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Brasiovu, 12/24 Septembre.
Pe o cale cu totulu estraordinara si precumu 

se crede chiaru neiertata, a ajunsu la cunoscinti’a 
lumei politice si diplomatice tecstulu a du6e depesie, 
a caroru publicare, deși nu contienu vr’unu secretu 
mare de stătu, a trebuitu se producă o impressiune 
penibila in cercurile curții austriaco, unde, că in ori 
si ce parte, se pune unu mare pretiu pe conser
varea secretului.

Este surprindietoriu si caracteristicu totodată, 
că. o foia Kossuthiana a fost aceea, care a cape- 
tatu mai antaiu cunoscintia despre cuprinsulu de- 
pesieloru Tiarului si a baronului Haymerle cătra 
monarchu. Cercetarea faptului de cătra autoritatile 
competente va constată in ce modu diarulu „Egyet- 
drtds" a potutu ajunge in posessiunea depesieloru 
secrete; si pdna atunci este semnificabilu inse ceea 
ce s’a telegrafatu diarului ,N. Fr. Presse" din 
Pest’a, că in cercurile politice se privesce că unu 
semnu reu, că indiscretiunea in privinti’a numite- 
loru depesie s'a comisu tocmai in Ungari’a.

Precum se p6te vedd din tecstulu, ce ’lu repro
duceam mai josu, depesiele din cestiune nu desco- 
peru nimicu, la ce nu ne-amu fi asteptatu, nouta
tea ce-o aflamu din ele este numai impressiunea 
deosebitu de buna ce a facut’o asupra Tia
rului si asupra d - lui Giers, a dirigentu - 
lui oficiului de esterne russescu, „intieleptiunea" si 
„neasteptat’a moderatiune a limbagiului printiului 
Bismark." In fine mai vedemu din telegram’a lui 
Haymerle, că la Danzig s’ar’ fi vorbitu mai multu 
de afacerea mijl6celoru spre a combate cu succesu 
periclulu socialisticu.

Diarulu „N. fr. Presse" observa cu multu re- 
sonu, că ddca Tiarulu se provdca in telegram’a s’a 
cătra imperatulu Austriei la imperatulu Wilhelm 
„de care ne atasidza comunele legaturi de afec
țiune" si ddca „moderatiunea" d-lui de Bismarck 
ia venitu atătu de „neașteptata" Tiarului si lui 
Giers, a trebuitu, că relațiile intre Bussi’a si Ger- 
mani’a-Austri’a se fi fost mai inainte forte incor- 
date. Mai departe, fiindu-că dela incheiarea pac
tului „nescrisu" germano-austriacu nu s’a intem- 
platu nimicu, ce ne-ar’ esplica, de ce d-lu Bismarck 
are astadi mai mare incredere in sinceritatea 
Russiei decătu inainte cu duoi ani, foi’a vienesa 
admite cu dreptu, că alianti’a cu Austri’a nu l’a 
mai multiamitu si că de aceea cancelariulu ger- 
manu a cautatu earasi amiciția Russiei.

Mai de multe-ori amu accentuatu la acestu locu, 
că Germani’a nu se pdte semti destulu de asigurata 
cu alianti’a Austro-Ungariei, dedrace acestu stătu 
nu este inca consolidatu iulaintru si că de aceea 
d-lu de Bismarck amblâ se câștige si alianti’a Ita
liei. Se vede, că la cabinetulu italianu n’a reesitu 
sdu că nici Itali’a, care cuprinde iu sinu-i unu ele- 
mentu atătu de puternicu republicane, nu i-a pu- 
tutu oferi destula garanția, din care causa puterni- 
culu cancelariu s’a otaritu a se impacâ cu Bussi’a. 
Si bine vede foi’a vienesa, ddca deduce de aci, că 
alianti’a Austriei a cadiutu in pretiu la Berlinu.

Bucuri’a cea mare a barbatiloru de stătu russi 
asupra resultateloru intrevederii dela Danzig tre- 
bue se insufle in totu casulu ingrijiri tuturoru ace
lora, cari vedu in alianti’a cu Germani’a singur’a 
mântuire a monarchiei austro-ungare. In adeveru, 
ddca combinatiunea organului vienesu nu ar’ fi to
tuși cumva greșita, Austria ar’ deveni mai multu 
sdu mai puținu isolata si, fiindu constrinsa de a se 
alaturâ la cele dude puteri nordice, ar’ face parte 
din alianti’a loru, inse nu că putere egalu indrep- 
tatita, de unde ar’ urmă, că ar’ trebui se jdce, du
pă cum i-ar’ cântă cei dela Berlinu si Petersburg, 
ceea ce s a mai intemplatu in timpulu mai nou, 
care a premersu congressului dela Berlinu.

„Multiumirea, cu care s’au reintorsu dmenii de 
stătu russi dela Danzig ne admonieza se ne pa- 
zimu mai multu, că ori si candu, că cu nimicu se 

nu turburamu relațiile ndstre cu Germani’a — dice 
„N. Fr. Presse". Ce va folosi inse tdta atențiunea, 
ddca alte, pdte cu totulu alte sunt adi planurile 
principelui de Bismarck?

Nemții centralisti din Cislaitani’a se gandescuaici 
si la politic’a de „impacare* a ministeriului Taaffe, 
care după ei, ar’ neliniști, multu pe d-lu de Bis
marck. Ei bine cum o s’o încdpa cei dela Vien’a, 
că se restdrne earasi totu ce a facutu d-lu Taaffe, 
pentru că se placa mai multu d-lui Bismarck ? Si 
apoi chiaru să se faca totu possibilulu din partea 
guvernului austriacu in privinti’a acdst’a, mai ro
mane inca guvernulu ungurescu care intra in com- 
binatiune.

Organulu oficiosu ungurescu „Pester Lloyd" 
tace despre indiscretiunea ce s’a comisu cu depesiele, 
tace si se ocupa numai de acelu pasagiu, care pri
vesce combaterea comuna a socialismului, declarandu 
in fine că guvernulu ungurescu si camer’a ungu- 
rdsca nu se va invoi niciodată la aceea că să se 
aduca legi noue in contra socialismului. Ddca inse 
d-lu de Bismarck cu tdta precautiunea ce-o reco- 
menda ar’ pretinde asia ceva, spre a face unu ser- 
vitiu Bussiei, precum se dîce că s’ar’ fi si intem
platu, nu s’ar’ conturbă atunci relațiile monarchiei 
austro-ungare cu Germani’a prin refusulu guver
nului ungurescu si prin limbagiulu ostilu Bussiei 
alu pressei ungurești ? Evenemintele o voru prob’a-o 
in curendu.

Cronic’a evenimenteloru politice.
Diarulu „Egyetdrtds" primesce, nu scimu de 

unde, tecstulu a dude depesie, un’a adresata 
de cătra imperatulu Bussiei impera- 
tului F r a n c i s c u - I o s i f u si alta a br. 
Haymerle adresata asemenea monarchului nostru. 
Prim a depesia suna asid:

„Petersburg Sept. 12. Maiestatii Sale imperatului 
Austriei-Miscolcz. — Telegram’a de felicitare, ce 
tu ai bine voitu a ’mi-o adresă cu ocasiunea fes
tivității mele, m’a miscatu viu si ’ti multiumescu 
din tdta anim’a mea. Am fost forte fericitu de a 
revedd pe imperatulu Wilhelm, amiculu veneratu, 
de care ne ldga legaturile comune ale celei mai 
intime afecțiuni. — Alexandru."

