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Inca dela infiintiare dualismulu a fost pri- 
vitu câ unu esperimentu si astadi după o durata 
de patru-spre-diece ani, se recunăsce că a fost unu 
periculosu esperimentu. Intre tăte partidele din mo- 
narchia dude nu se potu impacâ sub nici-o impre- 
giurare cu form’a de stătu dinastica si aceste 
sunt : asia numit’a „partida militară/ care con- 
cade cu partida dualistica, si partid’a „Indepen
denților" unguri, supranumiți „Kossuthiani."

S'ar’ potă intemplâ câ diferitele nationalitati 
si partide, fiindu satisfăcute pretensiunile loru, să 
se impace un’a după alta cu form’a de stătu ac
tuala, impossibilu ar’ fi inse de a impacâ vre
odată cu dualismulu pe „Kossuthiani" si pe cei 
dela partid’a militară. Aci se intalnescu du6e ten- 
dintie cu totulu străine un’a de alta, multu mai 
vechi decătu dualismulu, cari s’au combatutu si se 
combătu pe fația si in ascunsu necontenitu. Lupt’a 
intre aceste dude curente opuse nu se pdte termină 
pe cale pacifica, numai invingăndu unulu cu dese- 
vărsire asupra celuilaltu se pdte aplana diverginti’a 
d'mtre ele.

Nu eră, nimicu mai naturalu, decătu, că Ma
ghiarii, după ce au dobănditu autonomi’a cea mai 
larga, formandu unu stătu de sine, se dordsca a 
vedă Ungari’a pe deplinu independenta si earasi de 
alta parte, nu este ceva mai intieligibilu, decătu 
tendinti’a partidei militare dinastice nu numai de 
a nu lasă, tdta puterea din mana, ci de-a lucră 
chiaru in direcțiune opusa dorintieloru maghiare 
de independentia.

Independenti’a absoluta natiunala, care formăza 
programulu stângei estreme maghiare nu incape in 
cadrulu „unifatii monarchiei", care este credeulu 
partidei militare austriaco. Cea mai poternica dintre 
tdte institutiunile statului, armata, este petrunsa 
de spiritulu acesta par excellence dinasticu, ea si 
astadi pdrta devis’a „Viribus unitis" si la curtea 
austriaca a devenitu cea mai de căpetenia dogma 
de stătu, convicțiunea, că numai cu armat’a comuna, 
care posede o organisare strictu centralista si este 
supusa directu ordiniloru monarchului se mai păte 
sustienă uniunea reala intre Austri’a si Ungari’a 
că numai acăsta armata mai representa unitatea 
monarchiei.

Ungurii din momentulu de candu au ajunsu la 
cărma, au lucratu necontenitu pentru infiintiarea 
unui stătu nationalu esclusivu maghiaru. Unu stătu 
nationalu inse nu se păte cugetă fara armata na
ționala si de aceea pretensiunea Kossuthianiloru, câ 
se li se dd o armata naționala este o consecintia 
naturala a politicei maghiarismului inaugurata la 
1867. Partid’a militară inse respunde la nisuintiele 
de feliulu acest’a scurtu si limpede : De armat’a 
comuna nu lasamu se ve atingeți, pentru că im- 
partindu-o in dude amu ingropâ pentru totdăuna 
„unitatea", care-o consideramu câ interesulu celu 
mai supremu alu monarchiei si alu dinastiei.

Positiun°a celorlalte partide maghiare in lupt’a 
acestoru direcțiuni opuse, este mijlocităre, prin ur
mare atitudinea loru de adi are numai unu carac- 
teru provisoriu. Nu din convingere, că ar’ fi bunu, 
ci singuru numai din consideratiuni de oportunitate 
susținu partidele moderate maghiare dualismulu si 
renuntia deocamdată la implinirea celei mai fier
binte dorintie a tuturoru Maghiariloru de a avă o 
armata naționala.

Nimicu nu păte caracterisâ mai multu băl’a 
latenta, de care sufere adi atătu de multu monarchi'a 
austro-ungara, decătu afacerea recenta Lendl-Găczel. 
Demonstratiunile cele mai esagerate se făcu cu 
asemeni cașuri singuratice, ce se ivescu in armata 
si in relatiunile armatei cu poporatiunea maghiara, 

. cu tăte că aceste nu semnifica decătu diferinti’a 
de idei si de principii, ce esista de faptu de-o 
parte si de alta. Armat’a se considera câ repre- 
sentant’a „unitatii" si de aceea se manifesta in 

sinulu ei tendinti’a constanta de a suprimă totu ce 
pare a fi contrariu „unitatii" monarchiei, de aceea 
ea se inaltia peste interessele specifice cărora le-a 
dâtu nascere dualismulu, conservandu-si tăte fortiele 
spre aperarea interesseloru dinastice, ce le crede 
identice cu ale monarchiei poliglote.

Conformu cu aceste vederi, cari, adeverulu spu- 
indu, nu armoniăza nici cătu de puținu cu strictele 
esigentie ale constituționalismului, unu diaru militariu 
din Vien’a, „Wehrzeitung", a mersu păna a declară de 
possibila o suspendare a constitutiunei unguresci 
si dice, că pentru acestu casu armat’a comuna nu 
este datăre a tienă contu decătu numai de ordinile 
Maiestatii Sale.

Foile maghiare făcu pe di ce merge pretensiuni 
totu mai mari fația cu armat’a, ele pretindu totu 
mai multu câ ea să se acomodeze interesseloru spe
cifice ungurescu. Dăr’ ce folosu ! O sciu prea bine 
cu totii, că dăca este câ să li se implinăsca dorin- 
ti’a de a avă o armata, care se corespunda esi- 
gentieloru unei organisatiuni de stătu esclusivu- 
nationale, dualismulu trebue se fia inlocuitu prin uni
unea personala. Aci inse dau de-o pedeca nedela- 
turabila si acăst’a este — armat’a comuna.

Cronic’a evenimenteloru politice.

Articlulu die „W ehrzeitung" despre care 
facuramu amintire mai susu suna asiă:

„Respunsulu sub-locotenentului Găczel, că sub 
anumite impregiurari (deși fărte neverisimile) ar’ 
călcâ subordinatiunea, ilu face neaptu pentru ran- 
gulu de oficeru. Subordinatiunea este bas’a pentru 
activitatea armatei. Acel’a, care crede, că ar’ fi pos- 
sibilu se-o calce, nu e bunu de oficeru. Art. 66 
alu regulamentului de servitiu, la care se provăca 
Găczel, nu se păte aplică la casulu presentu, pen
tru că acestu punctu numai atunci deslăga pe sol- 
datu de datori’a subordinatiunei, candu unu ordinu 
ar’ fi indreptatu claru si pe fația in contra indato- 
rireloru impuse de juramentulu in contra salutei sta
tului său a servitiului, său dăca ar’ cere o fapta 
interdisa de legea penala."

„Soldatulu inse nu jura pe constituti’a ungurăsca si 
pe nici o alta constituția, ci numai Majestatii Sale su
premului beliduce. Astfeliu suspendarea constituției un
guresci său a unei parti dintr’ins’a, despre care casu 
t6rte neverisimilu s’a tractatu, nu păte fi privita 
nicidecumu câ indreptata „claru si pe fagia in 
contra salutei statului." Dăca unu asemenea casu 
ar’ veni in discussiune, elu s’ar’ potă intemplâ 
numai in presupunerea, că acăsta suspensiune este 
in interessulu statutului intregu (Gesammtstaates) 
si este fara indoiăla salutea statului comunu, de 
care vorbesce art. 66 alu reglementului. Suspen- 
siunea constitutiunei ungare nu păte fi privita 
nici câ indreptata contr’a servitiului său câ o fapta 
oprita prin legea penala. §-ulu 11, p. 66 alu 
regulamentului de servitiu nu p6te avă inse nici o 
valăre practica fația de ordinele Maiestatii Sale 
supremului beliduce, pentru că juramentulu se face 
neconditiunatu si promite ascultare si supunere „ori 
unde ar’ cere vointi’a Maiestatii Sale imperiale si 
regale". . .

