 
Turciei. Am disu de repetite-ori, ca nu p6te fi 
vorb’a de-o impacare cu Russi’a, am disu, ca pe 
partea vestica a peninsulei balcanice nu va 
potd se fia decidetăria vointi’a Russiei, am 
disu, ca nu vomu suferi la fruntariele de sudu 
formarea unui cuibu tare alu p'anslavis- 
m u 1 u i, care ne-ar’ amenintiâ in continuu. Di
recțiunea principala a politicei ndstre orientale inse 
a fostu, câ interessele tierei se fia asigurate de 
se p6te pe cale pacifica si câ intrdg’a Europa se 
decidă asupra sdrtei Orientului. Russi’a după unu 
lungu resbelu a incbiaiatu tractatulu dela San- 
Stefano ; a incercatu apoi a se intielege separatu 
cu Austro - Ungari’a, ddr’ nui-a succesu 
si in fine s’a realisatu dorinti’a miuisteriului 
nostru de esterne, s’a adunatu Congressulu. — 
Părerile asupra congressului potu se diferdsca. Mie 
mi-se pare iudreptatita, deși nu-o impartasiescu, 
parerea, ca congressulu potea se faca mai multu, 
potea se prochda mai energicu. Nimenea nu p6te 
inse se nege triumfulu celu maremo- 
r a 1 u, ce sta in aceea, ca Învingătorul u a tre- 
buitu se renuntie in fați’a vocei poternice a Eu
ropei la o parte mare a stipulatiuniloru păcii for- 
tiate. — Dlu Tisza face apoi o paralela intre 
tractatulu dela San-Stefano si intre decisiunile 
Congressului si arata catu de multe modificări a 
suferitu acelu tractatu.

Congressulu, dice ministrulu mai departe, a 
impoternicitu pe monarchi’a n6stra a restabili pa
cea si ordinea in Bosni’a si H e r z e g o v i n’a, 
pentru ca Turci'a nu e in stare a face acâst’a. 
Nu intielege, cumu se p6te privi in acdst’a deci- 
siune o transactiune cu Russi’a. Tractatulu dela 
San-Stefano a despartitu pe Turci'a de aceste pro
vincii ale sale, lasandu-i spre a comunică cu Bos
ni’a numai unu drumu angustu intre Muntenegru 
si Serbi’a. Tractatulu a lasatu prin urmare acestu 
cuibu alu panslavismului, unde a 
isbucnitu mai antaiu insurrectiunea, in paz’a Munte- 
negrului si a Serbiei si resultatulu ar’ fi fostu crescerea 
continua a panslavismului, care ne-ar’ amenintiâ in 
prim’a linea. Ministrulu dice, ca vorbesce cu inten- 
tiune de panslavismu, ca-ci nu e inimi cu alu slaviloru, 
alu gintiloru singuratice slave, care 
voiescu se-’si păstreze individualitatea; ceea ce inse 
nu p 61 e se concâda Ungari’a este 
uniunea tuturoru acestoru ginți 
slave intr’o mare topitoria, care ar’ amenintiâ 
pacea Europei si esistenti’a altoru ginți. Proiectulu 
prin care i s’a datu mandatulu acela monarchiei 
ndstre a fostu facutu de catra Angli’a, va se dica 
de catra protectorulu Turciei lordulu Beacons- 
f i e 1 d. Turci’a inse-si s’a alaturatu la elu, prin 
urmare nu p6te fi vorb’a de-o transactiune cu 
Russi’a. De-o parte se glorifica procederea An
gliei, care ocupa insul’a Cipru in intielegere cu 
Turci’a, spre a veghiâ asupra sustienerei păcii, 
de alta parte inse se condamna câ o er6re si câ 
o ciima procederea Austro-Ungariei, care este in

intielegere nu numai cu Turci’a ci cutdta Europ’a. 
Adeveratu ca nu este eschisa possibilitatea, câ 
din ocupatiune se se nasca cumva 
incurcaturi, ddr’ inlaturarea periculului si- 
guru nu se p6te amanâ si neglige de fnc’a unoru 
incurcaturi possibile.* —

Tractatulu de pace dela Berlinu.
(Resumatu după „Neue freie Presse“.)

