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Revolutiuuile din imperiulu tur
ceam si dualistii.

Aceia, cari nu cunoscu natur’a tiraniei, suntu 
de opiniune, ca in staturile despotice rebelliunile si 
revolutiunile ar’ fi lucruri aprâpe inpossibili, prin 
urmare necunoscute. Form’a regimului in imperiulu 
ottomanu este despotica in strinsulu intielesu alu 
cuventului, si sultanu, padisiahu denâta âresi- 
cumu prototipulu tiraniei. Gu tâte aceste, nicairi 
nu s’au intemplatu pana acumu atatea revolutiuni 
si rebelliuni, candu de palatu, candu de poporu, că 
pe teritoriulu imperiului osmaniloru. Albani’a si 
Greci’a, Serbi’a si Egiptulu, Arabi’a si Siri’a, Dru
gii si Maronitii, Pasvan-oglu si Ali-pasia, Cret’a si 
Bosni’a, in fine desele rebelliuni de ieniceri au fostu 
periodice pana in dilele nâstre. Precum Petru celu 
mare prin fiorâs’a macelare a strelitiloru conspirați 
nu a potutu impedeca comploturile si uciderea suc- 
cessoriloru sei Petru III si Paulu, cumu si rebel- 
liunea catoruva regimente in contra lui Nicolae I, 
intocma furiile sultanului Mahmud in contra greci- 
loru si a ieniceriloru nu au fostu in stare se in
sufle terrâre durabile popâralorn subjugate si nici 
chiaru generaliloru sei applicati la rebelliune.

Spectacolulu ce se desfasiura de înaintea lu- 
mei in dilele n6stre, este unulu din cele mai mă
reție si mai instructive. Popârale meridionali 
subjugate -si concentra poterile loru intr’o singura 
provincia si înainte cu 11 luni se apucara de apa- 
rarea existintiei loru cu armele impumnate. Impe- 
riulu turcescu este mare; ce era pentru sultanulu, 
câ se arunce rapede asupra slaviloru 40—50 de 
mii turci bine armați si se sugrume revolutiunea in- 
data in simburele ei. Si ce era pentru spahii (pro
prietari, nobili, nemeși, boieri) armați totu-deauna 
fârte bine, câ se-si concentre si ei la momentu po
terile si se dă asaltu asupra poporului asservitu, 
se taie, se impusce si spendiure, se db focu, buna- 
âra câ spahii noștri in a. 1848? In locu de a- 
câsta ei o tulescu la fuga implendu orasiele si ce
tățile cu familiile loru, âra alții nepoposindu pana 
la Gonstantinopole, pentru-ca goniți de consciinti’a 
tiraniei loru, nicairi airea nu se tienea siguri, mai 
vertosu ca „națiunea aristocratica sâu oligarchica" 
din celelalte provincii n’au aflatu nici-decumu cu 
cale a sari in ajutoriulu tiraniloru din Bosni’a- 
Hertiegovin’a, nici a-si espune viâti’a pentru ei. 
Si totuși, luandu in consideratiune interessele co
mune ale tuturoru spahiiloru, ur’a loru inflacarata 
religiâsa asupra crestiniloru, ur’a naționale asupra 
slaviloru meridionali, câ consângeni ai rusiloru, ar’ 
presupune cineva, ca tâta lumea turcâsca avea se 
sara in capulu acestora. Candu s’au reculesu ef- 
fendii si beii (domnii si baronii) din ametiâl’a loru 
si au formatu cete de basîbuzuci, a fostu prea tar- 
diu: slavii făcuseră progresse frappante pe calea 
emanciparei loru. Mai multu decatu atata. Turcii 
suntu soldați prea buni si curagiosi. Cu atatu te 
ar’ coprinde mai străină mirare, ca slavii bătură 
de atatea-ori pe cei mai buni generali turcesci si-i 
făcură de rușinea Europei, dâca ai sci, ca soldatii 
si oficiarii s’au batutu si bătu fora picu de enthu- 
siasmu in contra locuitoriloru de ori-ce națiune si 
religiune, si ca este impossibile de a mai aprinde 
vechiulu fanatismu mohamedanu de odeniâra. Acestu 
fenomenu aprâpe neintielesu de catra europenii, cari 
n’au a face mai nimicu cu turcii moderni, se ex

plică asia, ca de una parte bi«tii soldați turcesci 
cunoscu f6rto bine amarele suferintie si cumplitele 
împilări la care suntu supusi chiaru părinții loru 
in provinciele, de unde sunti înrolați, âra de 
alta, ca ori-catu se fia islauulu de intolerante 
si esclusivu, totuși atotupotentele spiritu alu tim
pului a strabatutu si in popârale imperiului tur
cescu prin diverse canale si in diverse direcțiuni 
moderandu fanatismulu, paralisandu ur’a si apro- 
piandu pe massele popâraloru unele de altele. Na- 
vigatiunea cu comerciulu si de cativa ani incâce 
calile ferate, călătoriile dese prin tieri europene si 
chiaru pana in Americ’a, frequentarea unui mare 
numeru de teneri pe la scâlele din Austri’a, Ger- 
mani’a si mai multu in Franci’a si Belgiu, modi
fica fârte multu opiniunile turciloru, viâti’a loru so
ciale, de unde apoi străbate si in familii. Numai 
asia se pâte esplica si cea mai prâspeta catastrofa 
din Constantinopole, acea revolutiune pacifica, adeca 
detronarea nebunului tiranu Abdul-Azis si inaltia- 
rea la tronu a fratelui seu sub nume de Murad V. 
Acâsta revolutiune este intru adeveru admirabile, 
si una proba mai multu, ca ori-si cumu, la turci 
au petrunsu multe idei umanitarie. Mai înainte 
unu evenimentu câ acesta era se fia insocitu de 
cele mai barbare versarî de sânge. Odata ieni
cerii dupace ar’ fi detronatu si ucisu pe sultanu si 
pe toti favoritii si clientii lui,,apoi ar’ fi produsu 
bai de sânge pentru creștini si evrei, si dandu focu 
la unele parti ale capitalei, ar’ .fi spoliatu si de- 
predatu averi immense. Au nu de asemenea cata
strofe se temea Europ’a intriga, au nu ambassado- 
rii depesiâ in sensulu acesta la cabinetele loru ? 
Soft’a, studenții, sâu vorbindu mai la adeveru, lite- 
ratii, partea civilisata a populatiunei turcesci 
au surprinsu — celu pucinu pana in momentele in 
care scriemu acestea — in modu neasteptatu pe 
lumea europâna civilisata. „Decatu se mai pâra 
miliâne, decatu se mai devenimu prada focului si 
ferului, mai bine se dispara numai tiranulu si ar- 
gatii sei/ -si dise inteligenti’a si reuși. Din acea 
dl vediusi pe marele Mufti, capulu „infailibile*  
alu Islamului, insocitu de patriarchii confessiuniloru 
christiane, depunendu omagiele loru la noulu mo- 
narchu, si pe locuitori de diverse confessiuni fra- 
ternisandu unii cu alții, pentru-ca mohamedauii le 
dicu: „Reu si minciunosu a fostu pentru voi, dâra 
totu asia de reu era si pentru noi. Ne-a ruinatu 
pe toti. Dati se punemu umerii cu totii, câ se 
scâtemu statulu din ruin’a in care l’au adusu elu.*

*) De ex. lungile dissensiuni si urgii ale ro- 
maniloru avute cu consulii generali Riickmann, Ti- 
toff, Daskof, generalulu plenipotente Duhamel celu 
insultatu cu joculu ursului.