„Referintiele politice in Ungari’a, agitațiunea, 
care se inscenăza pentru anumite tendintie politice 
sumutiarea reciproca a natiunalitatiloru, care se 
cultiva aici, face de lipsa, câ positiunea armatei 
fația. cu acăsta manopera de partida să se preci- 
seze strictu. Ar’ potă se fia numai de folosu, 
dăca ămeni intielepti din Ungari’a ar’ contribui câ 
să se lâmurăsca opiniunea publica despre aceea, că 
armat’a n’are de a face nici cu constituti’a ungara, 
nici cu alta constituția, că nici armat’a honvediloru 
nu este chiamata se apere constituti’a ungurăsca 
ci are se dă ascultare numai Maiestatii Sale si 
singuru Maiestatii Sale si acăst’a o va si face. 
Dăca va deveni generala convicțiunea acăst’a in 

Ungari’a, atunci pdte, că voru incetâ de a mai ames
tecă armat’a in luptele de partida politice si stang’a 
se va lecui de confussiunea de idei, ce-o predomina 
inca adi cu (privire la destinați unea armatei hon
vediloru."

In diu’a de 11 Septembre, d. Jules Ferry 
a rostitu unu insemnatu discursu politicu 
la Saint-Did. Presiedintele cabinetului fran- 
cesu a constatatu,. că maioritatea Camerii e o ma
joritate n6ua, si-a declarații, câ ea se va formă prin 
contopirea vechiei stânge republicane cu uniunea 
republicana, de dra ce aceste dude grupe nu mai 
formăza de aci inainte de cătu o singura partida 
republicana. Astfeliu intocmita ea va fi destulu 
de puternicu pentru a permite guvernului, se ur
meze o linia de purtare mai otarita. Nu va fi, 
după d, Ferry, o deosebire esențiala intre pro- 
gram’a vochia si cea ndua, dăr’ program’a vechia 
va fi accentuata in cătu se convină situatiunii celei 
noue. In cea d’antaiu linia, d. Ferry inscrie in 
acăsta programa r e f o r m’a judecatorăsca 
si r e f o r m’a militară. Densulu nu se es- 
plica asupra principieloru, ce voru inspiră pe cea 
d’antaiu si pastrdza o deplina tăcere mai cu săma 
asupra cestiunii inamovibilității; cătu pentru cea 
de a dou’a, ea se va face prin reducerea duratei 
servitiului militaru, cum vrea democrati’a rurala, 
fara a atinge inse forti’a armatei. Ministrulu res
pinge suprimarea budgetului culteloru, pe care 
după dănsulu o reclama o slaba minoritate. Crede 
numai, câ guvernulu trebuie se observe strict’a ese- 
cutare a concordatului si crede că, pentru a asi
gura esecutarea deplina a acestui pactu cu biseric’a 
catolica, voru fi de ajunsu căte-va legi ce se voru 
elaborâ usioru. Acdst’a este in resumatu tdta 
program’a d-lui Jules Ferry.

„L’Indăpendance Belge" se intrăba, ddca nu 
cumva d. J. Ferry a voitu se constate că cornbi- 
natiunea, la care tdta lumea se gandesae si care 
ar’ avă de capu pe d. Gambetta, este de pe acum 
primita si nu va intalni nici o pedeca. Se observa 
asemenea, câ presiedintele consiliului a biciuitu 
limbagiulu injuriosu alu diuareloru intransigente cu 
privire la d, Gambetta.

Revoluționarii italiani din Londr’a au publi- 
catu unu prospectu, anuntiandu, că „in urm’a in- 
tielegerei stabile, intre diferitele ramure de revo
luționarii italiani", va apară curăndu, la 
Londr’a său aiurea, unu diaru septemanalu, intitu- 
latu: „L’Insurrezione, organo anarchico-communista." 
Prospectulu dice, că „idealulu socialu, la care tinde 
omenirea, este comunismulu in anarchia adica o 
organisatiune armonica si solidara (? I), unde fara 
capi si guvernanți, toti voru lucră pentru binele 
tuturoru . . . Totu ce facilităza si apropia insu- 
rectiunea este bine; totu ce-o departăza, — de si 
cu aparentie progresiste, — este reu... etc. “ Acestu 
documentu este subsemnatu de Enrico Malatesta, 
Carlo Cafiero, Vito Solieri.

Alesandru III „N. fr. Presse" cu ocasiunea 
intrevederei a publicatu urmatdrea interessanta schitia 
despre persdn’a Tiarului :

„Diferitele virtuti civice ale Tiarului se perdu, 
din nenorocire, totu mai multu, fația cu defectele 
sale de regentu. Se vede, câ Tiarulu n’a fost des- 
tinatu inca din lăganu câ se fia domnitoru, si ast- 
felu n’a primitu acea educatiune, ce se dâ de re
gula fiiloru princiari in alte state. Pe langa a- 
căst’a, se mai adauge si unu temperamentu camu 
bruscu, ce nu prea corespunde cu caracterulu seu, 
de altminteri asiă de modestu, precum si o per
plexitate cu totulu neobicinuita pentru unu domni
toru absolutu, ce se manifestă intr’unu modu pe- 
nibilu la ori-ce ocasiune publica. De aceea impe- 
ratulu face o figura puținu imposanta si la ma
nevre său parade. La marea revista din Peterhof 
manile sale căutau necontenitu unu locu, unde se 



se ascunda său unu obiectu, cu care să se jăce. Aci 
si viriâ degetulu celu mare in uniform’a cea strinsa, 
aci si netezea mustati’a, ceea-ee face bucurosu, candu 
se intretiene cu o persăna străină.

„Alexandru III n’are nimicu din fiinti’a cava- 
lerăsca exteriăra a părintelui seu. Mai deunadi, la 
finitulu manevreloru, primindu pe elevii scăleloru 
militare, inaintati la gradulu de oficeri d’abia a 
aruncatu o privire asupra loru, trecăndu repede 
d’alungulu rănduriloru loru, fara a le adresă, unu 
cuventu afabilu, cum facea părintele seu. ' Neama- 
bilitatea caracterului seu se manifesta si in lips’a 
de consideratiune la mesurile ce se ia pentru sigu- 
ranti’a s'a, cari nu ’i potu fi necunoscute. In 
privinti’a aceasta impregiurarile au facutu regrese 
colosale. In timpulu caletoriei imperatului la Moscva 
lini’a telegrafica a fostu inchisa pentru publicu, 
16 bre, intre cele dude resiedintie. Numai, după 
ce Tiarulu a sositu in Moscv’a, a ÎDceputu se 
primăsca telegrame private. In nici unu stătu eu- 
ropeanu nu s’aru pută luă o asemenea mesura in 
pagub’a interessului generalu. O lumina si mai 
viua arunca asupra situatiunei o intemplare de a- 
cumu cătuva timpu. Imperatulu făcuse din Peter- 
hof o excursiuno cu trenulu, si cu vreunu scopu 
drecare a venitu si in Petersburg. La cinci ăre 
după ameadi erâ se plece unu trenu localu pe 
lini’a baltica, conformu itinerarului. Pasagerii adu
nați găsiră peronulu inchisu, spuindu-li-se, că voru 
plecă, cu trenulu dela 5 ăre si jumetate, pentru că 
se așteptă se sosăsca imperatulu. Numerulu pasa- 
geriloru crescil fiindu-că lini’a trece prin locuri in- 
verdîte. Trenulu imperiaiu nu sosi si nici trenulu 
ee era se plece nu fă expediatu. Căteva momente 
mai tardiu ajunse in gara trenulu imperiaiu, spre 
a se inapoiâ earasi imediatu. D’abia la 6 ăre 
publiculu nerăbdătoru si cu dreptu cuventu suparatu 
fu scapatu din neplacuta’i situatiune, plecandu cu 
unu trenu intardiatu.

