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Dr. Herbst contra lui Andrâssy.
Brasiovu. 12 Decembre 1878.

Cornițele Andrâssy are multi contrari, dâr’ nici 
unulu nu i-a fostu pana acuma atatu de pericu
loșii, nici unulu nu a sciutu se-’lu combata cu 
atata succesu, câ membrulu delegatiunei austriaco, 
cunoscutulu Dr. Herbst. Amu disu cunoscutu, 
pentru-ca dela inceputulu erei dualistice numele 
lui Herbst a figurații la tbte desbaterile de 6re- 
care iusemnatate, ce avura locu in „Reichsrath“ 
si in delegatiuui. Dr. Herbst, care nu e austriacu 
de origine, a sciutu, câ professoru la universitatea 
din Prag’a, se’si câștige in scurtu timpu o influ- 
intia atatu de mare intre nemții din Boemi’a, in- 
catu a devenitu conducâtoriulu loru politicu. Elu 
si-a începută ddr’ carier’a politica in diet a din 
Prag’a, prin combaterea cehiîoru si aperarea supre
mației germane si a isbutitu de a iinparechiâ pe 
cehi si germani inca si mai inultu de ce erau. 
Cehii inca si astadi ’lu considera câ celu mai mare 
inimicu alu loru si lui ii dau mai rnultu vin’a, 
ca nu s’a potutu stabili pana acuma o intielegere 
intre cehii si germanii Boemiei. Dela Prag’a 
Herbst a fostu tramisu in senatu la Vien’a si aci 
a devenita unulu din cei mai aprigi anteluptatori 
ai sistemului dualisticu, a fostu ministru de repe- 
tite-ori si trece de celu mai capabilu si celu mai 
bunu oratoru in parlamentu. Dialectic’a lui aspra 
a si fostu admirata in mai multe rânduri de amici 
si inimici. Astfeliu a dus’o asiâ departe, incatu 
a devenitu siefulu partidei decembriste din „Reichs- 
rath“. Erâ unu timpu, caudu Dr. Herbst in fruntea 
nerntiloru dualisti salutâ venirea lui Andrâssy 
la ministeriulu de esterne câ un’a din cele mai 
mari isbande ale supremației neamtio-maghiare, 
ca-ci Andrâssy fusese acel’a, care a contribuitu 
mai rnultu la caderea ministeriului cehofilu Hohen- 
warth, care erâ atatu de urîtu in ochii nerntiloru.

De atunci s’au schimbatu lucrurile rnultu. Co
rnițele Andrâssy a apucata pe nisce cărări, pe 
cari suprematistii din „Reichsrath* n’au mai voitu 
se-i urineze. Căușele, cari au produsu scissiunea 
acdst’a intre dualislii nemți si dualistii lui An- 
drâssy-Tisza le amu aratatu deja, remane inca 
numai câ se damu o schitia despre luptele ce se 
încinseră dilele din urma in sinulu delegatiunei 
austriace.

Prima sageta, ce a indreptat’o Dr. Herbst in 
contra lui Andrâssy a fostu cunoscut’a s’a pro
punere primita de catra comissiunea budgetara a 
delegatiunei austriace, prin care ’i se refusa mi
nisteriului comunu creditata suplementariu de 41 
miliâne, cerutu pentru ocupatiunea Bosniei pe an. 
1878, din caus'a „nechiari tatii si a defectuosi- 
tatii" proiectului si pentru-ca tractatulu dela Ber- 
linu nu a fostu sipusu, după constitutiune, mai 
antaiu senatului imperialu spre primire. Cornițele 
Andrâssy a fostu consternata pentru momentu de 
vehementi’a atacatoriului, dâr’ flecsibilu cumu e, 
iute ’si-a aflata ârasi ecuilibrulu, a facutu se se 
conchiame marele consiliu alu cordnei si resul- 
tatulu a fostu : retragerea proiectului de credita 
pentru 1878 si conchiamarea senatului imperialu, 
— care fusese amanatu din causa, ca a luata o 
atitudine ostila politicei de ocupatiune — spre 
incuviintiarea tractatului dela Berlinu.

Succesulu acest’a a incuragiatu pe Dr. Herbst 
cu ai sei in opositiunea ce-o făcu guvernului iu 
delegatiunea austriaca si cu ocasiunea desbaterei 
generale ce s’a deschisu deocamdată-asupra proiec
tului de credita relativu la spesele ocupatiunei pe 
anulu 1879 in legătură cu budgetulu ministeriului 
de esterne, au încercata a face unu asaltu asupra 
positiunei comitelui Andrâssy. Pentru scopulu 
acesta comissiunea budgetara totu la propunerea 
lui Herbst si totu din motive constituționale a re- 
fusatu de a luâ in desbatere creditele cerute pentru 
acoperirea speseloru ocupatiunei in 1879, incu- 

viintiandu numai pana un’a alta 15 miliâne pentru 
trupele din Bosni’a si Herzegoviu’a pe an. 1879 ; 
totodată a primita cu mare maioritate unu refe
rata a lui Dr. Schaup asupra budgetului ministe
riului de esterne, care, după insusi declaratiunea 
lui Andrâssy, contienea o a^usatiune formala si 
unu vota de neincredere in contra persdnei sale. 
In 5 ale lunei curente in fine se incepil desbaterea 
asupra acestui referatu in siedinti’a plenara a de
legatiunei austriace. ■

Unu publicu numerosu si fârte distinsu venise 
se asiste la duelulu ce avea se se incinga intre 
Dr. Herbst si cornițele Andrâssy. Era unu mo
mentu insemnatu, ca-ci ddca delegatiunea ar’ fi 
primita referatulu comissiunei, cornițele Andrâssy 
erâ silita a-si dâ dimissiunea. Peste 30 de dele
gați săriră in ajutoriulu lui Andrâsy insinuindu-se 
ia cuventu in contra acelui referatu alu comissiunei 
budgetare, si astfeliu cornițele a scapatu cu vieati’a, 
budgetulu ministeriului de esterne a fostu incu- 
viintiatu conformu propuneriloru comissiunei, ear’ 
asupra referatului acesteia nici nu s’a votata. Co
rnițele Andrâssy a scapatu din calamitate, dâr’ nu 
a invinsu, ca-ci cu tâta bunavointi'a celoru trei- 
dieci si trei, nu a potutu dobândi unu votu de 
incredere.

Nu se p6te coutestâ, ca argumentele aduse cu 
ocasiunea acâst’a de delegatulu Dr. Herbst in 
contra ministrului de esterne si a maioritatii arti
ficiale, care a saritu iu ajutoriulu seu, au fostu de 
unu efectu nimicitoriu. Cea mai mare greutate 
a pus’o Herbst in vorbirea s’a pe cestiunea finan
ciara, dela care depinde totu viitoriulu monarchiei. 
Elu este de părere, ca ocupatiunea Bosniei si a 
Herzegovinei duce la ruin’a financiara a monar
chiei. Dâca guvernulu, dise elu, a potutu se se 
insiele la 3—4 luni cu vreo 40 miliâne, cu catu 
mai rnultu nu se va insielâ la stabilirea cheltu- 
ieliloru pentru unu anu întregu ? Si de unde vomu 
mai luâ sutele de miliâne ? Herbst e convinsu, ca 
Austro-Ungari’a nu va pote birui cu cheltuielile, 
ce le va recere ocupatiunea. Cu catu, dise elu, 
financele n6stre voru stâ mai reu, cu atatu mai 
rnultu va perde monarchi’a din vâdi’a si poterea 
ei. „Beliducele acel’a n’a fostu celu mai reu, care 
a disu, ca „pentru a portâ resbelu, trebuiescu 
bani, bani si drasi bani“ si statulu, care nu nu
mai, ca n'are de trei ori bani, ci n’are de locu 
bani, nu e unu stătu si de va avă o armata inca 
asia de mare, este unu stătu slabu."

Dr. Herbst atinse si odiâs’a cestiune a deval- 
varii valutei si puse întrebarea: Ce vedemu pe terenulu 
constitutiunalu de candu cu inaugurarea politicei 
de ocupatiune ? — Numai crise ministeriale conflicte 
de competentia si neliniștire reciproca. In fine 
se declară pentru dualismu, dâr’ arată totodată 
ca institutulu delegatinniloru va fi dusu la absur
ditate dâca se va introduce absolutismulu pe tere
nulu afaceriloru comune.