**) Hatisierifulu de Ghiulanâ.

Ce voru respunde popârale christiane la acelu 
apellu alu turciloru, este greu de prevediutu. Va 
depende fdrte multu dela conditiunile ce voru pune 
turcii in favârea propria. Dâca aceștia ar’ pretende 
pe partea loru, de ex. hegemoni’a (predomni’a) pre
cum si-o arrâga ungurenii fara nici unu titlu de 
dreptu, atunci se fia densii prea siguri, ca revolutiu
nile si anarchi’a nu se voru termina nici-odata. 
Evenimentele actuali suntu scâla nâua si excellenta 
pentru slavii meridionali catu tiene din marea nâ- 
gra si Balcanu pana in Montenegru, câ si pentru 
Arnauti si Greci. Popârale invâtia mai multu si 
mai bine din evenimente si din praxe câ din theo- 
rii încurcate; logic’a fapteloru este aceea ce 
coprindu ele mai usioru.

Asia dâra Dualistii noștri din Cis- et Transl. 
se sbuciuma cu totulu indesiertu si se făcu numai 
de ur’a toturoru veciniloru dela miâdiadi, resaritu 

si miâdia nâpte cu aceea, ca se arata mai turci 
decatu turcii si mai mohamedani decatu mohame- 
danii, declarandu in audiulu lumei, ca ei voiescu 
câ pe S. Sofi’a imperatului Justinianu se straluce 
in veci totu numai semilun’a si nici-odata crucea 
bizantina. Si pentru-ce acâsta? De fric’a Russiei! 
Nu’i este rusîne dlui exministru austriacu Giskra se 
se arate atatu de fricosu ? Au nu vede agerulu ad- 
vocatu si marele patriotu, ca expectoratiuni de a- 
ceste le explica tâta lumea cu totulu in defavârea 
imperiului nostru? Ce, atata frica si cutremuru a 
coprinsu pe trufașii noștri dualisti de baiânetele, 
de tunurile si de rublele Russiei? Dâra ce, crede 
dn. Giskra, ca ori-cine ar’ sta de acf inainte pe 
tronulu Romei nâue, popârale Turciei europene voru 
afla plăcere a schimba unu despotismu cu altulu, 
numai pentru-ca acelu altulu -si face cruce totu câ 
ele? Noi amu vediutu in lung’a nâstra cariera de 
publiciști pe șerbi, pe greci, pe romani, facundu 
diplomației rusesci cea mai apriga oppositiune si 
luptandu asupra ei pe tâte calile possibili ori-candu 
aceea le dicea: „Vrâu se ve ajutu in contra turci
loru sub conditiune câ, dâca veți scapa de ei, se ve 
supuneți nâue.*  „Cu acâsta conditiune ve multia- 
mimu de ori-ce ajutoriu/ a fostu totu-deauna res- 
punsulu cathegoricu *).  „Se nu se insiele Russi’a,*  
adausera acele popâra, „noi nu cautamu numai li
bertate religidsa, pe care in secululu nostru o po- 
temu stârce immediatu si numai dela turci **);  sco- 
pulu nostru supremu este: existentia auto
noma naționale politica intr’unu stătu fe- 
derativu, sâu in federatiune de staturi; 
pentru noi centralismulu, fia despoticu, fia consti
tuționale, este unu monstru, lucru de urgia si ter
râre." Dâca inse ddnii Griska se infiâra asia multu 
de crucea bizantina, apoi ar’ face fârte bine câ e- 
migrandu la Gonstantinopole, se se taie impregiuru, 
se adâpte islamulu, câ se ajunga generali si mini
ștri, âra unulu din ei mare mufti; dâra se nu uite 
a duce cu sine si pe dn. Offenheim spre a-lu ■ în
ainta in calitate de ministru alu finantîeloru sâu 
alu lucrariloru publice.

Dreptulu lui Ddieu, ca dualistiloru noștri le a 
fostu frica totu-deauna de Russi’a, si pare ca -i 
vedemu astadi, cumu mai fugea de cazaci in ârn’a 
anului 1830 numai la faim’a ârba a venirei loru 
candu cu revolutiunea polâna; cumu in an. 1849 
fugea totu de înaintea cazaciloru mancandu pamentu 
si aruncandu puscile in ârba, macar-ca aceștia nu
mai catu ei desbracâ si spoliâ de banisiori, apoi 
tragundu-le cateva carbace, ei facea scapati; dâra 
fric’a cea mai mare a intratu in âsele loru, decandu 
principele Gorciakoff in 1853 -si dedese opiniunea 
in consiliulu bellicu alu imperatului Nicolae, ca: 
calea cea mai drâpta si mm sicura a armateloru 
rusesci catra Constantinopole este prin Galiti’a, Vie- 
n’a, Pest’a pe Dunăre inainte. Dualistii se plangu 
cu amaru, ca in imperiulu imperatului nostru Fran- 
ciscu Iosifu I se afla preste 17 miliâne de slavi si 
3 miliâne de romani. Este acâsta o crima? Crima 
nu ar’ fi atunci, dâca numerulu slaviloru ar’ fi numai 
catu e alu jidoviloru si valachii ar’ ajunge numai



la numerulu armeniloru. Este inse „crima*  si mai 
terribila, ca slavii suntu vecini cu slavi, romanii cu 
romani.

De aici ferbintea dorintia, că dăca slavii din 
imperiulu nostru nu voru se păra cu nici-unu pretiu, 
incai turcii se fia exterminatu pe ai loru, său ma- 
caru se*i  fia infrantu asia, că se li se iă grij’a celu 
pucinu pe 100 de ani inainte, atatu celoru taiati 
impregiuru, catu si celoru botezați prin turnare. 
Si dăca nici romanii (afara dtira de cei din Pest’a) 
nu voru se despere de existenti’a loru naționale 
grași cu nici-unu pretiu din lumea acăsta, se sctitia 
cumu-va din minți pe romanii din Romani’a pro
priu disa, că se se ingltide pana sub umeri in bel- 
lulu civile transdanubianu, că amici său inemici ai 
turciloru, totu atata, si in locu de a sta la senti- 
nella, la custodia, di si ntipte, armați de susu pana 
diosu, aperandu-si caminulu si altariulu, patri’a si 
viăti’a naționale, cu t6te braciale, se-si consumme 
cele mai scumpe poteri de vigtia pe desolatulu ter- 
ritoriu alu Bulgariei, pentru că m modulu acesta 
elementulu romanescu debilitata in partea sa cea 
mai mare, cu atatu mai usioru se cada a dău’a di 
de buona presa dualistiloru, cari cu ttita desperat’a 
loru saracia, pentru asemenea casu ar’ afia totuși 
atatea midiulăce materiali, pana se ajunga la punc
tele cele mai bogate ale României.