„Dispositiunile, ce se ia pentru siguranti’a Tia- 
rului, sunt deja fabulăse. Palatulu Aniskow din 
Petersburg, care ’i va fi resiedinti’a la ărna, are 
să se prefaca intrunu castelu fortificatu, in care 
tocmai că banuitorulu rege Ludovicu alu XI alu 
Francei, va sta ascunsu de privirile poporului seu. 
Numitulu palatu mai e incungiuratu cu unu zidu 
suteranu, in care sunt pnse table de feru, spre a 
face impossibilu unu coridoru minatu spre interi- 
orulu palatului. Afara d’asta, dela podulu Aniskow 
s’a facutu unu siantiu lungu, latu si fărte adăncu 
spre palatu, in care zidesce mereu, aci se vedu si 
arcuri de lemnu, cumu se intrebuintiăza la con
struirea de boite. Pamentulu scosu s’a caratu de 
aci in mare parte, dăr’ totu mai formăza, d’alun
gulu siantiului, o ridicatura, a cărei inaltime păna 
mai deunadi intrecea vărfulu felinareloru. De cea- 
l’alta parte a palatului, limitrofa cu teatrulu Ale
xandru, gradin a se fortifică. După ce se voru fi 
terminatu tăte aceste constructiuni, Alexandru III 
va fi siguru pe deplinu in contra lumei din afara 
in intenorulu palatului seu. Dăca inse va fi feri- 
citu aci, său se va simți că prisonier, este o alta 
intrebare. Sermanulu Tiaru !

închiderea Espositiunei.

Domnulu presiedinte Parteniu Cosm’a, incura- 
giatu de membrii comitetului esecutivu, in presen- 
ti’a unui publicu alesu in 2/14 1. c. la 6 ăre d. a. 
a inchisu espositiunea cu urmatoriulu discursu:

„Cu ajutoriulu lui Ddieu amu ajunsu la in- 
cheiarea intreprinderei năstre. Espositiunea a fost 
pentru noi, comitetu si esponenti, de o potriva ne- 
esperti in asemenea trebi, — unu lucru fărte ris- 
catu, unu lucru greu ; că inceputu inse, putemu fi 
mândrii de elu, că ci deși din partea organeloru 
oficiăse, la vedere celu pucinu, — am fostu igno
rați, putemu constată unu considerabilu resultatu 
moralu, care negresitu va produce fructe binefacâ- 
tărie. Regretu numai că in o privintia, nu ni-a fost 
possibilu a ne implini datorinti’a observata la ase
mene intreprinderi — n’amu avutu adeca fericirea 
de a pută publică, afara de espositiunea viteloru 
— premiarea inainte de incheiarea espositiunei, câ 
publiculu cercetatoriu se aiba ocasiune si insusi a 
apreciâ judecat’a juriului. Caus’a a fostu : de o 
parte calamitatea ce provine din lips’a unui edifi
ciu solid u, stabilu, ap tu pentru asemene intreprin
deri, fiindu constrinsi din caus’a tempestatiloru, â 
inchide căteva dile localulu espositiunei de ’naintea 
publicului si a juriului, — de alta parte scurti
mea duratei espositiunei, si mai cu săma mulțimea 
obiecteloru de premiatu, in cătu juriulu, pe lângă 
totu zelulu laudabilu de care a fostu condusu, n’a 
fostu in stare a si pregăti raportulu motivatu des- 

tulu de timpuriu, câ acela să se păta publica in
ainte de închidere. Publiculu nostru inse, care este 
justu in judecat’a sa, va sci cumpeni greutățile cu 
cari amu avutu a ne luptă, si sum siguru că va 
binevoi a ne scusâ, ear’ comitetulu va sci află mo- 
dulu, câ publicarea premiiloru să se faca cu sole- 
nitatea receruta si câtu mai curendu se devină cu
noscuta tuturoru. Cu acestea dechiaru ecspositiunea 
de inchisa. Se traiăsca ecsponentii nostrii! „T. R.“

Primulu apostolu alu Românismului in Macedoni’a.
Onorate D-le Redactorii !
Scumpulu meu amicu, domnulu Dimitriu Ata- 

nasescu, institutoru in Tărnova langa Bitoli’a in Ma
cedoni’a si celu d’antaiu apostolu alu cărții ro- 
manesci, avă bunătate a-'mi dă cu man’a s’a căteva 
notitie biografice din vieati’a s’a cea activa si plina 
de suferintie pentru caus’a naționala. Eu din partemi 
’mi-am tienutu de cea mai santa datorintia a 
mea a dă publicității aceste puține date biografice 
câ se invetie si dascalulu romanu dela Carpati 
patientia dela apostolulu romanu dela Pindu. Aceste 
schitie biografice sunt instructive d’in tăte puntele 
de vedere si credu, că voiu face unu servitiu placutu 
publicului cetitoriu alu „Gazetei“ publicandule. Totu 
deodata amu adausu si din partea mea unele ob- 
servatiuni asupr’a stării actuale din Macedoni’a. Cu 
alta ocasiune Ve voiu pută dă si alte informatiuni 
asupr’a scăleloru romane, asupr’a greutatiloru, cu 
care au de a se lupta acele scăle. Din aceste con- 
sideratiuni si convinsu fiindu, că nu este bine, câ 
faptele naționale ale omului activu, zelosu, onestu 
si bravu Romanu se remana. necunoscute, te rogu, 
domnule redactoru, se dai publicitate schitiei bio
grafice ce urmăza.

Primesce te rogu, domnule redactoru asigurarea 
deosebitei mele consideratiuni.

Brasiovu 5 Septembre 1881.
Dr. V a s i 1 i e G 1 o d a r i u.

Istoria vietiei mele,

care me numescu Dimitriu Atanasescu, numitu 
de compatriotii mei sihagi Dimitriu Ata- 

nas hagi Steri o.
Sum nascutu in anulu 1836, AUgustu 31, in comun’a 

Târnov’a din judeciulu Monastir seu Bitoli’a, de părinți cu
rați romani dela moși si stramosi. După spus’a mamei mele, 
fiindu in etate de trei ani, am cerutu se me ducu cu baiatii 
comunei la scâl’a comunala, unde m’au dusu părinții la das
calulu, inse de team’a strigateloru, ce faceau atunci feciorii 
la scâla, devenii unu fugariu si me ascundeam de invetiato- 
riulu grecu, câ si siârecele de pisica. La etate inse de 8 
ani me asternui la scâl’a menționatei comune, undo am in- 
vetiatu in limb’a greca pena in etate de 15 ani, in care in- 
tervalu după cum tienu bine in minte pena astadi, că in 
tâte dilele, pâte, că me adasta acesta missiune, arangiamu in 
curtea caseloru parintesci tablitie si eserciam singuru missi- 
unea de invetiatoriu.

La etatea de 16 ani, nefiindu scâle mai superiâre nici 
in disa comuna, nici in vecinătatea ei, am fostu constrinsu 
a me ocupa cu art’a croitoriei, in care am servitu 5 ani câ 
invetiacelu (ucenicu) si 3 ani câ măiestru in orasiulu Mona- 
stiru seu Bitoli’a, unde sum inregistratu in corpulu seu ess- 
nafulu maestriloru din Vlahciarsi seu piati’a romanesca. In 
acestu iutervalu, fiindu amestecatu in afacerile mele cu Greci 
si cu Bulgari, am fostu despretiuitu cu numele de Cutio- 
Valahu seu Cutio-Vlahu si cu celu de Tîntiariu, in dese re- 
petiri la intrevederile mele comerciale. Semtieamu unu ne" 
placutu amaru la atacurile strainiloru, inse n’aveamu ce face 
si pentru acest’a adese cugetamu la descoperirea literiloru 
romanesci, der’ remaneamu numai cu cugetarea, pentru câ 
eramu lipsitu de cuvenit’a lumina.