Cealalta telegrama suna asie: „Vien’a 15 Sept.
4 dre d. a. Majestatn Sale c. r. apostolice. — 
Cornițele Kalnoky (ambasadorulu austr. dela Berlin) 
telegrafeza : D. Giers, pe care l’am vediutu tocmai 
acuma, este forte satisfacutu de impressiunile intre- 
vederei dela Danzig. Imperatulu Alesandru s’a 
reintorsu mai linistitu si cu-o mai mare multiamire 
interidra; cu deosebire a facutu o buna impressiune 
atătu asupra Tiarului, cătu si asupra lui Giers, 
intieleptiunea si neasteptat’a moderatiune a limba
giului printiului Bismarck si iau linistitu despre 
aceea, că nu are nici intr’o pnvintia decătu numai 
intentiuni pacinice. Imperatulu Wilhelm a impar- 
tasitu imperatului Alesan. ru aserțiunea atătu de 
muli'uu >dfa a inaltiatului nostru Domnu făcută in 
Gastein si a adausu, că cu bucuria a intimpinatu 
confirmarea amicaleloru semtieminte ale Maj. Sale
c. si r. apost. lui cunoscute. După ce in faptu — si
d. Giers o constata — nu este actualmente nici-o 
cestiune nelinistitdria pe campulu politicei esteridre, 
conversatiunea s’a indreptatu mai cu sdma asupra 
periclului socialisticu si mijldcele pentru combate
rea lui si si aci principele Bismarck a recomendatu 
a se observă mare precauiiune si moderatiune la 
solicitarea mesuriloru internaționale. D. G-iers dice, 
că celu mai insemnatu momentu alu caletoriei la Dan
zig e, că printr’ins’a Tiarulu si-a manifestatu in modu 
neindoiosu inaintea intregei Bussie vointi’a s’a de 
a urmări o po’itica conservativa si pacinica — 
Haymerle,"

Aceste depesie au produsu dre care sensatiune 
si neodihna, deși nu contienu tocmai ceva neastep- 

tatu. Nemții austriaci, nu mai puținu că Maghiarii, 
se semtu chiarn incătu-va neliniștiți prin faptulu, 
că intrevederea dela Danzig a produsu o multiumire 
atătu de mare la dmenii de stătu russi. Ei se temu 
adeca, că nu cumva intimitatea Germaniei cu Bus- 
si’a se aduca o schimbare nefavorabila in relațiile 
Austriei cu imperiulu germanu.

Publicarea depesieloru Tiarului si ale ba
ronului Haymerle cătra imperatulu intr’unu 
diaru Kossuthianu este multu discutatu in cercurile 
curții. Br. Haymerle avă o audientia deosebita la 
monarchulu (in Buda) in acdsta afacere. După con- 
siliulu de miniștri Haymerle a conferitu multu 
cu d-lu T i s z a in presenti’a siefiloru po
litiei. Publicarea depesieloru s’a facutu pe cale 
neiertata, din care causa se va face o seridsa 
cercetare. Este deja constatatu, că depesiele n’au 
pututu se le capete „Egyetdrtds" pe la Vien’a, 
căci telegram’a Tiarului cătra imperatulu a venitu 
pe sârmele din Ardealu, ear’ telegram’a lui Hay
merle a sositu cifrata.

In privinti’a depesieloru cari sosescu cifrate la 
cancelari’a cabinetului se observa urmatdrea proce- 
dere: Chei’a pentru descifrare o are afara de mo
narchu numai secretariulu cancelariei cabinetului. 
Acest’a primesce depesiele, le descifrdza, le co- 
pidza si le baga intr’unu portofoliu, la care afara 
de elu numai monarchulu are o cheia. Acdst’a s’a 
observatu si cu depesi’a baronului Haymerle cătra 
monarchu. S’a constatatu mai departe, că din de
pesi’a acdst’a lipsesce ceva, dovada, că celu ce a 
comisu indiscretiunea a găsitu numai făsii de chartia 
dintre cari a perdutu una. Dovada, că indiscre
tiunea nu s’a comisu in Vien’a, cum dice „Egyet- 
drtes" este faptulu, că in capulu depesiei se afla 
notatu si timpulu, candu a fost espedatu (4 6re) 
ceea ce se vede inse numai la sosirea depesiei. 
Cercetarea este inca pendenta. Afacerea acdst’a a 
facutu o impressiune penibila si in cercurile poli
tice se considera că unu nefericitu omen că casulu 
acesta s’a intemplatu in Ungari’a.

Alegerile in C r o a t i ’a s’au terminatu si se 
asigura, că resultatulu este in totalu favorabilu pen
tru guvernulu din Agram. Du6e din trei parti ale 
deputatiloru aleși sunt, se dice, de partid’a guver
nului. Unu corespondentu dela Pest’a alu diarului 
„N. fr. Presse" se indoiesce, că partid’a guvernului 
ar’ fi asid de tare. Diet'a croata-slavona numera 
134 membri, parte virilisti, parte deputati aleși ; 
numerulu celoru din urma este de 75. După ști
rile cele mai n6ue partid’a guvernului a dobdnditu 
ia alegerile actuale 48 voturi; opositiunea numera 
prin urmare 27 voturi. Acdst’a este deja mai 
multu decătu a trei’a parte din represeutantii aleși. 
Atitudinea celoru 59 de virilisti inca nu se p6.e 
sci de p’acuma. In ori-ce casu nu putemu t ece 
cu vederea, că virilistulu Strossmayer, Episcopalu 
dela Diacovar, se afla adi in taber’a opositiunala, 
si că influinti’a lui in anumite impregiurari este 
inca multu mai mare, decătu aceea a Banului, co
mite Peiacevici.

Trebue se surprindă recdl’a, cu care au intim
pinatu foile ungare, chiaru si cele guvernamentale, 
resultatulu alegeriloru din Croația. Acdst’a reserva 
se crede si aci, că vine din neincredere. Partidele 
maghiare nu credu, că Croații se voru tiend cu 
santiania de conventiune si nu voru mai face nici-o 
pretensiune. Croații au invetiatu ceva dela Ma
ghiari, ei cu cătu capeta mai multu, pretindu mai 
multu si de aceea nu suut niciodată multiamiti. 
Deja vre-o cătiva malcoutenti din partid’a guver
nului croatu au datu sd se cundsca, că in diet’a 
ungara nu voru mai sprigini politic’a d-lui Tisza, 
ci că dorescu mai bine a se alaturâ la „opositiunea 
moderata" maghiara. Domnii Sennyey, Appouyi si 
Szilagyi ar’ vedd bucurosu pe Croati in partea loru, 
inse ar’ cere, că acesti’a se renuntie la unele 
„aspiratiuni" ale loru.

Croati’a a avutu mari succese politice. Abia 



sunt duăedieci de ani, de candu ea cu tăta incorpo
rarea insulei Mur si a Fiumei nu avea o suprafața 
mai mare, decătu 352 miluri patrate geogr. si 
astadi posede, fara insul’a Mur si Fiume, unu te
ritoriu de 7913/4 miluri patrate, prin urmare a 
deveni tu mai multu decătu indoitu de mare. Aceste 
resultate inse le-au dobănditu Croații dela 1868 
incăce. Maghiarii crediendu că voru câștigă in Croati 
aliati in contra contrariloru centralisti dela Vien’a, 
le-au facutu multe si mari concessiuni si pe teră- 
mulu financiaru, cu t6te astea n’a fost possibilu a 
creâ in Croati’a o partida politica, care se fia mul- 
tiumita cu aceste mari acuisitiuni.

Incorporarea granitici militare a maritu cura- 
giulu Croatiloru! Aspiratiunile loru se indrăpta 
deocamdată asupra Fiumei, apoi vine Bosni’a si 
Herzegovin’a si in fine Dalmati’a. Tăte aceste le 
vedu Maghiarii si de aceea ei sunt deciși de a nu 
mai face in viitoriu nici cea mai mica concessiune 
Croației. Deărace inse nu se păte admite, că Croa
ții din caus’a acestei decisiuni se renuntie la as
piratiunile loru, avemu se ne asteptamu in curendu 
la o noua campania politica intre Croati’a si Un- 
gari’a. Cine scie, dăca consiliulu celoru mari nu a 
otaritu deja, care se fia invingătoriulu!

