
Gazet’a eae de 2 ori: Joi’a si Duminec’a, 
Fbi’a, candu coneedu ajutbriale. — Pretiulu; 
pe 1 anu 10 fi., pe ’/«3 A-T*a* t Tieri esteroe 12 fl. 
v. a. pe unu anu sdu 2J/a galbini mon. sunatdria.

Se prennmera la poștele e. si r., si pe la 
DD. corespondenți. — Pentru serie 8 cr, 
Taos’a timbrala a 30 or. d8 flaeare pu* 

blicare.
ÂJMdiu XXXIX.

Hr. 46. Brasiovu 29|17 Iuniu 1876.

Naseudu 24 1876.
f Depesia telegrafica.

Fratele nostru VASILIU BUZDUGU, 
capacitate districtuale nedependinte, repausâ 
eri in Rusulu Borgoului, demnu de memoria!
■KKOmHHHOiBMKaBHKnUM

Ustira-Camat’a. Wr. *-$•

*) . . . Birtokvisszonyainkban pbldâtlan for- 
radalmat idbzett elb, mely egb.'Z helysbgeket lel- 
ketlen gazemberek kezbbe juttatott bs koldussâ 
tett etc,

**) „Ez a vilâg csupa mero hunczfutsâg, s 
hogy neki is gazembernek kell lenni, ha boldogulni 
akar."

***) Diariulu humoristicu gubernamentale „Bor- 
szem-Ianko" a publicatu una collectiune prea curi- 
bsa de injuraturi si blasfemii de casarme ai de car- 
ciume, adunate din „Pești Naplb" si din fanaticulu 
„Ellenbr", diaria cotidiane si multu citite.

j) La noi se dice: Cumu e santulu, si temei’a; 
cumu e capulu, si caciul’a. Vedi inse la Cicerone 
in Antonium, in Verrem etc.; vedi mai multe ex- 
preasiuni fbrte tari chiaru la oratori eclesiastici câ 
S. Vasiliu, Ioanu Chrisostomu s. a.

Candu vine preste vreo tibra ciuma, tiphus 
(langbre de mbrte), colera, lepr’a cea rea sbu alte 
morburi de perire, ori locuste, ori ca se multiescu 
bandele de hoți, buna-bra câ in Ungari’a ori in 
tierile neapolitane, atunci tbta populatiunea se pune 
in mișcare, toti cauta mediulbce de scapare, fugu 
in susu si in diosu, se consulta sbu se departa din 
tibr’a pe care o ajungu biciuri de acele dumnedie- 
esci sbu omenesci. Intocma ar’ fi meritatu câ se 
se pună tbta populatiunea tieriloru acestui imperiu 
in mișcare generale inca atunci, candu cărturării 
theoretici, juriștii si politicii lipsiți de jurispruden- 
tia si de ori-ce prevedere politica au venitu se iu
bețe lumea cu proiectele loru cele nerumegate pen
tru desfiintiarea legiloru pedepsitbrie de camataria. 
Dâra bietele popbra nefericite, tienute din părinți 
in fii in orbia si nesciintia, ne pricependu nimicu 
acuma câ si altedati din sofismele aueiuru cărtu
rari, cari suntu conduși sbu de egoismu sbu de fan- 
tasi’a loru, n’au vediutu nici-unu reu in sancționa
rea cămătăriei prin legi nbue. Acumu abia lumea 
din aceste tieri începe se cunbsca cu animele sfa- 
siate de dorere, ca intre noi domina unu morbu 
mai reu decatu tbte colerele cate s’au vediutu in 
aceste tieri de ani 46 inebee si ca populatiunile au 
cadiutu intre talchari mai rei decatu cei de pre 
pustele Ungariei, mai cutediatori decatu bandiții 
din munții Abruzzi, si cu atatu mai periculoși, ca 
acești bandiți moderni te desbraca, te despbie, te 
arunca pe strate si in mormentu cu legea in mana 
si sub protectiunea organeloru administrative jude
cătorești a le statului. Eta unu nou si celu mai 
trista exemplu din lume, pana la ce gradu potu 
rătăci chiaru si parlamentele, si cumu ele, care 
combătu domni’a personala, suntu in stare se rui- 
nedie statulu prin legi precipitate si adesea stupide, 
cumu in fine chiaru si ^aleșii*  representanti ai 
tierei in numeru de cate 3—4 sute inși se ieau 
adesea câ oile după cate unu theoreticu fantastu 
orbitu de sciinti’a sa imaginata si cadu cu elu 
cu totu in grbpa.

Inadinsu nu voimu se ne provocamu aici la 
istori'a aceloru parlamente moderne, adeca a celoru 
care lucra circa de 100 de ani inebee (incependu 
chiaru dela Angli’a), la care s’au applicatu cu totu 
dreptulu amar’a sententia din Sallustiu: Romam 
venui esse, dummodo emptorem inveniat, unde adeca 
majoritatea parlamentului compusa din bmeni de 
nimicu, era cumparata de plutocrati si de miniștrii, 
precum se cumpără astadi sufletele asia numitiloru 
Kortes ungurești, adeca nisce agitatori moralicesce 
depravați, cari din nefericirea loru si a poporului 
au invetiatu ceva carte, si-au castigatu bresicare 
positiune si auctoritate in classile inferiori ale po- 
poporului, pe care le sciu seduce cu palavrele loru. 
In locu de acbsta voimu se memoramu una alta 
impregiurare admirabile, Cine ar’ fi mai crediutu? 

Legea nbua ungurbsca despre usuraria a ruinatu si 
ruinbdia nu numai pe populatiunile christiane, ci si 
pe multe mii de familii evreesci. Asia 
dâra plutocratii evrei ajutati de mulțimea publicis- 
tiloru totu evrei, cari făcuseră mai multi ani pro
paganda in contra legei vechi austriaco pedepsitbrie 
de usuraria, au datu legislatoriloru Ungariei unu 
consiliu fbrte fatale, lavr’a Pandorei, din care candu 
fă deschisa, au esitu tbte relele si calamitatile 
preste omenime, fora a o întreba de origine si re- 
ligiune. Acbsta apparitiune se explica fora multa 
bataia de capu din partea morala a omului, din 
axiom’a in eternu adeverata, ca ori-ce pecatu trage 
in urm’a sa si pedbps’a, mai curundu sbu mai tar- 
diu, directu sbu indirectu. Cărțile sacre ale hebrei- 
loru tienu, ca pana in a trei’a generatiune, si mi 
se pare, ca in multe csuri ar’ avb dreptate, dbca 
ar’ dice si pana in a treidiecea. Destulu atata, ca 
comunități întregi jidovești, in locu de a prospera 
in Ungari’a, saracescu, si multi jidovi ieau lumea 
in capu acuma, câ si candu era numai torerati si 
persecutați.