Invetietur’a ulteriâra din acăsta logica a fap- 
teloru se si-o traga fia care lectoriu ageru cuge- 
tatoriu.

Itrasiovu in 2/4 Iuniu 1876.
In camer’a uugurăsca se continua inca desba- 

terea speciale asupra proiectului de lege despre 
arondare. Propunerea deputatului dela Sant-Georgiu, 
Kunle, de a formă din districtulu Brasiovului si 
din Trei-Scaune unu singuru comitatu cu centrulu 
in Sant-Georgiu, care propunere fti spriginita de 
mai multi deputati de ai secuiloru, — a pusu pe 
domnulu Colomanu Tisza in positiunea de a se face 
pentru unu momentu mare luptatoriu alu princi
piului de dreptate si ecuitate. D-lu Tisza dise, 
ca trebue se remana credintiosu principiului dreptății 
chiaru si atunci, candu acel’a vine a se bate in 
capete cu cele mai nobile sentieminte ale sale, că
ci este nedreptu a cere dela districtulu Brasiovului, 
care cu 6% p6te se-si acopere erogatiunile admi- 
nistratiunei, că se se alature la Trei-Scaune, care 
numai cu 10% este in stare a-si acoperi spesele 
de administratiune. împreunarea acestora doue 
municipie nu se p6te justifică prin nice unu mo- 
tivu. — In urm’a acestei intrepuneri a Dlui Tisza, 
dictata ptite chiaru din regiunile cortinei, districtulu 
Brasiovului a remasu că comitatu de sine statato- 
riu. — Că se nu mai facemu vorba multa cu o 
relatare detaiata, observamu in genere, ca preste 
pucine dile proiectulu de arondare a d-lui Tisza 
se va primi si in desbaterea speciale, fora se su- 
feria vr’o modificatiune essentiale.

Foi'a officiale din Budapest’a publică dilele 
aceste conspectulu despre perceptiunile si erogatiu
nile cuartalului primu alu anului curinte. Din a- 
cestu conspecta, pre care ministrulu de financie, 
abiă s’a induplecatu se-lu publice, că nu cumva se 
discrediteze statulu UDgurescu si mai tare inaintea 
lumei, se vede unu deficitu de preste 25 millitine 
floreni. Deca fia-care cuartalu alu anului curinte 
va aretâ asemene splendidu resultatu, atunci la 
finea anului ne vomu pomeni cu 100 militine de- 
ficitw. La acăsta cifra inse nu vomu ajunge, 
pentru ca esecutorii de dare voru portă grigia, că 
se adune millitine din grositiele veduveloru. Dăr in 
totu casulu la finea anului deficitulu nu va numai 
8 militine, catu s’a preliminatu, ci va fi celu pu
cinu de siese ori mai mare, pentru ca deși nein- 
duratii esecutori de dare aduna preste anu destule 
millitine, totuși pare ca le înghite pamentulu, dis
păru fora urma, par’ca unu blastemu greu ar jacă 
pe capulu statului ungurescu.

Negotiatiunile pentru definitiv'» tachiare a 

pactului dualisticu s’iu susceputu de nou in Vien’a, 
inse numai intre oflciantii ministerieloru de am
bele parti, cari ar de a stabili detaiurile pre 
basea principieloru acceptate de ambele guverne, 
adeca de a prelucră tarifa vamale si de a compune 
textulu conventiunei vamali si comerciali intre 
Austri’a si Ungari’a —- Inse precandu guvernulu 
d-lui Tisza vră cu btu pretiulu se aduca la finita 
oper’a impacatiunei, pre atunci tiăr’a necontenitu 
’si arăta si esprime nemultiumirea sa cu actista 
opera de impacatime. Asiâ de esemplu, chiaru 
congregatiunea comitatului Budapest’a a acceptatu 
cu 69 contra 45 voturi o resolutiune contra pac
tului dualisticu. Bi diariulu „Egyetărtăs" spune, 
ca oper’a de impacatiune s’a deochiatu chiaru si 
in cerculu electorali alu d-lui Tisza, in vestitulu 
Dobritienu, unde pava acum Tisza eră mai mare 
papa calvinu, precum este pap’a catolicu in Rom’a. 
Dintre 660 de alegutori ai acestui cercu electoralu, 
530 ar’ fi subscrissu unu votu de blamu facia de 
dlu Tisza si politic’i sa.

Comandantele generalu alu Ungariei, baronulu 
Edelsheim-Gyulai, acestu neaintiu fanfaronu cu a- 
tributu ungurescu, va face o caletoria de inspec- 
tionare in părțile sudice ale tierei si anume in 
locurile de garnistine ale fostului regimentu romanu 
din confiniele militari provincialisate. — Vomu 
vedă, intru catu ’si va schimbă acestu domnu pă
rerile sale despre soldatulu romanu, pentru ca scimu 
ca dinsulu este acel’a, care mai inainte de ast’a 
cu vre-o duoi ani, cu ocasiunea unei manevre la 
Aradu ’si permise a insultă, fora causa si fora 
temeiu, virtutea militară a soldatului romanu.

— Situatiunea in Oriente n’a luatu inca nice 
intr’o privintia unu caracteru mai precisu si mai 
decidietoriu; caus’a este surprinderea ce s’a pregă
tita nu numai Europei, ci chiaru si revolutiunei 
interne prin schimbarea cea mare, ce s’a seversitu 
in Constantinopole. Noulu sultanu, prin amnesti’a 
generale si necondiționata, ce o da insurgeutiloru, 
apoi prin reformele, ce promite a le introduce in 
totu sistemulu de guTornare ai in ttita viăti’a de 
stătu, a luatu singuru initiativ’a pacificării insur- 
rectiunei, asiâ incatu memorandulu celoru trei can
celari pacificatori a devenitu cu totulu de prisosu. 
Cu ttite aceste inse se anuncia, ca acei trei cance
lari se voru întruni in curendu la o ntiua conferin
ța in Berlinu, său la scaldele dela Ems, unde se 
afla si imperatorele Alessandru si unde se va duce 
si dlu Wilhelm celu betranu.