Era de prevediutu, că căntralistii venetici nemți 
din B u c o v i n’a voru scuipă focu de necazu, 
că priutr’unu ordinu ministerialu se făcură c 1 a s s e 
paralele romane lagimnasiulu din Sucăva 
Eata ce scrie coresp. unui diaru vienesu: „Deja din 
Aprile amu pututu se ve incunosciintiezu despre ro- 
manisarea scălei năstre medie, vechia de mai bine 
de duăedieci de ani Acăs’ta scire s’a confirmata 
intru cătu privesce infiintiarea unui cursu romanu 
paralelu pentru clas’a I si a II. Deschiderea primei 
secțiuni paralele este asta-di unu fapta implinitu, 
si gratia minunatei agitațiuni a barbatiloru parti
dului romanu si a profesoriloru, acăst’a secțiune 
numera 46 școlari. Cu ce midilăce au fosta momiți 
acești copii, este din pacate cunoscuta din alte 
impregiurari analăge din statulu nostru; totuși e 
interesanta a se sci că, din cei 46 școlari, nu mai 
puținu de 23 voru fi susținuți dintr’unu fondu, care 
s’a strinsu atătu dincăce cătu si dincolo de granitia. 
Burgezimea germana pastrăza in fagi a acestora o 
indeferintia, pe care n’o putemu pricepe.*

Limbagiulu acest’a ne este bine cunoscutu. Ini
micii nămului nostru, candu nu ’si potu ajută ast- 
feliu iău refugiulu la suspitiunarile cele mai reu- 
tatiăse. Corespondentulu ni se pare a fi evreu fara 
capateiu, căci numai unu asemenea omu p6te impută 
burgesimei germane atitudinea corecta pacinica.

Partid a conservatoriloru liberi 
din German i’a ’si-a publicatu manifestata 
electoralu, âle cărui puncte principali suntu formu
late astu-felu : 1. Credinti’a imperatorului si im
periului, si adesiunea fara reserva la poliție a națio
nala a cancelarului. 2. Mantînerea unui efectivu 
militaru destulu de puternicu, pentru a garantă si- 
guranti’a si independenti'a Germaniei. 3. Reducti- 
unea impositeloru directe si intinderea impositeloru 
indirecte. 4. Mantînerea regimului inaugurata prin 
nou’a legislatiune vamala. 5. Lupta contra socialis
mului, dăr’ in acelasiu timpu aplicatiunea reforme- 
loru destinate a amăliorâ positiunea claseloru de 
lucratori. 6. Revisiunea legislatiunii industriale in 
sensulu de a reveni la regimulu corporatiuniloru.
7. Revisiunea legislatiunii asupra securității si li
bertății domiciliului si repressiunea vagabondagiului.
8, Reform a legislatiunii, care are de obiecta ac
țiunile si alte valori de bursa. 9. Reducerea spe- 
seloru de justiția. 10. Adopțiunea mesuriloru desti
nate a impedicâ cursulu emigratiunii. 11. Simpli
ficarea mecanismului parlamăntaru. 12. Restabilirea 
armoniei intre stătu si biserica. — Conclusiunea 
manifestului dice: „Nascuti pe pamântulu nationalu 
alu imperiului germanu vomu consideră totudeauna 
că o datoria suprema de a apar’a religiunea, patri’a, 
famili’a, prosperitatea contra tutoru atacuriloru, si 
de a le salva contribuindu la crescerea bine-face- 
riloru nepretiabile ale civilisatiunii germane.

In 20 Septembre avă locu la Madrid de
schiderea Cortesiloru. Discursulu 
Regata anuntia presintarea mai jmultoru proiecte 
de lege pentru imbunatatirea venituriloru publice 
si pentru unificarea datorieloru esțeridre amortisa- 
bile spre a ajunge la trasactiuni folositâre pentru 
toti. Discursulu dîce că relatiunile Spaniei sunt 
amicale cu tăte puterile si că resultatulu negocia- 
riloru cu Franci’a, cu privire la cestiunea victime- 
loru din Saida (Algeria), este satisfacătoru, ceea ce 
demonstra amiciti’a celoru duăe tieri.

„Romanulu" vorbindu despre binefacătărea in- 
flnentia a „inițiativei individuale" 
scrie intre altele :

. . Lucrandu paralelu cu guvernele, candu 
guvernele se inspira de adeveratele interese ale 
tierii si caută a face că ea se propasiăsca; lu
crandu contra guverneloru, candu impregiurari ne
fericite aducu la putere guverne, ce nu se ’ngri- 
jescu de interesele generale, initiativ’a individuale 
se arăta, in ambele cașuri, cu o putere reala si 
face, in casulu celu d’antei, că națiunea se propa
siăsca mai repede si ’n alu duăilea opresce mare 
parte din relele ce s’ar’ pută face său le micsio- 
răza efectele. D’aceea, initiativ’a individualu este 
privita pretutindeni de cătra ămeni de bine c’o a- 
deverata favăre si gasesce sprijinu si aperare la 
toti amicii propășiri națiuni.

„Creatiune isvorita din ideile moderne, initia
tiv’a individuale nu se nasce, nu păte prosperă si 
produce efecte ’nsemnate de cătu sub regimele de 
libertate. Intr’adeveru, cându cetatianii nu se bu
cura de libertate, candu n’au rota in Stata, unirea 
loru in scopulu binelui publicu e privita că o u- 
neltire culpabila si ’nfrăoata de autoritati. In a- 
semene conditiuni, initiativ’a privata e frumăsa. 
Candu inse cetatianulu se bucura de libertate, candu 
scie, că are dreptulu de a lucră pentru binele co- 
inunu — ceea ce este si datori’a tai — si că lu
crarea acăst’a va fi bine vediuta de cei dela pu
tere : atunci initiativ’a privata se nasce si produce 
efecte imbucuratăre. . .

„Anii din urma, candu libertățile publice au fost 
respectate; candu chiaru in timpulu resbelului e- 
sercitarea loru n a fost interdisa său macaru mic- 
siorata,. s au produsu cele mai insemnate sfortiari 
ale inițiativei private cunoscute pen’acum la noi. 
O societate privata, „Concordia romana" 
a organisatu cu fondurile ei si din propri’a iniția
tiva, o espositiune industriala care, de si n’a ’nfa- 
țisiatu tabloulu intregu alu industriei adeveratu ro
manești, totuși a aretatu că producemu bine in u- 
nele ramure ale caroru produse păn’atunci nu erau 
mai de locu cunoscute. Ea a mersu mai departe: 
sub auspiciele si cu ’ngrijirile dămneloru ce făcu 
parte din societate, a ’nfiintiatu o scăla pentru copii 
mici, numita froebeliana, care a datu resultate fărte 
satisfacătărie. — O alta societate, creata totu din 
initiativ’a, „Societatei pentru in- 
v e ti a tura poporului romanu" a 
pututu aduce ’nsemnate servitie culturei naționale 
prin numerulu respectabile de ’nvetiatori ce a 
produsu.

„Aceste duăe esemple dovedescu că, si la noi, 
sub regimele ,de libertate, initiativ’a privata păte 
aduce ’nsemnate servitie, păte face multu pentru 
binele si propășirea tieri. Astfelu, aflamu că „Con
cord i’a romana" lucrăza pentru organisarea unei 
alte espositiuni industriale in anulu viitoru. Mai 
multu: anulu acest’a comitiele agricole 
din 8 județie organisăza concursuri de 
pluguri si de vite, cu scopulu d’a 
’ncuragea pe cultivatorii cei buni si cultura vi- 
teloru. . .

