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Sierpelc slavismului.
Brasiovu, 30 Octobre 1878.

Lucrările parlamentari inaintdza fdrte incetu. 
Patriotii de prin comitate continua a protestă in 
aduuari publice in contra politicei guvernului. De 
curendu primi si o adunare din Czegldd cu una
nimitate faim6s’a h solntiune a meetiugului din 
Budapest’a. In aceeași mesura inse, in care cresce 
agitațiunea prin tidra, scade poft’a de opositiune 
a deputatiloru dietali. Multi dintre cei ce voieau 
se ’si dd demissiunea de mameluci ai guvernului 
si se satisfaca asia opiniunei publice maghiare, 
care condamna faptele lui Andrâssy si Tisza, s’au 
ganditu altfeliu, preferindu a mai remand inca 
catuva timpu la dispositiunea ministeriului, ca-ci 
’si dicu ei: „Ce-i in mana, nui minciuna" sdu cu 
alte cuvinte: „E reu cu Tisza, ddr’ pdte fi mai 
reu far a de Tisza".

Temporisarea representantiloru unguri, se vede 
la prima ochire, nu este voluntara, ci mai muitu 
provocata de consideratiuni de precautiune fâșia de 
marea mișcare si iritatiune ce domnesce in cercu
rile parlamentarie si guvernamentale din Vien’a. 
Acolo se dospesce unu aluatu, care nu pare a fi 
nicidecumu menitu spre a face din elu colaci pen
tru unguri si aceștia au dreptu a se teme, că nu 
cumva aceea ce se fierbe pe ascunsu se fia nesce 
galusce tari boemesci, cari nu sufere paprica.

Situatiunea politica din Austri'a nu este mai 
pucinu incurcata că cea din Ungari’a, ddr’ cumu 
stau lucrurile astadi, nu mai incape iudoidla, ca 
factorii din Austri’a voru fi, cari voru apasă cum- 
pan’a intr’o parte său alta. Nu in Budapest’a, ci 
in Vien’a se voru decide de astadata marile ces- 
tiuni, cari agita atatu de muitu spiritele in Cis- 
si in Translaitani’a. Acdsta o vedu ungurii fărte 
bine si de aceea ei temporisdza, asteptandu se vdda 
ce desvoltare voru luă lucrurile in Austri’a. Opo- 
sitiunea, ce o făcu nemții decembriști comitelui 
Andrâsy in senatulu imperialu, este mai mare 
chiaru că aceea ce i-o face diet’a ungurdsca. Mai 
tdte cluburile parlamentari ale nemtiloru decem
briști au declaratu in adunările loru, ca nu voru 
sprigini nicidecumu unu ministeriu, care va păr
tini politic’a comitelui Andrâsy. Din caus’a acdst’a 
baronulu de Pretis, care a fostu insarcinatu 
de catra Maiestatea S’a cu formarea unui nou 
cabinetu, n’a potutu se ajunga la nici unu resui- 
tatu si va trebui se renuucie la missiunea ce a 
luat’o asuprasi. Altu cabinetu va intra in com- 
bioatiuiie si este numai Întrebarea, ca din ce feliu 
de dmeni va fi compusu. Se vorbesce, ca condu- 
c&toriulu cehiloru Dr. Rieger de aceea a mersu 
la Vien’a, că se declare la loculu competentu, ca 
cehii ar’ fi gata a intră in senatulu imperialu, 
ddca in Austri’a s’ar’ constitui unu cabinetu, care 
se std asupra partidelofu. Dr. Rieger s’a pusu 
in intielegere cu Hohenwarth si cu mai multi 
alti barbati de stătu si in orice casu presenti’a 
Ini in Vien’a are o insomnatate deosebita. In mo
mentele aceste intrarea cehiloru in senatu ar’ in- 
semnâ mai muitu decatu o manevra de partida, 
ar’ avă chiaru consecintie pentru intrdg’a mo- 
narchia, de aceea este probabilu, ca intradeveru 
Dr. Rieger cu ai sei planuiesce o asemenea in
trare a cehiloru in senatu,

înainte de tdte inse silintiele ce se făcu in 
cercurile competente au de scopu procurarea bani- 
loru necesari pentru acoperirea speseloru ocupa- 
tiunei. De aceea s’au si convocatu delegatiunile 
pe diu’a de 7 Novembre la Budapest’a, si pana 
ce aceste nu ’și voru fi implinitu missiunea de a 
votâ creditele necessarie, nu ne potemu așteptă la 
schimbări mai radicale in intru. Cu t6te astea e 
lesne a prevedd, ca dela modulu, cumu se va aplanâ 
cris’a ministeriala in Austri’a, depinde si formarea 
noului ministeriu ungurescu. Lupt’a va fi crâncena, 
de-o parte ungurii cu nemții prussaci, de alta parte

croații, cehii si nemții federalisti si clericali. Co
rnițele Andrâsy trece de unu bunu ecuilibristu si 
ddca s'ar’ potd tiend si asupra fluctuatiuniloru po
litice presente, si-ar’ câștigă pentru posteritate 
renumele de celu mai flecsibilu ministru ce l’a avutu 
Austri’a. Ddr’ faca ce va face omulu nu ’si pdte negă 
originea si originea comitelui Andrâssy i va face 
impossibilu de a se impaca fia si numai po unu 
timpu drecare cu slavii mouarchiei ndstre. Slavii 
si adictii loru voru incheiâ pdte unu armistițiu cn 
elu, inse numai spre alu resturna apoi cu atatu 
mai siguru si mai definitivu.

Cornițele Andrâssy inse nici nu face secretu 
din auimositatea s’a cea mare in contra slaviloru. 
Elu si acuma inca mai doresce a se pune in in
tielegere cu inalt’a Pdrta, inca si astadi este pa- 
ratu a incheia o conveutiune cu ea. Man’a s’a 
drdpta, domnulu Tisza, s’a laudatu chiaru in clu- 
bulu partidului guvernamentalu, ca prin ocuparea 
si pacificarea Bosniei si Herzegovinei guvernulu a 
pusu stavila slavismului, impedecaudulu că se nu 
cuprindă că unu sierpe totu corpulu monarchiei. 
„In Bosni’a si Herzegovin’a. amu strivi tu capulu 
acestui sierpe", esclamă cu emfasa ministrulu un
gurescu. Aserțiunea acdst’a cutezată n’a convinsu 
inse pe nimenea, ci a provocatu numai unu surîsu 
chiaru si la mameluci, ca-ci auevoia se voru găsi 
si intre ei fantasti, cari se’si pdta inchipui pe 
Andrâsy si Tisza luptandu-se cu slavismulu că 
santulu George cu balaurulu. Ce a sustienutu Tisza 
nu corespunde de locu situatiunei, pentru-ca, cumu 
s’a constatatu din multe parti, scopulu indicatu 
de a bate unu icu între Serbi’a si Muntenegru si 
de a paralisâ astfeliu slavismulu nici nu se pote 
ajunge, pana ce nu va fi ocupatu de catra trupele 
austriaco si pasialiculu Novi-Bazar, care ldga de- 
olalta cele doue principate slavice independente. 
Ddr’ ddca domnulu Andrâsy si Tisza ar’ fi si stri- 
vitu capulu sierpelui slavicu din Bosni’a, cine ne 
garantdza, ca acestu sierpe nu are mai multe ca
pete, cine se mai pdte amagl cu aceea, ca monar- 
chi’a ndstra ar’ fi scapatu pentru totudeauna de 
imbrașiosiarea lui ?

Rescol'a in Macedoni’a.
Candu s’au creatu doue Bulgarii diceamu, ca 

nu va trece muitu si russii voru incepe a agită 
pe sub mana pentru uniunea tuturoru bulgariloru. 
Inca nici nu s’a constituitu bine comissiunea eu
ropeana pentru organisarea Rumeliei si a si is- 
bucnitu o rescdla acolo si in Macedoni’a. Rescdl’a 
din Macedoni’a a luatu deja dimensiuni mari. Co- 
mitetulu de acțiune isi are resiedintia in Bulgari’a 
nu in Macedoni’a. . De acolo au si sositu arme si 
munitiuni. Nrulu insurgentiloru se urca la 20 
mii. Intre conducători sunt bulgari, cari au fostu 
in serviciu fussescu. Insurgenții au decisu a scrie 
pe stindartele loru „Bulgari’a unita". Se dice, 
ca in legătură cu acdsta rescdla sta mișcarea tru- 
peloru russesci, cari au pornitu din nou spre Con- 
stantinopolu. Mișcarea bulgariloru se vede, ca este 
bine preparata si are unu caracteru generalu. 
Bulgarii rescolati se fi arsu deja 8 sate mohame- 
dane si districtele mohamedaue se fia tare ame- 
nintiate. Iu fași’a acestoru evenimente Turci’a nu 
mai scio ce mesuri se ia antaiu. Rescdl’a din 
Macedoni’a ilustrdza catu se pdte de bine planurile 
secrete ale Russiei, care voiesce se duca ad ab- 
surdum decisiunile congressului dela Berlinu si se 
faca o Bulgaria mare, prin care apoi sei fia cu 
atatu mai usioru asi câștigă dorit’a supremația 
asupra Orientului europeanu.

