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Conliictulu iuterioni.
Braslovil, 16 Novembre 1878.

La noi in monarchia se face acuma totu po
litica mare esteridra; In parlamentele din Vien’a 
si Budapest’a, a carora maioritate representa do
rințele neamtio-maghiariloru, s’a desbatutu si se 
va desbate inca cestiunea politicei de ocupatiune 
din t6te punctele de vedere. Nu potemu prevedd 
candu se va fini acdst’a discussiune, care devine 
din dî in dî mai înfocata, ddr’ vedeiiiu, ca celoru 
dela guvernu nu le pasa multu de dimensiunile ce 
le ia. „Sei lasamu se vorbdsca catu voru voi, se-si 
verse foculu după plăcere noi totu vomu face ce 
vomu afla de bine, de neccessariu si de urgenta." 
Astfeliu gandescu dnii Andrăssy si Tisza si ce-i 
ce se afla la spatele lorii. Si 6re n’a fostu si 
pana acuma asia ? De pe băncile opositiuuei 
n’audimu alta imputare mai grava, decatu ca gu- 
vernulu a lucrata după capulu seu, fara de a mai 
întrebă, si pe dnii Helfy, Madarâsz, Simonyi s. a. 
s. a., ca ce are se faca. Astfeliu s’a seversitu 
ocupatiunea fara consimtieinentulu camereloru dua- 
listice. „Ceea ce s’a inceputu gloriosu inse tre
buie se se duca si la unu sfersitu gloriosu" dicea 
daunadile cornițele Hbhenwart. Elu au intielesu 
oper’a ocupatiunei sdumaibine a anecsiunei Bosniei, 
cuvintele sale se p6tu aplică inse si la situatiunea 
interidra dintre guvernu si parlamente. Acțiunea 
s’a inceputu cu ignorarea dorintieloru acestora, de 
ce se nu se findsca totu asia ?

Missiunea comitelui Andrăsy si a lui Tisza a 
fostu de a impedecă că nu cumva ungurii se traga 
o dunga peste socotdl’a- politicei de ocupatiune. Ei 
cu ajutoriulu cetei „mameluciloru", curnu ii nu- 
mescu Kossuthiauii cu predilectiune, au si reusitu 
a prepară situatiunea de fația. Le va succede dre 
de a-si jocâ joculu pana la finitu ? Acdst’a este 
acuma cestiunea de căpetenia si dela deslegarea ei 
depinde totu mersulu lucruriloru in intru. Cei mai 
mul ti credu, ca conflictul u interioru va fi neevita- 
bilu si ca este la usia, sunt inse si multe semne 
pentru aceea, ca decisiunea se va amauă inca catuva 
timpu, potdseva delatură dre si conflictulu ?

Aparatul u constitutiunalu fdrte complicații alu 
sistemului actualii pune de o parte multe pedeci 
unei politice tari esteridre, ddr’ face de alta parte 
că activitatea ministrului de esterne se nu se pdta 
controlă si produce asia cele mai mari contradiceri 
constituționale. Avemu doue parlamente centrale, 
aceste alegu din sinulu loru doue delegatiuni. 
Numai înaintea delegatiuniloru are se respunda 
ministrulu do esterne. Acuma se pdte intemplă 
că ambele camere, sdu un’a din ele, se se dechiare 
in contra politicei esteridre a guvernului si că 
delegatlunile respective, cu tdte ca si-au capetatu 
mandatata dela camere, se voteze pentru guvernu. 
Prea lesne se pdte ddr’ nasce unu conflictu intre 
o 'camera si delegatiunea ei, intre mandanti si 
mandatari, ca-ci delegatiunile sunt corpuri repre- 
sentative de sine statătdrie. Prin urmare nu ar’ 
fi cu nepotintia, că politic’a lui Andrăssy se fia 
condamnata de diet’a ungara si de senatulu im- 
perialu si cu tdte astea delegatiunile se-i voteze 
indemnitate.

Pana acuma si-a datu votulu numai senatulu 
imperialu din Vien’a desavuandu, precumu scimu, 
politic’a comitelui Andrăssy. Nemții decembriști 
dela cari se astdptâ se fia mai indulgenti fația de 
politic’a de ocupatiune, au pusu din contra tdte in 
mișcare spre a resturnâ pe cornițele Andrăsy, re- 
presententulu acestei politice si urmarea a fostu: 
amanarea senatului imperialu „pana un’a alta" si 
o atitudine cu totulu concilianta a dietei maghiare. 
Cumetri’a dualistica recerea că nemții si maghiarii 
se procdda uniformu. Se asigura, ca nemții au 
combatutu guvernulu in firm’a speranța, ca si 
maghiarii voru face astfeliu. Ei s’au insielatu inse 
cumplitu in așteptările loru. Maghiarii nu numai, 

ca nu voiescu se restdrne pe Andrăssy, ddr’ ambla 
din nou cu ide’a de a-si recâștigă preponderanti’a 
politica in monarchia, atatu de multu sdrun- 
cinata in timpulu din urma. „Se vedetă", 
scrie o fdie oficidsa din Vien’a, — ca cornițele An
drăssy isi va serbă inca regenerați unea s’a poli
tica in Pest’a si ungurii se voru supune cu mandra 
resignatiune sdrtei noesorabile de a vedd inca si 
de aci incolo in capulu afaceriloru statului pe 
ministrulu loru connationalu si compatriotu."

Unu singurii pasagiu, ce’lu contiene proiectulu de 
adressa alu maioritatiei dietei ungare, ne esplica 
de ajunsu atitutidiuea concilianta a maghiariloru. 
Acestu pasagiu dice : „Nu numai consideratiunile 
materiale ocupa opiniunea publica a Ungariei ci si 
acele efecte, ce le pdte avd asupra marelui opu 
dela 1867 chiaru si numai o introducere provi- 
sorica a unui nou elementu in monarchia. Cea mai 
ferbinte dorintia inse este nescurtat’a sustienere a 
acestei base constituționale (adeca a dualismului.)" 
Maghiarii basandu-si totu viitoriulu loru pe sis- 
temulu actualu se temu, naturalminte, că nu 
cumva o schimbare a guvernului in momentele de 
fația se aduca după sine si sdruncinarea sdu 
chiaru caderea dualismului. De aceea ei, curnu 
amu mai disu, temporisdza si ’si dicu: pana 
candu nu vomu sci, cine are se vina după An
drăssy si Tisza, ddca ii vomu resturnă pe acesti’a, 
cu alte cuvinte, pana ce nu vomu fi potutu pre
pară terenulu in favorulu nostru nu vomu face 
nici unu pasu decisivu.

Pre candu scriemu aceste continua desbaterea 
asupra proiecteloru de adressa in diet’a ungara. 
Nu mai puținii de 5 proiecte au fostu depuse 
pe biroulu camerei din Budapest’a. Proiectulu 
maioritatii a asianumitiloru „liberali", apoi acela 
alu „opositiunei întrunite" si alu „stângei estreme" 
se declara in contra anecsiunei Bosniei si Herze- 
govinei. Proiectulu maioritatii ÎDse pe lenga unn 
tonu fdrte concilianta evita a se dechiara in 
contra politicei de ocupatiune urmata pana acuma 
si cere numai pentru viitoriu o politica mai co- 
respundietore dorintieloru generale ale maghiari
loru. Pe lenga aceste proiecte au mai presintatu 
croații unulu, care cere apriatu anecsiunea pro- 
vincieloru turcești si unulu a propusu deputatulu 
serbu Polit cu alti doi consoți, combatendu po
litic’a de ocupatiune, care, dise, e îndreptată in 
contra independintiei natiunei serbesci.

O importanta decisiva pdte avd numai pro
iectulu maioritatii. Multi credu, ca elu va fi inca 
modificatu si ca astfeliu maioritatea se va declară 
in favorulu politicei guvernului, alții sustienu ca 
se pdte, că votulu dietei ungare inca se fia ne- 
favorabilu pentru guvernu, in care casu pdte se’si 
contradica votulu acest’a cu alu delegatiunei, 
unde Andrăssy are o maioritate considerabila 
pentru sine.

