
Redactiunea si Administratiunea:
Brasiovu, piati’a mare Nr. 22. — „Gazet’a“ ese 

Joi’a si Dnininec’n.
Pietlul-Ll EL"bO3n.2L±XXeXl-tVLlA3.i Z 

pe unu anu 10 fl., pe aieso luni 5 fl., pe trei luni 
3 fl. v. . — Tieri esterne 12 11. pe unu anu seu 

28 franci.

Se prenumexa:
la poștele c. si r. si po la dd. corespondenți.

^L.XL-o.2=Lc:5.nxlle :
un’a serie garmondu 6 cr. si timbru de 30 cr. 
v. a. pentru fîacare publicare. — Scrisori ne
francate nu se primescu. — Manuscripte nu se 

retramitu.

n. xx 1 xx ZSriLZ.

Nr. 85. Joi, 7 Novembre 26 Octobre 1878.

Vermele neincrederei.
Brasiovu, 5 Novembre 1878.

Vermele neincrederei râde la rădăcină state- 
loru, a națiuniloru, a familieloru moderne. O apa- 
rintia trista ddr’ generala. Pe t6te terenele, pe 
celu financiariu, economicu, politicu, sogialu si 
chiaru si pe celu scientificu se manifesta acdst’a 
b61a a timpului. Scriitorii moderni sustienn, ca 
er’a, in care traimu, este o „era de transitiune", 
candu, câ se intrebuintiamu unu esemplu din vidti’a 
practica, se petrece o fierbere a mustului, din care 
are se esa vinulu bunu de prim’a cualitate. Asia 
si societatea de adi, se dice, percurge aciimu unu 
processu de fierbere, de cristalisare. In stadiulu 
acest’a e iu adevoru f6rte greu a deosebi conturile, 
a ficsâ marginile, pana unde se p6te estinde pu
terea diferiteloru elemente, cari se amesteca si se 
combătu unele cu altele. Astadi uimicu nu mai 
pare marginitu, nici o consideratiune, fia morala, 
fia de dreptu seu religidsa, nu mai pdte pune sta
vila torente]ui nedumeritu, care rupe totu ce i se 
pune in cale. Este acest’a — amu pota dice — 
unu stadiu alu progressului fora margini, uuu 
processu, care nu scimu ce va sc6te la lumina, 
care produce in noi numai simtiementulu turbure 
alu neiucrederei.

Nu e mirare ddr’, ddca acdst’a ueincredere este 
la culme in relatiunile politice dintre state si po- 
pdre, de unde fora de aceea niciodată n’a lipsitu de totu. 
In politica amu ajunsu asia departe, incatu miniștrii 
diferiteloru state mari si mici au declaratu nu numai 
odata ca tractatele nu mai au nici o valdre, ca 
astadi popârele se potu basâ numai pe baionetele 
si tunurile loru. Amu vediutu ce valâre a avutu 
promissiunea solemnela ce-a dat’o Tiarulu si gu- 
vernulu Russiei micului stătu romanu in converi- 
tiunea dela Aprilie 1877, amu vediutu cumu s’a 
tienutu sta mai bine disu cumu nu s’a tienutu 
acestu legamentu intre doue popâre, cari si-au 
versatu impreuua saugele pe câmpiile Bulgariei. 
Ddr’ ce se mai vorbimu de conventiunea russo-ro- 
mana candu insusi tractatulu dela Berlinu incheiatu 
in numele a totu poteruicului Dumnedieu este 
ameniutiatu de aceeași s6rte! — Intrebamu inse unde 
pdte domni o mai mare ueincredere câ la noi ? 
Candu citesci cele ce se scriu si se vorbescu in 
press’a si in adunările monarchiei ndstre, ti se 
sc61a perulu in capu si credemu a nu merge pre 
departe, dtaa afirmamu, ca nicairi in t6ta Europ’a 
vermele neiucrederei nu a roșu atatu de afundu, 
câ tocmai la trupin’a societății nbstre. S’au pe
trecuta de curendu atatu in Camer’a din Pest’a 
catu si in Senatulu imperialu din Vien’a unele 
scene, cari arunca o lumina fdrte nefavorabila 
asupra giurstariloru nbstre politice si sunt de na
tura a compromite chiaru parlamentarismulu austro- 
itngaru.

Nu este nimicu nou, candu vedemu, ca oposi- 
tiunalii de dincdce si de dincolo de Lait’a ataca 
cu vehementia politica guvernului. Acdst’a se in- 
templa in t6te parlamentele lumei. Dta’ candu 
limbagiulu, de care se folosesce opositiunea, devine 
atatu de aspru, candu acusarile, ce se arunca in 
contra guvernului, sunt de-o natura atatu de com- 
promitietâre, câ cele ce se audu in parlamentele 
din Vien’a si Budapest’a, trebuie se ne punemu 
pe gânduri.

Un’a din scenele cele mai turbulente s’a pe
trecuta in senatulu imperialu din Vien’a la 30 
Oct. cu ocasiunea propunerei deputatului Schonerer, 
care a ceruta câ se se aldga o comissiune, care se 
cerceteze ddca este adeveratu ceea ce a sustienutu 
fdi’a „Tagespost" din Graz, ca ministrulu Auers- 
perg ar’ fi disu catra redactorulu ei, vorbindu 
despre impacarea dualistica de asta primavtaa : 
„Ne mai trebuiâu pentru impacare in senatulu im
perialu inca cateva voturi si acdst’a ne-a costatu 
multul" —■ Propunerea lui Schonerer nu s’a primita, 

ddr’ s’au auditu cu asta ocasiune unele lucruri 
inspaimantatâre. Deputatulu Schonerer a sustienutu, 
ca mai multe voturi au fostu cumpărate cu bani 
si ca elu are date sigure despre acdst’a, o acnsare, 
care nu pdte fi suprimata numai prin strigările de 
desaprobare ale maiori tatii.

O asemenea scena s’a petrecutu si in diet’a 
ungara, in siedinti’a dela 2 Novembre. Acolo a 
sustienutu deputatulu Blasius Orbân, ca guvernulu 
a facutu mituiri insemnate la alegeri in Transil
vanii si ca banii intrebuintîati pentru aceste ale
geri ia tramisu la Cianu unde locuiesce fratele 
ministrului Tisza — si Ernestu Simonyi a mersu 
chiaru asia departe a numi pe deputății transil
văneni nesce Omeni venali si usurpatori ai man- 
dateloru sale. Lui Ladislau Tisza, care a numita 
pe dep. Orbân unu calumniatoriu ddca nu va 
aduce dovedi pentru invinuirile sale, ia replicatu Orbâu 
ca va depune pe biroulu adunarei consemnarea 
acelor’a, cari au primita baui.

Fai'Ia cu asemeni acusari esite chiaru din gur’a re- 
preseutantiloru tierii este greu a mai vorbi de incredere, 
si celu ce o are o pdte perde, ddca nu se va scdte ghimpele 
saditu prin constatarea in publicu a adeverului. După 
astfeliu de scena câ cea de susu abia a mai potutu sur
prinde, ca la declararea categorica a ministrului 
Tisza, ca in conferenti’a din Reichstadt nu s’a fa
cutu nici unu feliu de invoidla, deputatulu Eotvos 
a respunsu totu asiâ de categoricu: „Noi nu-o 
credemu !“

Vermele neincrederei va râde totu mai afundu 
la fuudamentulu vietiei n6stre de stătu, pana candu 
nu va fi curatitu odata pentru totdeauna prin in
troducerea unui sistemu de guvernare, basatu pe 
dreptate — pe dreptate nu numai pentru unii, 
cari apoi se p6ta esploatâ pe ceilalți, ci pentru 
toti asemenea.