Periculele, ce se născu pentru dualismu din 
ocupatiune, au fostu ilustrate inse mai bine de 
catra insusi aperatorii lui Andrâssy, asiâ incatu 
acest’a pâte dice cu dreptu cuventu: Dâmne feres- 
ce-me de amici, ca de inimici me pazescu eu catu 
potu. Asiâ dise intre alții delegatulu Dr. Oelz, ca 
nu politic’a lui Andrâssy, ci sistemulu dualisticu 
actualu p6rta tdta vin’a releloru, ce bântuie popâ- 
rele monarchiei, dr’ d. Lienbacher se sili a de- 
monstrâ, ca dualismulu, prefacându-se in trialismu 
inca se va mai intarf, in locu de a se slabi, câ 
si unu scaunu, care pana aci avu numai doue, 
ddr’ de aci incolo va avd trei peciâre.

La finitulu desbaterei a luata cuventulu si 
cornițele Andrâssy spre a se aperâ intr’o cuven- 
tare, care a durata mai doue 6re, in contra ata- 
curiloru violente îndreptate asupra-i. Oficioșii dicu 
ca niciodată n’a vorbita cu atatu spiritu si cu 
atata elocintia, câ acuma, ddr’ fatalmiute ei mai 
adauga ca cornițele Andrâssy a venitu prea tardiu

cu cuventarea acdst'a a lui, ca trebuiea se se tre- 
diâsca mai curându, ca-ci atunci capetâ unu votu 
de încredere dela maioritate. Va se dica totu Dr. 
Herbst a importata laurii in aceea-si dî.

Luarea in posessiune a Dobrogei.
D. ministru de interne alu României a pri

mita urmatârea telegrama dela prefectulu din 
Tulcea :

„Tulcea, 23 Nov. 1878.
„Domnule ministru! Astadi la 10 6re autori

tatea imperiala russa a remisu administrati’a Dobrogei in 
manele autoritatiloru romano după seversirea servițiului 
divinu in tdto bisericele si templele. Unu Te-Deum a fostu 
celebratu inaintea palatului administrativu de staritiulu mo- 
nastirei Cocosiu, asistandu fostulu guvernatoru cu funcțio
narii sei, consulii poteriloru străine, comissiunea delegatiloru 
guvernului romanu, generalulu Anghelescu cu statulu-maioru, 
comunitățile si corporatiunile si tota poporatiuuea din orasiu. 
In momentulu inaltiarei sântei Cruci s’au cetitu rogaciuni, 
pentru câ cerulu se de mnlti ani de fericire A. S. R. 
Carolu I. si A. S. 11. Elisabet’a Ddmn’a.

„Drapelulu nationalu s’a arboratu pe palatulu adminis
trativu si in midiuloculu salveloru de artileria a fostu salu- 
tatu prin aclamatiunile entusiaste ale poporatiunii. In acelu 
momentu d. N. Catargi, presiedintele comissiunii, m’a invi- 
tatu a dâ cetire proclamatiunii Domnesci, care asemenea a 
fostu aclamata cu entusiasmu. După primirea felicitariloru 
din partea corpului consularu si a diferiteloru comunități, 
corporații si a notabililoru, am luatu din mana guverna
torului imperialu russu posessiunea administratiunei prefec- 
turei Tulcea. Voiu pune tdta staruinti’a mea a se termina 
in celu mai scurtu timpu dresarea inventariului si inchie- 
iarea protocâleloru, constatandu regulat’a predare si primire 
a archiveloru diferiteloru servișiuri.

Prefectu de Tulcea : G. G h i c ’a.

D. prefectu de Chiustenge a tramisu d-lui mi
nistru de interne urmatâri’a telegrama:

„Astadi la 10 6re cu ocasi’a luarei iu posessiune a 
districtului Chiustenge a avutu locu in biserica grecesca 
unu Te-Deum, la care au asistatu t<5te autoritatile locale 
russe, d-nii ropresentanti ai poteriloru străine, notabilii ora- 
siului si unu insemnatu numeru de cetatieui din tdte cla
sele ; in același timpu, in templele diferiteloru nationalitati, 
s’au inaltiatu rugi catra celu Atotpotinte pentru prosperi
tatea României si pentru indeluug’a, pacinic’a si glorids’a 
domuire a A. S. R. Domnului Carolu I si a Ilustr. legale 
Dâmn’a Elisabet’a.

„Entusiasmulu erâ fârte mare si bucuria se vedea pe 
tâte fefiele.

„Totu orasiulu erâ iu piciore ; stindarte tricolâre, gir- 
lande de flori si diferite ornamente împodobeau casele.

„După terminarea servilului divinu am fostu insoțitu 
de poporu in strigate de urări entusiaste pana la localulu 
conacului, undo trebuiamu se procedamu la primirea autori
tatiloru. Aci comissiuni din partea diferiteloru nationalitati 
m’au iusarcinatu se depunu la piciorelo Tronului Augustului 
nostru Domnitoriu incredintiarea despre devotamentulu si 
fidelitatea nouiloru sei supusi, pe- candu chiaru in salonulu 
de recepție preoții mahomedani după ritulu loru au inaltiatu 
rogari catra celu Atotpotinte, cerendu inalt’a Lui protecția 
pentru Romaui’a si guvernulu ei.

„In fine diu’a de astadi va remane inscrisa pentru 
viitoriu in cartea Istoriei câ o di de fericire pentru acesta 
nâua Romaui’a, atatu de mare • erâ entusiasmulu.

Prefectu de Chiustenge : R. O p r a n u.“

Budapest’a, 7 Dec. 1878.
(Corresp. part, a „Gaz. Trans.“)

(Noulu cabinetu. — Vieti’a regimului Tisza. — Deputati ro
mani. - Cumu se practica passivitatea in Aradu, Lugosiu siBlasiu?)

Cabinetulu vechiu alu dlui Tisza s’a presentatu 
astadi dietei in editiune noua, miniștrii, intre cari cont. 
Szapâry si bar. Kemdny sunt âmeni noi, au intrata 
in sala imbracati in vestminte unguresci de gala, 
cu pene in căciulă, cisme cu pinteni si sabia la 
sioldu. Ministrulu presiedinte tienu o cuventare, 
in care desfasiură program’a cabinetului seu. Dlu



Tisza promise ceea, ce promitu de regule t6te mi- 
nisteriele: economia in financiele tierii, restabi
lirea echilibrului intre venite si spese, administra- 
tiune buna si spre acestu scopu infiintiarea unui 
foru supremu administrativu, justiția drăpta prin 
elaborarea unui codu civilu maghiaru, reform’a 
casei magnatiloru „pe basea dreptului istoricu si 
cu privire la interessele specifice maghiare8, (adeca 
la supremația) si multe alte de t6te. Partit’a gu
vernamentala aprobă program’a prin catova stri
gări de „se traidsca8 ; 6r’ opositiunea murmură
mai vertosu, candu dlu Tisza vorbi despre ocu
parea Bosniei. După dlu Tisza vorbiră prof. De- 
sideriu Szilăgyi (unu june si inteligentu deputatu, 
nascutu in Bihari’a, din o vechia si nobila familia 
romandsca, trecuta in castrele străine, că multe 
altele familii, prin vicissitudinea timpuriloru atatu 
de fatale pentru sortea poporului romanu), in 
numele opositiunei aliate, a cărui vorbire fii apro
bata cu aplause frenetice din partea tuturoru par- 
tideloru contrarie guvernului; după elu urinara 
P. Hoffmann si D. Irânyi, cari cu toti vorbiră in 
contra guvernului.

Prin unele cercuri ale deputatiloru chiaru din 
partid’a guvernamentale circula faim’ă, ca vechiulu 
regunu cârpitu alu d-lui Tisza nu va potd trai 
mai multu, de catu pana la desbaterile budgetului 
pro anulu 1879. MuHi corifei din partid’a guver
namentala nu-’lu au la stomacu pe d-lu Tisza si 
cauta ocasiunea binevenita a scapă do elu. Un’a, 
ca d. Tisza că proprietarii! mare este omu pră 
ingămfatu si desconsidera pe multi barbati mai 
talentati, decatu cumu este d-lui; alt'a, ca că 
omu f6rte nervosu, presiedintele consiliului vorbesce 
multe, striga si ameniutia, ddr’ in fapta nu face 
nimic’a statornicu. Situatiunea maghiariloru fația 
de Vien’a si fația. de strainetate e multu mai 
slaba, de catu cumu fusese sub guvernele partidei 
deăkiane. Cu unu cuventu, d-lu Tisza — după 
opiniunea multor’a — e bunu de gura, ddr’ n’are 
barbati’a a face frontu cu t6ta energi’a, spre a 
eluptâ ceva avantagiosu pentru tidra, ci se simte 
fbrte indestulitu, dăca p6to ocupă banc’a de mi
nistru si nu cugeta la ceea ce promisese, candu 
eră capulu partidei opositiunali.

