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In ajunuiu lupteloru parlamentari.
Brasiovu, 23 Octobre 1878.

Discursulu tronului, cu care a deschisu Maies
tatea S’a diet’a Ungariei, este elocuentu, nu prin 
ceea ce spune, ca-ci nici-odata dela 1867 inc6ce 
n’a fostu asia de scurtu, rece si fora coldre că 
acuma, ci mai multu prin ceea ce retace. Situa- 
tiunea politica interidra nesigura si incurcața se 
oglinddza in acestu discursu, care nu contiene nici 
unu feliu de programu si pleddza numai pentru 
resolvarea reciproca a uuoru cestiuni neamanabile, 
cumu este revisuirea legei militarie dela 1868, 
care inca a fostu votata numai pe 10 ani, a că
reia durata espira prin urmare in anulu curentu 
si reinoirea pactului financiariu cu Croti’a.

In impregiurarile critice actuale, candu este 
greu a prevedd fia si numai pe cateva septemani 
direcțiunea ce-o va luă cris’a, in care se vede În
curcata monarchi’a, discursulu tronului nici n’a 
potutu se fia mai esplicatu. Cestiunea ocupatiunei 
o atinge numai, că si in treacatu. Cu tdte astea 
tocmai acdst’a cestiune este cea mai principala, in 
giurulu careia se invertescu tdte celelalte.

Astadi numai pdte fi vorb’a prin urmare de 
roalisarea programeloru de reforme grandidse, ce si 
le-au formulatu cu ocasiunea alegeriloru partidele 
guvernamentale si opositiunale, activitatea dietei 
va fi absorbita de cestiunile politicei esteridre in 
legătură cu cris’a ministeriala. Desbaterea adressei 
de respunsu la discursulu tronului promite a fi 
fdrte furtundsa. „Opositiunea întrunită® si „stanga 
estrema® au scrisu pe stindartele loru : Josu cu 
Andrăsy si Tisza 1 Opositiunea maghiara după 
mărturisirea tuturoru organeloru sale numai in că
derea acestoru doui miniștri vede salvarea patriei. 
Asiaddr’ ea ’si va dâ tdte silintiele, spre a-i res- 
turnâ.

Fația cu agitațiunile opositiunei Andrăssy si 
Tisza făcu totu ce le sta in potintia, spre a ’si 
asigură earasi maioritatea in parlamentu si spre a 
mediuloci alegerea de partisani de ai loru catu 
mai multi in delegatiuni. Astfeliu cornițele An
drăssy ar’ voi se paraliseze votulu dietei ma
ghiare in cestiunile esteridre punendu tdta greutatea 
pe votulu, delegatiuniloru, cari fiindu compuse 
dupu placulu seu, voru aprobă negresitu totu- ce 
a facutu elu.

Prim’a lovire intre guvernamentali si opositiu- 
nali va avd locu la alegerea presiedintelui dietei. 
Guvernulu va candidă de presiedinte pe Ghyczy, 
dr’ opositiunea pe Bitto. Este probabilii, ca pentru 
acest’a din urma voru votă tdte partidele opositio- 
nale si atunci guvernamentalii potu fi usioru res- 
turnati.

Caderea Iui Andrăsy si venirea opositiunei ma
ghiare la guvornu ar’ nasce in momentele de fațjia 
cele mai grele complicatului interidre, cris’a in locu 
se se delature s’ar’ mari. Opositionalii inainte de 
tdte sunt inimici jurați ai anecsiunei Bosniei, po- 
litic’a loru este prin urmare diametralu opusa 
planuriloru ce se cocu la curtea de Vien’a. Con
secințele unui desastru a comitetului Andrăssy in 
camer’a maghiara potu fi ddr’ fdrte grave. După 
cumu i se scrie dela Vien’a unei fdie din Berlinu 
guvernulu se teme, că nu cumva diet’a maghiara 
se se grabdsca a face o manifestatiuue, care ar’ 
potea se sdruncine positiunea comitelui Andrăssy 
seu se prejudece votului viitoriu alu delegatiuniloru.

Lupt’a ce se va incinge in parlamentulu 
ungaru este indreptata inse in prim’a linea in 
contra influiutiei partidului militariu austriacu, 
care devine din dî in di mai preponderanta. Sem- 
burele opositiunei ce-o făcu maghiarii in cestiunea 
ocupatiunei este si remane tendinti’a de a se 
emancipâ de sub tutel’a Vienei, de a paralisă o 
acțiune, care nu se pdte pune nicidecumu in con
sonanța cu interessele specifice maghiare.

Caracteristicu este, ca in prim’a siedintia a 
dietei, celu d’antaiu vorbitoriu s’a sculatu pentru 
a protestă in contra celoru, cari voiescu, că cu 
ori-ce ocasiune se demonstre unitatea monarchiei. 
Daniela Irănyi a declaratu adeca, ca ddca se va 
plantă pe palatulu din Bud’a pe lenga stindartulu 
ungurescu si croatu si celu imperatescu negru- 
galbenu, elu cu amicii sei de principii voru ab
sentă dela deschiderea solemnela a dietei. Palatulu 
regalu, dise elu, e unu palatu nationalu si la ser
bări naționale nu se cuvine se fâlfâie de pe elu 
altu stindartu, decatu celu nationalu; stindartulu 
negru-galbenu este numai unu simbolu alu unitatii 
monarchiei, o idea, pe care totu o mai sustionu 
cei din Vien’a! —

Deschiderea parlamentului ungurescu.
Dumineca in 20 Octobre avu locu cu indati- 

nat’a solemnitate deschiderea Corpuriloru legiui- 
tdrie ungare in sal’a tronului a palatului regalu 
din Bud’a. După serviciulu divinu, celebratu de 
cardinalulu primate alu Ungariei, asistatu de mai 
multi episcopi, membrii ambeloru camere se adu- 
nara in sal’a tronului. Au fostu de fația si mai 
multi din partidulu Kossuthianu, intre cari Simonyi, 
Helfy, Edtvos s. a., doui deputati portau uniform’a 
de oficieri. Ceremoni’a a decursu după programa. 
Maiestatea S’a atatu la intrare catu si Ia parasirea 
salei a fostu primitu cu Eljdn-uri repetite. Maies
tatea S’a a ocupatu tronulu din fația si acope- 
rindu-si capulu, a restitu urmatoriulu

Discursu alu tronului:
„Onorați domni Magnați si Depu- 

tati, iubiți Credintiosi! Ve salutamu 
la pragulu acestei sessiuni noue legislative cu atatu 
mai mare bucuria, cu catu simtimu sub impregiu
rarile de fația mai multu necessitatea spriginului 
D-vdstre intieleptu, tare si patrioticu. Din caus’a 
situatiunei, in care se afla de presentu guvernulu 
tierii, nu potemu se indicamu agendele importante, 
ce voru pretinde activitatea D-vdstre, ddr’ petruusi 
de insemnatatea acestoru probleme, Vomu îngriji, 
că guvernulu tierii se pdta fi catu mai curbndu in 
positiune, a le desemnă si a participă cumu cere 
constitutiunea la resolvarea loru. Acuma ve atra- 
gemu atențiunea numai asupra aceloru doue obiecte, 
cari trebuie se fia celu puținu provisoricu resol- 
vate in timpulu celu mai scurtu, adeca usupra 
dispositiunei privitdrie la poterea armata si asupra 
conventiunei financiarie, ce este a se inchiaiâ cu 
regatulu Croației si alu Slavoniei, dedrece legile, 
cari le reguldza, sunt in vigdre numai inca pana 
la finele anului acestuia. Intieleptiunea D-vdstre va 
află calea, pe care se potu resolvâ aceste afaceri 
asia, că nici in conducerea loru constituționala se 
nu se ivdsca pedeci, nici se nu fia lipsa a grăbi 
resolvarea loru definitiva intr’unu modu necores- 
pundietoriu insemiiatatii loru.

„In Congressulu dela Berlinu amu primita cu 
privire la ocuparea si administrarea Bosniei unu 
mandatu europeanu. Trebuie se Ne esprimemu 
parerea de reu, pentru-ca resolvarea acestei pro
bleme nu s’a potutu ajunge pe cale pacifica. Mul- 
tiainita atitudinei bravei Ndstre armate, care merita 
recunoștința cea mai mare, se pdte consideră 
partea prima a acestei probleme astadi deja de 
finita. (Eljen.)