Organulu principalu alu nemtiloru decembriști 
sustiene, ca sdu se va nasce din ast’a unu resbelu 
constituționalii, care va duce dualismulu ad absur- 
dum, sdu ca comitelui Andrăsy i va succede a 
câștigă votulu dietei uugare si atunci densulu va 
triumfă, ddr’ nu va triumfă numai asupr’a corpuri- 
loru legiiutdre si a delegatiuniloru, ci si asupra 
parlamentarismului si adress’a dietei ungare, care 
va aplacidâ politic’a lui, va fi inscriptiunea mor- 
mentala pentru parlamentarismulu ungurescu. Noi 
inse dicemu: conflictulu pdte fi inca amanatu, ddr’ 
elu va isbucni apoi cu atatu mai tare, indepen
denta de vointi’a comitelui Andrăsy si a partisa- 
niloru sei! —

încorporarea Basarabiei si press’a russesca.
Ce ciudata e si lumea acdst’a, russii in tdta 

marea Russi’a nu-si mai incapu in pele de bu
curia, ca au capetatu Basarabi’a dra indereptu si 
romanii stau triști si superati, ca li-s’au rupta 

o bucata de pamentu din tidr’a loru. Intr’ade- 
veru romanii au potutu vedd din nou, cu Bas
arabi’a, ca peștii cei mari manca pe cei mici. 
Ddr’ se lasamu tdte tânguirile la o parte, ca nu 
ne mai folosescu absoluta nimica, si se vedemu, 
ce scriu diuariele din sant’a Russia fația de actiilu 
incorporării Basarabiei. Elo salta de bucuria. Asiă 
serbdza „Gazet’a de Petersburg" incorporarea Basa
rabiei cu Russi’a că unu evenimentu, care destdpta 
in poporatiunea Russiei o bucuria mare, că o acui- 
sitiune reala, deși nu in intielesulu folosului rna- 
terialu.

Pat’a cea rusindsa dela 1856, — scrie numit’» 
fdia, — ca atunci nu ne-amu aperatu teritoriulu, pe 
care juramu cu totii, că se’lu aperamu pana la 
cea de pe urma picătură de sânge, ni s’a stersu 
de pe fația. Ruperea Basarabiei a fostu o vate- 
mare personala, ce au facut’o străinii statului nostru. 
Statulu nostru nu-i Austri’a, unde in interessulu 
Habsburgiloru sunt permise totu feliulu de com
promise, separatiuni si vendiari de tieri. Noi mus
calii suntemu unu poporu mare si cu o natura 
deosebita, intre noi, intre tidr’a si stapanulu nostru 
domnesce o legatara fdrte strensa. O dorere infri- 
cosiata străbate prin totu organismulu nostru po- 
liticu si nationalu, candu ne ia cineva ceva.

Luandu lucrulu practicu, schimbulu Dobrogei 
cu Basarabi’a pentru noi este neavantagiosu si eră 
bine de nu ni l’ar’ fi concesu anglesii niciodată. 
Dobrogea are o positiune geografica fdrte avanta- 
gidsa. Aci se concentrdza totu negotiulu dunardnu 
(Chiustenge, Cernavoda), aci e centrulu intre Ro- 
mani’a si Bulgari’a, pe care centru a pune man’a 
este fdrte avantagiosu pentru unu stătu mare. 
Trebuie se fi rornanu, că se nu intielegi, sdu se 
nu voiesci a intielege, ce avantagie ■ are Dobrogea 
pentru Romania, pentru-ca prin ea se deschide 
romaniloru drumulu la mare si o cale, pe care 
se’si desfaca in modulu celu mai usioru productele 
cele bogate agricole. Astfeliu de acuisitiuni nu se 
apretidza după numerulu locuitoriloru, ce se afla 
in teritoriulu respectivii, nici după mulțimea co- 
peciloru, pe care le capeta fisculu că contributiune 
in momentulu incorporării. Pentru tiermurile cele 
posomorite si pustii ale Nevei s’au luptatu sute de 
ani Novgorodenii si Svedii, mai tardiu se luptă 
Rusi’a cu Svedi’a pentru acelea tiermuri pe vidtia 
si pe morte, si după ce a terminata lupt’a Petru 
celu Mare, Russi’a ajunse la mare si prin aceea se 
făcu in scurta timpu din Russi’a o potere mare 
europdna. Pdte ca odata ne va pard reu, ca amu 
lasatu Dobrogea in manile romaniloru, cu tdte ca 
pism’a pentru prosperitatea altora pui in caracte- 
rulu russului.

Folosulu celu mai însemnata pentru noi din 
redobendirea Basarabiei este, ca Russi’a dra a 
venita la Dunăre. Numai prin ap’a aedsta ne 
punemu in legatara cu frații noștri din peninsul’a 
Balcaniloru. Fara de Dunăre dra am fi despar- 
titi de frații noștri, că si după tractatulu dela 
Parisu. Ajunge atat’a, ca se pomenimu numai 
de anulu 1876, candu dela noi n’a potutu merge 
nimeni in Serbi’a decatu prin Austri’a, sdu prin 
Romani’a. Nici epistole, nici pachete, nici cârti 
nu poteau ajunge din Serbi’a in Russi’a, decatu 
prin acelea doue tieri. In totu loculu controla, 
sdu din partea austriacului, seu din partea pru
sacului Hohenzollern. Neajunsurile erau atatu 
de mari, incatu pana astadi ministrulu nostru re- 
siedinte din Serbi’a cauta si acuma se tramita 
corespondentele sale cu unu espressu pana la ho
tarele russesci, că se nu treca prin manile dom
nului Andrăssy. Grati’a redobânditei Basarabiei 
meridionale uda si împreuna Dunarea, aedsta apa 
cu deosebiră slavica, acumu si pentru totdeauna 
tiermurile Serbiei, Bulgariei si Russiei.

Diuariulu russescu din Petropole încheia: Enă 
unu timpu — si nu e tocmai multu de atunci — 
candu in cele mai multe manuale de geografia si 



de statistica russesci se punea întrebarea: „Chia- 
marea Russiei". Chiamarea acăsta se cuprindea in 
predestinați unea Rusiloru, „de a civilisâ Asi’a." 
In Europ’a Russi’a n’avea ce caută si professorii 
russesci nu se rușinau, in timpurile acelea, a pre
dică acăst’a de pe catedra in institutele de inve- 
tiamentu russesci, si școlarii russi nu se aflau ofen
sați printr’o astfeliu de direcțiune a activitatii 
loru viităre. In acele timpuri fericite nu se sciă 
său nu voieau se scie, ca Europ’a jumetate este 
slavica, ca jumetate Europ’a vede in noi frați, 
ca jumetate Europ’a vede in domnitoriulu nostru 
pe domnitoriulu seu (?). Noi său vomu fi russi 
intr’o familia mare slavica, său intr’adeveru vomu 
civilisâ Chiv’a si Bucar’a. Guveruulu nostru păte 
va institui acuma o navigatiune de vapăre poștale 
si comerciale pe Dunăre, care e deschisa pentru 
corăbiile tuturora natiuniloru. Numai incape nici 
o tadoiăla, ca bucățică de Dunăre, care a trecutu 
acuma de nou la noi, vomu sci se-o pretiuiinu 
mai bine, că mai înainte."

Din aceste espectoratiuni si manifestatiuni ale 
diuariulni russescu din Petropole vede omulu lim
pede si apriatu, ca ce au îndemnata pe diplomații 
russesci, că se faca pe imperatulu Alesandru se-si 
calce cuventulu, dicăndu, ca tataseu pana va fi 
Basarabi’a in manile romaniloru n’are odihna in 
mormentu. Acuma romanii au facutu pomana cu 
Basarabi’a, că se impace pe imperatulu Nicolae. 
Diuariulu russescu dice, ca adi mane russiloru le 
va pară reu, ca au binecuventatu pe romani cu 
Dobrogea, pentru ca aceștia i-au scapatu din manile 
lui Osmanu si nu au lasatu se-i adape din Du
năre, dăr’ totu elu se intărce si mai are nasulu 
se dica, ca russiloru nu le pare reu de binele 
veciniloru loru. Ati audi'tu romaniloru, insemna- 
tive bine acăst’a.