Se dice mai departe, ca 
partid’a guvernamentale n’au 
partida acuma, la desbaterile 
la cele asupra politicei orientale, din causa, ca nu 
voiescu se clatine positiunea contelui 
care e 
barbati, 
se restârne cabinetulu, candu va veni la 
budgetulu, că astfeliu iu cointielegere 
tele Andrăsy se formeze unu altu cabinetu. Despre 
barbati de influintia mare, precumu sunt Szlâvy, 
Bittd, L. Horvăth 
Zseddnyi, se afirma, 
guvernulu actualu ;
se va află incunrgiuratu numai de corifeii făstei 
partide stânge Paul Moriz, Iâkai, Csernatoni, cari 
din interese de vechia amiciția si pentru ca suut 
calvini că si dlu Tisza ’i remanu credintiosi pana 
in capetu. Dintre deputății romani pururea gu
vernamentali inca s’au deslipitu de partid’a regi
mului dd. Petru M i h a 1 i, George Ioanoviciu 
si Parteniu C o s m 'a.

Parasit’a Transilvania inca ’si are unu mi
nistru la comerciu in persăn’a baronului Gabrielu 
Kemăny, dusmanu neimpacatu neamului romanescu, 
că. toti ungurii si renegatii din Transilvani’a, de 
cari nu sciu intru catu se voru fi bucurandu 
bravii comercianti romani din părțile Brasiovului. 
Fiiulu Banatului dlu Szende este in permanentia 
la guvernu in fruntea afaceriloru honvedimei, elu 
e alesulu numerdsei inteligentie romane din Lu- 
gosiu, pentru ca le ajuta fdrte multu „la recru
tările ostasiloru8 in totu anulu, dandu feciori- 
loru „licenția de casatoria8, ceea ce se dice, ca. 
n’ar’ fi incuviintiatu, candu aveau de representante 
pe Dr. Alecsandru Mocioni.

Din comitatulu Aradului nu au sositu la dieta 
că in alti ani cate patru deputati romani; alega
torii de acolo ar’ fi remasu, se dice, passivi, 
„pentru-ca vicespanulu Tabajdi cu solgabireii cer- 
cuali făcu pressiune asupra notariloru comunali8, 
amenintiandu-i cu alungare din slujba; passivitatea 
fă observata inse numai fația de candidatii romani, 
maghiari inse se alesera cu voturi romanesci pentru 
partidele .mag. opositionale si guvernamentale. Că 
si cumu, afara de notarii comunali, romanii din 
Aradu n’ar’ mai avă si alti conducători inteligenti 
in person’a preotiloru,. dascaliloru si ici si colea 
a advocatiloru. Dăca vremu se alegemu, se recere 
in totu casulu lupta energica si onesta, luminarea

multi barbati din 
voitu se 6sa dm 
asupra adressei si

bine vediutu in cercurile curții, 
catu si la dame; ci ar’ avă

si B. Horvăth, Wahrmann, 
ca voru parași cu deseversire 
incatu dlu Tisza in urma

inse mai multa si mai grea 
mai vertosu, 
cumu este la

D6r’ ceea ce se pbte in

poporului continua; 
este lupt’a a tienă poporulu passivu, 
ddca nu este resonu de autonomia, 
romanii transilvăneni.
Dobritienu si iu alte orasie maghiare, de ce se nu 
se p6ta celu puținu pe jumetate si in comitatele 
curatu romanesci din Ungari’a ? Lumea de astadi 
nu ne mai intrdba, ce feliu de politica urmarimu, 
ci cauta se vddia, catu potemu cu propriele poteri 
prin munca continua dobândi in comune, in comi
tate, precumu si acolo, unde se hotaresce despre 
averea si sângele poporului De aceea faptulu, ca 
in orasiulu Blasiu in Transilvani’a s’a alesu acuma 
de curându notar.iu comunalu unu stră
in u , 
in 
premerse voru fi unele, cari nu 
t6te cu ideile multora, ve rogu, 
că pentru 
parii, se binevoiți a dă locu si acestei păreri, 
nu prejudeca intru nimicu decisiunei unanime, 
care trebuie se venimu odata toti romanii.

— a produsu simtieminte curiăse pana si 
cercurile străine din Pest’a. — Deși in cele 

se unescu intru 
ideile multora, ve rogu, d-le Redactoru, 

ascultarea opiniuniloru venite din alte 
care 

la

mea va servi de basa unei epoce noue in 
De candu am onăre a fi membrulu acestei 
arareori m’am folositu de dreptulu vorbirei, 
inse cu acea, ca de cate ori am aflatu iu- 

am tacutu, si tătdeauna sinceru, 
seu stang’a, — ca-ci eu tienu, ca 

sale acelu d e- 
retrage dela vorbire 

se teme, ca pa re rea

Discursulu deputatului Parteniu Cosm’a,
tionntu in siedinti’a camoroi Ungariei la 25 Nov. c. n. 1878

On. casa ! Nime nu va așteptă, că in stadiulu atatu 
: de inaiutatu alu desbaterei si după atatea vorbiri escelenti 
se mai producu si eu argumente noue referităre la obiectulu 

, principalu alu desbaterei — la direcțiunea politicei orien- 
i tali a guvernului nostru de esterne, — si deca totuși ’mi 
iau voia acumu in moinentulu ultimu a mi ridică graiulu, 

I o făcu acest’a mai alesu pentru că se nu se pota dice, ca 
I nici unu deputatu de naționalitate romana nu si-a desco- 
peritu opiniunea in privinti’a acestei cestiuni pouderăse, care 
după parerea 
patri’a năstra. 
camere, fărte 
me magulescu 
dispensabila tacerea - 
fara privire in drept’a 
nu corespunde datori n t i e i 
putatu, care se retrage dela vorbire nu
mai pentru ca se teme, ca parerea s’a va 
produce ici colea displace re, seu ca nu va 
fi acceptata, ca-ci pentru acea suntemu aci, că so 
vindecamu ranele esistinti cum se păte mai bine, er’ a le 
vindecă numai asia le potemu, deca le cunăscemu. Si de 
astadata deci voiu fi francu intru manifestarea convingerei 
mele, si pe catu so păte de obiectivu.

Incatu privesce cestiuuea ocuparei Bosniei si Herzego
vinei, eu marturisescu, ca am implinitu ceea ce presupune 
dlu primu-ministru, adeca am supus’o judecății 
alegator iloru mei, caror’a — provocatu fiiudu inca 
in luna lui Iuliu, candu nu erau inca cunoscute oficiale Andrăsy,

atatu la • dispusetiunile congressului din Berlinu, li-am scrisu urma- 
de gandu 
desbatere 
cu comi-

lărele : „De cumva s’ar’ adeveri faim’a respandita priu 
diuare, adeca: ca guvernulu nostru comunu de esterne, 
incuviintiandu politica espansiva a Russioi, va imparti cu 
ea prad’a, eu pentru acest’a fapta, deși in a d e v e r a- 
tulu sensu alu cuvântului apartienu partidului 
liberalu, — ori in ce forma ar’ veni ea pe tapetu — 
i-asi dă votu deblamu; ca-ci ocuparea Bosniei 
si Herzegovinei eu o consideru de suficienta : pentru că se 
ne ruineze de tătu finanțiele, cari deja sunt in stare fărte 
desperata, er’ provinciale ocupande de apte, ca după ce cu 
enorme sacrificii le-am adusu la maioreuitate se devină in 
corpulu patriei năstro dynamitulu ce o va sparge"
— Stilulu acestei sentintie intr’adeveru nu este chiaru ne- 
tedu, der’ nici n’a fostu ea menita pentru parlamentu, iusa 
in esentia ea este totu acea, ce in diforito variatiuni o des- 
voltara inaintea mea o mulțime de oratori escelenti, si cu 
o logic’a atatu de fundata a demonstrat’o dlu condepntatu 
Zsedenyi. La acest’a mi-au respunsu alegetorii cu aceea, 
ca m’au tramisu aici, că se-mi implinescu 
promissiunea.