Titlulu de „Altetia Regala”.
„Monitoriulu ofic. alu României" publica ur- 

matdri’a circulara catra dnii miniștrii:
Domnule ministru! Maiestatea S’a Imperatorele Aus

triei, Rege alu Ungariei, Majestatea S’a Regina Marei Bri- 

tanio, Domnulu prosiedinto alu Republicei Francose, Maies
tatea S’a Imperatorele Gormaniei, Reso alu Prusiei. Maies
tatea S’a Regele Italiei si Maiestatoa S’a Imporatorelo tu- 
tnloru Russiiloru au recunoscutu titlulu de Altetia Regala 
Suveranului României, si considera acesta titlu, că dobân
dita pentru toti succesorii soi din cas’a Domnitdria ac
tuala.

Vinu der’ a ve rogâ se binevoiți a obsorva si a faco 
de a se observa acestu titlu in actele oficiale emanendu 
dela acelu onorabilii ministeriu.

Voiu adaugă, termiuandu, ca dorinti’a Altotiei Sale 
Regale este, ca in adrossole adunariloru legiuitore, precumu 
si in acele alo corpuriloru constituite alo statului, se se 
mantiena traditional’a denumire de „Mari’a T’a“.

Primiți, etc.
Ministru Cogalniceuu.

Nr. 15,377. 1878. Octobre 13.

Doue acte ale autoritatiloru russesci.
„Romanulu" de Dumineca publica doue docu

mente însemnate ale autoritatiloru russesci din 
Basarabi’a si Dobrogea si adeca: unu avisu alu 
vice-guvernatorului din Tulcea catra poporatiunea 
Dobrogei, cu privire la primirea armatei romane, 
care e scrisu russesce, roinanesce si bulgaresce si 
o proclamatiune a guvernatorului russu alu Basa
rabiei , generalu Schebeko catra locuitorii pârtii 
din Basarabi’a ce in urm’a tractatului dela Ber
linu se incorpordza cu Rnssi’a, scrisa numai in 
limb’a romana. — Lasamu se urmeze ambele do
cumente iu limb’a cea din originalu:
Avis (lela administrația guvernatorului din Tulcea.

Avănd in videre că in curăndu va fi predare 
Dobrudjei guvernului R’omanu si crediend, ca lo
cuitorii dorescu a primi pe poporulu Roman cu 
dragostea, Administratiea Guvernatorului din Tulcea 
declara prin aceasta :

1- u). Toti, carii dorescu a participa la mo
dulu intalnirei pe autoritatile române, sântu da
tori de a se prezenta in Cancelaria Consiliului Co
munal spre intielegire in prezenta cu Presiedintele 
si Muhtarii din tdte nationalitatile orasiului Tulcea 
in privintia modului si mijlocele pentru facerea 
acestei serbare.

2- le). Tdte Manifestațiile de ori ce feliuri va 
fi, suntu oprite fara excepția.
si al 3-le). Despre diua sosirei autoritatiloru ro
mâne se va declara in ajunulu. Or. Tulcea. Oc- 
tomvre in 6 zile anului 1878.

L. t. Guvernatorului din Tulcea. 
Belotzercovotzu.

Catra locuitori parte! din Basarabi’a, ce se rein- 
corporădia cu Russi’a.

Locuitori din tdte classele si confessiuni! Mai 
muitu de douedieci ani au trecutu, de candu prin 
tari’a invincibila a impregiurariloru, partea Basa
rabiei. locuita de dv., a fostu deslipita de provin
cie, cu care d împreuna alcatud unu ce intregu si 
de patri’a comuna — de marele imperiu russianu. 
De atunci s’a schimbatu fași’a pamentului russu. 
Prin poternic’a vointi a alu Marelui imperatu Ale- 
sandru Nicolaeviciu poporulu russu e chematu la 
o vidti’a noua. . . . Din dio’a reincorporarii d-vdstre 
adeca de astadi in. guvernarea locului intra autori
tatile russe, cari ve voru comunică tdte dispositiu- 
nile guvernului si dela cari sunt in dreptu a cere 
ocrotire la casu de necesitate; din dio’a de astadi 
devine obligatdrie circulară pe teritoriulu d-vdstra 
a mouetei russe si a bileteloru de creditu; din 
dio’a de astadi timbrulu romanu si mărcile poștale 
voru fi inlocuite prin timbru russu si maree russe, 
dr’ fruntarie de stătu intre Russi’a si Romani’a 
va fi de acum’a înainte pe de o parte Prutulu, 
dr’ pe de alt’a Dunard. Poteti fi incredintiati pe 
deplinu, ca religiund, on6re, vidti’a si averd a flă
cărui dintre Domniile vâstre se voru află sub scu- 
tulu legiloru Imperiului, a Tribunaleloru si a auto- 



ritatiloru sale constituite si ca ori-ce violare a or- 
dinei si a liniscei obstesci, aceste garanții ale des- 
voltarei cetatienesci, nu va remană fora urmărire 
si pedepsire. Multi dintre Domniele vdstre sânt 
convinsu n’ati uitatu timpulu, candu ve gasiati 
sub sceptrulu binefacatoriu alu Tiarului Russiei, 
in catu noule conditiuni, sub care ve uniți cu 
fost’a v6stra patria, na voru nasce in voi de si- 
curu regrete pentru unu trecutu recentu.

Jostiti’a orala publica, vi-se da de pe acum 
si dăca judecătorii de pace s’a nuinitu pentru 
acăst’a prima data, nu prin alegere, acăst’a me- 
sura provisorie a fostu necesitată de lips’a in 
care ve aflati de acele institutiuni economice lo
cale, caror’a este incredintiata alegeră acestoru 
judecători; aceste institutiuni precumu si siste- 
mulu decentralisatoriu in administratiună orasieloru 
si alte asiezaminte, ce esista in celelalte parti 
ale Imperiului, nu voru intardiă a se respandi si 
asupra Domniloru-văstre, indata ce se voru adunâ 
de Guvernu tăte sciintiele si elementele trebuităre 
pentru modificare a stării de lucruri, in care vati 
aflatu pana astadi. Intr’unu cuvintu, Domniile 
văstre ve contopiți in tăte celelalte parti ale Im
periului si ve veți bucură de t<5te drepturile si 
prerogativele supusiloru russi, precumu veți purtă 
si indatoririle, cari privescu pe cetatianii statului 
russescu.

In acăsta înseninata di pentru Domniile vdstre 
me socotu ferice putăndu se ve făcu cunoscutu, ca 
Maiestatea S’a s’a milostivitu a decretă urmatărele: 
Locuitorii ai orasieloru si ai sateloru a pârtii din 
Basarabi’a, ce se reincorporăza cu Russi’a voru fi 
scutiti pana la 1 Ianuariu 1879 de plat’a con- 
tributiuniloru directe si de imposite directe de re- 
patitie. O asemene favăre Suveran’a nu păte se 
nu nasca in animile populatiunii o gratitudine 
profunda catra Imperatulu Binefacetoriu.

Si asia cu Dumnedieul la noua viăti’a in 
mare familia russa ! aretative cetatiani demni de 
marele imperiu, care ve primesce in sinulu seu 
cu aceiași iubire, cu care ar’ primi o muma pe 
copii sei, pe care ia pierdutu si i regasesce iarasi; 
si urmați cu pace micele văstre ocupatiuni fara 
hesitatiune, său indouiala asupra viitorului.

Ismailu, 9 Octobre, 1878.
Plenipotențiarul principal alu Maiestatii Sale 

Imperatulu pentru primiră parti din Basarabi’a 
Uda Ctuveniuiu nomanu.