De presinte poterile europene se lupta că pe- 
scii pre uscatu, spre a se câștigă un’a pentru alfa. 
Russi’a si Angli’a rivalisăza împreuna intru a câș
tigă pe Franci’a fia-care pentru sine. O scire te
legrafica ni spune inse, ca Angli’a ar’ fi dejâ a- 
prtipe de a inchiâ unu tractatu de aliantia cu Fran- 
ci'a, la care se va alatură apoi si Itali’a si Ispani'a, 
spre a impedecâ pe muscata de a-si face mendrele 
in Oriente. Pentru casulu, candu Russi’a ar’ intră 
in acțiune cu arm’a in mana, s’a admisu in trac
tatu si unu puncta referitoriu la cestiunea polona, 
adeca la rescolarea Poloniei rusesci. — Pana se va 
cristalisă situatiunea, fia-care din poterile Europei 
se vede necessitata a armă in ruptulu capului. 
Russi’a si pregatesce flott’a de resbelu in porturile 
dela Brasiovu. Itali’a asemenea se pregatesce; ăra 
Franci’a a provediutu deja in 15 Mata forturile 
cele n6ue dela Parisu cu garnistine.

— De pre campulu insurrectiunei nu se mai 
comunica nice o scire de importanța; se vede ca 
insurgenții se folosescu de acestu momentu de re- 
creatiune si acuirare de poteri ntiue. Capii insur- 
gentiloru bulgari, cari se afla in Belgradu, au alesu 
pe generalulu Stratimiroviciu de comandante mili- 
tariu alu insurrectiunei bulgare.

Despre atitudinea Serbiei si a Muntenegrului 
facia de noulu sultanu si preste totu facia de in- 
surrectiune, cursăza sciri de natura contradicattiria. 
Aci se dice, ca aceste dtiue principate au recunos
cuta pe noulu sultanu, aci ăra ca nu numai stau 
gafa de a incepe resbelulu, ci despre Muntenegru 

se sustiene, ca ar’ sprigini deja pe facia insurrec- 
tiunea din Hortiegovin’a. Fapta este, ca ambele 
aceste principate stau gafa la comand’a Russiei, si 
voru incepe resbelu, candu Russi’a va voi.

Foile maghiari crăpa de necasu, fiindu ca 
matadorulu serbiloru din Ungari’a, dlu Svetozar 
Mileticiu a avuta dilele trecute o primire frumtisa 
si pră amicabile la principele Milanu in Belgradu. 
Acăsta audientia a tai Mileticiu la principele Ser
biei aprtiba vederile diplomatului francesu Decazes, 
care nu de multa dise, ca indata ce Serbi’a va 
intră in resbelu, serbii din Ungari’a inca voru 
pune man’a pe arme.

Hatti humaiumulu noului sultanu.
„Ilustrulu meu viziru Mehemed-Rusdi-pasi’a.
„Fiindu chiamatu prin grati’a pră înaltului 

rege alu regiloru s; prin dorinti’a unanima a su- 
pusiloru noștri stramosi, si vediendu recunoscut’a 
esperiintia si patriotismulu d-tăle, v’amu confirmata 
in funcțiunea de mare viziru, precum st pe toti 
miniștrii si funcționarii guvernului nostru. Precum 
e de notorietate publica, conditiunile dificile in cari 
se gasiau de catu-va timpu afacerile interitire si 
esteritire ale imperiului, turburaseră pana la unu 
6re-care puntu încrederea publica si amenintiau im
periului cu ruina; prin urmare, eră de ttita urgin- 
ti’a d’a remediâ la acăsta stare de lucruri si d’a 
readuce liniștea si încrederea intre supusii imperiu
lui prin alegerea unei sisteme, care se fia in stare 
d’a face se renasca fericirea si prosperitatea pu
blica.

„A pune administratiunea imperiului pe o 
basa solida si reale e puntulu, care e obiectulu 
marei năstre solicitudini, asemenea că prescrierile 
„Cheriatului se se observe; că administratiunea ge
nerale a regatului nostru se fia incredintiata intru 
unu modu stabilu cetatianiloru după capacitatea 
loru; că miniștrii mei se fia autorisati a discută 
si a decide pe ce principii si pe ce base se potu 
edifică' libertatea deplina a supusiloru mei fara 
esceptiune, progressele de totu-felulu, concordia in 
spirite si mântuirea patriei, a imperiului si a na
țiunii.

„Pentru a ajunge la îndeplinirea acestoru for
male intenttaiii, amu crediutu folositoru ă procede 
la reorganisarea consiliului de stătu, a ministerie
loru de Justiția, instrucțiune publica si financie si 
a celoru-lalte administratiuni. Fiindu-ca financiele 
sbntu un’a din ramurele guvernamentale cele mai 
esențiale, in mesurile ce se voru luă, trebuie sa 
cautamu mai cu săma a introduce ttite garantiele 
possibile de ordine si de sicurantia, adeca se nu 
se faca nici o chialtuiăla peste bugetu; spre acestu 
scopu, se se stabilăsca unu controlu severu in 
conditiuni, cari se’lu faca demnu de încrederea 
publica.

„Pentru a facilită punerea in esecutare a 
mesureloru susu menționate printr’ o usiurare a 
sarcineloru actuale ale tesaurului, am decisu a pune 
deasta-data la dispositiunea statului o suma de 
60,000 pungi (300,000 lire) din cele affectate la 
tesaurulu nostru privatu, precum si din veniturile 
mineloru de cărbuni dela Erahclea si altele, pre
cum si din fabricele, cari făcu parte din domeniul 
nostru privatu, cu speranti’a de a pută prin acăst’a, 
precum si prin alte modificări in capitululu chial- 
tuieleloru, a dobândi echilibrulu in bilanti’a fi- 
nanciaria a imperiului.

„Cea mai ferma a ntistra dorintia e că ttite 
tratatele inchiăte cu puterile amice se se observe 
cu scrupulositate că si in trecuta si că relatiunile 
amicale si sincere, cari ne unescu cu ele, se fia 
întărite si restrinse.

„A totu puterniculu se bine-vtiiăsca a acorda 
tuturoru gratiele săle. Aminu.*

Acestu Hattih. s’a citita in 1 Iun. la subl. 
Ptirta fiindu facia multi si ambasadori. „Up.“

Organisarea sistemului militariu alu României.
(Urmare).

Conisideratiuni statistice.
Se lasamu de o parte geografi’a patriei năstre 

despre care ar’ fi multe de disu si pentru care 
unu studiu maturu si indelungu ar’ fi neaparatu, 
si se venimu la resursele tierei ntistre.

Romani’a are o populatiune de 4,500,000 lo



cuitori pe o intendete de 3,600 mile geografic» 
patrate.

Facundu dâra reportulu intinderei pamentului 
cu populatiunea, gasimu in terminu mediu, pentru 
o mila geografica de 1250 locuitori; oifra fârte 
minima in reportu cu celelalte staturi din Occi- 
dentu.

Territoriulu patriei n6stre e fârte intensu in 
râpoftu cu populatiunea, si acâsta disproporție, câ 
se dicu asia, intre populatiune si pamentu, e unu 
mare inconvenientu consideratu din punctulu de 
vedere milîtariu.