Cu tăte acestea dloru ! situatiunea este atatu de grava, 
mai cu sema, deca consideramu complicatiunile esterne, deca 
cumpanimu dechiaratiunilo dlui primu-miuistru, si deca pa- 
trundemu la însemnătatea — nu atatu a proiectului de 
adressa presentatu din partea deputatiloru Croati, ci mai 
multu la a cuventarei, cu care ne-a presontatu dlu Mihai- 
loviciu acelu proiectu, — la care inse fărte puținu s’a re- 
flectatu, — ca adeca: „pote vorbi opositiunea ce voiesce, 
ca-ci elu a vodiutu aici perondandu-se 5 — 6 guverne, in 
cari inse numai persănele s’au schimbata, der’ politic’a 
totu aceiași a remasu, ca-ci in patri’a năstra nu este 
possibila alta politica decatu acea, carea se 
manifesta si in ocupatiunea din cestiune, si ca chiaru opo
sitiunea de ar’ veni la guvernu, nici ea n’ar’ pote urma 
alta politica," — dicu situatiunea este atatu de grava, si 
responsabilitatea impreunata cu votulu atatu de mare, — 
incatu eu n’asi hesită 
m’asi convinge, 
prin respingerea decatu prin incuviintiarea politicei mani
festate prin ocupatiune, din doue rele asi alege pe celu 
mai micu. Inse acel’a, care este chiamatu se ne lumineze,
— ministrulu nostru de esterne — este deja de 3 septe- 
maui in midiuloculu nostru, corporatiuuea, carei’a este da
torie se si justifice politic’a, de 3 septemaui este coadunata
— si elu totuși afla cu cale a tace. Deci eu cu mintea 
mea de laicu, fiiudu silitu a amblă numai pe piciărele 
proprii si a-mi basea vederile numai pe resultate, nu me 
potu 
vi o 

a mi schimba seutinti’a, decumva 
ca făcu unu mai mare reu patriei mele

afla iudomuatu a-mi strămută judecata ce avui onăre a 
preseută.
De cumva a’si ave si eu ingrigirile, cari se vede a le 
condeputatulu Politii, si deca asi potd impartasi ve- 

va se dica
ave
derile dlui primu-miuistru despre ocupatiune, 
deca m’asi teme si eu, ca ocuparea Bosniei si Herzegovinei 

ar’ insemnâ inaugurarea unei politice anti 
slave, — fația de faptele complinite, cari după convin
gerea mea nu se mai potu strămută, păte ca.asi dice si eu: 
treca duca-se, si asi votâ pentru adress’a maioritatii; inse 
eu credu chiaru contrariulu, eu me temu ca prin acest’a 
s’a pusu b a s’a unei direcțiuni politice slave 
in p a t r i ’a năstra. Eu uu potu fi atatu de naivu, 
că se credu, ca ocuparea Bosniei si Herzegovinei are numai 
acelu scopu, ca noi se facemu ordine iu acele pioviucii 
neglese si spoliate si iu urma, după ce le-am civilisatu si 
după ce cu iuvestitutiuui enorme le-am ridicatu la o stare 
iuflorităre se lo redamu Turciei. Asta, cu tăte simpatiile, 
ce o mare parte a poporului maghiaru le nutresce pentru 
turci — credu, ca nici iusisi turcii n’ar’ cuteza se o spero 
dela noi; er’ Europ’a, carea nu esista si nu face nimicu 
pentru noi, — nu merita atata gonerositate din partea 
năstra, Din contra, eu asia credu, ca noi pentru aceea 
ocupamu Bosni’a si Herzegoviu’a, că se le anecsamu, si 
de voi’a năstra nici candu se nu le mai damu din poses- 
siune si in acest’a zace pericululii pentru noi. Pentru ca 
mai alesu, deca consideramu insemnatatea cuvinteloru dlui 
ministru-presiedinte, caro in cuveutarea s’a de alaltaori no-a 
disu urmatărele: „Aceea inse o sustienu, ca da! Herze- 
govin’a si Bosni’a au fostu acelu foculariu, unde atatu din 
vecini, catu si depărtare dela nordu coadunandu se mate- 
rialulu de aprinsu — de aci s’au datu focu orientului" — 
me fărte temu, ca acoste provincii, chiaru cu consimtie- 
mentulu popăreloru loru voru servi de ansa la unu evoni- 
mentu de alu lumei, carui-a vomu trebui se ne opunemu, 
apoi de orece precumu insusi dlu ministru presiediuto afirma 
„celu ce cuteza a stă in caloa unui evenimontu de alu 
lumei negresitu devine cutropitu", eu prevodiu nascendu-so 
din acest’a acuisitiune noua o astfeliu de sărte pentru patri’a 
năstra, carea nu este de iuvidiatu, la carea deci eu nici 
midiulocitu nu voiu se contribuiu cu votulu meu.

Nu sum eu acel’a dloru ! carele asi nesui a impodecă 
eliberarea popăreloru apesate din orientu, seu carele asi 
indemnă pe guvernulu nostru, că legendu sărtea patriei 
năstre de a Turciei se ’si scăta spad’a pentru integritatea 
acelui imperiu putredu. Eu mi-arn datu deja opiniunea 
in asta provincia inca in anulu trocutu, candu prima ora 
a venitu pe tapetu cestiuuea orientala in parlamentulu 
nostru — de mi aducu bine aminto iu lun’a lui Iuniu, si 
de atunci inca n’am causa se mi-o stramutu. Am disu 
adeca atunci in contra torentelui opiniunei publice maghiaro 
si sustienu si astadi, ca Turci’a asia, precumu era, cu in- 
stitutiunile sale theocratice, nu numai ca nu se păte sus- 
tione, der’ nici nu păte stă in interessulu uostru, că se so 
sustiena. Turci a ni-a fostu celu mai complitu inimicu 
pana ce ia fostu eu potintia, si deca am patimitu noi dela 
cineva dela Turci’a am patimitu, si deca sunt otornisato 
peutru popărele acestei patrie pagiue gloriăse in istoria, 
acelea se referescu mai alesu la luptele avute contra tur- 
ciloru. Numai de atunci nu ui oste periculăsa Turci’a, de 
caudu nu mai pote, acuma insa a devenitu periculăsa chiaru 
prin slăbiciunea s’a, prin institutinnile sale necorigibili.

Precepu causa pentru ce o parte a poporului maghiaru 
se insufletiesce atatu de tare pentru turci, — permiteti-mi 
se fiu sinceru si in ast’a privintia ; se insufletiescu po
porulu pentru ca i s’a implutu capulu cu noua inventiuno, 
ca elu ar’ fi consângenii cu turcii, — er’ 
politicii maghiari; pentru ca lo-ar’ place se sustiena pe 
Turci’a dreptu parafulger. Eu inse dloru ! v a s u 1 u 
pliuu de pul vere de pușca nu ’lu tienu 
b u n u d e p a r a f u 1 g e r u, eu nu voiu de vecinu p i 
uuulu, alu cărui casa in totu momentulu oste amenintiata cu 
aprindere. Referintiele de acolo — ori catu s’a afirmații aici 
contrariulu — nu se mai potu sustieue, der’ fiiudu ca sunt 
nereformabile nici nu trebuie se so sustiena, doci repetu, ca 
niciodată n asi legă sărtea patriei mole de a unui asemene 
stătu : unui stătu civilisatu, care numai catu de catu 
tiene la reputatîunea s’a morala, uu ’i este pormisu se faca 
asi a ceva. Eu privescu oriontulu de proprietatea popăro- 
loru de acolo, si pe nime altulu nu tienu indreptatitu a 
primi ereditatea Turciei, decatu pe poporale ce o locuiescu. 
Eu asi fi doritu si dorescu, ca după inevitabil’a disvolvaro 
a imperiului turcescu, se se coustituiesca in loculu lui, 
după individualitatea naționala a popăreloru din orientu, 
mai multe staturi mici independiuti provediuto 
cu 16 te atributele de esistiutia si asie- 
diate sub garanția colectiva a Europei. 
Si nu m’asi teme, ca staturile acelea, chiaru de ar’ si fi 
unulu doue slave intr’insele, ar’ deveni uneltele Russiei 
s’au ar’ gravita la ea, periclitandu-si prin aceea libertatea 
si independinti’a, pentru ca fericirea unui stătu nu sta in 
marimea, teritoriului ci in libertatea lui; prin urmare unu 
stătu deși micu, deca ’si pote desvoltă institutiunile con- 
formu datineloru si iuteresseloru salo, uiciodata nu-si va 
sacrifică independinti’a si libertatea s’a numai, că se se păta 
contopi si perdo in altulu mai mare, ci din contra le va 
aperă cu tăta resolutiuuea. Ve maturisescu sinceru, ca 
pentru asigurarea simpatiei si aliantiei acestoru popăre eu 
asi fi doritu, că noi se nu lasamu Russioi glori’a oliborarei 
loru, ci se li o esoperamu noi, inse acest’a gresiela nu o 
de acuma, ci este de unu datu mai vechiu, si deca nu so 
mai pote corege, celu puținii se fimu nesuitu a alteră roulu 
pe cate se potea si pe viitoriu a ne asigura gratitudinea si 
încrederea popăreloru din Orientu ; — guvernulu nostru de 
esterne inse, după modest’a mea părere, a urmatu chiaru 
contrariulu. Ca-ci se insiela fărte acel’a, care cugeta, ca 
locuitorii provinciiloru ocupate voru privi in noi pe elibera
torii loru, si ei atunci candu cugetau, ca scapa pe vecie 
de unu tiranu fara cumpetu, sunt bucuroși a deveni supusi 
altei stăpâniri dosi mai umane, der’ care in fiue totu nu 
li va dă libertatea, pentru care de secuii se lupta. De 
altmintrea primirea ce o intimpinaramu la densii este destula 
dovada despre simtiemiutele loru.