Gimnasiulu romanu din Brasiovu.
Romanii Brasioveni inca cu multu inainte de 

1848 avura de gandu a intemeiă aici la marginea 
Transilvaniei unu gimnasiu romanescu, dăr’ impre- 
giurarile maștere politice de pe atunci nu le ertă 
a-si realisă dorinti’a. Ei vediendu, ca intempina 
greutati neinvingibile, amanara planulu loru pana 
la alte timpuri mai bune. Acele timpuri priinciăse 
sosiră indata după anulu 1848 si betranii noștri 
venerabili, dintre cari cea mai mare parte vietiu- 
iescu astadi intre noi numai cu spirîtulu si cu 
memori’a fapteloru loru nobile, petrunsi de foculu 
patriotismului si conduși de iubirea cea mare catra 
nămulu romanescu, se apucara cu trupu si sufletu 
de realisarea dorintiei loru. La anulu 1852 redi- 
cara scălele actuale cu mari si grele sacrificiuri 
si ingrigira de ele din capulu locului, că de lumin’a 
ochiloru. Betranii aceia erau, ce-i dreptu, ămeni 
mai simpli, dăr’ cu minte senatosa si cu anima 
adeveratu romanăsca. Erau ămenii fapteloru, dăr’ 
nu ai vorbeloru, Erau nesce caractere si figuri 
antice, ce insuflau respecta si venerațiune. Gim
nasiulu, pe care Tu privieau ei de paladiulu natio- 
nalitatii năstre, a trecutu pana acuma prin mai 
multe fase. Prim’a fasa si cea mai grea incepe 
dela urzirea s’a si tiene pana la anulu 1866, 
candu s’a facutu cea d’antaia maturitate (bacalau
reata) gimnasiulu devenindu completu. Fas’a a 
dou’a se datăza din momentulu, candu gimnasiulu 
se completă si se vediu necessitatea de a se in
fiintiâ pe lenga gimnasiu si o scăla reala si co
merciala, dintre cari cea d’antaia e de trei clase 
si cea de a dău’a s’a redicatu tocmai in anulu 
acest’a la patru clase. Apoi pe lenga acestea scoli 
se mai afla patru clase elementare de băieți si 
cinci clase de fete. In legătură cu sporirea insti- 
tuteloru de invetiamentu au trebuita se se marăsca 
zidirea pompăsa a gimnasiului.

După ce amu premisu aceste, trecemu la „Pro- 
gram’a gimnasiului mare publicu romanu de reli- 
giunea ort. resarităna si a celorlalte scăle secun
dare si primare împreunate cu acest’a, din Brasiovu 
pe anulu scolasticu 1877/8, publicata de Stefanu 
losifu, directoru si professoru", pe care o primi- 
ramu numai dilele aceste. Program’a cuprinde la 
inceputu doue cuventari, ce le au rostita actualulu 
directorii gimnasialu Stefanu losifu, un'a 
cu ocasiunea, candu s’a immormentatu repausatulu 
directoru Ioanu Mesiota, alfa, candu s’au 
cetitu classificatiunile si s’au distribuitu premiile. 
Necrologulu spusu la mormentulu multu meritatu
lui directore Mesiota l’amu fostu publicata la tim- 
pulu seu intregu. Mare nenorocire au avuta acestu 
institutu, ca dela infiiutiarea s’a si pana astadi a 
perdutu cinci professori fărte buni, intre cari doui 
directori si trei doctori in filosofia. Toți cinci au 

moritu in florea vieții, asiâ, ca fiecare ar’ fi potutu 
se folosăsca inca unu sirii lungu de ani cu lumi
nile loru.

In a dou’a cuventare tractaza d. losifu despre 
o tema fărte interessanta pedagogico - didactica, 
punendusi intrebarea: care se fia referintiele 
intre scăla si familia său cas’a parintăsca ? Dis- 
cursulu se imparte in doue parti, in partea antaia 
după ce face o mica introducere dice: „Sunt 
unii ămeni, cari credu a-si fi implinitu datori’a 
concrediendu scolei pe copii loru, si apoi pretindu 
dela acăst’a, că ea se faca totu ce se recere dela 
o educatiune raționala. Sunt alții, cari mergu 
unu pasu mai departe, facil scăl’a unica responsa
bila de orice escedentie, ce se comitu. Sunt o 
săma de ămeni si mai periculoși pentru sine insisi 
pentru progressnlu in educatiune si mediata in 
cultura, cari lucra diametralu opusu cu tendintiele 
scălei parte din ignoranți», parte din orgoliu de 
casta, parte din rea vointia" — După acăsta 
clasificare a ămeniloru atinge doue principii fun
damentale psichologico-didactice, cari ar’ trebui se 
fia ori-unde bas’a educatiunii raționale. Primulu 
principiu dice: Primele impressiuni, cari le pri- 
mesce copilulu in sufletulu seu, nu se stergu nici
odată, ear’ alu doilea dice : Directiuuea, care se 
da vietiei psichice (sufletesci) a elevului, remane 
cinosurica pentru intrăg’a lui desvoltare ulteriora. 
Mai incolo arata, ca si la poporulu nostru esistu 
elemente, cari punu pedeca instructiunei.

Vorbesce apoi despre vieati’a familiara la po
porulu romanu, aratandu, ca ea s’a desvoltatu iu 
trei direcțiuni. Prim’a direcțiune atinge vieati’a 
in famili’a tieranului romanu; cumu s’au des
voltatu ea in decursulu seculiloru, modificandu-se 
basele ei latine prin diversele influintie ce le au 
avuta elementele eterogene si biseric’a asupra 
aceleia. A dou’a direcțiune atinge clasele mai 
cultivate ale națiunii năstre. Acăsta direcțiune 
s’ar’ potă numi cu dreptu cuventu imitativa. Di
recțiunea acăsta imitativa luase mai cu săma in 
trecuta dimensiuni periculăse pentru elementele 
sanetose naționale. Vieati’a familiara romana era 
numai cu numele. Gerinenele naționale prindea a 
putredi, limb’a a se impestritia; ba si cei ce o 
vorbeau stricata cumu era nu arareori o despretiuiau. 
A treia direcțiune tinde a altoi vitiele si vlastarii 
crescuți pe arborele sciiutiei, in trupina romana 
geniuna, curatindu-se mai antaiu ramurile putrede 
său degenerate.

La noi romanii mai domnesce inca ide’a aceea 
greșita, ca scăl’a trebuie se faca totalu in ceea ce 
privesce educatiunea. Scăl’a la rendulu seu inca 
se-’si faca datori’a, dăr’ a aruuca tăte in spatele 
scălei si a o face responsabila de tăte relele si 
neajunsurile este o gresiăla capitala. După ce arata 
lips’a de cultura pedagogica la noi romanii si după 
ce caracterisăza relele ce vinu pentru scăla din 
partea orgoliului casticu, dice pe bas’a prtacipiiloru 
pedagogice: „Autoritatea scălei nu este permisii 
a se jigni nici catu e negru sub unghia si cu 
atatu mai puținu in fați’a eleviloru, inse si scăl’a 
la rondulu ei se-si conserve autoritatea, ca-ci au
toritatea bine intielăsa ii conditionăza viăti’a si 
viitoriulu". Arata mai departe, cumu s’ar’ potă 
aduce armonia intre scăla si cas’a parintăsca, in- 
digitandu si mediulăcele si calile, pe cari s’ar’ 
potă ajunge mai usioru si mai curendu la realisa
rea armoniei reciproce intre cas’a parintăsca si 
intre scăla. Adauge, ca inca multu timpu va ro
mană procederea armonica in educatiune atatu in 
scăla, catu si in cas’a parintăsca unu pium desi- 
deriurn. Mai pe urma adauge, ca pana ce famili’a 
romana va potă corespunde postulateloru pedago
giei, pana atunci se-si conserve cu santienia bunele 
sale insusiri; religiositatea manifestata in alipirea 
de credintia stramosiăsca si de nămulu seu; res
pectata de autoritatea scălei; nisuinti’a spre cul
tura, simtiulu de jertfire pentru scopurile culturei, 
legatur’a aceea poternica Intre tat’a familiei că 
Suprema autoritate si intre toti ceilalți membri 
ai ei. —

Lucrarea presenta prin consiliile cele frumăse, 
care le dă parintiloru pentru educatiunea fiiloru 
loru, esto o dovăda invederata despre tactulu pe- 
dagogicu si despre esperiintiele bogate ale autoru
lui si totdeodată contribuesce ia deslegarea acelei 
întrebări, care de mai multu timpu ocupa in Aus- 
tri’a si in Germani’a lumea pedagogica. Ar’ fi 
fărte de dorita, că părinții se cetăsca cu atențiune 
acăsta disertatiune si se urmeze cu scumpetate 
consiliile ce le contiene. In casulu acela resulta- 
tele invetiamentului si ale educatiunei ar’ fi cu 
multu mai favorabile decatu pana aci,

(Va urmă.)