„Deocamdată, pana ce ministrulu Nostru de 
esterne va potd se dd înaintea corporatiuniloru 
chiamate pentru acdsta (ad. delegatiunile) deslușire 
mai detailata, ne servesce spre liniștire a ve co
munică, ca bun’a înțelegere, in care traimu cu 
tdte poterile, Ne indreptatiesce la speranti’a, ca 
partea restanta a problemei se va potd esecutâ cu 
cea mai mare crutiare a popdreloru Ndstre iubite 
in vointi’a loru de a aduce sacrificii.

„In speranti’a acdst’a si avendu increderea, ca 
patriotismulu, intieleptiunea si moderatiunea D-vdstre 

va află si in acdst’a dieta caile si mediuldcele, ce 
ducu la binele si înflorirea iubitei Ndstre Ungarie, 
declaramu prin acdst’a diet’a de deschisa.“ (Eljen-uri 
prelungite.)

-------- v
I

Intrarea triumfala a armatei romane in Bucuresci.
Cu diu’a de 8 Octobre, diu’a intrării triumfale 

a eroiloru dela Griviti’a, Plevn’a, Rahov’a si Sinar- 
danu in Bucuresci, si-a luatu inceputulu o noua 
era gloridsa, in care a intratu Romani’a după doue 
sute de ani de umilire. Palosiulu stramosiescu a 
lucitu drasi primadata după doue vdcuri de restriște 
in intrdg’a lui splenddre. Eutusiasmulu si bucuri’a 
poporatiunei capitalei, care alergă cu cununi de 
flori inaintea armatei si a vitdzului ei Capitanu, 
era nemărginită. Niciodată stradele si piatiele ora- 
siului nu au fostu atatu de indesuite de mulțime 
că acuma, candu fiecare așteptă cu impatientia so
sirea braviloru cu trofeele luate in luptele gloridse 
din Bulgari’a. Mareati’a serbare a decursu, după 
descrierea ce-o aflarnu in diuariele din Bucuresci, 
intr’unu modu cumu nu se potea mai stralucitu. 
Mosneagulu si copilulu, bărbații si femeile im- 
bracasera haina de serbatdre si alergara in
aintea ostirei la Baneas’a afara sdu ocupara 
unu locu potrivitu pe stradele capitalei. Afara 
la siosea si la Baneas’a pe langa vreo 20,000 de 
oștire de tdte armele a fostu unu publicu de 
peste 50,000. Strad’a Victoriei era admirabilu 
decorata. Fiecare ferdstra era decorata cu drapele 
tricoldre, flori si covdre. Balc6nele si ferestrele 
erau pline de ddmne si domnisidre, cari așteptau 
cu flori si cununi pe vitejii ostirei. Timpulu era 
fdrte frumosu si natur’a favorisandu acdst’a ser
bare a gloriei romane. La 11 dre nu se mai 
gasea nici unu locu in tribunele redicate de pri
măria lenga arculu de triumfu.

Arcul u de triumfu are o arcada de 
trecere pe sub elu pentru 12 dmeni. La mediu- 
loculu pârtii superidre era asiediata o statua 
mareatia a istoriei, inalta că de 4 metri. De 
ambele parti ale statuei erau asiediate diferite 
trofee precumu arme, zale, casce s. a. In fruntea 
arcului sub statua era inscriptiunea : „A p e r a- 
t o r i 1 o r u independintiei, Orasiulu Bu
curesci® ear’ de-o parte si de cealalta sub brîulu 
formatu de fruntea arcului, numele urmatdrie: 
Griviti’a, Opanez, Plevn’a, Rahov'a, — Arcer 
Palank’a, Lora-Palank’a, Smardanu, Vidinu. După 
aceste erau dilele, in cari s’au datu glpridsele bă
tălii si iu ambele laturi inițialele suveraniloru, cu 
fam’a, care le trambitia numele.

Tribunele din giurulu arcului erau dispuse in 
modula urmatoriu : pe partea dreapta in fați’a 
arcului tribun’a Primăriei ; miniștrii si corpulu 
diplomaticu; M. S. Ddmn’a; Crucea Roșia; 
Ddmnele ; Camer’a si Senatulu ; Curțile de casa- 
tiune si de Compturi; Curțile si Tribunalele; 
Clerulu si Professorii; Societatea academica si 
geografica: Militarii străini; Străinii civili si 
in fine tribun’a reservata. Pe partea stanga erau 
tribunele: Delegații judetieloru; Press’a; Au
toritățile administrative, Comerciulu si Industri’a; 
Ranitii si in fine tribun’a publica. In intrulu 
cercului formatu de tribune erau asiediati pe partea 
stanga elevii scdlei normale, elevele asilului Elen’a 
Ddmn’a si ale celorlalte scdle din capitala, pe 
partea dreapta elevii scdlei de agricultura, ai di- 
feriteloru alte scoli si representantii societatiloru 
naționale si străine. — Venirea ranitiloru in me- 
diuloculu trupeloru, ce erau înșirate pe campfa 
dela Baneas’a, fu salutata cu entusiasmu; vitejii 
ostasi se închinară cu respectu inaintea ranitiloru. 
M. S. Regala Domnitoriulu, care sosise la Bands’a 
inaintea Ddrnuei, trecu pe dinaintea trupeloru. După 
sosirea Ddmnei, care fii primita de strigări en- 
tusiaste de ura, se celebră unu serviciu divinu pe 
unu altaru de campu de catra Santi’a S’a metro- 
politulu-primatu, asistatu de SS. LL. episcopii de 



Argesiu si de Ramnicu si incungiuratu de inaltulu 
cleru. După serviciulu diviuu se dete citire pe 
corpuri urmatoriului ordinu de di alu Domnitoriului:

Bravi ostasi! Tidr’a prin delegații ei, 
împreuna cu capital’a, împodobita câ niciodată si 
însuflețită de celu mai sacru simtiementu alu pa
triei recunoscatârie, ve primesce astadi si saluta 
in voi nu numai pe eroii dela Griviti’a, Plevn’a, 
Rahov’a si Smardanu, dbr’ chiaru pe aceia, cari 
prin sângele loru au pusu pe fruntea României 
corbn’a independentiei.

Am alesu acbsta di memorabila, spre a pune 
la drapelele armatei aducerea aminte neperit6ria a 
trecerei Dunărei si a decorâ drapelele regimente- 
loru, cari la Smardanu au lasatu o urma mai 
multu despre viteji’a romana. Achsta amintire va 
indemnâ pe urmașii voștri a fi demni de voi, pre- 
cumu voi ati fostu demni de străbunii voștri si 
drapelulu vostru va fi dea-pururea respectatu câ si 
numele de romanu,

Bravi ostasi! Fiți de acumu mândri de 
numtde ce portati, pastrati in voi credinti’a băr
băției vbstre si amintirea entusiasmului patrioticii, 
cu care națiunea ve serbatoresce astadi, dâr nu 
incetati de a vedd in stâgulu vostru talismanulu, 
care ve inddmna a pastrâ cu cea mai mare san- 
tiaiiia simtiementulu de datoria si disciplina.

Sunt siguru ddr’, ca si de acumu inainte, ori 
unde datori’a ve va chiemâ, veți fi unu ecsemplu 
de ordine si disciplina, mai cu shma aducându-ve 
aminte, ca anim'a Mea este cu voi si ca nu am 
mai mare fericire, decatu acea de a ve dice : V e 
multiumescu copii!

Cu m ndria Me punu acumu in capulu vostru, 
spre a intrâ in capital’a tierei, unde poporulu re- 
cunoscatoriu ve asthpta cu nerăbdare se ve arate 
dragostea si bucuri’a s’a.

Datu in Bucuresci astadi 8/20 Octobre 1878.
C ar ol u.“

Mari ele Loru regale decorară apoi stindartele, 
M. S. regala D6mn’a se sui in trăsură cu damele 
sale de ondre si merse la tribun’a s’a dela drdpt’a 
arcului de triumfu. Ddmn’a si damele de oudre 
duceau cu sine in trăsură cate o corfa cu flori. 
D6mn’a imparti florile sale cu amabilitatea-i cu
noscuta fetitieloru asiediate sub tribun’a M. S. 
Oficierii străini tramisi, câ representanti ai diferite-1 
loru state spre a asistâ la acdst’a serbare, fura cei | 
d’antai, cari ocupara tribun’a ce li se pregătise. 
Apoi se ivi celu d’antaiu convoiu de răniți, for- 
matu de aceia, cari nu poteau merge departe, pe 
josu si carora li se destiuase o tribuna. Vederea 
loru produse in toti asistenții unu simtiementu de 
multa duioșia, care indata se transforma in urări 
caldurdse, ce isbucnira din tdte pepturile câ unu 
glasu de mii de glasuri. D. capitanu din garda 
Marinescu luâ initiativ’a unei colecte pentru răniți 
si publiculu asistentu contribui cu graba si iubire.

