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Luarea in posessiune a Dobrogei.
Brasiovu, 27 Novembre 1878.

După soirile, ce ne sosescu din Romaniă, tre
cerea armatei romane in Dobrogea este a se con
sideră deja că unu faptu implinitu. Diu’a de eri 
a fostu destinata de a figură in istoria, ca-ci dela 
acea dî se va dată anecsarea provinciei trans- 
dunarene de catra statulu romanu. Ocuparea eră 
se se efectueze iuca in diu’a de 11/23 Novembre, 
dăr’ s’au ivitu dificultăți din partea Russiei, care 
numai cu mare greu s’a potutu acomodâ iu pri- 
vinti’a acdst’a dispositiuniloru tractatului dela 
Berlinu.

Cetitorii noștri au vediutu, cam de ce natura 
au fostu pretensiunile făcute din nou de catra 
Russi’a. Guvernulu romanu a desmintitu, ce e 
dreptu, in „Monitoriu* scirea, ca caus’a neintie- 
legerei ar’ fi, ca Russi’a ar’ fi nemultiamita cu 
delimitarea Dobrogei, fiindu - ca ar’ voi se 
păstreze pentru Bulgari’a mai multe localitati im
portante strategice că Chiustengea s. a., dăr’ n’a 
fostu in placut’a situatiune de a potd declară, ca 
Russi’a nu s’a adressatu cu nici unu feliu de pre- 
tensiune noua la densulu. Din contra este faptu, 
ca russii au cerutu inchiaierea unei noue conven- 
tiuni pentru trecerea ostiriloru Tiarului prin Do
brogea. si, după cumu se vede din tbte. guvernulu 
romanu a si fostu nevoitu a face unu nou arangia- 
mentu cu Russi’a. Impregiurea inse, ca s’a potutu 
stabili o intielegere intre ministrulu Cogalniceanu 
si br. Stuart, fora că se mai fia de lipsa, că gu
vernulu romanu se se adresseze la semnatarii trac
tatului dela Berlinu, este o dovăda, ca Russi’a s’a 
vediutu silita a renuntiă la pretensiunile sale esa- 
gerate si a se conformă, pentru acuma celu puținu, 
tractatului dela Berlinu.

Faptulu acestei intielegeri este unu semnu 
imbucuratoriu nu numai pentru relatiunile momen
tane dintre Roinani’a si poterniculu ei vecinu, ci 
mai vertosu pentru atitudinea viităre a mariloru 
poteri semnatarie, fagia de esecutarea tractatului 
dela Berlinu. Russi’a a pipaitu pulsulu diferite- 
loru cabinete si trebuie ca s’a convinsu, ca nici 
la Vien’a, nici la Parisu si Londr’a, ba nici chiaru 
la Berlinu nu voru mai trece cu vederea o noua 
inconvenientia a Russiei fația de aliatii ei de 
odinidra. Le-a fostu destulu poteriloru cu Basa- 
rabi’a si n’ar’ mai potd vedh cu ochi buni, că 
României se i se faca o noua nedreptate in Do
brogea, care i s’a adjudecatu de catra Congressu.

Cornițele Andrâsy a declaratu in delegatiunea 
ungara, ca după parerea guvernului austro-ungaru 
indatoririle luate de catra Romani’a in faimâsa 
conventiune de trecere dela 4 Aprile 1877 se eș
ti ndu eo ipso si asupra Dobrogei, care in sensulu 
tractatului dela Berlinu este teritoriu romanescu. 
Va se dica dlu Andrâsy nu tiene de lipsa in
chiaierea unei nou conventiuni cu privire la trecerea 
trupeloru russesci prin Dobrogea. Cu t6te astea se pare 
ca guvernulu romanu nu a potutu nicidecumu evită 
inchiaierea unei asemenea noue conventiuni, ia suc- 
cesu inse, după cumu ne asigura si „Romanulu“, 
a face că Russi’a se respecte drepturile României 
basate pe tractatulu dela Berlinu. Avemu dăr’ 
causa de a speră, ca acdst’a noua conventiune — 
dăca s’a inchiaiatu in adeveru — va fi precisatu 
atatu de lamuritu drepturile si datorintiele ce le-au 
luatu asuprasi ambele parti, incatu nici cea mai 
rabulistica interpretare russhsca se nu p6ta esplicâ 
pe dosu adeveratulu ei sensu.

Luarea in posessiune a Dobrogei si a guriloru 
Dunării de catra romaui este unu faptu de cea 
mai mare importantia nu numai pentru Romani’a, 
ci pentru intregu Orientulu europeanu. Dela fe
ricită deslegare a problemei grandiăse ce au luat’o 
asuprasi romanii cu ocuparea Dobrogei, depinde 
nu numai viitoriulu si bunăstarea statului romanu, 
dăr’ chiaru pacea si libertatea Orientului. Este 

in interessulu bine intielesu alu tuturoru pop6re- 
loru de pe peninsulă Balcaniloru, că Romani’a se de
vină prin nou’a positiune ce-o ocupa la litoratulu Marei 
Negre si la gurile Dunărei unu adeveratu scutu alu liber
tății si alu civilisatiunei in Orientu. Romanii, ele- 
mentulu celu mai poternicu si mai inaintatu intre 
popbrele chrestine ale Orientului europeanu, tre
buie se reiăsa învingători din t6te greutățile ce li 
se contrapunu, ddca este că Orientulu se nu de
vină prada lăcomiei celoru mai poternici.

Guvernulu romanu a luatu t6te dispositiunile 
pentru că anecsarea si administrarea Dobrogei se 
fia unu nou documentu in fați’a Europei despre 
capacitatea si vitalitatea poporului romanu. Speramu 
si dorimu că resultatele dobândite in viitoriu se 
satisfaca tuturoru asteptariloru indreptatite.

Brail’a, 13/25 Novembre a. c.

(Corresp. part, a „Gaz. Trans.“)

In acestu momentu armat’a nbstra se afla in 
ajunulu de a trece Dunarea spre a ocupă Dobrogea, 
pentru care scopu s’au luatu dispositiunile ur- 
matârie :

Diviziunea de ocupatiune numita 
a 3-a activa, sub comand’a generalulu Anghe- 
1 eseu,, care se compune din regimentele 4, 5 si
7 de Linia, alu 4-lea de Venatori, 1-ulu de Ar
tileria, alu 2-lea de Roșiori, alu 5-lea de Calarasi 
si doue companii de geniu, va trece mane Marți 
in 14 Novembre in Dobrogea in trei coldne pe la 
diferite puncte :

Coldn’a din dreapt’a sub comand’a colonelului 
G o r j a n u : compusa din alu 4-lea regimentu de 
Linia, batal. 4 de venatori, 2 baterii, 2 escadrdne 
cavaleria si unu detasiamentu de geniu va trece 
Dunarea pe la gur’a Ialomitiei la Cernavodă, de 
unde, ocupandu fruntariă despre Bulgari’a, va de- 
tasia la Chiustenge batal. 4 de Venatori, că postu 
inaintatu si garnisdna.

Col6n’a din centru sub comand’a colonelului 
Boranescu, compusa din regimentulu 5 de 
Linia, 2 escadrâne cavaleria, 3 baterii si o com
pania de geniu va trece pe la Brailă-Macinu si 
după 3 dile de marsiu se va stabili cu garnisdnă 
in Babadagh, vechi’a capitala a Dobrogei.

Coldnă din stengă, comandata de insusi gene
ralulu Anghelescu si compusa din restulu 
Diviziei, va trece la Tulcea, unde va fi si statulu 
majoru alu Diviziei.

Mane Marți la 6rele 9 dimindtia Mariă Să 
Regala va sosi cu trenulu espresu la gara, de unde 
va inspectă imediatu trupele, cari inca dela 6rele
8 voru fi asiediate in linia de bataia pe platoulu 
de lenga gara. După revista, trupele voru plecă 
directu la punctele respective de imbarcare si voru 
efectuă trecerea, pentru care stau gată: intrbgă 
flotila romana, mai multe vase particulare, oferite 
gratis trupeloru de catra comercianti si din partea 
societății austro-ungare „Lloyd".

După ce va asistă la trecere, Mariă Să Regala 
va plecă cu vaporulu de resbelu „Stefanu celu 
mare“ la Galați.