Berlinu, 14 Iuliu. — Tractatulu de pace, din care 
vediui chiaru acumu o copia, cuprinde 23 feție tipărite si, 
afara de precuventarea obicinuita, 64 articuli. Cei mai mari 
sunt articulii 2 si 14 cu fruntariile Bulgariei si ale Ru- 
meliei de Ostu, din care nu potu se dau amănunte esacte 
in urmatdri’a relatiune. Articululu 1 alu tractatului hota- 
resce că Bulgari’a se devină unu priucipatu autonomu si 
tributariu sub suzeranitatea Sultanului; elu primesce unu 
guvernoru chrestinu si o miliția naționala. Art. 2 contiene 
fdrte amauuntitu fruntariile Bulgariei. Art. 3. Principele 
Bulgariei trebuie se fia alesu de notabili si nu trebuie se 
apartiena la nici o dinastia europeana. Art. 4. O adunare de no
tabili va fi convocata la Ternov’a pentru câ, mai nainte de alege
rea principelui, se prelucredie unu regulamentu organicu pentru 
priucipatu ; la alegeri va trebui se se tiena soma de locali
tățile, unde popolatiuuea este amestecata. Art. 5 decide 
libertatea tuturora culteloru in Bulgari’a. Art. 6. Pana la 
terminarea statului organicu, administratiunea Bulgariei va 
fi condusa de unu comissariu russu. Pentru controlu i se 
va alaturâ o comissiune compusa dintr’unu comissariu turcu 
si de consulii poteriloru semnatare. La casu de o divergintia 
de opiniuni intre delegați, decide maioritatea si dâca acesta 
maioaitate si comissariulu russu sunt de părere diferita, va 
trebui se decidă o conferintia compusa din ambassadorii din 
Constantinopolu. Art. 7. Guvernarea provisoria a comissariu- 
lui russu va trebui se duredie numai 9 luni, după ceea ce 
se va procede la alegerea principelui. Art. 8 decide conti
nuarea tractateloru de comerciu pentru Bulgari’a, interdice 
impunerea tacseloru de transitu si stabilesce unu tracta- 
mentu egalu pentru t<5te statele si nationalitatile in privinti’a 
comerciala si continuarea dreptului consulara. Art. 9. Tri- 
butulu Bulgariei va fi decisu de poterile semnatarie după 
terminulu de midiulocu aln venituriloru principatului. 
Art. 10 este privitoriu la afacerile drumului de feru bul
gara. Nouele tractate respective voru trebui se fia inchieiate 
după inchieiarea păcii intre Austri’a, P6rta, Serbi’a si prin- 
cipatulu Bulgariei in urm’a sub-semnarii tractatului din 
Berlinu. Art. 11 decide evacuarea principatului de trupele 
turcesci, derimarea tuturoru fortaretieloru bulgare. Pdrt’a 'si 
mantiene dreptulu de proprietate asupr’a materialului de 
resbelu. Art. 12. Mohamedanii ’si mantienu in Bulgari’a 
imobiliele loru. Art. 13. La sudulu Balcaniloru se va formă 
o provincia, care va primi numele de Rumeli’a de Ostu si 
care se afla sub direct’a autoritate politica si militară a 
sultanului, cu conditiunile de autonomia locala. Elu pri
mesce unu guvernoru generalu princiariu. Art. 14 dă limi
tarea Rumeliei de Ostu intr’unu chipu lamuritu. Art. 15. 
Sultanulu va ave dreptulu se ingrijesca de aperarea frun- 
tarieloru provinciei pe apa si pe uscatu, ridicandu întăriri 
la fruntarii si intretienendu trupe in ele. Ordinea interna 
va fi mantienuta in Rumeli’a de Ostu de o gendarmeria si 
o miliția locala. Pdrt’a nu va ave dreptulu a tiene aci 
trupe neregulate. Art. 16 reserva Porții dreptulu, ca la 
casu de turburare a linistei, se aduca aci trupe turcesci. 
Art. 17.' Guvernorulu generalu alu Rumeliei de Ost va fi 
numitu pe 5 ani de P6rta, cu consimtiementuln poteriloru. 
Art. 18. O comissiune europeana va stabili după inchierea 
păcii organisarea Rnmeliei de Ostu. Art. 19. Pana la ter
minarea acestei sarcini comissiunea europeana va administra 
financiele provinciei. Art. 20 si 21 sunt privitori la durat’a 
tractateloru si la supremati’a Porții asupra drumuriloru de 
feru din Rumeli’a de Ostu. Art. 22. Garnison’a rusesca din 
Rumeli’a de Ostu nu trebuie se treca peste cifr’a te 50,000 
6meni, ocupatiunea trebuie se dureze numai 9 luni, la cari 
se mai adaugu trei luni pentru efectuarea evacuării. Art. 
23 obliga pe Porta de a esecutâ consciintiosu in Cret’a 
itatutulu organicu dela 1868. Art. 24. Deca Pdrt’a si 
Greci’a nu se voru invoi asupra regularii fruntarieloru dis
cutata in protocolulu alu 13-lea alu Congressului, poterile 
promitu midiulocirea loru. Art. 25. Provinciile Bosni’a si 
Herzegovin’a voru fi ocnpate si administrate de Austri’a. In 
districtulu Novi-Bazar remane guvernarea turcesca, der’ 
Austri’a are inse dreptulu de a tiene garnisdne in totu vi- 
laetulu. Art1 26 decide indepentinti’a Muntenegrului. Art. 
27 hotarasce libertatea tutuloru culteloru in Muntenegrulu. 
Art. 28 contiene amanuntirea fruntariiloru Muntenegrului. 
Art. 29 trateadia despre Antivari ; tienutulu spre Sudu de 
Muntenegrulu se da Turciei inapoi si Spizz’a Dalmației. 
Navigatiunea pe Boian’a este libera. Nu este permisu a se 
ridică fortaretia pe malurile lui. Muntenegrului nu ’i este 
permisu se aiba nici vase de resbelu nici drapele de res
belu. Portulu Antivari este inchisu pentru vasele de res
belu ale tutuloru natiuniloru, politi’a maritima asupra lui 
o are Austri’a; Muntenegrulu accepta dreptulu maritimu 
dalmatianu. Muntenegrulu va trebui se se intielega cu 

Austri’a pentru construirea unei cai si a unui drumu de 
feru pe teritoriulu seu. Art. 30 apara proprietatea maho- 
medaniloru in Muntenegru. Art. 31 si 32 sunt neinsemnati. 
Art. 33. Muntenegrulu i’a asupra’i o parte din datori’a 
statului turcescu. Art. 34 decide independinti’a Serbiei. Art. 
35 libertatea culteloru in Serbi’a.. Art. 36 fruntariile Ser
biei. Art. 37 decide, ca relatiunile comerciale de pana 
acuma se continua. Art. 28. In afacerile drumului de feru, 
Serbi’a, intru catu privesce teritoriulu seu, intra fașia cu 
Austri’a in drepturile si obligațiunile Porții. Art. 39 apara 
proprietatea mahomedaniloru in Serbi’a. Art. 41. După 14 
dile deta ratificarea păcii trupele serbesci voru trebui so 
evacuedie teritoriulu turcescu si trapele turcesci teritoriulu 
serbescu. Art. 42. Si Serbi’a va luă asupra’i din datori’a 
turcesca; sum’a o voru decide poterile. Art. 43 decide 
independinti’a României. Art. 44 decide libertatea tutuloru 
culteloru iu Romani’a. Art. 45. Romani’a cedeza Russiei 
Basarabi’a ; fruntari’a de Ostu o formedia malulu Prutului 
pe ceea de sudu calea Chiliei si a Staristambului. Art. 46. 
Delt’a Dunării, insul’a Sierpiloru si Dobrogea se dau Ro
mâniei. Art. 47 este neinsemnatu. Ait. 48 decide, ca Ro
mani’a se nu percepa tacse de transit. Art. 49 ’i acorda 
espresameute dreptulu de a iucheiâ tractate. Art. 50 este 
•privitoriu la dreptulu de protectiuue alu calatoriloru romani 
iu Turci’a. Art. 51. Romani’a, in privinti’a comunicatiune- 
loru, i’a asupra’i pe teritoriulu seu drepturile si obliga
țiunile Porții. Art. 52 stabilesce libertatea Dunării. La vale 
de porțile de feru nu trebue se siedia nici unu vasu de 
resbelu afara de vasele usiore pentru politi’a riului si 
pentru scrvitiuln vamalu. Art. 53 confirma si intinde drep
turile comissiunei dunărene europeana ; ea ’si esercita func
țiunile sale intr’unu chipu cii totulu independentu de 
administratiunea tierei respective. Art. 54 decide, 
ca poterile, cu unu anu mai inainte de espirarea conven- 
tiunei dunărene, se se intrunesca pentru prelungirea ei. 
Art. 55. Comissiunea europeana prelucredia regulamentulu 
■pentru navigatiune. Art. 56. Ea se intielege cu administra
tiunea locala pentru intretieueiea farului in insul’a Sierpi
loru. Art. 57. Austri’a i-a asupra’si lucrările de regulare 
la porțile de feru; ea trebuie se percepa o tacsa provisoria 
pentru acoperirea cheltuieleloru. Art. 58 Inalt’a P6rta ce- 
dedia Russiei Karsulu, Ardahanulu si Batumulu. După 
acest’a urmedia limitarea esacta a impregiurariloru, din cari 
părțile locuite de mahomedani sunt lasate Porții. Art. 59 
este forte scurtu: M. S. Imperatulu Russiei declara: D’eri- 
ger Batoum en port-franc essentiellement comercial (de a 
face din Batum unu portu esentialmente comercialu). Art. 
60. Decide darea inapoi catra Pdrta a văii Alasigerdului 
si a forteretiei Bajaset, pe care pacea dela San-Stefano le 
acordă Russiei, si cedarea Koturului catra Persi’a. Art. 61. 
P6rt’a se obliga se introducă reforme in Armeni’a, se apere 
pe Armeni contra Cerkediloru si a Kurdiloru. Art. 62. Este 
unu articolu mai lungu, care decide egalitatea si libertatea 
tutuloru culteloru in Turci’a si accesibilitatea tutuloru func- 
tiuneloru si drepturiloru politice pentru tdte coufessiunile, 
reserva drepturile Eranciei in privinti’a locuriloru sânte si 
confirma pe călugării diu muntele Athos in drepturile lorii. 
Ei trebuie se fia tratati intr’unu modu egâlu. Art. 63 
(fdrte importantu) decide continuarea esistentii tractateloru 
din 1856 si 1871 in t6te punctele, pe caro nu le anuliidia 
presentulu tractatu. Art. 64. Ratificarea se aiba locu peste 
trei septemani aprdpe. Urmedia dat’a (13 Iuliu) si sub
semnaturile.

