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IV e n tr a 1 i t a te a.
„Positiunea creata României prin tractatulu 

de Pariau ne asigura binefacerile neutralitatiei." 
Carolu I in cuventulu seu de tronu dela 20 Iuniu 
(2 luliu 1876.)

V’am promisu dilele trecute ca’mi voiu per- 
mitte a ve comunica modest’a mea opiniune despre 
natur’a neutralitatiei, ale cărei legi s’a decisu Ro- 
mani’a si gubernulu seu a le împlini cu tâta rigârea 
in faci’a acestei conflagratiuni. O făcu acâsta cu 
atatu mai vertosu dupa-ce avui ocasiune se audiu 
in acâsta cestiune opiniuni fârte differitârie; voiu 
avea inse deinaintea ochiloru mai multu cele dâue 
extreme, dintre care unulu este, ca Romani’a nu 
trebuea se se decidă pentru neutralitate, ci puru 
simplu pentru intrare in acțiune prin trecerea cu 
armat’a sa preste Dunăre, spre a combate alaturea 
cu serbii si cu bulgarii; âra ceealalta, ca eră cu 
totulu de prisosu a declară neutralitate in faci’a 
Europei, care n’a intrebatu si nu va întrebă 
pe Romani’a*),  prin urmare, ca acâsta in momen- 
tulu datu nici nu va fi in stare se o tiena si se 
o apere.

*) O a intrebatu de siguru, si o mai intrâba 
chiaru astadi.

Aceia cari au asteptatu, că Romani’a se intre 
in acțiune cu braciu armatu, adeca se alerge cu 
âstea sa in ajutoriulu slaviloru meridionali, suntu 
orbiți de ur’a .vedhia tradiționale contra totu ce 
este turcu si mohamedanu, impinsi de sympathiile 
ce au mai alesu catra bulgari, cu cari p6te fi ca 
suntu si ruditi prin casatorii, ori bulgari româniți; 
le lipsescu inse chiaru si noțiunile elementari in 
politica, nu sciu calculă nimicu si nu cunoscu ori 
ca nu voiescu se cunâsca adeveratele interesse ale 
tierei. Aceia din contra, cari nu pricepu, de ce 
Romani’a se proclame pentru territoriulu seu neu
tralitate stricta, suntu din classea vechia, crescuți 
in sierbitute, dedati cu intiepaturile de iataganu 
turcesci, cu ghioldurile si cu biciulu cazacescu, cu 
injunghieturile din anii 1854—55 ale austriaciloru 
pe la Bucuresci, Iassi, Craiov’a, Focsiani si Ploiesci 
etc.; âmeni demni de compătimire.

Care este adeverat’a causa, nu pretestu, ci 
causa justificabile pentru totu-deauna, in presentu 
si in venitoriu, ca serbii si montenegrinii s’au sco- 
latu asupra turciloru cu scopu declaratu pe facia 
de a resturnâ dominatiunea loru? Este barbari’a si 
tirani’a turcâsca, cunoscuta de tâta lumea, tirania 
pe care nu o potu negă nici turcii cei netaiati im- 
pregiuru; acea tirania, cumu amu dice dogmatica, 
justificata la turci prin coranu prin tâta doctrin’a 
loru religiâsa si politica, invescuta in sângele loru. 
Sub acea tirania gemu tâte populatiunile christiane 
de sub imperiulu sultanului, suntu retienute cu 
braciu de feru in calea progressului in civilisatiune, 
ba suntu reduse la acelu gradu alu sierbitutei, in 
catu nici ca-si potu câștigă idei despre civilisatiu- 
nea popâraloru christiane. Acele populatiuni aduse 
la extrem’a desperatiune s’au scolatu in alte tem- 
puri, s’au scolatu una parte din ele si in anulu 
trecutu, cu armele impumnate, că se scuture jugulu 
apasatoriu si - omoritoriu. Au luptatu heroicesce unu 
anu intregu, cerendu inse necontenitu ajutoriu dela 
frații loru de aceeași limba si religiune, că si dela 
tâta lumea christiana. A saritu la midiulocu diplo

mati’a, inse cumu? Că se cârna tâta diu’a, dâra se 
nu fremente nici-odota; pentru ca tâte conditiunile 
de împăciuire formulate de ea era de natura, că se 
nu pâta fi acceptate de nici-una din părțile com- 
battante. Turculu dicea catra poterile europene: 
Nu suferiu se ve amestecați in affacerile mele in
terne, precum nu suferiti nici voi in staturile vâstre 
interventiune străină. Eu am supusu aceste tieri 
cu sabi’a, si suntu prea decisu a le tienâ totu cu 
sabi’a. Drepturi voiu aruncă la ghiauri atatea cate 
sufere Coranulu si interessele mele naționali si in 
fine cate voiu vrea eu că domnu absolutu din gra- 
ti’a lui Allah. Acestu limbagiu alu turciloru este 
unu minunatu argumentu ad honinem, pe care den- 
sii au totu dreptulu că se-lu frece in tâte dilele 
sub nasulu toturoru poteriloru europene, pentru-ca 
t6te bine credu in dreptulu săbiei si se pro- 
vâca la elu, tâte făcu apellu la credentiele loru, la 
interessele loru naționali politice, la care sacrifica 
totu, pana si humanitatea, si in fine tâte se lauda 
ca domina preste altele „din grati’a lui Ddieu." 
In casulu de facia j6ca- rol’a principale interessele 
politico-nationali ale dualistiloru nemți si ungureni 
din imperiulu nostru, interessulu si honârea Russiei 
angagâta tare mai alesu dela 1772 incâce prin 
torrente de sânge versatu si prin tractate diverse, 
âra alaturea cu aceste interessulu de negutiatoriu 
speculante alu Angliei, care nu se mai satura a 
subjugă si cuceri, prin tâte părțile 1 urnei, in Euro- 
p’a, Asi’a, Afric’a, Americ’a si Australi’a, impilandu 
si saracindu preste totu pe unde ajungu corăbiile 
si tunurile sale, acea Anglia, prototipu alu egois
mului celui mai scarnavu, care la sine a casa pre- 
tende libertate fara margini, âra preste alte popâra 
arunca jugu impilatoriu. — La aceste slavii meri
dionali respunsera: „Dâca turcii se lauda câ ne-au 
ocupatu cu dreptulu săbiei, cu acâsta ei recunoscu 
fara voi’a loru dreptulu nostru naturale de a scu
tură jugulu loru totu cu sabi’a. In ochii noștri, 
după modulu nostru de a vedâ lucrurile omenesci, 
dreptulu săbiei este identicu, e totu una cu dre
ptulu banditiloru, de cari trebue se te aperi cu ar
mele. Străbunii si parentii noștri departe de a 
recunâsce dreptulu săbiei turcesci in patri’a nâstra, 
din contra, au protestatu in toti seculii, care cum 
au potutu, si mai alesu cu armele, afara numai de 
cei renegați, cari s’au identificata cu turcii subju- 
gatori. Deci noi inca ne oppunemu la sabia cu 
sabi’a." Asia vorbescu slavii meridionali. Acestu 
limbagiu tienutu turciloru este ârasi unu excellente 
argumentum ad hominem; preste acâsta ti s’ar’ 
parea, ca slavii meridionali l’au decopiatu din vorba 
in vorba dala ungureni, de candu cu „Verwicklungs- 
theorie" enuntiata in an. 1861 de Schmerling, care 
le dicea loru: „Voi ati rebellatu in a. 1848; noi 
v’amu supusu pe voi cu sabi’a si cu acâsta amu 
castigatu dreptulu de a ve spolia de t6te libertă
țile vâstre politice. Dâra âta, noi suntemu gene
roși, ve ertamu pentru cele mai multe fapte si con- 
secentie ale rebelliunei vâstre; si fiindu-ca ve er
tamu, ve si restituimu din grati’a nâstra pe atatea 
drepturi, cate suntu compatibili cu interessele nâstre 
naționali nemtiesci si politice austriaco, său — după 
impregiurari, poporu nemtiescu." Adeca Schmerling 
vorbia inainte cu 15 ani precum vorbescu astadi 
turcii. Dâra ce respundea maghiarii la acea theo- 
ria a perderei de drepturi prin sabia? Ei respundea 
cumu respundu astadi slavii meridionali. „Dâca voi 