In acelasiu timpu amu avutu fericirea a calatori la 
Jerusalimu, chiamatu fiindu de unchiulu meu (fratele mamei 
mele), care erâ archiereu acolo, si care a doritu a me tiene 
in seminariulu de acolo, spre a deveni calugaru si cu tim
pulu mostenitoriulu lui, inse scopulu unchiului meu nu s’au 
realisatu din urmatârele dude motive : a) Pentru că limb’a 
greca ’mi erâ de totu urîta, si prin urmare nu o puteamu 
suferi si b) Pentru că mi se parea, că me aflamu in midi- 
loculu seminaristiloru greci, câ di’a ce se afla in midiloculu 
lupiloru, după cumu me aflu si astadi intre Greci si re
negați.

In loculu binelui, ce decisese a-mi face unchiulu meu, 
l’amu rugatu a me tramite la Russi’a cu recomandatiune 
cătra amicii sei de acolo, câ se me asiedie in miliția, inse 
amu fostu reu mustratu si refusatu. In fine unchiulu meu 
neputendu-si ajunge scopulu doritu, si vediendu, câ tdte si- 
lintiele sale suntu desierte, a fostu silitu a me tramite la 
părinții mei cu multe daruri si cu rugăciunea, de a nu me 
departa din sinulu parintiloru mei, si astfeliu me depărtai 
dela Jerusalimu, scapandu câ din gur’a lupiloru.

In vaporulu, cu care me intorceamu dela Jerusalimu 
am auditu pe unu preotu Bulgaru pretindiendu, oâ e pa- 
triarchu Bulgaru si cetindu bulgaresce, pe care limb’a o in- 
tielegeamu Orecumu câ unulu ce traieamu in midiloculu Bul- 
gariloru din orasiulu Bitoli’a. Mi-a placutu fârte ideea preo
tului bulgaru si me unii cu densuln.

In fine, după un'a convorbire lunga m’am entusias- 
matu si amu hotarîtu a deveni unu invetiatoriu bulgaru, 
spre a-mi resbuna de Greci. Nu trech o luna după ce m’am 
vediutu cu părinții mei si amu si pornitu pentru Russi’a cu 
intentiunea de a studiâ limb’a rusesca spre indeplinirea deci- 
siunii mele din Vaporu, adeca de a deveni invetiatoriu de 
limb’a bulgara.

Am debarcatu la orasiulu Odes’a, portulu Russiei dela marea 
negra; inse acolo n’amu pututu ajunge la tînt'a mea pentru 
că eram de totu strainu de limb’a si de națiunea russa si 
astfeliu am fostu insielatu in ide’a mea ; inse cu tâte ace
stea timpulu si cheltuelile ce am sacrifîcatu in acest’a cale- 
toria nu s’au dusu in zadaru, pentru-că la Odes’a am auditu 
a se vorbi limb’a romanesca de Romanii Basarabeni si de 
Ovreii Lehi dela care am luatu informatiuni, câ sunt Prin
cipate Romane in acelea parti si că au domnitoriu si legile 
loru si asta o considerâmu ca o mare fericire pentru mine. 
După o siedere de trei luni in orasiulu Odes’a me intorsei 
la Constautinopole, unde m’am tienutu de maestri’a croito
riei de care me folosieam destula de bine si unde nu puteam 
trai in liniște cu Grecii de acolo din caus’a despretiului, ce 
mi se facea cu numele de Cutio-Vlahu, de cătu care espres- 
siune mai bine preferieam mârtea. Bunele informatiuni ce 
am capatatu la Constantinopole despre scâlele romane din 
Bucuresci au indulcitu si vindecatu tdte vuluerile si durerile 
causate de injuriile seu insultele grecesci si au inflacaratu 
mic’a scânteia de naționalitate romana, ce esistâ in anima 
mea, immultiandu totu deodata cu rapiditate curagiulu de a 
controversa cu Grecii, cari me incungiura, zelulu de a inve- 
tiâ carte romanâsca, de care eramu lipsiți in Macedoni’a, 
Tesali’a si Epiru si dorinti’a de a deveni apostolu- pentru 
limb’a si națiunea mea cea romanesca din disele provincii.

Spre a ajunge dera la tint’a dorita, pe data am si 
desfacutu pravali’a mea din orasiulu Coustantinopole vendiendu 
fara mila cu pretiulu injumatatîtu totu ce posedeamu acolo 
si astfeliu plecandu din mentionat’a capitala me aflamu in 
Bucuresci in anulu 1860, Iulie 20, unde la intrare mi s’a 
parutu, că erâ unu Paradisu. După căteva dile câ Romanu 
Macedonenu am reusitu a intra prin decedatulu B fliacu in 
pensionatulu de baiati alu domnului Costachi Codreanu câ 
servitoriu fara lefa, cu conditiunea inse a invetia carte ro
manesca, spre a deveni unu invetiatoriu romanu si care di- 
rectoru alu disului pensionatu, dorindu a face bine consange- 
niloru sei din Macedoni’a, n’a crutiatu nimicu pentru pro- 
gresulu meu in studiu si astfeliu in etate de 25 de ani, 
candu contimpuranii mei aveau si copii s’au mai bine disu 
erau părinți de copii, eu me aflai asiediatu in mentionatulu 
pensionatu câ elevu, invetiamu cartea limbei mele, setosu câ 
camil’a, si asie iu timpu de patru ani am trecutu clasele 
primare si trei gimnasiale.

Duâe cause m’au impedecatu de a merge inainte cu 
invetiatur’a: inaintat’a mea etate si una maladia (bâla), care 
’mi causâ si tem’a mortiei, care putea se nimicesca infocat'a 
mea dorintia pentru propagarea limbei materne intre con- 
nationalii mei. Câ se satisfacu acesta dorintia, intr’una din 
lunile trimestrului autaiu alu anului 1864, m’am iufațisiatu 
cu petitiune in acesta provtacia la domnitoriulu Cuz’a, care 
câ iubitoriu de naționalitatea s’a a satisfacutu cererea mea 
recomendandu dis’a petitiune consiliului de miniștri, cari im- 
preuna cu decedatulu intru fericire Dimitriu Bolintineanu 
ministrulu de atunci alu Culteloru si Instrucțiunii mi-au datu 
ajutoriulu, cu care se potu pune in lucrare planulu meu.

Ajungendu in patri’a mea natala m’am presentatu îm
preuna cu tdte cărțile didactice la autoritatlle locale din 
Bitoli’a, de unde, primindu voi’a, am pututu deschide in 
casele mele parintesci romanesca scâla, in care Romanasii 
setosi fiindu de limb’a loru au inceputu a urmâ cu celu mai 
mare zelu si astfeliu in anulu 1864 s’a vediutu deschisa 
prima scâla romana in Macedoni’a la comun’a Ternova din 
județiulu seu Vilaetulu Monastiru seu Bitoli’a.

Progresulu scâlei a atitiatu atâtu de multu ur’a si in- 
vidi’a Mitropolitului Pelagoniei din Monastiru, incătu au fostu 
impinsu de ele a me acu sa la autoritatile locale câ propa
gandista, tramisu de principele Cuza si câ revolutionariu. 
Atunci Guvernatorulu din Monastiru luandu in consideratiune 
cele spuse de Mitropolitulu mentionatu, a tramisu duoi gen- 
darmi in midiloculu nopții si rapindu-me din asternutulu 
meu m’au dusu la Monastiru, unde amu fostu arestatu câ 
unu criminalu sub paz’a mai multoru gendarmi ; inse dîsulu 
guvernatoru convingenduse pena in cele din urma de ino- 
centi’a mea m’a liberata cu conditiunea de a nu esercita 
missiunea mea, luandu-mi totdeodată si tâte cărțile roma
nesci, destinate pentru invetiatur’a Romanasiloru si incredin- 
tiandule Mitropolitului grecu, unde au remasu perdute până 
astadi.

Acesta rea purtare a Mitropolitului disu m’a facutu de 
m’amu dusu la Constantinopole, de unde m’amu intorsu la 
Monastiru cu voia viziriala spre a-mi esercita missiunea mea 
ori unde-mi va placă, Atuncea dreptu resbunare pe Mitropo- 



litulu am deschisu scăla in Monastiru său Bitoli’a, unde este 
si resiedinti’a Mitropolitului.