Impartirea premieloru in Bucuresci.
Vineri, 30 Iuniu s’a tienutu totu in palatulu 

Universitatiei (sal’a senatului), si solemuitatpa dis- 
tributiunei premieloru la elevele scdleloru secun- 
darie si primărie de fete din Bucuresci. La acdsta 
solemnitate, cave a fostu asemenea onorata prin 
presenti’a M. S. Domnitorului, afluenti’a asistenti- 
loru era asia, in catu circulatiunoa deveuise aprdpe 
impossibila. După ce elevele sc61ei centrale de 
fete au intonatu imnulu Cantului gintei latine,, 
acompaniatu de piano de catra professorulu loru, 
apoi dn’a Paulin’a Zacharescu, directdrea scdlei 
professionale, a pronuntiatu unu discursu. (Vedi 
Nr. 53 alu „Gaz. Trans.“) la care Mari’a S’a 
Domnitoriulu a binevoitu a rospunde in 
terminii următori:

„Domneloru professdre, Ddmneloru institutdre !
„Cu o viua multiumire Viu astadi in midiu- 

loculu Dv6stre a luă parte la serbatârea tinereloru 
eleve, incununandu si premiandu pe acelea, cari 
mai multu s’au distinsu, iu decursulu anului sco
lasticii, prin silintia la invetiatura si buna con
duita. Asigurandu-ve totdeodată de viuele sim
patii ale Ddmnei si de marele interessu ce portu 
pentru totu ce se refera la progressulu si cultur’a 
scâleloru de fete, nu potu a nu ve readuce din 
nou a minte, ca famili’a fiindu pdtra angulara a 
ori-carei societăți bine organisate, a Dvdstra este 
sarcin’a si missiunea instructiunei acelora fiintie, 
care intr’o di au se fia temeli’a familiei romane.



„Dăca istori’a trecutului uu ne pdte aretâ 
decatu starea de ignorantia si de sclavia a femeei 
mai la t6te popârele lumei antice, revelatiunea 
divina inse a chrestinismului ne arata si in pri
vii) ti a femeei, adeverat’a cale ce omenirea trebue 
se apuce spre a respunde la doctrin’a Mântuitorului. 
Chrestinismulu a facutu si in nrivinti’a femeei din 
intunericu lumina, si astfelu, in lupt’a de mai 
multe ori seculara a credintiei celei noue contra 
invechiteloru superstitiuni ale paganismului, cunun’a 
martirului a fostu primita si disputata de femea 
cu același curagiu, cu același devotamentu si 
adesea, cu mai multa ardore de catu chiaru a 
celoru mai mari eroi. Istori’a desvoltarei chresti
nismului ne arata, in chipulu celu mai invederatu, 
de ce parte însemnata era lipsita omenirea in totu 
timpulu sclaviei, in care diacea femea in anticitate. 
Onăre dăr’ timpiloru moderni; on6re ilustriloru 
barbati din t6te t.ierile, cari desteptati la facli’a 
religiunei, a justiției si a moralei, au recunoscutu 
in femea frumăsele si gingasiele virtuti, cu cari 
Dumnedieu a inzestrat’o spre desvoltarea si fericirea 
neamului omenescu.

„Cu cata sufletesca bucuria, cu cata naționala 
mandria n’amu vediutu cu- totii, anulu trecutu, de- 
votamentulu, abnegatiunea si sacrificiele, de cari 
este capabila femeia romana, atunci candu fii Pa
triei sângerau pentru cucerirea iudependentiei, candu 
durerile raneloru strigau alinare, candu bălele si 
mdrtea chiaru trebuieau invinse spre a asigură 
triumfulu nostru nationalu ! Convinși dâra de no
bilele simtieminte si aplecări ce Dumnedieu a 
pusu in anim’a femeei romane, Noi suntemu si
guri. dămneloru profesâre si dămneloru institutăre, 
ca Dvâstra nu veți crutiâ nici o ostendla, nu veți 
neglige nici o datoria, ci veți causa se devoltati 
si se imbunatatiti acele fericite dispositiuni ale fra- 
gedeloru fiintie, ce ve sunt incredintiate, prin ne
contenita propagare a luminei, a cuuoscintiei si a 
sciintiei basate pe religiune si pe morala chrestina. 
Astfelu numai fiicele romane voru deveni temeli’a 
familiiloru, vestalele Patriei, fericirea si podăb’a 
societatiei, speranti'a unui viitoriu demnu de soli
citudinea ndstra de sacrificiele generatiunei presente.“