austriac» ve provocati la dreptulu săbiei, noi ne 
reservamu dreptulu de a conspiră si rebellâ ori- 
candu si ori-cumu vomu potea, pana candu vomu 
scapă de voi totu cu sabi’a."

Din tâte aceste la Romani’a moderna nu' se 
pâte applicâ nici-unu cuventu leganatu. Turcii 
n’au subjugatu nici-odata tierile romanesci cu sabi’a, 
ci numai le-a calcatu drepturile, ajutati fiiudu de 
unii domni trădători, ori si numai compromisei prin 
federatiunile încheiate cu regii Ungariei; dâra acele 
drepturi li s’au restabilitu si sanctionatu prin trac
tata solemnu si conventiune încheiata de catra siepte 
poteri mari europene. Nici-unu turcu nu se afla 
domiciliata pe territoriulu României, si nici unu 
pasia turcescu nu trece Duoarea cu arme inpum- 
nate, âra pentru prevaricantii si bandiții turcesci 
suntu prea de ajunsu glântiele granitiariloru, cari 
restarna din ei pe fia-care anu pe la diverse trecă
tori ale Dunărei.

Nu cumu-va s’au scolatu macedoromânii cu 
arme in contra tiraniei turcesci? Nu cumu-va ei 
ceru ajutoriulu fratiloru daco-romani? Nimicu din 
aceste; ca-ci atunci pâte ca cestiunea ar’ luă una 
alta forma si altu respunsu.

Dâra de ce se nu ajute dacoromânii puru si 
simplu pe slavii meridionali cu titlulu comunei re- 
ligiuni? La întrebarea acâsta se respundia mai an- 
taiu Russi’a, Greci’a libera, tâte popârale de con- 
fessiunea grecâsca din imperiulu turcescu si toti 
serbii din Croati’a, Slavoni’a, Banatu etc.; atunci 
apoi vomu fi si noi la momentu cu respunsulu pe 
charthia.

Nu suntemu initiati de locu in nici-unu se
creta alu guberniului actuale din Bucuresci, jude- 
camu lucrurile numai după cumu le scimu de mai 
inainte, si după cumu vedemu desfasiurandu-se as
tadi evenimentele la vederea lumei întregi; punemu 
inse mare temeiu pe urmatoriulu passagiu alu cu- 
ventului de tronu: „In catu timpu vomu împlini 
legile acestei neutralitati, in catu timpu vomu offeri 
Europei spectacolulu unui poporu, lucrandu in pace 
la reformele si imbunatatirile sale din laintru, a- 
vemu totu dreptulu de a ne aștepta, ca periculele 
exteriâre se voru opri la hotarale nâstre."

După noi aceste cuvente insâmna, ca in diu’a 
in care Romani’a ar’ fi intratu in acțiune, bellulu 
universale eră, cumu dicu nemții, „fix und fertig.# 
Din acea di amiciti’a celoru trei imperati eră se fia 
sparta, cabalele diplomației spulberate in treidieci 
si dâue de venturi ale rosei, tâte resturile tracta
tului de Pariau dela 1856 si conventiunea dela 
1858 sanctionata in favârea României puse pe sim- 
câo’a săbiei, armat’a austriaca cu pitiorulu preste 
fruntariele României, armat’a rusâsca in Galiti’a sâu 
in Moldov’a sâu in amendâue; flottei britanice i se 
dă ocasiune că se intre cu permissiunea, sâu pâte 
ceruta de turci, in marea nâgra spre a se mesură 
cu cea rusâsca, nâua si acuma formidabile. In. acea 
situatiune intrebamu noi, oe ajutoriu efficace mai 
potea dă Romani’a slaviloru meridionali, candu pa
tri’a sa eră se fia calcata de calarimea austriaca si 
rusâsca. Atunci inse nici una din poterile cele mari 
nu ar’ fi stata cu man’le in sinu, precum nici nu 
stau chiaru astadi.

De altumentrea unu bellu universale cu tâta 
neutralitatea României, mai este inca fârte possibile 
si.probabile. Acâsta eventualitate o avii înaintea 
ochiloru sei Romani’a cu neutralitatea sa.



Asia dara neutralitatea României are după a 
năstra părere urmatoriulu intieleau: Remanu neu
trala; adeca, deși sultanulu me tiene de vasall’a sa 
si d<e obligata a i merge in ajutoriu in contra ine- 
miciloru sei, eu inse me tienu si sunt independenta 
in acțiunea mea; nu ’lu voiu atacă, dara nici a- 
jutoriu nu’i voiu da; nu voiu suferi că se trăca 
cineva, fia acela ori-cine, preste territoriulu meu, 
nici că amicu nici ’că inemicu alu turciloru, ci me 
voiu oppune cu armele inpumnate, me voiu bate 
că se’lu tienu departe de fruntariele mele; cu a- 
tatu mai pucinu voiu tolera, că doi inemici se pre
facă patri’a mea, cumu se intemplase de atatea- 
ori in trecutu, in teatrulu Bellonei cu caciul’a de 
focu; ăra dăca parti de ăste combattante aru fi 
invinse si in fug’a loru de scapare aru tinde spre 
territoriulu meu, le voiu desarma si in acea stare 
le voiu protege că se le fia incai vieati’a asecurata 
pana la inchiaierea pacei.

