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Infamia noua»
Ve mai aduceți aminte de infami’a si de at- 

tentatulu comissu in anulu trecutu asupra onârei si 
libertatiei advocatului Dr. I. Ratiu dela Turd’a si 
asupra altoru romani împilați de secui. Dilele a- 
ceste vediurati ârasi in ce modu satanicu se incârca 
se arunce in temnitia, asia numai din chiaru se- 
ninu, pe cativa barbati romani din cei mai onora
bili. Unu agitatoriu (bujtogatâ), unu spionu este 
pusu inadinsu, câ se scria la diariulu aristocraticu 
„Kelet“ din Clusiu, ca nu sciu cati romani fruntași 
ar fi tienutu in Alb’a-Iuli’a conferenția secreta, in 
care s’ar’ fi deecisu, ca noi romanii facia cu eveni
mentele actuali se stamu deocam-data pe locu, se 
nu miscamu nimicu, se nu ne organisamu, pana ce 
nu ne voru veni porunci nâue dela Bucuresci. 
In a dâu’a correspondentia totu asia de infama cu 
data Alba-Iuli’a 4 luliu 1876 se dice, ca Axente 
cu corifeii sei ar’ tienea acolo pe locu conventicule 
nopturne, in care se iâ protocolu despre decisiunile 
loru, spre a le comunica locuitoriloru de prin pre- 
giuru, a le transmitte si la Bucuresci si in alte 
parti a le României; mai adauge, ca conspiratorii 
ar fi dcisu, câ chiaru Alba-Iuli’a se fia pe veni- 
toriu capital’a Dacoromaniei (adeca precum mai fu
sese, dâra spionulu a uitatu ca Alb’a e iocu prea 
nesanetosu si prea jidovescu), in fine ca au denu- 
mitu in diverse tienuturi collectori de bani, au co- 
municatu decisiunile loru si cu „comitetulu din 
Brasiovu" (dâra nu comitetulu lui Râthi Lajos 
celu dela 1871 romano armenescu?) si au inchiaietu 
cu lectur’a unui proiectu de adressa compusu de Dr. 
Ratiu catra principele Milanu Obrenoviciu, alu că
rui epilogu ar’ fi: „Barbatu curagiosu, intârce-ti 
nobil’a facia catra poporulu romanescu, care sufere 
sub jugu si te aștepta cu braciale deschise."

Acelu spionu are fruntea, că se inferedie de 
conspiratori pe următorii barbati: Ioanu Axente, 
protopopulu Simionu Balintu, advocatii Mateiu Ni- 
cola, Ioanu Cosieriu, Piposiu, notariulu Popu dela 
Siardu, protopopulu Alecusianu, judecătorii Alexan
dru Velicanu dela Murasiani si Popu dela Turd’a. 
Ca acelu spionu trebue se fia unu mare poltronu 
si unu misielu, se cunâsce si din modulu scrierei 
sale, anume candu intre altele escusa pe politi’a 
din Alb’a-Iuli’a cu impregiurarea, ca aceea abia a- 
junge a visit-â locurile femeiloru publice si nu-i ro
mane timpu că se alerge si după romanii conspi
ratori.

Pana aici spionulu denuntiante dela Alb’a. 
Dâra diariale maghiare mai ceru inca si altu ceva: 
că ministrulu Tisza se pună spioni si detectivi pe 
la apele minerali, pe la adunari si conveniri de a 
le serbiloru si romaniloru, cari se se furisiedie toc- 
ma si in sinulu familiiloru, si apoi cu cei denun- 
tiati se impla temnitiele *).  Adeca curatu asia, 
precum au facutu terroristii la an. 1848 rebellii 
reintrati in patria la a. 1860/1 si dualistii ames
tecați cu rebellii in a. 1866/7. Dâra niminea din 
noi se nu se genedie de asemenea mesuri desperate; 
las’ se impla temnitiele cu noi cu toti; atatu mai 
bine. Lasati se mintia, ei monarchului ori cate le 
place, ca in fine Maiestatea Sa totu va avea oca- 
sinne de a se convinge pe deplinu despre adevera- 

*) „Nemzeti Hirlap*. „Magyar Polgâr* nr. 
153, „Pești Naplo“ s. a. s. a.

t’a stare a lucrurilor^, si va vedea curatu, ca n u 
noi, ci ei suntu agitatorii (bujtogatok, Aufwiegler) 
si conspiratorii, Si ca pe aceștia ’i gonesce di si 
nâpte consciinti’a loru cea rea, precum a gonită pe 
Cainu câ se nu’si afle nicairi locu de repausu. Noi 
nu conspiramu, nu scimu se conspiramu, n’amu in- 
vetiatu dela părinții noștri a fauri la comploturi; 
acâsta este professiuneă loru. Noi scimu numai 
un’a: câ se tienemu din generatiune in generatiune 
la juramentulu dela Blasiu, depusu de catra patru- 
dieci de mii de suflete, nu intru intunereculu nop- 
tiei câ ei, ci diu’a mare, in faci’a Ceriului si in 
audiulu Europei.