Aci, progresulu fiindu mai mare decâtu celu din Ter- 
nov’a a atrasu scăl’a si mai multa ur’a din partea Fanario
tului si atunci s'au hotarltu a me esilâ, că cu modulu ace
sta, scapandu de mine, se nimicăsca planulu Românis
mului,

Vatamatărea acesta staruintia a inimiciloru Românis
mului m’a facutu se me ducu eara la Constantinopole, unde 
am descrisu tăte, cate am suferitu din partea Greciloru, de- 
scriindu totudeodata si scopulu, pentru care Grecii dorescu a 
sugrumă națiunea romana, elemeutulu romanu din Macedo- 
ni’a. Atuucea s’a tramisu dela Constantinopole ordinu severu 
cătra autoritatile locale din Monastiru a nu me mai superâ, 
si astfeliu după una asemenea lupta, sustienuta cu inimicii 
Românismului aprăpe trei ani, am pututu se stabilescu scăl’a 
romana in Ternov’a, patri’a mea natala, unde este si astadi 
in funcțiune sub a mea direcțiune. Intrigile si tăte feliurile 
de miserii, ce au desfasiuratu Grecii in contra mea si a scă- 
lei mele, sunt indescriptibile. Provedinti’a inse au fostu in 
ajutoriulu Românismului, si este păna in diu’a de astadi. 
Cârti elaborate de mine in dialectulu Macedo-romanu sunt 
urmatărele: Gramatica, tipărită cu spesele repausatului D. 
Cozacovici; Scurtare de Istori’a sacra a vechiului testamentu 
si Istori’a Romaniloru, tipărite cu spesele on. Societăți pen
tru invetiatur’a poporului romanu. Abcdariu, antai’a editiune, 
tiparitu cu spesele D. Gog’a Clisureauulu ; Abcdariu, edi- 
tiunea a dou’a, tiparitu cu spesele repausatului Cesaru Bo- 
liacu ; Terrascriptiune scurta (adeca Geografia) tipărită cu 
spesele mele si carte de iu c hi n ar e, tipărită totu de 
C. Boliacu.

Netiparite manuscripte dela 1870 si pena astadi am 
facutu in dialectulu Macedo-romanu astea ;

a) Istori’a noului Testamentu. Acestu manuscriptu alu 
meu l’am incredintiatu Dlui Vasilie Alexandrescu Urechie in 
auulu 1870, fiindu la Bucuresci.

NB. Copia de pe acestu manuscriptu posedu’ doi elevi 
ai mei numai, si anume : Dnu Dimitriu Nicolescu, actualulu 
institutoriu din Perlep si fostu elevu alu meu, si repausa- 
tulu Vanciu Teochari Dai’a, elevu alu meu, si veru alu susu 
numitului Niculescu.

b) Micu Catehismu, incredintiatu la Ambasada romana 
din Constantinopole, fostului Representantu alu României, 
Excelenti’a S’a Dnu Alexandru G. Golescu.

Manuscripte gata acasa la mine posedu astadi in lim- 
b’a Macedo-romana urmatărele :

1. Un'a năua intocmire de noulu Testamentu, apro
piata de mintea mai a tutuloru Romanasiloru.,

2. Un’a noua întocmire de Catehismu.
3. Un'a noua intocmire de Gramatica.
Aceste trei din urma cârti au un’a limba camu co

muna romana, cu puțina diferenția in pronunția, in di ceri 
esplicate.

4. Adcdariu nou intr’unu modu, prin care se păta in- 
vetia Romauuln Macedonenu fara invetiatoriu a ceti si a 
scrie cu mare facilitate.

5. Un’a intocmire de Istori’a sacra in dialectulu puru 
Romanu Traianu, pentru usulu scăleloru romane de pretu- 
tindeuea. Are acăsta carte unu stilu fărte usioru si intielesu 
de totu feciorulu său baiatulu romanu. Făcu acesta insem- 
uare aici că se scia totu romanulu, care se interesăzu in 
sfer'a literaturei romane si nu voru fi date la lumina, de
câtu numai atunci, candu voiu ave midilăcele tipăririi,

In casu de mărte famili’a mea are ordinu, de a le 
păstră că ochii din frunte, pentru că am perdutu mai tăta 
vederea si sanetatea mea cu acelea cârti lucrate cu prea 
multa judecata.

Asta este viiatia si lucrarea mea, Domnule Dr. Vasilie 
Glodariu, si că se satisfacu staruitărei Domnii Văstre cereri, 
V’am facut’o cunoscuta, fara detaliuri. Sum alu Domnii 
Văstre Romanu verde

Dimitriu Atanasescu, 
primulu apostolu alu Românismului iu Ma- 
cedoui’a si actualulu institutoru alu scălei 
romane dela Ternova, de langa Bitoli’a.

B it o 1 i’a 7 luliu 1881.

Mi-am tienntu de cea mai sacra datoria a da 
publicității schiti’a acdst'a biografica a celui dantaiu 
apostolu alu Românismului din Macedoni’a, Tessali’a, 
Epiru si Albani’a, câci este f6rte interesanta si 
instructiva din tâte punctele de vedere. Acestu 
bravu, diligentu si onestu si fârte inflacaratu confrate 
Romanu si adeveratu apostolu este bine cuventatu 
de Dumnedieu pe langa altele si cu 4 feciori, cari 
la timpulu seu voru fi totu atâta de invapaiati 
Romani. Dorinti’a densului cea ferbinte ar’ fi de a 
fundă cu spesele sale proprii o scâla in comun’a 
s’a, eare se pârte numele seu. Spesele pentru acestu 
edificiu voiesce se le sc6ta din operile sale, dbca le 
va tipări. Mai incolo au cumparatu unu locu fru- 
mosu de câteva jugere intre Ternova si Magarova, 
cu nobila intentiune, câ pe acelu locu sb se edifice 
o biserica romanbsca cu limb’a romanâsca, care se 
servâsca pentru amenduâe comunele romane, care 
se despartu numai printr’o vale. Colecte pentru 

biserica au si inceputu printre compatriotii sei. 
Densulu câ si mine a venitu la convicțiune, câ 
pbna nu voru avb Romanii biseric’a loru cu limb'a 
romanâsca nu se voru putâ emancipâ de sub influ- 
intiele clerului si ale culturii grecesci. Pbna acum’a 
numai in Ochrid’a s’au introdusu limb’a romanâsca 
in biserica. Ochridanii acuma stau sub esarchulu 
bulgarescu, dâra ei trecu de schismatici atâtu, in 
ochii Romaniloru său Armaniloru, câtu si ai 
Greciloru. Grecii au sciutu se inspire prin cultur’a 
loru antica, prin influinti’a clerului loru si prin 
scdlele loru in anim’a Romaniloru sentimentele cele 
mai invapaiate pentru Panelinismu asiâ, câ Armânii 
Grecomani sâu. Renegatii sunt mai fanatici si mai 
mari Panelenisti decâtu adeveratii Greci sâu cumu 
le place loru a se numi, Elini. Panelenistii falsifica 
Istoria falsifica Geografia falsifica etnografia, fal
sifica religiune, facbndu din biseric’a anatolica, apo
stolica, ecumenica, biserica grecâsca. Tâte acestea 
le făcu numai si numai, co sb ’si, ajunga scopurile 
loru politice paaelinistice. Grecii si Grecomanii 
desvâlta in Macedoni a de vr’o 20 de ani incâce o 
activitate febrila, mișca ceriulu si pamentulu, câ 
se greciseze o âra mai curbndu elementulu roma- 
nescu, care este imprastiatu prin Macedoni’a, câ 
nesce oaze isolate prin marea elementului bulgarescu, 
de care se teme atâtu elementulu Romanescu, câtu 
si celu grecescu. Bulgarii, cari formâza majoritatea 
absoluta a populatiunii in Macedoni’a, inca nu dormu, 
ci desvâlta o activitate destulu de mare, atâtu pe 
terenulu scolasticu eclesiasticu, ca ei au introdusu 
mai in tâte bisericile loru limb'a bulgara. Pe terenulu 
politicu pbna acuma au numai comitete secrete, care 
lucrâza si pregatescu terenulu si poporulu bulgarescu 
pentru marea drama, ce se va desfasiura adi mane 
in peninsul a balcanica.