După respunsulu Măriei Sale, fac&ndu-se ape- 
lulu nominalu alu eleveloru de premiatu, s’au 
presentatu succesivu tdte premiantele de ’si au 
primitu cunuuele si premiele din insesi manele 
Măriei Sale. Premiantele I, erau salutate de mu- 
sica la încununare. Premiantele clas’a V a scălei 
centrale, cele de musica, cele dela studie ale sc6- 
lei professionale si tăte premiantele i ale classei 
IV a scăleloru primărie, pe lenga premiele desti
nate de ministeriu, au mai primitu dela M. S. 
Domnitoriulu si cate unu deosebitu premiu, ce 
anume se tramisese de Mari’a S’a, că incuragiare 
si semnu de distinctiune pentru elevele diligente. 
Mai multe din elevele de premiatu, presentandu-se 
la apelu, oferieau M. S. Domnitoriului buchete de 
flori, adressandu M. S. Domnului si M. S. Dămnei 
caldurăso urări; eră ceva, ce mișcă pe asistenți 
vediendu, cumu M. S. Domnitoriulu, cu obicinuita’i 
blandetia si iubire, mangaiâ mai pe tăte elevele, 
ce premia.

După terminarea acestei solemnități Dămn’a 
Zacharescu, directărea scălei professionale, a oferitu 
M. S. Domnitoriului unu buchetu de flori artificiale 
lucrate de catra elevele sectiunei de florana a 
acestei scăle ; Mari’a S’a, multiumindu d-nei direc- 
tăre, a aretatu parerea s’a de reu, ca M. S. Dămn’a 
nu a potutu luă parte la acăsta frumăsa serbare, 
si a aretatu dorinti’a, ce are de a vedă espositiu- 
nea si produsulu scălei de.meserii, care a atrasu 
atatu de multu atențiunea, autoritatiloru si a pu
blicului.

Processulu atentatoriului Hodel.
In 10 Iuliu 1. c. atentatoriulu Hodel a tre- 

buitu se respunda înaintea tribunalului din Berlinu 
asupra faptului seu. Sal’a tribunalului (Kammer- 
gericht) eră indesuita de publicu. La 6rele 9 acu- 
satulu Hhdel, unu teneru debilu si fora barba, 
cu-o fisionomia ordinaria, intra, adusu de. doui 
gendarmi si se asiădia c’unu surisu indrasnetiu pe 
banc’a acusatiloru. Procurorulu de stătu cetesce 
actulu de acusatiune, in care descriindu-se tOte 
amenuntele atentatului, cumu adeca Hodel a pan- 
ditu pe promenad’a cu teii de după o carutia pana 
a sositu trasur’a, in care siedea imperatulu Wilhelm 
cu fiic’a s’a, cumu s’a rapeditu apoi si a trasu 
asupra persecutoriloru sei inca doue focuri. — Se 
constata, ca Hodel a avutu relatiuni de-a-rOndulu 
cu democrații socialiști, cu socialiștii chrestini si 
cu anarchistii, si ca a stătu in legătură si cu

capulu anarchistiloru Werner, a caruia programa 
întrece pe a comunei din Pariau.

După cetirea actului de acusatiune, pe care 
Hodel a ascultat’o c’unu aeru de nepăsare a ur- 
matu interogatoriulu:

Presiedintele: Acusatule, mărturisești, ca ai 
voitu se omori pe imperatulu Germaniei ? — Acusatulu: 
Nu. — Preș.: Ou ce intentiune a-i cumperatu unu re
volvere ? — Acuș.: Voieam se me impuscu. — Preș.: 
Diu ce causa voiea-i se faci acest’a ? — Acuș.: Diu causa, 
ca nu mai aveam parale si nu mai scieamu cu ce se tra- 
iescu. — Preș.: Pentru ce ai voitu se te impusei tocmai 
pe promenad’a tejloru, unde e publicu mai multu ? — 
Acuș.: Fiecare se impusca, unde-i place, eu ’mi-am alesu 
promenada teiloru. — Preș.: Der’ mai multi martori 
spunu, c’ai fi trasu cu revolverulu asupra imperatului. — 
Acuș,: Acest’a e falsu si in contra unei mărturisiri false 
n’sm nimicu de disu. — Preș.: Atunci pentru ce ai fu- 
gitu dupa-ce ai trasu ? — Acuș.: Despre acest’a nu sciu 
nimicu. — Preș.. Se mai dice, ca te-ai informatu despre 
6ra, candu e indatinatu imperatulu se esa. — Acuș.: Se 
p6te, der' n’am avutu intentiunea de-a impusca pe impera
tulu. — Preș.: Cu tâte aceste ai scrisu o scrisdre catra 
părinți, in care dici, ca’ti pare reu, ca n’ai nimeritu bine 
si pe care o subscrii: „Max Hodel, atentatoriulu M. Sale 
imperatului germanu?" — Acuș.: Si acuma ’mi pare reu, 
ca n’am nemeritu, m’am subscrisu „atentatore" numai in 
modu ironicu, ca-ci deca tota lumea me numesce astfeliu, 
ce’mi mai pasa mie de acestu cuventu. — Preș.: Dici, 
ca-’ti pare reu, ca n’ai nemeritu, cumu intielegi acest’a ? — 
Hbdel face o grimasa ironica si respunde : Intielegu, ca-’mi 
pare reu, ca nu m’am nemeritu pe mine insu-’mi. — 
Preș.: Ai mai scrisu: „Polen ist noch nicht verloren !“ 
(Poloni a inca nu-i perduta.) — Acuș.: Dâ, voieamu nu
mai se dicu, ca, ce nu e, p6te inca se fia. — Hodel nega, 
c’ar’ fi membru alu uniunei democratice-socialiste, marturi- 
sesce inse, c’a participatu că membre la mai multe socie
tăți, intre cari la cea anarchista din Lipsc’a. — Preș.: 
Sci ce insemneza a fi „anarchistu" ? — Acuș.: Firesce 
ca sciu! — Preș.: Ce e der’ anarchia ? — Acuș.: 
Nu me simtu datoriu a-ti dâ aci esplicatiuni. Si ce ar’ si 
folosi? eu nu te voi pote câștigă pe dta pentru ideile mele 
si dta nu me vei pote converti pe mine. — Preș.: Social- 
democratii te-au eschisu din partitulu loru. — Dâ, pentru 
ca am scrisu unu articulu contra loru. — Preș.: Intr’o 
di, la Scbkeuditz a-i disu catra unu birtasiu, care a refu- 
satu se-ti de o sala pentru-o întrunire (de „anarchisti“): 
„Candu va veni momentulu, in care vei fi spendiuratu, vomu 
sci noi cu cine 86 incepemu." — Acuș.: E possibilu 
Faceamu de multe-ori glume de aceste.