U'ra vâue barbati frați, cari avnrati estimpu 
cei de antaiu sârtea de a fi aruncați in noroiulu 
conspiratorilor^ si anume vâue Simiâne si tie Ioane 
dela Cricau si Ioane dela Turd’a, si tie Mateiu, ve 
damu consiliulu fratiescu, câ ori unde caletoriti, se 
ve uitati bine impregiuru de voi, se ve alegeți lo- 
culu pe unde dormiti si mâs’a la care mancati, 
ca ci acei conspiratori dela Clusiu suntu capabili de 
multe, si voi toti, pre catu scimu, aveți familii. 
Ceea ce concerne calumniele esite in „Kelet", care 
ârasi voru cerculâ prin țâțe diariale loru, se in- 
sisteti cu tâta energi’a Si perseveranti’a, pe care 
vi-o cunâscemu, câ redactiunea se numâsca- pe de- 
nuntiantele si pe acela dela care va fi luatu infor- 
matiune spionulu.-

Brasiovenii inca suntu puși sub privighiare 
politienâsca, sub pretestu ca ar’ fi formatu unu co- 
mitetu revolufionariu. Ei n’au idea de speci’a spi- 
oniloru din Ardealu. Se nu iâ lucrulu de gluma, 
câ mane poimane se se pomenâsca unii alții ridi
cați din asternutu, de langa nevestele si copilașii 
loru. Acâsta va fi multiamit’a pentru manifesta- 
tiunea loru de devotamentu făcută in a. 1871, ca 
astadi suntu inferați câ conspiratori, trădători de 
patria si de tronu, amerintiati cu robia ungurâsca 
dela 5 pana la 10 ani si chiaru cu perderea ca
pului (Cititi legile respective unguresci), si in ca- 
sulu celu mai favorabile hatîti de gendarmi dela 
politia la procuroru, la judecatoriu de instrucțiune 
si in arestu preventivu; ca-ci fric’a cea mare ce a 
intratu in conspiratorii de. professiune, de șerbi, de 
muscali, de romani, ii împinge la multe nebunii. 
Dâra ei nici ca ne voru condemnâ după vreo lege 
positiva, ci auditi’i ce dicu: Salus reipublicae su
prema lex esto; adeca: „intre impregiurarile de 
facia taiamu si spendiuramu, numai câ se ne sal- 
vamu noi pre noi.“ Cititi tâte diariale de colârea 
loru, ca totu numai preste acestu limbagiu veți da. 
Câ proba v’amo potea citâ mulțime de passagie de 
coprinsulu acest’a, dâra unde ne mai ajunge spa- 
tiulu !

Se unimu tari’a de spiritu cu prudenti’a, se 
fimu uniți, uniți, uniți in cugete si in simțiri, apoi 
ajunga-ne ori-si ce, de nimicu se nu ne pase, ca-ci: 
Drepții de audiulu reu nu se voru teme.

Brasiovn in 18 luliu n. a. c.
Chiamarea sub stâgu a reserveloru 

armatei romane e adi scirea cea mai impor
tanta ce ne vine din Bucuresci. Romani’a, care 
deși este neutrala, sufere fârte multu consecintiele 
resbelului ce se incinge la fruntariele sale, simte 
necessitatea de a ’si adunâ fortiele militare. Ade- 
veratu ca mobilisarea pretinsa prin mesagiulu dom- 

nescu, cititu in adunarea deputatiloru de ministrulu 
resbelului, va se fia deocamdată numai un’a par
țiala, cu scopu de a padf fruntariele despre S»rbi’a; 
nu se pâte inse negâ, ca are totodată o însemnă
tate, care se estinde mai departe de fruntariele 
pentru a caroru aparare se esecuta.