„Romanulu" scrie cu privire la ocupatiune:
„Mane, 14 Novembre, se va începe ocuparea Dobrogei 

de catra trupele si autoritatiie romane. Dificultățile, 
ce se iviseră inmomentulu ocupării, care 
fusese decisa pentru diu’a de 11, apoi pentru diu’a de 12 
curinte, au fostu in fine înlăturate. Guvernulu 
romanu, tienendu a remane strictu in liter’a si in spiritulu 
tractatului dela Berlinu, a cautatu si a dobanditu că faptulu 
acestei auecsari se se seversesca astfeliu, in catu dispositiu
nile tractatului dela Berlinu se fia pe deplinu satisfăcute si 
Romani’a se uu esa din rolulu, pe care Europ’a a voitu se 
i’lu incredintieze, dandu’i in stăpânire Dobrogea si gurile 
Duuarii.

De si Basarabi’a era inca de multu retrocedata si ocu

pata de Russi’a, si prin urmare, cu dreptu cuventu ar’ fi 
fostu că totdeodată si Dobrogea se fia ocupata de Romani’a, 
totuși nu (ora multa anevointia guvernulu a parvenitu a 
seversi faptulu anecsarii. A fostu chiaru unu momentu, in
dicații in numerulu nostru din urma, in care nu se scieă, 
deca Dobrogea va fi si candu va fi ocupata de Romani’a, 
seu deca acesta cestiuue va motiva o noua intervenire a 
Europei, spre a face, că tractatulu dela Berlinu se fia 
respectatu.

Din fericire intielegerea s’a potutu stabili de astadata 
fora nici o intervenire, si drepturile au fostu respectate de 
ambele parti; s’a probatu astfeliu prin faptu, ca se inde- 
plinesce cuventulu datu de Tiarulu, ca va aplică cu sinceri
tate tractatulu dela Berlinu. Speramu, ca nici unu faptu 
posteriorii nu va veni se de desmintire acestei solemne 
declarări a imperatului Alesaudru.

După catu scimu, Russi’a a si desemuatu pe delegații 
ei, iusarcinati cu predarea Dobrogei. Iu ceea ce privesce 
guvernulu rornauu. tote dispositiunile sunt luate, pentru că 
anecsarea se se faca, in acelasiu timpu, in tote ramurele 
administratiunii. Personalulu administrativu, judecatorescu, 
telegrafo-postalu, financiaru, garnisonole, totulu este prega- 
titu pentru o imediata si deplina luare in stăpânire. Chiaru 
de mane predarea va începe si se spera, ca in cateva dile 
va fi pe deplinu terminata, pentru marea multiamire a po- 
poratiuniloru locale, care ne aștepta cu mare nerăbdare.11

Din delegatiunea ungara.
Delegatulu Dr. Max F a 1 k , cunoscutulu re- 

dactoru-siefu alu diuariului „Pester Lloyd“ a adres
satu ministrului de esterne Audrâsy in siedintiă 
din 21 1. c. urmatdrea interpellatiune:

1. Are ministrulu cunoscintia, ca — cu t6te, ca Ro
mani’a a perdutu Basarabi’a in sensulu art. 45 alu trac
tatului dela Berlinu — russii inca totu intardîe cu p r e- 
darea Dobrogei, la care sunt datori in urm’a art. 
46 alu aceluiasiu tractatu ? — 2. Ced scie ministrulu despre 
căușele acestei intârdieri; are iu deosebi cunoscintia, ca 
russii ceru că conditiune a memoratei predări inchiaierea 
unei conventiuni, care ar’ asigură Russiei si peste termiuulu 
ficsatu in tractatu liber’a trecere prin Dobrogea ? — 
3. Crede 6re d-lu ministru, ca ar’ fi acceptabila ace'st’a seu 
o asemenea interpretare a tractatului dela Berlinu, care ar’ 
voi se faca acuma dependenta împlinirea indatoririloru ne- 
conditiuntu ficsate in tractatu de un’a seu alta conditiune. 
— 4. Crede d-lu' ministru, ca usto ortatu, că determinarea 
art. 22 a tractatului de Berlinu, după care Russi’a trebuie 
se evacueze completu teritoriulu romanu (evacuation complete 
de cette principaute) intr’unu anu, socotindu din diu’a ra
tificării tractatului, se fia eludata prin apucaturi de aceste?

Cornițele Andrâsy a respunsu la acăstă 
interpellatiune in siedintiă delegatiunei ungare din 
23 1. c. Elu a disu :

„La cele trei întrebări d’antai ale delegatului Max Ealk 
am oudre a respunde, ca si guvernului austro-ungaru i s’a 
fostu relatatu in sensulu acela, ca representantulu Russiei 
in Bucuresci ar’ cere dela Romani’a, înainta do a i sa prorl.q 
Dobrogea, inchiaierea unei conventiuni, care se asigure ar
matei russesci dreptulu trecerei permanente prin teritoriulu 
romanu. Despre aceea, ca 6re acest’a s’a pusu că conditiune 
a predarei, si ca ore eră vorba numai de o temere a gu
vernului princiariu in privinti’a inteutiuniloru Russiei, seu 
ca acesta a pasitu cu-o pretensiune formala, nu sunt destulu 
de chiarificatu. Obvenindu casulu din urma, eră la rcndulu 
guvernului romanu, de a se adressă. la semnatarii tractatu
lui dela Berlinu, ceea ce inse pana acuma nu s’a intem- 
platu. Parerea nostra este — si nu dubitezu, ca nimenea 
n ar li interpretatu altfeliu tractatulu — ca Romani’a, după 
ce a predatu Basarabi’a, are dreptulu a ocupă Dobrogea. 
Ce se atinge de dreptulu de trecere alu trupeloru russesci, 
guvernulu c. r. intielege lucrulu asia, ca Dobrogea in sen
sulu tractatului dela Berliuu este teritoriu romanescu si prin 
urmare indatoririle luate cu privire la acest’a de catra Ro
mani’a se estindu si asupra Dobrogei; der’, ca totodată 
determinatiunea art. 22 alu tractatului din Berlinu, care pune 
unu terminu de unu anu pentru complet’a evacuare a teri
toriului romanu, se refere naturalminte si la Dobrogea.

La punctulu alu 4-lea am onore a respunde : ca gu- 



vernulu nu ar’ pote concede, câ vreunu punctu alu tracta
tului dela Berlinu se fia incuugiuratu, der’ ca eu nu credu 
si nici nu amu causa a crede, ca esiste o asemeuea inten- 
tiune in vreo parte 6re-care. Me intaresce in credinti’a 
acest’a asigurarea, ce mi s’a datu descurendu dintr’o parte 
autoritativa, ca adeca Russi’a, tocmai asia cumu pretinde, 
câ ceilalți se esecute tractatulu dela Berlinu, inca este de
cisa a esecutâ din partesi t6te punctele acelui tractatu cu 
acuratetia. Acest’a este respunsulu, ce-’lu potu dâ la inter- 
pellatiunea d-lui Falk ; voiu se mai adaugu numai, ca voiudu 
a me informa catu mai bine asupra cestiunei, am facutu în
trebare la Bucuresci si am capetatu astadi tocmai respun
sulu dela ambassadorulu nostru de acolo, ca este sperantia, 
ca guvemulu romanii si representantulu russescu de acolo 
se voru iutielege pe o basa comuua, care ar’ corespundo 
tractatului dela Berlinu si probabilu, ca apoi va urma si 
ocuparea Dobrogei. Trebuie inse se declaru totodată, ca in 
totu acelasiu timpu am primitu din alta parte o declara- 
tiune, care nu consuna pe deplinu cu acesta, asia ca nu 
potu se ve dau o deslușire apriata asupra stadiului acestei 
afaceri si me marginescu asiader’ la espuneroa vederiloru 
ndstre, pe cari avuiu onâre a le precisa." (Aprobări.)

Max Falk dise apoi: „Iuterpellatiuuea mea a avutu 
unu scopn duplu : mai antaiu spre a constata acea mesura 
de buna crediutia (bona fides), cu care procede Russi’a la 
implinirea tractatului dela Berlinu. In privinti’a acest’a 
ajunge a cunâsce intentiunea Russiei; deca apoi ’i 
va succede esecutarea seu nu, este pentru momentu o ces- 
tiune secundara. Scopulu celalaltu alu interpellarei a fostu : 
a cundsce părerile d-lui ministru de esterne fația de nesce 
încercări, cari ar’ sta in contradicere cu tractatulu dela 
Berlinu. Deârece prin respunsulu d-lui ministru de esterne 
am atinsu aceste doue scopuri pe deplinu, iau acestu res- 
punsu cu multiamita la cunoscintia. “ (Aprobări.)