Din camer’a Ungariei.
De candu s’a deschisu diet’a ungara ministr. 

presiedinte Tisza nu mai are pace nici unu mo- 
mentu. Elu mai in tdte cestiunile si in cele 
secundare trebuie se supOrte atacurile cele mai 
vehemente din partea opositionaliloru si cu deo
sebire a kossuthianiloru. Pe langa Helfy Molnâr, 
Simonyi si alții se distinge earasi vestitalu lup- 
taciu de odiniOra M a d a r â s z, care apostrofăza 
si iutrerupe barbatesce pe ministru mai la fiacare 
vorbire. Opositionalii din steng’a estrema, pre- 
cumu si cei mai moderați, nu numescu pe ministeriu 
altfeliu decata numai „ministeriulu provisoriu" si 
pe Tisza „ministru-presiedinte provisoriu" ; ba in 
siedinti’a dela 31 Octobre a numita Helfy pe 
miniștri „nesce diu miști mai in al ti". 
Catra finea siedintiei adeca a voitu se vorbdsca 
min.-presiedinte a dou’a Ora, atunci s’a sculatu 
Ignatz Helfy dictadu, ca voiesce se vorbdsca la 
regulamentu. In § 141 a regul. dise elu, e pro- 
scrisu, ca fiacare deputata in una si aceeași ces- 
tiune se vorbdsca numai odata. Esceptiune făcu 
numai miniștri (ilaritate), me rogu: aceștia au 
dreptulu se vorbdsca in totu momentulu, ddr’ nu
mai miniștrii. După legea dela 1848 inse barbatii, 
cari siedu pe fotoliuri, nu mai sunt miniștri, ci 
nesce diurnisti mai inalti, (ilaritate generala inde- 
lungata), cari sunt insarcinati cu conducerea pro- 
visorica a afaceriloru. De aceea acești barbati fora 
concessiunea adunarei inca nu potu vorbi mai 
multa, decatu odata. (Desaprobari in drdpt’a.) 
Domuulu Tisza, se intielege, a combătută pe ante- 
vorbitoiiu, dicOndu, ca si miniștrii provisori sunt 
totu asiâ de responsabili câ cei definitivi, de aceea 
trebuie se aiba si drepturile acestor’a.

Amu citatu numai incidentalii acest’a pentru 
de a areta tonulu, in care decurgu luptele parla
mentari intre opositiune si ministeriulu provisoriu. 
Ministrulu-presiedinte Tisza este unu escelentu dia
lecticii si o deja rutinata in combaterea Kossuthia

niloru. Apoi densulu ’si este consciu de indispen- 
sabiiitatea s’a si ia successu a irapedecâ deocam
dată secessiunea, ce erâ se se faca in ceat’a 
mameiuciloru, astfeliu, ca acuma domuulu ministru- 
presiedinte provisoriu alu ministeriului provisoriu, 
dispune si de-o maioritate parlamentara provisoria, 
care bate in palmi de cate ori vorbesce d. Tisza. 
Indata ce ia successu guvernului provisoriu a reuși 
cu realegerea lui Ghyczy câ presiedinte alu ca
merei deputatiloru, erâ de prevediutu, ca va avă 
Orasi maioritate in dieta. Multi dintre aderintii 
guvernului, asianumitii „liberali", sunt in interio- 
rulu loru convinși, ca politic’a lui Andrâsy si 
Tisza n’a adusu nici unu bine Ungariei, cu tOte 
astea ei se temu a accelerâ caderea acestoru doui 
miniștri, deOrece ea ar’ fi semnalulu unoru mari 
schimbări, de cari se ingrozesce fiecare maghiaru, 
care do reșce nu numai esistenti’a mai departe, ddr’ 
si intarirea sistemului dualisticu.

Interessanta a fostu desbaterea dela 31 Oct. 
asupra alegerei membriloru delegatiunei, deOrece 
cu asta ocasiune a desvoltatu d-lu Tisza periculele, 
de cari este ameniutiatu dualismul u in urm’a me- 
chanismului seu complicata, care impedeca 
multa si conducerea afaceriloru esterne. Pre- 
mitemu, ca opositiunea din dieta si-a datu 
tOta silinti’a spre a provocă o manifestațiune 
energica a dietei in contra politicei esterîOre, Or’ 
guvernulu a intrebuintiatu tOte mediulOcele spre 
a impedecâ ori-ce manifestatiune de feliulu acest’a, 
care ar’ prejudecâ votulu eventualu alu delega- 
tiuniloru. Este mai comodu pentru dlu Andrâssy 
a lasâ, câ delegatiunile se judece asupra politicei 
sale, ca-ci in delegatiuni mai lesne isi pOte asi
gură o maioritate, in dieta inse lesne s’ar’ pota 
intOrce fOi’a in contra lui. Omenii stângei estreme 
cu Madarâsz in frunte, au ceruta in siedinti’a 
memorata, câ alegerile membri’oru in delegatiuni 
se fia amanate pana atunci, pana ce situatiunea 
va fi chiarificata si va fi formata unu ministeriu 
definitivu, sdu celu puținu pana diet’a va fi res
punsu la discursulu tronului cu o adressa. Este o 
periclitare a constituționalismului, dise Madarâsz, 
a lasâ câ cele mai importante cestiuui se fia con
duse de miniștri provisori. Se pare, dise elu, ca 
iutregu provisoriu lu nu este, decatu 
numai o t a c t i c a. Se vede si din cuventulu 
de tronu, ca guvernulu are teudinti’a a aduce 
cestiunea ocupatiunei numai iuaintea delegatiuuiloru 
si a-o sustrage competiutiei dietei s. a. La astea 
a respunsu Tisza, sustienendu, ca dincontra dis
cursulu tronului provOca pe dieta a se ocupă cu 
acea cestiune, pana se voru adună delegatiunile si 
diet’a se si pdte pronunciâ asupra cestiunei orien
tale inainte de delegatiuni, ca-ci nu va fi amanata, 
propune deci câ se se aldga fora iutardiare membri 
delegatiunei ungare. Vorbindu despre greutățile, 
ce le prepara mechanismulu dualisticu politicei 
esteriOre a monarchiei, dise ministrulu intre altele:

„Punemu casulu. ca diet’a unguresca ar’ decide, câ se 
osimu din Bosni’a si Henzegovin’a. Madarâsz: Ar’ fl 
bine se decidă asia ! Tisza (continuandu) Ea nu va face 
acest’a nici intr’unu casu, ca-ci nu va voi, câ esistenti’a 
monarchiei si iutrens’a aceea a Ungariei se devină impos- 
sibila (aprobări in drept’a; sgomotu in steng’a estrema). 
Cealalta camera (din Vien’a) ar’ decide inse, câ ocupatiunea 
seu chiaru, câ acele provincii se fia anecsate. Acuma asiu 
voi se sciu, cumu ar’ pote se conducă iu casulu acest’a 
unu ministru fia ori si cine politic’a esteribra ? Principiulu 
acest’a ar’ duce in pracsa dualismulu ad absurdum (Apro
bare in dreapt’a) Indata ce, in locu se le usiuramu prin 
portarea nostra, amu inmulti inca greutățile imanente 
organismului dualisticu, s’ar’ pote intemplâ numai 
doue lucruri: Seu ca se va arata, ca este cu nepotintia o 
conducere a politicei estoriore, ca funcțiunea regulata a 
mașinăriei de stătu nu se pote continuă in cașurile unoru 
complicări — si atunci voru reuși aceia, cari nu 
voiescu sistemul u dualisticu si sunt gafa 
alu jertfi. Seu, iu casu, ca ide’a dualistica s’ar’ dovedi 



mai tare, s’ar’ constată, ca monar chi ’a, care tiene la 
acest’a idea, nu e capabila de nici o acțiune; 
esistenti’a monarchiei ar’ cade atunci prada aceloru poteri, 
in a carora interesu este perirea ei. (Aplause in dreapt’a 
Sgomotu in steng’a). Ca-ci esistenti’a unei mo- 
narchie, care nu e capabila a întreprinde 
o acțiune este r i 6 r a, fara că se provăce in 
intrulu seu frecări, nu va fi respectata de 
nimenea. (Asia este! in dreapt’a) Rogu pe toti dnii 
deputati, cari voiescu se sustiena deocamdată sistemulu dua- 
listicu, pana ce se va crea cevasi mai bunu prin consen- 
sulti tuturoru factoriloru, că se se g a n d e s c a, ca o 
sguduire a acestui sistemu nu ne va aduce 
ceea ce multi dorescu, si si io dorescu in catuva, ci ea 
va duce dincontra la ceva, decareprove- 
dinti’a se fe reșca Ungaria, ea va duce la 
centralisatiune. (Asia este! in dreapt’a. Sgomotu 
in steng’a.)

Actulu de acusatiune contra ministeriului Tisza.
Actulu de- acusatiune alu kossuthianiloru, care 

a fostu compusu de maioritatea comissiunei de 
12 alăsa pentru acestu scopu, formulăza 3 puncte 
de acusatiune, cari le publicamu mai in josu im- 
preuna c’unu estrasu din acestu actu voluminosu, 
care in sine contiene puține idei noue. Minori
tatea comissiunei memorate voiă, că actulu se fia 
compusu in termini multu mai aspri, maioritatea 
partidului estremei stânge inse a respinsu elabo- 
ratulu minoritatiei comissiunei si a admisu pe 
acela moderatu alu lui Ernest Simonyi, care fir 
supusu dietei.