Congressulu nationalu bisericescu
alu romaniloru gr. or. din Ungaria si Transilvania.

Siedinti’a a 18-a din 20 Oct. (1 Nov.) a. c. 
Comissiunea organisatăre reportăza despre o pro
punere a consistoriului metropolitanu pentru siste- 
misarea la acelasiu consistoriu a. unui secretariu, a 
unui actuariu, a doui referenti, pentru cari se cere 
unu budgetu totalu de fi. 6000, si propune, că 
se se sistemiseze numai unu secretariu si unu 
actuariu. Congressulu primesce propunerea comis- 
siunei. — Comissiunea financiara prin reportoruta 
seu Boiu, reportăza despre infiintiarea unui fondu 
metropolitanu. Congressulu hotaresce a se infiintiâ 
unu fondu metropolitanu, a cărui capitalu va fi 
neatingibilu, ăr’ din interessele tai se voru potă 
cheltui numai 80%. Veniturile acestui fondu voru 
constă din daruri si colecte, ce se voru întreprinde 
in si afara de metropolia. Anume va circulă in 
tăte bisericile metropoliei la botezulu Domnului 
unu discu pentru acesta fondu. Cu ducerea in de- 
plinire a acestei hotariri s’a insarcinatu consisto- 
riulu metropolitanu.

Comissiunea organisatăre prin reportoruta seu 
reportăza apoi despre infiintiarea a doue noue 
eparchii in metropoli’a năstra. Reportoruta da o 
scurta schitia despre stadiulu, in care se afla 
acăst’a cestiune. Inca congressulu dela 1870 s’a 
ocupata cu cestiunea si a insarcinatu pe metropo- 
litulu de pe atunci pe marele Andreiu a culege 
date in acăst’a privintia si a veni inaintea con
gressului cu propuneri. Scimu, ca fericitulu An
dreiu a fostu zadarnicitu prin betranetie si prin 
băla, a îndeplini acăst’a lucrare. Congressulu dela 
1874 după măr tea marelui archiereu a insarcinatu 
pe consistoriulu metropolitanu cu acăst’a lucrare. 
Consistoriulu metropolitanu, deși nu din caus’a 
adenciloru betranetie, n’a îndeplinita nici elu 
lucrarea, — Ex. s’a metronolitulu inse a înaintata 
congressului o propunere despre infiintiarea celoru 
doue eparchii si comissiunea a discutatu acăst’a 
propunere si maioritatea comissiunei adăpta in 
principiu infiintiarea celoru doue eparchii noue. O 
minoritate mica, fărte mica, constatăre numai 
din neinsemnat’a mea persăna, este in contra in- 
fiintiarei eparchiiloru noue. Domnulu Babesiu va 
apara propunerea maioritatii din comissiuue si eu 
a minorității.

Reportoruta A. Trombitasiu da cetire urma- 
toriului actu importanta presentatu de Esc. S’a 
Metropolitulu:

„Cu privire la conclusele congressuali din 1870 Nr. 
105 si din 1874 Nr. 55 referitorii la cestiunea de a se 
infiintiâ doue episcopii noue in provinția năstra metropo
litana cu părere de reu trebuie se reportezu măritului con- 
gressu, ca ce e dreptu, .cestiunea acest’a de mare impor- 
tantia s’a ventilatu in decursulu timpului in conferentie 
tienute cu unii fruntași ai clerului si poporului nostru, dăr’ 
inca nu s’a petrecuta in cale oficiala pana acolo, ca iu tăte 
detaiurile ei se o potemu vede limpedita si so avomu tote 
datele necessarie la o deslegare finala. Cu tăte acestea nu 
potu face se nu me folosescu de ocasiunea sessiunoi pre- 
sente congresuali spro a încercă, se se accelereze deslegarea 
acestei cestiuui si so se procure posibila mângâiere aceloru 
parti din provincia nostra metropolitana, cari in situatiunea 
loru de astadi cu preferintia sunt interessate in cestiune.

„Nu numai decorulu bisericei năstre naționali, dăr’ si 
rațiunea de administrare a eparchieloru recere, ca provinci’a 
năstra metropolitana cu unu nuineru de creștini preste l1/2 
miliănu, se fia impartita in mai multe eparchii decatu cate 
avemu astadi si se avemu in fruntea acelor’a unu numoru 
completu de archierei. După ce ocasionalminte cliiaru si 
din partea organeloru superiori gnvernali s’a recunoscutu, 
ba chiaru s’a accentuatu necessitatea de a se înmulți nu- 
merulu episcopieloru năstre eparcliiali, tota dificultatea' ce 
se mai păto nasce la acest’a inmultire nu potu stă in altu 
ceva decatu siuguru numai in midiulăcele materiali, ce se 
receru la sustienerea noueloru organe eparcliiali.

„Privindu acest’a parte a cestiunoi, eu sunt de aceea 
firma crediutia, ca cu midiulăcele, ce le avemu astadi, si cu 
adaugerea unoru contribuiri, la cari am potă contă, deca 
s’ar’ face apelu la simtiulu bisericescu mai vertosu alu 
comuneloru imediate interesate, si in fine după o reducere 
corespundietore a numerului representantiloru sinădeloru 
eparcliiali si ai congressului — poporatiunea năstra de unu 
milionu si mai bine de jumetate va fi in stare de a sus- 
tiene preste totu cinci eparchii cu tăte atributele acelor’a.

„Coudusu de acest’a socotela ’mi iau voi’a a propune, 
că maritulu congressu se binevoiesca de astadata a declară 
in principiu infiintiarea a doue eparchii noue in provinti’a 
năstra metropolitana, si spre acestu scopu a insarcină pe 
consistoriulu metropolitanu : că pe bas’a acăst’a se faca o 
arondare noua a intregei provincii metropolitane asia: ca 
părțile banatice cu s’au fara atragerea unui contingentu 
din teritoriulu archidiecesei, se formeze doue eparchii cu



resiedintio in Caransebesiu si Timisidr’a; apoi părțile pro
prie ungurene cu anecsarea unui contingența corespuudie- 
toriu din archidiecesa se constituie alte doue eparceii cu 
resiediutiele in Aradu si in Oradea-mare, er’ teritoriulu 
Transilvaniei cu desmembrarea partiloru atrase la eparchiele 
banatico si ungurene se remana si pe viitoriu la archidie
cesa : avendu consistoriulu motropolitanu a tiene in vedere, 
ca miuimulu poporatiunei unei eparchii se uu fia mai josu 
de 250 mii.

„Catu pentru midiuldcole materiale, consistoriulu metro- 
politanu ar’ fi do a so insarcinâ. totodată: ca reflectandu 
la cele 50 mii de florini testate spre scopulu aceștia de 
fericitulu archiepiscopu si metropolitu Andreiu baronu de 
Siagun’a so oruoze cu deameruntulu midiuldcole banesci, ce 
esista deja spre sustienerea organismului superiorii epar
chialu in intreg’a provincia metropolitana, se pună la calo 
pe calea consistdrieloru eparchiali colecte pentru sporirea 
aceloru midiuldce, si cu deosebiro so vedia: carea ar’ fi 
partea aceea, care părțile transilvane a destinate de a so rupe 
de catra archidiecesa, ar’ ave se o primesca din averea si 
dotatiunilo archidiecesei.

„In fine se vedia consistoriulu motropolitanu : cumu in 
urmarea noimi arondări a provinciei metropolitane si res
pective a sporiroi oparchieloru s’ar’ pote aduce unele dispo- 
setiuni din statutulu orgauicu in consonantia cu noucreand’a 
stare a lucruriloru si deosebi : cumu s’ar’ pote cu unu cal- 
culu bunu impotintiâ numerulu representantiloru sinodali si 
congressuali asia, câ acela in totalitatea s’a, nici după noua 
arondare se nu fia cu uimicu mai mare, decatu ce este 
astadi.

„T6te resultatole acestoru iusarcinari se le cuprindă 
consistoriulu metropolitauu iutr’unu proiectu detaliatu, care 
se’lu substerna negrositu la procsimulu congressu ordinariu, 
iutielegendu-se de sine, ca prin nou’a arondare a provinciei 
udstre metropolitane si adeca prin infiintiarea a ddue epar
chii dotatiuuea normala pmsenta a episcopiloru nu se pote 
împuțina; dealtmintre pentru fiitorii episcopi minimulu do- 
tatiunei se nu fia sub 8000 fl. auuali. . . .