On. casa ! n’am ce face, der’ eu asi’a vedu, si din re
sultate sum necessitatu a deduce, ca noi facemu o politica 
de totu neînsemnata, o politica numai de adi pe mano. Eu 
asi’a credu dloru! ca deca guvernulu nostru inca si as
tadi afla de lipsa a acuiră patriei năstre noue provincii cu 
elemente eterogene, nu tiene contu de spiritulu tempului, nu 
vrea se incepa, ca a trecutu deja timpulu intemeierei state- 



loru de mozaicu, ca astadi numai principiulu de 
naționalitate are potere de a construi si a desfiintiâ 
state si in contra poterei destructdre a principiului de na
ționalitate, numai aliantie sincere, basate pe interesse co
mune potu salvă de nimicire pe națiunile mai mici. Deca 
guvernulu nostru ar’ fi condusu de o politica mai inalta, 
do adevorata politica a viitoriului, nu precepu pentru ce 
nu lucra in acea direcțiune; ca se facernu posibila celu pu- 
șinu aliauti'a sincera a aceloru popora, cari mai tare sunt 
espuse uudeloru panslavismului ? ! Mai alesu doue elemente 
suut aici dela natura avisate unulu la altulu, care numai 
impreuua potu asistă si eventualininte împreuna voru su- 
cumbe, — acestoa sunt: maghiarii si romanii. 
Decumva guvernulu nostru era petrunsu do acestu adeveru, 
trebuiea se observe cu totulu alta atitudine in cestiunea 
Basarabiei, si inca cu atatu mai vertosu, ca cestiunea nu 
eră numai romana ci si ungara, der’ precumu am esperiatu 
nici macaru atata n’a facutu pentru vecin’a Romani’a, catu 
a facutu guvernulu îndepărtatei Anglie. Nu am asceptatu 
eu, ca guvernulu nostru, după ce a vediutu, ca celelalte 
poteri mari au abandonatu Romani’a si nu se ospunu pentru 
drepturile celui mai slabu fația de celu putinte — singuru 
se declare resbelu Russiel, der’ celu puținu atata cu dreptu 
cuveutu a potutu pretinde ori care, ca in contra unei pro
ci deii atatu de perfide, cum a fostu a Russiei fația de 
aliatulu seu, in contra violentiei lipsite de orico basa mo
rala, se fl protestatu cum a protestatu represontantele An
gliei, se fie uisuitu a ’si manifestă simpathi’a ce o merita 
aceea națiune, si prin asta se pună basele increderei si 
eventualei aliantie in viitoriu. Dorere ! inse, ca nici ma
caru atata n’a facutu, deși nu credu se esiste unu omu 
seriosu cugetatoru in tier’a acesta, care se nu fia couvinsu 
dospre necessitatea unei aliantie sincere si durabile intre 
Romani’a si Ungari’a in interessulu ambeloru state.

După acesti’a se-mi fia permisu a face cateva reflec- 
siuui la uuelo puucte ale cuventarei de alaltaeri a d-lui mi- 
nistru-prosiedinte. Spre a justifică ocupatiuuea si spre a 
dovedi, ca nici tractatele europene nu suut suficieuta basa, 
pentru că insasi Europ’a se le respecteze, — referitoriu la 
tractatulu de Parisu dice : „Ca incatu s’au consideratu trac- 
tatulu do Parisu do tăte poterile europene atunci si chiaru 
atunci de basa a regularei referiutieloru din Orientu, că se 
nu amintescu mai multe, dovedesce aceea, ca principatele 
Moldov’a si Valachi’a in contr’a dispositiuuiloru unui fărte 
momentosu punctu alu acelui tractatu s’au prefacutu in Bo- 
mani’a." Si ce a doveditu d-lu ministru-presiedinte cu amin
tirea acestui faptu ? Nimicu alt’a, decatu, ca si chiaru in- 
altulu corpu diplomaticu, — acoi’a adoca, care ’si aroga 
dreptulu a dispune iu uumole „ Atotpotintelui D-dieu“, — 
atunci, candu întreprinde mesuri nesuficiente, caudu igno- 
reza dorintiele aceloru popăre, de a caroru sorte dispune, 
face astfoliu de lucruri, de cari buuulu D-dieu alu dreptății 
uici o sciro nu are, lucruri, cari nu potu coută la o vietia 
durabila. Este adeveratu, ca tractatulu de Parisu a devenitu 
eludatu iu acestu punctu cu multa desteritate, vin’a inse o 
porta insusi cougressulu, ca-ci dorintiei juste a respectivi- 
loru, care totodată a fostu si interessu europenu — a satis
făcuta si n’a satisfăcuta. Acele principate, cari niciodată 
u’au fostu supuse suveranității Porții otomane, tunse si slă
bite deja binisioru prin binevoitorii sei vecini — provocate 
fiindu, au respunsu; ca ele numai asiă ’si potu împlini 
missiunea europena, deca li se va concede unirea intr’unu 
principatu cu numele Romani’a. La acest’a intielept’a diplo
mația le-a respunsu cu aceea, ca le-a incuviintiatu numele 
do „Principate tiuite11, der’ unirea totuși le-a denegat’o, 
dispunendu, ca fiecare principatu se-si alega pe Dornni- 
torinln seu separata de colalaltu, apoi peutru uniformitatea 
administratiunei interne lo-a mai impusu o forma de dele- 
gatiuno comuna. Aceste mesuri n’au multiamitu pe nimeni, 
n’au multiamitu o parte a acelor’a, cari le-au facutu si cu 
atatu mai puținu au multiamitu pe acei’a, de a caroru sorte 
se tracta, der’ n’au potutu corespunde nici interessoloru 
Europei, peutru-ca n’au fostu apte a aduce po acele doue 
principate iu positiune de a-’si împlini chiamarea. Princi
patele iuteressato n’au avutu co face si deocamdată le-a 
priuiitu si asia; caudu au fostu se se pună in lucrare apoi, 
le-a esocutatu după liter’a tractatului, inse astfoliu, ca iutio- 
lept’a diplomația a devenita bătută. Au alesu elo separatu 
pe Domnitori, der’ au alesu totu pe aceeași' persona, si prin 
ast'a au impliuitu liter’a tractatului, der’ iu esintia s’au 
implinitu dorinti’a loru, ca-ci din ast’a s’a născuta in urma 
unirea. In urma a aflata si diplomati’a, ca s’a lucrata in- 
tioleptiesce si nu i-a pre pasatu de pacalitura, ca-ci s’a 
couvinsu, ca pontru interessulu Europei este mai corespun- 
dietoru asiă, decatu cumu dispusese congressulu.

(Va urmă.)

Din camer’a romana.
In siedinti’a din 21 Nov. v. au fostu aleși de 

vice-presiedinti ai camerei d-nii: N. R. Locusteanu, 
Stolojanu, Hasnasiu si Sc. Pastia. — In 22 Nov. 
se alesera membrii comissiunei financiare, apoi ai 
celei de petitiuni si de indigenatu, dr’ in diu’a ur- 
mat6re, 23, se alese comissiunea comunala si co
missiunea de respunsu la discursulu tronului. In 
acdst’a din urma fura aleși d-nii: E. Costinescu,
I. Codrescu, P. Gradisteanu, D. G-iani, N. Flev’a, 
C. Gradisteanu si I. Nanu.

In siedinti’a de Vineri, 24 Nov., d, ministru 
de esterne comunica mesagiulu domnescu, prin care 
se inaintdza adunării conventiunea inchia- 
i a t a cu guvernulu o t o m a n u i n pri
vi n t i ’a r e p a t r i a r i i p r i s o n i e r i 1 o r u. 
Conventiunea prevede, ca Turci’a trebuie se pla- 
tâsca pentru iutretienerea prisonieriloru 1.400,000 
lei noui in moneta sunatâre si in rate pe termini 
de 7 ani. Miuistrulu de esterne dise intre altele : 
Acești 6meni (prisonierii turci) sunt nevinovati, 
si-au facutu datori'a de soldați, si astadi stau atatu

j timpu departe de familiele loru, lasandu, ca multi 
zăcu in pamentulu nostru; vin’a e si de astadata 
a diplomației; 7 luni amu staruitu se dobândimu 
ceea ce avemu astadi, după 7 luni venimu a șterge 
neintielegerile dintre inalt’a P6rta si Romani’a. 
Dd D-dieu, că acdst’a se fia unu inceputu de bune 
relatiuni intre fostulu nostru Suveranii, imperato- 
rele Turciei, si intre Suveranulu nostru. (Aplause.)