Guvernatorulu Basarabiei generalmaioru din 
suita Imperatăsca Schebeco.

Congressulu naționala bisericescu
alu romauiloru gr. or. din Ungari’a si Transilvaui’a.

In siedinti’a a 8-a din 9/21 Octobre a. c. 
presidiulu intre altele o depesia dela deputatuiu 
Filipescu, a caruia mamlatu s’a nulificatu in sie
dinti’a trecuta pe bas’a regulamentului. Prin acăst’a 
depesia Filipescu avisăza tramiterea prin posta a 
credentionalului seu si cere congediu. Al. Popo- 
viciu considera tramiterea credentionalului de in- 
tardiata si propune a nu se luă in considerare 
nici credentionalulu, nici cererea de congediu. 
Asupra acestei propuneri se nasce o desbatere 
lunga, mai multi sustienendu, ca dep. Filipescu se 
păte inca verifica, alții cerendu că se se reasu- 
meze conclusulu in privinti’a mandatului seu. In 
fine se primesce propunerea dep. A. Popoviciu de 
a nu se luă in considerare depesi'a si credentio
nalulu numitului deputatu. — Presidiulu presinta 
apoi mai multe acte, intre cari o propunere a 
dep. Pesteanu, că birulu după sessiuni se se pla- 
tăsca de comunele bicericesci si nu de parochii, 
si o propunere a dep. Vasilievici pentru infiintiarea 
unui diuariu oficialii metropolitanu. Acăsta pro
punere din urma se tjanspune unei comissiuui 
speciale de 3. — Vine la ordinea dilei reportulu 
comissiunei organisatărie asupra hârtiei sinodului 
din dieces’a Caransebesiu, in privinti’a alegerei de 
referentu salarisatu a fostului asessoru onorariu 
Pavelu Miulescu, pe care episcopulu de acolo nu 
voiesce alu intarf in noulu postu. Reportorulu 
Trombitasiu espune incaodata părerile maioritatii 
si a minorității in caus’a diferentiei escate intre 
episcopulu Caransebesiului si sinodulu eparchialu.

Bartolomeiu face o schitia scurta a acestei 
afaceri. Spune cum eparchi'a Caransebesiului a 
fostu necesitată a-si ajută, din lips’a de midiulăce, 
totu cu assesori onorari. Numai la anulu 1871, 
candu statulu a votatu 100,000 fi. pentru bi- 
seric’a năstra, din care suma a primitu eparchi’a 
Caransebesiului 10,000 fi., a fostu in stare a sa- 
larisă 3 asessori, adeca pentru fiecare senatu cate 

unu asessoru. — Celu dantaiu asessoru din sena- 
tulu bisericescu a muritu si salariulu se a folositu 
pana la ocuparea postului dreptu stipendiu, ăr’ 
oficiulu s’a provediutu de unu asessoru onorariu, 
care a primitu o remuneratiune. Sinodulu epar
chialu a hotaritu a ocupă defiuitivu acestu postu, 
si a alesu de asessoru ordinariu pe unulu dintre 
asessorii onorari. Episcopulu inca a refusatu de 
a intarf pe alesulu, si din acestu incidentu s’au 
nascutu diferentiele intre episcopu si sinodu. Ambi, 
episcopulu si sinodulu, s’au invoitu a așterne acestu 
casu congressului spre apreciare. Maioritatea co
missiunei afirma, ca o intarire a alesului asessoru 
nici n’a fostu de lipsa, de ărece elu fă deja mai 
inainte intaritu la alegerea lui de asessoru ono
rariu. Acăst’a inca nu este asi’a. Legea se es- 
prima in acăst’a privinti’a clarii si lamuritu. Unde 
are locu alegere trebuie se aiba locu si intarire. 
Faptu este, ca asessorulu salarisatu s’a alesu, prin 
urmare alegerea lui trebuie așternuta conformu 
prescripteloru statutului organicu episcopului spre 
intarire. Unu casu analogu s’a intemplatu in si- 
nodulu archidiecesanu. Prot. Puscariu, fostu ases
soru onorariu in senatulu bisericescu, fu alesu de 
asessoru ordinariu si sinodulu archidiecesanu a 
supusu acăst’a alegere arhiepiscopului spre intarire. 
— Maioritatea comissiunei sustiene mai departe, 
ca intarirea episcopului păte fi pendenta numai de 
acele ce le pretinde statutulu organicu dela ases
soru in senatulu bisericescu, adeca candidatulu se 
fia preotu, se cunăsca canănele bisericei si se fia 
omu nepatatu. Nu numai aceste sunt ce le pre
tinde statutulu organicu dela unu candidatu pentru 
asesoratu, ci in prim’a linia pretinde, că elu se fia 
cualificatu si bine meritatu pe terenulu- bisericescu. 
Majoritatea comissiunei dice, ca intre unu asessoru 
onorariu si unu asessoru ordinariu nu este alta 
deosebire decatu salariulu. Nici asta nu sta. Ca-ci 
§ 118 alu st. org. prevede casulu, candu unu 
episcopu măre fara de a-si fi denumitu vicariu si 
dispune, ca conducerea eparchiei in timpulu va- 
cantiei este concrediuta celui mai betranu asessoru 
dintre asessorii ordinari. Este evidentu, ca si 
statutulu face astfeliu mare deosebire intre ases
sorii onorari si ordinari. Recomenda propunerea 
minorității comissiunei spre primire.

Gaetanu este in contra ambeloru propunerei si 
face o noua propunere in acelu intielesu, ca con- 
clusulti sinodului eparchialu se se retramita cu 
îndrumarea a-si constitui consistoriulu conformu 
prescripteloru statutului organicu.

Episcopulu Popasu: Statutulu organicu este in 
acăst’a privintia asiă de claru, incatu numai păte 
încapă nici o indăiăla. Candu mi s’a asternutu 
acăst’a alegere spre intarire, am precugetatu lucrulu 
cu tăta conscientiositatea,. ce-mi o impune positiu- 
nea de episcopu, si responsabilitatea ce o am catra 
biserica si catra stătu. Si eu nu m’am simtitu 
indemnatu a dă acelei întăriri binecuventarea mea. 
Dreptulu de a nu intarf nu mi se păte trage la 
indoiăla. Cine are dreptu de a intarf, trebuie se 
aiba dreptu si de a refusă. Legea pe mine nu me 
deoblăga a spune motivele, pentru care am refu
satu aprobarea. Eu stau neclintitu pe bas’a legei 
si ori-ce conclusn va aduce congressulu eu nu me 
voiu abate dela lege si nu-’lu potu urmă pana ce 
conclusulu congressului nu va dobândi potere do 
lege, santionata de Maj. S’a. Me rogu deci a apre- 
tiui aceste considerări isvorite din liter’a legei si 
din o anima, ce bate numai pentru biserici si na
țiune si adaugu totdeodată, ca eu la conclusulu 
eventualu alu congressului voi dă la protocolu re- 
servele mele, cuprinse in declarati’a acăst’a. De 
altcumu dec aru, ca voiu incercă a complană in- 
tr’altu modu lucrulu, inse nu potu dă, in fați’a 
congressului promissiuni precisate.

Babesiu este de pațero, ca fiindu acăst’a decla
rare a episcopului de mare însemnătate, congresulu 
se indrume comissiunea a luă in considerare decla
rarea episcopului si se discute de nou obiectnlu. 
Congressulu primesce propunerea lui Babesiu si iă 
dela ordinea dilei obiectulu din cestiune.

După „Tel. Rom." (Va urma.)

De langa riulu Giurgiului, Septembre 1878.
Inca in anulu 1875 onoratulu domuu Leone 

Lupu parochu gr.-cat. alu comunei Hodacu din 
tractulu protopopiatului Reginulu sasescu, in su- 
fletitu fiindu că preotu zelosu si romanu adeveratu 
pentru caus’a școlara confessiouala, care in tim
pulu si impregiurarile presinte, mai multu dăr’ că 
ori-candu altadata, recere sucursulu si adjutoriulu 
fiacarui fiu adeveratu alu natiunei năstre romane, 
— infiintia pe săm’a scălei confessionale gr.-cat. 
din parochia si totodată comun’a s’a natala G. 
Hodacu o fundatiune școlara de 400 fl, v. a., din 

care cu timpu se se solvăsca leafa anuala a do
centului scolariudin anientit’a comuna, că astmodu 
de o parte poporuln, — care in lips’a altoru is- 
văre de venitu tote spesele comunali e silitu a si 
le portă singurii din repartitiune — se fia usiu- 
ratu si scutitu de sarcin’a repartitiunei pentru 
leaf’a invetiatorăsca — ear’ de alta parte docen
țele se ’si păta primi mai regulatu lefsiăr’a s’a.