Vi se păru usiore problemele acestea ale neu
tralității? Sunt din cele mai grele. întrebați nu
mai pe Helveti’a si Belgiulu, ce le-a costatu in 
cașuri analăge neutralitatea loru si ce bătălii crân
cene a trebuitu se tiena de ex: Helveti’a in con
tra lui Napoleonu I, care calcase preste tăte drep
turile neutralitatiei. Asia dara unu stătu care in 
timpu de conflagratiuni bellice are curagiulu de a 
se declara neutrale si inca fara nici-unu confederatu, 
trebuie se dispună de una armata nu numai nume- 
răsa, nu numai bine disciplinata, ci si dela coman 
dante pana la celu din urma soldatu inspirata de 
inaitu patriotismu si petrunsa de simtiementulu ho- 
nărei naționale. Candu principele Corolu I. a pro- 
nuntiatu cuventulu neutralitate, a trebuitu se 
scia ce păte se aștepte dela armat’a tierei, ăra mi
niștrii sei isi voru fi adusu bine aminte de iuțea 
si neasteptat’a lovire dela Costangagli’a in Iuliu 1863 
cu polonii revoluționari, carii voiâ se treaca cu 
braciu armatu prin. Basarabi’a in Poloni’a măsea. 
In fine pessimistii romaniloru facia cu acea decla
rare de neutralitate -n’au incatrau, ei cauta se re- 
cunăsca estraordinariele progresse, pa care le-au 
facutu romanii in scăl’a lui Marte in scurtulu pe- 
riodu de 16 ani. Candu noi le-amu disu in prima- 
văr’a trecuta, că principele Carolu I e decisu mai 
bine a mori cu sabi’a scăsa in mediuloculu ostasi- 
loru sei pe campulu de honăre, de catu se mai 
sufere că patri’a sa Romani’a se se prefaca in 
teatru de lupta alu ostiloru străine, amu sciutu 
celu pucinu atata, ca acestu Domnu isi cunăsce 
ăstea sa si ea pe densulu. Cuventulu de tronu- a 
justificatu sperantiele năstre. Atatu asteptaseramu, 
atat’a s’a si împlinita.

D-nule Redactorul Precum bine sci, 
eu petrecu mai multu aici si in caletorii decatu in 
Brasiovu; diarie inca nu mai pociu citi regulatu, 
mai alesu ca la etate de 64 de ani ochii inca ’mi 
suntu debilitați. Eri mi se tramise nr. 49 alu 
„Telegrafului Romanu*  că se vediu correspondenti’a 
tradusa din „Osten.*  In aceeași aflu unu passagiu 
care’mi face onărea cu totulu neașteptata de a se 
ocupa si de mine dicundu: „De aici (dela Brasiovu) 
metropolitulu se duse la Zernesci unde locuesce 
barbatulu de influintia Georgiu Baritiu, Acesta a 
stătu indepartatu de banchetu, si pe dlu Macelariu 
l’a costatu multa ostenăla, *pentru  a’lu induplecă că 
se visitedie pe metropolitulu, care a venitu numai 
pentru densulu la Zernesci.*

Trecu preste ironi’a coprinsa in expressiunea 
„barbatulu de influintia,*  declinu dela mine si um- 
br’a de supposit une, ca Exc. Sa domnulu metropo- 
litu Mironu Romanulu „ar’ fi venitu numai pen
tru mine la Brasiovu.*

De 15 ani incăce patru metropoliti romani au 
venitu la Zernesci,. fia-care in visitatiune ca
nonica la filii sei sufletesci, prea ferici- 
tulu metropolitu Alexandru si eminentele seu suc- 
cessoru metropolitulu Ioanu la respectabil’a comuna 
vecina Tohanulq-vechiu, carenumera preste 440 de 

familii, prea fericitulu metropolitu Andreiu pentru 
cateva comune, ăra cu acele ocasiuni au visitatu 
fia-care fabric’a de papiru, nu pe mine. Preas. Sa 
metropolitulu Mironu a venitu la Zernesci rogatu 
de repetiteori prin individi, cari caletorisera la 
Sibiiu, si apoi dela Brasiovu prin deputatiune alăsa 
in adinsu, care in mani’a neconteniteloru ploi tor- 
rentiali si a drumului stricatu nu-lu lasă in pace, 
pana nu-lu induplecă că se cercetedie acăsta comuna 
ce numera preste 600 de familii romanesci, de aici 
apoi -si continuă visitatiunea sa canonica in comu
nele Tohanulu-nou, Branuri si Rosnovu.

Pe illustrulu si stimatulu meu amicu si ode- 
niăra soclu in suferintie, care venise la mine inso- 
citu de honorabilele domnu advocatu Nicolae Stra- 
voiu, nu l’au costatu nici trei cuvente că se me 
scolu indata si se mergu la Exc. Sa domnulu me
tropolitu. Totu ce observaiu dlui Macelariu a fostu, 
ca eu aici nu am vestmente de visita la persăne 
de raDgu inaitu. „Acăsta nu face nimicu; vino!*  
Am mersu tocma pre candu Exc. Sa esiă din ba- 
serica, si totu cu acea plăcere, cu care am mai 
fostu la preas. Sa de dăue ori in Sibiiu, cu care 
ocasiune l’am cunoscutu mai antaiu, că pe unu bar- 
batu carele, mie unuia, indata la prim’a vedere ’mi 
inspiră sympathia si incredere, că si cumu l’asiu fi 
totu cunoscutu.

Dăca dn. correspondente alu lui „Osten*  pre
supune nu sciu ce conversatiuni politice, apoi -lu 
rogu se dă crediementu la cei vreo optu ori năue 
persăne respectabili, care se află prin pregiuru, ca 
visit’a mea din Zernesci nu a duratu nici diece 
minute, ca-ci visitatori era multi si traaurele gat’a 
de plecare. De altumentrea se afle ori-si cine, ca 
eu chiaru si in dilele aceste, in care spionagiulu si 
denuntiantii suntu ărasi la postulu loru, mi-am 
pastratu deplin’a libertate de a conversă cu ori-cine 
asupra ori-caroru cestiuni din care pricepu cate ceva, 
fia acele si politice, cu ori-cine, prin urmare si cu 
metropolitii noștri. Atata numai, ca ambii metropo
liti -si cunoscu de minune vocatiunea loru sublime, 
si ocupați cumu suntu preste mesura, le lipsesce 
timpulu pentru diatribe politice.

Zernesci 10 Iuliu 1876.
totu-deauna stimatoriu

G. Baritiu.

Brasiovu in 3/15 Iuliu 1876.
In unulu din numerii precedenti am notificatu, 

ca ungurii au descoperita, cumca romanii transil- 
vaniani in fruute cu tribunii din 1848 ar tienă 
conferintie prin Alba-Juli’a si ar conspiră contra 
statului, a supremației si a arbitriului constituțio
nalii maghiaru; am notificatu după aceea, ca advo- 
catulu Ratiu a desmintitu acea fantasmagoria ungu- 
răsca, dechiarandu-o de calumnia tendentiăsa. In 
numerulu presentu inregistramu mai la vale o noua 
desmintere, inse cu tăte aceste foile maghiare sus- 
stienu cu pertinacitate, ca o asemenea conferintia 
s’a tienutu si ca romanii nu au glumitu, ci au 
facutu acolo planuri de Dacoromania pe ruinele 
statului maghiaru. Si aceste diurnale sciu a numi' 
cu numele pre toti barbatii romani, cari ar fi par- 
ticipatu la acea conferintia. Intre aceștia se nu- 
mescu unii funcționari romani, cari păte nice n’au 
visatu de o asemenea consultare romanăsca. Se 
vede deci, ca celu ce presupune a se fi tienutu 
conferinti’a menționata in Alba-Juli’a, n’are altu 
scopu, decatu a indemnă pre guvernu, că pe de o 
parte se arunce pre vr'o cativa romani liberi in 
temnitia, precum a facutu cu serbii, ăra pre de 
alta parte se destituia din posturi pre vr’o cativa 
judi si aubjudi romaui, că asiâ se faca locu vre 
unui „perde văra*  maghiaru. — In numerulu pros- 
8imu vomu vorbi mai pre largu la acăsta cestiune. 
Vomu aretă, care este scopulu si cari potu fi con- 
secintiele unei asemeni procederi maghiare facia de 
popărele nemaghiare din stătu.