Actulu de acusatiune este introdusu de urma- 
tăriele consideratiuni mai de căpetenia :

„Națiunea maghiara e o sincera aderintia a staruiutie- 
loru pentru libertatea si cjvilisatiunea nationalitatiloru slave.(?) 
Der’ influinti’a sistematica a Russiei asupr’a aceloru natio- 
nalitati tinde la unirea seu confederatiunea loru. Asemenea 
tendintie esercita o influintia iresistibila asupr’a nationali
tatiloru slave din Ungari'a si Austri’a. Aceleași tendintie si 
aceleași elemente, cari au lucratu pana acumu in contr’a 
Turciei, voru lucră de adi înainte pentru slăbirea Ungariei 
si Austriei si mai tardiu voru nimici esistenti’a ndstra de 
stătu. Ide’a panslavismului se va alia cu poterea Russiei in 
contr’a ndstra, după cumu s’a aliatu in cursulu resbelului 
in contr’a Turciei. Acesta aliantia va bombardă otarele 
năstre, a caroru aperare eră cu multu mai usiora, deca 
integritatea Turciei, libertatea Dunării si independiuti’a Ro
mâniei ar’ fi fostu ocrotite in sensulu tractateloru.

„Națiunea maghiara a simtitu instinctivu, ca acumu 
asia numit’a aliantia a celoru trei imperati si-a propusu 
impartirea Turciei si ca pentru realisarea acelui scopu rni- 
nisteriulu comunu, in intielegere cu guvernulu maghlaru, a 
datu mana de ajutoriu. Ea a simtitu instinctivu, ca guver
nulu, prin declaratiuni neadeverate, prin denaturarea fapte- 
loru si prin amagirea națiunii, se sili a crea fapte implinite, 
ca-ci t6te sau intemplatu contrariu cu promissiunile sale 
solemne.

„Romani’a, in osebite ronduri, a cerutu ajutoriulu nostru 
in contr’a ocupatiunei russesci si pentru aperarea drepturi- 
loru ei întemeiate, si totuși, cu sciinti’a si învoirea antici
pata a guvernului nostru, a perdutu un’a din provinciele 
sale cele mai infloritorie, independiuti’a s’a a fostu ciuntita 
si impinsa de forti’a impregiurariloru, a fostu tarîta iu 
cerculu de potere alu Russiei. Bulgari’a, avendu administra- 
tiune russa si guveruu militariu russu, e transformata, iu 
adeveru, intr’o provincia russesca. Russi’a, ocupandu Basa- 
rabi’a pana la Dunăre de dreptu si de faptu, a devenitu o 
potere dunarena. Libertatea navigatiunei pe Dunăre si co- 
merciulu nostru in Orientu au devenitu fărte problematice. 
Gelosi’a natiunei. vecine italiano a fostu deșteptată si abia 
s’a terminatu ocuparea celoru doue provincii, si deja se 
manifesta tendintiele slaviloru in contr’a nostra.

„Presiedintele cabinetului maghiaru si ministrulu de 
esterne au declaratu de neuumerate ori înaintea corpuriloru 
legiuitore, ca intre Ungaria, Austri’a si Russi’a nu esista 
nici unu feliu de invoiela iu cestiunea Orientului. Der’ cele 
intemplate dovedescu in deajunsu, ca acele declaratiuni au 
fostu neadeverate, făcute numai in scopu de a amagi cor
purile legiuităre. Avendu in vedere mersulu evenimenteloru 
si declaratiunile pressei europene si considerandu, ca insusi 
d. ministru comunu de esterne a recunoscutu mai de multe 
ori, ca intre cei trei imperati esista o intielegere in cestiu
nea Orientului, trebuie se tienemu de adeverata declaratiunea 
barbatiloru de stătu din străinătate, ca guvernulu nostru s’a 
invoitu de mai inainte cu Russi’a, celu pușinu pentru o 
impartiela parțiala a Turciei."

Apoi urmăza aceste 3 puncte de acusatiune: 
„a) Acusamu guvernulu, ca in cestiunile Orien

tului in cursulu resbelului russo-turcescu, in in
tielegere cu ministeriulu comunu, calcandu cu pre
meditare constitutiunea, a comisu nesce fapte si 
negligentie, cari Yatama interessele Ungariei si 
si ale Austriei si le periclităza pentru viitoriu,

b) Acusamu guvernulu, ca in intielegere cu 
ministeriulu comunu, a silitu pe Ungari’a si pe 
Austri’a la grele sacrificii de bani si sânge si 
acăst’a a facut’o insielandu factorii constituționali.

c) In fine acusamu guvernulu, ca, spre a potă 
ocupă Bosni’a si Herzegovin’a, au efectuatu 
astfeliu de fapte si au datu astfeliu de ordine in 
catu ele vatama garanti’a constitutiunii, hotarirea 
legiloru esistente, libertatea personala a ceta- 
tianiloru si santieni’a proprietății. Pentru aceste 
acțiuni si abusuri guvernulu trebuie, conformii 
art. 3 din legea dela. 1848, se fia pusu in stare 
de acusatiune.

„In tăte aceste procederi este culpabilu gu
vernulu comunu, si in prim’a linia cornițele An- 
drâssy, si este de speratu, ca corpurile respective 
voru trage la respundere si pe membrii guver
nului comunu; de vreme ce inse, conformu 
pactului din anulu 1867, este garantata parti
ciparea guvernului ungurescu la conducerea poli
ticii esteriăre si de vreme ce fația cu corpurile 
legiuităre ungare este mai antaiu de tăte respon
sabilii ministeriului ungurescu apoi propunemu, 
ca membrii ministeriului ungurescu responsabilu, 
aceia, cari se mai afla in funcțiune, si cari au 
esitu intre acestea 4din funcțiune, că Bela Păr- 
czel, ex-ministru alu justiției si Kolomân Szăll, 
ex-ministru de financie, se fia puși in stare de 
acusatiune. “

Din motivele aretate se potu estrage urma
tă rele : Primulu puuctu alu acusatiunii este mo- 
tivatu cu aceea, ca guvernulu n’a indeplinitu drep
turile si obligațiunile impuse prin tractatulu de 
Paris, ca elu, in intielegere cu Russi’a, a permisu 
violarea libertății Dunării si a integrității Româ
niei. Tăte acestea s’au efectuatu pe bas’a intie- 
legerii dela Beichstadt si a aliantiei celoru trei 
imperati, care le-a ascuns i pe amendoue, ba inca 
le-a si negatu, si s’a efectuatu priutr’o espunere 
falsa a actiuniloru îndeplinite său meditate. Acăst’a 
contiene o incalcare premeditata a paragrafului 
optu din articolulu de lege XII din 1867.

Motivarea celui de alu douilea punctu afirma, 
ca guvernulu a acceptata in Berlinu unu mandatu 
ne-lamuritu, ca n’a incheiatu nici o conventiune 
cu Turci’a, ca a esecutatu mandatulu dela Berlinu 
fara aprobarea corpuriloru legiuităre, ca a disol- 
vatu Reichstagulu mai inainte de ’espirarea ter
menului legalu alu duratei lui, .ca a smulsu cele 
60 miliăne sub nesce dări de.săma atatu de false 
si ca in fine a inceputu campani’a intr’unu chipu 
nepriceputu, cu fortie ne-suficiente si cu pericli
tarea armatei.

Celu de alu treilea punctu este motivatu cu 
aceea ca guvernulu, violandu alu doilea articolu 
din lege, a inceputu resbelulu fara a intrebâ cor
purile legiuităre, ca a intrebuintiatu armat'a un
gara in afara de fruntariele tierii, violandu ast
feliu articolulu 3 din legea dela 184.8, fara că 
acăst’a ordonantia a ministrului ungaru se fia 
contra-semnata de monarchu, ca regele n’a publi
cații nici o proclamatiune catra națiune, ca con
trariu cu paragrafulu 10 alu articolului 40 din 
legea dela 1848 reservistii au fostu chiamati in 
serviciulu activu fara unu ordinu regalii si in fine, 
ca trasurile au fostu recuisitionate cu forti’a pentru 
trebuintiele militare, incalcandu-se astfeliu o mul
țime de legi ale tierii, si au fostu intrebuintiate 
in tieri străine si inamice.

Easara'bi’a.
Comissiunea numita de guvernulu romanu pen

tru predarea Basarabiei, după ce a predatu comis
siunei russe archivele, a stipulatu, după cumu ne 
spune „Romani’a Lib.“, in modulu urmatoriu afa
cerile, cari se voru regulă in urma pe cale diplo
matica :

1. Se se acorde unu ierminu de trei ani pentru 
că romanii din Basarabi’a se’si reguleze afacerile 
si se opteze in privinti’a nationalitatii.

2. Despăgubirile pentru improprietarirea tiera- 
niloru după legea rurala, se se incaseze de russi 
si se restitue statului romanu, că acest’a se păta 
împlini îndatoririle ce a luatu pentru moșiile din 
Basarabi’a.