După acest’a delegatiunea inca ia la cunoscintia 
respunsulu d-lui Andrâsy.

Audienti’a ambasadorului romanu d. Bratianu 
la Sultanulu.

D. D. Bratianu, tramisu estraordinariu si mi
nistru plenipotentiaru alu A. S. regale Domnului 
Romaniloru la Constantinopolu, a avutu on6rea 
de a fi primitu Sambat’a trecuta in audientia so
lemna de catra M, S. Sultanulu, spre a presintâ 
scrisorile sale de acreditare, Cu acbsta ocasiune, 
d. Bratianu a pronunciatu discursulu urmatoriu:

„Sire! Am onârea de a presentâ Maiestatii V6stre 
scrisdrea, prin care A. S. Regale principele României, 
Augustulu meu Suverauu, me acrediteza pe leuga M. V. 
in calitate de tramisu estraordinariu si de ministru pleni
potențiarii

„Sire 1 Identitatea, ce esista din fericire intre interes- 
sele României, pe care am ondrea de a o representâ, si intre 
iuteressele imperiului otomanu, si voiu indrasni a adauge, 
devotamentulu ce voiu puno pentru a le servi, ’mi permitu 
de a spera, ca-’mi va fi datu de a contribui si eu, in mari 
ginea slabeloru mele midiulâce, la desvoltarea prosperității 
amendoror’a tieriloru.

„Augustulu meu Suverauu si poporulu romanu dorescu, 
câ relatiunile cele mai amicabile, cele mai intime, se se 
stabilesca intre Turcia si Romaui’a si câ se fia intre arnen- 
doue statele o iutielegere deplina. A ajunge la acestu scopu 
a fostu, Sire, obiectulu constantu alu aspiratinniloru si alu 
silintieloru intregei mele vieți.

„Sunt incredintiatu, Sire, ca speranti’a, ce am luatu 
libertatea de a esprime, va deveui in curendu. o real.tate, 
deca voiu ave fericirea de a meritâ buna-vointia a Maiestatii 
V6stre Imperiale.

„ Amimatu de aceste simtieminte, rogu pe Maiestatea 
Vostra Imperiale, se binevoiesca a primi omagiulu adencului 
meu respectu si alu urariloru caldurdse, ce făcu, pentru câ 
domni’a Maiestatii Vdstre se fia lunga, prospera, gloriosa."

M. S. Sultanulu a binevoitu a respuude prin 
urmatbriele cuvinte :

„Sunt fericitu de a vede, ca Romani’a ’si reia relatiu
nile cu Turcia.

„Si eu, câ si principele, credu, ca iuteressele celoru 
doue tieri sunt identice. Sunt forte satisfacutu, ca principele 
v’a alesu pe D-v6stra pentru a’lu representâ pe lenga Curtea 
mea si Ve rogu de a stărui in silintiele D-v6stre pentru a 
intari bunele relatiuni intre aceste doue tieri. Spre a ajunge 
la acestu scopu, poteti comptâ pe concursulu guvernului meu."

Vien’a, 20 Novembre 1878.
(Corresp. part, a „Gaz. Trans.")

(M 6 r t e a unui student u romanu 
vulneratu in Bosni ’a.) — Domnulu l/a- 
rionu Munteanu, când. prof. si c. r. locotenente 
in reserva, a repausatu in 16 1. c. in urm’a unei 
vulnerari grele, primite in lupt’a dela Senkovicz. 
D-lu Munteanu a fostu nascutu in Bucovin’a si a 
apartienutu bravului regimentu de acolo „Kellner", 
care a perdutu aprbpe la 300 de eroi Bucovineni 

in Bosni’a. Națiunea a perdutu intr’ensulu unu 
studentu bravu, unu caracteru nobilu, unu teneru 
talentatu si plinu de sperantia, unu erou din ve
chia Bucovina. •

Unica de-si trista mângâiere a romaniloru din 
Vien’a si a fratelui repausatului d-lu I r o n i m u 
Munteanu, prof. la girnn. super, din Sucev’a, 
este impregiurarea, ca la invitarea d-lui presie- 
dinte a societatiei „Romani’a Juna" au luatu 
parte la conductulu funebralu nu numai membrii 
acestei societăți, ci mai tote corporațiunile aca
demice. Pe sicriulu repausatului s’au depusu 12 
cununi, dintre cari 7 aveau urmatbriele inscrip- 
tiuni: „Fostului membru „Romani’a Juna"; 
„Seinein verewigten Mitgliede, der Wiener 
akadeinische Gesangvorein"; „Dem 
tapferen Krieger, da s Hilfscomitb der 
Wiener H o c h s c hule n“ ; „Dem tapferen 
Collegen und Helden, die akademische 
L e s e h a 11 e“ ; „F a m i 1 i ’a P o p o v i c i u“ ; 
„Scumpului loru amicu si colegu, tenerii ro
mani academici din Vien’a"; „Amicii".

De multi ani n’a avutu unu studentu o in- 
mormentare asia de frumbsa. Conductulu pornindu 
dela capel’a garnisbuei cu orchestr’a militară si o 
compania militari din regimentulu de infanteria 
„Kronprinz von Preussen" in frunte, br’ după 
cosciugu immediatu fratele repausatului si teneri- 
mea romana, apoi circa 600 soldați, la vreo 600 
studenti academici de diferite nationalitati si o 
mulțime de bmeni curioși de a vedb inmormentarea 
acbst’a frumbsa ’si urma calea pana la Comand’a 
generala. Aci militi’a a datu salve de onbre si 
orchestr’a a intonatu imnulu austriacu; — noi ne- 
amu suitu, apoi cati amu incaputu in trasurile, ce 
stau la dispositiune, pentru a’lu petrece la ciine- 
teriulu centralu. Sosiți in numeru de vreo 60—70 
la cimiteriu pe la 4*/2 bre p. in., după ce pre- 
otulu grecescu din locu a terminatu ceremoniele 
divine, d-lu Drd. B 1 a s i a n u , preș, societatiei 
„Romani’a Juna", rosti o cuventare binesimtita 
care stbrse lacrime din ochii ascultatoriloru.

Astfeliu intr’unu modu demnu de densulu asie- 
diaramu la repausu pe junele erou si sbumpulu 
nostru amicii, a cărui memoria niciodată nu se va 
șterge din animele hbstre.

Fia-i tierin’a usibra si memoria’i binecuventata!
Valeriu.

Adunarea generala din Alb’a-luli’a
a „Societății pentru fondu de teatru romanu", tienuta in 

17 si 18 1. c.

Blasiu, 22 Nov. 1878.
(Corresp part, a „Gaz. Trans.“)

Intr’o buna diminbtia me surprinse portatoriulu 
de scrisori cu o epistola dela unu bunu amicu 
alu meu din Alb’a-luli’a, in care cu conjurări 
petrundiatbrie la anima me rbga se participu la 
acbsta adunare si se indemnu si pe alții, fiindu-ca 
e vorb’a de o adunare romanbsca, si pe langa 
condamnabil’a apathia a inteligintiei nbstre in 
căușele politice-nationale, cari acuma zăcu balta, 
celu puținu intr’o causa culturala naționala se nu 
aratamu atata indiferentismu. M’am otaritu a 
merge, si cu mai multi inși am plecatu in 16 
din Blasiu la Alb’a-luli’a.

In 17 diminbtia la 10 6re candu am intratu 
in biseric’a greco-orientala din orasiu — unde's’a 
tienutu adunarea — si contemplandu aci o prb 
frumbsa cununa a inteligintiei romane coadunata 
din giuru, deosebitu din Sebisiu si din celelalte 
orasie mai apropiate, indata am fostu liniscitu in 
temerile mele de nereusirea acestei adunari, si sub 
vii impressiuni do bucuria mi-am disu, ca inca nu 
suntemu morti ci totuși mai trai mu. — Impres- 
siunile neplăcute inse inca nu le retacu. Comitetulu so
cietății a fostu represeutatu, câ mai totdeuna, 
numai prin secretariulu societății dlu losifu Vul- 
canu. E dreptu, acdst'a face onbre dlui Vulcanu, 
dbr’ absinti’a continua a presiedintelui, vicepresie- 
dintelui, cassariului si a celorlalți membri ai co
mitetului e de multa dauna prosperarii societății. 
Speramu, ca astfeliu de impressiuni nu voru mai 
fi de a se referă.