Intr’o alta scrisâre catra părinți dice Hodel, ca tim
pulu resbunarii a sositu. Germani’a are trebuintia de unu 
nou Teii. Totu intr’o scrisâre catra părinți le cere ertare, 
diceudu, ca s’a sacrificatu pentru omenire. Cateva dile in- 
ainte de atentatu elu dise : „Pandescu pe unu omu mare ; 
trebuie se plesnesca si apoi va fi mai bine." Hodel tagadu- 
iesce, c’ar’ fi facutu aserțiuni, precumu: „Voiu străbate 
pana la betranulu Wilhelmu. Trebuie se dispara tâte cape
tele mari. Fiecare se’si ie partea. N’avemu trebuintia de 
imperati, nici de regi, nici de principi, cari sugu sângele 
poporului. America n’are decatu unu presiedinte si acest’a 
mai merge. Pentru-ce se avemu soldați, pentru ce judecă
tori ? Fiecare pâte se se guverneze pe sine si se se pedep- 
sasca deca a gresitu." Hodel concede, ca aceste idei diu 
urma ar’ pote fi si ale sale.

După interogatoru a urmatu depositiunea mar- 
toriloru. Vreo 30 au fostu ascultați. Interes- 
santa e depunerea fotografului Dietrich. Hoedel 
a fostu la 1 Maiu in atelierulu lui spre a se fo
tografă. „Poți se faci o afacere buna cu fotografiile 
mele, ’i dise Hoedel — acumu inca nu sunt re- 
nuinitu dăr’ peste vreo cateva dile numele meu 
va străbate universulu, că o schintea electrica, 
eata io ’ti ceru numai siese fotografii gratisu, că 
se le impartu intre amicii mei." Fotografulu inse 
n’a voitu se faca ghesieftulu. — După terminarea 
pledoarieloru presiedintele a disu catra Hoedel: 
„Acusatule ’ti dau acumu cuventulu se te aperi." 
— „Fărte multiamescu pentru ori-ce aperare si 
pentru ori-ce gratia" respunse Hoedel c’unu tonu 
nerusinatu. Curtea la condamnatu după o scurta 
consultare la mărte. Hâdei si-a ascultatu sen- 
tinti’a cu capulu redicatu si suridiendu c’unu su
risu cinicu si malitiosu, că si candu nu ar’ fi fostu 
vorb’a de elu, ci de altulu. Candu a trebuitu se 
parasăsca sal’a, si-a apasatu palari’a pe capu, si-a 
iutinsu manile că se-i se lege, apoi a esitu, pre
cumu a intratu leganandu-se c’unu aeru fOrte sa- 
tisfacutu de sene insusi.

Congressulu etnograficu dela Parisu.

Iu 15 Iuliu 1. c. s’a inceputu sessiunea anu
ala a congressului internationalu etnograficu la 
Parisu in palatulu dela Trocadero alu espositiunii 

universale. Romani’a inca este representata la 
acestu congressu prin d. V. U r e c h i a. Demnulu 
representante alu României a primitu indata la 
deschiderea congressului dovedile cele mai mari 
de simpathia si a fostu distinsu intr’unu modu 
estraordinariu, care face tierei onOre. Este unulu 
din cele mai frumOse succese morale ale României, 
care’i cade bine tocmai in aceste momente, candu 
trece prin periodulu p6te celu mai greu alu esis- 
tentiei sale, lllta importantulu telegramu, ce fă 
adressatu dela Parisu „Romanului" cu privire la 
acelu stralucitu succesu alu României:

Paris, 17 Iuliu, 18G8.
Luni s’a deschisu Congressulu internationalu 

etnograp*hicu. Erau presinti intre alții dd. Henri 
Martin, Carnot, Duprat, Rosny, Appert, Halevy, 
Montjean, Caicedo.

Eri d. Urechia a fostu chiamatu la presie- 
denti’a Congressului, intrunitu in adunare generale 
la Trocadero. D. Urechia facil inaintea Congres
sului o alocuțiune, punendu onOrea, ce i-se făcuse 
pe sărn’a simpatieloru vii ale Franciei, ale lumei 
întregi, pentru Romani’a de curăndu atristata.

Marți Congressulu a primitu propunerea dlui 
Urechia de a nu se face charte etnographice de 
catra guverne, care sunt interessate a ascunde 
nationalitatile esistinte, ci de catra societăți sciin- 
tifice. Astadi Congressulu asculta unu memoriu 
alu dlui Urechia asupra causei României.

D j u v a r a, membru.
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(Ministrulu Bratianu in periculu 
de v i e a t i a.) Unu accidentu din cele mai ne
norocite — scrie „Romanulu" — a pusu in mare 
periculu vieati’a dlui Ionu Bratianu. Marți săi’a 
presiedintele consiliului prandise la M. S. Domni
toriulu la Cotroceni si plecase spre a se intârce 
in orasiu cu birj’a. Una din sentinelele din giu- 
rulu gradinei esi intr’unu modu bruscu si presentă 
arm’a: la acăst’a mișcare caii dela birj’a lui 
se speriara si o luara la fuga; birjarulu nu-i 
potii retienă cu t6te silintiele ce-’si dete. Atunci 
d. Bratianu se sculă in peciăre, că se dd ajutoriu 
birjarului; unu momentu după acdst’a trasur’a in 
cariera se isbi de unulu din stelpii de pe mar
ginea sioselei si se resturnă in siantiu. Isbirea 
fu atatu de violenta, incatu d. Bratianu fu arun- 
catu cu potere peste trăsură, pe marginea sioselei 
cu capulu de unu stelpu. Birjarulu fd aruncam 
intre cai si nu i se intemplă nimicu. D. Bratianu 
greu ramtu remase nemiscatu fara cunoscintia la 
loculu unde cadiuse. Nesce femei din casutiele 
învecinate alergara la loculu nenorocirei si ajutate 
de unu sergentu de orasiu transportară pe d. 
Bratianu intr’o casutia din apropiere. Aci femei’a 
de gazda si altele începură alu frecă cu ojietu, 
a- lu face se aspire mirosu de ierburi tari, si a-i 
dâ se inghitia otietu. Doctorulu Davil’a insciin- 
tiatu, alergă indata la fația locului. După aju- 
târiele date de sciintia d. Bratianu reveni in sine; 
Dr. Davil’a ilu transporta pe mani in trăsură si 
apoi la locuinti’a s’a dela Cotroceni, unde i se 
determina ajutărie mai seriăse si mai regulate. 
Scirea se respandi indata in Bucuresci cu intidl’a 
fulgurului. Unu mare numeru de doctori alergarea 
se dd concursulu loru si in puține Ore cas’a dlui 
Dr. Davil’a era plina de doctori, si de amici. In 
giurulu casei unu mare numeru de cetatiani veneau 
mereu se se informeze despre starea, in care se 
afla presiedintele consiliului. Mai multi doctori 
au petrecutu nOptea lenga d. Bratianu. Mercuri 
dimineatia la 8 Ore patru doctori au datu urma- 
toriulu buletinu : „Domnulu ministru-presiedinte 
I. C. Bratianu, intorcăndu-se dela palatulu Cotro
ceni, asdr’a la Orele 9l/2 a fostu resturnatu de 
birja. A fostu transportatu in cas’a dlui Dr. 
Davil’a. Are o plaga contusa la capu (regiunea 
occipito parietala drăpta). NOptea a fostu buna 
Ds’a este in deplina cunoscintia, nu esista nici 
unu simptomu gravu si starea actuala ne autori- 
sdza a speră, ca in curendu se va insanatosiâ." 
Subscrisi: Drii Fotino, Sergiu , ROmniceanu, 
Davil’a.