3. Moșiile monastiresci din Basarabi’a au se 
se arendeze de guvernulu romanu.

Comissiunea in tăte actele, ce a semnatu, a 
evitatu de a se servi de cuventulu retrocedere său 
schimbu. Ea a refusatu de asemenea de a stabili 
grauiti’a din spre Dunăre pana la tbalwegulu bra- 
țiului Kiliei, pe cuventulu, ca tractatulu de Berlinu 
a acordatu României delt’a Dunării, adeca dreptulu 
de posessiune asupr’a întregului cursu alu fluviului.

Prefecții celoru trei judetie din Basarabi’a si 
adeca prefectulu de Ismailu T. M u r g e a n u, 
prefectulu de Bolgradu C. Poteca si prefectulu 
de Cahulu I. Levescu, predandu’si funcțiunile 
in man’a russiloru, au adressatu locuitoriloru pro- 
clamatiuni, in cari declara, ca fiindu datori a se 
supune hotarirei înaltului tribunalu alu mariloru 
poteri, administratiunea loru incetăza si le multia- 
mescu caldurosu cetatieniloru bassarabeni pentru 
nobil’a loru portare si poterniculu ajutoriu ce le-a 
datu in administrarea judetiului, poftindu-le tăte 
fericirile ce anim’a loru doresce si va dori si sa- 
lutandui pe toti cu iubire si recunoscintia.

Congressulu nationalu bisericescu
alu romaniloru gr. or. din Ungari’a si Transilvani’a.

S i e d i n t i ’a 11 din 12/24 Oct. a. c. Pre- 
sidiulu presenta reportulu consistoriului metropo- 
litanu, prin care .se așterne testamentulu ferici
tului archiepiscopu si metropolitu Andreiu Siagun’a, 
cu unele informatiuni, ce privesce conclusele coii- 
gressului din 1874 Nr. 63. Se transpune comis
siunei financiare. — Dep. V. Mangr’a considerandu, 
că este o trebuintia fărte simtita pentru o for
mare științifica mai superiora a clerului nostru, 
considerandu, ca institutele teologice esistente din 
diferite impregiurari nu potu corespunde acestei 
necessitati fărte simtite, considerandu mai departe, 
ca numai prin o cualificatiune mai inalta scienti- 
fica vomu ajunge a regulă cu mai bunu succesu 
si positiunea preoții oru in ce privesce partea ma
teriala, propune: „Maritulu congressu se con
state trebuinti’a unui institutu superioru de inve- 
tiamentu teologicu pentru metropoli’a intrăga si se 
faca dispositiunile de lipsa pentru punerea in 
lucrare a acestui lucru. Se transpune comissiunei 
școlare.

Urmăza la ordinea dilei continuarea pertrac- 
tarei proiectului pentru regularea parochiiloru. 
Paragrafii 16, 17, 18, 19, 20 pana la paragra
fulu din urma 27 inclusive se primescu parte ne- 
schimbati parte cu unele modificări si adause. In 
urma comissiunea prin reportorulu seu propune, 
că acestu regulamentu se se introducă in proto- 
colu din cuventu in cuventu sub litera anumita. 
Se primesce. Pentru completarea întregului dep. 
Hodosiu propune a se spune, candu acăst’a lege 
are se intre in vigore. Presidiulu reflecta la 
acăst’a, ca se voru luă dispositiunile necesare in- 
data ce legea va fi primita in a treia cetire. Cu 
acesta se încheia siedinti’a.

Siedinti’a a 12 din 13/25 Oct. a. c. 
După ce presidiulu presinta mai multe harthii 
sosite la congressu, cari se transpunu comissiuni- 
loru respective, urmăza ordinea dilei, care este 
desbaterea speciala asupra regulamentului 
parochiiloru.

Reportulu comissiunei propune adaugerea la 
proiectu a unui § finalu, care se contiena clau- 
sul’a sanctionarei si publicarei acestui regulamentu. 
Episcopulu Popasu face apelu catra congressu 
pentru a nu luă hotariri definitive in privinti’a 
regularei parochiiloru, ca-ci impregiurările diferite- 
loru eparchii nu suut inca de asia, pentru a potă 
crea o lege generala. Multe si varii sunt lipsele, 
ce se voru mai ivi in urm’a aplicarei regulamen
tului din cestiune. Propune, că regulamentulu 
parochiiloru se se decreteze de provisoricu. Pre
sidiulu suleva întrebarea, ca acăst’a lege nu cumva 
ar’ trebui supusa sanctiunei corăuei iu intielesulu 
art. de lege XIII din 1868. Vicariulu Popea nu 
afla nici decatu lips'a, ca acestu regulamentu se 
se supună sanctiunei, ca-ci elu este creatu pe bas’a 
stat. org. deja sanctionatu. Numai candu noi amu 
votă o lege, care ar’ modifică statutulu organicu, 
amu fi necessitati a o supune sancționării. — 
Presidiulu formulandu § 29 in chipulu urmatoriu: 
„Acestu regulamentu intra in vigăre in modu pro
visoricu la 1 Iauuariu 1879. Congressulu primesce. 
Regulamentulu parochiiloru se primesce apoi iu a 
3-a cetire (cu puține modificări stilistice, cari au 
rapitu congressului timpu de peste o ăra) si cu 
publioarea lui se insarcinăza consistoriulu rnetro- 
politanu. — Acelasiu reportoru reportăza despre 
proiectulu de regulamentu pentru regularea paro
chiiloru asternutu de catra sinodulu eparchialu din 
Caransebesiu si propune, ca congressulu se nu-’lu 
iâ in considerare, ci se indrume pe sinodulu res- 
pectivu a se conformă regulamentului votatu de 
congressu. Asupr’a acestui obiectu se nasce o des- 
batere lunga si in fine se pr.mesce propunerea 
comissiunei intr’o stilisare mai precisa. Proiectulu 
pentru dotarea parochiloru, asternutu de acelasiu 
sinodu, se transpune cons. metr, pentru alu folosi 



că materialii la unu proiectil pentru intrâg’a me- 
tropolia.

ComissiuDea „strinsu bisericdsca“ prin repor- 
portorulu seu Iosifu, propune la representatiunea 
sinodului protopresbiterialu din Siri’a a se tipări 
cărțile bisericești cu literile latine — că coiigres- 
sulu se hotardsca iu principiu tipărirea cartiloru 
bisericesci cu litere latine. Punerea in lucrare a 
acestei hotariri se concrede sinodului episcopescu. 
Congressulu primesce propunerea majorității comis- 
siunei. dapa-ce presidiulu a formulat’o mai precisu.

Mai departe propune report. Radulescu câ re- 
portulu consistoriului metropolitanu despre activi
tatea s’a, care contiene date statistice f6rte inte- 
ressante si se va tipări dimpreună cu protocdlele 
siedintieloru congressuali, se se ia la cunoscintia 
si se se indrume cousistoriulu a satisface in vii- 
toriu § 47 a statut, org. — In fine se primesce 
propunerea cav. Puscariu că proiectulu de regula- 
mentu pentru afacerile interne ale consistoriului 
metropolitanu se se primdsca en bloc si se se în
sărcineze cousistoriulu a veni înaintea congressului 
viitoriu cu unu nou proiectu ameliorata pe bas’a 
esperiinlieloru făcute.

După „Tel. Rom.“ (Va urmă.)
„Biseric’a si Sc61’a“ din Aradu aduce unu 

estrasu din r e p o r t u 1 u comissiunei bisericești 
asupra activitatii consistoriului 
metropolitanu, care a fostu desbatutu in 
siedinti'a 12. Din acestu reportu se vede, ca in 
decursulu periodului dela 1875—1878, au intratu 
la cousistoriulu metropolitanu preste totu 705 
piese, din cari de competinti’a consistoriului me
tropolitanii, câ senatu strinsu bisericescu au fostu 
218 piese, si s’au resolvitu parte in siedintia, 
parte pe cale presidiala.

Cause matrimoniale au incursu la cousistoriulu 
metropolitanu din Archidiecesa 35; din dieces’a 
Aradului 1 ; din dieces’a Carausebesiului 1 ; dela 
cousistoriulu Oradei mari 0. — Cause discipli- 
narie din Archidiecesa 2; Dieces’a Aradului 12; 
Dieces’a Carausebesiului 4. Sum’a 18. — Nu- 
merulu sufleteloru in provinci’a metropolitana a 
fostu cu finea anului 1877 in Archidieces’a 674,526; 
in Dieces’a Aradului 327,060; in Dieces’a Caran
sebeșului 342,376; in districtulu Oradei-mari 
150,471. Sum’a 1.494,433. — In Archidiecesa. 
965 matre, 209 filie, 103 vacante; Dieces’a 
Aradului: 303 matre, 72 filie, 26 vacante; Die
ces’a Carausebesiului 411 matre, 81 filie; Distr. 
Oradei-mari 288 matre, 169 filie, 48 vacante. 
Sum’a 1867 matre, 481 filie, 177 vacante.