Literile donationale despre acăst’a fundatiune 
s’au substernutu prea veneratului consistoriu me
tropolitanu spre aprobare in anulu trecutu si acele 
s’au si aprobatu cu datulu 8 Decembre 1877 sub 
Nro. 3673—1877, in urm’a cărei aprobări capi- 
talulu de 400 fl. v. a. dimpreună cu interessulu 
de 10°/0 1{1 suta Pe anii 1876—1877 adeca 
80 fl. v. a. in suma 480 fl. v. a. s’au si tramisu 
spre mai departe administrare prea veneratului 
consistoriu metropolitanu din Blasiu.

Am asteptatu, ba chiaru am doritu, că ăre- 
care dintre barbatii din giuru, mai competenti de 
catu mine, se aduca la cunoscintia publica acăsta 
fapta nobila prin pretiuitulu diuariu „Gazet’a 
Transilvaniei", că asia generosulu fundatăre se 
afle ăresi care recunoscintia pentru fapt’a lăuda
bila îndeplinita si totodată se servăsca de indemnu 
si de esemplu demnu de imitatu si pentru alții, 
cari, aflandu-se in positiune si conditiuni mai fa
vorabile, ar’ potă asemenea concurge la promovarea 
causei școlare, dela care inbrațiosare depende in 
mare parte venitoriulu fericitu alu natiunei năstre.

După ce inse pana in presinte nimene nu a 
relatatu despre fapt’a nobila, susscrisulu, că unulu, 
care inca am ostenitu puținelu pe terenulu in- 
structiunei școlari amesuratu debileloru mele po
teri — interesandume si eu de lucrurile școlari 
si cugetandu totodată, ca indiferentismulu in cause 
de acestea momentăse s’ar’ potă cu dreptu privi 
de necuviinciosu, ba chiaru de pecatu — venu cu 
tăta onărea a ve rogă, că se binevoiți a dă locu 
in colonele făiei „Gazet’a Transilvaniei" actului 
de donatiune despre fundatiunea școlara susuumita 
in copia alaturatu, dorindu din adânculu animei 
mele, că bunulu Dumnedieu se dă bisericei multi 
asemoni preoți adeverati si natiunei năstre multi 
asemenea fii credintiosi si adeverati.

Nicolau Mantia, 
notariu cercualu alu comuneloru Ibanesci, 

Hodacu si Orsiov’a.
Litere d-onationeili.

Avondu iu vedere, cumu-ca națiunea năstra prin vitre- 
gimea tempiloru trecuti a fostu detienuta dela inaintarea 
in cultura pre terenulu curatu naționale si cumu-ca la 
acesta stagnare pre lenga inimicii natiunei a contribuita 
in gradulu superlativu starea cea materiala misera a roma
nului. Avendu in vedere mai incolo, cumu-ca o națiune uu- 
mai prin sucursulu si conlucraroa adovoratiloru sei fiii se 
pote sustiene numai prin lucrarea reciproca păte atatu pre 
terenulu culturale catu si pe colu materiale înainta si in 
urma avendu in vedere starea coa misera a scăleloru popu
lare din comuna mea natala, precumu si dotaroa cea ne
suficienta a docentiloru, cari au o iufiuintia forte mare 
asupra crescerei tenerimei poporului romanu, inca in anulu 
1875 in luna lui Octobre verbalminte am donatu si sol- 
vitu fondului scolasticu romanu de religiunea gr.-cat. din 
G. Hodacu sum’a de 400 fl. v. a., dicu patru sute florini 
val. austr. irrevocabilu si acesta suma s’a si administratu 
la man a cassieriului fondului scolasticu amentitu Vasilie 
Farcasiu a lui Ioauu, carea suma iu contielegero cu sena
tulu scolasticu locale s’a datu spre fructificare cu 10 °/0 
interesse anuali la suta pe lenga intabulatiuno si ipoteca 
legale. — Pentru că acesta donatiuno se so intrebuintieze 
amesuratu dorintiei mele spre scopulu prefiptu de mene 
mam determinata a statori si conditiunile acelei donatiuui 
si adoca :

1. Capitalulu de 400 fl. v. a. dicu patru sute florini 
valuta austriaca se va tione spre fructificare pana atunci, 
pana candu va crosce la o suma, a cărei intoresse anuali 
ar fi 150 fl. v. a., carea suma in impresento trebuie se fia 
minimum de 1500 fl., dicu o miia cinci sute florini v. a. 
si acesta suma se va pote casciga adaugendu-so in totu 
anulu interessele si interessele interessoloru la capitalii.

2. Crescendu. suma donata la 1500 fl, v. a. atunci 
interessele acestui capitalu in suma de 150 fl. v. a. va 
servi in eternu că loafa anuale pentru docențele gr.-cat. din 
comun a G. Hodacu, care competentiele sale le va redică in 
rate semestrale dela cass’a scălei confessionale gr.-cat. din 
comun’a G. Hodacu pe lenga cuitantia legale.

3. Deca inse scăl’a confessiouala gr.-cat. din comun’a 
G. Hodacu prin ori-ce impregiurari fatale si-ar’ perde carac- 
terulu confessionale, atunci sum’a donata ajuusa la 1500 fl. 
v. a va trece in favorea fondului parochialu gr.-cat. in- 
fiintiendu in comun’a G. Hodacu, in care casu venitulu de 
150 fl. v. a. va servi că subventiuue pentru parochulu tan
gente de religiunea romana gr.-cat. din G. Hodacu.

4. Deca inse docențele si eventualminte paroculu fun-



gente prin portarea densiloru necorespundietoria s’ar’ face 
nedemni de lef’a si respective de subventiunea amentita, — 
in tempulu catu ar’ fi in cercetare si s’ar’ substitui prin 
altulu iii acelu casu leafa si respective subventiunea se va 
conferi substitutului si in casu, candu nu ar’ fi substitatu, 
se va adauge la capitalu.

5. Docențele si eventualminte parochulu, ce a stătu in 
cercetare, de si s’a purificata de gravaminele aduse iu con- 
tra’i, nu va ave dreptu la coxnpetintiele de pe tempulu cur- 
gorei cercetarei, numai in casu, candu ar’ fi dechiaratu do 
nevinovatu prin forulu competente si actorii densului deju- 
decati ca defăimători, la din contra interessolo respective 
competintiele se voru adauge la capitalu.

6. Intre concurenta la oficiulu de docente si eventual
minte de parocliu gr.-cat. in G. Hodacu intre cualificati 
egali dorescu a ave preferintia consângenii mei.

7. Inspectiunea si adininistratiunea fondului meu o 
concredu prea veneratului consistoriu metropolitanu gr.-cat. 
din Blasiu.

Aceste litere donationali, după ce le amu compusu, 
le-amu subscrisu cu man’a mea propria in antea aloru 2 
martori presenti, cari asemenea au perlesu cuprinsulu loru.

G. Hodacu, in 15 Novembre 1877.
(L. S.) Loonu Lupu m. p.,

parocliu gr.-cat. iu G. Hodacu.
Mihailu Crisianu m. p., Nicolau Mautia m. p.,

protopopu tractualu notariu corcualu
că martoru. că martoru.

Nr. 3673—1877.
Se aprăba. — Din siedinti’a cousistoriulni metropolitanu

gr.-cat de Alb’a-Iuli’a tienuta in Blasiu la 8 Dec. 1877.
(L. S.) I o a n u m. p., metropolita.

Din camer’a romana.
(Urmare.)