M i r o n u Romanul u.“

Babesiu: Este vorb’a de infiintiarea a doue 
episcopii Ia locuri istorice. întrebarea prima, ce 
trebuie se ni-o punemu, este: este acdst’a ne- 
cesariu si cu putintia? Caus’a, pentru care se cere 
infiintiarea acestoru eparchii, este, ca credintiosii 
respectivi nu-’si potu uitâ, cu au avutu odata 
episcopii. Acbsta reminiscentia istorica este f6rte 
indreptatita si noi trebuie se tienemu contu de ea. 
Si apoi esperienti’a ne invatia, ca pentru credin- 
tiosi este mai bine, dbca resiedinti’a episcopala o 
au iu apropierea loru. Este in generalii cunos- 
cutu, ca o eparchia mare nu se pote conduce din 
centru asia bine ; tocmai câ generalulu, care isi 
imparte armat’a s’a in mai multe brigade si ... . 
(Gaetanu: si protopopiate) companii, pentru a 
purtâ lupt’a cu succesu. Lupt’a trebuie condusa 
de generali; pentru 172 milionu de romani nu 
sunt destulu 3 generali. D6ca recundscemu acdst’a 
ne mai remane respunsulu la intrebarea, cum si 
unde ? Din tdte părțile se numesce Timisiâr’a si 
Oradea-mare, câ resiedintie istorice. — Totu mai 
multu ne angagiamu la lupta si nu mai potemu 
manâ acestu obiectu pe banc’a lunga. Trebuie se 
ne organisamu armat’a, si cu o di mai inainte. 
Dlu Babesiu vorbesce de nou de necesitatea, uti
litatea si oportunitatea obiectului si in sfersitu 
recomenda propunerea maioritatii, care propunere 
mai nu difere de a mitropolitului.

Trombitasiu : Cestiunea este f6rte delicata si 
momentu6sa. întrebarea prima este a necessitatii 
si oportunității. Biseric’a nâstra se lupta de 
1000 ani, la inceputu cu unu episcopu si apoi 
cu 3 si ea nu s’au prapaditu. Numai atunci 
necesitatea ar’ fi dovedita, ddca s’ar’ areta, ca noi 
numai potemu purtâ lupt’a cu acești 3 generali. 
Co fericesce popârele, si ce le asigura astadi vii- 
toriulu ? Dignitatile bisericești s’au scblele. Numai 
in evulu mediu a fostu tendinti’a a crea dignitati 
si de acea stagnatiunea in progressu, timpulu de 
astadi cere infiintiarea de scoli. Greutățile ce ne 
apasa sunt asia de mai, incatu si in lips’a midiu- 
loceloru trebuie se cersimu. Se ne mai indoimu 
acumu greutățile ? Eu sunt in contra infiintiarei 
celoru doue eparchii mai alesu din caus’a, ca este 
datori’a ndstra sfanta a îngriji insine pentru noi 
si a nu pune t6ta credinti’a intr’o persdna. Dlu 
Babesiu a disu, ca cu catu mai multi generali cu 
atatu mai bine. Ve aducu numai aminte la acdst’a 
proverbiulu : Divide et imper’a. (Protestări). Dlu 
Babesiu a accentuatu dreptulu istoricu. La acest’a 
respunde, ca si uoi avemu dreptu istoricu in ar
chidiecesa si chiaru pe acbst’a basa nu potemu 
permite, câ se ni se dismembreze eparchi’a (Ba
besiu : Asta este cu totulu altceva). S’a accen
tuatu, ca si in cercuri mai înalte s’ar’ pofti in
fiintiarea aceloru doue eparchii; remane nu mai

Regula mentu
pentru parochiele in provinci’a metropolitana a bisoricei 

ortodocse romane din Ungari’a si Transilvani’a.*)
Avendu in vedere principiele fundamentali din statutulu 

orgauicu, rolativu la regularea si orgauisarea parochieloru, so 
statorescu urmatoriele normative :

/, Regularea parochieloru.
§ 1. Intr’o comuna politica de regula este numai o 

parochia cu unu parochu, cu unu sinodu, uuu comitetu si o 
epitropia parochiala.

Deca inso in vre-o comuna politica credincioșii bisericei 
ortodocse romane sunt impartiti in grupe mari separate un’a 
de alfa, si deca acelea grupe au biseiic’a si scdl’a loru 
propria, si deca so garantdza parochului si invetiatoriului 
dotatiuui corespundietdrie, atunci acelea se potu constitui in 
parochii de sine statatorie, gatisfiiceudu intru tote disposi- 
tiunoi din § 1 alu stat, orgauicu.

§ 2. Fiindu intr’o parochia mai multi preoți, acei’a 
impliuescu servitiulu publicu bisericoscu pe rondu cu sop- 
teman’a.

Incatu pentru celelalte funcțiuni preotiesci acelea le 
indoplinesce fiecare preotu la poporenii sei ; er’ deca popo- 
rulu n’ar’ fi impartitu, acolo funcțiunile inca se indeplinescu 
cu septeman’a.

§ 3. Oficiulu parochialu Jse representa in atara prin 
presiodintele sinodului. Prosiodintele este rospunsabilu si 
pentru acurafa portare a protocoleloru matriculare si proste 
totu pentru bun’a conservare a archivei parochiale.

Fiindu intr’o parochia mai multi preoți si celu mai 
betranu in oficiu, nefiindu in stare a porta sarcinele de pre- 
siedinte, consistoriulu eparchialu după ascultarea celorualalti 
preoți din parochia si a protopresbiteriului va numi pe 
unulu dintre aceia presiedinte.

Presiedintele va ave dreptu recompensa pentru afacerile 
sale câ atari a folosi cas’a parochiala si cele ce apartienu 
la ea, seu in lips’a aceleia va primi o alta remuneratiuue 
amesurata. •

§ 4. Deca intr’o parochia este numai unu preotu si 
acei’a din caus’a nepotintiei dovedite, seu fiindu preotulu 
totodată protoprosbiteru, si din caus’a acesta nu p6te îm
plini singurii oficiulu preotiescu, cereudu densulu si fiindu 
si dotatiune corespundietdria, i se p6te dă unu capelanu 
timporalu, respectivo lenga protopresbiteru, câ parochu se 
pote sistemisâ o capelania permaueuta.

Capelauulu timporalu trebuie se aiba cualificatiiinea 
receruta pentru parochi’a respectiva, si se alege după dis- 
pusitiunile stat. org. §§. 7, 9, 13 si 23 si apoi in casu de 
vacantia a pavochiei urmeza, câ parochu fara a se mai face 
alta alegore.

înainte de a se alege unu capelanu, consistoriulu epar
chialu ascultandu pe sinodulu parochialu va stator! cu cou- 
sensulu parochului reportulu dintro parochu si capelanu, 
precurmi si proportiunoa venituriloru si modulu colii mai 
convenabilii pentru arabii.

Cererea de capelanu in cașuri straordinaro se pute face 
si de catra sinodulu parochialu, candu asemenea va fi luata 
in consideratiuno de consistoriu chiaru si in contra con- 
vointiei parochului constatatu neputintiosu.

§ 5. In fiacare parochia trebuio se fia stabilitu in in- 
tiolesulu stat. org. § 6 numerulu membriloru sinodului 
parochialu prin o consemnare oficidsa.

Consemnarea membriloru sinodului o face, respective o 
rectifica comitetulu parochialu in coutielegere cu oficiulu 
parochialu la finea flăcărui anu scolariu, si se publica in 
biserica celu pucinu cu 8 dilo inainte de tienerca sinodului 
ordinariu.

Reclamări contra listei membriloru din motivu, ca 
vre’unu indreptatitu n’a intratu in ea, se făcu in scrisu 
seu cu vorb’a la sinodulu procsimu ordinariu, er’ apelat’a 
contra decisului acostni’a la consistoriulu eparchialu in 
14 dile.

Dreptu do reclamare are fiacare membru alu parochiei, 
respective filiei atatu pentru sine catu si pentru alții, res
pective contra altor’a. (Va urmâ.)

Audienti’a comitelui Hoyos la M. S. R. prin
cipele României.

Despre primirea ambasadorului austriacu la 
curtea romana am relatatu deja. „Pester Lloyd“ 
mai primesce dela București si tecstulu vorbiri- 
loru ce s’au tienutu cu ocasiunea acbst’a solem- 
nela, pe cari pentru importanti’a ce o au cu pri
vire la relatiunile dintre monarchi’a ndstra si 
Romani’a le publicamu si noi in traductiune fidela.