In fine trupele in frunte cu M. S. regala in- 
cepura mișcarea spre arculu de triumfu. Domni- 
toriulu se ivi calare in fruntea statului seu majoru. 
Buchetele si Cor6nele incepura a curge din t6te 
părțile câ plâi’a intre strigate entusiaste si ne
mărginite de ura! D. I. P. Dimitrescu, locotii- 
toriulu de primariu, saluta pe Mari’a S’a in nu
mele orasiului asia:

„M a r i’a T’a ! Tunurile turcesci dela Vidinu, 
Rusciucu si Turtucai’a facut’au pe brav’a armat’a 
romana se’si parasâsca caminulu, se incungiure 
tronulu si avbndu in capu pe marele ei capitanu, 
se alerge la fruntarie pentru aperarea moșiei stra- 
mosiesci. încercări grele, privațiuni de totu fe- 
lulu, jertfe generâse au formatu viati’a ei departe 
de ai sei. Armat’a romana sub brav’a conducere 
a Măriei Tale Regale a luptatu si ’si a versatu 
sângele cu atata barbatia, câ se asigure viitorulu 
si independinti’a patriei. Tidr’a dăr’ p6te fi mandra 
de 6stea ei, care a reinviatu fal’a numelui roma- 
nescu si istori’a de siguru ei va impleti cu dragu 
cunun’a neuitarei. Prin eroismulu armatei, imbar- 
batatu de curagiulu si devotamentulu marelui ei 
capitanu, Romani’a a scapatu de navalirea pagana 
si a ajutatu pe unu poporu vecinu si amicu se’si 
scuture cafenele sclaviei spre a se incaldi la sdrele 
libertatiei. Griviti’a, Rahov’a, Plevn’a si Smardanu 
voru spune in eternu trecatoriloru viteji’a popo
rului romanu, pe care nu’lu cunoscea destuiu de 
bine nici vecinii, nici străinii. Aceste localitati 
au aretatu lumii, ca bratiulu, care a purtatu sap’a, 
scie pe campulu de on6re se pârte cu aceeași bar
batia si arrn’a, sburandu shu la victoria său mdrte. 
Oștea ’si-a implinitu cu abnegatiune datori’a. Sân
gele fratiloru noștri remasi pe campulu de lupte 

va fi o dovada neperitâria de purtarea romanului 
in acestu complitu resboiu; si printr’o generdsa 
hotarire elu a facutu, câ nesce locuri aprbpe necu
noscute se dobanddsca unu renume in posteritate 
si se fia teatrulu gloriei n6stre. După o lunga 
despărțire, in care tidr’a a urmatu cu doru pe 
armat’a si Capitanulu ei, vitejii României reintor- 
cându-se astadi in capitala, ii salutamu cu recu- 
noscintia, respectu si devotamentu. Se traiti Mari’a 
V6stra regala! Se trăirea Mari’a S’a D6mn’a ! 
Se traidsca brav’a oștire romana!"

D. C. A. Rosetti salutâ apoi pe M. S. in 
numele delegatiuniloru din judetie si delegații stu- 
dintiloru in numele juni mei studidse, in fine primi 
cordnele ce i le oferiră daniele delegate de socie
tatea „Concordi’a" si apoi cu-o voce adbncu emo
ționata rosti urmatâriolo cuvinte, cari produseră 
unu fremetu de entusiasmu:

„Dragostea si bucuri’a, cu care capital’a si 
tidr’a intrdga prin delegații sei primesce astadi 
armat’a, este cea mai frumdsa resplatire pentru 
totu ce ea a rabdatu pe campiele din Bulgari’a.

In numele braviloru osteni Ve multiamescu 
din tdta anim’a pentru strălucit’a iritimpinare ce 
le faceți si pentru cuvintele pline de patriotismu 
ce ne-ati adresatu. Da ! mandra p6te fi tidr’a de 
fiii sei. Cu incredere au mersu la lupte, câ voi
nici s’au intorsu. De aci inainte fia liniștita 
scump’a ndstra patria: unu poporu. care ’si-a 
versatu sângele pentru independinti’a s’a, cu 
eroismu va luptâ, câ se intardsca sî se traibsca 
iubit’a nâstra Romani’a de sine statatâria. “

Urări caldurdse si repetite acoperira cele din 
urma cuvinte ale Augustului conducâtoriu alu Ro- 
maniloru pe calea biruintiei si apoi M. S’a porni 
spre orasiu iuso^itu de tunete de urări ale imensei 
poporatiuni. Trecerea ostirei incepu. După musici 
erau cele 6 stindarte luate dela turci, apoi tunu
rile in numeru de 42 si apoi diferitele corpuri de 
armata tâte insolite de unanime urări si de-o pldie 
de buchete si de cunune.

Defilarea pornita ’si urma apoi cursulu in or
dinea indicata prin programa, adeca :

Unu plutonu de gendârmi călări, ranitii si 
drapelele luate trofee peste Dunăre, (portate de 
sergenți din diferite corpuri ce sunt decorați); 
Mari’a S’a' regale Domnulu; statulu-majoru Dom- 
nescu; comaudantulu superioru alu trupeloru : 
statulu-majoru alu seu: musicele dela t6te regi
mentele de infanteria; drapelele si stindartele ar
matei de linia si armatei teritoriale; comandantulu 
divisiunei I de infanteria; batalionulu de geniu ; 
batalionulu 1 de venatori; batalionulu 2 de vena- 
tori; tunurile luate trofee (couduse de pompieri); 
regimentulu micstu de dorobanți; reg. 2 de linia; 
reg. 3 de linia; reg. 2 de artileria; comandantulu 
divisiunei II de infanteria: plutonulu de marinari; 
batalionulu 4 de venatori; regimentulu 4 de linia; 
reg. 3 de linia; ambulanti’a; reg. 7 de linia; 
reg. 1 de artileria; comandantulu brigadei de 
cavaleria; musicele regimenteloru de roșiori; divi- 
sionulu micstu de calarasi; regimentulu 1 de ro
șiori ; regimentulu 2 de roșiori.

M. S, Domnulu primi defilarea in piati’a tea
trului, unde ajungGndu la 3 bre se asiediâ cu 
statulu seu maioru si cu oficierii straiui. Striga
tele de bucuria erau nesfersite, soldatii si oficierii 
erau incarcati de cununi de flori. Defilarea a 
tienutu mai multu de o ora si jumetate. Pe la 
5 6re după intbrcerea M. S Regale la palatu, 
incepuse a se mai rari lumea pe calea Victoriei, 
ear’ armat’a a ajunsu la Filaretu, unde primari’a 
ia datu o mbsa. Sdr’a iluminarea brilianta a im- 
plutu din non stradele principale de lume. Pe la 
8 bre 5 musici militare au mersu cu tortie la 
palatu, unde au cantatu, esindu MM. LL. Regale 
in balcouu, aclamate entusiasticu de poporu. Gra- 
din’a botanica de pe Bulevardu si gradin’a palatului 
erau iluminate splendidu cu lampi6ne venetiane. 
Mai multe case de pe calea Victoriei se distingeau 
prin iluminare brilianta cu gazu. Lumea abia după 
miediulu nopții s’a retrașii de pe strade.

In presbr’a intrarei armatei diuariele din ca
pitala publicară urmatbriele versuri salutat6rie de 
venirea ostirei:

Armatei romane.
Bravi copii ai României, veseli ati plecatu, 

Ati plecatu cu steagulu tierei mândru si curatu, 
Si vati dusu peste hotare, pontr’unu scumpu odoru, 
Pentru a . tierei neaternare, pentru alu ei onoru 
Si tovarasiu bunu avutu-ati dorulu viu din sînu : 
Că se duceți lumei vestea neamului romanu: 
Er’ alu tierei glasu ve dise : „Mergeți, dragi copii 
„Si ve intdrceti cumu ye duceți* mândri, multi si viii"

Bravi copii ai României, bine v’ati batutu, 
V’ati batutu sub stegulu tierei. . . sfantulu vostru scutu. 
Si ati invinsu, ca la isbanda bunulu Dumnedieu 
A deprinsu alu tierei palosiu si pe Domnulu seu. 
V’ati batutu, precumu strămoșii se bateau, că lei, 
V’ati batutu câ feti-frumosii din povesti cu smei, 
V’ati batutu, precumu in lume nimeni s’a batutu, 
Si-a se bate cumu romanulu singuru e facutu.