Renegatii dela „M. Polgâr" înfrunta brasi‘pe 
publiciștii romani, pentru-ca acestora nu le-ar’ pla
că nici una din legile esite dela diet’a ungurbsca. 
Desfidemu pe publiciștii dela Clusiu, câ se ne arate 
si se ne convingă: cate legi ungurești plăcu na- 
ti unei maghiare, cu cate din cele mai ema
nate dela 1868 se simte ea îndestulata si fericita. 
Candu dicemu națiune maghiara, intielegemu numai 
pe acelu poporu, pe acele masse sbu glbte de bmeni, 
care s’au nascutu maghiare si au suptu limba ma
terna la papturile mameloru maghiare, bra nu pe 
acea mulțime de renegați, cari au adusu pe bieții 
maghiari la acbsta stare desperata. Incatu pentru 
legea usurariei, se nu mai adaugemu nici unu cu- 
ventu dela noi, ci se ascultamu astadata din miile 
de voci curatu maghiare macaru numai una, din 
castrele ministrului T'sza, care nu pbte sta in nicU 
unu prepusu de inemicu alu statului ungurescu. 
Acelu publicistu maghiaru scrie intre altele:

S’a intemplatu de multe ori, ca ne-amu ridi- 
catu vocea nbatra in contra acelei corruptiuni fora 
exemplu, care pune cea mai frumbsa auctoritate a 
statului in servitiulu camatarilnru, pe cari nu nu
mai ca nu-i pedepsesce, ci tocma si pe administra- 
tiunea justiției o face de unblta executbria a loru. 
Acbsta -si are consecentiele sale atatu de immorali, 
in catu ele potu se ombre pe ori-care stătu. Po- 
porulu nu vrea se scia nimicu de formele nbstre 
parlamentarie, nici de constitutionalismulu nostru, 
nici de positiunea nbstra câ stătu mare. Poporulu 
pricepe si’i pasa de nedreptatea pe care o comitte 
statulu, candu ajuta pe camatari câ se-lu aduca la 
sapa de lemnu. La noi insusi statulu aduce pe 
poporu la conditiune de cersitoriu, candu se degrada 
pe sine de unblta pentru executiune de 100 si mai 
mari procente*).  Ceea ce scie si celu din urma 
satbnu este, ca statulu scbte contributiunile cu ri- 
gbre extrema, si ca acea rigbre ar’ fi incatuva la 
loculu seu; dbra nici-unu omu cu mintea la locu 
si neintunecata prin idei necbpte si desiuchiate 
(hobortos) nu va pricepe, de ce statulu se execute- 
die usure de sute la sute. Ce cunbsce poporulu

*) In originala: Pedig minâlunk az âllam 
juttatja koldusbotra, midbii szâz bs mbg nagyobb 
kamatok behajtâsânak eszkttzbvb aljasitja magat. 

dela statulu acesta? Ca pe fiii sei ei ducu la ca- 
tane, ca pentru contributiune ei scotu perin’a de 
sub capu si ei licitbdia mîrtibg’a de calu (gebbjbt), 
bra cascibr’a (colib’a, bordeiulu) -lu vendu in folo- 
sulu camatariului.... Legea nbua prin care s’au 
desfiintiatu pedepsele usurariei, a produsu in ideile 
nbstre de proprietate revolutiune extraordinaria, cu 
totulu necunoscuta pana acilea la populatiunea ace- 
storu tieri, pentru ca a datu comune intregi in ma
nile unoru porci de cane fora consciintia si le-au 
ruinatu *).  Din acbsta portare a statului poporulu 
judeca asia: „Lumea acbsta e plina de blastematii, 
si dbca vrei se’ti mbrga bine, trebue se te faci si 
tu porcu-de cane **) “.

Curmamu citatiunile, pe care le sebtemu din 
articlulu primu „Mâramaros" nr. 49 din 17 Iuniu 
a. c. Suntu fbite tari expressiunile acestea; do- 
rimu inse câ bunii noștri lectori dintre cari putini 
cunossu limb’a maghiara, se afle si cu acbsta oca- 
siune, ca acea maniera de a scrie este usitata si la 
cele mai de frunte diaria maghiare, din causa pre
cum credu ele, ca pub'liculu loru numai cu acestu 
limbagiu este dedatu si ca numai dbca i se scrie 
asia, mai intielegu cate-ceva din ele***).  De aici se 
pbte explica si apparitiunea in foile nbstre roma
nești, ca uneori dai si in aceste preste expressiuni 
destulu de grbse. Ne infectamu unii dela alții si 
credemu, ca bmenii numai asia ne voru intielege, 
anume renegatii, berbanii, dilapidatorii de bani-pu- 
blici, asupritorii de veduve si de orfani, vendietorii 
de voturi pe bani, trădătorii de națiune, cămătării 
si alti câ aceștia f). Facemu inse abstracțiune 
dela stilu, care correspunde gradului de civiliaatiune 
in care ne tienura secuii intregi si constatamu unu 
altu mare adeveru atinsu in „Mâramaros", ca adeca: 
Poporulu fara distinctiune a desperatu de nou, câ 
înainte de 1848, de ori-ce dreptate si ca legea 
nbua de usuraria a deschisu porti largi pentru pro
pagarea de sinesi a celoru mai periculbse idei co- 
munistice in tbte classile locuitoriloru. „Dbca tu 
’mi iai la 1 florinu cate 10 cruceri camata pe fia- 
care septemana, prin urmare pe 52 septemani 5 
florini 20 cr., bra la 10 fl. cate 1 fl., apoi stai tu 
ca ti-oiu face-o eu." Acbsta e in dilele nbstre pe 
la noi logic’a debitoriului spoliatu, moralitatea su
grumata, omulu pusu alaturea cu fbr’a selbatica, 
humanitatea insultata, honbrea perduta.

Memoria resuscitata.
In „Tel. Romanu" Nr. 46 adressadia Excel- 

lenti’a s’a D. archiepiscopu gr. or. Mironu Ro- 
rn a n u 1 u unu cerculariu pentru resuscitarea memo



riei fapteloru beaericesci si naționali ale repausatului 
seu antecessoru, de cuprinsulu urmatoriu:

„Nr. 1574. Preș.
Cerculariu catra tote oficiele protopresbiterali, 
si catra intregu clerulu parochialu din archi- 

dieces’a Transilvaniei.
Se apropia drasi acea di de dorerâsa aducere 

aminte pentru noi, in carea biseric’a si națiunea 
nâstra a perdutu pre celu mai alesu barbatu alu 
seu, pre fericitulu meu predecesoru Alldrelu odi- 
nidra Baronu de Siagun’a, carele prin emi
nentele sale virtuti si merite a facutu epoca in 
istori’a bisericei si a natiunei n6stre.

Se cuvine n6ue tuturoru, ca acesta di de dQ- 
rerbsa aducere aminte se o petrecemu in rogatiuni 
evlavidse pentru acelu mare barbatu, carele ni-a 
lasatu o moștenire neperitdria prin re’nvierea vechei 
nâstre metropolii si a constituționalismului bise- 
ricescu.