După acdst’a dd. P. Gradisteanu, N. Ionescu, 
V. Maniu si I. Agarici au propușii modificarea 
art. 8 si 9 din codulu civilu in modulu urmatoriu: 
„Veri-ce individu nascutu si crescutu in Romani’a 
pana la maioritate, si care nu se va fi bucuratu 
niciodată de vreo protectiune străină, va potd in 
cursulu unui anu după maioritate, fara altu stagiu 
sdu indeplinirea altoru conditiuni, se reclame cali
tatea de romanii, pe care inse nu o va potd do
bândi decatu printr’unu votu alu corpuriloru le- 
giuitbrie." — Modificarea art. 9 din cod. civ. se 
cere cu deosebire din motivulu, ca acestu articulu 
creaza in favbrea străinului, nascutu in Romani’a, 
unu dreptu mai mare decatu ilu are romanulu 
nascutu in afara de teritoriulu României, care nu 
p6te deveni cetatianu romanu decatu numai prin
tr’unu votu legislativii, pe candu pentru strainulu 
nascutu in tiera si ajunsu la maiorenitate este 
destulu a face o declaratiune iu cursu de unu 
anu spre a dobândi dreptulu de cetatianu romanu. 
— Cerendu-se apoi urgenti’a propunere]’ de susu 
s’a pusu la votu si s’a admișii.

BEGUL-AMENTU-
pentru impartirea si organisarea administrativa a Dobrogei,

(Urmare.) 
TITLU LU II.

Dospre p r e f e c t u.
Art. 10. Prefectulu, in districtulu seu, este repre- 

sentantulu guvernului centralii. Elu are subingrijirea si 
respunderea s’a ordinea publica si prin urmare, garanti’a 
proprietatiei, a averei, a onărei, a libertatiei individului si 
ocrotirea dreptariloru libertatiei tutuloru culteloru.

Art. 11. Prefectulu administreza districtulu seu, deo
camdată, după legile si obiceiurile locale, daudu totu aju- 
torulu administrației intru esecutarea întocmai a regulameu- 
teloru celorulalte ministerie.

Art. 12. Că representantu alu guvernului centrata, 
elu are la dispositiunea s’a, in marginile legei, poterea 
publica.

Art. 13. Elu in acesta calitate, are antaiulu pasu la 
tăte receptiunile, primesce tăte felicitările. Elu observa 
mersulu tuturoru servitieloru si părerile sale, candu crede 
nocessariu, le supune la apretiarea ministrului respectivu.

Art. 14. Toți funcționarii administrativi si politianesci 
sunt sub ordinele salo.

Art. 15. Prefectulu este obligata că in fiecare 15 diie 
se reporteze ministerieloru respective imbunatatirilo si refor
mele ce credo necessaru a se introduce in legislați a locala 
actuala, care se inlesuesca pe catu s’ar’ pote apropiarea de 
legislati’a generala a tiorei. Astfeliu scol’a, administrati’a 
comunala si judetieua, servișiulu sanitariu si drumurile do 
comunicație voru face obiectulu primeloru dispositii, la caro 
prefectulu va fi datoru a dă tota seriăs’a s’a solicitudine. 
Mesurile propuso si adoptate de ministeriele respective si 
aprobate ile Domnitoriu, prefectulu le va face cunoscute 
populației prin ordonautia si ie va esecută intocmai.

Art. 16. Tient’a, la care prefectulu cauta a se silf se 
ajunga, va fi legislati’a generala a tierei. Pontru a ajunge 
inse la acăst’a, este obligata a luă mesuri prudinti, lasandu 
timpu populației locale a se petrunde de folăsele nouoloru 
reforme.

Art. 17. In ori-ce casu prefectulu este tienutu a nu 
trece presto legile gonerale ale tierei. Este lasatu la inteli- 
ginti’a s’a se nu aplice inse unele parti, care ar’ fl in con- 
tradicere cu deprinderile si cu legislati’a locala. — Man
tie n e r e a i u b i r e i si a infratiro.i intre dife
ritele culte si nationalitati, prin respectarea 
datiueloru si dogmoloru fiecărui culta, va face prim’a pre- 
ocupatiune a prefectului. Locuitorii Dobrogei (ai Romanici 
transdanubiano) fiindu considerați că fii ai aceleiași Romanii, 
toti se voru bucură de o potriva de aceleași îngrijiri si 
drepturi, si prefectulu este insarciuatu cu acest’a.

Art. .18. Prefectulu lucreza sub ordinele directe ale. 
ministrului de interne, esecutandu in același timpu ordinele 
tuturoru celorulalti miniștri in atributiunile loru.

Art. 19. Prefectulu este supusu la tote celelalte în
datoriri catra diferitele ministerie, întocmai că si ceilalți 
prefecți ai tierei.

Despre administratorii de p 1 a s i.
Art. 20. Administratorii in circumscripti’a iucredintiata 

loru, au aceleași îndatoriri si drepturi că si prefectulu.
Art. 21. Administratoruta lucreza sub ordinele prefec

tului. Elu ei iulesnesce tăte sciintiele culese la localitate si 
prin rapărte septemauale le supune la apretiarea prefectului, 
care apoi le stadia si le modifica conformu indatoririloru sale.

Despre politiaiu.
Art. 22. Politiaii sunt directa sub ordinele prefectului 

si administreza politi’a in marginile legiloru si obiceiuriloru 
esistinti locale si conformu instrucțiunilor!! prefectului. — 
Elu are sub ordinile sale t6ta politi’a locala.

Despre primarii de comune.
Art. 23. Primarulu este numitu de catra prefectu dintre 

cei cinci locuitori aleși ai comunei. — ltoligiunea nu este 
unu obstaculu la numirea primarului. Prefectulu va caută 
inse in alegere a ave in vedere religiunea professata de celu 
mai mare nume.ru.

Art. 24. Primarulu, asistatu de consiliata, ingi’ijesce si 
ia. mesurile cuvenite pentru politi’a rurala, pentru paz’a 
bunei ordine si linisce intre locuitori si pentru indeplinirea 
ordiniloru ce ar’ primi dola autoritatea superiăra. — In 
casu de crime seu de delicte, elu urmaresce si descopere pe 
autorii loru pana la sosirea administratorului de plasa, 
carui’a i va fi facutu cunoscuta iudata comiterea faptului. 
Elu va incunosciintiâ in totdeun’a pe administratorulu de 
plasa despre veri-ce turburare seu ueorauduiela intemplata 
intre locuitori.

Art. 25. Consiliulu comunalu sub presiedinti’a primaru
lui, va cauta se impace tote neintielegerile dintre locuitorii 
comunei. Are îndatorirea de a luă tăte mesurile necessarie 
pentru prosperarea interesseloru generale ale comunei. Este 
respunsabilu pentru veri-ce desordino din caus’a religiunei; 
va acordă egala protectiune tuturoru culteloru, va îngriji 
pentru bun’a stare a scălei si a timpleloru religiunii.

Art. 26. Prin midiutocele, de care păte dispune, con- 
siliulu comunalu va face că stradele si caile de comuni- 
catiune de pe teritoriulu comunei se fia intretienute in con
ditiuni satisfacatore.

Art. 27. Primarulu se va supune ordineloru admini
stratorului de plasa. Elu va pote cere ajutorulu fortioi pu
blice peutru restabilirea ordinei, iu casu candu va fi turbu
rata in interiorulu comunei. Administratorulu ’lu va pote 
suspendă, candu l’ar’ dovedi abatutu dela datoriile sale. — 
Prefectulu numai ’lu păte revocă.

Art. 28. Candu s’ar’ constată, ca consiliulu comunalu 
nu corespunde indatoririloru sale, administratorulu ei sus
penda esercitiulu autoritatii sale si va reporta prefectului, 
care păte disolvă consiliulu si ordonă alta alegere.

Art. 29. In comunele de resiedintia a prefecturei, pre
fectulu păte presidâ adunarea consiliului comunalu, veri de 
cate ori va crede de cuviintia. Păte delegă se’lu inlocuiesca 
pe directorulu prefecturei.

Art. 30. Alaturatulu stata, care ficseza numerulu func- 
tionariloru si apuntamentele loru, se va aplică pentru Do- 
brogea, pana ce Corpurile leginităre voru organisâ prin lege 
acesta parte a României.

Art. 31. Ministrulu nostru secretariu de stata la de- 
partamentulu de interne este insarcinatu cu esecutarea aces
tui decreta.

Data in Bucuresci, Ia 13 Novembre 1878.
Carolu.

Ministru-sccretariu de stătu la depart. de interne :
C. A. Rosetti. Nr. 2533.

20 1 -v e x s e.
(Noulu comandau tu militar iu alu 

Transilvaniei) d. generalii Ferdinand Bauer 
s’a reintorsu din calatori'a s’a de inspectiune in 
Sibiiu, după ce a mai visitatu in 3 1. c. si for- 
tareati’a Albei-Iulie.