Biserici au fostu cu totulu 2136 si adeca: In 
Archidiecesa 1192; in Dieces’a Aradului 326; 
in Diecbs’a Carausebesiului 323; in districtulu 
Oradei-mari 296. Sum’a 2137. — S’au născuta 
in Archidiecesa 22,798; Dieces’a Aradului 13,934; 
in Dieces’a Caransebesiului 15,124. Districtulu 
Oradei-mari 6380. Sum’a 58,236. — Numerulu 
inortiloru a fostu in Archidiecesa 20,381. Dieces’a 
Aradului 13,941 ; in dieces’a Caransebesiului 
15,136; districtulu Oradei-mari 7045. Sum’a 
56,502. — S’au cununatu in Archidiecesa 4302 ; 
in dieces’a Aradului 3055; in dieces’a Carau
sebesiului 3301; in districtulu Oradei-mari 1063. 
Sum’a 11,721.

In comparatiune cu anulu premergatoriu 1876 
resulta: a) la numerulu sufleteloru unu cresce- 
mentu de 583 suflete, inse cu privire la singura
ticele eparchii, afara de archidiecesa unde se 
arata unu plus de 6497 suflete, in tbte celelalte 
eparchii a decrescutu numerulu sufleteloru, si 
anume : in dieces’a Aradului cu 5204; in dieces’a 
Caransebesiului cu 635 ; in districtulu Oradei-mari 
cu 75 suflete; — la numerulu b) nascutiloru unu 
minus de 4703 ; c) a mortiloru unu plus de 1637 
si d) a cununatiloru unu minus de 933.

Numerulu protopopiateloru si statulu personalu 
clericalii in metropolia se cuprinde in urmatbriele: 
In Archidiecesa sunt 41 protopresbiterate; in 
dieces’a Aradului 11; in diecesa Caransebesiului 
10; in districtulu Oradei-mari 7 ; de totu 69 pro- 
topresbiteriate. Protopresbiteri actuali sunt 49 ; 
administratori protopresbiteriali 20, capelani 153, 
diaconi 6. Afora de acesti’a mai sunt 3 archi- 
mandriti si 4 protosinceli.

Din camer’a romana.
D. presiedinte alu consiliului si ministru 

de lucrări publice I. Bratianu.
(Urmare.)

Dloru, am trecutu in vieti’a mea prin multe vicisitu
dini si prin multe nenorociri, der’ niciodată si nicairi nu 
m’am simtitu mai nenorocitu de cumu am fostu la Berliuu; 

si cu trito, ca am fostu in positiunea cea mai nenorocita, 
inse n’asi fi preferitu se o schimbu cu aceea a unor’a 
dintre plenipotențiarii dela congressulu din Berlinu, fiindu-ca 
celu puținu nu am fostu silitu se făcu ceva in contra 
consciintiei mele, că unii din plenipotențiari. Pacea se 
impunea Europei, toti au fostu siliți se ’si plece capulu si 
se’si inece orice durere, orice amoru propriu. Ei! Dloru, 
deca onor. d. Maiorescu veniea si dicea: guvernulu ne-a 
augagiatu si noi nu avemu decatu cu unanimitate se con- 
simtimu la ceiace guveruulu ne-a angagiatu ; si pe urma, 
după ce se va face votulu, acela, in unanimitate se ne de 
in judecata se ne tramita la curtea de casatiune, atunci 
Tu intielegeamu si mo uneamu cu ds’a. Der’ candu vine 
dlui se dica, ca noi cu asemenea midiulrice insielamu Eu- 
rop’a, ca noi cu asemenea midiulrice facemu unu actu an- 
ticonstitutionalu, Tu asiu intreba mai antaiu de trite, care 
este actulu nostru anticonstitutionalu ? Sunt fericitu, ca d. 
Maiorescu, fostu ministru alu cabinetului dloru Lascaru 
Catargiu, care a fostu datu in judecata de votulu aprripe 
unanimu alu Camerei, pentru ca dela inceputu pana la 
finitu n’a facutu, de catu se calce Constitutiunea, sunt fe- 
ricitu, ca ds’a vine astadi se se faca professoru de con- 
stitutionalismu ! (Aplause prelungite).

Deca persou’a nristra, deca fiinti’a nristra in guvernu 
preocupa pe d. Maiorescu, dica Ds’a, ca votulu de astadi, 
care este pentru tiera, er’ nu pentru ministeriu, nu Tu 
potemu da de catu cu unanimitate, unesca-se si D-s’a a 
formă acesta unanimitate si noi a dou’a di ne ducemu de 
pe acesta banca. Der’ dnu Maiorescu nu dico asia. Ds’a 
nu numai, ca ’si face trite reservele, der’ dice, ca aceea-ce 
facemu este anticonstitutionalu, ca mistificamu Europ’a. Ce 
este aci anticonstitutionalu ? Intielegemu se dica acest’a, 
deca ar’ fi fostu vorb’a de unu tractatu, pe care noi ’lainu 
fi incbieiatu cu un’a seu mai multe poteri străine, ca-ci 
negresitu, atunci, era nevoia de unu proiectu de lege. Der’ 
in casulu de fapia este unu tractatu facutu de poterile cele 
mari ale Europei, tractatu, in care unele articole ne pri- 
vescu pe noi, si altele nu, unele articole, cari ne făcu noue 
o obligațiune amara, grea, tractatu in fapi’a carui’a tre
buie se ne supunemu. Ce avemu der’ se facemu noi ? 
Camer’a adera, consimte, autorisa seu nu pe guvernu de a 
se conformă acelui tractatu. Ce p6te fi de legiferatu aci ? 
Avemu ceva a pune dela noi ? Avemu unu tractatu, care 
este a se face intre Romani’a si alte poteri ? Nici de cum. 
Este unu tractatu facutu de congressulu europenu, pe care 
nu potemu se Tu modificamu, si in privinti’a carui’a nu 
potemu luă alta solutiune de catu, ca ori se primimu, ori 
se nu’lu primimu.

Onor, dnu Maiorescu dice, ca acesta resolutiune a 
nristra in privinti’a tractatului dela Berlinu nu prite se 
aiba o valrire constituționala. Patrioticu este, ca tocmai 
D-sa, care scie, ca nu trite poterile ne sunt amice, se 
ie o asemenea atitudine si se de tocmai d-s’a inimi- 
ciloru noștri argumente, ca nu amu urmatu intr’unu 
modu corectu ? Onor, dnu Maiorescu dice, ca noi ne amu 
angagiatu, pare ca noi amu fi avutu a face cu nesce po
teri asiatice. D-s’a scie, ca trite poterile europene, afara 
de Russi’a, au guverne constituționale. Apoi deca nisce 
simplii contracții sunt presupuși, ca sciu legile tierei unde 
au luatu ceva întreprinderi, cumu credeți dv. ca guvernele 
celorulalte poteri nu aprecieza insemnatatea cuventului, candu 
guvernulu nostru a disu, ca elu va consultă corpurile le- 
giuitririe iu privinti’a tractatului dela Berlinu ? Noi vor- 
bimu cu poterile civilisate, dela cari amu luatu regimulu 
constitutionalu ; ele sciu ce va se dica aceea declaratiune 
a nristra, fara se aiba nevoie de lectiunile constituționale 
ale dlui Maiorescu. ele sciu, ca poterea esecutiva nu lega 
decatu in ceea ce are deplinu autorisare de a inchiaiă in 
modu definitivu. Candu d. Maiorescu ne a intrebatu, care 
este opiniunea nristra, noi amu respunsu dela inceputu, ca 
noi credemu, ca Camerele trebuie se primesca dispositiunile 
tractatului dela Berlinu, trebuie se ne autorise se le punemu 
in lucrare. Ce alta declaratiune mai clara voiosce ds’a ? 
Der’ dice d. Maiorescu, ca noi v’amu legatu maiuile. Nici- 
decumu, dloru, aveți trita libertatea a luă ori-ce decisiune 
veți voi. Noi inse ve declaramu, ca deca dvristra veți luă 
o alta decisiune de catu aceea, ce noi credemu, ca este in 
folosulu tierei, atunci ne vomu retrage, si ferice pentru d. 
Maiorescu, ca va veni ds’a se ne ia loculu.