Dreptacea aflu a rondut: câ si in anulu a- 
cest’a la aniversari’a repausarei neuitatului archie- 
piscopu si metropolitu Andreiu in t6te bisericile 
archidiecesei ndstre se se tiena parastasu solenu 
pentru sufletulu aceluiași fericitu archipastoriu, la 
care se se invite tempuriu poporulu nostru credin- 
tiosu spre a inaltiâ rogatiuni catra atotpotintele 
Dumnedieu pentru odichn’a sufletului fostului seu 
părinte sufletescu.

Dealtmintre cadiendu in anulu. curinte aniver
sari’a acdst'a, adeca 15/28 Iuniu, intr’o di de lu.- 
cru, adeca Miercuria, candu poporulu nostru mare 
parte e ocupatu cu afacerile economiei sale: lasu 
in voi’a onoratei preotimi parochiale a tiend para- 
stasulu acest’a său in duminec’a ce premerge, său 
in cea. urmatăre, adeca la 13. său 20. Iuniu cal. 
vechiu, caudu de asemenea va fi de a se dă de 
scire timpuriu poporului, pentru a concurge la 
solenitatea parastasului.

Oficiele protopresbiterali suntu poftite a dis
tribui cu tăta grăbirea cate unu esemplariu din 
acestu cerculariu la singuraticele comune biseri
cesc! din fracturile loru.

Si bii u, 5 Iun’u 1876.
Mironu Romanulu, 

archiepiscopu.“
Virtuțile si meritele barbatiloru, cari au lup- 

tatu in armonia, cum luptara repausatii mari băr
bați C. Alexandru Sterca Siulutiu cu br. 
Andreiu Siaguna pentru drepturile naționali, 
se ne insufletiăsca pe toti, câ in concordia si ar
monia, dopa exemplulu loru, se redevenimu in pa- 
trimoniulu, ce ni se cuvine. Memori’a resuscitata, 
fia că se renasca asemeni resultate in onoratori! —

â^rasiovii in 16/28 Iuniu 1876.
Cestiunea orientale, acă3ta vechia spaima a 

betranei Europe, s’a pusu la ordinea dilei cu tăta 
gravitatea sa, pentru aceea afacerile interne si-au 
perdutu tăta importanti’a, totu farmeculu, inse nu 
si tăta urgi’a. Dreptu aceea numai intru atat’a ne 
vomu ocupă strinsu de aceste afaceri, cari nu vinu 
in legătură cu caus’a orientale, ce preocupa astadi 
lumea intrăga, intru catu cere necessitatea, că se 
nu ne uitamu, ca apartienemu inca statului ungu- 
rescu. Notificamu deci, ca atatu dincăce, catu si 
dincolo de riulu Lait’a s’a inacenatu o noua agi
tațiune contra impacatiuuei dualistice, care va avă 
a se inchA definitivu numai la tămna. Pentru a- 
eeea guvernulu maghiaru s’a vediutu necessitatu a 
prorogă siedintiele camerei pana la 28 Septembre 
prin unu actu solemnu, prin rescriptu domneacu, 
câ nu cumva opositiunea se cera conchiamarea ca- 
mereloru in niscan momente neacomodate, candu 
ar cugetă ca păte se i dă preste capu tăta oper’a 
de impacatiuDe. Dăca camer’a se prorogă ea insasi, 
atunci la cererea a doue-dieci de deputat! trebuiâ 
se se convăce ori si candu; inse fiindu ca ea s’a 
prorogatu prin unu actu alu corănei, atunci ăra 
numai prin unu actu alu corănei se va potă con- 
chiamă.

închiderea sessiunei corpului legiuitoriu abiâ 
s’a intemplatu dilele trecute si foile maghiare voru 
dejâ se scia, care va fi primulu proiectu, pre care 
guvernulu lu va presentă camerei indata după des
chidere. Acest’a va fi, se dice, proiectulu despre 
introducerea caseloru domesticale, in sensulu caruia 
celu multu 8 percente din darea directa a fia-carui 
comitatu se voru lasă in cassele domesticali pentru 
accoperirea speseloru de administratiune. Acele co
mitate, cari cu acăsta suma nu voru fi in stare 
a-si accoperi esigintiele, voru potă face spre acestu 
scopu aruncuri municipali pana la unu gradu de
terminate prin lege, si dăca nice asiâ nu se voru 
potă ajută, atunci voru trebui a se împreună cu 
altu comitatu vecinu.

Alte celea nu mai avemu de notificatu, fora 
câ se nu atingemu totu-odata si conflagratiunea 
din provinciele turcesci, care, precum se va vedă 
mai la vale, pare a se întinde pana acolo, pana 
unde dreptatea si adeverulu vreau a se resbunâ 
asupra impilatoriloru de popăre, asupra despotiloru 
si egemonistiloru, cari le-au insultatu, persecutatu 
si maltratatu, redicandu la valăre si potere arbi- 
triulu, injuri’a si violinti’a. Precum turculu, asiâ 
si alti împilatori de popăre si sbiri ai injuriei voru 
trebui se resplatăaca la rondul u loru negrele pec- 
cate, ce le-au comissu facia de omenime prin in
sultarea dreptății. —

In numerulu preceden.tu observaramu, ca gu
vernulu maghiaru ne mai avendu de lucru cu legis- 
latiunea tierei, si-a indreptatu atențiunea asupra 
aceloru parti ale monarchiei, cari vinu in contactu 
mai de aprăpe cu revolutiunea din Turci’a, si cu 
multa cutezantia a opritu nu numai depesiele tele
grafice despre mișcările revolutiunei, ci ar fi voitu 
se sugrume la confinie chiaru si spiritulu reVolu- 
tionariu, ce pre nevediute trece dincăce si se latiesce 
câ o cangrena dintre cele mai perniciăae pentru 
esistenti’a de stătu a Ungariei. Intru catu voru 
avă vre unu bunu successu aceste încercări ale gu
vernului maghiaru, nu scirnu, inse vedemu pe de 
alta parte, ca press’a maghiara descopere pe între
cute, ca in sinulu serbiloru din Ungari’a se petrece 
o agitațiune cu totulu bellicăsa; ca aici se făcu 
pre de o parte subscriptiuni pentru unu imprumutu 
pre seam’a Serbiei; ca din Becicareculu-Mare s’ar 
fi tramisu dejâ la Belgradu vr’o doue miliiăne, ceea 
ce inse n’ar fi tocmai adeveratu, dăr pre dilele 
prime ale lui Augustu s’au promisu cu tăta secu
ritatea trei miliiăne floreni; mai departe s’a des- 
coperitu, ca Mileticiu si alti agenti ai Omladinei 
ambla anumitu spre a castigâ voluntari pentru 
Serbi’a; 400 de inși au trecutu dejâ confiniele; 
acuirarea de voluntari se continua si se asecura, ca 
in cursu de 14 dile va fi adunatu unu corpu de 
10 mii feciori, cari voru trece in Serbi’a spre a 
formă unu corpu de reserva alu armatei serbesci 
in casu de resbelu.