Adunarea s’a constituitu sub presiedintia ad hoc 
a d-lui advocatu Ioanu Piposiu, de notari ale- 
gbndu-se d-lu advocatu Dr. Nicolau O 1 a r i u din 
Sibiiu si d-lu advocatu Rubinu Patitia. După 
vorbirea indatinata de bineventare, tieuuta intre 
urări de d-lu advocatu Ioanu Piposiu si după ce
tirea programei a acestei adunari, trecbndu-se la 
ordinea dilei, d-lu losifu Vulcanu, secretariulu 
societății a datu cetire reportului comitetului despre

lucrările acestuia dela ultim’a adunare inc6ce, -pre- 
cumu si reportului cassariului societății, despre 
care ambele s’a decisu a se transpune competinte- 
loru comissiuni alegande. După aceste s’au alesu 
comissiunile: 1. comissiunea pentru inscrierea
membriloru noui si primirea oferteloru; 2. comis
siunea pentru revederea reportului despre activitatea 
comitetului si 3. comissiunea pentru revederea re
portului cassariului comitetului. Cu aceste la 1 6ra 
după ambdiu prirn’a siedintia a adunării s’a in- 
chieiatu.

In a dou’a siedintia deschisa in 18 la 11 6re 
dim. după cetirea si verificarea protocolului din 
siedinti’a prima si după cetirea telegrameloru gra
tulată rie a urmatu la ordinea dilei referat’a co- 
missiuniloru esmise. Din aceste referade, câ cele 
mai insemnate lucruri, vi insemnu, ca averea în
tregului fondu face de presinte 13,622 fi. 14 cr. 
v. a., din care sunt depuși in bani gata la in- 
stitutulu de creditu „Albin’a" din Sibiiu 8433 fi. 
12 cr. v. a.; mai departe, ca pentru incassarea 
considerabileloru restantie ce întrecu supramentio- 
natulu capitalii s’a decisu a se inactionâ restan- 
tiarii, spre care scopu s’a votatu advocatului 
societății una anticipatiuue de 300 fi. v. a.; in 
fine ca membri noi cu tacse anuale de 5 fi. sol
vite s’au inscrisu 17 inși, bra, câ membri contri
buitori cu contribuiri de cate 1 si 2 fi. solviți, 
s’au subscrisu 32 inși.

La invitarea dlui Axente Severu s’a 
decisu apoi, câ adunarea generala a societății pe 
anulu venitoriu se se tiena in 20 Septembre c. n. 
in urbea Blasiu.

Pe scurtu in liniamentele principali vi-asiu fi 
referatu despre decursulu acestei adunari, — inse 
câ la tbte adunările societatiloru nbstre partea so
ciala merita totodată atențiune si câ reportoru 
fidelu a'bst’a nu o potu neglige, cu atata mai 
tare, pentru-ca Alb'a-Iulianii in privinti’a acbsta 
au escelatu.

Pentru incuartirarea si primirea ospetiloru s’au 
facutu dispositiunile cele mai satisfacatbrie. Neobo- 
situlu comitetu arangiatoriu, iu frunte cu zelosulu 
seu presiedinte d-lu advocatu Mateiu Nicola, 
nu a pregetatu de a distrage si delectâ ospetii 
cu unu frumosu banchetu tienutu in 17 in refec- 
toriulu chioșcului promenadii din orasiu. Dbr’ ceea 
ce a lasâtu incantati si uimiți nu numai pe toti 
bspetii, ci in deosebi pe intrbg’a poporatiune a 
Albei-Iulie, a fostu spleudidulu baiu, arangiatu in 
17 săra in sal’a mare de dantiu din chiosculu pro
menadii din orasiu. „Nu a mai fostu si nu va mai 
fi, nu s’a mai vediutu si nu se va mai vedb in 
Alb’a-luli’a." Acbsta a fostu apreciarea tuturora 
despre acestu baiu. Ordinea esemplara, grandiosi- 
tatea decorării ; alei, participantii ne mai vediutu 
de numeroși, incatu Quadrillele si „Romana" peste 
o suta de parechi le-au jocatu, tbte aceste ne in- 
sufletieau. Inse ceea ce a facutu maretin si neuita- 
veru acestu baiu, au fostu eroii serii, „C a 1 u- 
sierii". Candu intre pause sub conducerea va- 
tavului, a d-lui Macavei Sava, acești 24 de 
voinici in mandrele costume naționale la marsiulu 
lui Minaiu eroulu, doui cate doui, in sîru au in
tratu in sala, simplu numai infațisiarea loru atata 
insufletîre a produsu, incatu aplausele si vivatele 
par’ ca nu voieau a se finf. Si candu cu-o deste- 
ntate maiestra si cu unu tactu si tienuta esem- 
plaria militarbsca acești dragi copilași se insirara 
la adeveratulu Calusieriu asia-numitulu „Calusie- 
riulu in sîre", si apoi la „Bătută" si după nefînite 
aplause si urări in fine la „Calusieriulu in rondu" 
buchetele de flori sburau ploia asupra loru si entu- 
siasmulu eră nedescriptibilu.

Mai rnultu numai potu dice, decatii ca am mai 
vediutu „Calusieri", dbr’ câ aceștia, nu, si cu greu 
voiu mai potb vedb, si ca nu numai din asiâ apro- 
piatulu Blasiu, ci chiar u si dela capetulu lumii 
asi alergă, câ se’ini mai petrecu o sbra asia man
dra romanbsca, precumu a fostu — sbr’a balului 
din Alb’a-luli’a.

Venitulu balului a fostu frumosu. Venitulu 
curatu inse nu vi-’lu potu impartesî. Credu inse, 
ca si acela acuși se va publică.

Si acumu inchiaiu cu aceea, .ca inca nu am 
participatu la o adunare romanbsca, dela care se 
fi dusu mai plăcute suveniri cu mine. De ar’ potb 
dice si alții acbsta in anulu venitoriu despre noi 
Blasianii. La revedere dbr’ in Blasiu !

Unu Blasianu.

Romanii din Tuicea.
„Press’a" publica o corespondintia din Tuicea, 

din care estragemu urmatbriele:



Eri am avutu fericit’a ocasiuue de a visitâ familiele 
romane din Tulcea, cari compunu societatea alesa romaua a 
orasiului. Nu ve potu ascunde emotiunea ce am simtitu, 
regasindu aicea obiceiurile romane gospodărești din sinulu 
mamei patrie. Gospodarulu te primesce in pragulu casei sale 
cu anim’a deschisa, vesela, cu zîmbetulu pe buze si te in- 
tovarasesce din o tinda curatica pan’ la odai’a de primire ; 
odaia îngrijită, asiediata, curata, fora nici o pretensiune de 
lucsu, si iu care nu intra, decatu mosafirii; ea este cinstea 
casei si a stapunului fașia cu ăspetii si mosafirii.

Indata ce ai luatu loculu anume aratatu si poftitu de 
gazda, gospodina se ingrijesce a fi servitu cu apa si dul- 
ceti, cafea negra si cate unu paharelu de viuu. Feresca 
D-dieu se faci mofturi, seu se te plângi, ca nu mai poți 
luă dulcetia. — „Dă cumu se păte ! se nu luati o dulcetia, 
o cafea, unu vinu ? Ve rogu, -mai stati pușintelu, se păte 
se esiti asia din casa mea. ..." Si dicendu aceste, gospo
darulu iese si grabesce aducerea dulcetiei, cafelei si vinului. 
Par’ ca simți de pe fisionomi’a lui, ca ’i cresce anim’a, 
Vediendu, ca nu-ai parasitu cas'a, fora se faci cinste trac- 
tatiei lui. Din cateva locuri am primitu si mici buchete de 
flori, in care busuioculu si miut’a respundeau mirosulu loru 
tare si tamaiosu.