Resursele actuale ale statului sunt de 150,000,000 
lei, dintr’acâsta suma trebue se se intretie tâte 
serviciurile publice si se se creeze totu ce lipsesc© 
intr’o tiâra care acum incepe a se organisâ.

Cifr’a venituriloru e dara fdrte minima in ra- 
portu cu celelalte staturi, si economiștii cbiamati a 
crea resursele aru trebui se cugete seriosu la 
imbunatatirea ei, fara de care nimicu nu se pâte 
face. —

In t6te statele europene, proporti’a intre ar
mata si populatiune variâdia intre cifrele de x/ioo ' 
1/60 in tempii ordinâri si pana la 1/21 la casu de 
resbelu. Proporti’a la noi intre armata si popu
latiune nu e nici , si acâsta se intielege fârte 
bine, candu vedemu căi state câ Belgi’a si Oland’a 
cu o populatiune mai pre diumetate catu a nâstra 
intretienu unu efectivu activu de 80—120 de mii 
de âmeni.

Nu voiescu se dicu printr’acâsta, câ de indata 
se crescemu efectivulu armatei la proporțiile cerute 
de numerulu populației si mai alesu de intenderea 
fruntariiloru; nu, acâsta ar’ fi imposibilu, armatele 
nu se potu improvisâ câ o idea; dara ârasi se 
recunâscemu acestu adeveru, acâsta necesitate, si 
fia-care pasu alu tempului se âduca o noua taria 
statului prin adaugerea poterei publice.

Se nu ne facemu ilusiuni, pe catu tempu pa- 
tri’a nâstra nu va fi in stare se atarne catu de 
pucinu in balanci’a evenementeloru, pe catu tempu 
nu vomu potâ avâ si noi o vointia in limitele 
drepturiloru nâstre; pana atuuci se nu ne credemu 
o națiune, ci se ne plecamu capulu, câ in trecutu 
vointiei străinului, chiaru candu drepturile nâstre 
voru fi calcate său necunoscute.

Ce? âre timpii suntu atatu de inaintati, âre 
civilisatiunea e asia de departe in catu resbelulu, 
acestu reu absolutu in ordinea sociala recunoscutu 
de toti, se devină imposibilu? 6re statele laturasie, 
desarmâdia si impucinâdia ele armatele spre a mic- 
siora cheltuelele publice si a da o mai mare des- 
voltare celoru-lalte institutiuni civile; sâu se pre- 
gatescu fia-care pentru or’a pericolului?

Negresitu, dreptulu este o potere morala de- 
stulu de insemnata; dara fârte adesea elu are tre- 
buintia de a fi garantatu sâu spriginitu.

Si pentru ce noi romanii se nu recunâscemu 
acestu adeveru? tristele invatieminte ale trecutului 
nu ne suntu âre de ajunau?

Ore astadi candu Dumnedieulu parintiloru noș
tri a voitu se reintramu ârasi in rendulu natiuni- 
loru, candu inbetraniti in nefericiri suntemu;. chia- 
mati a mișca si scutura tierin’a trecutului; voimu 
se stamu in paralisia presentandu lumei civilisate 
tabloulu unui populu imbetranitu in coruptiuni si 
fara nici unu sucu de viâtia intr’ensulu?

Nu nici decum, avemu trebuintia de a ne 
desvolta institutiunile si spiritulu militarin, câ ci 
avemu trebuintia de viâtia natiunala, si nimicu nu 
o pâte tienâ, decatu o buna organisare militaria.

Actualele resurse financiare inse nu ne permitu 
a adauga armata, pâte dice cineva; dara aceste re
surse trebuescu mărite, si in casulu acesta se făcu 
contributiuni, imprumuturi naționale, si fia-care ce- 
tatianu e datoriu se depue obolulu sâu pe altariulu 
patriei.

S’au facutu contributiuni in tiâra pentru po
loni, si nu se va găsi nimeni care se contribue 
pentru intarirea nationalitatiei nâstre? — Istori’a 
ne spune câ ori si candu unu stătu sâu o națiune 
si-au imbunatitu sârtea, au fostu prin sacrificiuri 
de bani si de sânge. O națiuni care nu e in 
stare se faca asemenea sacrificiuri, acea națiune e 
degenerata, nu merita a vietiuf.

Dâra se lasamu simtiementulu si se vinimu la 
cestiunea ce ne amu propusu a tracta, si care 
trebue se ne preocupe actualmente.

Pana aci constataramu câ poterea publica a 
României e fârte mica in reporto cu proportiunile 
stabilite ca norma in tâte staturile intre popula- 
tiune si armata; se vedemu acum, dâca resursele

interiâre ale statului suntu de natura a o justifica 
si a o compensa.

Resultatulu cercetariloru nâstre e cu totulu 
contrariu,

(Va urmâ.)

S i e r p e u i Inniu 1876.
Primirea Exc. S. D. Metropolitu M i r o n u 

R o m a n u 1 u aici fii distinsa.
In 2 Iuniu a. c. D. jude cercualu r. Geor- 

giu Fagarasianu a dispusu facerea unei porti 
triumfale din frondie verdi de stejaru ornata cu 
cunune de flori de diferite colori, acâsta pârta s’a 
redicatu in capulu comunei Sierpeni de catra Fa- 
garasiu, de asupra dependea o tabla provediuta cu 
inscript'unea: „bine ai venitu,*  care inscriptiune 
constâ din litere tricolâri naționale romanș. Atatu 
inaintea porții catra Fagarasiu catu si in dosulu ei 
catra satu mai pana la baserica erau implantați de 
ambe laturi ale drumului arbori verdi.

Iu 3 la 6 âre demanâti’a D. jude regiu susu 
mentionatu a plecatu insocitu si de alții catra Fa
garasiu spre intempinarea înaltului 6«pe si intal- 
ninduse in comun’a Mandra l’a petrpcutu pana in 
Sierpeni, unde Excelenti’a S’a fii intempinatu in 
aintea pârtei de triumfu intre sunetulu campane- 
loru si strigări: „de se traiâsca,*  cu o cuventare, 
la care Excelenti’a S’a a respunsn multiamindu po
porului, assecurendulu totu-deodata a face tâte pen
tru ameliorarea sârtei lui. — După dejunu luatu 
la D. jude si-a continuatu calatori’a catra Brasiovu 
comitatu de mai multi.

Unu martore occulațu.

Reginu 8/6 (27/5) 1876.
A dâu’a di de Rusalia tienendu-se adunarea 

generale a despartiementului XVII-a alu Associa- 
tiunei transilvane pentru literatur’a si cultur’a po
porului romanu — in comun’a Ded’a; a fostu una 
dupla serbatâria pentru membrii Associatiunei coa- 
dunati in specie, si pentru poporulu romanu din 
acestu desp. in genere.