— După proclamatiunea cea aspra si ame- 
nintiatăria a ministrului Tisza in contra migratiunei 

serbiloru se așteptă, că entusiasmulu acestăr’a se 
se mai astempere. Nici vorba! Precum spune in- 
suai trufasiulu „Pești Naplo*,  ei trecu Dunarea 
neincetatu cu sutele pe la Mitrovitz, Panciov’a si 
mai vertosu pe la alte puncte mai ascunse si mai 
pucinu păzite. Dintre soldatii graniciari mergu 
cei mai multi cu officieri cu totu, că se dă si ei 
peptu cu turcii. Asiâ-dăra ministrului nu-i prea 
remane altu mediulocu de a-si realisă proclamatiu
nea sa, decatu a trage cu gloantie asupra serbiloru 
trecutori. Se păte si acăst’a, numai catu serbii inca 
-si au puscele loru incarcate totu cu glăntie de 
plumbu.

— Dlu Colomanu Ghyczy, presiedintele came
rei maghiare, primindu telegram’a deputatului Dr. 
Politu, relativa la arestarea collegiului seu Mileticiu, 
s’a grabitu a respunde, ca dinsulu nu se tiene com
petenta de a judecă, dăca arestarea lui Mileticiu 
prin organele legali ale statului s’a intemplatu său 
nu pre cale legale, inse cu tăte aceste va nisui, 
că indata după redeschiderea camerei, se aduca 
acestu actu la cunoscinti’a ei, deărace, neesistandu 
pana acuma lege despre inmunitatea deputatiloru, 
numai camer’a are dreptulu de a decide in acăsta 
cestiune.

— Intelnirea imperatiloru la Reichstadt se 
considera că o noua garanția pentru sustienerea 
păcii europene, pentru aceea cursulu bursei de 
Vien'a a scadiutu de atunci incăce necontenita. — 
In aceste momente inse, candu in orientata Europei 
domueace unu macellu infricosiatu intre omu si 
omu, este chiaru ridiculu de a vorbi de pace euro
peana; inse cu tăte aceste foile austro-maghiare 
asiâ vorbescu, pentru ca dinsele identifica pre cele 
trei poteri aliate dela nordu cu Europ’a intrăga si 
asiâ sustienu cu taria, ca pana atunci, pana candu 
aceste poteri nu se voru incaieră intre sine, său 
pana candu nu voru participă pre facia la resbe- 
lulu din Orientu, pana atunci pacea europeana nu 
este conturbată. — Păte ca la Reichstadt a pro- 
missu Gorciacoffu, ca Russi’a nu va interveni, inse 
cine păte’ fi siguru, dăca pana astadi nu se va fi 
socotitu altmintrelea, ca-ci pre aici pre la noi au 
strabatutu dejâ nisce faime surde despre imminent’a 
năvălire a Russiloru in Romani’a. — Unu resul- 
tatu positivu alu intelnirei dela Reichstadt este, ca 
Austri a a inchisu portulu dela Clecu pentru debar
carea trupeloru turcesci.

Pre campulu de resbelu nu s’a intemplatu inca 
nice o lupta mai momentăsa, mai decidietăria. Tăte 
luptele de pana acum au fostu mai vertosu nisce 
ciocniri parțiali,, cari nu sunt tocmai datatărie de 
mesura, deși au reesitu pana acum mai multa in 
favărea serbiloru. Luptele mai mari se evita, mai 
cu seama din partea turciloru; cari se afla in de
fensiva. Armat’a serbăsca, care .a luatu offensiv’a, 
trebue se-si creeze positiuni si se caute a prinde 
pre inimicu la strimtăre. Armat’a dela Drin’a o- 
cupa in Bosni’a totu mai multu terenu; Oernaieffu 
operăza inca numai in corpuri mai mici, grossulu 
armatei sale a mirositu pravulu de pușca numai 
din depărtare. Alta parte a armatei serbesci inain- 
tăza catra cetatea Vidinu, in care parte se afla 
Osman-pasi’a cu vr’o 17 mii soldați. In dilele pros- 
sime păte se urmeze o lupta mare, o lupta decidie
tăria, pentru ca dejă sunt gat’a tăte pregătirile 
spre acăst’a. Fortulu Nisiu este punctulu principalii, 
asupra carui’a este indreptatu planulu serbiloru.

— In cetatea Vidinu se ceti proclamatiunea 
venita dela Constantinopole la turci si la bulgari 
intre sunete de tobe. Turcii spuseră verde, ca ei 
nu se invoiescu la nice o concessiune data in fa- 
vărea crestiniloru. Bulgarii, după ce o ascultara 
iu tăcere, se departara cu capulu in pamentu după 
datin’a loru. In aceleași dile inse le veniră dela 
guvernulu secretu bulgarescu pe caii ne
cunoscute, scrisori sigilate, in cari li se recomandă 
ceea ce au se faca in tempulu de facia si se ter
mină asiă: .„Tradatonloru furcile. Ochii guvernului 
naționale priveghiădia*.  (M. Polg. Nr. 151)

Bulgarii nu prea sunt unu poporu bellicosu, 
ei au si renegați multi; guvernulu loru secretu 
imitandu pe italiani, pre catu tempu au stătu aceștia 
sub Burboni si sub Austriaci, cum si pe poloni, -si 



are pe detectivii sei si uccide in modu misteriosu 
pe toti cati cuteza a tienâ cu turcii; mai vertosu 
pe denuucianti ii curatia din t6ta Bulgari’a.

— Comitetulu slavu din Moscovi’a, sufletulu 
politicei naționale russesci, a tramisu generalului 
Oernaieffu o adressa de felicitare si incoragiare, 
unde intre altele se dice: Se pâra urgisit’a semi-luna 
inaintea radieloru sântei cruci, care este neinvingi- 
bila. Victori'a ta este victori’a mjstra. — Noi te 
vomu ajută cu bani, cu arme si millidne de animi 
slave inca nu-ti voru lipsi ... La casu candu 
fortun’a ar parași talentele tale strategice si vir
tutea braviloru fii ai Balcanului, atunci fi siguru, 
ca preste ruinele cetatiloru si sateloru, preste ca
davrele inimiciloru vomu alergă a intinde fratiloru 
noștri man’a de feru a Russiei intru ajutoriu. — 
Se traiăsca ide’a slavica, se traiăîca imperatulu si 
Russi’a naționale!