Noi der’ v’amu spusu opiniunea nristra din capulu lo
cului. Indata ce am ajunsu in Bucurosci, si am vediutu, 
cari sunt dispositiunile generali in Europ’a in privinti’a 
nristra, indata am dopesiatu agentului nostru dela Berlinu, 
care ne întrebă ce are de gandu se faca tier’a ? Si ’i-am 
disu, ca tier’a este in doliu, dorerea este maro, decatu sunt 
incredintiatu, ca ea va sci se’si biruiesca dorerea, precumu 
oștirea a biruitu pe inamicu pe campulu de resbelu. Acest’a 
este credinti’a mea, pe care o spunu la toti, ca tier’a are 
destula minte si destulu patriotismu, că se se supună vo- 
intiei Europei (aplause). Cu acest’a am legatu Camer’a ? 
Cu acest’a am prejudecății cestiunea ? Cu acest’a noi ne- 
amu angagiatu in ceva ? Am spusu numai opiniunea nostra 
si candu camerile se voru pronunția altfeliu, noi nu vomu 
mai pote remane pe acesta banca, fiindu ca nu am mai 
fi fidela espressiune a dvăstre. Der’ noi nu amu legatu 

intru nimicu Camer’a si acest’a o sciu trite poterile Euro
pene, dela cari noi amu invetiatu constitutionalismulu, er’ 
nu ele dela noi.

Prin urmare, dloru, noi avemu nevoie de unu votu 
alu dvristre in privinti’a tractatului din Berlinu, fia acelu 
votu dă seu bă. Der’ dice onor. d. Maiorescu : Ne asi- 
curati dvristra, ca trite poterile, nu numai Austri’a, ne voru 
recunrisce independinti’a ? Fiindu-ca cele alte poteri, dice 
ds’a, nu recunoscu independinti’a pana nu vomu esecută pe 
deplinu, in trite clausele sale, tractatulu dela Berlinu. Di- 
candu aceste cuvinte, ds’a are aorulu de a aretă, ca acolo 
este ceva perfidu, ceva anormalii, care trebuie se deștepte 
grijele nristre. Austri’a si Russi’a, poteri limitrofe cu tier’a 
nristra, si care au barbati intielepti in capulu afaceriloru, 
au recunoscutu deja independenti’a nristra. Austri’a inca a 
facutu mai multu decatu Russi’a, ea a recunoscutu cea de 
antaiu Domnitoriului nostru titlulu de Altotia Regala, si a 
tramisu indata plenipotențiarii! pe uuulu din barbatii cei mai 
distinși ai diplomației sale. Pentru ce ? Fiindu ca sunt 
bănuieli in Europ’a, ca Austri’a nu vede cu ochi buni in- 
fiintiandn-se o Romania poternica, si ea a voitu se arate 
Europei, ca este de interessulu ei, ca romanii so fia inde
pendenți si poternici, se nu so opună la desvoltarea si in- 
tarirea loru. Cine acum ne intereseza mai de aprripe pe 
noi? Negresitu, ca aceștia nu potu fi decatu vecinii 
noștri, cu cari suntemu mai multu in rolatiuui. Ei bine, 
Austri’a si Russi’a s’au grabitu a ne recunrisce indepeu- 
dinti'a. Speru ca esempluln datu de aceste doue poteri 
are se fia numai de catu urmatu si si do celelalte, deca 
nu se voru găsi romani, cum a fostu d. Maiorescu, care 
se vina se de pretecste strainiloru de a ni se opune. Eu 
am declaratu la mai multi diplomati, ca asi fi frirte fe
ricitu de onorea ce ne-ar’ face, că se ne tramita catu se 
prite mai mari plenipotențiari; ca-ci pana in fine, sunt 
incredintiatu, ca au se ne recunrisca independinti’a mai cu- 
rendu seu mai tardiu. Numai se nu le damu noi pretecstu 
se fia contr’a năstra. Deca noi amu declară, ca nu ne con- 
formamu tractatului dela Berlinu, atunci negresitn, ca amu 
fi priviți in trita Europ’a că unu elementu de turburare. 
Der’ candu noi ne vomu implini trite obligațiunile puse de 
acelu tractatu, nu vomu mai ave se ne ingrigimu de vii- 
toriulu natiunei. Am dis’o si o repetu 1 Candu me intreba 
la Berlinu, ce am se dicu romaniloru: Le voiu dice, ca 
acumu nu avemu se ne mai luptamu afara; ca ne vomu 
intari iu intru ; vomu desvoltâ aci trite fortiele nristre, trite 
resursele nristre, că se respundemu la credinti’a ce are Europ’a 
in noi, ca suntemu unu poporu civilisatu, care nu ne mai 
ocupamu adi de catu a asigură libertatea Dunărei, ca voimu 
se fimu unu elementu de ordine si se servimu de esemplu 
celorlalte poprire din Orientu. (Aplause.)

D-loru, ni s’a cerutu se facemu declaratiune. Declara- 
tiunea amu facut’o, parerea nristra si convicțiunea nristra e 
ca tier’a trebuie se se supuua, se se conforme dispositiuni- 
loru tractatului dela Berliuu si d-vristra ati vediutu efectele 
acestei declaratiuni, ca-ci tocmai aceea ce dice d. Maiorescu, 
ca o tiera, care este ocupata de armata străină, este o tiera 
nenorocita, tocmai aceea amu voitu noi cu portarea nristra, 
care d-s’a dice, ca este frirte dibace, prite, der’ este leala, 
si de aceea are lumea incredere in noi, tocmai aceea cu 
portarea nristra amu voitu se inlaturamu si d-vristra ati 
vediutu, ca de unde Bucurescii eră plinu cu armata russa, 
acumu mai, ca nu se vedu de locu russi in Bucuresci si de 
si ei au dreptulu virtualu de a trece pe aci, inse vedeți, 
ca numai făcu usu de acestu dreptu ; si apoi trita lumea 
le-ar’ fi disu : la ce mai stati in Romani’a, candu ea ese- 
cuta tractatulu de Berlinu, candu ea ’si tramite armat’a pe 
acasa ? Ei, d-loru, noi amu facutu totu ce trebuia si totu 
ce ne eră in potintia se facemu, că se usiuramu tier’a de 
armatele străine. Nu suntemu in positiunea d-lui Thiers si 
nici nu avemu pretensiunea de a fi că densulu, der’ cu 
midiulricele ce avemu, deca Russi’a ne ar’ fi cerutu nu sciu 
cate milirine, sunt siguru, ca Romani’a le-ar’ fi datu cu 
multa buna vointia, der’ nu ne cere milirine, ci ne cere cu 
totulu altucev’a. Ei, dloru, noi amu intalnitu po plenipoten
țiarii Europei si amu cerutu dela toti, că se staruiesca se 
ne golesca tier’a, fiindu-ca la noi au intratu prin o conven- 
tiune si au intratu numai pentru a face resbelu. Astadi 
este pace si nu au cuventu că se mai treca pe la noi, ci 
se se intrirca pe mare. Congressulu n’a voitu so ne de nici 
unu respunsu, si a decisu ceea-ce ati vediutu. Atunci noi 
amu disu : Dupa-ce ne ati luatu Basarabia, celu pupinu 
ceea ce ne mai remane, este alu nostru ? este casa nristra? 
Recuurisceti acest’a ? Apoi cumu ati dispusu d-vristra intra
rea si siederea strainiloru in cas’a nristra ? Respunsulu a 
fostu : Nous n’avons pas pu faire autrement. Ei bine, cu 
iutieleptiunea nristra vomu face cumu amu facutu paua 
acumu, că acesta ocupatiune si trecere se se sfersiesca cu o 
ora mai inainte pentru tier’a nristra, si credu, ca nici Rus
si’a nu mai are interessu se ocupe tier’a, si vedu chiaru, 
ca’si rodica podurile de pe Dumirea de susu. (Va urmă.)

ZD i -v e x s e.
(Perderile n 6 s t r e in B o s ni ’a.) Pe 

bas’a listeloru oficiale asupra perderiloru si a re-



părteloru dela diferitele spitale, impartasiesce 
„Corespondinti’a de Budapest’a" perderile totale 
ale armatei in Bosni’a si Herzeg'ovin’a cu acelu 
adausu inse, ca hussarii cadiuti la Maglay, mortii 
cadiuti la assaltulu asupra fortaretiei Bihaci si 
mortii si răniți din luptele dela Peci, nu se afla 
inca publicați in listele oficiale si prin urmare nu 
sunt adausi la cifrele urmatăre. P.erderea 
totala este de 4786 ămerii si adeca: 3885
răniți, 666 morti si 235 dispăruți. Dintre aceștia 
a perdutu infanteria 4303 6meni si adeca: 3504 
răniți 600 morti si 199 dispăruți; ăr’ bataliănele 
de venatori 330 ămeni si adeca: 282 răniți,
46 morti 2 dispăruți: cavaleri’a a perdutu 25 
dmeni si adeca: 19 răniți, 3 morti si 3 dis
păruți ; artileri’a 45 de ămeni si adeca: 40 ră
niți si 5 morti; corpulu de geniu 4 răniți; 
corpulu de pioniri 5 răniți, 1 disparutu; corpulu 
sanitariu 1 ranitu, 2 dispăruți; dela trenu au 
fostu răniți 10 ămeni si unulu mortu : dela in- 
tendentia 1 ranitu si 1 mortu; armat’a teritoriala 
austriaca c. r. a avutu 9 răniți 10 morti si 28 
dispăruți. Cele mai mari perderi le au suferitu 
regimentele de infanteria 22, reg. 8 si in lini’a 
a 3-a reg. de inf. 39.