In vorbire ei sunt cumpetati si seriosi. Loru le place 
a vorbi mai multu de nevoile dilei si ale timpului presentu, 
de casa, de femeia, de familia, de bucatele si munc’a loru 
dilnica. Mai tăti s’au jaluitu, si unii cu multa amaraciune, 
de cuartirele ce au fostu coustrensi se de armatei russe. 
De unu anu mai bine, fiecare casa romana a avutu cate 
trei, patru soldați seu cate unu gradu oficierescu. Mai tote 
familielo romane principale, iu afara de comerciulu loru din 
orasiu, se ocupa si cu vite si plugari’a la campu, ca-ci: — 
„Ce se facemu ? dicu ei. In negoțiu, ne au luatu loculu 
bulgarii si grecii, ca-ci noi, că romanulu, nu potemu trai 
fora vite si lucrulu pamentului. Eca ■ si eu, de multe ori 
m'am decisu se me tienu numai de negoțiu in orasiu, der’ 
n’am potutu ; par’ca m’atragea ceva afara la campu, si-am 
inceputu a munci pamentulu."

Intre familiele conducatăre comunității romane din 
Tulcea, vomu cită urmatorele : pe prea onorabilii Vasile si 
Mihalache Sotirescu, negoțiatori si agricultori; pe Vasile 
Dumitrescu, măiestru de trasuri, avendu si o florărie a s’a. 
Nicolae Proc’a si Nicolae Christocea, negociatori si proprietari 
de vito; I6nu Alecsandru, I6nu Plangu, I6nu Gheorghe 
Pap’a si I6nu Sgulea, proprietari de vite, de venaturi si 
negustori; Sav’a Dumitrescu, Burghele negustori de vena
turi si agricultori; preoții Alecsandru Negru si Dimitrie 
Luc’a; Manea Giuglea, proprietara de vite si negustoru. 
— T6te aceste familii, venite in Dobrogea din Transilvania, 
după revoluti’a din 1848, avendu astadi tote bune proprie
tăți imobiliare in orasiulu Tulcea. — Vinu apoi familiele 
Mihalache Petrescu, Costache B6mba, Emanoilu Popovici, 
Vasilie Nedelcu Gasc’a, venite din Basarabi’a si de pe 
aiurea, erasi buni negociatori si agricultori,, avendu proprie
tăți imobiliere iu orasiu. Este de notatu aici, ca acești 
capi, conducători ai comunitatiei romane, nu au mersu tot- 
deuna iu unire si ca unii din ei s’au datu in partea Greci- 
loru. Astadi inse, cu venirea romaniloru, ei se voru uni 
cu totii si se voru sili a lucră pentru interessele romane — X.

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

Siedinti’a a 20-a din 7 Nov. (2 Oct.) 
După formalitățile îndatinate si după unele pro
puneri, intre care se afla si o propunere, ca cou- 
sistoriulu metr, se ingrijâsca, câ statutulu organicu 
se se retipardsca adaugendu-se la calcaiulu lui 
t6te conclusele principiale, bine codificate ale tu- 
turoru congresseloru auteriore, venitulu curatu ce 
va resultâ din vinderea statutului se intre in 
fondulu generalu alu metropoliei, — propunerea 
pentru tipărire se primesce.

Dep. Lengheru reporteză despre fundatiunea 
lui Gojdu, spune pe scurtu istoriculu acestui fondu 
substerne t6te documentele ralative la acdsta fun
dați une împreuna cu reportulu representatiunii ad
ministrative. Comissiunea propune, câ se se dd re
presentatiunii absolutoriulu recerutu si se se esprime 
multiamita representatiunei pentru adminîstratiunea 
zelbsa si mai cu sdma dlui cav. Puscariu. Con
gressulu primesce aceste cu strigări de „se tră
iască!" — Comissiunea mai .propune: In vii- 
toriu se censureze consist, metr, socotelele si se 
reporteză congressului. Publicările asupra soco- 
teleloru se se faca in trei diuari: „Tel. Rom." 
„Gaz. Trans." si „Bis. si Scâl’a. Metrop. se în
ainteze literile fundatiunale ministoriului. Babesiu 
doresce se se publice socotelele in resumatu si 
fundatiunea se se administreze in Sibiiu, câ se nu 
se mai platesca diurne si se se incungiure alte 
neajunsuri. Arata, ca capitatulu fundatiunei sub 
adminîstratiunea actuala a sporitu. — Ep. Popasu 
propune conformu testamentului diu mai multe 
consideratiuni, câ administratiunea se se transpună

din Pest’a in Sibiiu si si stipendiile se se dis
tribuie intru tdtu conformu dispositiuniloru tes
tamentare. — Congressulu da administratiunii ab
solutoriu pe periodulu dela 1870 pana la 1877. 
Consistoriulu metrop. va revidâ de aci incolo so
cotelele, . apoi va inseiintia representatiunea. care 
va fi absolvata de congressu. Bugetulu presentatu 
de administratiune se relega la consist, metr., care 
se revdda literile fnndationale si se le asterna 
ministoriului, socotelele se nu se mai publice; 
apoi se decide, ca administratiunea din Pest’a se 
nu se strămute la Sibiiu.

Rep. Lengeru reporteze despre legatulu lui 
Demetriu Don’a de 20,000 din 14 Maiu 1876 
pentru studeutii romani, care fondu inca se se ad
ministreze de representatatiunea lui Gojdu. In 
privinti’a acestui fondu se dau deslușiri din partea 
reportoriului. Babesiu propune, câ administratiunea 
lui Gojdu se faca toti pașii, câ se capete sum’a 
respectiva in stăpânire, sdu se ingrigeasca se se 
asigureze acea pretensiune.,, Puscariu spune, ca in 
acest’a causa s’au facutu totu. Comissiunea or- 
ganisatâre reportdza prin reportu P. Cosma si pro
pune unele modificări in regulamentulu internu alu 
congressului. Desbaterea se amena pe siedinti’a 
urmatâre.

Siedinti’a 21-a din 21 Oct. (2 Novemb.) 
Indata cumu se deschide siedinti’a, presidiulu rea- 
mintesce calamitatile cu dispositiunile statutului 
org. privitdrie la senatulu scolariu si celu opitro- 
pescu si fașia de conclusele congresseloru anteriâre 
de representatiunea adressata la imperatu si de 
enuutiatiunea congressului din 1874 propune se se 
pronuncie din nou congressulu, ca asessorii actuali 
ai senatului scolariu si ai celui epitropescu la 
consistoriulu metropolitanu Sunt aleși si pe vii- 
toriu, si numai locurile vacante sunt de a se în
deplini prin alegere in congressu după modalitatea 
prescrisa, apoi arata, ca in consistoriulu metr, au 
devenitu trei posturi vacante. Reportulu presidiului 
se preda comissiunei organisatârie. După ce s’au 
terminata apoi desbaterile asupra modificatiuniloru 
făcute in regulamentulu internu alu congressului, 
se pune in discussiune reportulu comissiunii despre 
fondurile comune ale diecesei Aradului si Caran- 
sebesiului. Rep. I. Puscariu reportdza, ca comis
siunea a studeatu cestiunea fonduriloru comune cu 
cea mai mare scrupulositate si a desbatut’o din 
tdte punctele de vedere cu t6ta maturitatea possi- 
bila si a venitu la acelu resultatu practicu, ca 
după legile nâstre fundamentale aceste fonduri 
cauta se se administreze separatu din partea fia- 
carei diecese. La;acestu conclusu au indemnatu pe 
comissiune consideratiuni administrative, economice, 
constituționale si legale. Ce atinge de. modalitatea 
impartirei, aceea se se faca după numerulu sufle- 
teloru; destinatiunea primitiva a fonduriloru re- 
mane si după împărțire nealterata. Ce se atinge de pre- 
tensiunea ce-o avea dieces’a Aradului si a Caran- 
sebesiului de 62,496 fl. v. a. la erariu si de 
contrapreteusiunea erariului la aceste diecese in 
suma de 30,319 fl. 39 cr., maioritatea comissiu
nei propune pe basa rescriptului imperatescu din 
3 Sept. 1874, câ aceste doue pretensiuni se se 
privdsca câ compensate reciprocu. — Dep. Rotariu 
este in contr’a despărțirii fonduriloru diu motivu, 
ca fondurile ar’ fi făcute se fia comune si nu se 
potu desparți nici moralminte, nici fisicesce, apoi 
arata natur’a fonduriloru si modalitatea cumu s’au 
creatu acele, precumu si scopulu, pentru ce s’au 
creatu, arata mai incolo, ca maioritatea sinâdeloru 
diecesane sunt pentru nedespartire, combate aser
țiunea, ca prin administratiunea actuala s’ar’ fi 
facutu mai multe spese, apoi arata, ca in modulu 
actualu de administratiune este mai mare controla, 
ca cumu va potd fi după despărțire. — Presidiulu 
luandu cuventulu in cestiunea fonduriloru comune 
arata, cumu si pentru ce scopu s’au infiintiatu, si 
dice, ca destinatiunea este se se acopere lipsele 
comune, apoi se silesce se demonstreze, ca starea 
actuala este sanctionata de imperatulu si dâca s’ar’ 
desparți, s’ar’ cere sancțiunea imperatdsca. — Po- 
poviciu Deseanu intr’unu discursu lungu pleddza 
cu argumente fârte poternice si fbrte logice pentru 
despărțirea fonduriloru, combate si aserțiunea me
trop., ca intentiunea imperatului ar’ fi, câ acestea 
fonduri se se administreze si pe viitoriu comunu, 
arata forte limpede si lămurit», cate conflicte, 
frecături si neajunsuri s’au nascutu si pana acuma 
intre banatieni si ungureni, apoi nici administra
tiunea nui buna, ca-i prescumpa si nepractica din 
multe puncte de vedere. Are o gramada de incon
veniente si neplăceri administratiunea actuala. — 
Ep. Popasu intr’unu discursu mai lungu arata pe 
bas’a statutului si a mai multoru canâne, ca admi