Turcii, domnitorii actuali faptici ai provinciiloru, 
ce le-au mai remasu, nu făcu absolutamente nimica 
pentru inlesnirea comunicatiunii, imbunatatirea ad- 
ministraliunii, ci privescu tâte lucrurile cu fatalis- 
mulu orientalu ce-i caracterisâza. Turcii vedu fârte 
bine, câ domni’a loru nare se mai tiena multu de 
aceea se arata e’ cu atâta indolentia câtra tâte 
câte se petrecu. Cei mai avuti si mai luminați 
d’intre densii isi vendu moșiile si si-le prefăcu in 
bani, câ nu sciu diu’a si ceasulu, candu va inceta 
domni’a si puterea loru. Cine va luâ domni’a si 
stapani’a, după Turci, nu se p6te spune de pe acuma 
cu certitudine. Natur’a lucrului ar’ aduce cu sine, 
câ acelu elementu se domnâsca si stapanbsca, care 
are pamentulu si este in maioritate, si care este 
acelu elementu? Nu-i altulu, decâtu elementulu 
bulgarescu. Câ va isbuti elementulu bulgarescu sâu 
ba, este o cestiune fârte grea de resolvatu, din 
consideratiune, câ celelalte elemente, deși in mino
ritate numerica, totuși ii covbrsiescu atâtu cu iu- 
teliginti’a, câtu si cu cultur’a si cu averea. Alianduse 
celelalte elemente mai superiâre in calitati si fortie 
morale si materiale potu prâbine se domnâsca peste 
massele cele neculte si cu o inteligintia mai tardia. 
Esemple de natur’a acâsta avemu destule. De va 
mai tienâ inca câțiva ani starea actuala, deși fârte 
grea pentru Bulgari, se voru ridica si desvolta 
sufletesce si ei, câci isi făcu si ei scâle in tâte 
părțile si capeta ajutâre atâtu din Russi’a, câtu si 
din Bulgari'a.

Astfeliu stau lucrurile astadi, cumu voru fi mane 
se va vedâ. Omenii cu minte prevedietori si calcu
latori divineza din starea actuala starea, care va fi 
mane. Este prâ adeveratu, câ unu singuru factoru 
câtu de neinsemnatu pâte se strice tâte combinati- 
unile si tâte calculatiunile cele mai agere.

Dare de sema
despre venitele si erogatele impreunate cu concertulu 
si balulu, arangiatu cu ocasiunea adunarei generale 
pentru fondu de teatru romanu, tienuta est-tempu 
la Bai’a-mare in 7 si 8 Augustu st. n. si anume :

cu ocasiunea concertului si balului s’a incassatu 
la cassa 469 fi. 10 cr.

Din contribuiri a incursu: de la 111. S’a Alois 
Wladu de Seliste, assessoru la forulu mai inaltu de 
judecata din Budapest’a 1 fi. St. dnu Ioanu Danielu 
propr. in Posonu 10 fi. M. 0. D. Ioanu Popu 
prof. gimn. in Sigetulu Marmatiei 1 fi. St. d-nu 
Ioanu Becinâga advocatu in Versetiu 2 fi. St dnu 
Dr. A Tincu adv. in Orastia 1 fi. St. dnu Fran- 
ciscu Mâtâfi măiestru postaiu in Bai’a-mare 1 fi. 
M. 0. D. Stefanu Popu parocu in Bai’a spria 3 fi. 
St. dnu Dr. Iuliu Lânczi prof. univ. si dep. diet. 
alu cerc, elect. Bai’a-mare 4 fi. Magn. Sa Vincentiu 
Babesiu 1 fi. St. dnu Georg Bâkâsi, eșec. reg. in 
Siomcuta 1 fi. St. dnu Dr. Gr. Sandianu, medicu 
erarialu in Bai’a-spria 2 fi. M. 0. D, Avramu 

Brebanu parochu in Somesitelâcu 1 fi. Reverendissmulu 
dnu Ales. ErdOs archid. tierei Oasiului si parochu 
in Racsi’a 1 fi. Magu. S’a Ioanu Anderco prepos. 
capit. in Gherl’a 2 fi. Magn. S’a Demetr. Coroianu 
canonicu in Gherl’a 1 fi. M, 0. D. Lazaru Huz’a, 
not. consist, in Gherl’a 1 fi. St. dnu Greg. Stetiu, 
adv. in Gherl’a 1 fi. 0. D. Ioanu Budu din Du- 
desci (Romani’a) 5 fi. Unu uecunoscutu 1 fi. in 
summa 509 fi. 10 cr., din care subtragbndu-se 
erogatele 238 fi. 39 cr., resulta venitu curatu 
270 fi. 71 cr. adeca duoe sute siepte dieci fi. 71 cr., 
care suma cu post’a de asta-di s’a spedatu cassa- 
riului societății, st. Dnu Georgiu Serbu, adv. si dep. 
diet. in Bud’a-pesta.

Afara de acâst’a suma, st. dnu Dr. I. C. Dra- 
gescu, medicu in Constanti’a, a donatu fondului 
societății 18. essemplarie din cartea s’a intitulata 
„Maternologi’a" pe langa pretiulu 1 fi. 20 cr. de 
unu esemplariu, cari cu ocasiunea adunarei gen. 
s’au predatu secretariulu, soc., st. dnu Ios. Vulcanu.

Totu-odata comitetulu arangiațoriu ’si-esprima 
cea mai profunda multiamita prb știm. dsi6re Elen’a 
Popu din Basesci, care prin versulu seu atâtu de 
incantatoriu a petrunsu animele celoru presinti, âr’ 
strainiloru a insuflatu respectu fația de doinele 
atâtu de petrundietorie romanesci; precum si prb 
știm, dsiâre Elen’a Biltiu din Bai a-mare, care prin 
dester’a manuare a pianului a facutu se resune 
maiestaticulu „Carnevalu de Bucuresci", si hor’a 
plina de insufletire si de eroic’a amintire a lupteloru 
armatei romane dela Griviti’a; asemenea dnii tineri 
romani, cari prin armoni’a loru incantatoria au 
castigatu Denumerate aplause, precum si acei dni 
tineri romani, cari ostenindu-se prin joculu „batat’a" 
si „Calusieriulu", jocatu cu multa desteritate, au 
produsu multu interesu, si, redicaudu onârea națio
nala, au câstigatu recunoscintia din partea tuturoru, 
On. Societăți „Iulia" din Clusiu pentru vestimentele 
calusieresci imprumutate, si toti binevoitorii parti
cipant! primâsca cele mai cordiali multiamite.

Bai’a-mare 14 Septembre st. n. 1881.
Ioanu Dumariu, Victoru Maniu,

cassariu. secretariu.

TD i -v e x s
(Primirea A. S. R. Principesei 

J o s e f i n’a.) Mercuri 2 Septembre curentu, M. M.
L. L. Regele si Regin’a insoțiti de Curtea loru, 
de d. Rosetti, ministru de interne cu domn’a, si 
principele d. Ghica, presiedinfele Senatului, de d. 
Comite Wesdehlen, ministru Germaniei, d. colonelu 
Falcoianu, directoru regalu alu cailoru ferate ro
mane, si de mai multe alte notabilitati, au plecatu 
la ârele 4 sâra, cu unu trenu de Curte la Pre- 
dealu, intru intimpinarea Principesei Iosefin’a de 
Hohenzollern, August’a mama a M. S. Regeiui. 
La ârele 4 si jumetate, trenulu de Curte a sositu 
ia gar a Predealu, impodobita cu bradi si flori, in 
mijloculu aclamatiuniloru entusiaste ale mai multoru 
mii de persâne, cari se aflau pe peronulu si in 
giurulu garei, venite cu 5 trenuri de plăcere din 
Bucuresci, Pioesci si alte localități. Maiestățile 
Loru au binevoitu a convorbi cu d. prefectu alu 
judetiului Prahova, d. presiedinte alu comitetului 
permanenta, d. comandantu alu gardei naționale si 
mai multe persâne presente, anuntiandu-se sosirea 
trenului din Kronstadt*)  Maiestățile Loru au îna
intata pe peronn pentru a primi pe August’a Mama. 
Alteti’a Sa Regala, insoțitu de d-nu Balacânu, 
ministru alu României la Vien’a, si d-ra de Lind- 
heim, dama de onâre a Altetiei Sale Regale, si 
de d. baronu de Maeccken-Gee.ath siambelanu alu

*) Cei dela „Monitoru“ totu nu se mai potu iaca dedă 
a dă orasieloru ardelene numirea romanăsca, care se usăzâ 
si in comerciu. Red.