— Mai deunadi se dicea, ca chedivulu din 
Egiptu va veni in ajutoriulu Turciei cu vr’o 80 
mii soldați, astadi inse se sustiene, ca Angli’a va fi 
necessitata a ocupă Egiptulu.

— Depesiele telegrafice dela 11 si 12 Iuliu 
spunu, ca iu tienutulu Vidinului poporatiunea bul
gara s’ar fi rescolatu in masse spre a formă avant- 
gard’a armatei serbesci. — Turcii s’au refugiatu 
in citadella. — Esploratorii serbesci au ajunsu 
pana sub murii Vidinului. — Trupele turcesci au 
curatitu cu totulu tiermurulu stangu alu Drinei. 
In 12 Iuliu s’a intemplatu intre șerbi si turci o 
lupta mai mare la Visegradu, alu cărei resultatu 
nu este inca cunoscutu. Totu atunci s’au aflatu 
in focu si muntenegrinii la Cernic’a si Podgoriti’a 
— Serbii bombardăza necontenitu Novibazarulu.

Declararea guvernului romanu cetită de mini- 
strulu-presiedinte in siedinti’a de luni a adunării 
natiunale, despre care facuramu mențiune in nu- 
merulu trecutu, suna după „Monitoriu*  asia:

„In urm’a inițiativei luate de gu- 
vernulu romanu si multiumita spriginului bine- 
voitoriu alu poteriloru garante, spre a se dobândi 
neutralisarea pârtiei Dunărei, care formăza frunta- 
riele serbo-romane dela gur’a riului Timok (mai in 
facia cu Grui’a) si pana la Verciorov’a, Inalt’a 
Porta.apriimitu si s’a'angagiatu a dă 
ordine nailoru sale de resbelu de a nu se mai sui 
in susulu Dunărei decatu pana la gur’a Timocului. 
Astfeliu, t6ta atest’a parte a Dunărei fiindu neu- 
tralisata, comerciulu prin insusi acăst’a dobandesce 
t6ta a s’a securitate.

Totu după cererea guvernului romanu, gu- 
vernulu Serbiei s’a indatoratu a nu atacă 
insul’a si fortulu Ada-Kale, situatu in mediuloculu 
Dunărei. Er’ guvernulu romanu a luatu îndatori
rea, pe care o si indeplinesce cu santienia, de a 
nu permite formarea de bande si trecerea de arme 
si materialu de resbelu pentru Serbi’a. Guvernului 
romanu s’a mai incredintiatu misiunea nu numai 
de a aperâ neutralitatea insulei si fortului Ada-kale, 
dăr’ inca de a îndestulă cu provisiuni garnisăn’a 
si populatiunea insulei, treptatu si după trebuintia, 
bine intielegandu-se, pe comptulu tesaurului otto- 
manu.*

Amu fostu disu, ca angagiamentulu luatu de 
catra Turci’a la cererea României, de-a nu tramite 
flotil’a s’a in partea Dunărei dintre Serbi’a si Ro- 
mani’a, cu alte cuvinte de a nu atacă pe șerbi din 
partea Dunărei, din care ar’ fi fostu greu amenin- 
tiata insasi capital’a Belgradu, este o victoria di
plomatica a guvernului romanu. Nu potemu decatu 
se felicitamu pe domnulu Cogalniceanu pentru 
acestu successu, recuuoscutu si respectatu si din 
partea pressei străine.

Romani’a a sciutu se profite de momentu pen
tru de a dobândi unu mare si nedisputabilu avan- 
tagiu pentru sine atatu, catu si mai cu osebire 
pentru Serbi’a, fara de a fi versatu o singura pică
tură de sânge său a fi descarcatu o singura pușca, 
si fara de a fi provocatu inimiciti’a Părtei otomane. 
Norocitulu acestu actu diplomaticu alu guvernului 
romanu a fostu, intr’unu momentu criticu, o mani
festare a poterei si demnității statului romanu, care 
nu a potutu decatu se insufle respectu tuturoru a- 
celora, cari din inimiciția său necunâscere începură 
a desconsideră fortiele României. —

Alb’a-Juli’a in 11 .Iuliu 1876.
Stimate domnule redactorul

„Nrulu 153 a diariului maghiaru „Kelet*  a- 
duce un’a corespondintia dein Alb’a-Juli’a, in care 

se descrie imaginat’a conferintia romana si se nu- 
mescu persănele cu numele, cari, aru fi luatu parte 
la acea conferintia.

Amintirea numelui meu in acea corespondintia 
me indămna la demintirea preffenta.

T6ta corespondinti’a menționata este o calumnia 
reutatidsa, o marsiavia dămna de acela, carele au 
creat’o, unu neadeveru in totu cuprinsulu seu. De6- 

: rdce „Kelet*,  in butulu desmintiriloru primite, to
tuși sustiene, că s’aru fi tienutu o atare conferinti’a, 
’mi tienu sub demnitate a me adresă catra unu 
astfeliu de diurnalu si ve rogu domnule redactoru 
a dă locu in colânele pretiuitei „Gazete*  acestoru 

ireflesiuni.
i

Corespondinti’a prememorata este o visiune. 
! Astufeliu de visiuni se arăta numai celoru cu con- 
I scientia necurata, cari cu temere ascăpta resplat’a 
' fapteloru loru, si cari, in tempuri vitrige au frica 
; de tdta umbr’a si vedu si aceea, ce nu esiste.

Fia asiguratu corespondintele, cumca romanii 
nu au lipsa a conspiră in contra patriei loru, dein 
contra ei voru apera-o totu-deuna cu resolutiune, 
pentrucă ei „că romani voiescu a trai si mori 
ințr’ens’a.*

Corneliu Piposiu, 
concip. adv.

Conventiunea si annexele sale.
(Urmare).

PR0T0C0LU FINALU. ■
In momentulu de a procedă la semnatur’a 

Conventiunei de comerciu, încheiata astadi intre 
Austro-Ungari’a si Romani’a, plenipotențiarii sub
semnați in guvernulu M. S. imperatulu-rege si alu 
guvernului A. S. principele României au facutu, in 
privinti’a articuleloru mai josu menționate din a- 
căsta Conventiune, reservele si declaratiunile ur- 
matarie:

Art. I. Prin cuvinte „bunuri imobile rurale*  
inserate la ultimulu aliniatu alu art. I, nu s’a in- 
tielesu a se exclude casele si constructiunile de orce 
feliu stabilite pe aceste bunuri imobile rurale si 
cari suntu de o potriva supuse aceleiași restrictiuni.

Se intielege in același timpu, intre cele d6ue 
parti contractante, ca, prin dispositiunea acestui ar- 
ticulu, nu s’a voitu a se derogă la drepturile fia- 
cari’a guvernu de a luă prin legi si reglemente t6te 
mesurile necessari de politia si de sigurantia, si mai 
cu săma acelea relative la stabilirea ori-carui indi- 
vidu in o comuna rurala cu autorisatiunea numai a 
consiliului municipalu; totuși aceste legi si ordo- 
nantie nu voru pote impedicâ in nici uhu modu 
libertatea de comerciu si nu voru trebui se atinga 
drepturile si privilegiele stipulate reciprocu prin 
Conventiunea de facia in favdrea nationaliloru celoru 
d6ue tieri.