„Speramu, că asemene întreprinderi voru fi pre
tutindeni cu iubire sustienute, că toti voru lucră 
din tăte puterile, pentru că ele se reusiăsca. Cătu 
pentru județele, ce au remasu in urma cu ’ntoc- 
mirea de comitie agricole, facemu inca odata apelu 
la toti ămenii de bine, la toti căti se interesăzade 
propășirea tierii că — fara osebire de partita, căci 
înavuțirea tierii nu e cestiune de partita — să se 
’ntrunăsca, să se constituie in comitiu, se studieze 
si se arate guvernului, Camereloru si consilieloru 
județene ceea ce ele potu face pentru re’ntramarea 
si propășirea diferiteloru ramuri de producere, ce au 
facutu averea fiacarui districtu si i-au datu carac- 
teristic’a si numele loru. . .“

Not’a Sublimei Porti,
privit6ria la averea monâstiriloru secularisate.

Nota incepe prin a areta, că Puterile cele mari 
s’au ocupata, inca din anulu 1858, in Conferinti’a 
de la Paris, a stabili o procedura, care se pună 
capetu diferendului, ce exista intre guvernulu romanu 
si patriarchi’a ecumenica, relativu la administarea 
bunuriloru monastiriloru dise închinate: ele dăr’ au 
prescrisu atunci partiloru că, până in termenulu de 
unn anu, se caute a asjunge la o invoiăla intre 
densele; ear’, dăca la espirarea acestui terminu 
intielegerea nu s ar’ fi urmata, au decisu a se statua 
in cestiune printr’unu arbitaagiu internationalu. 
Romania, dice mai departe nota, de si isî dedea 
aerulu, că voiesce a se supune acestei decisiuni, a 

opusu felurimi de piedeci la realisarea unui com- 
promisu in termenulu prescrisu de Oonferintia, ba 
ce este mai multa, curendu după aceea, in anulu 
1864, administratiunea principelui Cuza puse man’a 
in sila pe veniturile bunuriloru Santeloru locuri si 
inceph chiaru se alieneze dintr’insele.

Patriarchi’a ecumenica, urmăza not’a, basata pe 
drepturile sale nesocotite, a adresata plângeri cătra 
Puterile semnatare tractatului din Paris, ear' acestea, 
intervenindu catra guvernulu Romanu, au decisu, că 
disele venituri să se adune, păna la ulteriăr’a 
dispositiune, intr’o cassa speciale si au numitu chiaru 
o comissiune, care se preveghieze la îndeplinirea 
acestei obligațiuni. —

Principele Cuza inse, facendu obiectiuni contra 
acestui sistemu, a propusu, că cestiunea se fia mai 
bine transiata prin respunderea, de cătra guvernulu 
Romanu, a unei sume de despăgubire, plătită odata 
pentru totdeauna, si in scopulu acăst’a elu a si 
cerutu autorisarea Corpuriloru Legiuităre, ca se faca 
unu împrumuta pentru o suma, care urm’a să se 
depună prealabilu, că unu acomptu. In același timpu 
M. S’a numi delegați ai sei in Comissiunea euro
peana, că se expună basele juridice ale pretensi- 
uniloru Romane si se sustîna propunerile sale. Dăr’ 
principele Cuza, mai dice nota, fuse deposedata de 
putere curendu după aceea si ast-felu, păna la 
restabilirea unei ordine de lucruri legale, conferinti’a 
se desfacă si lucrările comissiunii remasera balta.

Cestiunea se dete uitării, său se amană indefinita. 
La Congresulu din Berlin Patriarchi’a o aduse din 
nou pe tapeta printr’unu memoriu immanatu Altetii 
Sale Serenisime, printiului de Bismarck. Introducănd’o 
in sinulu Congresului, Alteti’a S'a presiedintele iui, 
observă, că Puterile ar’ trebui să se ocupe de acăst’a 
afacere, de ăra-ce ea este de resortu internationalu 
si propuse, cu aprobarea intregei adunari, eâ re- 
presentantii Puteriloru din Congresu se refera fia- 
care guvernului seu recomendandu-i modulu de a 
vedă alu representantiloru din Congresu.

Spre a da urmare acestei dispositiuni in 1879, 
Domnulu Romaniloru adresă o scrisăre cătra pa- 
triarchii din Orientu, invitandu-i a tramite la Bu
curești delegați ai loru spre a luă intielegore cu 
guvernulu Romanu. Locurile sânte au respunsu 
indata la acestu apelu si delegații patriarchiei s’au 
si presentatu la d. Basile Boerescu, ministrulu de 
externe alu României, inse acăst’a, după ce a auditu 
propunerile loru, le-a intimpinatu, că considera 
cestiunea bunuriloru monastiresci că definitivu tran
siata prin faptulu secularisarii, si le-a spusu, că 
dăca exista vre-unu diferendu in acăst’a cestiune, 
elu nu păte se intre in nici o cercetare asupra-i cu 
dumnealoru, ci numai pe cale diplomatica cu gu- 
vernulu otoman.

Sublim’a Părta. se afla de atunci continuu sub 
pressiunea staruintieloru reiterate ale patriarehiei 
ecumenice si fația cu reau’a-stare, in care se afla 
tacurile sânte si cu enormele pagube, la cari este 
expusa administratiunea loru, nu se păte scuti de 
a face apelu la puterile semnatăre tractatului din 
Berlin, spre a dă bunele loru oficii la resolvarea 
acestei cestiuni. Puterile s’au pronunciatu in duoe 
renduri pentru regularea ei: la 1858 si in con- 
gresulu din Berlin. Astfelu au consacratu caracteruln 
internationalu alu acestei afaceri. In consecuentia 
ele sunt in totu dreptulu astadi, căndu vedu, că 
cestiunea după atăti ani treganeaza inca, si fara spe- 
rantia, că se va regulă prin initiativ’a guvernului 
Romanu, se revină la dispositiunea de a se resolvâ 
diferendulu prin arbitragiu, la care Romani’a insasi 
nu va avă nimicu de opusu.

Not’a termina recomendandu representantiloru 
Porții a stărui la guvernele pe langa cari sunt acre
ditați, că se invite pe representantii loru respectivi 
din Bucuresci, să se pună in comuna intielegere 
intre dinsii si se invite pe guvernulu Romanu, atătu 
de a numi delegați ai sei pentru comissiunea de 
arbitri; cătu si de a hotari epoc’a si taculu unde 
are să se supună basele pretensiuniloru sale.

„Pop."

Schitulu romanu din muntele Atos.
Sub titlulu acest’a „Romanulu" publica o re- 

latiune despre starea acestui schitu, din care estra- 
gemu urmatărele:

Este cunoscuta sentinti’a pronuntiata de cătra 
sinodulu patriarhului din capital’a Turciei, prin care 
se anulăza tăte drepturile si prerogativele acestui 
asiediamentu romanescu, punendulu la bunulu plăcu 
si sub ordinele directe ale Greciloru din monastirea 
Lavra. Asemenea e cunoscutu că schitulu romanu 
din muntele Atos s’a fundatu de mai multe diecimi 



de ani in conditiuni de a se bucură de-o autonomia 
completa in ce privesce administratiunea s’a interiăra. 
Atătu prin actulu de cumperatăria, cătu diferite 
chrisăve emanate dela Domnii romani si confirmate 
de sinodele patriarchale din Constantinopoiu s’au 
recunoscutu si determinatu acdst’a autonomia. Cu 
t6te astea schitulu romanu, asiediatu in mediloculu 
a peste 20 monastiri grecesci, bulgare, russesci s. 
a., cari tdte au o independentia completa, n’a avutu 
mai niciodată o vieatia liniștita; elu a fost cu 
deosebire obiectulu ureloru, intrigeloru si vexatiuui- 
loru celoru mai reutatiose din partea Greciloru din 
manastirea Lavra.