Facia de aceste sciri foile maghiare si anume 
„Ellenbr*  striga dejâ „Hanibal ante portas!“ si 
intrăba cu indignatiune sufletăsca, ca ăre unde 
intempla tăte aceste, in Ungari’a, său in vre unu 
capitanutu moscovitu? Franciscu Iosifu regele un- 
guriloru este ăre domnu aici, său vladic’a serbescu ? 
guvernulu maghiaru guvernăza in Bacic’a, său mi- 
nistrulu serbescu Risticiu? — După aceste între
bări numitulu diariu -si pune apoi tăta speranti’a 
in guvernu, care cu vointi’a cea firma si cu energi’a 
de ferru a lui Tisza va sfarimâ capetele hidreloru. 
— Fiindu vorb'a de sfarimare trebue se admitemu, 
ca in acestu punctu dlu Tisza este fărte audace, 
elu sfarima națiuni si staturi întregi in unu siDguru 
momentu, dăr firesce numai din gura, pentru ca 
poterintia nu este. — T6te vorbele despre subscrip- 
tiunile de bani si acuirarea de voluntari din partea 
serbiloru din Ungari’a in favărea celoru din Serbi’a 
libera sunt scornituri cu scopu, de a face pre gu
vernu se-si păta motivă toti pașii ce i va face in 
acele parti, voindu a invet’â pe șerbi se jăce 
csârdâs, dăca va potă.

Ahiă inregistraramu cele precedente, candu 

ăcca primimu scirea, ca guvernulu maghiaru, in 
urm’a repărteloru primite despre mișcarea serbiloru 
in Banatulu timisianu si in confiniele militari pro- 
vincialisate, a luatu indata cele mai energice si 
mai drastice mesuri, tramitiendu acolo comissari re- 
gesci si punendu acele provincie in stare de assediu, 
Totu-odata guvernulu maghiaru a intratu in nego- 
tiatiuni si cu banulu croatu, că si in Croati’a se 
se iă asemeni mesuri de terăre contra agitatoriloru. 
— Facia de aceste mesuri ale unguriloru n’avemu 
86 observamu alfa, decatu ca, dăca lucrulu a a- 
junsu pana la aceste estremitati, atunci in totu 
casulu trebue se fia reu, dăr reulu nu numai ca 
nu se va curmă prin asemeni dispositiuni de des- 
peratiune, ci din contra se va mari, pentru ca nu 
totu-deun’a si nu facia de tăte evenimentele este 
bine a păci fora tactu, fora precautiune si consi- 
deratiune.

Totu in foile maghiare cetimu, ca studenții 
maghiari de pre la universități si academie, vedi- 
endu pericolulu in care se afla elementulu turcescu, 
consângenii loru, s’au decisu a trece in Turci’a, 
spre a da mana de ajutoriu turcului contra elemen
tului slavu, care vră se-i cânte vecinie’a pome
nire. — Din punctu de vedere ungurescu păte 
se fia nobilu acestu scopu, inse noi nu credemu, 
câ tinerimea maghiara se aiba tempu a realisă 
planulu, pentru ca, dăca i este doru de bataia, 
atunci va păte capetă ocasiune se-si astempere a- 
cestu d.oru si aici acasa, unde inca ae făcu pregă
tiri de natur'a celoru din Turci’a si noi as ă cre
demu, ca in totu casulu voru avă a ingrigi mai 
antaiu de pelea loru si numai după ce voru scapă 
cu pelea intrăga, numai atunci se părte grige si 
de pelea turcului, la din contra că ămeni pretinși 
civilisati se făcu numai de risulu lumei.

După cele premise potemu se trecemu la si- 
tuatiunea din Orientu, care a devenitu fărte seriăsa. 
Resbelulu intre Turci’a si Serbi’a cu Muntenegru 
se păte consideră câ inceputu. O depesia telegrafica 
dela Belgradu 24 Iuniu spune, ca intre trupele 
turcesci ai intre unu corpu de armata serbescu de 
vr’o 18 mii, care se afla sub comand’a lui Banco 
Alimpiciu, s’a intemplatu o lovire la riulu Drina, 
adeca la confiniele dintre Serbi’a si Bosni’a. Totu- 
odata se anuncia, ca" principele Milanu, emittendu 
unu manifestu catra poporulu serbescu, ar fi ple- 
catu eri in 27 Iuniu la cortelulu generalu dela 
Cupri’a, care este situata in valea Moravei si for
mezi lini’a de operațiune catra castrele turcesci 
dela Nisiu. Intre Cupri’a si Alexinati, unde se 
afla armat’a principale a Serbiei sub comand’a ge
neralului Cernaieffu, este o distantia de 7 miluri 
austriace. — Armat’a aerbăsca pusa pe pecioru de 
resbelu numera 115 — 120 de mii feciori. —Turcii 
au concentrați la Nisiu numai vr’o 35 feciori. 
Positiunea turciloru este inse mai favorabile câ a 
serbiloru, pentru aceea serbii sunt constrinsi a luă 
ofensiv’a.

Asemenea se depesiăza, ca si de-alungulu con- 
finieloru muntenegrine inca se observa o mișcare 
straordinaria, care tradăza pregătirea ce se face a- 
colo pentru acțiunea cea mare.

ABecurarile efe pace din partea organeloru plă
tite de dlu Andrâssy au incetatu, si acum chiaru 
si aceste organe, vorbescu de resbelulu dintre Turci’a 
si Serbi’a cu Muntenegru că de o fapta împlinita. 
Cu deosebire le place multu a se ocupă acum de 
cestiunea, ca ce se va intemplă la fine, candu un'a 
său alta parte va învinge? — si acăsta întrebare 
o resolvu in sensulu esplicatiuniloru date de lordulu 
Disraeli cu privire la tratatulu de Paris, ca adeca, 
dăca va învinge Turci’a, atunci ea are mana libera 
de a face ce va vre cu contrarii sei, ăra de voru 
invinge contrarii sei, atunci poterile voru intreveni 
pentru sustienerea statului quo. Mai mare absur
ditate câ acăst’a abiâ s’ar mai pote cugetă.

Din Constantinopole inca se comunica, ca gu
vernulu sta dejâ gafa spre a intempinâ pe șerbi. 
In loculu lui Mukthar-pasi’a s’a denumitu Ali pasi’a 
comandante asupra trupeloru din Herzegovin’a ăra 



comand’a suprema a armatei dela Nisiu s’a incre- 
dintiatu lui Hamdi-pasi’ă.

— Unu correspondinte alu diariului francesu 
„France" descrie pre Muradu V. in colori fdrte 
negre. Elu dice intre altele: „Cu ce si-a inau- 
guratu elu suirea pe tronu ? Ou nimicu bine, din 
contra prapadesce banii pe lucruri de nimic’a. De 
mai multu tempu se occupa cu ide’a, ce uniforma 
se dâ gardei noue, ce are missiunea se-lu pazdsca 
di si ndpte. Afara de acdst’a a chiamatu la sine 
pre mai multi architecti, spre a-i croi planulu unui 
palatu nou. In fine pre fia-care di cumpera mata- 
sarie cu bani scumpi pre sama femeiloru din Har 
remu, cari sunt vr’o 300 la numeru. Noulu sul- 
tanu este unu omu fora de energia, fora resolutiune, 
slabitu prin beuturi spirituâse si la ori-ce se va 
pot6 cugetă, numai la unu progresau seriosu nu. 
Turci’a va remanC, deca va mai remand, si sub 
dinsuiu totu aceea ce a fostu pana acum, deârace 
Muradu n’o va scapă de perire."