(„L’Alliance Latine) e titlulu unei 
reviste internaționale de literatura, istoria, filologia, 
sciintia si arta, care apare la fiacare trei luni 
intr’o fascicula de 200 pagine. Primulu numeru 
e celu de pe lun’a lui Iuniu. Redactata de membrii 
societății „l’A 11 o u e 11 e“ din Montpellier, acOsta 
publicatiune are de scopu se realiseze laudabil’a 
idea a confederatiunii, a înfrățirii — prin litere si 
arte — dintre tOte natiunalitatile de origine la



tina. De aceea si coprinde articole in limb’a 
spaniola, italiana, portugesa, romana, elvețiană, 
holanda si americana de sudu, t6te insotite d’o 
traducere in limb’a francesa. In ceea ce ne pri- 
vesce, primulu numeru publica unu estrasu, inti- 
tulatu Romanii, din „L e s E o u m a i n s“ de 
Edgar Quinet (tom. VI Oeuvres complătes), 6r’ 
printre poesiele din diferite dialecte romanice, ga- 
simu un’a sub titlulu Frații or u mei latini, 
in limb’a basalanguedociana de A. Langlade, in 
care e vorb’a despre suferintiele Romaniloru, fa- 
cându-se alusiune la rapirea Basarabiei. Negresitu, 
ca in secolulu nostru, candu germanismulu a 
ajunsu la unitate si candu slavismulu e ’n ajunu 
d’a ajunge si densulu, trebuie neaperatu, ca si 
gintea latina se se undsca, câ se fia tare si se 
p6ta sustiend lupt’a pentru esistentia. Acdsta 
unire, mai inainte d’a se face politicesce cata se 
se faca prin idea, prin produceri si prin simtie- 
minte, 6r’ publicatiunea de fația are tocmai me
nirea d’a realisa scopulu acest’a. E ddr’ d’unu 
interessu ■ capitalu, câ pe d’o parte cu totii se in- 
ciiragiamu frumdsa intreprindere, dr’ pe de alfa 
se indemnamu si se rugamu pe compatriotii noștri, 
literati si 6meni de sciintia, se publice catu mai 
multe si mai bune articnle ’n acdsta revista, spre 
a ne face cunoscuti si prin poterea mintii, cum 
ne-amu facutu prin poterea bratieloru. „Rom."

(Cantulu gintei latine in limb’a 
antica ebraica.) Cetimu in „Stafet’a" din 
Iași: M. S. Rabener, directorulu orfelinatului I. 
Neuschatz, predicatorii si membru onorificu alu mai 
multoru societăți humane din Iași a tradusu can
tulu iubitului nostru poetu V. Alesandri in limb’a 
antica ebraica si a inmanatu traducerea s’a dlui 
Alesandri cu urmatâri’a epistola: „Iași, 30 Iuniu 
1878. Stimabilului dnu V. Alesandri Mircesci: 
TraducOndu in limb’a antica ebraica „Canteculu 
gintei latine", spre a fi cunoscutu si coreligiona- 
riloru mei din Romani’a, tecstulu, pentru care 
juriulu superioru a conferitu antaiulu premiu lau
reatului poetu romanu, ve rogu se considerați 
acfet’a din parte’mi dreptu semnu de omagiu trium
fului Dvdstra dela Montpellier, asigurandu-ve tot
odată, ca si Israelitii Romani sunt forte mândri 
vediendu-ve in primulu rangu, intre glorioșii poeți 
de Ginta Latina. îmi veți mai permite ddr’ a ve 
oferi unu esemplaru imprimatu de traductiune si 
me voi simți prea fericitu onorandu-me cu res- 
punsulu Dvdstra de primire. Alu Dvâstra s. c. 1. 
— La care ilustrulu laureatu dela Montpellier a 
respunsu prin urmatâriele cuvinte: „Mircesci 2 
Iuliu 1878. Domnule Predicatoru ! Cu mare mul- 
tiamire am primitu scrisârea dvâstre impreuna cu 
traducerea ce âti facutu in limb’a antica ebraica 
a Cantului Gintei Latine. Nu me indoiescu, ca 
acdst’a traducere trebuie se fia ecsacta, fiindu lu
crata de unu omu invetiatu in bogat’a limba a 
Talmudului, inse regretu f6rte multu de a nu o 
potd intielege si de a nu pătrunde frumusetiele ei. 
Ve multiamescu, domnulu meu, pentru oferirea ce 
mi-ati facutu a unei esemplaru imprimatu alu tra- 
cacerei dvdstre, precum si pentru complimentele 
cuprinse in scrisdrea, ce mi-ati adresatu, si ve 
rogu se primiți s. c. 1." V. Alesandri