Din fericire, multiumita otarirei nestrămutate a 
maioritatiei calugariloru din schitu de a apară drep
turile comunității; multiumita inca intervenirei gu
vernului din Bucuresci, tentativele lavriotiloru au 
fost pe rendu combătute, si comunitatea religidsa 
romana s’a tînutu pe o cale de deplina prosperitate, 
care face cu dreptu cuventu mandri’a intregului 
munte Atos. Astfelu, prin initiativ’a si staruinti’a 
calugariloru din schitu, prin ajutorele imense de 
peste 300,000 galbeni, adunate din t6te unghiurile 
tierei, au ajunsu că, in loculu unei mici chiliute 
numita Ianicopolu se se ridice, dela 1860 p&na la 
1867, unu maretiu monumentu, unu schitu, care 
atrage privirile tuturoru, din punctulu de vedere 
alu artei si alu bunei sale administratiuni interi6re. 
De la acdst’a epoca inse incepb o n6ua serie de 
persecutiuni in contra schitului si a monahiloru 
romani. Călugării greci din monastirea Lavra, 
reincepura a pretinde restringerea drepturiloru schi
tului romanu. Ei reușiră chiaru din anulu 1874, 
Aprile se smulgă patriarhului de pe atunci o seu- 
tintia, care luă intre altele urmatărele dispositiuni 
arbitrare : «Schitulu este unu schitu moldove- 
„nescu si nu romanu ; elu se afla sub autoritatea 
„chirarchiei monsstirei Lavra, care trebue in tăte 
„privirile se useze cu asprime de chirarhicescile ei 
„drepturi ; staritiulu schitului se va votă de chi- 
„riarhulu monastirei Lavra si se va asiediă cu voin- 
„ti'a celoru de acolo ; numerulu monachiloru din 
„schitu nu va pută fi mai mare de 20 si aceștia 
„trebue se fia moldoveni; sigillulu schitului va 
„purta inscriptiunea : Pecetea schitului moldovenescu 
„alu înainte mergătorului marei Lavre“.

Acdst’a era o nedreptate strigat6ria ce se facil 
unui asiediementu romanescu, fundatu cu contribu- 
tiunile tuturoru romaniloru, fara deosebire de mol
doveni si munteni, intretienutu cu ofrandele cres- 
tiniloru piosi si cu subventiunea acordata de insusi 
guvernulu tierei. Acdst’a insemnâ, dîcemu nimicirea 
de faptu si de dreptu, prin midilbce nedemne, a 
schitului romanu care strălucea că unu s6re bine- 
facbtoru în apropiarea poporatiuniloru romane din 
Oriente si transformarea lui intr’o comunitate pusa 
sub ordinile si la bunulu plăcu alu lavriotiloru.

Situatiunea era prea grava, pentru că guvernulu 
romanu se remana indiferinte. Elu luă ddr’ si de 
astadata afacerea in manile sale, si, la 1876, lun’a 
Marte, reuși a face, că patriarchulu Ioachim II îm
preuna cu diece mitropoliti întruniți in mare si- 
nodu ecumenicu, legalminte consiituitu, se pronun
ție solemnu printr’unu singhiliu scrisu pe perga- 
mentu, restabilirea schitului romanu in drepturile 
si privilegiele sale anteribre ! Acestu actu, facutu 
de autoritatea suprema a bisericei este temeli’a pu
ternica a drepturiloru chinoviei romane din muntele 
Atos, este pdtr’a precibsa de care trebue se se sfă
râme tbte intrigele reu voitbre, t6te armele aceloru, 
cari privescu cu ochi rei progresele acestui asie- 
diamentu romanescu. . . Decisiunea acdst’a a si
nodului din 1876 stabilesce urmatărele puncte: 
„Otarirea bisericdsca făcută la 20 Aprile 1874, re- 
mane fara autoritate că data in absintia si e con
traria adeverului; schitulu înainte Mergetorului va 
purta numirea de „Schitu Roman" ; staritiulu se 
va alege din midiloculu si de cătra monachi ro
mani ; sigilulu acestui asiediamentu va purtă in
scriptiunea : „Sigilulu schitului romanu, chinoviu 
din sf. munte alu Atosului" ; numerulu monahiloru 
nu va mai fi margini tu la 20".

Astfeliu neintielegerile se companara, schitulu 
se declara schitu romanescu si era feritu de inge- 
rintiele marei Lavre. Inse Lavriotii inventară medi- 
16ce noi de lupta, presentara schitulu romanu că 
unu centru si spriginu spre a propagă romanis- 
mulu in Orientu si reușiră dilele din urma, că pa
triarchulu din Constantinopoiu se anuleze singhiliulu 
sinodului din 1876. Cu chipulu acest’a schitulu ro
manu e din nou pusu sub ordinulu directu alu 
Lavrei, drepturile lui sunt calcate in picibre că la 
1874. Acdsta noutate a uimitu pe ioti Romanii si 
a surprinsu fara indoibla pe guvernu. Nu vomu 
discută aci, că drepturile odata câștigate trebuiescu 

cu santiania respectate, vomu spune numai că mai 
pre susu de tbte aceste este tractatulu dela Berlin 
care in art. 62 garaotdza libertatea si practic’a es- 
teribra a tuturoru culteloru in Turci’a si dice : 
„Călugării din muntele Atos voru fi mantînuti in 
proprietățile si avantagele loru anteribre, si se voru 
bucură fara deosebire de deplin’a egalitate de drep
turi si prerogative. “

Drepturile si prerogativele calugariloru romani 
dela muntele Atos sunt claru specificate in Singhi
liulu dela 1876 ; ori-ce actu posterioru tractatului, 
care ar’ tinde se nimicbsca aceste drepturi, puse sub 
scutulu europeanu, este nulu si fara putere. Guver
nulu romanu a facutu bine, că in acestu sensu a 
luatu mesuri in contra procederei arbitrarie a pa- 
triarchului actualu dela Constatinopolu, care a lo- 
vitu intr'o otarire definitivu luata de unu predeces- 
soru alu seu, calcandu art. 62 alu tractatului dela 
Berlinu.

Diverse.
(Din Iași) s’a adresatu studentiloru uni

versitari întruniți 1a. Pitesci, urmatbri’a telegrama: 
„Studenti! Ve felicitamu pentru frumbsele vbstre 
întruniri, căci astfelu se lhga frati’a, unirea in cu- 
getu, si in simțiri. Prin iubirea vbstra reciproca 
se inaintdza patriotismulu si consciinti’a naționala. 
Romanii din tbte coltiurile ațintescu ochii spre voi. 
Prin voi vede Romanulu cu dragu viitorulu ma
retiu alu moșiei stramosiesci. De aceea uramu 
legătură strinsa tuturoru studentiloru Romani, că 
cu taria si foculu sacru alu patriotismului si alu 
tineretiei se muncdsca seriosu pentru glori’a patriei, 
care a fost aparata cu sângele mosiloru si stramo- 
siloru neamului romanescu. Gh. Sion, Gherei, N. 
Dimitriu, Paraschivu, Buzinschi, C. C. Kirila, D. 
I. Manastireanu, D. Vortman, Th. Nicolau, K. Co- 
drescu, Th. Draganescu, D, Antonescu, A. Popo- 
vici, Gh. Madargac, Casian, A. Mihaescu, I. Con- 
stantinov.

(La teatrulu nationalu din 
Bucuresci,) repertoriulu primeloru represin- 
tatiuui s’a compusu. Se va începe cu „Mademoi- 
selle de Belle-Isle", de Alex. Dumas tatalu, pen
tru debutulu d-rei A. Popescu, care a studiatu ro- 
lulu principalu la Patis Pe urma, se va dă „Ma- 
rion Delorme", drama in 5 acte in versuri, de Vic
tor Hugo, cu d. Mauolescu in rolulu lui Didier. D-na 
Ar. Romanescu va jucâ rolulu curtisanei innamo- 
rate, Marion. După aceste dube piese voru veni 
„Benevenutto Cellini" de P. Meurice si „Hetma- 
nul". D. M. Pascaly va jucâ rolurile principale 
iu aceste du6e piese. In acelasu timpu, se, pre- 
gatescu dube operete: „Canteculu lui Fortunio" cu 
d-rele A. Welner si Gavala, si „O nbpte de insom
nia", In curendu se va pune in studiu o piesa 
noua a d-lui V. Alexandri.