M. S. Impe.atului Germaniei si guvernoru alu cas
telului de Benrath, coborendu-se din trenu, si, la 
bratiulu M S. Regelui, s’a indreptatu spre salo- 
nulu de așteptare, in mijloculu urariloru de buna 
venire si primiudu numerâse buchete de la dâmnele 
presente. In salonu d. ministru Rosetti a pro- 
nuntiatu urmatârele cuvinte:

„Altetia Regala, fiți bine venita in Romani’a, pe acestu 
pamentu, unde sunt acumu 15 ani, Augustulu Vostru Fiiu a 
pusu piciorulu pentru Prirn’a ăra. Principele, pe care ni l’ati 
dafu atuucea, impunendu tăcere iubirei Văstre de Mama, 
astadi Rege, Ve primesce in bratiele Sale. Prin virtuțile, 
devotamentulu si valărea S’a, Elu a sciutu se câștige iubirea 
Romauiei, stim’a si încrederea tuturoru Puteriloru. Națiunea 
nu va aitâ nici-odata totu ce datoresce Suveranului seu 
multu iubitu, iubitu prin Elu insusi pentru demna S’a Socie 
care a luatu o parte atătu de vi’a la luptele si suferintiele 
prin cari amu trecutu."



„Ferieiti de a pute salută in fine pe mam’a Regelui 
nostru si de a ’I areta respectulu si recuuoscinti’a ndstra 
nu puternu ascunde părerea de reu, ce simtimu pentru ab- 
seuti’a A. S. R. Principele de Hohenzollern si pentru caus’a 
acestei absentie.**)

**) Printiulu de Hohenzollern, tatalu Regelui, de mai 
multi ani este paralisatu de amenddue picitirele.

„Alteti’a Regala, binevoiți a ’I impartasi atătu regretele 
cătu si urările ndstre, si ascultați glasulu natiunoi, care, mai 
bine de cătu jniue. Ve dice, „Mama a Regelui nostru multu 
iubitu : fiți bine venita!"

Alteti’a S’a Regala, adâncu mișcata a multia- 
mitu d-lui ministru Rosetti, pentru aceste cuvinte 
atătu de bine simtite Apoi M. S. Regele a pre- 
sentatu Augustei Sale Mame ttite persânele aflate 
in salonu. La gar’a Sinai’a d-n’a si d. Grigorie 
Cantacuzino si t6te perstinele de distinctiune aflate 
iu Sinai’a, precumu si unu numerosu publicu, au 
primitu cu urări entusiaste si buchete pe Augustii 
Suverani. După ce Regele si Regin’a au presen- 
tatu persânele presente Altetiei Sale Regale, s’au 
suit.u in trasurile Curtiei, indreptandu-se spre mă
năstirea Sinai’a. unde compani’a de vânători, sub 
arme, si muzic’a de roșiori au datu onorurile cu
venite. In sunetulu clopoteîoru si iu cântările 
chorului, compusu de elevele asilului Elen’a, Ma
iestățile Loru, împreuna cu Alteti’a S’a Regala, au 
intratu in biserica, intimpinate, de catra părintele 
staretiu si intregulu cleru. După terminarea ser- 
vitiului divinu, Maiestățile Loru au condusu pe 
A. S. R. Principes’a de Hohenzollern in aparte- 
mentele Sale, împodobite cu cortine si flori. La 
tirele 7 stira a avutu locu prandiulu, la care au 
luatu parte d. Comite Wesdehlen, ministru alu 
Germaniei, cu dn’a Comtes’a Wesdehlen, d. ministru 
Rosetti cu dn’a Rosetti, d. principe D. Ghika, d. 
dn’a Principes’a Ghika, d. generalu Davila, d. Gri- 
gore Cantacuzino, d. colonelu Falcoianu, d. pre- 
fectu de Prahova, Furduescu, suit’a Principesei de 
Hohenzollern si perstinele Curtiei Maiestatiloru Loru 
La 6rele 9, a urmata retragerea cu tortie a gar- 
nistinei din Sinai’a, ear’ casele din actista locali
tate, împodobite cu flori si covâre, erau splendidu 
iluminate.

(O fapta nobila.) Aflamu cu multa plă
cere, că d-lu Stefanu Velescu, directorulu pensio
natului Heliade, a luatu nobil’a insarcinare de a 
cresce pe unu fiiu alu reposatului academicianu d-nu 
losifu Hodosiu. Ne bucuramu, candu vedemu, că 
mai esistu timeni cu anima nobile, cari sciu se 
aprecieze munc’a si talentele barbatiloru de sciintia, 
cari ’si au sacrificatu vititi’a pentru binele ntimului, 
fara a se gândi se stringa patrimonii, cari se le 
lase fiiloru loru. „Bin. P.“

(Arderea cadavreloru inBuda- 
p e s t ’a.) Consiliulu sanitara din Buda-pesta a 
discutatu la 5 Septembre cestiunea arderei cada
vreloru. Comissiunea insarcinata cu presintarea u- 
nui proiectu de lege in actist’a privintia, dîce: Că 
ea crede actist’a mesura salutara pentru sanetatea 
publica; ddr’ că crematiunea (arderea) trebuie se 
fia facultativa si că trebuie sâ se infîintieze pentru 
acestu scopu unu cimitiru specialu. Ea sfatuesce 
pe municipalitate, se iâ mesurile trebuintitise pentru 
a pune indata acestu proiectu in esecutare. Con
siliulu priimesce propunerea si s’a decisu a intre- 
buintiâ ttita autoritatea s’a asupra consiliului muni- 
cipalu pentru a construi cuptâre pentru crematiune 
destinata cadavreloru omenesci, intr’unu cimitiru 
specialu; si intr’altu locu, de a construi unu al- 
tulu, destinatu animaleloru atinse de btile con- 
tagitise.

(Canalisarea Bucur esciloru.) 
Vineri s’a tienutu licitatiune pentru darea in în
treprindere a canalisarei stradeloru Bucuresciloru. 
Primari’a a adjudecatu aceste lucrări asupra unei 
companii francese, „Compani’a marsilieza de cimen
turi". care a lasatu 15 la suta mai josu de devizu. 
A concuratu si societatec de constructiuni si lucrări 
publice, ddr’ ea a oferi tu unu scadiamântu numai 
de 10 la suta.