(împărțirea premieloru in Iași.) 
Cetimu in „Curierulu-Balassanu": Joi la 29 Iuniu 
a avutu locu solemnitatea impartirei premiiloru 
pentru t6te scâlele publice de băieți din orasiulu 
nostru, in sal’a Curtiei cu jurați din palatulu ad- 
ministrativu, care era superbu decorata cu ghir
lande de foi de stejaru si cu stindarte tricolore. 
Pe la 11 bre si diumetate sal’a era plina. Publi- 
culu se grăbise a asistă, la acdsta serbare națio
nala, menita de a incuragiâ si stimulâ activitatea 
eleviloru precumu si de a produce cea mai mare 
multiamire parintiloru, vediendu’si recompensata 
iubirea parintdsca prin meritulu fiiloru loru — 
La 12 ore dlu prefectu alu judeciului V. Gheor- 
ghianu, presiedintele solemnitatiei, asistatu de dnu 
P. Suciu reciorele Universitatiei, d. Adjutoru de 
Primariu si d. revisoru scolariu deschide serbarea 
in sunetulu musicei gardei civice. Dlu Chiriti’a, 
revisorulu scolariu, ceti unu discursu, prin care 
dsa făcu o fidela dare de sbma despre starea in- 
structiunei in anulu 1877 — 78, in sc61ele primărie 
urbane si rurale din judeciulu Iași. — După ds’a 
dlu professoru Popu Florentinu rosti unu discursu, 
prin care ds’a arata progressulu, ce a facutu cu 
deosebire instrucțiunea secundaria in Romani’a dela 
1865 si pana in presentu. Apoi se incepu dis- 
tributiunea premiiloru la elevii meritați din tbte 
sc61ele precum si la cei din Conservatoriu. In fine 
solemnitatea s’a inchisu prin o alocuțiune făcută 
de d. prefectu V, Gheorghianu, care arata, ca cu 

tpte greutățile ce s’au strecuratu peste capulu na- 
tiunei romane in acestu anu. totusiu templulu in- 
structiunei n’a stătu nici unu momentu inchisu. 
Dlui adresdza in numele guvernului multiamiri în
tregului corpu professoralu din Iași, pentru zelulu 
si devotamentulu, ce a pusu in îndeplinirea da
toriei de propagatori ai culturei naționale. Ds’a 
adresandu-se in urma catra elevi, le multiumesce 
pentru silinti’a, ce au pusu in cursulu anului si 
prin cuvinte caldur6se le stimuldza activitatea, do- 
rindu-le succese in viitoriu.

(Arestările si denuntiarile in 
G e r m a n i ’a) nu mai au finitu. Fiecare di ’si 
reclama victimele sale. Intre altele a facutu in 
tdta Germani’a sensatiune estraordinaria unu casu 
de denuntiatiune, care vatama adâncu simtiulu de 
moralitate si documentdza, la ce gradu de selba- 
tacia a potutu se ajunga chiaru si societatea mai 
aldsa germana in er’a militarismului, candu lumea 
se plbca numai înaintea succesului si a fortiei 
brute. In Munchen adeca unulu din pictorii cei 
mai renumiti ai Germaniei, directorulu academiei 
de bele arte P i 1 o t y, a denuntiatu pe unu amicu 
alu seu, pe batranulu doctoru in medicina T r e t- 
tenbacher pentru ca acest’a s’a esprimatu 
catra architectulu Seeberger, ca atentatulu in contra 
imperatului Wilhelmu este o drdpta peddpsa pentru 
masacrarea poporului la 1848. In urm’a acestei 
marsiave denuntiari betranulu medicu (de 73 ani) 
a fostu comdamnatu de catra tribunalulu din 
Munchen la inchisdre grea de o p t u luni. De- 
nuntiantulu Piloty a trebuitu se parasdsca sal’a 
tribunatului, unde a depusu in contra amicului 
seu, sub asistintia militară, ca-ci poporulu, care 
se adunase in mare numeru in giurulu edificiului 
era astfeliu de iritatu in contra-i, incatu începuse 
se’lu uiduibsca cu flueraturi si înjuraturi.

(T r a s n e t u.) Cetimu in „Telegr. Romanu" : 
Biseric’a ndstra gr.-or. din comun’a Chintelnicu, 
comîtatulu Solnocu-Doboc’a, a fostu cuprinsa si 
acestu anu de o grdza ne mai pomenita. In 21 
Iuniu 1878 pe la 9 6re sdr’a, fiindu o furtuna 
grea, bra clopotariulu tragăndu clopotele după 
datina; deodata ne-amu pomenitu cu turnulu totu 
in flacara, carea trecîl in acelu momentu. Parochulu 
Nicolau Russu, alergandu la biserica, a strigatu la 
vecini, ca biseric’a arde si pe clopotariulu la tras- 
nitu. Intr’aceea intrandu elu in tind’a bisericei a 
observatu, ca podulu totu erâ josu, si dandu in 
laturi, a aflatu pe sermanulu clopotariu totu in 
flacara, t6te hainele au arsu pe densulu, chiaru 
sierpariulu, opincile ardeau pe elu, scotiendu-se 
afara pana la o casa vecina, au remasu, nevorbindu 
pana dimindti’a, bra diminbti’a a inceputu a vorbi 
puținu si atunci fu transportatu cu caruti’a pana 
in spitalu in Bistritia. Turnulu bisericei este totu 
derimatu cu totu acoperisiulu tindii. Norocire, ca 
clopotele, pe lenga tdta furi’a elementului, au re
masu nestricate, despre ce toti observatorii străini 
remasera uimiți.

(Giuvaerele reginei Isabell ’a.) 
Resultatulu licitatiunii giuvaericaleloru sale n’a 
satisfacutu pana acum așteptările reginei Isabell’a. 
Cele doue dile de licitatiune, in care se asteptâ 
se intre unu milionu, n’au produsu de catu 
503,590 franci. O brosia renumita in societatea 
inalta, unu fluture cu aripele redicate, aju cărui 
corpu e formatu din patru diamante, br’ capulu 
dintr’unu singuru diamantu de 22 căraturi, nu s’a 
suitu de catu la 118,800 franci, unu colieru de 
30 diamante si 31 smaralde s’a vtadutu cu 76,000 
franci. Pretiulu celu mai mare l’a dobenditu o 
salba de 39 briliante mari; ea s’a datu pe 
191,800 fr. La a trei’a licitatiune, va veni ron- 
dulu unei parechi de cercei renumiti, care se voru 
urcâ celu puținu la 300,000 franci.