Art. II. Plenipotentiarulu romanu declara, ca 
guvernulu seu are intentiunea de a revocă, in celu 
mai scurtu timpu si înainte de executarea acestei 
Oonventiuni, regulamentulu, care cere astadi că acel’a, 
care trece frontier’a se aiba asupr’a lui 6re-care 
suma de bani.

Art. IV. Este bine intielesu, ca prin dispo- 
sitiunile acestui art. IV, cele d6ue înalte parti con
tractante nu intielegu de locu a derogă la restric- 
tiunile făcute de ultimulu aliniatu alu art. I, in 
privinti’a dreptului de a dobândi si posedă bunuri 
imobile rurale.

Art. VII. Tarifulu conventionalu actualmente 
in vig6re in Austro-Ungari’a compunendu-se din ta
rifele speciale anexate la tractatele de comerciu în
cheiate de Austro-Ungari’a cu Franci’a, la 11 De
cembre 1867, cu Itali’a la 23 Aprile 1867, cu 
Uniunea vamala a Germaniei la 9 Marte 1868 si 
cu Marea-Britania la 30 Decembre 1869, remane 
intielesu ca, in urm’a principiului națiunii celei mai 
favorisate, de care se bucura Romani’a in virtutea 
Conventiunei de facia, ea va participă in viitoriu 
la t6te beneficiile, consecintiele si modificatiunile, 
cari ar’ resultă din o schimbare ulteriăra a acestoru 
tractate si tarife speciale.

Art. IX. Ambele inalte parti contractante 
s’au invoitu de a întruni, indata după ce se va 
încheia Cpnventiunea de facia prin schimbarea ra- 
tificatiuniloru, o comissiune mixta care va fi însăr
cinata a complectă, in timpu de patru luni, tari
fulu conventionalu despre care s’a vorbitu in art. 
IX si X, ătatu pentru drepturile de importatiune 
catu si pentru acele de exportatiune.

La casu candu comissiunea nu se va -intielege 

in acestu timpu, se va procedă indata după acăst’a,’ 
prin art. neregulate, la elaborarea unui tarifu \spe- 
cificu pe piciorulu unui dreptu ad-valorem de 7 la 
suta, luandu de basa valorile austriaco din tabloulu 
de comerciu Anstro-Ungaru pe anulu 1873 si adău
gite cu 15 la suta. Aoăsta lucrare se va saversf 
in 15 dile;

Este cenvenitu ca cuvintele „coprindindu-se si 
drepturile adiționale*  dela alin. 2, nu se refera de 
locu la chestiunea axiseloru in Romani’a, care este 
regulata de art. XXI alu Conventiunei.

Este asemenea convenitu, ca libertatea de co
merciu nu va pote fi nici-odata împiedecată de nicL 
o dispositiune de monopolu său alfa, care ar’ pote 
fi in contraditiune cu dispositiunile Conventiunei de 
facia si mai alesu cu cele din art. V si XXI.

Art. XIII. La casu de ‘trebuintia, cele ddue 
inalte parti contractante se voru intielege împreuna 
asupra marfurilor-u pentru care necessitatea de a se 
cere certificate de origina ar’ fi demonstrata.

Art. XVIII. Relativu la alin, b dela art. 
XVIII, se intielege ca pentru tdte vitele cari nu 
se intorcu, afara de acelea cari ar’ murf in timpulu 
păscutului, se va plăti, la intdrcerea turmeloru, 
drepturile de importatiune respective.

Art. XX. In interessulu comerciului, pleni
potențiarii Austro-Ungaru si Romanu exprima do- 
vinti’a că biurourile vamale Austro-Ungaru si Ro
manu se trateze pe catu se p6te simultaneu măr
furile supuse operatiuniloru loru.

Catu despre stabilirea b'iurouriloru mixte de 
vama, cele d6ue inalte parti contractante voru cadă 
de acordu asupra principieloru de adoptatu in acăsta 
privintia. Cu t6te aceste se intielege de acum, ca 
aceste principii nu voru pote fi altele de catu cele 
cuprinse in tractatulu de comerciu si de vama in- 
cheiatu intre Austro-Ungari’a si Uniunea vamala a 
Germaniei la 9 Marte 1868.

Art. XXI si XXII. Dispositiunile acestoru 
articule nu atingu intru nimicu drepturile comune- 
loru de a pune taxe asupra beuturiloru si licuide- 
loru, comestibileloru, combustibileloru, furageloru si 
materialeloru la intrarea loru in comuna, chiaru 
candu aceste articule nu ar’ avea similare in Ro
mani’a.

Cu t6te aceste, aceste drepturi nu voru potă 
fi superiâre taxeloru celoru mai aridicate prevediute 
de legile romane astadi in vigdre. Maximulu drep- 
turiloru despre care este vorb’a in acestu casu este 
regulatu de legile romane:

Din 29 Novembre 1871 Nr. 262;
Din 14 Februariu 1875 Nr. 328;
Din 14 Februariu 1875 Nr. 330;
Din 19 Februariu 1875 Nr. 376;
Din 25 Februariu 1875 Nr. 420;
Din 25 Februariu 1875 Nr. 421;
Din 26 Februariu 1875 Nr. 425;
Din 20 Marte 1875 Nr. 588;
Din 20 Marte 1875 Nr. 589,

precum si prin art. 84 din legea dela 25 Novem
bre 1871.

Art. XXIV. S’a convenitu că, dăca proiectulu 
de lege in chestiune nu ar’ obtienă asentimentulu 
cameriloru,” guvernulu M. S. imperatulu-rege se nu 
fia de locu legatu prin articululu de facia.

Art. XXVI. Plenipotențiarii Austro-Ungaru 
si Romanu recunoscu, ca drepturile adiționale pre
vediute că exceptiune la principiele enunciate la 
art. XXVI nu potu autorisâ pe guvernulu princiaru 
a introduce modiflcatiuni, cari ar’ grevă mărfurile 
său vasele cu unu dreptu 6re-care superioru taxe
loru indicate in articululu in chestiune.

Presentulu protocolu, care va fi considerata că 
aprobatu si sanctionatu de cele d6ue guverne fara 
alta ratificatiune speciala, prin simplulu fapta alu 
schimbarei ratificatiuniloru pentru Conventiune, la 
care se reportezi, a fortu dresatu in indouitu exem- 
plariu.

In Vien’a, la 22 Iuliu 1875.
(Sem.): G. Costa-Foru. (Sem.): Andrâssy. 

(L. S.) (L. S.)
Atesta Conventiune s’a votatu de adunarea de- 

putatiloru României, d’impreuna cu legea, in sie
dinti’a din 29 Iuniu anulu 1875, 8i s’a adoptatu 
cu maioritate de stese-dieci. si opta voturi, contra 
a d6ue-dieci si d6ue.