Diariulu rusescu „Golos" face nisce observa- 
tiuni la interpretatiunea, ce lordulu Disraeli li-a 
datu cu privire la valârea de dreptu a tratatului 
de Paris, si intre altele dice: „Pre candu dlu Dis
raeli ambla câ unu copilu după aplause, pețde din 
vedere dispositiunile tratatului de Pariau, cari sunt 
de natur’a de a asecurâ Turciei o vidtia indelungata, 
aperandu-o contra atacuriloru esterne. In acestu 
punctu inse anglesii vinu in contradictiune. Pro
vinciale rescolate stau su potestatea Porții otomane 
prin urmare o interventiune din partea Angliei ar 
invdlve totu asiâ de usioru casua belii, câ si atunci, 
candu ar intreveni o alta potere. Serbi’a esta va- 
salla Turciei si asiâ numai dela acdsta din urma 
depinde, câ se faca pe Serbi’a se desarmeze, său 
se pdrte resbelu. (Ddca Serbi’a ar capeta Bosni’a 
si Herzegovin’a fora versare de sânge, atunci ar 
desarmâ, la din contra nu.) — Angli’a solicitdza 
caderea Turciei, câ s’o mostendsca, inse asia ceva 
Russi’a nu va permite."

— In același tempu candu s’a intemplatu cio
cnirea intre trupele turcesci si cele serbesci, s’au 
intemplatu mai multe loviri si intre insurgenți la 
Ruhani, Trebine si Nevesine. Pdte ca pana in mo- 
mentulu candu scriemu aceste ronduri, resbelulu a 
eruptu cu t6ta furi’a sa. — Insurrectiunea din 
Bulgari’a inca si-a redicatu capulu. Turcii sustienu 
inse, ca au sugrumatu acdsta insurrectiune, inse 
de sugrumare numai intru atat’a p6te fi \orba, 
intru catu turcii nu sunt in stare a străbate in 
positiunile tari ale insurgentiloru bnlgari in sinulu 
muntiloru.

— Guvernulu romanu a decretatu a observă 
cea mai stricta neutralitate facia de evenimentele 
actuali, pentru aceea a luatu facia de lavii din 
Romani’a cele mai energice mesure; li-a desfiin- 
tiatu t6te reuniunile, ce urmdza nisce tendintie 
compromitietdrie pentru neutralitatea statului ro
manu, dra pre conducătorii si membrii comitetului 
revoluționam Bulgaru a ordonatu se-i aresteze. 
„Epoch’a" dice, ca Romani’a nu va poW nici 
ipitr'unu casu a face causa comuna cu Șerbi a, care 
iiene in stare de heloti 220 de mii romani, locui
tori ai Serbiei.

Alegerile de deputati in Romani’a s’au in- 
cbidtu. Pre langa tdte ca aceste alegeri s’au fa- 
cutu in deplina libertate, fora cea mai mica inriu- 
rintia din partea guvernului, totuși majoritatea im- 
posanta a esitu in favârea guvernului; partit’a na
ționale liberale a invinsu fora reteveie si fora con- 
cursulu lui Popa Tache. —

De swb Temp’a 26 Iuniu 1876 c. n.
Cetimu in unele diurnale străine despre încer

cări, ce a’ar’ face din partea maghiariloru spre a 
inscenâ 6ra manifestatiuni de înfrățire si de împă
care intre ei si intre romani. —

Nu cunâscemu sorgintile, din cari au scosu 
acele diurnale acdsta noutate, — fia fontan’a ei ori 
si care, romana ori maghiara, totu-atata, ca ea nu 
documentdza altu ceva, decatu o deplina ignorantia 
a relatiuniloru de dreptu, ce esistu intre poporulu 
romanu si intre poporulu maghiaru. Autorulu ei 
considera pe romani de pre inferiori in consciinti’a 

loru naționale, spre a presupune despre noi, ca ne 
vomu face de risulu lumei cu manifestatiuni de im- 
pacari in numele natiunei, pe cumu au aflatu cu 
cale a inscenâ unii si alții in anii trecuti manifes
tatiuni in numele loru propriu, fiindu in deplin’a 
cunoscintia, ca ele in meri tu nice nu folosescu, 
nice nu strica, ci servescu 6resi-cum spre a nu in- 
strainâ de totului totu 6meni parteculari, cari 
in vidti’a de t6te dilele suntu avisati a vietiui intre 
olalta, si a negotiâ mii si mii de totu soiul.u de 
affaceri comerciali si economice unii cu alții.

Poporulu romauu scie fdrte bine, si este de 
convicțiune: ca compatriotulu poporu maghiaru câ 
atare este datoriu a grigf numai si numai de in- 
teressele sale proprie, nu are nice datorintia 
nice dreptulu a dâ ori a luâ poporului ro
manu cev’a, pe cumu si poporulu romanu reciproce 
celui maghiaru. —

O datorintia patriotica, ce are si unulu si al- 
tnlu este: reciproca stima, reciproca respectare a 
individualității naționale si a tuturoru 
drepturiloru politice si civile, ce resulta din acdsta 
positiune naționale coordinata. —

Ddca conducătorii poporului maghiaru s’au aba- 
tutu dela acdsta detorintia patriotica, si a sedusu 
pe partea poporului maghiaru, care se deprinde cu 
affacerile publice de a inveutiona doctrine politice 
opuse acestei detorinti reciproce, in detrimentulu 
poporului romanu si alu innascuteloru sale drepturi, 
— noi -i lasamu pe calea aldsa de ei, — le de- 
tragemu inse partea ndstra din mentionat’a deto
rintia patriotica, adeca in loculu stimei subatituimu 
dispretiulu. —

Pentru acelu casu, candu primipilii maghiari
loru ar’ voi a se reintârce de pe calea ratacirei 
loru facia cu noi, ceea ce nu credemu, — atunci 
nu ei, ci imperatorele si regele nostru este in 
dreptu a da espressiune acestei vointi. Mediulu 
intre individualitatea nâstra naționale si intre in
dividualitatea loru — p6te fi numai Domnitoriulu 
comunu, portatoriulu cordnși comune. — Cu părțile 
politice maghiare, cu maioritatile loru parlamentari, 
f6rte instabile, fârte schimbase, egoiste si in- 
ganfate, pe cumu le vedemu ca suntu, nu avemu a 
face nemicu. Suferimu terorismulu loru pana ce 
vomu potd suferi, —

Ni se dice din partea aceloru partite: Ce voiti 
voi cu speranti’a inițiativei din partea Domnito
rului?

Dynasti’a si-a identificata preinalt’a ei vointia 
cu vointi’a maghiariloru, interessele ei cu interes- 
sulu maghiariloru, si augustulu nostru Domnitoriu 
represinta numai suveranitatea naționala maghiara, 
ddr’ nu si cea romana, care este representata aiurea 
si prin altu Domnitoriu!