(Missiune militară romana in 
Angli ’a.) „Pentru prim’a bra — scrie „La 
France" — regatulu României tramite o missiune 
oficiala militam spre a urmări manevrele de tbmna 
ale armatei anglese. Capulu acestei missiuni este 
d. colonelu Pilat, care a sositu in Paris. Alegerea 
d-lui Pilat este unu actu de 'nalta curtenia cătra 
Franci’a. Fost elevu alu scblei St. Syr si alu seb- 
lei de aplicatiune dela Metz, d. Pilat a luatu parte 
la resbelulu din 1870. După ce combătu la Re- 
zonville si la St. Privat, d. Pilat fti tramisu la 
armat’a lui Burbaki. Fă numitu colonelu si de- 
coratu pentru frumâsa purtare in aceste dile.

(Scbla de poduri si siose le.) La exa
menele de admitere in scbl’a de poduri si siosele 
din Bucuresci, s’a observatu, in toti anii trecuti, 
că aspiranții se presenta nu indestulu de preparați 
spre a pută urma cu succesu cursurile scblei. Mi- 
nisteriului, considerandu că acbsta lipsa de cunos- 
cintie preliminare se va simți si mai multu la in- 
ceputulu anului scolaru viitoru, căndu programele 
scblei voru fi revediute si complectase, a decisu, ca 
cu incepere dela 1 Octombre viitoru sb se faca, la 
scbl’a de poduri si siosele, cursuri pregatitbre gra
tuite pentru tinerii, cari voru sb se presinte la exa
menele de admitere din anulu viitoru. Tinerii, cari 
voru se urmeze aceste cursuri, voru face cererea d’a 
fi inscrisi catra direcțiunea scblei inainte de 1 Oc
tombre st. v. presentandu certificate de studiile ce 
au facutu si cari se probeze, că cunoscu celu prnjinu 
matematicile elementare.

(Mesuri contra bblei de vite. Comis- 
siunea centrala din comitatulu Sibiiului, instituita 
din caus’a bblei de vite, in siedinti’a s’a din 16 
Septembre n., luandu la cunoscintia impartasirea 

ministrului ung. de agricultura: că in comuna De- 
veny-ujfalu din comitatulu Pojonului a eruptu bbla 
de vite, a decisu, că in urm’a acesteia numai de- 
cătu sb se pună in activitate mesurile stipulate in 
art. de lege XX din 1874 in comitatulu Sibiiului 
intregu, incredintiandu-se vice-comitele cu ducerea 
in deplinire. Mai departe s’a decisu, că comissiunea 
sb se intrunbsca in tbta septeman’a Mercurea la 4 
bre după ambdi. — Ore se va face asemenea si in 
comitatulu nostru spre a ne feri de periculu ?

(Colonisare noua.) Guvernulu are de 
cugetu, a infiiutia o colonia noua pe siesulu „Har- 
kâny" (?) de lenga Zarandu. In sensulu legei de 
colonisare trecute deja in activitate, 150 de familii 
nenorocite prin inundatiuni potu capeta fia-care 
căte 5 jugere de aratura si locu de casa cu gra
dina. Lucrările de lipsa pentru infiintiarea acestei 
colonisari s’au inceputu deja.

(C h a r t’a D o b r o g e i.) Comissiunea însărci
nata cu facerea chartei Dobrogei este aprbpe de 
a’si termina lucrarea. Se scie, că totu aceeași co- 
missiune este insarcinata si cu delimitarea hotare- 
loru provinciei de peste Dunăre; dbr’ intimpina 
greutati 1a. fruntariile despre Bulgari’a si Russi’a, 
din caus’a apeloru, cari sunt mari. Ast-felu se crede 
că va fi silita comissiunea se lucreze si la hrna pe 
ghiatia.

(Blocada de grăne in Ameri c’a.) 
Gramadirea grăneloru in porturile atlantice e enor
ma. Tbte magazinele de grăne sunt indesuite, ba 
chiaru si unu mare numeru de năi stau incărcate 
pe mare de vreme ce numai ajungu magazinele de 
pe uscatu. Șiruri lungi de care incarcate cu grăne 
stau pe sîni si astbpta descărcarea loru. Si năile 
lipsescu spre a se putb espedâ gramadile adunate 
de grăne.

Ad Nr. 291/1881.

Publicare de concursu.
In virtutea decisiunei, luate de cătra adunarea generale 

a Asociatiunei transilvane pentru literatur’a romana si cul- 
tur’a poporului romanu, tînuta la Sibiiu in 27—29 Augustu 
a. c. si cu privire la positiunile dela Nrii 3, 12, 17, 18, 
19, 23, 24, 25, 27, din budgetulu aceleiași, votatu pe a- 
nulu 1881/2, se publica :

I. concursu pentru 2 stipendie (burse) de câte 60 fi. 
destinate a se dâ la tineri seu tinere ; care ar’ voi se in- 
vetie la vreunu institutu seu corporatiune industriale din pa
tria vreun’a diu acelea professiuni seu meserii, care pe lângă 
ce presupunu desteritate si diligentia relative mai mare, sunt 
si de natura de a fi exercitate cu folosu mai bunu, precum 
intre altele : tiesutulu de pensarii, covbra, parti de imbraca- 
mente, din tortu de cauepa, inu, bumbacu, lana si metasa, 
pe resboie moderne perfecționate — cusetur’a de albituri 
pentru ambele sexe, cum si brodarii (chindiseli) cu atia, me
tasa, firu de argintu si auru; croitori’a superiâra de dame 
seu de barbati; artea orlogeriei, a juvariei si a lucrarei in 
auru si argintu, artea farmaciei.

Persânele, doritârie a se folosi de acestea stipendie, au 
se substerna suplicele loru de a dreptulu: La subscrisulu 
Comltetu in Sibiiu ; nesmintitu pena in 31 Octobl’e 1881. 
Concurse venite după acestu terminu fixu nu se voru lua iu 
nici-o consideratiune.

Suplicele trebue se fia insolite de urmatdriele docu
mente :

1. Carte de baptismu, in originalu seu in copia le- 
galisata.

2. Testimoniu scolasticu celu mai puținu din a patr’a 
classe normale pentru fetitie, de a patr’a gimn. seu reale 
pentru fetiori, in origine seu in copia legalisata ; testimonie 
din classe mai inferiori nu se voru considera.

3. Atestatu de paupertate si la intemplare de starea 
orfana a persânei concurente, datu dela primari’a comunei, 
suo:crisu de parochulu locului, vidimatu de cătra oficiulu 
politicu (pretur’a).

4. Declaratiunea in scrisu a parintiloru seu tutoriloru, 
că nu numai se invoiescu, ci se si oblega, câ fiiulu, fiic’a 
seu pupilulu ori pupil’a loru se invetie cutare professiuue, 
pe care o va fi alesu, si că de du6e ori in anu, la 1 Fe- 
bruariu si la 1 Augustu voru inaintâ la comitetu atestate 
autentice despre diligenti’a, progresulu si bun’a portare a 
eleviloru. La casu contrariu, stipeudiulu, care de altmintrea 
se va dâ in cate t.rei rate, la inceputu, la midiuloeu si la 
finea anului scolasticu, seu in Septembre, Februariu si Au
gustu aupa susteruerea testimoniului, se va sista immediatu.

II. pentru uuu stipendiu de v. a. 200, destinatu a se 
dâ la o eleva, care sâu se afla in studiu la vreo scâla pe
dagogica, seu se va fl decisu a se devota de aci inainte fru- 
mâsei vocatiuni de docența si a frequentâ cursulu de peda
gogia in regula.

Concurentele aspirante la acestu stipendiu au se inain- 
tedie suplicele loru de a dreptulu la subscrisulu Comitetu in 
Sibiiu, nesmintitu pena 31 Octobl’e 1881, că-ci concurse 
venite după acelu terminu voru fi refusate.