D. T. M a i o r e s c u spune, ca se aștepta că minis- 
teriulu se indice politic’a ce trebuie se urmeze tier’a, der’ 
in locu de acest’a a vediutu, ca discursulu dlui ministru de 
esterne semena in cea mai mare parte a lui cu aperarea 
unui ministru acusatu. Voci: Era acusatu. D. T. M a- 
i o r e s c u. Asia o ; inse am voitu se constatu, ca inau
gurarea acestei ere a năstre incepe prin acusaroa miuis- 
teriului, caro a condusu politic’a tierii. La intrebaraa gu
vernului : „ce faceți cu tractatulu diu Berlinu ?“ respundu 
iutrebandu la rondulu meu: „Spunoti’mi, dloru miniștri, 
siguru si lamuritu, după parerea dvăstre, ce este bine se 
facemu cu tractatulu din Berlinu ?“

Respunsulu la ace'sta întrebare nu s’a datu inca posi- 
tivu. Citandu nota guvernului romanu dela 7 Augustu 
catra reprosintantii sei in strainetate si apoi pe cea dela 
26 Augustu, deduce de aici, ca guvernulu a acceptatu 
tractatulu dela Berlinu si prin urmare moțiunea, care se 
cere, e cu totulu de prisosii. Acest’a ar’ insemnă a dă unu 
bilu de indemnitate pentru miniștri si nu acest’a a fostu 
scopulu convocării camoreloru. Ds’a nu acusa pe guvernu, 
pentru ca a acceptatu tractatulu din Berlinu, ca-ci nu potea 
face altfoliu. Ds’a a fostu tare surprinsu căndu a auditu 
pe d. N. Ionescu si pe d. Misailu, ca deca nu ne-amu su
pune Europei, Romani’a u’ar’ fi in pericolu. Apoi bine, ce 
dice art. 22 din tractatulu din Berlinu ? Prevedo terme- 
nulu evacuării României de catra oștirile russesci. Dice ca 
peste unu anu dela incheiarea tractatului russii voru trebui 
se desierto Romani’a, Der’ 6re, deca uoi nu vomu primi 
tractatulu si deca russii nu voru vre se no dosiorte tier’a 
la termiuulu prevediutu, care va fi titlulu, cu care vomu 
cere Russiei se ne parasesca teritorialii la 1 Iuliu alu 
anului viitoriu ? (Aplause.) Acest’a ar’ fi unu inconvenientu 
de mare insemnatate, si situatiunea tierii ar’ fi compromisa; 
tier’a ar’ fi in pericolu, deca nu s’ar’ esecută in completu 
tractatulu.

După acest’a d. Maiorescu desvolta cele trei cestiuui : 
Basarabia, Delta Dunării cu Dobrogea si emanciparea 
evreiloru. In privinti’a Basarabiei ds’a e de părere, ca nu 
ne potemu opune si ca in realitate Romani’a nici nu e 
chiamata, că se se pronunție in acesta cestinne. In pri
vi n t i’a oman ci par ii evreiloru, ds’a cero se se con- 
v6ce imediatu constituant’», că se modifice art. 7 din con- 
stitutiune, deca va voi se consimtia la acest’a. Catu despro 
Dobrogea, ds’a dico, ca guvernulu trebuie se vina cu o lege 
ca-ci nu se p6te anecsâ o provincia prin o simpla moțiune. 
Pentru ocuparea si administrarea Dobrogei, fia si provisoria, 
voru trebui se se faca cheltueli, prin urmare va trebui unu 
budgetu si pentru că acest’a se fia votatu, guvernulu va fi 
silitu se vina cu o lege budgetara. Apoi se pdte admite, că 
accesoriulu, care sunt cheltuelile, se se faca prin o lege, 
er’ principalulu, care e ocuparea, se se faca numai prin o 
moțiune ? Acest’a e primulu pasu, ce face Romani’a inde
pendenta pe calea constituționala î (Aplause.)

De aceea d-s’a depune urmatorea moțiune: „Avendu in 
vedere corespondinti’a diplomatica depusa de guvernu, rela
tiva la tractatulu din Berlinu, Camer’a declara, ca este 
casulu a se aplică imediatu art. 129 din constitutiune 
pentru convocarea adunariloru legiuitărie de revisuire.“ — 
Apoi finesce asia :

„Eu am fostu mândru, că fiecare romanu, do isband’a

armatei nostre (aplause) si ’i am fostu recunoscetoriu, ca 
ne-a datu ocasiune se aratamu Europei, ca suntemu unu 
poporu viu cu o arma poternica. Asia der’ onăre armatei 1 
Der’ ce a facutu guvernulu, că se asigure armatei si tierei 
rădele sacrificiiloru aduse pe campulu de resbelu ? Dloru, 
este unu lucru tristu, candu de la glori’a armatei ne co- 
borimu la politic’a guvernului. Nu sciu, deca nu vi se va 
parea si dvăstra la toti, ca a fostu o mare gresiela a gu
vernului, urmatărea conduita. Guvornulu, in urm’a acelei 
declarări a principelui Gorciacoff dela Iunie in Ploiesci, 
insista pe langa Russi’a, ca se ne ia armat’a. Ati mai 
auditu, dloru, despre vre unu altu guvernu imbiindu pe 
unu stătu, care nu vrea, că se no ia numai de catu armat’a, 
ca se’si verse si ea sângele seu fara a stabili conditiunile ? 
Domniloru, era, nu dicu de demnitatea năstra, der’ de o 
elementara prndentia politica de a menagiă acesta gloriăsa 
armata pana Ia momentulu oportunu, de a nu im.biă pe 
Russi’a, că so no ia si de a nu ne espune la not’a dini 
Nelidoff dela Iuliu anulu trecutu, care no spunea, ca Russi’a 
n’are trebuintia de ajutorulu României. In ce positiuue ne 
pusese politic’a guvernului in acelu momentu ? Din no
rocire, dloru, sărt’a a fostu mai buna de catu guvernulu 
nostru, sărt’a no-a resbunatu: ca-ci s’a vediutu mai pe 
urma, deca a avutu seu nu trebuintia Russi’a de armat’a 
romana. (Vii aplause.) Der' se lasamu sărt’a si se reve- 
nimu la politic’a guvornului. Guvernulu a avutn der’ unu 
momentu in politic’a s’a, candu imbia Russi’a: — „Na 
soldați romani" ! Si Russi’a nu primea. Dvăstra, aici, ve 
spunea, ca insira armat’a de a lungulu Dunării pentru 
conservarea tierei; si alaturi, prin note, imbia Russi’a se 
ia armat’a năstra. . . .

„La 6 Augustu s’a cerutu in fine ajutoriulu armatei 
romane. A! atunci venise momentulu. . . momentulu la ce ? 
Russi’a cerea ajutoriulu nostru. Ei si ? Soldatii romani se 
grabescu se vina in ajutoriulu ei. Der’ pentru ce ? Si vedeți 
dloru, urmarea nefericita a acelei politice de imbiare, — ca 
după ce guvernulu nostru a imbiatu in timpu inoportunu, 
Russi’a, primindu acumu, ave aerulu a ne face o conces- 
siune de a ne primi se iutramu si noi in focu. Se păte o 
gresiela mai mare că acest’a ! A scapă momentulu, candu 
erai in dreptu se’ti pui si conditiunile tale! Hei, d-loru 
deputati, gloria armatei, dă; der’ inca odata, ce ati facutu 
d-văstra! D-loru miniștri, candu ati trecutu armat’a peste 
Dunăre că sei asigurați jertfele ? Nimicu ! . . . O voce : In- 
dependinti’a. D. T. Maiorescu: Audu pe d. Flev’a, 
dicendu „independinti’a". Der’ independinti’a o aveamu dejă 
atunci declarata. Pentru ce amu mai trecutu Dunarea ? Că 
se o avemu pe deplinu recunoscuta ? Apoi nici astadi nu e 
pe deplinu recunoscuta. Aretati’mi, Simt tonarn si ’tni vino 
fărte greu de a vorbi iu contr’a unoru ămoni mai botrani, 
de o mia de ori mai superiori mie prin esperienti’a loru, 
’mi făcu scusele mele inca odata, der’ u’am ce face, sunt 
lucruri, cari trebuie odata spuse înaintea tierii. . . Apoi 
bine d-loru, s’a mai vediutu odata unu guvernu tramitiendu 
armat’a tierei, se’si verse iangele, fora uimicu ? Fora o con- 
ventiune ? fora unu actu, că se ne arate pentru ce ? Si 
deca ne declaramu independenti’a, cumu a disu d. Flev’a, 
atat’a macaru n’amu dobeuditu se facemu o inchieiare fașia 
cu poterniculu imperatu alu tuturoru Itussieloru si se’lu 
vedomu pe elu puneudu iscalitur’a s’a alaturi cu iscalitur’a 
princiului Carolu de Hobenzollern (aplause), astadi victo- 
riosulu Doinnu alu României! Nici atatu. Trecemu armat’a 
peste Dunaro cu ordinu ministerialu. Atat’a totu. Numai cu 
o harthia ministeriala so trece armat’a unui stătu constitu- 
tionalu ? Ei bino, ertati-me se ve spunu : in momentulu 
trecerei tier’a a fostu anihilata ! Nu se trece armat’a tierei 
peste Dunaro, fora se scia tier’a cumu si pentru ce anume, 
cu ce condiții si sub care stipulatiuni; der’ a trecutu si 
acuma ne intreba guvernulu, ce se facemu cu tractatulu 
dela Berlinu 1 D-loru, după acestu felin do politica a gu
vernului, credu, ca a venitu in fine momentulu se mai in- 
trebamu odata si tier’a, se so conchiame o Constituanta.