Sciri încrunte din Romani’a. — „Monitoriulu" 
publica decretulu, prin care se deschide pe sem’a ministrului 
de resbelu unu creditu la 312,971 lei 37 bani pentru in- 
tretienerea armatei pe lun’a lui Iuniu. — „Monitoriulu" 
publica mai departe decretutu, după care toti reservistii 
contingentului 1870—71' se libereza din servitiu cu diu’a 
de l-a Iuliu a anului curentu. — Pe fiecare di, scrie 
„Rom. Lib.“, se intalnescu pe calea ferata trenuri pline cu 
reservisti, cari se desconcentreza pe rendu, din 15 in 15 
dile. Bucuri’a braviloru militari e mare, ca-ci e multa vreme, 
de candu nu si-au vediutu caminurile si familiile loru. — 
Sambat’a trecuta au sositu din Russi’a 9 vagâne, incarcate 
cu muuitiune si cu armata russa si au plecatu spre Giurgiu. 
— Societatea academica serbesca din Belgradu a alesu pe 
d. B. P. Hasdeu de membru onorariu după propunerea re
numitului juristu croatu V. Bogisich si a filologului Nova- 
kovici. — „Monit." mai publica relatiunea interessanta a 
d-lui Gr. G. Tocilescu, directorulu museului de antichitati, 

care a fostu insarcinatu de catra ministerin cu-o- escursiune 
la schitul u Verbil’a. —

Cu l-a Iuliu stilu vechiu s’a inceputu unu 
nou abonamentu la

„GAZETA TRANSILVANIEI"
pentru semestrulu alu II-lea 1878 cu conditiunile 
din fruntaria.

Rogamn pe domnii aceia, a caroru abonamentu 
espira cu 30 Iuniu st. v., cii se grablsca cu reinoirea 
lui, cii se li s£ p6ta tramite fOi’a regulatn.

Domnii noui abonanti sunt cu deosebire ru
gați a ne tramite adressele dloru esacte, aretandu 
si post’a cea mai aprdpe de loculu, unde locuiescu.

Concessionatu de Colegiulu sanitariu francesu sub Nr. 4695/i876. 
Concessionatu de ministeriulu ungurescu Nr. 15536, 24/VIII 1876.

Concetatiani !
Cine simte a fi atacatu de cele mai josu numite mor

buri, acel’a se nu perda din vedere a’si procura de aci dela 
depositu o sticla din Elixirulu ungurescu de vibtia 
din munții Carpatiloru reuumitu in Franți’a, Angli’a 
si Germani’a. Successulu este atatu de avautagiosu, iu catu 
ori-ce morbu, fia chiaru invechitn, ’lu cureza si trebuie se 
ajunga fiacare omu adenci batranetie. Chiaru Omenii de 
altmintrea senatosi sunt scapati de suferintie de sto- 
machu, intrebuintiandu in fiacare di Elixirulu acest’a.

Preparatu din ierburile Carpatiloru, asigureza flăcărui 
omu adenci betranetie, intrebuintiandu’lu după instrucțiune. 
La urmatdriele morburi curarea e repede la momentu : 
Friguri, cholera, disenteria, epticosi si tote suferintiele de 
stomachu. 2B. ZP’ULClxs.
1—3 Malatze’u Icnga Carpati.

Sticla costa 1 fl. v. a. pentru Romani’a 2*/s lei-

s. P. Mailath, Brasiovu.

Pravurile purgative gazose
dela Elopatalc.

Cuprindu in sene părțile constitutive chemice ale 
apeloru renumite dela Elopatak.

Efectu deosebitu arata pravurile aceste in contra slabitiunii 
de stomachu, lipsa de apetitu, in contra galbinarii si t6te 
bălele de apa seu hydropica, in contra trenjiloru, la doreri 
de besica,' tiav’a udului, nisipu si petra in ele, cathare cro
nice, înfiaturi, curgeri albe, ametiele, congestiune catra capu, 
peptu s. a. 7—12

Una dosa din pravurile aceste are efectulu 
câ 2 dose de pravuri ale lui Seidlitz.

Pretiulu unei cuthie cu 12 dose este petotindeue 80 
cruceri m. a.

Cei, cari voru ale ave in depositu spre vendiare, pri- 
mescu rabatu.

Depositulu generale se afla in BRASIOVU in 
apothec’a lui GREGORIU SAV’A.

Fretiurile piatiei
in 19 Iuliu n. 1878

Hectolitre. 
fruntea . .

fl. cr.
9.30

GranU' midiulocu . . 9 —
de diosu . . 8.50

Mestecatu .... 7.30

Secara j fromdsa . .
1 de midiulocu

5.80
5.50

„ .. . ( frumosu . .manuu'. , ... ,[ de midiulocu
5.10
4.90

„ . ( frumosu . .Ovesului , ....| de midiulocu
3.—
2.90

Porumbulu .... 5.30
Meiu ..... 7. -
Hrișcă —.—

1 Chilo. fl. cr.

Hectolitre. fl. cr.
Mazerea . • • • • 5.30
Lintea • ■ • • —.—
•Fasolea . • » • • 7.—
Cartofi . 2.—
Sementia de inu . . 10.60

Seu de vita prospetu . 36.—
„ „ „ topitu 40.—

Carne de vita . . —.40
H de rimatoriu . —.48

de berbece . —.32
100 Chile, fl. cr.

CJ-u.rs-u.ln. la, Tours a de Vien’a
din 20 Iuliu

5 °/0 Rent’a charthia 
(Metalliques) . . . 64.75 

5°/0Rent’a-argintu (im- 
prumutu nationalu). 66.60 

Losurile din 1860 .114 — 
Acțiunilebanceination. 830.— 

„ instit. de creditu 260.80 
Londra, 3 luni. . 115.55

st. n. 1878.
Oblig, rurali ungare . 76.25

„ „ Banat-Timis. 79.50
„ „ transilvane. —.—
„ „ croato-slav. 78.—

Argintulu in mărfuri . 101.— 
Galbini imperatesci . 5.49
Napoleond’ori ... 9.27
Mărci 100 imp. germ. . 57.15

La numerulu acest’a se alatura anuuciulu de 
aparitiune alu făiei biseptemanale „Amicului Familiei11 si 
O „Cununa de rogatiuni“ din „Cartea de rogetiuni" de 
N. Pop’a in Gherl’a.

Se alatura totodată cdl’a de prenumeratiune la 
„Collectiunea de predici funebrale si ertatiuni“, pre
lucrate de d. T i t u B u d u , asess. consist, in Gherl’a. 
Primindu inse numai unu numeru micu din anunciulu 
acestui opu, ’lu vomu impartasi numai domniloru abo
nați preoți.
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