Suplicele trebue se fia insolite de urmatâriele docu
mente ;



1. Carte de baptismu in originalu, seu macaru in co
pia legalisata.

2. Testimoniu scolasticu de frequentare iu vreunu in- 
stitutu pedagogi cu de femei, s’au dela vreo scola superiâra 
de fete. In casu caudu testimoniulu ar’ emana dela vreo 
scdla dela alta limba, aspirantele au se probedie totu-odata, 
că vorbescu bine limba materna romana si că au incai no
țiuni elementarie din literatur'a ei.

3. Atestatu de paupertate dela primari’a comunei, 
subscrisu de parochulu locului si vidimatu de cătra oficiulu 
politicu.

4. Se numesca institutulu, la care se afla, s’au la care 
cugeta se asculte cursulu de pedagogia.

5. Se arate, deca aspiranti’a este si deprinsa la lu
cruri de mana, necessarie a se invetiâ in scdlele de fete.

III. pentru du6e stipendie do căte 100 fl. v. a. des
tinate a se dă la duoi elevi, aleși cu precădere din munții a- 
puseni ai Transilvaniei si anume din teritoriulu, in care o 
parte a poporatiunei se ocupa cu confecționarea vaseloru de 
lemnu, spre a se perfecționa in acea professiune la vreunu 
institutu seu corparatiune, seu in ramurile speciali de aceeași 
natura, precum e facerea de buti mari, confecționarea de 
cruci si colonade, invelisie de case după sisteme moderne, 
din lemnăria mai puțina si totuși tarte durabile, ori si 
strugari’a.

Aspiranții la acestea burse âu se’si submitta suplicele 
loru la subscrisulu Comitetu, nesmintitu pena in 31. Octobre 
st. n., insocite de urmat, documente :

1. Carte de baptismu in originalu seu in copia le
galisata.

2. Testimoniu scolasticu celu puținu din a patr’a clase 
normale, pe iănga care se ceru si noțiuni macaru elemen
tarie din desemnulu liniariu.

3. Atestatu de paupertate si in casu de asie, de sta
rea orfana.

4. Atestatu dela mediculu cercului, câ aspirantele este 
de constitutiune fisica vigorâsa si deplinu sanetosu.

5. Adeverintia, că se afla deja invetiandu vreuna din 
meseriile, care lucra in lemnu, si declararea, că este decisu 
a se perfecționa intr’ins’a, obligandu-se totu-odata a submite 
totu la căte 6 luni atestatu dela institutu, seu dela corpo- 
ratiunea respectiva, despre activitatea si portarea morala.

IV. se publica concursu pentru stipendie de căte 
60 florini val. austr., destinate a se dă la duoi juni dintre 
acei ce se afla la cursu in vreunu institutu pedagogicu 
din patria.

Aspiranții la aceste burse au se’si submitta suplicele 
loru la subscrisulu comitetu nesmintitu pena in 31 Octobre 
st. n„ insocite de urmatoriele documente :

1. Carte de baptismu, in originalu seu in copia le
galisata.

2. Testimoniu scolasticu celu puținu din classea IV. 
gimnasîale si că se afla ascultatoriu la vreunu iustitutu de 
pedagogia.

3. Testimoniu de paupertate dela primari’a locala, sub
scrisu de parochu, vidimatu de cătra oficiulu politicu 
(pretura).

V. pentru unu ajutoriu din fundatiunea E. M. D. Ba- 
siota, destinatu a se da la unu studente gimnasistu cu pre- 
ferintia din munții apuseni, sâu din fostulu districtu alu 
Naseudului.

Aspiranții la acesta bursa au se-si submita suplicele 
loru la subscrisulu comitetu nesmintitu pena in 31 Octobre 
st. n., insocitu de carte de baptismu, testimoniu scolasticu 
din semestrulu alu II-lea alu anului precedente si testimoniu 
de paupertate dela primari’a locala subscrisu de parochu si 
Yidimatu de cătra oficiulu politicu alu cercului.

VI. concursu pentru unu ajutoriu de 20 fl. v. a. des
tinatu a se da unui invetiacelu de vreo meseria din cele mai 
folositârie si mai cautate, din fundatiunea tofaleana, cu pre- 
ferinti’a concurentiloru descendenti din vreo familia de ale 
fostei comune Tofaleu.

Acestu ajutoriu se dă in totu anulu, pena ce invatia- 
celulu va termină, câ se se p6ta face sodalu.

Aspiranții au se-si inaintedie suplicele loru la sub
scrisulu comitetu pena in 31 Octobl’e a. c., insocite de 
urmatârlele documente :

1. carte de baptismu ;
2. testimoniu scolasticu, celu mai puținu de class’a a 

IV-a normala ;
3. contractu inchiaiatu cu unu măiestru, care iea asu

pra’si a deprinde pe invetiacelu la professiunea s’a cu t6ta 
bunavointi’a si a’lu tine in regula, fără a’lu supune la ocu- 
patiuni, care intrecu poterile lui si sunt străine de meseri’a 
ce voiesce se invetie ;

4. testimoniu de paupertate dela primari’a locala, sub
scrisu de parochulu comunei si vidimatu de cătra oficiulu 
politicu alu cercului respectivu.

VII. concursu la 8 (optu) ajutarie de căte 12 fl. 50 
cr. v. a. pentru învetiacei de professiuni (meserii) si 4 
(patru) ajutârie de căte 25 fl. v. a. pentru sodali de aceia, 
cari se sciu in conditiuni asie de bune, câ se se pâta face 
măiestrii de sine stătători.

Aspiranții la acestea ajutdrie au se substerna suplicele 
loru nesmintitu pena in 31 Octobre st. n., la subscrisulu 
comitetu, insocite de urmatoriele documente si anume la 
invetiacei :

1. Carte de baptismu in originalu seu copia.
2. Testimoniu scolasticu din cl. IV. normala.
3. Testimoniu de paupertate dela primari’a comunei. •

4. Contractulu inchiaiatu intre respectivulu măiestru si 
părinții seu tutorii concurentiloru ; era dela sodali se cere pe 
langa carte de baptismu, inca si documentu dela respectiv’a 
corporatiune, că merita se fia recunoscutu si admisu de cătra 
corporatiune.

Aceste ajutorie se dau numai odata.
VIII, concursu la dude stipendie de căte 50 fl. v. a. 

pentru tineri romani, doritori a cultiva vreuna din artile 
frumose, desemnu, pictura, sculptura, musica, inca si foto
grafia, seu la vreunu institutu publicu, seu la unu măiestru 
din cei mai renumiti in patria.

Aspiranții au se’si inaintedie suplicele loru nesmintitu 
pena in 31 Octobre st. n. la subscrisulu comitetu, înso
țite inse de urmatoriele documente :

1. Carte de baptismu in origine seu in copia legalisata.
2. Testimoniu scolasticu celu puținu din classea IV. 

gimnasiala.
3. Testimoniu dela institutulu respectivu, seu dela 

maiestrulu, sub a cărui conducere aspiranții se deprindu in 
cutare arta, despre progressulu in aceea si despre portarea 
morale a loru.

4. Testimoniu de paupertate datu dela primari’a co
munale, autenticatu de cătra oficiulu politicu alu cercului.

IX. concursu la dude stipendie asie numite ale lui G- 
Baritiu, de căte 50 fl. v. a, destinate a se da la dude fe- 
titie scolarie, de naționalitate romana, orfane de ambii pă
rinți, seu si numai de tata, si lipsite de avere.

Tutorii seu mamele aspiranteloru au se inaintedie su
plicele in numele acestora nesmintitu pena in 31 Octobre 
st. n. la subscrisulu comitetu in Sibiiu, insocite de urmatd- 
riele documente:

1. Carte de baptismu,
2. Testimonin scolasticu din semestrulu II. alu anului 

scolasticu espiratu.
3. Testimoniu de paupertate, in care să se coprinda 

exactu si numerulu celorulalti frați si sorori ale aspirantei, 
câți se afla in vietia, cu numele si cu etatea loru.