(f T e o d o r u P e t r i s i o r u,) zelosulu si 
activulu professoru la gimnasiulu din Blasiu, iu 
etate abia de 33 ani a inoetatu din vieatia la 
4 1. c. in spitalulu civilu din Sibiiu si a fostu 
inmormentatu totu in Sibiiu, la 7 1. c. Intr’ensulu 
a perdutu națiunea nbstra earasi unu dernnu si 
neobositu lucratoriu pe campulu culturei nbstre 
naționale. Fia-i memori’a binecuventata !

(„La Voce d ’I t a 1 i a“.) Cetitoriloru noștri 
le este cunoscutu nobilulu scopu, care a indeinnatu. 
pe eminentulu publicistu d. cavalerii Enrico 
Croce a sc6te unu diuariu in limb’a italiana si 
romana in Bucuresci. Publicandu mai la vale o 
invitare de prenumeratiune la acestu organu de 
lig’a greco-latina, „La Voce d’Itali’a", diu care 
au aparutu deja 11 numere, dorimu si speramu, 
ca va fi imbrațiosiatu cu căldură si de catra ro
manii din Transilvani’a si Ungari’a.

(Patriotism ulu femei loru romane 
in t i m p u 1 u r e s b e 1 u 1 u i.) Cetirnu in „Ro
manulu" : „Ni se tramite urmatoriulu articulu, 
caruia ’i damu cu plăcere locu in colânele nâstre, 
atragându asupra’i atențiunea dlui ministru com- 
petinte: „„Resbelulu din urma, care a doveditu 
lumii viteji’a ostasiului romanu, ne-a oferitu, pe 
laoga tbte relele si avantagiele lui, si ocasiunea 
de a cunâsce si aplaudă, patriotismulu femeiei 
romane din t6te părțile. Catu ne simtiamu mau- 
gaiati vediendu, ca pe candu fiii tierei isi faceau 
cu demnitate datori’a in lupt’a eroica pentru 

nume.ru


onârea națiunii, fiiele intregei națiuni, demne ur- 
masie ale strabuneloru loru, alergau s’aduca obo- 
lulu loru pe altarulu patriei, dandu sprijinulu loru 
causei naționale. Dâmnele romane si-au implinitu 
cu demnitate si ondre datori’a ce le era impusa 
prin numele ce porta, prin simtiemintele ce nu- 
trescu si nu numai cele din Romani’a libera si 
independinte, ci si cele de dincolo de Carpati. 
Acâsta purtare a dâmneloru romane merita deplina 
recunoscientia. Ea merita si indemna; ca-ci e 
bine de a nutri aspiratiunile frumdse si nobile 
ale unei națiuni. Acest’a, credemu, a fostu si 
scopulu creării ordinului „Elisabet’a D6mn’a“. D6m- 
nele romane din Austro-Ungari’a, adica cele din 
B covin’a si Transilvani’a, (si nu mai puținu cele 
din Ungari’a — Red. „G. Tr.“) au participatu 
cu zelu la ajutorarea ostasiloru romani răniți. 
Listele ofrandeloru tramise de comitetele aceloru 
dâmue catra Crucea roșia din Romani’a, său catra 
guvernulu romanu, s au vediutu publicate prin di
feritele foi romane. Sta acuma la guvernu de a 
intrebuintiâ bine acâst’a institutiuue a decoratiunii 
pentru d6mne, a careia menire este, nu numai de 
a recompensă, faptele eminente si patriotice ale 
dâmneloru, ci si a dă, pentru viitoriu unu iudemnu 
la astfeliu de fapte vrednice de imitatu. Nu ne 
indoimu dâr’, ca guvernulu nu va trece cu vederea 
nici pe acele fiice ale Romanimei, care apartienu 
altoru state, si care au ingrijitu, câ se nu lip- 
sâsca pe altarulu națiunii nici ofrandele Romani- 
loru transcarpatini." “

(Concertele filarmonice in Bra- 
siovu.) Dilele trecute s’a datu ocasiune publicu
lui din Brasiovu a asistă la unu concertu datu de 
capel’a orasianâsca cu binevoitârea cooperare a 
unoru diletanti. D. A. B r a n d n e r , conducâ- 
toriulu acestei capele, a sciutu cu program’a s’a, 
care a fostu pe atatu de bine esecutata, precatu 
si de alâsa, se atraga tdta atențiunea auditoriloru. 
Program’a a fostu urmatârea: Ouvertura la „Fru- 
m6s’a Melusin’a" de Mendelssohn ; „Fantasia pentru 
flauta" de Galii R., esecutata de d. virtuosu A. 
Frey ; Preludiu la oper’a „Lohengrin" de Wagner 
R. si „Simphoni’a" II (D-dur) de Beethoven. — 
Mai multu a incantatu pe publicu „Fantasi’a" 
pentru flauta. Cunoscutulu virtuosu pe flauta d. A. 
Frey a seceratu cu acdsta piesa din nou prin des- 
teritate, tonu, briliantia si prin rutin’a s’a artis
tica aplausele unuanime ale publicului. „Sympho- 
ni’a" de Beethoveu, unu opu din cele insemnate 
ale renumitului classicu, a fostu asemenea cu mare 
acuratetia si bravura esecutata de intrâg’a or
chestra, pentru care resultatu merita d. conducâ- 
toriu A. Brandner tâta laud’a, ca-ci si cu acâsta 
ocasiune a documentatu marele talentu, cunoscintie 
musicale si patienti’a ce-o posede. Ce s’atinge de 
celelalte doue piese, au fostu in t6ta privinti’a 
bine esecutate. Sperandu, ca si concertele viitârie 
filarmonice voru fi totu asiâ de bine arangiate si 
voru produce totu aceeași plăcere iubitoriloru de 
musica, reamintimu publicului nostru brasioveanu, 
ca alu 2-lea concertu filarmonicii se va dă in 
20 Decembre 1878, âr’ celu din urma in 14 Ia- 
nuariu 1879, si dorimu, că la aceste se fia repre- 
sentatu in numeru catu mai mare. T — a.

(Prim’a aniversare a caderei Plevnei) 
s’a serbatu eri in 28 Novembre iu București după 
urmatoriulu programu : La reversatulu soriloru 21 
tunuri au anunciatu capitalei serbarea. La drele 
11 dim. mare serviciu divinu la Metropolia, ro- 
gatiuni de multiamire pentru succesulu armeloru 
romane si rogatiuni pentru sufletele celoru cadiuti, 
asistandu M. S. R. Domnulu si tâte autoritatile 
militare si civile.

(De principe alu B u 1 g a r i e i) va fi 
numitu, cumu se anuntia, principele Battenberg 
(de Hess’a), care este spriginitu de Russi’a si de 
Germani’a.

(Imperatii Wilhelmu si Alesandru,) 
s’au reiutorsu ambii unulu in 5 si altulu in 4 
Dec. in capitalele loru. Imperatulu Wilhelmu s’a 
reinsenatosiutu pe deplinu si a luatu ârasi frânele 
guvernului in mana. Elu a fostu primitu cu 
mari ovatiuni in Berlinu. Nu asia de bine i-a 
mersu imperatului Alesandru la Livadi’a, ca-ci se 
dice, ca in curându va plecă ârasi la Nizza.

(A r m a t ’a russâsca d i n T u r c i ’a) se 
urca, după cumu ne spune „Polit. Corr.“, in mo
mentele de fația, pana la 270,000 6meni. Intrun’a 
sosescu trupe uoue din Russi’a spre intarire. In 
Adrianopole si Sofi’a si ’n mai multe alte puncte 
se continua cu multu zelu lucrările de intarire. 
Starea senatatii trupeloru russe e fărte rea mai cu 
sdrna din caus’a lipsei de cuartire, asia si clira’a 

nu le prea priesce. Timpulu e ploiosu si ne- 
gurosu si Balcanii sunt acoperiti de zapada. 30 
de locomotive si 600 vagone sunt necontenitu ocu
pate cu transportarea provisiuniloru la Adriano- 
polu, Filippolu s. a. In Odes’a si ’n tâta Ba- 
sarabi’a se făcu mari deposite pentru provisiuni.