Cornițele Hoyos a adressatu la remiterea scrl-

*) Acestu regulamentu s’a desbatutu si votatu in siedin- 
tiele 9, 10, 11 si 12 ale congressului bisericescu gr, or. din 
Sibiiti.

a apretul, ca 6re dorerile ce vinu din acele parti I soriloru 
nu sunt ale Danaliloru ? Sunt in contra iu.fi.in- 
tiarei episcopiiloru, pana ce fundatiunea făcută de 
Andreiu Siagun’a nu va fi crescutu astfeliu, câ 
ele se se p6ta sustiend. (Va urmii.)

sale de creantia urmatbri’a vorbire catra 
principe:

„Monsiniore 1 Am ondre a remite Altetiei Vdstro re
gale scrisorea mea de acreditare, câ tramisu estraordinariu 
si ministru plenipotentiariu. Va fi o problema a mea si 
imi voiu tiene de prim’a datoria, nu numai de a sustiene, 
ci de a face se fia si mai intime bunele relatiuni, cari 
esistu intr’uuu modu atatu de fericitu intre Austri’a si Ro
mani’a. Dandumi tota silinti’a spre a ajunge acestu scopu, 
voiu fi siguru a dâ espressiune fidela intentiuniloru impe- 
poratului; inaltului meu domnu, si a sorvi adeveratolorn in- 
teresse ale ambeloru tierei.

„Alteti’a V6stra regala ’mi va permite espressiunea 
multiamiroi mele celei mai adânci pentru primirea simpathia, 
po oare a intimpinat’o primulu ministru si tramisu estra
ordinariu alu Austro-Ungarioi, dela sosirea s’a po pamentu 
romauoscu, si rogarea, do a ’mi pastrâ acea bunavoiutia, 
despre caro am capetatu deja dovedi atatu de pretidse."

M. S. R. principele Carolu a respunsu:
„Salutu inainte do tote in Escelenti’a Vdstra cil sincera 

multiamire pe primulu ministru plonipotentiariu in Romani’a. 
Numirea Vdstra este o noua doveda a interessului binevoi- 
toriu si simpathicu co totdeauna la dovoditu fația de uoi 
guvernulu imp. si reg. Cu viua multiamire pontru irnpo- 
ratulu, inaltulu vostru suveranu, primescu scrisdrea, prin 
care Maiestatoa S’a ve acrediteza pe lenga mine, câ ministru 
si tramisu ostraordinariu alu seu.

Credu, ca nu este de lipsa a ve asigura, ce pretiu es
traordinariu do mare punemu noi po aceea, de a sustiene 
cele mai bune relatiuni cu poternic’a imperatia vecina si 
catu de multu dorimu de a stringe inca si mai tare lega
turile amicabile, cari esistu intre cele doue tieri intr’uuu 
modu atatu de fericitu.

Ce so atinge de dvdstra domnule comite, sunt cu atatu 
mai incantatu, ca inaltulu Vdstra domnu v’au desiguatu de 
representantu la curtea mea, cu catu ’mi sunt deja cunos
cute înaltele insusiri, cari distiugu pe Escelenti’a Vdstra. 
Guvernulu meu ’si va tiene de o plăcută datoria, de a ve 
usiurâ missiunea, pe care, cumu sperezu, o veți împlini aci 
multi ani si ve asiguru, ca totdeauna veți pote contă pe 
intregulu meu sprigiuu." —

Turci a si rescol’a din Macedoni’a.
Inalt’a Pbrta a adresatu principelui Lobanoff, 

în cestiunea rescblei din Macedoni’a urmatdrea 
nota:

„Domnule ambasadoru! Dvostra cunosceti încercările 
de revolutiune, petrecute iu partea nordica a Macedoniei. 
Gldte bulgare circula de a lungulu tierei, incediaudu satele 
si macelarindu poporatiunea. O asemenea gldta a datu 
preste o trupa otomana, si dispunendu de o fortia mai 
mare, trup a ndstra- a fostu cu deseversire măcelărită. Ase
menea stare de lucruri ne mai puteudu-se indura, Port’a 
s’a vediutu silita a incunoscintiâ despre acest’a pe poterile 
semnatore tractatului din Berlinu, declaraudu-le, ca se vede 
nevoita a recurge la mediuloce de fortia, spre a suprimă o 
data acesta criminala mișcare, Sublim’a Pdrta a observații 
cu părere de ren, ca aceste bande se constituie si so or- 
ganiseza pe toritoriele puse sub îngrijirea armatei russesci, 
si ca agoutii comitetului revoluționara, instituitu in Bnl- 
gari’a, au pregatitu, sub insusi ochii armatei imperiale, in- 
surectiunoa acestoru bande in Macedoni’a. Spre a sili po 
poporu se ia iu mana arm’a, acești agenti propaga, ca ar
matele imperiale russe se afla in urm’a loru si ca olo voru 
ocupa definitivii teritoriile cucerite de insurgenți, spro a 
asigură astfeliu înaintarea bulgariloru. Omenii intoligenti nu 
dau crediementu acestoru propagande j ele inse au multa 
iurlurire asupr’a maseloru ueculto.

„Asiâ fiindu, armat’a imporiala russa este impovarata 
de o grea respundero, pentru-ca ea ’si-a calcatu îndatorirea 
si a urmatu contrariu ordineloru, ce trebuie negrositu se fi 
avutu din partea guvernului russescu. Sublim’a P6rta oste 
convinsa, ca partea armatei imperiale va fi condamnata, si 
der’ nu vode nevoo a mai insistă asupr’a acestui punctu, 
Guvernulu otomanii este petrunsu de convicțiunea, ca guvor- 
nulu russescu nu va luă fora amanare dispositiunile cuve
nite, pentru-câ autoritatilo russesci se’si readuca aminte do 
îndatoririle, ce le incumbu, astfeliu câ teritoriile puse sub 
auspiciile loru se nu devină vatr’a unei organisari revolu
ționai ie, menita a devasta provinci’a prin focu si prin sabia 
si a conduce la vorsarea unoru sirâie largi de sânge 1 — 
Primiți, ve rogu etc. S a f v e t.“

Societatea academica romana.
Siedmti'a dela 27 Septembre. — D. secretariu da 

lectura reportului comissiuuei însărcinate cu revisuirea bib- 
liotecei si a colectiuniloru. Deschidiendu-se discusiunea asu
pr’a conclusiuniloru reportului la puuctulu relativu, la cata- 
logisarea cartiloru Societatiei, d. Sturdza dice, ca nu se 
unesce cu propunerea de a destină o noua suma, pe catu 
timpu Societatea are unu functionariu anume pentru acest’a, 
er’ tipărirea catalogului o afla superfla, aducendu aminto, 
ca alte biblioteci multu mai mari din Europ’a nu au cata
rgele loru tipărite; la acestu punctu d-lui adauge, ca pen-



tru darurile făcute de A. S. R. Domnitoriulu se cade câ se 
se tramita o delegatiuue, care se’i supună omagiale Socie- 
tatiei. — D-uii Sionu si Lauriailu sustienu propunerea d-lui 
Sturdza in priviuti’a bibliotecei, la care si tăta Societatea 
adera ; er’ pentru cea din urma părere insarcineza po d. 
presiedinte ca impreuna cu delegatiunea se merga spre a 
supune Măriei Sale omagiele si recunosciuti’a Societatiei.

Se comunica o scrisdre a d-lui I. Cotovu, care este 
nsarcinatu cu traducerea primeloru cârti din Titu Liviu, 

prin care cere se i se amane lucrarea pana la anulu vii- 
toriu. — Se .recomeuda sectiunei filologice.

La ordinea dilei continuarea discussiunei asupr’a bud
getului. Pentru decopiarea manuscripteloru latiue ale princ. 
Dimitrie Cantemiru, venite dela St.-Petersburgu, se aproba 
1100 lei, cu acest’a câ delegatiunea se aiba.in vedere spe
sele, ce s’au facutu in casu analogu pentru „Descriptio 
Moldaviae", si totodată se se faca si o facsimile după o 
pagina seu doue din originale. — D. Odobescu propune, si 
Societatea consimte, câ la publicarea opereloru „Vita Cante- 
miri“ se se adauga si corespondenti’a. — La articululu 
cumperarei de instrumente meteorologice d. Aurelianu pro
pune, câ obsorvatiunile meteorologice, cari deocamdată se 
publica in „Monitorii", se se publice si in Anale, totodată 
a se asemnâ o suma de 300 lei pentru infiintiarea unei 
noue stațiuni meteorologice, care crede, ca s’ar’ pote incre- 
dintiâ d-lui I. Ionescu la Bradu, in districtulu Romanului. 
Acest’a propunere, sustienuta si de d. Sturdza, se aproba. — 
La articululu speseloru de caletoria a membriloru, in vedere, 
ca d. Baritiu ’si-a mutatu domiciliulu iu Sibiiu, se decide 
a i se calcula spesele după aceea distantia. — Restulu 
cheltuieliloru se aproba, după cumu s’a propusu de comis- 
siune, votaudu-se budgetulu speseloru cu lei 68,775.