(Dela C o n g r e s s u.) „Tel. Rom. “ ne spune, 
ca Luni la 6re s’au terminatu siedintiele
Congressului nationalu-bisericescu din Sibiiu.

(Scdl’a agronomica d i n Mediaș iu.) 
Din Mediasiu i se scrie diuariului „Sieb. Deutsches 
Tageblatt®, ca sc61’a agronomica de acolo este 
din anu in anu mai bine frecuentata, o dovăda 
mai multu, ca poporatiunea de pe sate incepe a 
se convinge ca spre a corespunde pe deplinu recerin- 
tiel'oru de astadi ale economiei rurale, pe langa 
pracs’a indatinata mai e de lipsa si o suma 6re- 
care de cunoscintie scientifice: Institutulu agro- 
nomicu avu la finea anului trecutu 18 școlari, 
pre candu in anulu acest’a, 1878/9, s’au insinuatu 
spre primire 30 de frecuentanti. De astadata este 
frecuentata si clas’a a 3-a nou infiintiata, cursulu 
specialu pentru cultur’a vinului, care va fi pre- 
datu c’unu succesu atatu mai mare, cu catu vii’a 
ce-o possede scăl’a inca a produsu vinu, si va fi 
dăr’ de aci incolo possibilu, câ scolariulu se in- 
vetie prin conlucrare practica si prepararea vinuri- 
loru si conservarea loru in pivnitie mai bine de- 
catu au ertatu pana acuma impregiurarile.

(Militari u.) Escel. S’a comandantulu mi- 
litaru vice-maresialu bar. de Ringelsheim, 
carele dela 1870 incăce s’a aflatu in cualitatea 
s’a de comandante militaru in Sibiiu, a fostu sti- 
matu si iubitu de toti locuitorii acestei localitati, 
fara deosebire de naționalitate, si a fostu distinsu 
cu dreptulu de cetatianu onorariu — a plecatu cu 
trenulu de Luni săra la postulu seu celu nou la 
Brunii. Din incidentulu plecarei, Sambata săr’a a 
datu corpulu oficieriloru unu banchetu de despăr
țire in sal’a dela „Imperatulu Romaniloru."

„Tel. Rom.“
(S ’a i n c e p u t u !) Cu cuvintele aceste intro

duce „Romanulu" urmatărea notitia: „Autoritățile 
din Basarabi’a alipita la Russi’a de congressulu 
dela Berlinu au luatu deja mesuri de a-o isolâ 
de Romani’a chiaru si in privinti’a intelectuala: 
ele au o p r i t u intrarea diuariului nostru in 
Basarabi’a. Nu scimu inca, dăca acăst’a onăre si 
găna ni s’a facutu numai noue său si altoru diua- 
ne romanesci." („Romani’a libera" ne spune, ca 
inca a fostu oprita.) — Adeveratu, unu demnu 
inceputu pentru cei ce ’si arăga titlulu de „libe
ratorii poDăreloru orientale". —

(Trecerea inDobrogea.) „Vocea Co- 
vurluiului" din Galați dela 21 Oct. v. aduce ur- 
matărele sciri interessante: „Nu incape indoiăla. 
ca apropiata este diu’a, candu trupele romane voru 
intră in Dobrogea. Deja unu regimentu de ar
tileria, unulu de roșiori si alu 2-lea de linia se 
apropia spre Brail’a, unde voru fi de la 25 cu- 
rentu. Corpulu de geniu a plecatu spre Silistri’a 
pentru operațiunea delimitarei. Case in Tulcea 
s’au si inchiriatu pentru autontati, ăr’ populatiunea 
de diferite naționalitati face pregătiri din ce in 
ce mai insemnate. Peste 6 arcuri de triumfu, 
transparente etc., sunt pregătite in Tulcea de 
catra romani, turci, bulgari, tatari si evrei. Iii- 
scriptiunile făcute de transparente, figurile ale
gorice ce infațisiăza, talmacescu simtiemintele de 
afecțiune si nerăbdare, cu cari dobrogienii ascăpta 
pe romani. Speramu dăr’, ca fărte curăndu dra- 
peluln romanu va falfai dela Mangali’a pana la 
Tulcea si Macinu. Trecerea principala, se pare, 
ca va avă locu pe la Brail’a unde deja podulu 
este asiediatu si o siosea espressu făcuta de ge- 
niulu romanu intre Ghecet si Macinu."

(Primirea ambasador elui austro- 
u n g a r u in Bucuresci.) Cetimu in „Monit. 
of." : Sambata 21 Oct. v. la ărele ll1^ diininătia 
Esc. S’a d. comite de Hoyos, tramisu estraordi- 
nariu si ministru plenipotentiaru alu Majestatiei 
Sale imperiale si regale apostolice, a fostu primitu 
impreuua cu personalul u legatiunei austro-ungare 
la palatulu din capitala in audient.ia oficiala cu 
ceremonialulu prescrisu. Esc. S’a d. comite de 
Hoyos a avutu onărea a remite A. S. R Domnului 
in presenti’a d-luf Statescu, ministru justiției, in- 
locuindu pe d. ministru alu afaceriloru străine, 
care lipsesce din capitala, scrisorile de creau tia, 
cari ’lu acredita in calitate de tramisu estraordi- 
nariu si ministru plenipotentiariu alu M. S. Impe- 
ratorelui Austriei, rege alu Ungariei, pe lenga 
persăn’a A. S. R. După audienti’a oficiala d. mi
nistru plenipotentiariu a avutu onărea a presentâ 
personalulu legatiunei A. S. R. Domnului si in 
urma a fostu recondusu la ospelulu seu cu cere
monialulu ce a presidatu la sosiro’i. — (Obser- 
vamu, ca n’a fostu esacta telegram’a biuroului dela 
Vien’a, care dicea, ca cornițele Hoyos ar’ fi fostu 
primitu deja in 27 Oct. st. n. In diu’a acăst’a 
s’a fostu presentatu la palatu numai ministrulu 
residentu russescu br. Stuart.)

(Delimitarea D o b r o g e i.) Cetimu in 
„Romanulu" : „Mane Sambata comissiunea euro- 
păna pentru delimitarea Dobrogei de Bulgari’a va 
sosi la Silistri’a. Astadi a plecatu din Bucuresci si 
comissiuuea insarcinata de guvernu pentru acăsta- 
delimitare. Comissiunea năstra se compune de d. 
Mihailu Pherichidi, comissariu civilu, si de trei 
comissari militari; acesti’a sunt: dnii coloneii 
Slanicănu, Eraclie Arionu si Stefanu Falcoianu. 
Comissiunea năstra va avă si oficiari si soldați de 
geniu pentru a face servițiulu delimitării. Mane 
voru plecă pentru Silistri’a si dnii Iănu Bratianu 
Mihailu Cogalnicănu, cari se voru intărce Luni 
său Marți săr’a. Delimitarea va incepe dela Si
listri’a si va merge, linia drăpta, de aci pana la 
Mangali’a. Asia celu puțiuu glasuiesce tracta- 
tulu dela Berlinu s’asia avemu dreptu se credemu 
ca se va face. Pe catu scimu, si pe catu este 
lesne de prevediutu, noi nu vomu intră in Do
brogea decatu după ce se va sfarsi delimitarea, 
după ce ea se va face in conformitate cu tracta- 
tulu dela Berlinu si comissiunea europeana ne va 
dă posessiunea. Acăsta lucrare credemu, ca se 
va face in vre’o diece dile."