Acdsta afirmatiune maghiara nu o credemu, 
pre cum nu o amu crediutu nice pe la an. 1865 — 
6; afirmatiunile aceloru actori politici, cari promi- 
tendu poporului scăderea impositeloru, redicarea mo
nopolului de tutunu si a altoru sarcine, ei spuneau 
si vorbieau despre nemultiumirea Domnitoriului cu 
acei barbati de stătu, cari au cutezatu a propune 
si a midiulocf ch amarea unei diete transilvane, in- 
articularea poporului romanu câ națiune regnicola- 
ria, si subscrierea preinaltului nume 
sub legi redigiate si in limb’a romana 
cu: Franciscdita Ioseffififi (alusiune ironica la u 
mutu in ortografi’a adoptata de romanii de dincâce 
de Carpati).

Ddca inse, preste t6ta așteptarea popdraloru 
austro-ungare acdsta aserțiune a maghiariloru ar’ fi 
in adeveru adoptata de supremu principiu funda- 
mentalu de stătu, si noi nu amu avd altu remediu 
de scapare de sub acestu terorismu de catu prin 
primirea conditiuniloru rasei supremati- 
satârie, atunci binevoidsca Domniile loru dela 
potere a formulâ prin parlamentulu loru conditiu- 
nile, sub cari voiescu a prirnf pe unu poporu com- 
pactu in numeru de aprâpe trei milidne suflete, — 
indigenu dela 105 după Chr., cu possessiunea sa 
de pamentu ce i-a mai remasu, cu aprâpe patru 
mii de comune rurale si cu o mulțime de institu- 
tiuni culturali in grati’a DDloru câ națiune 
siervitâria (fiindu ca legea despre nationalitati 
de noi nu a fostu bine primita, — ea a fostu fă
cută, — nu este inse neci aceea respectata) apoi 
se ne spună, care este factorulu legislativu stabilu 
in stătu, care nu ar’ potd negâ mane, ce a pro- 
missu astadi, si apoi cine dintre noi suntu persa
nele, cari ar’ fi competinte după dreptulu interna
ționale a intrâ in transactiuni cu DDloru, — nu 
cumva P. Moritz deputatulu notariului din Topar- 
cea si consocii sei din parlamenta?

Ar’ fi tempulu ie încete chiaru si faimele 
despre asemini comedii de impacari, — nedemne si 
de noi si de maghiari; caus’a nâstra nu p6te fi 
obiectu de tergu, ci remane si va remand obiectu 
de dreptu. —

RomanFa. Alegerile ddr’ pentru camer’a 
legislativa s’au finita si iuca in tdte 4 Colegiale cu 
mare maioritate in partea partitei liberali naționali, 
sâu a regimului de acumu.

Corpurile legiuitdria inca suntu si convocate la 
sessiune extraordinara pe 20 Iuniu curentu.

La punerea in aplicare a Conventiunei cu 
Austro-Ungari’a se ieau mesuri seridse, ca 6cca 
cum suna:

„Oircularea dlui ministru de interne alu Ro
mâniei catra toti prefecții din tidra.

Domnule prefectul Din referatulu dlui 
ministru de externe, publicata in „Monitoriulu of- 
ficialu*  nr. 117, a’ti potutu vedd mesurile propuse 
de d-s’a si incuviintiate de consiliulu de miniștri 
pentru punerea in aplicare a convenției comerciale 
cu imperiulu Austro-Ungaru.

Intre obligațiunile luate de guvernulu romanu, 
prin acdsta conventiune, este si aceea dela articu- 
lulu II din protocolulu finalu, de a revocâ, inainte 
de aplicarea conventiunei, regulamentulu care cere 
astadi, câ celu ce trece frontier’a se aiba asupra 
lui o suma dre-care de bani.

Regulamentulu citatu in art. II alu protoco
lului este acelu coprinsu in circularea ministeriale 
cu nr. 4147, dela 1 (13) Apjile 1871. Spre in- 
deplininirea ddr’ a obligatiunei ce a fostu luata, ve 
făcu cunoscutu, dle prefectu, ca mesur’a • din susu 
mentionat’a circularia este abrogata. (?!)

Dvâstra comunicați acdst’a neintardiatu totu- 
roru dloru comandanți de granitia, din judeciulu ce 
administrați si îngrijiți câ, de acumu inainte, se nu 
se căra pasageriloru la intrarea loru in tidra de 
,catu paspârtele si biletele de liberu percursu, le
giuite.

Intielegi ddr’, dle prefectu, ca acum admini- 
strati’a si politi'a trebuie se indouidsca mesurile de 
îngrijire pentru sicuranti’a publica si privighiarea 
politiandsca, câ se nu fimu copleșiți de proletaria
tul tieriloru vecine.

Dati ordinele cele mai severe toturoru agenti- 
loru administrativi si politianesci, spre a mantind 
si a aplică cu energia legile si regulamentele de po
litia si sicurantia publica.

Luati intielegere cu dnii primari ai comune- 
loru si staruiti, câ se aplice cu cea mai mare stric- 
tetia dispositiele art. 10 si 108 din legea politiei 
rurale, după care nimeni, fara capafâiu, fia strainu 
sâu indigenu, nu se pdte asiediâ intr’o comuna fara 
autorisati’a consiliului comunale. îngrijiți câ se nu 
se tolereze, cu nici unu chipu, vagabondagiulu, fia 
prin orasia fia prin sate, si ori-ce strainu s’ar1 gasf 
in stare de vagabundaju se fia imediatu recondusu 
si trecutu frontier’a. Si, in fine, se se padidsca, 
fara cea mai mica abatere, regulamentele politia
nesci in privinti’a hanuriloru, carciumelom, gradi- 
niloru, cafeneleloru si birturiloru.

Primiți, dle prefectu, incredintiarea considera
ției mele.

Ministru, G. D. Vernescu.
Nr. 9308, 1876 Iuniu 7. „U. p. a."

Conventiunea si annexele sale.
(Urmare).

V. Cele d6ue inalte parti contractante ieau 
îndatorirea de a nu impedeca comerciulu reciprocu 
alu supusiloru loru prin nici o prohibitiune de im- 
portatiune, de exportatiune său de transitu.

Cu t6te aceste nu suntu supuse acestoru dis- 
positiuni articulele urmatâre: tutunulu sub t6te for
mele sale, sarea, armele, pudr’a (pravulu de pușca) 
si munitiunile de resbelu. Nu suntu cuprinse in 
acdsta restrictiune: puștile, pistdlele si armele de 
comerciu cu obiectele si cartusiele indispensabile 
pentru a loru intrebuintiare'.

Se voru potd asemenea luâ mesuri prohibitive:
1. In ce privesce politi’a sanitaria si mai cu 

sdma in interessuln sanetatiei publice 8i conformu 
principialoru internaționale adoptate pentru acâsta, si

2. In circumstantie excepționale, pentru ce pri
vesce provisiunile de resbelu.

Nici un’a din cele ddue inalte parti contrac-



tante nu va supune pe cealalta la o prohibitiune 
de importatiune său exportatiune, care nu va fi 
fostu aplicabilu in aceleași circumstanțe la tăte 
celelalte națiuni.