(Administratiunea i n v e t i a mon
tul u i in Romani’a.) Intre altele d. ministru 
Urechia a elaboratu si unu proiectu asupra admi- 
nistratiunei curatele a scoliloru, compusa din mai 
multi membri pe viatia, cu resiedintia in Bucuresci. 
Actista curatela regultiza totu ce este privitoru la 
instrucțiune ; ea este persâna juridica, primesce do- 
natiuni, dispune de bunuri si de bugetulu scole- 
loru. Ea este ajutata in lucrarea sa de dutie co
mitete școlare, numite „regionale", unulu pe lângă 
universitatea din Bucuresci, celaltu pe lângă cea 
din Iași. Aceste comitete regionale sunt ajutate, la 
rondulu loru, de alte comitete județiane si comu
nale, numite „patronate școlare. “

(C a s a t o r i’a prin acțiuni.) Totu ame
ricanii mai practici. O societate s’a fondatu acumu 
la Philadelphi’a sub titlulu „Pensylvani’â Marriage 
Benefit Association", care se recrutdza intre celi
batari, cari au implinitu etatea de cinci-spre-diece 
ani. Fiacare membru platesce unu dreptu si o 
cotisatiune anuala. Candu unulu din ei simte ne
cesitatea de a se angagiâ in legaturile căsătoriei, 
cumu ar’ dice D-nu Prudhomme, elu primesce atunci 
o suma proporționala cu versamintele sale, fructifi
cate de socie6ate si care ’i voru permitâ de a intră 
in menagiu cu o tirecare avere. Avisu celibatari- 
loru. „C. R.“

Cozzloijlxs-cl.
Pentru ocuparea postului de invetiatoriu in clasea 

I a sctilei romane confes. gr. cat. din Rocn’a vechia, 
distr. scol. Naseudu, prin acdst’a se escrie concursu 
până in 2 Octobre 1881 s t. n. Salariulu 
impreunatu cu acestu postu este 200 fl. v. a. si 40 fl. 
v. a. relutu de cuartiru si lemne si se ptite redicâ 
in rate lunaria decursive căte 16 fl. 662/3 cr. v. a. 
la luna din foudulu școlara alu Rodnei vechi.

Doritorii de a ocupă acestu postu, până la 
terminulu susu citatu, voru avti de a așterne la 
acestu Presidiu suplicele loru provediute cu ttite 
documentele recerute. Cei cu diplome de cualificatiune 
se voru preferi.

Dela Senatulu sctilei romane gr. cat. confes.
Rocn’a vechia in 1 Septembre 1881.

Presiedintele Notariulu siedintiei
Clemente Lupsiaiu, Silvestru Muresianu, 

parochu si vice-protopopu deco- invet. romanu gr. cat. 
ratu cu crucea de auru pentru merite. 3—3

4967/1881. 2—3

Din partea sedriei orfanale a comitatului Târ
nava mare, din Sighisitira, se aduce la cunoscinti’a 
publica, precum-că fundulu intravilanu cu edificiile 
aflatâre pe acela, apartienatâre remasului lui Rei- 
chert Josef senior, care a muritu in Htivizu, si afla- 
toria in Brasiovu strada Blumena Nr. casei 370 
introduse in cartea funduara de sub Nr. 3960 Nr. 
curentu 1 Nr. Top. 6382 si 6883 la cererea ere- 
diloru se voru licită de voia libera sub urmattirele 
conditiuni:

1. Pretiulu de strigare a intravilanului inpreuna 
cu edificiile aflattire pe acela e suma de 7000 fl. 
val. austr.

2. Totu insulu, cine voiesce a licita, e datori u 
a depune 10°/o percente ale pretiului de strigare

Contra imflarei, a acnmei 
stomachului 

Haemorhoideloru, Constipatiunei, 
Suferintieioru de ficatu si de fiere, 

a Sângelui infectatu, 

contra urcarel sângelui câtra capu 
si pieptu.

Preparate după prescrierea medicala 
speciala.

Ingredientiele principale : 
Ecstracte de plante medicinale din 

Svitier’a.

de Svitier’a ale lui JR. Brandt Farmacistu, si cari se vendu numai în cuthidre de tinichea, cuprindîendu 50 
Pilule â 1 Marca; ear’ de proba în cuthidre mai mici cu câte 15 Pilule pentu 35 Pfg. Fiacare cuthia cu PI
LULE DE SVITIERA veritabile trebuie se aiba etichetta de mai susu, crucea alba de Svitiera, in fon du rosiu represen- 
tandu iscâlitur’a preparatoriului.

BRASIOVU : Farmacistu J. v, Miller ; MAROS-VASĂRHELY : Farmacistu Bernady ; SIBIIU : Farmacistu Teutscli; 
CLUSIU: Farmacistu N. v. Szeky; ORADEA-MARF : Farmacistu G. Nyiry si în tote Farmaciile bune din tota Austri’a.

ZeuxxxTosucli. si Gavora.
Fabrica de vestminte si recuisite bisericesci de ritu latinu si grecu

in Budapest’a, strada Vatiului, Vâczi utcza Nr. 17.

Falonu seu Odăjdii, Albe, 
Stihare, Dalmatice, Bal- 
dachinu, prapori. Tote 
feliurile de steguri, si 
pentru societăți indus
triale (si pentru pom
pieri) Covoru pe altariu, 

Comande se efectuescu promptu. — Obiectele, cari nu voru conveni, se voru schimbă cu altele. 2—30

înainte de începerea licitatiunei la mău’a comisariului 
licitatoriu că vadium, care apoi se va compută cu 
pretiulu cumpararei.

3. E datoriu cumparatoriulu a solvi pretiulu 
cumpararei intregu, 30 de dîle după licitatiune, la 
sedri’a orfanala a comitatului Târnava mare in Si
ghisitira fara nici o subtragere, căci numai după 
solvire i se va dă licenti’a de a pută transcrie rea
litatea pe numele seu in cartea funduara.

4. In urm’a cererei erediloru 3000 fl. din pre- 
tiu — pre langa intabulare cu spesele cumparato- 
riului pe realitatea cumparata la loculu primu, si 
pre langa asigurarea contra focului a realitatiloru 
pe cătu timpu va dură imprumutulu, se voru lasă 
că imprumutu cu 8°/0 percente pe anu cumpara- 
toriului.

5. Spesele transcrierei, darea percentuala pre
cumu si spesele redigerei contractului de vendiare 
are a le portă cumparatoriulu singuru.

6. In casu, candu cumparatoriulu nu ăr’ implini 
vreuna din conditiunile de licitare in intielesulu 
§ 459 a proced. civile realitatea se va licită din nou 
pe spesele cumparatoriului si pe langa perderea 
vadiului.

Acdst’a licitatiune se va tienti in anulu 1881 
in 26 Septembre înainte de ameadi la 11 6re in 
Brasiovu, strada Blumena Nr. casei 370 prin ase- 
sorulu sedriei orfanale Nagy Elek, la care se chiama 
toti doritorii de a cumpără.
Din siedinti’a sedriei orfanale a comitatului Târ- 

nav’a mare tienuta in 6 Septembre 1881.
(L. S.)

Presiedintele.

Otirs-VLlxi la. ’buirs’a, d.e Vien’a
din 19 Septembre st. n. 1881.

Mai avantagiose si mai eftine că tote

Apele amare.

Rent’a de auru un- Imprumutulu cu pre-
gara .... 118.05 miu ung. . 122.75

Imprumutulu cailoru Losurile p. regularea
ferate ungare . 132 75 Tisei si a Segedin. 113.—

Amortisarea datoriei Rent’a de harthia aust. 76.55
cailoru ferate de ostu „ de argintu „ . 77 50
ung. (l-a emissiune) 90.90 „ de auru „ 93.90

dto. (Il-a emissiune) 108.50 Losurile din 1860 . 131.40
dto. (IlI-a emissiune) 96.— Acțiunile bancei austr.-
Bonuri rurale ungare 97.75 ungare . . . 825.—
dto. cu cl. de sortare 97.— „ bancei de creditu
Bonuri rurale Banat- ungare 342 —

Timiș. 97.50 „ bancei de creditu
dto. cu cl. de sortare 97.— austriaco . 350.75
Bonuri rurale transil- Argintulu —.—

vane .... 97 25 Galbini imperatesci . 5 57
„ croato-slav. . 98.— Napoleond’ori 9.26

Despăgubirea p. dijma Mărci 100 imp. germ.. 57 55
de vinu ung. . 94.50 Londra, . 117.80

Solutiune facila.
De intrebuintiatu pentru pa- 

tientii de ori-ce etate.

Absolutu nevâtâmâtdre.
Prospecte, cari între altele conținu nu
merose opiniuni din cercurile compe
tente despre efectu si nevâtâmare s’afia 
gratis la farmaciile mai josu însemnate 

Se se ceara anume Pilulele

potiruri, Pietohlebnica, ca- 
delnitie, Pacificalu, can
dele de altaru, policandre 
pentru biserici, Ripide, Chi
votul, cârti de Evangelia 
etc. etc.
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