D. presiedinte invita pe Societate a se pronunciâ asupr’a 
intrunirei Societatiei pe anulu viitoriu. — Se defige totu 
diu’a de 16 Augustu.

D. Odobescu face intrebare, deca, după promulgarea 
legei, ce este inaintea corpuriloru legiuitore, delegatiunea 
pote portâ in modu legalu firm’a de Delegatiuue a acade
miei, titlulu, ce Societatea este chiamata a portâ. După mai 
multe deliberatiuni se decide, ca d. ■ presiedinte se convdce 
iu modu estraordinariu Societatea spre a se constitui si a 
lua primele mesuri de aplicare a legei.

Siedinti’a ultima dela 28 Septembre 1878. — 
D. secretariu generalu aducendu aminte, ca in program’a 
delegatiunei mai este si alegerea de membri, Societatea de
cide a nu se mai face nici o alegere in anulu acest’a.

La ordinea dilei propunerea premiului Nasturelu pentru 
anulu 1881. D. Odobescu propune, că tesa „Disertatiune 
completa sub reportulu fisico-economicu alu unui judetiu 
alu României". După mature deliberatiuni se admite acesta 
tesa cu program’a urmatore, propusa de d. Sturdza : 1. Ge- 
ografi'a cu ramificatiunile ei (orografi’a, hydrografi’a, topo- 
grafi’a). 2. Ochire asupr’a istoriei naturale (terenurile, flora, 
faun’a). 3. Starea economica, atatu agricola, catu si indus
triala. 4. Statistic’a populatiunei (starea civila, statistic’a 
religidsa, juridica, medicala, militară, scolastica, nationali- 
tatii si celelalte). 5. Etuografi’a, adeca descrierea usuriloru, 
crediutieloru popolare, porturiloru locale si celelalte.

D. Baritiu comunica conclusiunile sectiunei istorice 
asupr’a manuscriptului veuitu la coucursu cu titlulu „Istori’a 
petrecerei romaniloru in Daci’a dela Aurelianu pana la 
1300." — D-lui arata, ca scopulu Societatiei, caudu a pro
pusu acesta tesa, a fostu pentru-câ printr’o buna scriere 
se ee aduca mai bune lumini asupr’a acestei periode de 
1000 ani si se combata, celu puținii indirectu, teoriele ro- 
pansatului professoru Roșior cu tendentie invederate de a 
intemeiâ dreptu istoricii asupr’a pamentului Daciei in favo- 
rea altoru popdre. La acest’a autorulu n’a potutu corespunde, 
pe lenga acestea limb’a si stilulu autorului lașa multu de 
doritu, din caus’a mai vertosu, ca constructiuuile sale nu 
corespuudu cu uatur’a limbei nostre, după progressele ce a 
facutu. — Secțiunea este de părere a respinge acestu ma- 
nuscriptu, a se pune din nou subiectulu la coucursu si a 
cresce premiulu dela 3000 la 4000 lei. — Punendu-se la 
votu respingerea manuscriptului prin bile, resulta 7 bile 
contr’a si 4 pentru ; prin urmare se respinge.

Se propune ficsarea termiuului de concursu si se ad
mite prelungirea de 4 ani. — Se pune la votu propunerea 
de a se mari cifra la 4000 lei si se admite.

După observatinuile făcute se decide, că titlulu opera
tului se fia: „Istori’a romaniloru in Daci’a Trajaua dela 
Aurelianu pana la fundarea principateloru Moldov’a si Tier’a 
romanesca."

D. Odobescu da lectura reportului comissiuuei însărci
nata cu cercetarea probeloru de traductiuni din autorii eleni, 
care conchide la respingerea loru. — Se pune la votu prin 
bile conclusiunile reportului; resultatulu este 9 bile albe s 
3 negre, prin urmare traductiunile se respingu si se decide 
a se publică concursu din nou. (Va urmă.)

ZD 1 -v e x s e.
(Reuniunea femeiloru romane din 

B r a s i o v u) va tienă adunarea s’a generala Marți 
7/19 Novembre a. c. la 3 6re după amddiu in 
sal’a gimnasiului romanu gr.-or. din locu.

(Sciri din Romani ’a.) — A. S’a R. 
Domnulu a primitu o scrisâre din partea M. S. 
Imperatului Austriei, Rege alu Ungariei, prin care 
’I notifica casatori’a verului Maiestatiei Sale, A. 
Ș. I. Archiducele Friedericu-Mari’a-Albertu-Wilhelm 
cu Principes’a Isabell’a de Croy-Diilmen. — „Ro- 
mani’a Libera" afia din Silistri’a, ca comissarii 
romani pentru delimitarea Dobrogiei insarcinase, 
la sosirea loru in Silistri’a, pe d. Petrescu, pro- 
fessorulu scOlei romane de acolo, cu pregătirea 
furagiulu pentru 40 calarasi, cari avean sh trdca 
Dunarea. Sambata inse, trecbndu calarasii spre a 
urmă, comissiunea, bulgarii din Silistri’a 
le-au confiscatu furagiulu, dr’ pe 
professorulu Petrescu l’au aruncatu in inchisârea 
criminaliloru. O mare agitațiune domnesce in 
Silistri’a si este tema de incaierare intre bulgari 
si romani! ! — O circulara a dlui ministru de 
justiția catra presiedintii si procurorii curtiloru si 
tribunaleloru, publicata in „Monitoriu", le cere se 
recomende personele de legi, cari intrunescu con- 
ditiunile de capacitate si moralitate, fia dintre 
actualii membrii ai magistraturei, fia dintre vechi 
funcționari, cari merita încrederea spre a fi nu
miți in D o b r o g e a. — Diuariulu grecu „Iris" 
scrie, ca indata după sosirea comissiuuei interna
ționale la Silistri’a, locuitorii greci, romani si 
turci au petitionatu, cerendu alipirea Silistriei la 
Romani’a. — „L’Orient" afla din Tulcea, ca mai 
multe familii au venitu a se asiediâ acolo. Popo- 
ratiunea va primi pe annat’a si pe functiunarii 
romani c’unu adeveratu entusiasmu. — Autoritățile 
russesci s’au retrasu din Ploiesci; d. colonelu 
Dewery, comandantulu garei, a plecatu de acolo. 
— Comitetulu pentru compunerea de arme din 
judetiulu Neamtiu a adunatu pana la 22 Oct. a. 
c. cumu ne spune „Corr. prov." snm'a de 40,160 
lei 51 bani, pe care a si inaintat’o la destinatiune.

(I n c u i s i t i u n e a germana.) In Ger- 
mani’a, cu deosebire inse in Berlinu, continua me
reu campani’a contr’a democrației sociale, in locu 
de „mereu" amu potd dice mai corectu: cu o 
„fortia reinoita". După ce pe intregu teritoriulu 
prussianu nu a mai remasu in vidtia unu singuru 
organu de publicitate, despre care s’ar’ potd bănui 
câtuși de puginu, ca professdza idei său tendintie 
social-democrate, politi’a a inceputu se esamineze 
cu îngrijire organele, cari intra iu imperiu din 
străinătate. Multu lucru le face actualmente incui- 
sitoriloru unu diuariu satiricu, care apare in Pest’a 
sub titlu de „Cyancali". Considerandu, ca acdsta 
16ia nu e decatu o întreprindere glumdtia, puginu 
respandita, nu ne potemu opri de a nu rîde de 
pedantismulu politicei in cestiune. Pe lenga organe 
de publicitate, sunt ajunse de rigdrea legei si per- 
s6ne, nu numai de cele supuse imperiului germanu, 
ddr’ si străine. Asiâ in dilele din urma au fostu 
arestați la Berlinu cinci russi, cari pe lenga cor- 
respondentiele, ce intretieneau cu patri’a loru, sa 
descoperitu a fi standu in relatiuni cu barbatii 
conducători din socialismuiu democrato. Deputatulu 
din Frankfurt, multu citatulu Sonnemann, a publi- 
catu tocmai la timpu unu reportu statisticu, despre 
numerulu alegetoriloru, cari au votatu — se in- 
tielege indirectu — pentru legea socialistiloru si 
cari au votatu contra ei. Din cifrele acestui re
portu vedemu, ca 3.058,000 alegetori s’au decla- 
ratu prin midiulocirea representantiloru sei pentru 
lege; 2.727,000 contr’a. Pentru ce maioritate de 
nimicu a fostu despoiatu poporulu germanii si de 
puținele libertăți ce avea ! . . „R. L.“