Bravi copii ai României, mândri v’ati intorsu, 
V’ati intorsu cu stegulu tierei ruptu, . . der’ totu frumosu. 
Mai frumosu de cumu fusese, ca-ci, de vulturi dusu, 
Steu’a maudra a dusmanimei sub elu a apusu. 
Si ati adusu neatarnarea tieroi, dragi copii, 
Si virtutea ostasiesca, si trofee mii.
Tiăr’a mandra ve saluta .. . Doru’i s’a implinitu : 
„Bravi copii ai Romanici, bine ati venitu !“

Sciplone lonu Badesou.

Congressulu nationalu bisericescu gr. or.
Metropolitulu-presiedinte deschide siedinti’a a 

4-a la 6rele 11'/r După cetirea si autenticarea 
processeloru verbali presidiulu presenta credentio
nalele mai multoru deputati, cari se transpunu 
comissiunei verificatârie, după aceea presenta mai 
multe ecshibite, cari au remasu restante dela ses- 
siunea congresului din 1874. Ecshibite mai în
semnate sunt: Propunerea sinodului aradanu 
pentru tipărirea cărților u bisericesci 
cu litere latine; Reportulu consistoriului 
metropolitanu, câ senatu bisericescu, despre acti
vitatea s’a dela 1875—1878. La propunerea pre- 
sidiului sprigiuita de dep. Rotariu se hotaresce, 
câ aceste ecshibite se se transpună unei comissiunei 
bisericesci ce va avfi a se alege mai tardiu. In 
fine se mai presenta intre altele: Reportulu con
sistoriului metropolitanu câ sonatu scolasticu si câ 
senatu epitropescu, apoi actulu privitoriu la unele 
pretensiuni reciproce ale fonduriloru fația de stătu 
si unele anticipări date de stătu pentru sc61e dbr’ 
inca nesolvite. — T6te aceste exhibite se trans
punu comissiuniloru respective.

Presidiulu pune la ordinea dilei alegerea unei 
comissiuni bisericesci compusa din 9 membri si 
propune in cointielegere cu mai multi deputati 
pe următorii, câ membri ai acestei comissiuni : 
Vicariulu Popea, cav. de Puscariu, Stefanu Iosifu, 
Gr. Pesteanu, I. Ianculescu, R. Radulescu, N. 
Tieranu, 1. Rotariu, D. Nic6ra. Congressulu pri
mesce acest’a propunere. Urmbsa reportulu comis
siunei pentru verificări in urm’a caruia congressulu 
declara mai multi deputati de verificați. Cu acbst’a 
siedinti’a se inchiaie la 6ra l1/^.

In siedinti’a a 5-a din 5/17 Octobre a. c. 
presidiulu presenta mai multe chartii si petitiuni 
sosite din nou, după aceea comissiunea de. verifi
care prin reportorulu seu dep. P. Petricu propune veri
ficarea mai multoru deputati precumu si darea de 
concedii aceloru, cari au cerutu. Mai departe 
propune a se depune la birou actele electorale a 
vreo 6 deputati, cari nu si-au presentatu inca 
credintionalele loru, nici n’au aretatu in scrisu 
căușele pentru ce nu le-au presentatu. — Asupra 
acestui punctu, câ 6re se se verifice deputății, cari 
nu si-au presentatu credentionalele se .n^sce o dis- 
cussiune mai lunga si congressulu primesce in fine 
propunerea, după care toti membri presenti fara 
credentionale se declara verificați. — In urma se 
declara verificați mai toti deputății. — Cu privire 
la afacerea verificării dep. Dr. Ios. Hodosiu face 
in scrisu urmatbrea propunere : De basa la veri
ficare servescu actele electorale si credentionalele. 
Pe viitoriu se se compună 2 credentionale, unulu 
care se preda alesului, altului care se tramite con
sistoriului metropolitanu deodata cu actele elec
torale. — Dep. V. Babesiu propune alegerea unei 
comissiuni de 3 membri insarcinati cu revisuirea 
si eventuala modificarea regulamentului afaceriloru 
congressuali interne peste totu. — Episc. I. Me- 
tianu doresce amanarea revisiunei regulamentului 
pe alta sessiune, deputății fiindu si asia grămă
diți cu lucruri in numerbsele cemissiuni. In fine 
se primesce propunerea dep. V. Babesiu si se 
alege o comissiune ad hoc in persânele dep. I. 
Hannea, V. Babesiu si P. Cosm’a.

Din camer’a romana.
D. N. Iou eseu constata din actele diplomatice, 

schimbate intre cabinetulu romanu si intre cabinetele mari- 
loru poteri, ca guvernulu romanu a declaratu, ca e gata a 
se supune hotaririloru congressului, pentru ca nu voiesce 
se turbure pacea Europei. Asia der’ Europ’a avendu 
acesta promissiune din partea năstra, nu se păte admite, 
ca va veni se șicaneze pe mica, si plapand’a Romania 
fiindu-ca ea s’a pusu cu pasulu acceleratu se merga pe 
calea progressului. Am pote der’ se nu ne supunemu deci- 
siuniloru congressului, fara câ pentru acesta se fia esistenti’a



or’ cealalta egalitatea politica in sinulu statului romanu. 
Iutrebandu-se, cumu a venitu congressulu se pună acestea 
dispositiuui in tractatulu dela Berlinu, face istoriculu tutu
rora calomniiloru infame ce s’au respanditu in străinătate 
despre romani, cari au fostu descriși, câ nisce Evreofagi si 
deduce de aici, ca Europ’a a voitu se pună capetu acestei 
stări de lucruri închipuite. Inse acest’a e o ingeriutia in 
legislatiunea năstra interiova si prin urmare trebuie se 
spunemu acesta Europei si sei ceremu se ne lase timpu, se 
ne recunăscemu noi insine in cestiunile interiăre si pe 
urma vomu vede ce vomu face. Catu despre cetatiani’a 
romana, crede, ca trebuie se tionemu sema de acea cate
goria de israeliti, cari de buna voie seu prin indemnulu 
entusiasmului nationalu s’au dusu se’si verse sângele pentru 
independinti’ a năstra; aceia au unu mare dreptu si prin 
urmare sei primimu la cetatiania romana.

Trecendu la cestiunea Dobrogei, pledeza pentru nepri- 
mirea ei. Nu, pentru-ca n’ar’ fi o tiera fertila si sanetăsa, 
locuindu si multi romani iutr’ensa, der’ pentru-ca primind’o, 
amu formatu o stavila in calea Russiei spre Orientu, mai 
curendu seu mai tardiu Russi’a va ave din nou resbelu cu 
Turci’a, va trebui erasi se tre.ca peste noi se ne strice 
liniștea, se no implice in vro-unu resbelu si in fino, dupace 
vomu cultivă si civilisă acea tiera, se vina se ne-o ie. Ro
manii sunt destulu de respanditi intre Tis’a si Nistru, sunt 
chiaru prea respanditi si acest’a a facutu se resara printre 
deusii cuiburi străine si se-i slabesca. De aceea se nu mer- 
gemu inainte pe acest’a cale greșita, se nu ne departamu 
cu spatele dela Carpati, se stamu infipti cu peciărele la malulu 
Dunării, ca-ci stamu bine. Si deca e vorb’a de a civilisă 
ceva, atunci, decatu Dobrogea amu face mai bine se ne 
apucamu se civilisamu Baraganulu nostru. (Aplause.) Deca 
Europ’a voiesce se tiena Dobrogea, n’are decatu s’o neutra- 
liseze, se faca diu ea o colonia a Europei. Pentru ce Europ’a 
nu voiesce se de Dobrogea jidanilora? Ei au parale (aplause). 
Deca crede, ca ei sunt uuu elementu de civilisatiune, se le-o 
de loru, ca-ci totu eră vorba de-o emigratiuue jidovesca in 
Palestina; Dobrogea e mai aprăpo. Se li-o de loru; er’ pe noi 
se ne lase a trai in pace si in liniște intra ale năstre si dintru 
ale năstre ... Se tramitemu in Dobrogea pe cei 500,000 
jidani ce se dice, ca-i avemu aici; si, câ se nu dica 
Europ’a, ca-i persecutamu, ei bine, se-i damu numai pe 
jumetate. (aplause) Si acest’a nu pentru ca sunt jidani, ci 
pentru ca sapa fundamentulu nostru nationalu si pentru 
ca noi voimu se fîmu unu stătu nationalu. Candu acest’a 
se va decide, vomu subscrie si noi pentru trecerea loru si 
păte ca le vomu face si podulu peste Dunăre, câ se se duca. 
Inchiaiandu dice : Catu despre Delt’a Dunării deca Europ’a 
voiesce se ne-o dea se-o primimu cu multiamire, dăr’ deca 
amu primi Dobrogea amu face o gresiela politica.