(Sciri din Romani ’a.) „Monitoriulu" 
publica decretulu, prin care dnii Michailu Pheri
chidi si colonelii Slanicănu, Eraclie Arion si Ste
fanu Falcoianu sunt numiți delegați romani, celu 
d’antaiu civilu si ceilalți militari, pe lenga comis
siunea europeana insarcinata cu delimitarea frun
tariei intre Dobrogea si Bulgari’a. — „Voc. Cov." 
anuncia, ca Mercuri năptea a sositu vaporulu de 
Ismailu, aducăndu aprăpe 400 basarabeni, ce emi
grau de acolo. Mulțimea basarabeniloru este asia 
de mare in Galați, incatu nu se mai gasesce nici 
o camera libera pe la oteluri, nici chiaru case 
private. Otelierii ceru pretiuri esagerate. — Cala- 
rasii din Basarabi’a, cari faceau in acelasiu timpu 
si serviciu de gendarmeria, voru fi trecuti in Do
brogea si asiediati pentru acelasiu serviciu prin 
orasiele principale. — „Rom. lib." comunica, ca 
in preajm’a Brăilei deja se afla campate 2 regi
mente de infanteria, alu 4-lea si alu 8-lea de 
linia si o compania de venatori. Totu in acea 
direcțiune deja a plecatu regim. 2 de roșiori si 
unu regim, intaritu de artileria. Joi său Vineri 
avea se plece din capitala si regim. 7 de linia. 
Destinatiunea acestoru trupe e de a ocupă Dobro
gea. —- Mai multe persăne din Ismailu au oferitu 
sum’a de 677 lei 30 bani pacte pentru ajutoriulu 
soldatiloru romani răniți, parte pentru cumperarea 
de arme. Fația cu asemeni fapte de simpathia 
pentru Romani’a cine ar’ potă crede, ca Ismailulu 
s’a bucuratu, ca a devenitu sub Russi’a?! — Pe 
săm’a ministrului de justiția s’a deschisu unu 
creditu estraordinariu de 2000 lei pentru facerea 
de studii asupra orgamsarii judiciare si a datini- 
loru din Dobrogea, si unu creditu de 4000 lei 
pentru transformarea aceloru studii in proiectu de 
lege său in regulamentu de administratiune publica. 
— „La Voce d’Italia" afla din Turinu, ca mai 
multi romani din acelu orasiu visitandu armari’a, 
printre alte lucruri pretiăse aflate acolo, au datu 
si peste spad’a Iui Constantinu Brancoveanu, iin- 
bogatîta cu ornameute si inscriptiuni romane. Unu 
consiliariu comunalu ar’ fi declaratu, ca inuni- 
cipiulu din Turinu n’ar’ face dificultăți pentru a-o 
cede României.

(Casu de măr te.) Mari’a Popa nasc. Neagoe 
câ soția, in numele ei, alu fiiloru ei: A u r e 1 i u , A1 e- 
s a n d r u , G e o r g i n ’a si M a t i 1 d ’a, — alu fratiloru 
îospective sororiloru : Alesandrucu soci’a s’a Ele n ’a, 
N i c o 1 a u , Dr. I o a n u cu soți’a V e t u r i ’a , veduv’a 
F r an c îs c ’a Baritiu si Emili’a cu soțiulu seu 
B a s i 1 i u A 1 b i n i, alu nepotiloru Iosifu si Sime- 
o n u Popa, precumu si in numele numerosiloru consân
geni si amici, anuncia cu animă plina de doliu, ca Geor- 
giu Popa, candu-va proprietariu mare, membru fundatoriu 
alu „ Associatiuuei transilvane romane pentru literatură si 
cultur’a poporului romanu“ si cive alu acestui opidu, — a 
repausatu in Domnulu in urmă unui morbu acutu de plu- 
maui in 31 Oct. la 7 6re ser’a, in alu 56-loa anu alu 
etatei, er’ alu fericitei căsătorie alu 21-lea, provediutu cu 
santulu Sacrameutu alu peuitentiei si cu morindea vietiei 
eterne. — Inmormentarea avii locu iu 2 Nov. st. u. la 
2 6re p. m. in Cimiteriulu gr.-c. din Blasiu. — Fia-i tie- 
rină usidra si memori’a binecuventata !

vi t<6r ie pentru. ranitii din Eosni’a.
Gelou, iu 9 Octobre 1878.

Onorata redactiune ! Pe campiele Bosniei si Herzego- 
vinei curge sângele sirdie. Cei ce sangera acolo pe campulu 
de onore sunt mare parte compatrioti, frați conaționali, 
pdte chiaru cunoscuti, amici si consângeni de ai noștri, — 
Firearu inse ori-ce: umanismulu si patriotismulu ne de- 
manda a sari intrăjutoriulu loru ; a sari desclinitu intru 
ajutoriulu orfaniloru si veduveloru celoru cadiuti cumu si 
alu vulneratiloru, câ cei ce sunt totu atatea victime crude 
ale resbelului.

A fi angeru pazîtoriu si mangaiatoriu iu necasuri, a 
turnă balsamu alinatoriu pe ranele animei, a șterge lacrimile 
animei suferitdre e destinulu frumosu desclinitu alu femeei. 
Iu cercumstarile de adi pre grele, potereamu dice triste ale 
patriei ndstre, servesce patriotului spre nu puțina mangaiare 
a animei, vediendu, cumu fiiicele patriei ndstre pretotindenea 
se nevoiescu a corespunde* chiamarei loru pre frumdse. Pare 
ca emularea e in acestu respectu nobilă loru devisa.

Cu- bucuria vedemu acesta ai in tienutulu comunei 
Gelou de lenga Clusiu. Aici pre cultă patriotică si de totii 
iubită comtesa Paulină Bethlen, maritata corn. Koloman 
Eszterbâzy, abia primi dela pre demnulu prefectu seu comite 
supremu alu comitatului nostru provocarea, ca in cerculu 
Geloului se binevoiesca a institui o colecta in favdrea or
faniloru si veduveloru celoru cadiuti, cumu si a ranitiloru in 
resbelulu bosniacu, si numai decatu grăbi cu arddrea uma- 
nitaria si patriotica, ce-o characteriseza, a conchiamâ intoli- 
gentia femeesca din cercu, fora distiuctiune de naționalitate 
la un’a consultare pe 20 Septembre.

Inteligenti a femeesca din acestu cercu nu se p6te numi 
chiaru mare. — Der’ cine nu scie, ca si puțini potu de 
multeori face multu, deca nu lipsesce bunulu esemplu pre- 
mergetoriu si însuflețirea pentru causa ? Asia se iutemplă 
si in casulu cestiunatu. Cuvintele pre zelosei ddmue comtese 
aprinseră animele. In urm’a acest’a subprefectul-’a se împărți 
in cercuri si in fiecare cercu se tramise o comissiune de 
femei colectante.

Esemplele tragu. Zelulu esemplariu si de modelu alu 
ddmnei comtese presiedinte deșteptă multu zelulu ddmneloru 
din comissiuni, cari se invoira din tdte poterile a cores
punde missiunei primite dela patriotică presiedenta. Docu- 
mentu alu acesteia e, ca cu t6ta micimea numerului inteli
gentei femeiesci din acesta subprefectura si cu tdta nefa- 
vdrea stariloru economice ale poporatiunei in vreo cativa 
ani din urma, la ratiocinarea făcută in 7 Octobre a. c. se 
aretă, ca pana acumu din acestu tieuutu se adunara 44 
chilograme vestmente, 19G/10 chilogr. bandagie, 1O8/1O chi- 
lograme scama.

Bani gata incursera:
1. Pe listă domnei comitese Kolomauu Eszter- 

h ă z y : Dela comtesele de Hăller 5 fi., Paulină Eszterbâzy 
5 fi., sororile An’a si Irmă Eszterbâzy 2 fi. dela ddmnele 
Caterină Pechy n. Kovâcs 4 fi., Adamu Csâkâny 3 fi., 
Alecs a Denes 1 fi., Betegh 2 fi., Roșă Biluska 1 fi., Ama- 
liă iSimonu 1 fi., dela domnulu Ladislaus Vajda 3 fi. si 
dela unu auonimu 2 fi. Cu totulu 29 fi. v. a.

2. Pe listă comtessei F r a u c i s c ă II a 11 e r : Dela 
contele Ioanu Mikes 5 fi., dela domnii Ludovicii Rosenberger 
1 fi., Iosifu Szabd 5 fi., Ludovicu Aikler 2 fi., din sorti- 
tura unoru obiecte 19 fi. 10 cr. Cu totulu 32 11. 10 cr.

3. Pe listă domnei Klein nasc. Rosaliă Si
ni o n u: Dela d6mnă Frigyesiu Klein 5 fi. si din comună 
Capusiulu-micu 3 fi. Cu totulu 8 fi. v. a.

Rosaliă Popu nasc. B a 1 d i , 
(Va urma.) cassieră comitetului ajutatoriu.

CJvirsnlii la, ours’a de Vien’a
din 6 Novembre st. n. 1878.

5 °/0 Rentă charthia
(MetaUiques) . . . 60.20 

5°/0Rentă-argintu (im-
prumutu naționalii). 62.25 
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Londră, 3 luni. . 116.70
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