(Tablouri.) Sub editur’a dloru Luis si 
Lachmann, au aparutu de curându doue frumdse 
si interessante tablouri, lucrate cu multa atențiune 
si purtandu urmatârele inscriptiuni, unulu : „Ca
ro 1 u I alu României in capulu ar
matei sale in câmp ani’a 1877—1878; 
celalaltu: „Intrarea triumfala a 
armatei in București." Celu d’antaiu 
se compune din o grupa de tabele, pare ca ar’ fi 
fotografiate, si cari infațisiâza principalele scene 
sangerâse si momente fericite in resboiulu de 
peste Dunăre. In midiuloculu tabloului se afla 
A. S. R. Domnitorulu in fruntea ostirei sale 
dinaintea Grivitiei, in memorabil’a di de 30 Aug. 
De giuru impregiurulu seu alte diece tabele mai 
mici representa in ordine cronologica : Lupt’a de 
anteposturi dela Olteniti’a (18 Apr.) bombardarea 
Vidinului dela Calafatu (15/27 Maiu), intrarea 
armatei romane in Nicopole (19 Iuliu), A. S. R. 
in fruntea armatei romane la Corabi’a (29 Aug.), 
asaltrlu Grivitiei (27 Aug./18 Sep.) batali’a dela 
Smardanu (12 Novembre), capitularea lui Osman 
pasi’a ia Plevn’a 19 Decembre) si in fine intrarea 
triumfala a armatei romane in Vidinu (12 Sept.) 
Acâsta grupa de mici tablouri nu este de catu o 
reproducere in miniatura după albumulu de ta
blouri, cu care d. Lachmau a fostu insarcinatu 
inca dela inceputulu resboiului, si care peste cu
rându va fi datu la lumina. Celu de alu doilea 
tablou, totu in genulu celui de antaiu, catu pri- 
vesce arfa cu care a lucratu, formatulu si marimea, 
representa intrarea triumfala a armatei romane iu 
București, sărbătorită cu atatu entusiasmu in diu’a 
de 8 Octobre. Ambele tablouri se afla de ven- 
diare la librari’a dlui Luis si costa atatu de ef- 
tinu, in coraparatiune cu îngrijirea, cu care sunt 
lucrate, incatu nu ne indoimu, ca toti, cari voru 
voi se păstreze o amintire ptisa despre maretiele 
fapte ale osteniloru noștri, se voru grabf se’si 
impodobâsca cas’a cu aceste icâne ale vitejiei 
romane. „Rom. Lib."

(D e s g r o p a r e a r u i n e 1 o r u T r o i e i.) 
De mai multi ani a capetatu Dr. Schliemann con- 
cessiunea dela guvernulu turcescu, câ se p6ta în
treprinde săpături in Asi’a mica pe loculu, unde 
după descrierile topografice ce s’au conservatu in 
Iliad a lui Homeru se da cu socotti’a, ca se afla 
terimulu, unde a fostu Troi’a vechia, de unde a 
plecatu mosiulu Ene’a la Itali’a după deremarea 
Troiei prin Elini. Mii de ani au zacutu ruinele 
Troiei ascunse in pamentu, pana candu in dilele 
nâstre Dr. Schliemann s’a apucatu cu totu de 
adinsulu se le desgrâpe. Elu descoperi multe 
lucruri interessante, pe cari le-a descrisu cu de 
ameruntulu in opulu seu ce tractâza despre lu
crurile desgropate la Hissarlic, care zace pe ruinele 
Troiei. Elu intrerupse lucrările sale pe unu timpu 
orecare. In anulu acest’a s’a apucatu de nou 
de lucru si a descoperitu patru tesaure unulu 
după altulu. Tesaurulu, ce l’a aflatu mai pe urma 
intrece pe tâte celelalte si este unu vasu de bronzu 
plinu cu cercei si cu alte ornamente (podâbe) de 
auru; apoi mai află 16 sabie de auru massivu fara 
manunchiu si multa argintăria. Pretiulu acestui 
tesauru, se dice, ca intrece pe tdte celelalte trei de 
mai inainte, Conformii puncteloru din firmanu, pe 
bas’a caruia Dr. Schliemann a capetatu couces- 
siune din partea guvernului turcescu, se sape in 
Troi’a, este obligatu, câ din tesaurele ce va afla 
se dâ jumetate pentru museulu imperialu din Con- 
stantinopole; de aceea fu avisatu guvernatorulu 
Dardaneleloru, de a primi din tesaurele descoperite 
partea ce compete museului imperialu si de a o 
depune in museu. Apoi se mai cuteze cineva a 
dice, ca turcii sunt barbari si ca nu promovâza 
cultur’a si civilisatiunea, candu punu ei atat’a 
pretiu pe antici tatile popăreloru din lumea vechia! ?

„LA VOCE d’ITALIA"
Dinari» Italo-Romanu.

Organu cLe Xiig’a. Greco-Latina. 
Directore ENRIGO GROGB.

Trei luni 6 franci. — Siese luni 12 fr. — Pe anu 20 fr.
(Pentru Transilvani’a se adauge in plus spesele poștale.)

Direcțiunea si Administratiunea:
Calea Victoriei 74, Bucuresci.

Sciri ultime telegrafice.
Bucuresci, 27 Nov. (9 Dec.) „Monitoriulu" 

de eri a publicatu decretulu, prin care se complec- 
tâza ministeriulu in modulu urmatoriu : D. I o n u 
B r a t i a n u, interne si presiedinte alu consiliului; 
d. Dimitrie Sturdza, ministru de financie; 
d. Ionu Campineanu, la esterne; d. M. 
F e r i c h i d i, lucrări publice ; d. C a n t i 11 i, 
culte si instrucțiune ; d. Eugeniu Statescu, 
justiția. La resbelu se dice, ca se va numi mai 
tardiu d. col. D a b i j a. In siedinti’a de Luni a ca
merei s’a cetitu mesagiulu, prin care se anuncia 
reconstituirea noului cabinetu si program’a minis- 
teriului. Acest’a s’a presentatu si Senatului si a 
fostu primitu cu aplause.

Dr. Nicolau Olariu
advocat u, 

si-a deschisu cancelari’a sa in Sibiiii strad’a 
Poplacii Nro. 25 etagiulu primu. . 2 — 3

Nr. 1125/a. f. sc. gr. 1—3
Escriere de licitatiune.

Pentru esarendarea dominiului dela 
Cristurulu Ciceului, fostu a lui Torma 
Kâroly, acumu proprietatea fondului de stipendie 
alu fostului alu douilea regimentu romanu de gra- 
nitiari din Ardealu, pentru timpulu din 1 Ianu- 
ariu 1879 (noue) pana la 31 Decembre 1884 
(patru), se va tieuâ licitatiune publica iu 30 De
cembre 1878 dela 9 6re diminâtia pana la 12 
bre amâdiadi in cancelari’a administratiunei fon- 
duriloru scolastice granitiaresci in Naseudu.

Acelu dominiu pretiuitu judecatoresce cu pădure 
cu totu la 157,704 fl. v. a. consta din :

1. 231 jugere si 1540°D aratura, cu se
ni e n a t u r ’a de t 6 m n a cu totu ;

2. 146 jugere 1167°Q fânatia;
3. 4 jugere viia ;
4. 168 jugere si 211°D pasiune;
5. 1 jugeru din pădure ;
6. case frumâse de locuitu, edificie de eco

nomia ;
7. lucrulu parte cu palm’a, parte cu trasur’a 

dela 19 curialisti;
8. mbra de farina cu 5 petre din 1 Aprilu 1879 ;
9. jumetate dreptulu de carciumaritu din co

munitate, din 24 Aprilu 1879.
Pretiulu strigarei că arenda anuala e slatoritu 

la 2500 fl. v. a.
Pana la Începerea licitatiunei verbale (cu gur’a) 

se voru primi si oferte sigilate, timbrate si pro- 
vediute cu 10°/0 a pretiului de strigare in bani 
gafa.

Atatu celu ce va oferi mai multu in scrisu, 
catu si celu ce va oferi mai multu la licitatiunea 
verbala, va trebui se cunâsca pe deplinu conditiu- 
nile de licitatiune si se se supună acelor’a uecon- 
ditionatu.

Conditiunile de licitatiune si alte deslușiri stau 
spre dispositiune in cancelari’a fonduriloru in 
Naseudu.

Din siedinti’a comissiunei administratbre de 
fondurile scolastice granitiaresci si de stipendie, 
tienuta in Naseudu, 24 Novembre 1878.

Presiediutele: Secretariulu :
Gregoriu Molsilu, Ioachimu Muresianu.

vicariu foranu.

Nr. 3326. 1878. 2—3

Concurs u.
Devenindu vacantu postulu de notariu cercualu 

diu notariatulu Noulu romanu cu comunele afiliate 
Colunu, Gainariu, Feldibra si Rucaru se escriie 
concursu pana in 31 Decembre 1878. Cu acestu 
postu sunt împreunate unu salariu anualu de 400 
fl. v. a. si localu de cancelaria in comun’a Noulu 
romanu.

Doritorii de a concură la acestu postu au a 
documentă pe lenga cualificatiunea prescrisa in 
§ 74 si 75 art. de lege XVIII din anulu 1871, 
ca sciu tbte trei limbi ale patriei. — Petitiunile 
timbrate si prevediute cu documentele referitbre la 
recerintiele amintite au a se îndreptă pana la diu’a 
prefipta la subscris’a pretura.

Oficiulu pretoriale.
Arpasiulu-inferibre, 30 Nov. 1878.

Negrii le, pretore.
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