VI. Catu despre cuantumulu, garanti’a si per- 
ceptiunea drepturiloru de importatiune si exportatiune 
precum si in ce privesce transitulu, fia-care din 
cele dăue înalte parti contractante se obliga a face 
pe cealalta se se folosăsca de ori-oe favăre, privi
legiu său scădere in tarifele drepturiloru, la impor- 
tatianea său exportatiunea articuleloru menționate său 
nu in Conventiunea de facia, ce un'a din ele ar’ potă 
acordă unei a trei’a poteri. Ori-ce favăre său imunitate 
concedata mai tardiu unui alu treilea stătu se va 
întinde imediatu, fara conditiune si prin acăst’a 
chiaru, la cealalta parte contractanta.

Disposîtiunile cari precedu nu se aplica de 
locu:

1. La favorile acordate acum său cari s’ar’ 
potă acorda ulterioru altoru state limitrofe spre fa
cilitarea circularei pe fruntare, si

2. La obligațiunile impuse unei’a din cele dăue 
înalte parti contractante prin angajamentele unei 
uniuni vamale deja contractata său care ar’ potă se 
se contracteze pe viitoriu.

VII. Productele solului si industriei Româ
niei, cari voru fi importate in monarchi’a Austro- 
Ungara si cari suntu destinate său pentru consu- 
matiune, său pentru intrepositu, său pentru reespor- 
tatiune, său pentru transitu, voru fi supuse acolo 
aceluiași tratamentu si nu voru fi pasibile de drep
turi nici mai rădicate nici altele de catu produc
tele natiunei celei mai favorisate.

VIII. Obiectele de provenintia său de manu
factura austriaca său ungara voru fi exportate spre 
Romani’a libere de drepturi de vama, afara de ar- 
ticulele affectate de unu dreptu de esire vis-ă-vis 
de națiunile cele mai favorisate.

IX. Obiectele de provenintia său de manu
factura austriaca său ungara enumerate in tarifulu 
A, alaturatu pe lenga Conventiunea de facia, si im
portate pe uscatu său pe mare in Romani’a, voru 
fi admise acolo libere de ori-ce dreptu de intrare.

Obiectele de aceeași provenintia său manufac
tura enumerate in tarifulu B, anexatu pe langa a- 
căsta Conventiune, si importate pe uscatu său pe 
mare in Romani’a, voru fi admise in schimbulu 
achitarei drepturiloru de intrare indicate in disulu 
tarifu, coprindienduse si tăte drepturile adiționale.

Obiectele si productele de provenintia său de 
manufactura austriaca său ungara, cari nu suntu 
enumerate in tarifele A, său B, voru fi supuse, la 
intrarea loru in Romani’a, la plat’a unui dreptu 
unicu de importatiune de 7% din valărea loru la 
loculu de origina si fixata conformu art. XII si 
XVII din Conventiunea de facia.

In plat’a acestui dreptu de 7% voru fi co- 
prinse tăte drepturile adiționale.

Se intielege, ca drepturile ad-valorem voru fi 
inlocuite prin o comuna intielegere, indata si pe 
atatu pe catu se va potă, prin drepturi specifice 
achitabile pe greutate si calculabile ărasi pe basea 
de 7%.

Pana ce se va effuctua acăsta reductiune, im
portatorii austriaci si unguri voru avă facultate de 
a alege intre drepturile ad-valorem prevediute de 
acăsta Conventiune si drepturile specifice achitabile 
pe greutate său numeru si determinate său de ca- 
tra unu tarifu romanu generalu său de catra o 
Conventiune speciala inchiăta cu o tertia potere.

X. Se va preleva in Romani’a, asupra mar- 
furiloru de ori-ce natura exportate pe uscatu său 
pe mare din principatulu Romanu in monarchi’a 
Au8tro-Ungara, la esirea loru si dreptu înregistrare 
drepturile specificate in tarifulu romanu alu drep
turiloru de esire promulgatu de A. S. principele 
României cu dat’a din Sinai’a de 6 Augustu 1872. 
Se intielege, ca drepturile de esire in chestiune nu 
voru trece nici-odata peete l°/0 din valărea marfu- 
riloru exportate.

Acăsta dispositiune nu este aplicabila in cașu
rile prevediute de art. XVIII din acăsta Conven
tiune.

Voru fi asemenea scutite de acestu dreptu de 
esire, afara de articlele deja indicate in susu numi- 
tulu tarifu, articlele enumerate in tarifulu C, ala
turatu pe langa present’a Conventiune.

Guvernulu romanu -si reserva pe langa acăst’a 
de a isbf sdrentiele si sifănele, sdrentiele de char- 

thia si maculatura exportate din Romani’a, cu ace
leași drepturi de esire, la cari aceste obiecte ar’ fi 
supuse la oxportarea din Austro-Ungari’a.

XI. Mărfurile de ori-ce natura, venindu din 
unulu din cele dăue territorio său mergundu la 
unulu din ele, voru fi reciprocu scutite in celalaltu 
de ori-ce dreptu de transitu, său candu ar’ transitâ 
directu său candu, in timpulu transitului, ar’ tre
bui se fia descărcate, depuse si reinoarcate.

XII. Drepturile ad-valorem, in cașurile in 
cari le prevede Conventiunea de facia, voru fi cal
culate după valărea la loculu de provenintia a ob
iectului importatu, adaugundu-se cheltuielele de 
transportu, de- asigurare si de comissionu necessare 
pentru importatiune in unulu din cele dăue terri- 
torie pana la fruntarie.

Importatorulu va trebui se adauga, pe langa 
declaratiunea sa scrisa, constatandu valărea marfei 
importate, o factura indicandu pretiulu realu si e- 
manandu dela fabricantu său dela vendietoriu.

XIII. Certificatele de origina voru fi cerute 
de cele dăune înalte parti contractante pentru a 
stabili originea naționala a ăre caroru mărfuri im
portate său exportate si designate prin o comuna 
intielegere. Pentru acăst’a importatorulu va trebui 
se presinte la vam’a celeilalte tieri, său o declara- 
tiune officiala făcută inaintea unui magistratu func- 
tionandu la loculu de expeditiune, său unu certifi- 
catu liberatu de siefulu servitiului vamiloru dela 
biuroulu de exportatiune, său unu certificatu libe
ratu de agenții consulari ai tierei in care importa- 
tiunea trebue făcută si cari resida in locurile de 
expeditiune său in porturile de îmbarcare. Factu- 
r’a marfuriloru in chestiune, presentata biuroului de 
vama respectivu, va potă, prin esceptiune, tine locu 
de certificatu de origina.