(„O r p h e u s.“) A aparutu sub redactiunea 
d-lui Fellegi Victoru si alu 5-lea nuineru din 
semestrulu alu II-lea alu brosiurei periodice musi- 
cale „Orpheus" pentru lun’a lui Novembre, care 
contiene pe 15 pagine urmatâriele piese: „Polc’e 
impromptu" pentru piano de Ignâcz Boldis; 
„Herbstrosen" valsu de Biiky Gyorgy ; „Cântece 
poporale" din pies’a poporala a lui Lukâcs Sândor. 
„A Vereshaju", transcrisa de Vâgvolgyi M. Băla; 
„Cantecu pentru serbatorile crăciunului", arangiatu 
pentru choru amestecatul de Iulius Kapi.

Soiri -uLltirxxe telegrafice.

Budapesta, 15 Novembre. Imperatulu a pri
mitu eri la amddiu deputatiunea hertiegovdna, care 
ia predatu o adressa omagiala, Imperatulu a res- 
punsu, ca va face totu pentru bunăstarea si pro- 
gressarea poporului hertiegovdnu; pretinde inse, câ 
poporatiunea se se supună ordiniloru autoritatiloru. 
T6te confessiunile tierei, datinele si drepturile ei 
fundate voru intimpinâ scutulu imperatescu. Depu
tatiunea a salutatu respunsulu imperatului c’unu 
Zsivio! (se traidsca) entusiasticu. După aceea de

putatiunea a mersu la miniștrii Andrâsy, Tisza, 
Auersperg, Bylandt si Hoffmanu. Andrâsy ia de- 
claratu, ca devis’a imperatului este libertate pentru 
tbte confessiunile, ca elu (Andrâsy) sperdza, ca 
chrestinii si turcii voru trai in pace lenga olalta 
si promise, ca va recomandâ imperatului, câ se 
prelungdsca terminulu pentru reintbrcerea in tierile 
ocupate. Tisza dise, ca sperdza, ca tiâr’a acuma, 
după ce s’a restabilita pacea, va gustâ in liniște 
bunătățile păcii si ca se va potd reculege, vinde- 
candu si ranele causate de resbelu si inflorindu. 
Auersperg a datu espressiune sperantiei, ca depu
tatiunea va duce cu sine din Austro-Ungari’a cea 
mai buna impressiuue. Ministrulu de ’-esbelu im- 
perialu Bylandt dise, ca densulu crt^e cu atatu 
mai multu, ca locuitorii provinciei ocupate se voru 
potd avă bine cu noi, cu catu sub scoptrulu im
peratului traiescu fericitu multe popâre, cari vor- 
bescu totu aceeași limba câ hertiegovenii. Minis
trulu declarâ, ca indata ce-i va fi cu potintia, va 
merge se visiteze Hertiegovin’a. Ministrulu de 
financie imperialu br. Hoffmann dise: Iinpregiu- 
rarea, ca deputatiunea, incatu privesce positiunea 
si religiunea membriloru ei, este compusa din ele
mentele cele mai eterogene, ’i este o garanția, ca 
oper’a păcii inceputa in Hertiegovin’a va reuși.

Budapest’a, 16 Nov. La desbaterea generala 
a proiectului de adressa a declaratu ministrulu- 
presiedinte Tisza, ca politic’a Austro-Ungariei a 
potutu fi numai aceea, de a sustiend după potintia 
integritatea Turciei si ddca acdst’a n’ar’ fi possi- 
bilu, a face câ Turci'a se nu devină prad’a Russiei. 
Tisza arata apoi diferenti’a esențiala intre tracta
tele dela St. Stefano si Berlinu. Densulu sperdza 
ca tractatulu dela Berlinu va fi observații pretu
tindeni si spera, ca intr’o lupta eventuala pentru 
sustienerea lui monarchi’a nbstra nn va stâ singura.

^.jntoriepentrvL ranitii din Bosni’a.
Naseudu, in 8 Novembre ,1878.

Llst’a de COntribuire pentru vulneratii armatei din 
Bosnia si Herzegovin’a : Dr. Stefanu Pac. Popu 5 11., Ioanu 
Goldschmidt 5 fi., Ioane Tanco 3 fi., Pavelu Tanco 1 fi., 
Octâviu Baritiu 1 fi., Dr. A. P. Alcssi 1 fi., Pavelu Besia 
1 fl., Gedaile Gewurz 50 cr., Friodericu Goldschmidt 5 fi., 
Franciscu Gruber 1 fl., Dr. Ioane Malaiu 1 fl., Petru Tanco 
1 fl., Mathilde Popu 1 fl., Carolu Stanyak 1 fl., Eli’a Bur- 
duhosu 1 11., Alesandru Siotropa 1 fl , Cosin’a Anc’a 1 fl., 
Papu Lâszld 3 11., Moses Rosenfeld 50 cr., Iacobu Gill 
50 cr., Heuricu Raupenstrauch 3 11., George Ventile 1 fl., 
Iacobu Lenobel 50 cr„ Gregoriu Moisilu 1 fl., Dr. Const. 
Moisilu 1 fl., Basiliu Popitianu 1 11., Florianu Motiocu 1 fl., 
Benjaininu Hangoa 1 fl., Ioane Purceilla 1 li., Leontinu 
Luchi 2 fl., Gabrielu Scridonu 1 fl., Iosifu Mihailasiu 1 fl., 
Macedonu Grigoritia 50 cr., Toaderu Rulianu 50 cr., Co- 
mun’a Naseudu câ corpu morale 10 fl. Laolalta 60 fl,

Dela Primari’a corn, opidane.
Mihailasiu, primariu.
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i % u a c; U.
In 8 Decembre 1878 st. n. va tiend socie

tatea de imprumutu si păstrare „Auror’a“ din 
Naseudu adunare generala estraordinaria.

Obiectului Statorirea remuneratiunei amplo- 
iatiloru.

Naseudu, 8 Novembre 1878.
Consiliulu administrativii.

Fretivuile piatiei
din 15 Novembre st. n. 1878.

Hcctolitre. 
fruntea . .

fl. cr.
6.40

Granu■ midiulocu . . 6.10
de diosu . . 5.10

Mestecatu .... 4.60

Secara f fromdsa . .
( de midiulocu

4.40
4.—

n . f frumosu . .Ordiulu ; , ....( de inidiulocu
4.10
3.80

n , l frumosu . .
1 de midiulocu

2.15
2.10

Porumbulu .... 4.20
Moiu • • • • « 4.30
Hrișcă ...................... —.—

Hectolitre. fl. cr.
Mazerea . • • • • 6 50
Lintea • • • • 8.40
Fasolea . • • • • 4.50
Cartofi . • • • « 1 75
Somontia de iuu . . 10.10

,, de cânepa . 7.10
1 Cliilo. fl. cr.

Carno de vita . . —.40
„ de rimatoriu . —.48
„ de berbece . —.24

100 Chile, fl. cr.
Seu de vita prospetu . 32.— 

„ „ „ topitu 36.—

OvLrsnlui la, loin.rs’a de Vien’a
din 14 Novembre st. n. 1878.

5 °/0 Rent’a charthia 
(Metalliques) . . . 61.45 

5°/0Rent’a-argintu (im
prumutu nationalu). 62.45 

Losurile din 1860 . 112 40 
Acțiunilebanceination. 793.— 

„ instit. de creditu 231.30 
Londra, 3 luni. . .116.15

Oblig, rurali ungare . 73.50
„ „ Banat-Timis. 79.—
„ „ transilvane. 84.—
„ „ croato-slav. 74.75

Argintulu iu mărfuri . 100.— 
Galbini imperatesci , 5.57
Napoleond’ori . . . 9.33
Mărci 100 imp. germ. . 57.65
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