(Va urmă.)

Societatea academica romana.
Siedinti’a dela 21 Septembre. (Urmare si fine.) —

D. Ionescu dice, ca întreprinderea autorului e seriăsa, der’ 
ca scriptulu seu este numai, ca prim’a batire a materialului. 
Operatulu contiene tăte elementele pentru unu intinsu si 
bunu memoriu, dera are in sine si însemnate contradictiuni. 
Citeza cateva pasagiuri din introducere, in cari indica con- 
tradiceri. Apoi reviindu la subiectu, spune, ca planulu e 
completu, intentiunile bune, spiritulu sanetosu, der’ esecu- 
tiunea nu o completa, fiindu pripita invederatu. După ce 
memorialistulu cade in erori, apoi si materialele pare, ca 
le-a aruncatu fara legătură ; nu da vreo solutiune la atatea 
probleme, cari suleva subiectulu pusu la concursu. — D. 
Stefanescu dice, ca ar’ fi voitu se ridice cestiunea presen- 
tarei manuscriptului la timpu, der’ după cele spuse de D. 
Ionescu, intielege acum pentru ce oper’a nu s’a presentatu 
la timpu. — D. Odobescu, respundiendu obiectiuniloru dlui 
Ionescu, arata mai antaiu diferinti’a ce esista intre unu 
memoriu si o carte. Celui de antaiu i se cere a condensâ 
in sine elemente sciiutifice grupate cu metoda, era nu a 
presentâ o materia elaborata in modu definitivu, ceea-ce 
este insurirea numai a unei cârti. Diutr’unu bunu memoriu 
păte esi o mâi buna carte. D. Ionescu a convenitu, ca 
nici metod’a nici elementele copiăse si interesante nu lip- 
sescu lucrarei de fașia. Mai multu, d-s’a a aretatu cum 
ca unele parti sunt tractate cu măiestria, atatu in fondu, 
catu si in stilu , i s’a parutu inse a vede ăre-cari con
tradictiuni 1 D. Odobescu inse, chiaru in locurile indicate 
nu vede contradictiuni. Buna-ăra nu vede, ca autorulu se 
fi pretinsu in introducerea s’a, ca elementulu dacicu se fi 
persistatu in institutiuni chiaru după contopirea s’a cu celu 
romanu cuceritoru. Apoi nici in ceea-ce dice despre ori- 
ginele statului Moldovei nu vede se fia alta lipsa de catu 
aceea a unoi definitive stilisarii. Asemenea nici in miș
carea de prosperitate a populatiunei rurale din unele parti 
ale României, pe candu altele se aflau in miseria in seco- 
lulu XVII, nu vede coutradictiune, ci o constatare cu totulu 
noua făcută pe basa de elemente istorice noue. In resumatu, 
vede in acestu memoriu o lucrare eminenta, care mai multu 
do catu ori-care pana acumu merita a se premiâ. înaintea 
unei lucrări asia de meritorie, nu suntemu in dreptu se ne 
ridicamu pretensiunile pana a cere se ni se aduca o carte 
perfecta asupra unei materii inea fărte pușinu esplorata de

ndstra in periculu. Cei mari nu au dreptulu se amenintie 
o națiune, care are elemente de ordine in sinulu seu, si 
care are sentimente generăse, decatu numai pentru inte- 
ressulu pacei generale. Nu au dreptulu cei mari se im
pună vointi’a loru. Nu sunt o jurisdictiune, care se fia ba- 
sata pe liberulu consensu alu celoru interessati. (aplause) 
Iu adeveru, Europ’a dela 1857 si pana la finele resbelului 
din urma u’a cutesatu, se contravina vointiei năstre priu 
fortia. Tăte actele cate le amu facutu de 22 de ani incăce 
Europ’a lea sanctionâtu remanendu consecința cu marele 
principiu, câ se lase a se desvoltâ popărele după gradulu 
loru de cultuia, după dorinti’a loru. 'Mi aducn aminte cu 
placero de acești 22 de ani de pace, pentru ca au trecutu 
iu sângele si madu’a năstra in acestu timpu de pace prin- 
cipiele de libertate, sub care neamu desvoltatu. (numerăse 
aplause.) Acești 22 de ani sunt mai scumpi decatu vic- 
toriele reportate iu resbelulu din urma ștralncitu in arme, 
facundu in resultate mari; der’ resbelulu nu e, de catu 
unu mediulocu, de catu o conditiuue, că pacea se fia mai 
sigura si mai durabila. Precumu resbelulu s’a facutu fara 
voi’a năstra, asia si pacea s’a facutu fara scirea năstra. 
Cu tăte acstoa la San Stefano a trebuitu se se stipuleze 
recunăscerea independintiei României. Am vorbitu mai 
înainte dostulu de reu de tractatulu de St. Stefano; cu 
tăte astea inse ’mi aducu bucurosu aminte de elu, pentru ca 
Romaui’a a luatu in tractatulu asta o atitudine brava si 
si demna, ca-ci corpurile leguitărie au protestatu in contra 
rapirei Basarabiei stipulata intrensulu. Nu mai dicu, ca 
acest’a uealienare era garantata prin conventiunea dela 4 
Aprile, ca-ci se sciea inca dela 27 Maiu, ca Bussi’a nu se 
mai tieuea de dens’a. Rogu pe d. min. de esterne se me 
desmintia, deca nu e asia. D. ministru de es
terne: Binevoiți ve rogu de a mai repetă iucaodata. D. 
N. Ionescu: La finele lui Maiu 15 dile numai după 
declararea independintiei năstre guvernulu Măriei Sale a 
primitu notificarea dela guvernalu Russiei, ca Maiestatea S’a 
imperiala nu se mai tiene de conventiunea dela 4 Aprile. 
D. ministru de esternne: Nu e esactu : D. N. 
Ionescu: La acest’a ve desminte colonelulu Wellesley, 
care, prin not’a s’a, a comunicatu guvernului tierii sale 
acest’a. D. ministru de esterne: Eu n’am cetitu 
acea nota. D. N. Ionescu: Atatu mai reu deca n’ati 
cetit’o si nu sciti, ca imperatulu Russiei inca dela 15 Maiu, 
a dispusu a nu mai recunăsce conventiunea năstra dela 
Aprilu. D. ministru de esterne; Sunt datoriu se 
sciu ceea ce mi se comunica mie; nu sunt datoriu se sciu 
ceea ce se spune altora, chiaru dlui colonelu Wellesley seu 
dlui Ionescu. D. N. Ionescu dice, ca nu se așteptă la 
o asia cruda desmintire. După ce cauta a mai probă, ca 
d. ministru de esterne sciea, ca Russi’a nu se mai tienea 
de conventiune, dice ca delegații romani au sustienutu Bas- 
arabi’a cu multu curagiu, inteligintia si patriotismu, der’ 
n’au spusu congressului, ca nu primimu Dobrogea. S’a 
vediutu din actele congressului, ca Basarabi’a era sacrificata 
si cumu potea fi altfeliu candu noi insine, nu dicu c’amu 
dat’o, der’ candu n’amu facutu nimicu, câ se-o conservamu 
dela finitulu lui Maiu pana la Griviti’a, pana la 29 Au- 
gustu ? Acuma nu se mai păte face nimicu in privinti’a 
Basarabiei. Romani’a trebuie se se supună Europei in iu- 
teressulu păcii generale. Catu pentru parasirea Basarabiei 
si ocuparea Dobrogei crede, ca nu e necessitate de o con
stituanta. Coustitutiunea da dreptu adunariloru ordinare se 
rectifice fruntariile tierei printr’o lege. Diplomati’a a inven- 
tatu acestu cuventu fărte elasticu de „rectificare de 
f r u n t ar i i“ si vedemu, ca ea cedeza teritorii din Turcia 
totu sub acest’a denumire. Ds’a pune pacea mai pe susu 
chiaru decatu Basarabi’a si spereza, ca Russi’a in viitoriu 
mai bine luminata asupra interesseloru sale vediendu, dis- 
positiunile pacifice ale României de adi, va face, câ marea 
națiune auglesa cu insulele Jonice, pe cari le-a redatu 
Grecie^, candu acest’a trăise catuva timpu o vieatia inde- 
pendenta( (aplause) Ds’a nu se teme de dominatiunea uni
versala a Russiei, ca-ci de aci înainte in lumea civilisata 
numai pacea va ave privilegiulu de a fi universala. —