nistratiunea afara de consistoriu si archiereu este 
abnorma, anticanonica. Apoi pe lenga aceea, ca e 
nepractica, este si costisitâre. O pedeca forte mo- 
mentdsa pentru administratiunea comuna este ab
solutoriulu, pe care trebuie se-’lu dd sinodulu si 
archiereulu pe bas’a convingerii despre o adminis- 
tratiune acurata. Chiaru singuru absolutoriulu este 
motivulu celu mai poternicu pentru despărțirea 
fonduriloru.

Dep. Babesiu intr’unu discursu lungu desfasiura 
argumentele lui Rotariu, combate pe Deseanu si 
pe Popasu, arata ca administratiunea actuala n’a 
consumatu nici 10°/0, dra aceste spese le-a adusu 
cu sine natura lucrului, ca fondurile erau în
curcate; Apoi provâca pe Deseanu, se spună, ddca 
epitropi’a actuala n’a facutu lucruri colosale si 
ddca mai pdte fi vorba de nsip’a baniloru. Apoi 
face urmatorea propunere :

„Considerandu marile greutati împreunate cu 
„impartirea fonduriloru de sub întrebare, după 
„natur’a origmei si destinatiunei loru; considerandu 
„si nedreptatea, ce s’ar’ face dieceseloru nou in- 
„fiintiande prin o decidere a cestiunei de impartire 
„fara ele; considerandu, ca intru interessulu fră
țietății si armoniei niciodată, câ acuma, n’a fostu 
„mai puținu consultu a ventilâ indreptatirea la 
„aceste fonduri si a iritâ spiritele spre detrimen- 
„tulu pacei si armoniei necesare in sinulu bisericei 
„ndstro se se amaue desbaterea si decisiunea 
„asupra obiectului, si sustiena statulu quo : ddr’ 
„recomendandu-se epitropiei t6ta posibil’a economia 
„in spese."

După ce mai vorbesce Rotariu si Puscariu, se 
pune cestiunea aedsta fârte importanta la votu 
nominalii. Resul’atulu votării este, ca pentru pro
punerea maioritatii sunt 32 voturi, 6r’ pentru a 
lui Babesiu 24 voturi. Se auuncia câ conclusu 
despărțirea fonduriloru. — Presidiulu aduce la cu- 
noscinti’a congressului, ca in calitatea s’a de Me- 
tropolitu, fora a prejudecâ conclusului congressualu, 
doresce se se petrdea la protocolu, ca Prdsantia 
S’a a fostu contra împărțirii fonduriloru comune. 

Estrasu după „Tel. Rom.“ (Va urmă.)

Regulamentu
pentru parochiele in provinci’a metropolitana a bisericei 

ortodocse romane din Ungari’a si Transilvani’a.

(Fine.)
§ 19. Sinodulu parochialu electivu are se urmeze celu 

multu in 14 dile după espirarea terminului de concursu, ob- 
servandu-se prescriptele statutului organicu din § 7, 8, 9 si 13.

Iu sinodu se constata după deschiderea siedintiei în
ainte de tăte numerulu celoru presenti si indreptatiti la 
actulu de alegere ; apoi cu acei’a se constituie biroulu siuo- 
dalu, alegendu-se doui barbati de încredere si notariu, cari 
ocupa împreuna cu notariulu sinodului locu la mes’a pre- 
siedintelui, după aceea se da cetire tuturora acteloru ce au 
premersu alegerei.

Votarea se face după apelu nominalu. Unu alegatoriu 
nu păte votă decatu numai pentru unu candidatu. Facendu- 
se votare nominaln, după numele fiecărui votanta, este de a 
se scrie numele intregu alu candidatului, pentru care acol’a 
a votatu.

Er’ cerendu-se. de a trei’a parte a alegatoriloru pre
senti votare secreta, atunci siedulele se punu după facerea 
scrutiniului intr’unu plicu sigilatu, si se alatura la proto
colu. Voturile, ce s’ar’ dă celoru neadmisi in candidatiune 
se considera că nedate.

Votarea se continua catu timpu se infacisieza alega
torii indreptatiti la 5 minute. Trecendu 5 minute fora a so 
infașisiă vre-unu alegatoriu nou, votarea se inchide.

După inchieiarea votarei, uumeraudu-se voturile iu față a 
sinodului prin presiedinto sub controla barbatiloru de in- 
credere, presiedintele proclama pe caudidatulu, care a in- 
trunitu maioritatea absoluta a voturiloru, de alesu parochu, 
respective capelanu si petrecendu-se resultatulu alegerei in 
protocolu, acesta se cetescu si se verifica in siedintia, apoi 
se subscrie de presiediute, de notariu si de barbatii de 
încredere.

Deca nici unu candidatu n’a intr’unitu maioritatea ab
soluta a voturilovu, in acestu casu intre cei doi, cari au 
capetatu mai multe voturi, se face .alegere restrinsa, si, 
deca ambii au capetatu voturi egali, decide votulu pre- 
siedintelui.

In sinodulu electivu nu se pote discută nici unu obiectu 
ce nu se ticne de alegere.

Actele relative la alegere, după terminulu de 14 dile 
reservatu spre insinuarea de protestu, celu multu in 8 dile 
se inainteza scaunului protopresbiteralu spre esaminare. Con- 
clusulu scaunului protopresbiteralu in casu de deflcultare a 
alegerei se comuuica cu respectivii interessati. După co
municare este a se așteptă terminulu de apelata prescrisu de 
14. Er după ajungerea la valore de lege a conclusului 
datu de scauuulu protopresbiteralu, si respective după in-



sinuarea apelatei, actele electorale se substernu la consis- 
toriulu eparcbialu, că la forulu superiorii administrativu in 
diecesa. Dela consistoriu actele de alegere se substernu 
Archieroului spre afacere canonica.

Actele relative la alegere se inainteza tdte in terminu 
celu multu de 20 dile la scaunulu protopresbiteralu spre 
esamiuare, si dela acest’a cu decisu formalu asupr’a esami- 
narii celu multu er’ in 20 dile la episcopulu diecesanu, 
respective la locutienetoriulu seu legatu spre aprobare si 
urmare mai departe, conformu oficiului seu.

§ 20. După urmat’a esaminare, respective aprobare a 
actului de alegere se incunosciintieza respectivii candidați 
prin resolutiune din partea protopresbiterului pe langa in- 
apoiarea documenteloru loru despre resultatulu acelei’a. Celu 
aprobatu este datoriu a primi postulu, la care a concuratu ; 
refusandu acesta, se osandesce priu consistoriulu eparchialu 
la rebonificarea speseloru, ce au causatu comunei, apoi se 
pedepsesce pe cale disciplinara si cu o amenda corespun- 
dietdria in favorulu caruiv’a foudu.