In acâsta di s’a manifestatu poterea divipa a 
spiritului santu facia cu animele celoru coadunati, 
inspirandu-li un’a din cele mai sublime idee spre a 
se potâ scâte poporulu romanu din intunereculu 
spirituale, in care retacesce!

Standu la ordinea dilei: „deslegarea intrebarei, 
„ca: spre ce scopu ar’ fi mai consultu si necessa- 
„riu a se oferi sum’a de 130 fl. v. a., ce au pri- 
„sositu din banii adunați pe calea collectei dela 
„membrii Associatiunei trans. de pre territoriulu 
„acestui despartiamentu, spre acoperirea speseloru 
„avute cu ocasiunea primirei adunarei generale a 
„Associatiunei transilv. tienute in anulu trecutu in 
„Reginu ?“ — Acâsta intrebare fii resolvita in ur- 
matoriulu modu:

Sum’a de 130 fl. v. a. de sub intrebare va 
formâ pâtr’a fundamentala a unui Fondu spre 
infiintiarea unei scâle normale romane na
ționale fara deosebirea confessiunei pe 
territoriulu despartiementului XVII.

Acestu fondu va avâ a cresce prin adunari de 
offerte benevole — pre tâte calile possibile si prin 
capitalisarea interussurialoru baniloru capitalisati, — 
pana atunci, pana candu va ajunge capitalulu la 
sum’a, ce se va recere spre infiintiarea scâlei men
ționate si salarisarea invetiatoriloru.

Loculu infiintiarei -lu va statorî — la tempulu 
seu — adunarea generale a acestui despartiementu.

In acelu casu (nedoritu si nesperatu), candu 
s’ar’ escâ cârta nedelaturavera in privinti’a titulei 
de „scâla fara deosebirea confessiunei romane,*  a- 
tunci va avâ a trece intregulu capitala la fondulu 
Associatiunei transilv. spre contopire In acelasiu si 
spre dispositiunea comitetului centrale din Sabiiu.

Acestu fondu se va administrâ de catra comi
tetulu centrale alu Associatiunei ,transilv. câ fondu 
separatu sub titulu „fondulu scâlei normale a des
partiementului XVII.*

In casulu, candu comitetulu centrale, — din 
motive temeliate — nu ar’ po.tâ conduce adminis
trarea acestui fondu; atunci va avâ a -lu adminis
trâ comitetulu acestui despartiementu prin cassa- 
riulu seu, statorindu-i modalitatea administrarei in 
un’a adunare generale ordinaria sâu estraordinaria; 
pana la statorirea unui sâu altui modu de adminis
trare, inse se va administrâ acestu fondu decatra 
comitetulu despartiementului.

— Acestu conclusu pâte servi de inodelu tu- 

turorn romaniloru adeveriți spre a nu postpune in- 
teressulu celu mai vitale: „luminarea poporu
lui*  micei deosebire confețsjonali a fratiloru 
de unu sânge si aspiratiune.

Dă ceriulu, câ acâsta sublima inspiratiune a 
spiritului santu se se estinda preste intrâg’a na
țiune romana si se se manifesteze prin imitarea e- 
semplului, datu de catra romanii din aoestu des
partiementu I (II!): a caroru bucuria, facia cu acestu 
conclusu si dorintia de a vedâ catu mai curundu 
deschise porțile Museloru, se manifestâ intr’unu 
modu atatu de eclatantu, in catu, unii barbati, — 
recunoscuti de zeloși facia cu caus’a sacra a natiu- 
nei, — deja au apromisu, a mai spori acestu fopdu 
prin oferte, benevole in sume considerabile; si in 
genere toti, a propagă imbracisiarea acestui scopu, 
sublimu.

Atatu armoni’a in aducerea acestui conclusu 
catu si dorinti’a de a vedâ capitalulu ajunau la su
m’a receruta, garantâza despre vitalitatea acestei — 
in sine mica, inse in pamentu bine pregatitu — 
semenate sementia, si garantâza, ca intr’unu tempu, 
carele va corespunde urgentiei, va si incepe a aduce 
fructele, de cari adi nu se pâte indolci poporulu 
romanu din acestu despartiementu,

Onâre si multiamita zelosului si intieleptului 
Directore alu acestui despartiementu, veteranului 
Nestore romanu, multu stimatului d. Ioane P. 
Maiorul Onâre membrilorn Associatiunei transilv., 
cari au participatu la acâsta adunare epochale!

Db ceriulu, câ acești zeloși si intielepti ante- 
luptațori ai luminarei poporului romanu, se si pâta 
vedâ realisata dorinti’a ce o nutrescu facia cu in
fiintiarea scâlei de sub intrebare!

Andreiu Popu, 
Sepreț. despart. XVII.

Felicitamu acestu inceputu salutare, dorindui 
celu mai extinsu terrenu intre romani, alu caroru 
mai prosperu viitoriu numai prin poterile infratite 
pentru redicarea instituteloru de cultura se pâte 
ajunge. Red.

Comitetulu pentru ajutorarea Tofaleniloru. 
Frotocolu

luatu in siedinti’a tienuta in 23 Aprile 1875 c. 
nou in caus’a Tofaleniloru in cas’a parochului gr. 

or. fiindu de facia:
D. Dimitrie Fogarasi, presiedinte.
D. P. Trombitasiu de Bețien.
D. Iosifu Fii 1 ep.
D. Vasiliu Hossu.

Membri ai comitetului.
I. Presiedintele așterne, ca in urm’a decisiu- 

nei luate in ultim’a siedintia tâte obligațiunile de 
prioritate, ce au formatu fondulu Tofaleniloru s’au 
vendutu prin c, r. insțitutu alu creditului (Credit- 
Anstalt) in Vien’a,

Presiedintele arata dâue ratiociniuri originale 
ale menționatei banei, din care se vede, ca pentru 
8100 fl. obligațiuni de prioritate ale drumului de 
feru resaritânu ungur, si pentru 2000 fl. obliga
țiuni ale calei ferate austriaco de sudu s’au primite 
la olalta 6805 fl. 32 cr., âr’ pentru celi 2000 ta
leri obligațiuni ale calei ferate romanești (Strouss- 
bergj 1166 fl. 30 cr. in suma 7981 fl. 62 cr., 
din cari subtragundu spesele poștale de 10 fl. 86 
cr. si provisiunea bancei de 19 fl. 95 cr., sum’a 
pentru obligațiunile vendute va aparâ in darea de 
seama generala cu 7950 fl. 81 cr. netto.

Ratiociniurile originali ale (instit. de creditu) 
se acludu protocolului acestuia sub A si B.

Presiedintele aduce totu-deodata la cunoscinti’a 
comitetului tâte perceptele si erogatiunile ce amu 
avutu incâce de cea de pe urma dare de sâma (de 
I Ianuarie 1873), carea au fostu publicata in dia- 
riale nâstre si s’au tramesu si deosebi tipărite la 
toti colectantii si contribuentii de ajutâria, a caroru 
adressa au fostu cunoscuta acestui comitetu.