Fiindu ostenitu oratorele răga pe d. presiedinte a sus
pendă siedinti’a. — In siedinti’a urmatoria dela 30 Sept, 
d. Ionescu continuandu-si vorbirea, dice, ca minoritatea 
consecința votului dela 26 Ianuariu nu păte nici consimți 
la retrocedarea Basarabiei, nici primi anecsarea Dobrogei, 
Romanii voiescu se remana o națiune compacta, homogona ; 
ei nu voiescu noue acuisitiuni de teritoriu. D-s’a regreta, 
ca Romani’a s’a dusmauitu cu aliatulu ei. Guvernulu tre- 
buiâ se ie dela Russi’a garanții pentru pastrarea integri- 
tatiei teritoriule, si se nu si faca ilusiuni. Apoi face is- 
toriculu aliantieloru României cu Russi’a si dice, ca nu e de 
trebuintia se ecsprimamu cuvinte de durere pentru gresielilo 
guvernului si ale năstre. Se ne supunemu necesitatiei si se 
lasamu, câ viitorulu se resolve cestiunea de dreptu. D-s’a 
spereza, ca națiunea- russa mare si tare nu caută se des- 
minta simtiementele de onăre ale lui Petru celu mare, care 
a disu: „Prefera mai bine se perdu o provincia intreaga, 
de catu se sacrificu pe acestu fidelu aliatu (Cantemiru Dom- 
nulu Moldaviei), ca-ci o provincia potu s’o recapetu, der’ 
onărea imperiului nu se păte repară. Una din couditiunile 
recunăscerei independintiei năstre e retrocederea Basarabiei, 

sciinti’a istorica si economica. De'ca constatamu ăre-cari 
lacune, avemu midiulăce de a propune pentru alti ani 
chiaru cestiunile acelea pentru viitărie concursuri. Deo
camdată ni se aduce, credemu, mai multu decatu poteinu 
speră. Este de onăre si de datoria pentru noi a premiâ 
memoriulu. — D. Babesiu dice, câ pe catu timpu vede, 
ca se ridica opositiunea contra acestui op., dlui cere se se 
pronuncia societatea asupra faptului intrarei manuscriptului 
mai tardiu de cumu era prescrisu prin concursu ; cu acest’a 
n’ar’ trebui se se faca uuu precedentîi de procedare vi- 
tiăsa.

D. Sionu respunde, ca după ce amu intratu in fondu 
nu mai e loculu a ne ocupă de forma. Deca era se nu se 
primăsca, trebuia din capulu locului se se respingă. Der’ 
societatea l’a primitu, l’a recomendatu la comissiuue; acest’a 
l’a cercetatu, si a facutu reportulu ei; si de ar’ fi venitu 
dela inceputu chiaru, după cumu cere d. Stefanescu, n’ar’ 
fi potutu se faca mai multu decatu atatu. — D. Aurelianu 
dice, ca invocarea acestei lipse de formalități i se pare 
uefundata. Comissiune, diu care face si dlui parte, ori- 
cumu fia, a primitu manuscriptulu dela societatea si a 
avutu indestulu timpu de a’lu studia. Catu despre nesu- 
ficieuti’a lui, dlui afirma, ca dola o disortatiune nu se păte 
cere mai multu. Ea respunde pe deplinu la program’a 
năstra. si după ce ca autorulu a muncitu atatu timpu, câ 
se ne faca o lucrare cumu am doritu, ar’ fi fărte uedreptu 
se nu i se acorde premiulu. — D. Stefanescu revine la 
cestiunea intrarei manuscriptului si sustiene pe D. Babesiu. 
— D. Maniu dice, ca procedur’a are insemnatatea ei. După 
ce am intratu in fondu, nu ne mai potemu intărce la 
forma. Vorbindu asupra fondului inse, pentru argumentele 
invocate de d. Ionescu, cere amanarea concursului pentru 
anulu viitoriu si in acestu timpu spera, ca autorulu ’si-va 
completă oper’a. — D. Odobescu revine asupra celoru dise 
de d. Ionescu, ca'lele insusi a disu, ca operatulu are cali- 
tati eminente, cari ele numai ne-au facutu pe toti a trece, 
de astadata numai, asupra miceloru abateri dela regulele 
impuse pentru primirea manuscriptului. Der’ nu păte ad
mite, ca după ce s’a tractatu cestiunea in fondu, se mai 
potemu reveni acum asupra cestiunei de forma. Acumu 
unu anu amu premiatu o lucrare asupra Daciloru, care era 
de siguru inferiăra celei ce ne vine astadi. Amu afîatu 
in ea lacune si totuși am premiat’o, cerendu câ autorulu 
se faca in urma corectiuni si completări mai inainte de 
tipărire. Totu asia potemu face si estimpu.

După ăre-cari interlocutiuni din partea dloru Stefanescu, 
Aurelianu si Baritiu, d. Romanu depuno o propunere sub
scrisa si de d. Odobescu in urmatărea coprindere ; „Pro- 
punemu: Societatea, recunoscendu meritulu eminentei lu
crări Tieranulu romanu, ’i decerne premiulu Nasturelu de 
5000 lei; der’ constatandu-se, ca autorului ’i-a lipsitu 
timpulu pentru completarea constructiunei acestei opere, 
decide, câ premiulu sa i se libereze după completarea făcută 
in cursulu anului." - D. Mauiu combate propunerea di- 
cendu, câ do ărece pe de o parte cere decernerea premiului 
in principiu, era pe de alta constata, ca oper’a nu este 
completa, nu păte acordă premiulu. — D. Ionescu tre
cendu peste cestiunea de forma sulevata de dnii Stefanescu 
si Babesiu, dice, ca pentru acest’a nu respinge oper’a ci 
sustiene idea amanarei concursului chiaru pentru presti- 
giulu societatiei; termina depunendu o propunere sub
scrisa si de d. Maniu in coprindere : „Se se amaue pe 
anulu viitoriu, mantieuendu-se concursulu publicatu.“

După acest’a siedinti’a se suspenda pe 5 minute pentru 
consultare. Redeschidiendu-se, depuitorii propuneriloru de 
mai susu declara, ca le retragu; era. d. Ionescu depune 
alfa motivata in coprinderea urmatăria : „Sa nu se decerne 
premiulu pentru memoriulu Tieranulu romanu, fiindu insu- 
ficientu si necompletu," — Acesta propunere, sustienuta si 
de d. Stefanescu, se pune la votu prin bile. La deschiderea 
urnei, resulta 5 bile albe si 6 negre. Propunerea se de
clara cadiuta. Se punu apoi la votu conclusiunile repor
tului comissiunei si resultatulu este: 7 bile negru si 4
albe. Prin urmare, premiulu nu se acorda. — Siedinti’a se 
ridica la 12 ore 1/2.

La 2 ore p. m. siedinti’a se redeschide, deschisa 
publicului. La ordinea dilei, disertatiunea dlui Ioanu Ghic’a 
cu titlulu Omulu si inceputulu seu. — Se as
culta cu multa atențiune. După terminarea lecturei D. Ba
ritiu aduce omagiurile sale dlui refertiariu pentru instrilc- 
tiv’a s’a disertatiune, si propune câ se se tiparesca in Anale. 
— Societatea admite.

D. Stefanescu da o relatiune succinta despre o desco
perire paleontologica făcută de dlui in districtulu Oltu, leuga 
Slatin’a, si anume despre o falca de cămilă fosila din 
epoca quartenara, prim’a cămilă fosila ce s’a gasitu in 
Europ’a. Se admite a se tipări in Anale.

D. Odobescu citesce continuarea disertatiunei sale 
asupra cuuuuei dela Novo-Cerkask, care se asculta cu mare 
interessu si se recomenda a se tipări in Anale.

Literariil. Primimu dela d. Theocharu Alecsi, 
autorulu romanului „Ai carte, ai parte“ urmatârea 
scrisdre câ respuusu Ia observările critice diu Nrulu 
79 alu „Gaz. Trans.“ :



Domnule Redactare ! Permiti-mi a dumeri prin colonele 
m. o. dv. diuariu pe criticulu romanului meu : „Ai carte, 
ai parte", in privinti’a localitatiei cu numele de Bidinesci, 
pe care acelu criticu după „simpl’a si pur’a“ s’a mărturisire 
nu a potut’o află pe nici o carta geografica.

Spuneti-i d-lui criticu, ca caus’a nedumerirei d-sale nu 
este alta decatu impregiurarea, ca acesta localitate cautata 
de d-s’a nu esista decatu numai in fantasi’a mea, in care 
inca n’a potutu străbate d-s’a, după cumu trebuie se intie- 
legu din observările d-sale.