Presiedinte: Dimitrie Ghica.
(L. S. A. D.)

Secretariu: N. Mo seu.
Atesta Conventiune s’a votatu de senatu îm

preuna cu legea, in siedinti’a din 2 Iuliu 1875,



ți s’a adoptatu cu maioritate de dăue-dieci si năue 
voturi contra a optu, fiindu si patru abțineri.

Vice-presiedinte: T. Veisa.
(L. S. S.)

Secretariu: Stefanu Belu.
Ordonamu că legea de facia se fia investita 

cu sigilulu statului si publicata prin „Monitorulu 
oflcialu."

Datu in Bucuresci, 
(L. S. St.)

Ministru secretariu de 
Stătu la departamontnlu 
justiției,

Ferechide.
1 

(V

la 25 Maiu 1876.
OAROLU.

Ministru secretariu de Stătu 
la departamentulu afaceriloru 
străine,

Kogalniceanu.
; 915.
urmă).

tru interessele instituteloru de cultura si ale orga- 
neloru acestor’a, redactata si edata de domnii Ioanu 
Candrea si Basiliu Petri, apare in Sibiiu odata pe 
septemana, Vineri’a, si costa pe unu anu 5 fl., pre 
diumetate de anu 2 fl. 50 cr. — Judecandu după 
articlii ce au aparutu in acă3ta făia in decursulu 
semestrului primu, avendu apoi in vedere si garan- 
ti’a ce ni-o da si pre venitoriu barbatii, cari s’au 
insarcinatu cu redactarea si edarea ei, nu potemu 
decatu se recomendamu cu tăta caldur’a acăsta făia 
publicului romanu si mai vertosu barbatiloru, cari 
din professiune se ocupa cu educatiunea si cultiva
rea juneloru generatiuni.

Nontati diverse.
— (E s a m e n e 1 e) la scălele romane din Bra- 

siovu s’au inchiatu luni in 10 Iuliu 29 Iuniu, candu 
s’a tienutu esamenulu oralu de maturitate alu ce- 
loru 6 școlari din cl. VlII-a gimnasiale, cari toti 
fura dechiarati de maturi. Marți in diu’a de Santu- 
Petru s’a cetitu classificatiuniie toturoru scolariloru 
din gimnasiu, scăl’a comerciale, reale, din classele 
elementari, precum si classificatiuniie fetitieloru din 
cele cinci classe de fetitie. Totu atunci s’au im- 
partitu si premiele in presenti’a unui publicu nu- 
merosu, dame si barbati. Resultatulu esameneloru 
a fostu preste totu imbucuratoriu. Datele speciali 
despre starea acestui gimnasiu si despre numerulu 
scolariloru le vomu publică indata ce ne va veni 
la mana reportulu anualu alu Direcțiune!.

— (Anunciu.) In 30 Iuliu a. c. se va 
arangiă la scaldele dela Stoiceni unu baiu in favă- 
rea fondului scălei romane din Lapusiulu ungurescu. 
Aducandu acăst’a la cunoscinti’a publicului, -mi 
permitu a apellâ la semtiulu fia-carui spriginitoriu 
alu culturei in genere, si alu culturei poporului 
romanu in specie, că prin partecipare la acesta 
petrecere romanăsca, său prin generăse contri- 
buiri directe sa binevoiăica a spriginf acestu 
institutu de educatiune si de cultura. Pre basea 
esperientiei din trecutu -mi place a crede, ca balulu 
ce se arangăza va fi bine cercetatu si asiâ scol’a 
va fi spriginita de toti iubitorii de cultura fora di- 
stinctiune de naționalitate. — Offerte generăse se 
voru primi cu multiumita din partea directiunei si 
se va da socotăla publica prin diuarie. — Lapusiulu 
ungurescu, 8 Iuliu 1876. — Ioanu Georgiu, diri
gintele scălei.

— (Deanu.) Acest’a este numele căpitanului 
unei bande de lotri, ce de presinte se sustiene pre 
pălele muntiloru carpati in apropiarea turnului 
rosiu. Deauu este unu omu teneru, inteligentu, si 
plinu de coragiu. Elu comite furturi dese, ie inse 
mai cu sama dela aceia, cari sunt provediuti cu de 
tăte, incatu potu suferi usioru perderea si daun’a 
ce li-o causăza Deanu. Orudelitati elu nu comite, 
decatu in casulu, candu insasi viăti’a lui este in 
pericolu. Elu a fostu prinsu odata, dăr a fugitu 
din iuchisăre. In tempulu din urma a comisu unu 
furtu in Resinari la Nicolae Oiuceanu, tata alu unei 
familie numerăse. Nu multu după aceea se ivi la 
o turma de oi in pădure, luă trei miei fora nici o 
vorba si apoi tramise pe pastoriulu romanu, că se-i 
aduca o ferdela de farina de cucuruzu, că se fia 
siguru, ca romanulu i va aduce farin’a ceruta, i-a 
luatu zalogu o vaca. Venindu pastoriulu cu farin’a, 
i-a datu inapoi vac’a si i-a platitu bine nu numai 
farin’a, ci si mieii. — Deja s’a formatu supersti- 
tiunea la poporu in acele tienuturi, ca Deanu este 
pretotindenea. si totuși gendarmii nu-lu afla ni- 
caiurea, său si dăca lu-afla nu-lu potu prinde său 
pușcă pentru ca dinsulu prinde glontiulu cu man’a. 
— Guvernulu a pusu premiu pre capulu lui Deanu. 
Celu ce va prinde pe Deanu si-lu va da viu in 
manile justiției, va capetâ 500 fl., ăra dăca lu va 
omori, va capetă numai 400 fl. Acestu premiu a 
fostu pana acum numai de 300 resp. 200 fl.

—• (Mileticiu in inchisăre.) Cercetarea 
contra lui Mileticiu s’a inceputu. Judele de instruc
țiune i pune intrebari in limb’a maghiara; inse 
dinsulu nu vră se respunda nice unu cuventu la 
intrebarile maghiare, ci vorbesce numai in limb’a 
germana.

— (Invitare de prenumeratiune) la 
„Scăl’a romana", făia pedagogica si didactica pen

Hlai nou.
Vuetele cele mai differite se respandescu de 

unu timpu incăce in-Austri’a, ear’ specialminte in 
Vien’a de catra press’a cuotidiana. Contele de An- 
drăssy jăca in tăte scirile, combinatiunile si scorni
turile dilei unu rolu se’ntielege insemnatu. Dimi- 
neati’a se sdruncina posetiunea contelui, catra ame- 
adiu dlu de Andrăssy se datina tare ai săra este 
aprăpe de caderea oribila din inaltulu seu postu, 
pentrucâ in diu’a urmatăre se se anuntie din nou, 
ca cont, de Andrăssy nu a fostu niciodată mai 
forte in pusetiunea s’a, că tocmai acum’a.