XIV. Dăca vam’a, in cele 24 ăre după ce i 
se va fi presentatu declaratiunea, crede insuficienta 
valărea declarata, va avă dreptulu de a retienă măr
furile, platindu importatoriului pretiulu declaratu de 
densulu, maritu cu 1O°/O. Acăsta plata va trebui 
se fia effectuata in cele 15 dile, cari voru succedă 
declaratiunea si drepturile, dăca voru fi fostu per
cepute, se voru restitui in acelasiu timpu.

(Va urmă.)

Balulu Romanu din Vien’a.
Comitetulu suscrisu si-permite a dă onor, pu- 

blicu ratiociniulu despre balulu romanu arangiatu 
in favorea societ. acad. „Romani’a juna". Observamu, 
că pentru estinderea se publicamu numai sumele 
generali, avendu a se tipări in detailu tote ofertele 
incurse in „Reportulu societății „Romani’a juna".

Oonstatamu cu viua plăcere, că întreprinderea 
nostra a fostu inbraciosiata cu căldură, si ne ma- 
gulimu cu speranti’a că onor, publicu nu ne va 
sub8trage nici pe venitoriu binevointi’a s’a.

Incursele de pana acuma se urca la sum’a ds 
2187 fi. 50 cr., de unde subtragundu spesele de 
1490 fi. 1 cr. remane nnu venitu de: 697 fi. 49 cr.

Amintimu că pentru sustienerea renumelui ce 
si-lâ castigatu acestu baiu in capital’a Austriei, 
comitetulu a cautatu că arang area se fia catu se 
pote de splendida, avendu a intruni in ser’a de 
baiu societatea cea mai alesa din Vien’a.

Spre rectificarea nostra lasamu se urmeze in
cursele in generalu:

I. D i n V i e n’a.
1. Maiestatea Sa imperatulu

Francisculosiful.........................100 fi.
2. Maiestatea Sa imperatăsa

Elisabet’a . . . . , . . . 50 fi.
3. Dămnele patronese . . 2 napol. si 823 fi.
4. Pentru biletele vendute la

cassa........................... 1 napol. 607 fi.

1.
10 napol.

2.

Sum’a . 3 napol. si 1580 fi.
II. Din Bucovin’a.

După invitări personali .....
III. Din Romani’a.

Alteti'a Sa principele Ca
ro lu I......................
Prin Dlu colectantu Vladu 
Alexandrescu, Brail’a, 
Dlu M. Gr. Stourza, las 
Dlu Ioanu Corjescu propr 
Iași........................
Dlu Stefanu Pavlescu . 
Dlu Const. Corjescu 1 lir.

Sum’a 1 lir. t

8 napol.
3.
4.

5

2
25.

6.
18 napol. 9 galbeni

IV. Din Ungar i’a.
1. Prin Dlu colect. Ioane Hamsea, profes. 

Aradu........................................... 29 fl.
2. Prin Dla celect. Basiliu Mandreanu, prof.

Caransebesiu ...................................... 22 fl.
Sum’a . 51 fl.

V. Din Transilvani’a. fl. cr.
1. Prin Dlu colect. Dr. I. Moga, Sabiu 69 —
2. 0 0 „ N. P. Petrescu, „ 13 —
3. Dnii frați Stanescu, Brasiovu . . . 10 —
4. Prin Dlu colect. I. Popu, Siardu 5 —
5. 0 „ I. Turcea, Fagarasiu 46 —
6. 0 „ S. P. Mateiu, Blasiu 35 —
7. 0 99 „ E. Vlasa, Blasiu 4 —
8. 99 „ A. Verza, Satulungu 12 —
9. 0 „ Dr. A. Balintu, Roșia 8 —

10. „ Dămn’a Emili'a Ratiu, Turd’a . 8 —
11. „ Dlu colect. I. Comsi’a, Zernesci . 9 —
12. 0 99 „ Dr. I. Rusu, Bradu . 6 —
13. 0 0 „ I. Paraschivu, Sabesiu 19 —
14. 0 n „ Dr. A. P. Alexi, Na-

seudu . 7 80
15. Prin Dlu colect. I. Ratiu, Branu 12 —
16. 99 99 „ D.Coltofeanu, Breticu 6 —
17. 0 99 „ P. Bradu, Orlatu 3 —

Sum’a . 272 80
Sum’a totala a perceptiuniloru face 1 lira, 21 

napol. 9 galbeni si 1935 fi. 80 cr., ăr* prefacuti 
in bani austr. 2187 fi. 50 cr. v. a.

Tăte spesele conformu cuitantieloru vidimate 
de preliedinte, controloru si comissiunea revedietăria 
făcu 1480 fi. 1 cr.

Remane deci că venitu 697 fi. 49 cr. v. a. 
dî siese sute năuedieci si siepte fi. 49 cr. v. a., 
cari au intratu in cass’a societății „Romani’a Juna."

Finindu-si comitetulu activitatea sa, fiendu ab- 
solvatu du societate, aduce in numele tenerimei ro
mane din Vien’a adenc’a s’a multiumita toturoru 
binevoitoriloru contribuitori, rogandu-i a ne dă si 
pe venitoriu sucursulu loru acolo, unde nu ajungu 
poterile năstre.

Vien’a in 8 Iuniu 1876.
cassariulu: secretariulu:

Drand- Octavianu B 1 a s i a n u. Onoriu T i 1 e a.

(Esamenile publice) la scălele centrale 
romane gr. or. din Brasiovu se tienu anulu acest’a 
in dilele 21, 22, 23, 25, 26 si 28 Iuniu st. v.

■ Esamenulu oralu de maturitate alu scolariloru din 
' cl. III. comerciale va fi Sambeta in 19 Iuniu, ăra 
' alu scolariloru din cl. VIII, gimnasiale in 28 Iuniu. 
împărțirea premieloru va avă locu in 29 Iuniu st. v.

TWai nou. Se telegrafăza dela Belgradu, 
ca circasianii din Bulgari’a au calcatu territoriulu 

! serbescu in 24 Iuniu la Zajtsar, aprindiendu mai 
■ multe sate si ca fura respinși de catra trupele ser- 
(besci de sub comand’a lui Lesjanin. Circasianii 
avura vreo 30 morti. In Serbi’a se intetiescu me- 
surele de resbelu, si lefile amploiatiloru s’au mic- 
sioratu, si officialii civili trebue se intre in armata, 
care se afla ordinată strategicu sub 3 comande, a 
gen. Zach, Ranko Alimpic si Tsernajeff.

Cursurile

galbeni

galbeni 
galbeni

32 fi.

la bursa iu 27 Juniu 1876 stă asia:

Galbini imperateaci — — 5 fl. 82 cr. v. a.

Napoleoni — — — 9 J* 74 0

Augsburg — — — 102 * 20 * 0

Londonu — 122 H 75 0 0

Imprumutulu naționala — 69 K 5 19 0

Obligațiile metalice vechi de 5°/0 65 K 55 0 0

Obligațiunile rurale ungare 73 0 50 0 0

i> * temesiane 71 0 50 0 0

B 0 transilvane 72 n 50 0 9t

0 0 croato-slav. — n — 0 0

Acțiunile bancei — — 846 99 — 0 0

„ creditului — — 141 99 10 0 0
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