(Va urma.) 

Societatea academica romana.
Siedinti’a dela 23 Septembre. — D. secretariu 

generalii aduce la cnnoscinti’a societatiei, ca d. N. Cretiu- 
lescu, cu cunoscuta’i generositate, a contribuita si estu- 
timpu la înavuțirea mobilierului societatiei, destinandu ’si 
diurn’a pentru facerea unoru banchete, cn adorneza sal’a 
siediutieloru. Sociotatoa esprima unanimele sale multiumiri.

La ordinea dilei, discutiuuea reportului comissiunei 
asupra cercetarei compturiloru. Societatea, constatandu iu- 
semnatele economii făcute asupra speseloru budgetului anului 
trecuta si avendu in vedere necessitatea justificata ce a 
facutu pe delegatiune a face peste provisiunile budgetare 
orecare spese, ce se urca la cifr’a de lei 2026 bani 86 ; 
avendu totodată iu vedere binecugetatele propuneri ale co
missiunei in ceea ce privesce administrarea fonduriloru si 
organisarea comptabilitatiei, fara lungi discntiuni, aproba 
toto conclusiunile reportului comissiunei si gestiunea finan
ciara a anului trecutu.

Se propune la ordinea dilei alegerea delegatiunei. Se 
procede la votu prin bilete pentru alegerea presiedintelui si 
vicopresiedintelui. — Votanti: 10. — Resultatulu scru

tinului : D. Ioanu Ghic’a, 10 voturi, că presiodinto; D. 
G. Baritiu, 8 voturi, că vicepresiedinte, — Se procede la 
votu pentru alegerea secretariului generalu. Votanti: 11.
— Resultatulu scrutinului: D. G. Sionu, 8 voturi. — Se 
piocede la votu pentru alegerea a doui membri. Votanti: 
13. — Resultatulu scrutinului: D. Odobescu, 8 voturi; 
era alu douilea membru nu intrunesce maioritatea. Se face 
votarea de a dou’a 6ra si d. D. Sturdz'a intrunesce 8 vo
turi. Se proclama compunerea delegatiunei in modulu ur- 
matoriu : Presiedinte, d. I. Ghic’a. Vicepresiedinte, d. G. 
Baritiu. Secretariu generalu, d. G. Sionu. Membri: dnii 
A. Odobescu si D. Sturdz’a.

D. Romanu felicita pe delegatiune si in particularu pe 
d. presiedinte si totdeodată afla ocasiunea propice de a’i 
adresă multiumirilo sale pentru bun’a si zelos’a conducere a 
administratiunei si interesselorn societatiei, atatu morale 
catu si materiale. Societatea se unesce cu sentimentele 
espuse de d. Romanu ; era d. prosiedinte, multiamindu, la 
rendulu seu, societatiei pentru încrederea ce ’i a aretatu, 
promite ca nu va incetă niciodată de a ’si împlini datori’a 
catra acesta societate, care e destinata pontru unu frumosu 
viitoriu si utilitate pentru națiune.

D. Stofanescu relatez», ca secțiunea de sciintia s’a 
ocupații despre douo memorii manuscrise ce i s’a recoman
data de societate, si anume unulu comunicații de d. Nec. 
Teclu sub titlulu de „Noțiuni despro b a s a, a c i d u 
si sare" si altulu sub titlulu de „Flor’a Transil
vaniei". Catu despre celu antaiu alu dlui Teclu, sec
țiunea s’a pronunciatu a se recomandă spre a se tipări in 
anale; era catu despre celulaltu fiiudu scrisu in limb’a 
germana, limba pe cari membrii acei secțiuni nu o prea 
cunoscu, n’au poiut’o apretiă; observandu inca nomencla
tura animaleloru, care se vede scrisa in patru limbi, a 
conchisu, ca nu pare a fi o clasificare sciintifica si pentru 
acest’a propune a se respinge, mai alesu, ca nu crede, ca 
in analele societatiei s’ar’ potea primi operate in limbi 
străine. D. Falcoianu dice, ca intr’acest’a nu s’a potutu uni 
cu colegulu seu din secțiunea de sciintie. In principiu 
dlui crede, ca unu memoriu, in orice limba ar’ fi scrisu, 
păte intră in anale, numai se aiba valăre sciintifica; in 
fapta inca crede, ca operatulu se cade a fi studiata înainte 
de a se respinge pentru simplulu cuventu, ca nu e scrisu in 
romanesce. — Dnii Aurelianu si Ghic’a afirma ca lucrarea 
nu merita considoratiune, ca-ci observandu form’a nomen- 
claturoi, sunt convinși, ca nu este o lucrare de specialista.
— D. Baritiu dice, ca dlui, care a adusu. acestu manu- 
scriptu, vedieudu ca sessiuuea este prea înaintata, pentru 
că societatea sa ’si consume tirapulu cu elu, Tu retrage pe 
propria o1a roopuncloro, — D. Ionoaou uu admlLn ului ui uv 

respinge nici a se retrage manuscriptulu, der’ dlui, vediendu 
ca nu au fostu studiatu, opineza a se dă in cercetarea unui 
membru cunoscetoru de limb’a germana, care la anulu 
viitoriu se vina cu unu referata asupra lui, Dlui indica 
anume pe d. Baritiu, propune a i se dă dsale ace'sta în
sărcinare. — Societatea admite propunerea dlui Ionoscu.

D. Sionu citesce processulu-verbalu alu sectiunoi filo
logice, relativu la lucrările ce-i s’a fostu recomandata. — 
Societatea aproba: a) a se dă recompens’a cuvenita dlui 
N. Barbu pentru traductiunea lui Titu-Liviu, cu a carei’a 
revîsiune s’a insarcînatu d. Laurianu ; b) D. Sionu se faca 
unu reporta pana la sessiunea viităria asupra colectinnei de 
povesti populare comunicate de d. Hintiescu ; c) se se pună 
din nou la concursu traductinnile din autorii clasici, cari 
n’au reușita anulu acest’a ; d) se se accelereze traductiunea 
din Cicerone.

20 i -v e r s e.
(Tunurile luate dela armat’a ro

mana in resbelulu ultimu si espuse pe bulevar- 
dulu universității după defilarea ’dela 8 Octobre 
sunt in numeru de 47. Intre aceste 47 tunuri sunt 
39 mari de otielu, 10 mici de bronzu (tunuri de 
munte) si 8 mortiere de diferite mărimi. După 
locurile, unde au fostu luate, se împarte astfeliu : 
La Plevn’a 10 tunuri mari de otielu si cele 10 
mici de bronzu ; la Opanezu 10 mari; la Smar- 
danu 9 mari. Po mortiere n’am vediutu nici o 
tablitia; ni se spune inse, ca sunt luate la Plevn’a. 
Afara de aceste 47 tunuri mai sunt alte 3 mari 
luate la Grriviti’a, din care 2 asiediate de asta 
hrna lenga statu’a lui Mihaiu Vitdzulu pe bule- 
vardu si unulu la palatu si alte 12 mari, care 
s’au distribuitu deja la corpuri si au defilatu in 
diu’a de 8 Octobre. Asiaddr’ numerulu totalu alu 
tunuriloru vrajmasesci, luate prin viteji’a ostirei 
n6stre si aduse in capitala, este de 62.