Catu despre numele acestei localitati, spuneti-i, ca l'amu 
luatu dela cuventulu „bidinea", care in dictionariulu d-lui 
Polizu, inavutitu si coresu de d-lu G. Baritiu, datu in 
tipariu si provediutu de d-lu Ioanu G. Ioanu in Brasiovu 
1857, este trecutu pe pagin’a 45 colăna a dou’a cuventulu 
antepenultimu si tradusu cu urmatarele cuvinte germane: 
Wedel, Weisswedel, Weisspinsel.

Am fostu atatu de ecsplicitu in acesta privintia, fiindu 
ca am auditu, ca d-lu criticu ar’ fi sustienutu iutr’o so.cie- 
tate, ca nu se gasesce cuventulu in nici unu dictionariu 1. . 
Gasi-voi eu 6re prin dicționarele latine cuventulu: „tuli", 
deca nu voi sci, ca vine dela „fero". Nu. Eta der’ pentru 
ce d. criticii trebuie so cauto la cuventulu „bidinea", candu 
voiesce se scie sensulu numelui de „Bidinesci".

D. criticu mai are bunavointia de a potrivi calibrulu 
romanului meu cu acela alu lui Paulu de Kock; ’i forte 
multiamescu de complimentulu nevolontariu, ca-ci asemenarea 
scrierei mele cu romanurile lui Paulu de Kock o primescu 
dreptu complimenta si inca de mare pretiu.

In fine inca o mica observare. Secsulu frumosu, după 
petrunderea mea, nu este nicidecumu avisatu a so supune 
opiniunei domnului criticu mai multa decatu secsulu barba- 
tescu; deci si damele voru face in privinti’a romanului meu: 
„Ai carte, ai parte", după cumu va place domuialoru.

Brasiovu, a dou’a di după culesulu viiloru in anulu 
mautuirei 1878.

Autorulu romanului „Ai carte, ai parte.11

ID î v e r s e.
(Unu apelu important u.) Facemu 

atenti pe tinerii noștri romani, cari au absolvatu 
cursulu comercialu la scâlele romane din Brasiovu 
s6u din altu locu, la unu apelu, celu cetimu in 
diuariulu nou aparutu din Galați „D e 1 fi n u 1 u“. 
Elu suna asia: — „Unu numeru pana la 10 
juni se cere pentru ocuparea a diferite posturi 
comerciale, parte pentru Constantinopolu, parte 
pentru Galați si Tulcea. Emolumentele sunt: dela 
3000 pana la 5000 franci si alte avantage. Se 
cere celu puținu cunoscinti’a a 2 din urmatdriele 
limbi: greac’a, anglesa, francesa, italiana sdu 
romana, esclusivu de cunoscinti’a comptabilitatii si 
a corespondintiei comerciale. Se da preferintia 
celoru ce voru documenta terminarea unui 
cursu comercialu, facutu in un’a din 
scâlele publice din Romani’a său străinătate. Dori
torii unoru asemenea posturi, cu aratarea cuali- 
tatiloru ce posedu, se voru adressâ prin diuariulu 
„Delfinulu" din Galați la flrm’a „C o n f i e n t i’a“, 
indicandu si adress’a dloru spre a li se potd res- 
punde, la casu de a li se acordă, vreunulu din 
posturile susu indicate." —

(Direcțiunea balâneloru inven
tata de professorele Rit cheli.) Mediu- 
loculu de a dirige balânele, preocupa cu dreptu 
cuventu pe toti aeronautii. Din cate sisteme s’au 
propusu paua astadi, nici unulu n’a produsu vre- 
unu resultatu multiamitoriu, candu s’a pusu in 
practica. De astadata se anuncia din Americ’a, ca 
professorele Ritchell s’ar’ fi urcatu in atmosfera 
la Hardfort (Connecticut), cu unu aparatu inven- 
tatu de densulu; s’a urcatu numai la 80 metre 
inaltime, inse timpulu fiindu linistitu, professorele 
a facutu mai multe evolutiuni, cari dovedescu, ca 
principiulu, pe care este basata constructiunea s’a, 
este rationalu si practicu. Acdsta mașina se com
pune dintr’unu balonu in forma de’ cilindru de 8 
metre lungime si 4 lărgime, trag&ndu numai 66 
livre, de care se afla at&rnatu unn scannu pentru 
aeronautu, sub ale cărui peciâre este adaptatu unu 
sistemu de cubi solidi de alama, paraleli cu balo- 
nulu si converg&ndu catra o estremitate; acolo se 
afla o elice cu patru aripi, a carei’a mișcare o 
pdte dirige aeronautulu cu peciârele astfeliu, câ se 
faca 2800 rotatiuni pe minuta. Sub scanau se afla 
o alta elice, care p6te face 2000 rotatiuni pe 
minuta; prin combinarea miscariloru a acestoru 
doue elice, masin’a pdte fi dirigeata la drdpt’a, la 
stang’a, in susu, in josu; in fine in t6te direcțiu
nile. După catu s’a potutu constată, mecanismulu 
mai are nevoia de perfecționare, pentru câ se păta 
lucră contr’a ventului. („R. S.“)

-A.jnt6rîepezitr-u. ranitii din Eosni’a.

Brasiovu, 7/19 Octobre 1878.
Multa onorata redactiune ! Aici acludu lista de colecta 

pentru soldatii răniți in Bosni’a si Herzegovina, din care vei 
binevoi a vede, ca dela 24 comune au incursu la subscri- 
sulu comitetu nationalu romanu 234 fi. 68 cr. — Acest’a 
colecta s’a administrata astadi ilustritatiei sale d-lui comite 
supremu Iuliu de Szentivănyi împreuna cu o lada, care cu
prinde urmatoriele obiecte, ce le contribuira 64 dame ro
mane din Brasiovu, si anume: 28 duzine compresse, 15 du- 
zine triangule, 7^2 duzine fasii (bandage), 8 bucăți mari 
compresse (lepedee), 20 camasi, 12 parechi ismene, 5 pa- 
rechi ciorapi, 4 punți scama si 12 metrii panza.

Numele acestoru dame si cu cele 914 nume ale con- 
t.iibuitoriloru din 4 protopresbiteriate s’au espedatu cu posta 
de astadi la redactiunea „Telegrafului romanu" spre publi
care. Binevoiți si d-v6stra a publică iu pretiuitulu diuariu 
„Gazet’a Transilvaniei" alaturat’a lista generala cu colecta 
din 24 comune bisericesci romane si obiectele dăruite de 
femeile romane din Brasiovu.

Comitetulu nationalu romanu pentru ajutorarea 
ranitiloru din Bosni’a.

Ioanu Petricu, presiedinte.
Consemnatiune despre contribuirile generose făcute 

in favărea luptatoriloru vulnerați, a veduveloru si orfaniloru c. 
cadiuti in lupta si aceloru ce au remasu fora spriginu in 
urma conchiamarei la arme a reservistiloru.