Reportulu presiedintelui este urmatoriulu:
In 1 Ianuariu 1873 au remasu

in cass’a comitetului in bani fl. cr.
gata................................. 363 62

Au incursu in interusurie fon
dului, adeca coupânele obli-
gatiuniloru:

In 1 Ianuariu 1873 . . . 247 —
„ 1 Iuliu 1873 .... 370 12
„ 1 Ianuariu 1874 . . . 247 58
„ 1 Iuliu 1874 .... 405 38
„ 1 Ianuariu 1875 . . . 242 96

Sum’a 1876 30



Din acesta s’au datu: fi. cr.
împărțirea a sieptea. de ajutbrie

*- intre Tofaleni in 26 Febr.
1873 ........................ . 544 —

împărțirea a opt’a 5 Ianuariu
1874 ........................ .... 384 —

împărțirea a ndu’a 3 Ianuariu
1875 ............................. 502 —

La olalta ajutdria
Apoi in decursulu anului 1873 

dlui Dr. Ioanu Batiu pentru 
reînnoirea processului . .

Pentru caletoriele dlui membru
Iosifu Fiilep la Tofalau, te- 
legramu si porto . . . .

Tipariulu dârei de săma si ra- 
tiociniulu, porto pentru es- 
semplariele tramise si cores- 
pondinti’a cu 28 diurnale, si 
Dr. I. Batiu...................

Procurarea carteloru de posses- 
siune.............................

In fine in decursulu an. 1874 
dlui Dr. Ioanu Batiu din nou 
s’au datu........................

Pentru spese poștale si alte . 
Asia in catu sum’a erogatiuni- 

loru au fostu . . . . .
Si au mai remasu bani gafa

1430 —

100 -

9 50

59 10

13 —

100 —
8 48

1720 08
156 22

La acești 156 fi. 22 cr se adauga astadi ba
nii incursi din obligațiunile vendute mai susu spe
cificați cu 7950 fi. 81 cr. netto, asia, incatu as
tadi avemu inca la dispusotiune unu totalu de 
8108 fi. 03 cr. v. a.

Darea acdsta de sdma, din care positiu- 
nile anului 1873 au fostu deja aprobate in 
protocolulu de 19 Novembre 1873 alu ace
stui comitetu, se aprobddia.

II. Dlu membru I. Fiilep așterne plănuia de 
împărțire finala, care planu l’a facutu in urm’a in- 
sarcinarei comitetului.

Proiectulu substernutu se primescu cu câ
teva modificări si se aclude modificatu pro
tocolului acestuia. Planulu se va împărtăși 
in scrisu si dlui membru Dr. I. Batiu spre 
a-si da parerea, si totu-deodata se decide 
conchiamarea Tofaleniloru pe 27 a lunei cu
rente. Cu acdsta protocolulu se închide si 
se subscrie. —

Muresiu-Osiorheiu in tempulu susu insemnatu. 
Dimitrie Fogarasi m/p. presied. 
Iosifu Fiilep m/p.
Parteniu Trombitasiu m/p.

lieg’ea de coiiiercin.
(Urmare).

§ 506. Dispositiunile §§-loru 465, 467, 468, 
473, 474, 475, 483, 486 si 487 se voru .aplică 
si in privinti’a asigurarei asupra viatiei in analo
gia cu natur’a lucrului si ddca in acdsta privintia 
nu se voru coprinde in acestu capu dispositiunile 
diverginte.

§ 507. Intru catu present’a lege nu va co
prinde dispositiuni, se voru aplica in privinti’a drep- 
turiloru si a obligatiuniloru reciproce ale partîloru 
stipulatiunile contractului de asigurare.

Capu IV. Despre asigurare.
§ 508. Prin transactiunea de asigurare, rea- 

siguratorele se obliga catra stipularea unei contra 
valori (premiu) a plăti reasiguratului o suma certa 
pentru prestarea la care cestu din urma va fi obli
gata in virtutea contractului de asigurare.

§ 509. Oontractulu de reasigurare va coprinde 
afara de enunciatiunile enumerate in § lu 469 inca 
si indicatiunea, ddca transactiunea s’a inchidtu că 
reasigurare mediata său nemediata.

§ 510. Effectulu reasigurarei se stinge, candu 
asigurarea, pentru care se inchia reasigurarea, -si 
perde effectulu ei.

In acestu casu si in lips’a unei altei stipula- 
tiuai, reasiguratorele va avd dreptu asupra premiu
lui, ce se va cuveni asiguratorelui numai in pro- 
portiunea risiculului de reasigurare, la care se su
pusese.

§ 511. Candu s’a intemplatu evenimentulu, 
in urm’a caruia asiguratorele va fi oblegatu a în
deplini obligațiunile de asigurare, atunci — in lips’a 

unei altei stipulatiuni — va fi tienutu a insciintia 
celu multu in decursulu de 3 dile după aflare, pe 
reasiguratorele, ca-ci la din contra va înceta obli
gațiunea acestuia.

§ 512. Obligațiunea de plata a reasigurato- 
telui, in lips’a unei alte stipulatiuni, va începe din 
momentulu, in care incepe si pentru asiguratore a- 
căstă obligațiune.

§ 513. Candu reasigurațulu in sensulu § lui 
483 va avă se reprimdsca desdaunarea in totalu 
sdu in parte dela persdne tertie, atunci va fi oble
gatu a restitui reasiguratorele o parte anologa su
mei reasigurate.

§ 514. Dispositiunile §§-loru 472, 473, 474, 
475, 486 si 487 se voru aplica si in privinti’a 
reasigurariloru.

TITLULU VIII. Despre editare.
§ 515. O transactiune, prin care cineva (e- 

ditorele) dobendesce dela autore adu dela succeso- 
rele lui legalu autorisatiune exclusiva a multificâ, 
a publică si a pune in circulatiune unu opu lite- 
rariu, technicu sdu artisticu, gata facutu, sdu ce 
este inca a se face, se considera de transactiune de 
editare.

§ 516. Autorele este obligatu a preda edi- 
torelui opulu promisu in starea stipulata prin con- 
tractulu si la tempulu convenitu.

Candu autorele din culp’a s’a nu -si va înde
plini obligațiunea, atunci editorele va potd exige 
după placulu seu; său executarea contractului si 
daune interesse, sdu daune-interesse resultandu din 
neexecutare, sdu in fine pdte se rescinda contrac- 
tulu că candu nu s’ar’ fi inchidtu de locu.

§ 517. Pe catu tempu nu se voru fi vendutu 
acele exemplare ale opului cedatu spre multificare, 
pentru cari editorele dobendise dreptulu de punere 
in circulatiune, autorele nu va potd in privinti’a 
opului luâ nece o dispositiune, prin care s’ar’ potd 
prejudiciâ interessele editorelui; mai cu sdma nu 
va fi autorisatu a edită din nou pe acelasiu opu 
nece pe intregu nece in parte, nece va potd se lu 
cedeze unei altei persdne spre editare, său se lu 
admita in editiunea complecta a opuriloru sale 
său in alta colectiune.