(Crucea Elisabeth ’a.) In Romani’a s’a 
instituitu o cruce comemorativa cu inscriptiunea 
„E 1 i s a b e t h’a“ pentru a se resplati serviciele 
aduse de diferitele d6mne, in cautarea ranitiloru 
sdu bolnaviloru, in timpulu campaniei 1877—1878, 
servicie, cari nu intra in prevederile legei relative 
la instituirea ordinului Stdu’a României. Crucea 
se va conferi asemenea ddmneloru, cari prin in



stalare de spitale, înzestrarea ambulantieloru său 
prin ofrande însemnate, au contribuitu la alinarea 
suferintieloru ranitiloru si bolnaviloru in timpulu 
acestei campanie. Mari’a S’a D6mn’a cu autori- 
saroa Doranitoriului conferă crucea „Elisabeth’a* ; 
ea se da pe vieatia. Crucea se acorda prin de- 
cretu domnescu. Unu brevetu subscrisu de mi- 
nistrulu de esterne constatandu numerulu si dat’a 
decretului de conferire se va dă impreuna cu 
crucea. Dreptulu de a-o portă e personalu si nu 
se transmite in nici unu casu. Crucea e de 
bronzu auritu, fundulu matu sadea, form’a este 
cea bizantina a bisericei Resaritului. Crucea are 
pe marginele ramuriloru o dunga alba in coldre 
naturala a otietului si in mediulocu unu medalionu, 
incungiuratu de unu cercu de otielu. Fundulu 
medalionului e asemenea de bronza auritu matu 
si p6rta pe o parte cifr’a Măriei Salo D6mnei si 
pe cealalta legend’a „Alinare si Mângâiere* 
si in mediulocu milesimulu 1877/1878. In partea 
superidra a crucei se afla unu inelu de bronzu 
auritu, prin care se petrece panglic’a. Crucea 
„Elisabet.h’a“ so va portă at&rnata de o funta de 
panglica de moaru albastru deschisu, lata de 40 
milimetre, avendu la margine o vdrga de firu de 
auru in lățime de 10 milimetre. Crucea se p6rta 
pe umerulu stengu, avendu aparenta pe partea 
din afara cifr’a Măriei Sale. — Străinele, cari ar’ 
îndeplini conditiunile de susu stabilite de regula- 
mentu, voru dobândi crucea Elisabeth'a, si se va 
tiend unu registru deosebita pentru acestea. Crucea 
Elisabeth’a si drepturile ei se perdu prin condam
nare judecatotasca la o peddpsa infamanta.

(Ceremonialulu Curții romane. — 
Receptiunea ministriloru st răni.) 
Cetimu in „Monitoriulu oficiata" : Ceremonialulu, 
cu care se primescu in audientia domndsca miniștrii 
plenipotențiari si miniștrii resiedinti ai suverani- 
loru străini acreditați pe lenga A. S. R. Domnulu 
se stabilesce precumu urmdza: La sosire, tra- 
misulu strainu informdza despre venirea s’a pe 
minstrulu afaceriloru străine, fia printr’unu secre- 
tariu alu legatiunei, fia prin scris6re, si ’i cere 
diu’a si or’a spre a ’lu visitâ si a ’i dă copia de 
pe scrisorile sale de creantia. Ministrulu afaceri
loru străine ia ordinele A. S. R. pentru primirea 
solemna la palatu. Diu’a audientiei fiindu- fixata 
de A. S. R., maresialulu curtiei previne de acest’a 
pe ministrulu afaceriloru străine, care, la rândulu 
seu, informa pe tramisulu poterei străine. In 
diu’a hotarita pentru audientia, unu adjutantu 
domnescu merge la ospelulu legatiunei cu doue 
trasuri ale curtiei, din cari cea destinata minis
trului strainu va fi de mare gala, si ’lu conduce 
la palatu. Adjutantulu invita pe siefulu de misiune 
a se urcă in prim’a trăsură, punându-se la stang’a 
s’a. Ceilalți membri ai legatiunei iau locu in a 
dou’a trăsură. La palatu gard’a ia armele si to
bele suna. Ministrulu strainu este primitu in jo- 
sulu scarei de ondre de doui oficiari de ordo- 
nantia si in capulu scarei de doui adjutanți dom- 
nesci, cari ’lu introducu impreuna cu suit’a s’a in 
salonulu de receptiune, unde se afla ministrulu 
afaceriloru straiue, maresialulu curtiei si cas’a 
militară a A. S. R. Maresialulu curtiei auuntia 
A. S. R. Domnului pe tramisulu strainu, pe numele/ 
si titlurile sale, după care apoi ministrulu strainu 
este invitata a trece in apartamentulu, in care se 
afla A. S. R., fiindu fația ministrulu de esterne. 
Tramisulu strainu pronunția cateva cuvinte si 
depune scrisorile sale de creantia in manele Dom
nului, care apoi le remi e ministrului afaceriloru 
străine. A. S. R. Domnulu, însoțiți! de ministrulu 
strainu si de ministrulu de esterne, trece in urma 
in salonulu, unde se afla maresialulu curtiei, per- 
sonalulu legatiunei si cas’a militară domndsca. Aci 
tramisulu strainu presinta A. S. R. personalulu 
misiunei. Candu A. S. R. concediază pe minis
trulu strainu, acest’a este recondusu cu același 
ceremonialu, care a presidatu la sosirea s’a. In 
timpulu audientiei, ministrulu afaceriloru străine 
se tiene la stang’a Domnului. După terminarea 
receptiunei la A. S. R. Domnulu tramisulu strainu 
este condusu in apartamentele A. S. R. D6mnei 
de maresialulu curtiei, care Tu va prestată A. S. 
R., fiindu incungiurata de curtea s’a. — Pentru 
audientiele oficiale ce au de scopu remiterea de 
decoratiuni străine A. S. R. Domnului de catra 
tramisii străini, acesti’a sunt primiți in același 
modu, cu deosebire numai, ca repre^entantulu 
strainu este introdusu, in asemenea ocasiuni, im
preuna cu personalulu legatiunei înaintea A. S. 
R. Domnului, fagia fiindu ministrulu afaceriloru 
străine si cas’a civila si militară domndsca.

(O jertfa a abundantiei de vinu.) 

Diuariului „M. Hirlap" i se scrie dela Crisiulu- 
mare (Nagy-KdrOs): De candu ’si aducu Omenii 
aminte, n’a crescută atata vinu că in anulu acest’a. 
Ddr’ proprietarii de vinu se potu bucură fla acest’a, 
pentru-ca pretiulu vinului e micu (se vinde vadr’a 
austriaca si cu cate 80 cr.) si darea de consumu 
e mare, ici colo p6te mai mare, decatu pretiulu 
vinului. E mare lipsa si de butOie si in urm’a 
acdst’a culegu multi numai atati struguri, catu 
mustu potu contiend butOiele loru si restulu stru- 
guriloru Tu lașa neculesu. Unu locuitoriu Crisianu 
Iosifu Kâllay s’au spendiuratu chiaru de superare, 
ca spre a plăti o datoria de 100 florini, a trebu
ita se vendia 100 vedre de vinu nou.

(Redicarea cordonului de pesta 
in Sielimbru.) In 29 Oct. a. c. — scrie 
„Sieb. D. Tageblatt" — se va împlini terminulu 
de 21 de dile, cari au trebuita se trdca dela în
cetarea pestei-bovine in Sielimbru spre a se pota 
redică cordonulu de pesta. In 30 1. c. comerciulu 
prin Sielimbru va fi drasi cu totulu liberu.

(O i u t e m p 1 a r e nenorocita.) Cu oca- 
siunea illuminatiunei din sdr’a de 8 Octobre, diu’a 
intrarei triumfale a armatei romane in capitala, o 
femeia imprudenta ’si-a luatu copilulu — că de 
vreo cinci luni — iu brație, spre a privi si ea 
feerica iluminatiune din acea săra. Ea inse nu s’a 
multiumitu numai cu a privi, ci s’a amestecata 
prin mulțimea complecta de pe strade; si in fați'a 
palatului, in momentulu de a intră trasur’a dom- 
ndsca in curte, inghesuiala fiindu in gradulu celu 
mai mare, copilulu fii strivitu in brației si pana 
acasa si mori. AcOst’a va servi de esemplu femei- 
loru imprudente, ce esu la asemenea ocasiune cu 
copii mici pe strade. („Pr.“)

(S c i r i din Romani ’a.) Esc. S’a d. co
mite Hoyos de Sprintzenstein, tramisu estraordi- 
nariu si ministru plenipotențiarii! alu Austro-Un- 
gariei la curtea romana, a fosta primitu de catra 
M, S. Regala Domuitoriulu Carolu la 27 Octobre 
c. cu ceremonialulu prescrisu in audientia solemnela. 
— „Monitoriulu* de Dumineca publica legea, prin 
care se pune la dispositiunea guvernului unu fondu 
de unu milionu, că avansu pentru cheltuielile ne
cesitate prin luarea in posessiune si administrarea 
Dobrogei si 500 mii lei pentru deschiderea de 
credite suplimentare si estraordinare pe esercitiulu 
anului 1878. — „Rom. lib." primesce o scrisdre 
diu Tulcea, in care se dice, ca poporatiunea Do
brogei afara de bulgari s’a bucuratu multu au- 
diendu, ca camerele romane au primitu Dobrogea. 
Ordinulu vice-guvernorului din Tulcea, generaiulu 
Belotzercovetz, prin care opresce orice manifestare 
de bucuria la intrarea armatei romane, a invese- 
litu pe bulgari si a întristata pe celelalte natio- 
nalitati. Acestea stau gat’a cu t6te astea de asi 
arată bucuri’a celu puținu după intrarea armatei 
romane.