1, Brasiovu: dn’a Victor i’a Statescu, con
certa 392 fl. 5 cr. (colectați la concertata datu de d-ei iu 
9/21 Sept. 1878 in Brasiovu, espedatu 13/25 Sept.) 2. Sub. 
S c h e i u : bis. s. Nicolae din Scheiu dela 107 fam. 69 fl. 
78 cr. (prin 6 colectori cu par. Andronicu.) 3. Cetate: 
bis. s. Treimi dela 8 familii 34 fl. (prin B. Baiulescu), 
3. D î r s t e : Colecta dela 64 familii 10 fl. 15 cr. prin 
1. Seceleanu invetiatoriu si I. Olteanu. 4. Satulungu: 
bis. vechia dela 46 familie 30 fl. 90 cr. prin parochulu 
Irirnie Verzea. 5. B a c i f a 1 u : Colecta dela 12 familie
3 fl. 60 cr. prin par. Petru Caistocea. 6. Hei chiu: 
Colecta dela 71 familie 2 fl. 36 cr. prin par. I. Craioveanu. 
7. Vulcauu: Col, dela 49 familii 6 fl. 12 cr. prin Nt. 
I. Eadoiu, parochu. 8. C o d 1 e a : Col. dela 64 familie
5 fl. 7 cr. prin I. Morariu, par. 9. Cristianu: Col.
dela 30 familie 2 fi. 44 cr. prin I. Popoviciu, parochu.
10. Z e r n e s c i: Col. dela 12 familie 7 fl. 26 cr. prin
I. Danu si Tr. Metianu, par. 11. Sohodolu: bis. vechia 
dela 22 familie 4 fl. 35 cr. prin Leonie Puscariu, par.
12. Sohodolu: bis. noua dela 21 familie 1 fl. 60 cr.
prin George Babesiu, par. 13. S a n p e t r u : Colecta dela 
56 familie 3 11. 49 cr., 6 bucăți panza, recle, vestminte, 
2 ștergare, 1 strapoi, 2 camasi, 1 par. ismene. N. Fratesiu, 
V. Cranga, 6 metri panza, 1 par. ismene. 14. R o t b a v u: 
Colecta dela 83 familie 1 fl. 68 cr. prin I. Leucescu. 
15. Hermanu: Col. in bucate 4 fl., 11 bucăți panza,
4 camasi, 2 ismene, 5 ștergare prin G. Dagariu, par. si 
epitropi. 16. F e 1 d i 6 r ’a : Col. in bani dela 8 contrib. 
1 fl. prin I. Maelatu, epitropu. 17. Presmeriu: Col. 
iu bani dela 42 contrib. 2 fl. 53 cr. prin Alecsie Fratesiu, 
par. 18. B r e t i c u : Col. in bani dela 28 contrib. 15 fl.
6 cr., 4 coti panza grăsa prin Spiridonu Dimianu, adm. 
ppescu. 19. Sita-Buzeu: Col. in bani dela 12 contrib.
7 fl. prin Spiridonu Dimianu, adm. ppescu. 20. K e z d i- 
Martanusiu: Col. dela 42 contrib. 1 fl. 90 cr. prin 
N. Grisbasianu, par. 21. C o v a s n’a : Col. dela 64 con
trib. 10 fl. 59 cr. prin N. Comsia, par. 22. M o 1 c i u 
i n f e r. : Col. dela 24 contrib. 5 fl. 6 cr. prin I. Persoiu, 
par. 23. Crisbavu: Col. dela 42 contrib. 2 fl. 61 cr. 
prin I. Masimu, par. 24. Predealu: Col. dela 17 con
trib. 2 fl. 13 cr. prin Dimitrie Tetulea, parochu. — Sum’a 
totala 914 contribuitori, 234 fl. 68 cr.

Brasiovu, in 7/19 Octobre 1878.

Ioanu Petricu, protopopu.

Cu pretiuri moderate si promptu.

Librari’a romana in Brasiovu;
Tote cărțile de scola, toti autorii romani de aci si 

din Romani’a, se tramitu si in afara pe leuga rembursa 
(Nachnahme).

Depositu generata: Gramatica germana pentru clasele 
primărie (normali) de I. D o r c ’a. — ABCdariu cu semne 
de V. Petri. — Religiunea chrestina de I. Pope a. La 
vendiari in cantitati mari 10% rabata.

„Calindariu pentru toti 1879", ed. Bucuresci cu premiu 
(tablou fdrte elegantu, representandu : „Ro m a n i ’a 
libera") 1 fl. plus porto; „Calindariu amusantu" cu 
chipuri comice 75 cr.; „Amiculu poporului", Calindariulu 
bunului economu s. a.

Tablouri elegante : Batalia dela Plevn’a, Griviti’a etc. 
cu pretiuri mici.

Cărticele; „Moții si Curcanii" de I. Odobescu, „Osta- 
siulu romanu" de V. Alecsandri, „Plevn’a" de Sionu s. a.

Operele renumitiloru autori V. Alecsandri, Negruti, 
Boliutinianu la olalta cu pretiulu de 50 franci, legate 
65 franci; „Mihaiu Vitezulu" de Balcescu s. a.

Mica biblioteca pentru copii in 5 serie, pretiuri 
bagatele. 1—3

Aniinoîll Tenerulu Basiliu Sambateanu, născuta 
“liUIIUIU. jn Blasiu, unde se ar’ afla, se cerca, deca 

binevoiesce se vina că ajutoriu de notariu cercuale la 
subscrisulu iu Bazn’a lenga Mediasiu.

Ioanu Moldovanu, not, cerc.

Nr. 643/a. f. sc. gr. 3—3

Escriere de concursu.
Pentru ocuparea postului de professore pentru 

musica si cantare la gimnasiulu romanescu greco- 
catolicu din Naseudu si la scâl’a normala de 
prunci si de fete, de care e impreunatu salariulu 
anuale de 900 fl v. a. cu dreptulu la pensiune, 
câ la professorii dela institutele de stătu, si la 
adausele decenali, conformu statuteloru, cumu se 
voru statori de catra comitetulu administratoriu 
din candu in candu, — se escrie concursulu pana 
la 31 Octobre st. n. 1878.

Pana la acestu terminu, concurentii la acestu 
postu ’si * voru adresă suplicele loru la subscris’a 
comissiune administratâria de fondurile scolastice 
granitiaresci din Naseudu, avendu in acele de a 
comprobâ:

1. capacitatea formale de a dâ instruitiune din 
tdte instrumentele musicali si din cantare, prin 
absolutoriu si atestate de progressu dela unu in- 
stitutu superiore pentru instrucțiunea in musica 
(conservatoriu).

2. câ au avutu esercitiu practicu in darea de 
invetiatura din musica si in cantare la unu gim- 
nasiu, său la un’a din scâlele medie de asemene 
categoria cu sucessu bunu in timpu de trei ani, 
seu câ au esercitatu in modu practicu instruirea 
in musica la unu institutu superiâre de musica si 
cantare, său ca totu in atatu timpu au funcțio
nați! câ conducători la unu orcliestru militariu de 
musica, regulatu după lege, ori statutu, seu câ 
conducători ai unei capele de musica din vreo 
cetate.

3. ca sciu limb’a romana câ limb’a propunerei, 
său limb’a nemtidsca, francisca ori italiana câ 
limbe inlesnitârie la propunere.

4. Originea si reiigiunea priu atestatu de 
botezu.

5. studiele, ce le au mai facutu cumva si ca 
vieati’a de pana atunci le e nepetata.

Se admitu si concurenti, calificați de a dâ 
instrucțiune in musica si cantare după mietod’a 
cea mai noua, cari nu posedu la olalta intrunite 
aceste conditiuni esențiali 1—5, inse pentru acești 
e statoritu, in conformitate cu gradulu califica - 
tiunei loru salariulu de 600 fl. si 700 fl. v. a. 
pe auu si anume fora dreptulu de a pretinde de- 
finivitatea si adausele.

Si la unulu din concurintii de acdsta calitate, 
adeca necalificati pe deplinu, a priori, si reserva 
administratiunea fonduriloru scolastice, a ’i con
cede salariulu normale si dreptulu la adause, ddca 
va fi facutu cu succesu distinsu emininte trei ani 
câ institutore de musica si cantare la institutele 
de invetiamentu din Naseudu.

Din siedinti’a comissiunei administratoria de 
fondurile scolastice granitiaresci tienuta in Na
seudu in 16 Sept. 1878.

Presiedintele: Secretariulu:
Gregoriu Moisilu, Ioachimu Muresianu.

vicariu eppescu.

Nr. 187 ex 1878. 2—3

Concursu.
Pe bas’a budgetului pentru anulu 1878/9, vo- 

tatu de adunarea gauerala a Associatiunei tran
silvane, tienuta in Simleu la 4 si 5 Augustu a. 
c. (punctulu 31 alu processului verbalu), se pu
blica prin acdst’a concursu la patru premie de 
cate 25 fl. pentru acei invetiatori, cari se voru fl 
destinsu intru predarea pomăritului si grădinări
tului in scâlele nâstre poporale.

Suplicele instruite cu atestatele recerute se se 
adreseze la acestu comitetu pana la 30 luniu 1879 
stilulu nou.

Din siedinti’a comitetului Associatiunei tran
silvane, tienuta in Sibiiu la 24 Septembre 1878. 

Pentru presiedinte ; Pentru secret. II-lea :
P. Dunc’a. V. Petri.

Oia.i'sia.113. la, ’burs’a d.e Vien’a 
din 23 Octobre st. n. 1878.

5 °/0 Rent’a charthia
(Metalliques)'. . . 60.60

5 °/0 Rent’a-argiutu (im-
prumutu nationalu). 62.15 

Dosurile din 1860 . 111 50 
Acțiunilebanceination. 789.—

„ instit. de credita 223.25
Londra, 3 luni. . . 117.70

Oblig, rurali ungare . 72,90
„ „ Banat-Timis. 79.50
„ „ transilvane. 86.—
„ „ croato-slav. 74.75

Argintulu in mărfuri . 100.— 
Galbini imperatasci , 5.64
Napoleoud’ori . . . 9.42’/2 
Mărci 100 imp. gorm. . 58.15
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