Alegerea fîindu intarita, si neobvenindu nici o pedeca 
canonica, candidatulu se chirotonesce, er’ deca este preotu 
se provede cu investitur’a canonica. După aceea celu multu 
in 30 dile se introduce prin protopresbiterulu concernentu 
in parochia, si are dreptu dela diu’a iustalarei la tdte ve
niturile impreunate cu postulu, pentru care a fostu alesu 
tienendu-se in vedere dispositiunea §-lui 8 din acestu re- 
gulamentu.

Cu ocasiunea acestei introduceri, respective instalări, 
protopresbiterulu in contielegere cu comitetulu parochialu 
voru face unu inventariu iu trei esemplare despre tota 
averea parochiala, carea o primesce in folosintia. Unu esem- 
plariu din acestu inventariu se pastreza in archiv’a pa
rochiala, alu doilea in archiv’a protopresbiterala si alu 
treilea in archiv’a consistoriului eparchialu.

Celu instalatu odata in o parochia nu pote concura la 
alfa mai inainte de a fi servitu trei ani in aceea, decatu 
numai in cașuri de cousideratiuni speciali recunoscute de 
consistoriulu eparchialu, der’ si atunci numai cu consim- 
tiementulu poporului.

Despre introducere protopresbiterulu are se relationeze 
fara amenare la consistoriulu eparchialu.

III. Corelatiunea preotiloru.

§ 21. Deca intr’o comuna bisericesca este numai unu 
parochu, are se porte, sub responsabilitatea s’a, tdte inde- 
toririle prescrise prin legile bisericesci.

Indetoririle aceste se incepu cu diu’a instalării lui in 
oficiulU -parochialu, si dureza pe catu timpu p6rta acestu 
oficiu.

§ 22. Unde pentru ueputintiele parochului este lipsa 
de capelanu, acest’a seversiesce t6te fuuctiunile preotiesci la 
insarcinarea parochului si iu aternare dela densulu.

§ 23. Archivulu parochialu, matriculele bisericesci si 
sigilulu stau sub ingrigirea parochului. Abatere dela acest’a 
se face numai acolo, unde parochulu este suspinsu, in care 
casu acestea se transpunu capetanului si resp. administra
torului parochialu.

§ 24. Fiindu intr’o comuna bisericesca mai multi 
preoți, cea ce se concede numai in sensulu §§-loru 9 si 
10 ai acestui regulamentu, presidiuiu iu sinddeie parochiale 
’lu pdrta celu mai betrauu iu oficiu, sustienendu-se de 
altcumu si dispusetiunile §-lui 3 din acestu regulamentu.

§ 25. Toți parochii cu presiedintele impreuna, sunt 
intre sine coordinati si ordinea loru se normeza astfeliu, ca 
parochulu celu mai betranu in oficiu se chiama parochu 
primariu, er’ ceilalți numai parochi.

§ 26. Fiindu intr’o comuna bisericesca si resiedinti’a 
protopresbiterului, tdte drepturile parochului primariu trecu 
la protopresbiterulu, respective la administratorulu protopres
biteralu, in catu elu ar’ fi si parochulu locălu, fara privire 
la anii de servițiu preotiescu.

§ 27. Regularea oficiului internu parochialu se va face 
prin instrucțiuni speciale date de consistoriulu metropolitanu.

§ 28. Tdte dispusetiuuile si regulamentele, care stau 
in contrarietate cu dispusetiunile acestui regulamentu, iesu 
din val6re.

Statistica Bucuresciloru.
II. Sunt in Bucuresci 8 fabrici de luminări de seu si 

de sapunu, 1 de pane, 3 de sobe de portielanu, 7 de tra
suri si feraria, 1 de cleiuri, 1 de vacsu, 1 atelieru de 
sculptura, 1 de bere, 1 manufactura de tutunu, 1 de 
chartia de țigara, 1 .caramidaria, 1 societate de tramway, 
12 mori cu aburu, 97 mori cu cai, 1 usina de gazu, 2 
fabrici de mezeluri, 2 franzelarii, 30 tabacari.

Numerulu caseloru si alu edificieloru este de 20,323, 
din care 2 sunt de petra, 8996 de cărămidă, 9495 de 
paiante, 1402 de lemnu, 230 do pamentu, 2 de feru (ha
lele si 196 de diferite materiale ; 6973 sunt sub pamentu
14,600 cu unu etagiu si 1,616 cu 2 etagie; 4,729 suntu 
învelite cu feru, 1,340 cu tincu, 2,160 cu olane, 3 cu 
table de petra, 11,493 cu șindrila, 498 cu trestia si 89 
cu diferite materii. — 3586 n’au de catu o odaia, 8011 au 
2 odăi, 3312 au 3, 2273 au 4, 926 au 5, 731 au 6; 
304 au 7, 342 au 8, 136 au 9, 168 au 10, 271 au 11, 

125 ua 15, 65 au 20, 24 au 30 si 49 au dela 40 la 
50 de odăi. — Eeportulu constata, ca in Bucuresci sunt 
aprdpe 66,277 camere principale si 36,343 camere depen
dințe, de unde trebuie se conchidemu, ca intr’unu numeru 
insemnatu de case locuitorii siedu cate 2—3 intr’o odaia.

Reportulu ne da asemenea unu tablou fdrte interesantu 
despre epocele, candu s’au facutu clădirile din Bucuresci. 
In secolulu XV 2 clădiri, in sec. XVI 6, in sec. XVII 25, 
in sec. XVIII pana la 1780 113. Dela 1780 la 1800 489, 
dela 1800 la 1810 781, dela 1810 la 1820 1422, dela 
1820 la 1830 1760, dela 1830 la 1840 2492, 1840 la 
1850 3063, dela 1850 la 1855 1528, dela 1855 la 1860 
2145, dela 1860 la 1865 2045, dela 1865 la 1870 1685, 
dela 1870 la 1875 2171, dela 1875 la 1877 596 clădiri.

In Bucuresci sunt 602 putiuri cn apa buna, 1104 cu 
apa ordinara, 114, secate, 12 jedouri (jets d’eau), 58 pu
tiuri mecanice. — Sunt asemenea 2483 grajduri, puteudu 
contiene 12,303 cai. — Numerulu cariloru constatați in 
aceste grajduri este de 7641, impartiti astfeliu : 1063 cai
de luxu, 2729 cai de birji, 3849 cai ordinari. — Sunt 
asemenea 404 grajduri putendu contiene 2070 vite cornute.

Numerulu viteloru constatate in aceste grajduri este de 
1494, astfeliu impartite : boi de jugu, 759 ; vaci, 251 ; 
bivoli de jugu, 262 ; bivolitie, 1831 ; vite mărunte sunt 
2385. — In sfîrsitu sunt 1916 sioprdne putendu contiene 
3358 trasuri. S’a constatatu in aceste sioprdne : 877 tra
suri de luxu, 591 birji, 1729 carutie invelite si desvelite, 
432 care de transportu, 283 carutie ordinare, 449 sacale.

Diverse.
(Dela Curtea austro-ungara.) Ce- 

timu in „Monituriulu României" : „Escelenti'a S’a 
tramisulu estraordinariu si ministru plenipotentiariu 
romanu la Vien’a a remisu la Pest’a Majestatiei 
Sale Imperatului Austriei, Rege alu Ungariei, 
marele cordonu alu ordinului „Stdu’a Româ
niei" impreuna cu o scrisdre autografa a A. S. 
R. Domnului. D. Balacdnu a avutu cu acdsta oca- 
siune o primire din cele mai magulit6re. Majest. 
S’a a binevoitu a reinoi pentru A. S. R. si pentru 
tidra asigurările de amicia si de sinceru interessu. 
In 21 Nov. săra ministrulu romanu a avutu onârea 
a ii invitatu la prandiulu Majestatiei Sale Impe- 
ratului si Regelui. Majestatea S’a portă la prandiu 
marea placa a ordinului „Stău’a României" si d. 
Balacdnu avea locu la drăpt’a Majestatiei Sale.