De astadata este ear’ cestiunea necazuriloru 
interne ale monarchiei năstre, care agita spiritele 
in capital’a Austriei. Se vorbesce earasi de impa- 
carea cu’cehii. Acăst’a se fia decisa in con- 
siliulu poteriloru secrete, cari conducu destinele 
Austriei. Candu e vorb’a de impacarea natiunei 
boeme inse naturalminte trebuie se incete tăta ne- 
sicuranti’a relativa la pusetiunea c. de Andrăssy. 
Impacarea Boemiei nu se păte face fara caderea 
sistemului domnitoriu si cadiendu acestu sistemu si 
dlu de Andrăssy trebuie se fi incetatu cu clatina- 
tulu continuu, de care se bucura inca astadi!

Alături cu scirea despre o impacare cu cechii 
se păte pune si alta scire importanta, după care 
cechii ar’ fi luatu decisiunea, de a in
tră in senatulu imperialu, spre a com
bate acolo impacarea năua du aii si ca in
tre Austri’a si Ungari’a.

Belgradu 13 Iuliu (Tel. off.) Situatiunea mi
litară e neschimbata. Ambele parti -si conserva 
jositiunile. Numai atacuri neinsemnate avura locu. 
— Naile turcesci bombardăza satele de pe lenga 
Vidin, cari se revoltară. Scirea despre luarea Zai- 
ciarului este numai o inventiune turcăsca. Colone- 
lulu Lesjaninu provocă eri o lupta mai mare 
si ocupă mai multe puncte strategice. Trupele ser- 
besci din Ghenzovo (pe la Vidin) persecutară pe 
;urci pana lenga fortareatia si luara multe victualii. 
Corabiele turcesci au bombardatu satulu revoltatu 
Novoselo, inse fara successu.

Unu Tel. off. turcescu din Serajevo vor- 
)esce ărasi despre o invingere a turciloru. Serbii 
se fi fostu batuti totalu pe cale catra Novibazar la 
Soutchanitza de catra turci si acesti’a se fl 
intratu in depărtare de 4 ăre pe territoriulu ser- 
lescu. Oumu se potemu intielege acăst’a victoria? 
Candu tăte scirile mai năua affirma, ca intrăg’a 
armata serbăsca se afla pe territoriu turcescu, cum 
potu se se preamble atunci turcii 4 ăre depărtare 
prin Serbi’a? —

pură la momentu si venindu-ne in ajutoriu ne di- 
sera: Voi ve puneți capitalulu vostru spirituale, ăta 
si dela noi spre același scopu sacru pe celu mate
riale. Noi ne offeriramu labărea pe unu semestru; 
unu numeru considerabile de abonați ne. offerira 
pretiulu făiei pe dăue semestre inainte, si cu acăsta 
ne obligară că se continuamu si noi. Ne-amu de- 
cisu a continua, dăra fora programa, care pentru 
aceste dile de proba suprema nu ar’ avă nici-unu 
intielesu, si fora a promitte mai multu decatu a- 
ceea ce vediurati pana in momentulu de facia. 
Ori-cine se tiene mai forte decatu noi, ei cedemu 
loculu la momentu si cu cea mai mare bucuria.

Pana atunci inse deschiseramu prenumeratiune 
si pe semestrulu alu 11-lea cu 5 fl. v. a. in lain- 
trulu imperiului si cu 6 fl. in afara; dăra prenu
meratiune effectiva, pentru-ca pe creditu nu mai 
potemu da nimicu. Că părinți cu familii numerăse, 
că ămeni apoliati de repetite-ori in viătia, sacrificiu 
materiale nu mai suntemu in atare se facemu. 
Patrudieci de ani aprăpe au fostu de ajunsu. Voimu 
s’o mai ducemu, dăca ceriulu ne va fi propritiu.

Redactorulu si cei doi collaboratori.

Pretiurile piacei
in 14 Juliu 1876.

Mesura

i1

1 Chilo |
100 Chilo{

Speciea fructeloru

Granu 

Mestecatu 
Secara } 

Ordiulu | 

Ovesulu | 

Porumbi ilu 
Meiu 
Hrișcă 
Mazerea 
Lintea 
Faseolea . 
Sementia de 
Cartofi

fruntea . 
midiulociu 
de diosu

• • 
fromdsa 
de midiulocu 
frumosu 
de midiulocu 
frumosu 
de midiulocu

inu

Carne de vita .
„ de rimatoriu
„ de berbece 

Sou de vita prospetu
» » » topitu

Cursurile
la bursa in 14 Juliu 1876 stă asia:

Galbini imperatesci — — 5 fl. 92
Napoleoni — _ — 10 0 6
Augsburg — — — 101 0 25
Londonu — — — 127 0 25
Imprumutulu nationalti — 69 0 60
Obligațiile metalice vechi de 5°/0 65 0 95
Obligațiunile rurale ungare 74 0 75

0 0 temesiane 73 0 —
0 0 transilvane 72 0 75
0 0 croato-slav. 83 0 25

Acțiunile bancei — — 866 0 —.
„ creditului — _ 148 0 40

Pretiulu 
fl. I cr?
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6
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4
4
4
3
2
4
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Catra binevoitorii lectori.
Pe la finea anului trecutu adressandu-ne la 

publiculu lectoriu alu „Gazetei Transilvaniei", amu 
promisu ca ne vomu reculege poterile vechi si năue, 
adeca pe cele betrane si pe cele june vigorăse, 
pentru-câ se le mai punemu ărasi in servitiulu na
tiunei. In aceste optu luni de dile care se impli- 
nescu cu 30 Iuniu a. c., amu pusu la dispositiunea 
publicului atatea puteri, cate ne remasera dela alte 
ocupatiuni totu asia de grele si de seriăse, numai 
nu asia ingrate si spinăse, precum este • portarea 
sarcinei pe terrenulu publicitatiei. Fara a ne mai 
cere alte esplicatiuni si polilogii, multi ne price
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Din legatulu lui Joseph Wehrmacber unu 
stipendiu de 400 fl. se afla de datu unui asculta- 
toriu ordinariu dintr’o scăla inalta său dintr’unu 
institutu de invetiamentu de egala categoria său 
unui studiosu, care si-a castigatu maturitatea său 
indreptatirea de a cerceta studia înalte prin absol
virea unui gimnasiu superioru că studiosu ordinariu 
său a unei scăle reali superiăre ori altui institutu 
pregatitoriu, si va produce despre acăsta documente 
legale, si se da fora osebire de religiune si națio
nalitate, pe totu tempulu studialoru lui.

Competitorii au a-si produce la acestu Magl- 
stratu petitiunile timbrate si provediute cu docu
mente pana in 15 Augusta a. c. si in 
sensulu fundatiunii se dovedăsca, ca sunt din Transil
vania ad. nascuti din părțile, cari pana inainte de 
uniunea cu Ungari’a au formatu politicesce marele 
principatu Transilvani’a, si e fora midiulăce ad., 
ca neci elu- insusi neci părinții lui nu possedu atata 
avere, că se păta din ea porta spesele studialoru.

Brasiovu, in 7 Iuniu 1876.
Magistratulu urbanu si districtuale.

Editiunea: Cu tipariulu luiIOANE GOTT si fiiu HENRICU.