4. Obligarea fuiorului seu a mamei de a inainta la 
comitetu pe fiacare semestru testimoniu de cercetarea regulata 
a scdlei si de progressulu facutu.

Din siedinti’a comitetului Asociatiunei transilvane pen
tru literatur’a romana si cultur’a poporului romanu, tînuta 
in Sibiiu, 15 Septembre st. n. 1881.

Jacobu Bologa, G. Baritiu,
v.-presied. secret.

Nr. 8979/881. 2—3

Prin acâst’a se aduce la cunoscintia publica, 
cumcâ consignatiunile (listele) de conscriptiune pentru 
anulu curentu 1881, reinapoiate de D-lu subcomite 
si consiliariu r. Iuliu de Roii prin emisulu din 
13 Septembre 1881 Nr. 7438 cari consignatiuni 
contienu pe cei ce sunt obligați la solvirea baniloru 
pentru eliberarea dela constructiunea drumuriloru, 
sunt espuse la oficiolatulu urbanu de contributiune 
pela 21—28 Septembre a. c. inainte de prandiu 
dela 9—12 bre si după prandiu dela 3 până la 
5 bre spre esaminare generala; si acele parti, cari 
se considera prin acdst’a conscriptiune prea îngreu
nate, au de a ’si așterne contra observările in scrisu 
celu multu până in 8 Octobre a. c. după prandiu 
la 5 bre la magistratulu urbanu.

Se provbca totudeodata toti posessorii de case, 
posessorii de vite tragâtbre si chiaru părțile, ce 
solvescu contributiune după o agoniseala de sine 
statatbre, câ sâ se infațsiedie cu carticic’a de dare 
comunala până la 8 Octobre a. c. la oficiolatulu 
urbanu de dare spre scopulu prescrierei datoriei 
pentru construirea de drumuri.

Summele pentru eliberarea dela constructi’a de 
drumuri, cari contienu pentru fiacare posessore de 
vite tragâtbre după o vita tragâtbre summa de 3 fl. 
15 cr. si pentru fiacare altulu obligatu la concu- 
rentia spre constructi’a drumuriloru 2 fi. 40 cr., 
au de a se solvi până celu multu in 22 Octobre 
a. c. la cass’a urbana de dare, neadmtienduse, in 
sensulu referitbreloru ordinatiuni, solviri parțiale.

Restantiarii astorufeliu de contributiuni se voru 
execuâ, incependuse din 24 Octobre a. c., fara de 
a mai pre merge vr’o admonițiune.

Brasiovu 17 Septembre 1881.
Magistratulu urbanu.

Premiatu la espositiunea din Gratz 1880

Temesvâry Moritz,
Budapest’a, Konigsgasse 1, in cas’a Bar. Orczy.

Incâltiamintea cea mai eleganta si cea mai ef- 
tinâ, propria fabricatiune, assortimentu forte 

mare si bogatu.
Estrasu din lista cu pretiurile curente:

Pentru Dame: Ghete din lasting, cu elasticu, cro- 
itu in forma de anima, cu talpa 1ja grbsa, fasonulu eleganta 

fl. 3.20; Ghete din lastingu, cu. elasticu, vârfurile din pele 
de lacu, tălpile grăse fl. 3; Ghete din pele cu elasticu, vâr
furile de lacu, tălpile tintuite fl. 3; Ghete din pele de că- 
priâra, seu chagrin, croite iu forma de anima, cu tălpile 
tintuite fl. 3.60 ; Ghete din pele de capriâra, cu caputa din 
piele de lacu cu cretie imprimate, tălpile tintuite fl. 3.80; 
Ghete din pele de Chagrin tare, cu caputa din lacu impri
mata, cu tălpile tintuite pentru noroiu si timpu ploiosu 
fl. 3.40.

Pentru Domni: Ghete' din Chagrin seu pele de 
căpriâra cu tălpile gr6se fl. 3.80 ; Ghete din pele de vacsu 
cu tălpile duple, cu siurupuri fl. 4; Ghete din pele de juhtu 
cu tălpile duple, cu siurupuri fl. 4.50; Ghete din pele de 
lacu (Iuhtu rusescu), cu tălpile duple cu siurupuri fl. 5; 
Ghete din pele de mănuși (Kalbskid), cualitatea prima fl. 5; 
Pantofi Regatta din pele de capriâra, seu chagrin fl. 3.60; 
Cisme din pele de vacsu grâsa, seu din juhtu cu tălpile 
duple cu siurupuri, celu mai finu lucrate fl. 9; cu tălpile 
triplu siurupuite, impreuuabile fl. 9.50 ; Cisme inalte pana 
la ghenunchi, din pele de lacu rusescu, cu tălpile triplu 
siurupuite, sigure contra umedielei fl. 12 ; Ghete pentru baiati 
din pele de vacsu, seu chagrin fi. 2.10; Ghete pentru fetitie 
din lasting, seu pele dela fl. 1.80 păna la fl. 2.40 ; Pan
tofi pentru copii dela 60 cr. paua la fl 1.20.

Comandele se voru trămite prompta cu rembursa (Nach- 
nahme), seu tramitîndunise pretiulu • ceea ce nu convine se 
schimba bucurosu. — Liste de pretiuri mai pe largu se tra- 
mitu gratis. 10—10

La economia din Cutu si Springu se primescu 
doi oficiali de națiune romana, insurati ori nein- 
surati. Doritorii de a primi aceste posturi sâ se 
adreseze la subscrisulu p. u. S. Sebesiu.

Cutu in 22 Septembre 1881.
Teodoru Colbasi.
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CJursnlta. la 'burs’a de Vlen’a
din 22 Septembre st. n. 1881.

Rent’a de auru un
gara .... 118.45 

împrumutata cailoru
ferate ungare . . 132 75

Amortisarea datoriei 
cailoru ferate de ostu 
ung. (l-a emissiune) 91.25

dto. (Il-a emissiune) 168.50
dto. (IlI-a emissiune) 96.—
Bonuri rurale ungare 97.75
dto. cu cl. de sortare 97.50
Bonuri rurale Banat-

Timis, 97.50
dto. cu cl. de sortare 97.—
Bonuri rurale transil

vane .... 97 25
„ croato-slav. . 98.—

Despăgubirea p. dijm’a
de vinu ung. . 94.50

împrumutata cu pre
miu ung. . . . 122,75

Rosurile p. regularea
Tisei si a Segedin. 113.— 

Rent’a de harthia aust. 76.65
„ de arginta M . 77.55
„ de auru „ 94.30

Rosurile din 1860 . 131.50 
Acțiunile bancei austr.-

ungare . . . 830.—
„ bancei de credita
ungare . . . 356 50

„ bancei de credita
austriaco . . . 352.75

Argintulu . . . —.—
Galbini imperatesci . 5.58
Napoleond’ori . . 9.35’/a
Mărci 100 imp. germ,. 57 80 
Londra. . . . 117.95

Our sulu cl e EvLcuresci 
dela 10 / 22 Septembre 1881.

Valori Scadenti’a Cu- 
pdneloru

Cum- 
pera Vinde

5°/0 Rent’a Romana..............
6°/o Oblig, de Stat, convert.

1 Apr. 1. Ort. 91-72 92.—

rurale................................. 23 Apr, 23 Oct. 102.— 102.s/4
8°/0 Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul. —.— —.—
6°/0 Oblig, cailoru fer. rom. 1 Iuliu 104.— 105.—
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 103. 3/4 104.3/4
7°/0 „ „ urbane idem 101 7s 102.—
8°/0 Imprum. municipalu . . 
Oblig, casei de pensiune (lei

idem 1O6.’/S 107-7»

300, dobânda 10 lei). . . 1 Mata 1 Nov. 230.— 235.-
Losuri municipale (20 lei) . . cu premie 29.— 30.—
Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. 1830 1850
Auru contra arginta............. */2 74
Auru contra bilete hipotec. . 72 74
Auru contra bil. de Banca nat ’/2 7<
Florini Val. Austr.............. 2.143/4 2.157,
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