Candu unu autoru va contribui cu lucrări sin
gulare la o colectiune, atunce le va potd publică 
atatu separatu catu si in colectiunea opuriloru sale, 
inse numai, dăca lucrările singulari nu voru forma 
in acea stare, in care voru apară că parti ale co- 
lectiunei, unu obiectu separatu alu comerciului de 
librăria său de arte.

Lucrări mai mici, cari se publica prin scrieri 
periodice său prin diurnale, după aparitiunea loru, 
suntu puse la libera dispositiune a autorelui loru.

§ 518. Dreptulu de editiune nu autorisa totu 
odata la traducerea opului si la publicarea traduc- 
tiunei.

§ 519. Editorele va fi obligatu a multifica 
neschimbatu si cu spesele sale opulu primitu in 
manuscriptu său in originalulu conVentionalu, si va 
fi obligatu alu pune regulatu in circulatiune.

§ 520. Indiestrarea, in lips’a unei stipula
tiuni precise, se va face intr’unu modu corespun- 
dietoriu scopului si insemnatatiei opului.

Numerulu exemplarialoru si pretiulu exempla- 
rialoru singulari, in lips’a unei altei stipulatiuni, 
se va fixă, de editore după parerea sa, nu este inse 
autorisatu a cere unu pretiu atatu de mare, prin 
care se se prejudicieze vendiare opului.

(Va urmă.)

Noutati diverse.
— (Conventiunea) de comerciu in- 

chieta intre Bomani’a si Austro-Ungari’a primita 
de corpurile legislative din ambe părțile, s’a si 
ratificatu in 1 Juniu in Bucuresci, si preste una 
luna de dile intra in valăre; ea se si publică in 
„Monitoriulu offic.*  alu Eomaniei Nr. 113 a. c.

— (Mai a le). Junimea studiăsa romana din 
Cernăuți tienii maialulu in 2 Maiu in Dumbrav’a 
Horecei cu multa însuflețire naționale. Oaăre bra
vei junime romane !!!

Reuniunea sodaliloru romani 
din Cin sin invita la maialulu ce’lu va tienă 
in 18 Iuniu in gradin’a „La capulu turcescu*  
(TdrOkfd) la 5 6re după am. cu pretiu de intrare.

Venitulu curatu e destinata in favărea: Beuniunei 
sodaliloru romani din Clusiu. Oferte maranimdse 
de orsiunde se primescu cu multiamita, si se voru 
publica prin diaria; ele se se adresseze presieden- 
telui D. Dr. Gregoriu Si lași. Ne aflamu mo
tivați a aduce aici o publica multiamita D. presie- 
dente, care părta grigia atatu de mare de junimea 
romana spre a se desvolta că atare in toti ramiil! I

mai nou. Insurgenții din Bosni’a nor
dica bătură pe turci in 8 Iuniu in Hosarsa la 
Majdan, luandule 2 tunuri, turci cadiura 26 morti 
si 41 răniți, din insurgenți cadiura 14 morti, 80 
răniți. La Jellovatz asemene in 9 învinseră insur
genții. Lâ Derbent dearsera 3 sate omorindu lo
cuitorii.

La pretensiunea Porții, că Serbi’a se desar- 
meze, recunoscundu pe noulu sultanu cu 101 pns- 
caturi de tunuri din citadela si platindu tributulu 
restantu: Serbi’a va face după inspiratiunea si in- 
fiuinti’a rusa, ea dice, ca intentiunile ei suntu pa
cifice si va tramite solu speciale la Constantinopole 
cu dechiaratiuni pentru consolidarea bunei învoieli.

Hertiegovinenii primindu ăr’ ajutăria banesci 
de curundu 160,000 fi. dela comitetulu slavicu din 
Bussi’a, nu incăta inca cu lupt’a, care acum incepe 
cu vărsări de sânge si in Bulgari’a, cu tăte, ca 4 
numai cu retragere intre munți, după ce ataca pe 
turci.

Nichita princ. din Muntenegru asecură. pe unu 
barbatu de Btatu italianu, cu resbelulu e neincun- 
giurabilu, pentru-ca planulu slavicu e se se faca 
5 regate din Turcia: reg. Bulgariei, Albaniei, Ser
biei cu Muntenegro, Ertiegovina-, r. Bomaniei, 
cum e, si alu Greciei, care proiectu lu incuviintiă 
imper. Bussiei, care inca vre Constantinopolea si 
Dardanelele; dăr’ Argli’a tocma in contra acestui 
planu armăza si face aliantia. Acum se crede, ca 
Bussi’a adera la propunerea Angliei, că se se pă
streze Porții caracterulu dreptului de suveranu, la- 
sanduise tempu pentru initiativ’a reformeloru întinse 
multiamitărie. — Becunoscerea noului sultanu nu 
întâmpina mari dificultăți pela poteri. —

^XXXXXXXXIXXXXXXXXX^
* Pravurile purgative gazdse

dela Elâ'patak. 5-12
Ctiprindu in sene părțile constitutive chemice ale 

apeloru renumite dela Elopatak.
Efectu deosebita arata pravurile aceste in contra 

slabitiunii de stomachu, lipsa de apetitu, in contra 
galbinarii si tote bolele de apa seu liydropica, in contra 
trenjiloru, la doreri de besica, tiav’a udului, nisipu si 
petra in ele, catbaro cronice, inflaturi, curgeri albe, 
ametieli, congestiune catra capu, peptu s. a.

Una dosa din pravnrile aceste are 
efectulu a 2 dose de pravuri de ale lui 
Seidlitz.

Pretiulu unei cuthie cu 12 dose este petotindene 
80 Cruciari m. a.

Cei cari voru ale ave in depositu spre vendiare 
primescu rabatu de 25°/'o.

Depositulu generale se afla In BRASIOVU in apo- 
theo’a Iul Gregoriu Sava.

X X X
X X X

V/

Cursurile
la bursa in 9 Juniu 1876 stă asia:

Galbini imperatesci — — 5 fl. 77 or. v. a.
Napoleoni — — — 9 „ 61 n 9

Augsburg — — — 103 „ 20 9 n

Londonu — — — 120 „ 58 9 9

împrumutata naționala — 69 , 10 9 9

Obligațiile metalice vechi de 5°/0 66 „ 20 O 9

Obligațiunile rurale ungare 74 „ 50 n 9

temesiane 73 „ 25 9 9

transilvane 74 „ — 9 9

n s? croato-slav. 84 „ 75 9 9

Acțiunile bancei — — 831 „ — 9 9

„ creditului — — 140 „ 50 9 9

Redactară reăpundietoriu âi EditoruIAC0BU MUKESIANU. Editiunea: Cu tipariulu luiIOANE GOTT si fiiu HENRICU.