(Convenire colegiala.) Luni in 13/25 
Nov. a. c. avii locu a trei’a convenire colegiala a 
Reuniunei romane de gimnastica si de cantari din 
Brasiovu, in sal’a otelului Nr. 1. Cu ocasiunea 
acăst’a s’a esecutatu urmatdri’a programa: 1. „Solo" 
de tenoru si coru din „Cruciatii": „Plăca, sdrobitu 
picioru de N. W. Grade. 2. „Polonaise" pentru 
Piano de Fr. Chopin. 3. Coru din oratoriulu 
„Elias" : „Domnulu veghează in Israilu" de F. 
Mendelssohn. 4. „Ultima dorintia". Romantia 
pentru Sopranu de Micheru. 5. Solo pentru basu 
si coru din „Cruciatii" : „Domne, greu armați la 
tienta adi grabimu" de N. W. Grade. 6. „Mircea 
celu mare si solii" de Bolintinianu. 7. „Vivandiera". 
Coru de A. Flechtenmacher.

(Direcțiunea poșteloru din Sibiiu) 
a escrisu unu concurau pentru ocuparea postului 
de măiestru postalu la post’a noua creanda in 
Resinari. Respectivulu va avă a depune o cau
țiune de 105 florini. Veniturile sunt: 150 fi. 
plata anuala, 40 fi. pentru recuisitele de scrisu si 
200 fl. pentru espeditiune. Cererile sunt a se 
tramite in timpu de trei septemani la direcțiunea 
posteloru in Sibiiu.

(Societatea literara-bisericdsca „Alesei- 
Sincaiana" a teologilor u rom. din Gherl’a,) 
conformu statuteloru sale se constitui pe acestu anu — alu 
X-lea alu esistentiei sale — in modulu urmatoriu : Presie- 
dinte Gerasimu Domide; vice-presied. Emiliu Lobontiu; 
notariu alu corespondintieloru Pamphiliu I. G r a p i u i; 
cassariu Iuliu A n c e a n u ; bibliotecariu Ioane D. N e a m- 
t i u ; notariu alu siedintieloru Paulu C h i t ’a ; archivariu 
Mateiu P o p u ; controloru Nic. A vr amu. Totodată es- 
prima cea mai caldurosa multiamita Ilustrissimului domnu 
Alesandru Romanu, prof. la universitatea din Pest’a, 
precumu si magnificului domnu Aloisiu Vladu de Seliste, 
jude la tribunalulu reg. din Pest’a, pentru interessulu ma
nifestata societatiei ndstre prin maranimos’a donatiune a mai 
multoru opuri literare pretiose. — Nu potemu a nu esprime 
cea mai profunda multiamita si domniloru redactori ai foi- 
loru : „Biserica si scdla", „Economulu si foia scolastica", 
„Convorbirile literarie" si „Revist’a scientifica" pentru gra- 
tificatiunile amintiteloru foi, rogandu’i totodată, că se bine- 
voiesca a-ne impartasi si pe venitoriu iu acestu favoru, — 
Gherl’a, la 22 Novembre 1878. — Gerasimu D o m i d e, 
presiedinte. Pamphilius I. G r a p i n i, not. corespond.

(Atentatulu in contra regelui 

Italiei.) In t6ta Itali’a avura locu demonstra- 
tiuni de bucuria pentru fericit’a scapare a regelui. 
In Rom’a stradele se implura la scirea despre 
atentatulu comisu de poporu, care strigă: „Traiăsca 
regele! Mărte asassiniloru!“ In tdte teatrele Romei 
s’a cantatu imnulu regalu, intrerumpendu-se repre- 
sentatiunile. Săr’a palatulu ambassadei austriaco a 
fostu spontanu illuminatu; poporatiunea, recunos- 
căndu acestu semnu de simpathia pentru regele, a 
facutu o manifestatiune entusiasta inaintea palatu
lui. Ambassadorulu br. Haymerle si soția s’a apa- 
rura pe balconu si multiamira. Telegrame de feli
citare sosiră din tdte părțile. Presiedintele repu- 
blicei francese Mac Mahon inca a adressatu îme- 
diatu regelui Umberto o telegrama felieitatdre. — 
La 24 1. c. se așteptă intrarea parechei regale in 
Rom’a. Parlamentulu a decisu a esi inaintea su- 
veraniloru pana la Ceprano. Gruvernulu a declaratu, 
ca va urmări fora crutiare pe toti făcătorii de rele 
si ca, dăca va fi trebuintia, va cere chiaru legi 
noue. Discursulu acest’a a fostu primitu cu recdla. 
Gruvernulu. dandu de urm’a membriloru internațio
nalei, a pusu man’a pe 5000 pusei Vetterli, cari 
erau depuse la Pesaro. Telegrame din Pesaro 
spunu, ca o banda de revoltanti au atacatu ndptea 
casarm’a, doui au fostu răniți, ceilalți au fugitu. 
La ovatiunea pentru regele in Pisa s’a aruncatu 
intre mulțime o bomba Orsini (petarda). Doue 
persdne fura ranițe. Autorulu fb arestatu.

(Transformarea puscei Werndl.) 
Delegatiunea a acordatu creditulu cerutu de mi
nistrulu de resbelu pentru transformarea puscei 
Werndl intr’unu calibru nou, care permite a se 
intrebuintiâ cartusie mai polemice. In 21 Nov. 
s’a facutu in Pest’a o proba cu pusc’a ameliorata 
Werndl, asistandu ministrulu de resbelu Bylandt 
si vreo 30 de delegați. încercarea a isbutitu mi- 
nunatu. Din 250 împușcaturi la distanti’a de 1800 
pași, au atinsu tint’a 46 împușcaturi. Pusc’a bate 
2200 pași.

(Sciri din Romani’».) „Rom." afla, ca peutru 
luarea in stăpânire a Dobtogei, Mari’a S’a va fi mane la 
9 ore la Brail’a in capulu oștirii. Presiedintele consiliului 
de miniștri, ilu va insoci. Prefecții numiți sunt: d. Re- 
mus Opran la constanti’a, d. George Mihailu Ghic’a la 
Tulcea; pe catu scimu, se aștepta primirea dlui Degre, 
pentru Silistri’a noua. Proclamatiunile catra cetatianii din 
Dobrogea si ordinulu de di catra armata, credemu ca voru 
apare in „Monitorulu" dela 15 Novembre. — Cetimu iu 
„Monitoriu" : „Diuarulu l’Orient", in numerulu seu de Du
mineca, 12/24 Novembre pretinde, ca guvernulu russu, ne- 
multiumitu diu caus’a modului delimitarei frontierei intre 
Dobrogea si Bulgaria de catra comissiunea europena, ar’ 
voi se păstreze pentru Bulgari’a mai multe localitati im
portante din punctulu de vedere militaru s^ comercialu, pe 
cari comissiunea le-a datu României, si de aci ar’ fi nas- 
cutu unu conflictu. Mai pretinde disulu diuariu, ca ca- 
binetulu romanu ar’ fi adressatu poteriloru semnatarie trac
tatului din Berlinu o protestatiune contra pretensiuniloru 
Russiei. Ministerulu se marginesce a face cunoscutu, ca 
aceste aserțiuni sunt cu deseversire eronate. — „Monitoriulu" 
de Dumineca publica regulamentulu de adminifctratiune pu
blica asupra organisatiunei judecătorești, competintiei si 
procedurei autoritatiloru judecătorești din Dobrogea. — Ace- 
lasiu „Monitoriu" publica programulu deschiderei sessiunei 
ordinare a corpuriloru legiuitdre a anului 1878—1879, care 
va ave locu la 15 Novembre v. — Sultanulu a numitu pe 
Suleiman-pasi’a, titulariulu legatiunei dela Petersburg, de 
ministru plenipotentiariu alu Turciei pe lenga principele 
României.

Sciri ultime telegrafice.

Londonu, 25. Nov. Resbelulu anglo-afganu,
— care a isbucnitu iu tăta forrn’a, — da de 
lucru multu ministriloru. Astadi avii locu uuu 
mare consiliu ministerialu. Colăn’a principala an- 
glesa a pornitu spre Dakka după ce a batutu 
trupele emirulu din passulu Kuyber luandu-le 21 
tunuri. Totu mai multu se dovedesce, ca russi 
stau la spatele emirului si unu conflictu russo- 
englesu in Asi’a este p6te neevitabilu. — Gre- 
neralulu russu Kaufmann a primitu dela emirulu 
Afganistanului Sir Aii, in presentu o sabia de 
on6re prea frumosu ornata. —

Bucuresci, 25 Nov. O depesia din Livadi’a
— unde se afin inca imp. Alesandru — ordona 
autoritatiloru russesci, că se predă Dobrogea au
toritatiloru romane: luarea in posessiune va incepe 
mane la 9 ore diminătia.
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