Incunosciintiare si invitare. Adunarea so
cietății pentru fondu de teatru romanii, care a 
fostu se se tiena estuanu in 10 si 11 Octobre 
in Alb’a-Juli’a si din unele impregiurari deose- 
bitu pentru culesurile viiloru s’a amenatu, in con- 
tielegere cu presidiulu societății, s’a statoritu a 
se tiend in 17 si 18 Novembre a anului cuvinte 
c. n. pe langa programa festiva deja publicata cu 
aceea mica modificare, ca siedintiele se voru tiend 
in biserica greco-catolica. P. T. publicu romanii 
este ddr’ invitatu a irabrațiosiă cu căldură patrio- 
tic’a acdsta adunare naționala si P. T. Domni si 
familie romane, cari dorescu a participă la adunare, 
sunt rogate, că celu multu pana in 14 Novembre 
c. n. se binevoidsca a se insinuă la subscrisulu, 
aretaudu tempulu sosjrei si numerulu persănoloru, 
pentru că comitetulu arangiatoriu se se p6ta in- 
grigi de primire si incuartirare.

Alb’a-Juli’a 25 Octobre 1878.
M i h a i 1 C i r 1 e a, 

secretariulu comitetului arangiatoriu.

-A-jntârie pentru ranitildiu Bosni’a.
Fagarasiu, 17 Octobre 1878.

Pentru ostasii austro-ungari vulnerați in Bosni’a, catu 
si pentru familiele celoru cadiuti acolo, recercandu dlu 
vicecomite Daniela deGramoiu unele dame a face 
collecte, s’a strinsu atata prin damele josu numite, catu si 
prin dlu capitanu pensionatu Teodoru Max urmatdriele tri- 
bute, si adeca :

1. Colectanta Luis’a de Gramoiu: Luis’a de
moiu 10 fl., apoi compresse si scama; Mari’a Metz 1 fl.,
Iosefine Abrahamu 1 fl., Iulian’a Konczey 1 fl., Mari’a
Baczo 1 fl., Id’a Boer 1 fl., Sar’a I. Turcu 1 fl., Mari’a

Florea 1 fl., Mari’a Cipu 1 fl., Theresi’a de Eckard 1 fl., 
Mari’a Eiser 1 fl., Ziuc'a Pandrea 1 fl., Ecatariu’a Negrea
1 fl., Emilia Gauea 1 fl., Mari’a de Negrea 1 fl., Elena 
Bunea 1 fl., Dorothea Scharger 50 cr., An’a Kisierianu 
50 cr. La olalta 26 fl. v. a.

2. Colectanta Antoni’a Kerosztonyi: Antoni’a 
Keresztonyi 5 11-, Iosefine Zakarias 3 fl., Mart’a Zakarias 
2> fl., Ioanu Novak 2 fl., Stefanu Papu 1 11., Luis’a Jâros
2 fl., Iuliu Laurits 1 fl., George Fogarasi 2 fl., Gisel’a 
Orosz 1 11. 50 cr., Frideric’a Greger 1 fl., Cecili’a Konicsny 
1 fl., Iulian’a Dăubel 1 li., Regin’a Nehrer 1 fl., An’a 
Botta 1 fl., Dr. Danielu 2 fl., Ros’a Szocs 50 cr., Carolin’a 
Pănczel 1 fl., Catarin’a Kravak 1 fl. Laolalta 29 fl. v. a.

3. Colectanta Luis’a Friedsmann: Luis’a 
Friedsmann 1 fl., Em’a Vogel 1 fi., veduva Schul Heinrich
I fl., Iuli’a Haupt 1 fl., Regin’a Nehrer 1 fl., Charlotte 
Kiihn 1 11., Catarin’a Kiilin 1 11., Amali’a Henteru 1 11., 
Michaelu Wolf 2 11., Christin’a Steinburgu 1 11. Laolalta
II fl. v. a.

4. Colectante F a n i II o c h m a n n si R o g i n ’a
T a g 1 i c h t: Taglicht 5 fl., Fani Hochmann 3 fl., Gold- 
stein 3 fl., Iulie Fleiszig 50 cr., Lobi Nathansohn 1 fl., 
Betti Klein 1 fl., frații Floissig & Nathan 10 fl., Iuliu 
Floissig 2 11., Schouberger 2 11., Leo Meudl 3 fl., Iacobu 
Kaufmann 1 fl., Isacu Krausz 40 cr., Ros’a Krausz 1 11., 
Moritz Berko 1 fl., Leopoldu Thiorfeld 1 fl., voduva Schul 
1 fl., Sam. Herm. Licht 1 fl., Adolfu Loop. Fleiszig 2 fl., 
Lazaru Golb 1 fl., Moses Schul 1 fl., Ileleu’a Waldmann 
50 cr., Abrahamu Schul 1 11., Adolfu Schul 1 11, Moritz 
Theresi’a Klein 2 fl., Danielii Schul 1 fl. Laolalta 46 11. 
40 cr. v. a. (Va urmă.)

Am deschisu

Cancelari’a advocatiala
in Brasiova tbrgulu flosului (Flachszeile) Nr. 27 si 
primescu însărcinări in cause civile si crimi
nale si in ori-care alta afacere advocatiala.

Dr. Nicolae Branu de Lemeni.
1—2 advocatu.

Nr. 187 ex 1878.

Concurs u.
3—3

Pe bas’a budgetului pentru anulu 1878/9, vo
tata de adunarea ganorala a Associatiunei tran
silvane, ticnuta in Simleu la 4 si 5 Augusta a. 
c. (punctata 31 alu processului verbalu), se pu
blica prin acdst’a concurau la patru premie de 
cate 25 fl. pentru acei invetiatori, cari se voru fi 
destinsu intru predarea pomăritului si grădinări
tului in scdlele ndstre poporale.

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

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

Pentru presiedinto : Pentru secret. Il-lea :
P. Dunc'a, V, Petri,

Cu pretiuri moderate si promptu.

Librari’a romana in Brasiovu;

Toto cărțile de scdla, toti autorii romaui de aci si 
din Romaui'a, se tramitu si in afara pe lenga rambursa 
(Nachnahmo).

Depositu generalu: Gramatica germana pentru clasele 
primărie (normali) de I. D o r c ’a. — ABCdariu cu semne 
de V. Petri. — Religiunea chrestina do I. P o p o a. La 
vendiari in cantitati mari 10°/o rabatu.

„Calindariu pentru toti 1879“, ed. Bucuresci cu premiu 
(tablou forte elegantu, reprosentandu : „Romani’a 
libera") 1 fl. plus porto; „Calindariu amusahtu" 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 Siouu s. a.

Operele renumitiloru autori V. Alocsandri, Negruti, 
Bolintinianu 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. 2—3

Onrs-ULlvi le. Toio.rs’a ele Vien’a 
din 30 Octobre st. n. 1878.

5 °/0 Rent’a charthia 
(Metalliques) ... 60.— 

5°/0Rent’a-argintu (im- 
prumutunationalu). 61.90 

Losurile din 1860 . 111 75 
Acțiunile banceination. 780.— 

„ instit. de credita 219.75 
Londra, 3 luni. . 117.45

Oblig, rurali ungare . 72.90
„ „ Banat-Timis. 78.50
„ „ transilvane. 86.—
„ „ croato-slav. 74.75

Argintulu in mărfuri . 100.— 
Galbini imperatesci . 5.57
Napoleond’ori . . , 9.41 */2 
Mărci 100 imp. germ. . 58.15
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