Vediuramu in ce modu a pasitu d. Cogalni- 
ceanu contra planuriloru Turciei, care vo:â se ope- 
Tf'Ze cu flotil’a s’a din partea Dunărei contra Ser
biei, Guvernului romanu ii successe a delaturâ pe- 
ricululu unui resbelu pe Dunăre. Potea inse ae se 
multiumâsca statulu romanu cu atat’a? Successulu 
acel’a diplomatică fii mare, dâr’ in realitate elu nu 
oferea României, decatu unu avantagiu moralu. Unde 
era inse compensatiunea reala, pe care cu dreptu o 
pâte asteptâ Romani’a dela Pârt’a otomana, in 
schimbulu jertfeloru ce i le impuse neutralitatea 
sincera si reala? Iutrebarile aceste revelanduse iu 
press’a romana de dincolo, au produsu o mare agi
tațiune in tiâra si fia-care ajunse a se intrebâ: 
pentruce se nu cautamu a profită de avantagiele 
ce ni le oferă impregiurarile de facia? Foile tutu- 
roru partiteloru au fostu de accordu, ca au sosita 
momentulu câ Romani’a se câra gurile Dunărei, cari 
ii competu după tractatulu de Parisu.

Si guvernulu ce a facutu? — Nu a stătu nici- 
decumu cu manile in sinu, ca-ci tâta pre8’a euro
peana resuna astadi de pretensiunile, ce se dice ca 
le-ar’ fi inaintatu Romani’a la inalt’a ch bzuire a 
Pârtei otomane. Celu mai nou telegrama din 
Parisu cu datulu 17 luliu, scie se enumere tâte 
punctele, pe cari ar’ dori ale regulă guvernulu ro
manu in intielegere cu inalt’a Pdrta. Memoriulu 
guvernului romanu de care vorbesce telegr. numitu 
contiene adeca punctele urmatâre : Recunâsce- 
rea numelui istoricu Romani’a, — Agen
ții romani se fia priimiti in corpulu d i- 
plomaticu din Constantinopolu, — Re- 
gularea competintiei agentiloru, — Fic- 
sarea esacta a frun tăriei oru , — Insule 
danubiane, — încheierea de conventi- 
uni economice intre Pârta si Romani’a, 
— Recunâscerea pasporturiloru romane 
din partea autoritatiloru turcesi si re- 
gularea fruntariei in delt’a Dunărei 
(gurile Dunărei).

Foile vienese sustienu ca Romani’a ar’ pretin
de si recunâscerea dreptului de a bate moneta cu 
eff’gi’a domnitorelui si liberarea de tributulu ce 
Romani’a datoresce Turciei. Eacca dâr’ o suma de 
avantagie reale, cari aru.fi de a se luâ in schim
bulu atitudinei neutrale de catra statulu romanu. 
Turci’a ce va dice la tâte aceste? Nu trebuie ea 
se dica la tâte dâ si se multiumâsca lui Allah, ca 
Romani’a nu sare si ea cu arm’a in contrai, ca-ci 
atunci ar’ fi vai de dilele urmasiloru lui Mahomedu?! 
Ce voru dice poterile, poteavoru âre se se opună la 
realisarea puncteloru amintite dâca voru fi priimite de 
innalt’a Pârta? Mare este strimtârea in care a 
ajunsu Murad alu V., elu pâte se siovaiâsca si se 
nu fia decisu a concede României atatea fâlâse, 
pentru aceea bine face guvernulu romanu ca ’si 
mobilisâza fortiele militari, spre a impune, spre a 
face pressiuDe si a fi gafa la tâte eventualitățile.

Brasiovn in 7/19 luliu 1876. 
întâlnirile imperatiloru sunt la ordinea dilei. 

După intelnirea dela Reichstadt are se urmeze alfa



la Salisburg, unde se făcu dejă pregătiri pentru 
primirea Domnitoriului austriacu, care va conveni 
in fortareti’a de acolo cu imperatorele Germaniei.

— Diariulu maghiaru „Hon*  dice, ca Mile- 
ticiu va fi acusatu pentru agitațiune contra păcii 
interne si esterne a tierei. — Poporulu din 
Neoplant’a, Panciov’a si alte orasie serbesci se ocupa 
seriosu de ide’a eliberării lui Mileticiu din ghiarele 
unguriloru. — O scire din biuroulu corespondintie- 
loru enuncia, ca numerulu arestantiloru șerbi se 
inmultiesce; dilele aceste fu arestatu si notariulu 
comunalu Marcoviciu, totu pentru agitațiune om- 
ladinista.

*) In Eranci’a si Romani’a preparandia se 
■dice B'oăla normala. Ou totu ;drcptulu.

— In Mtinchcn a aparutu dilele trecute o 
brosiura volanta, care tratăza despre artea de stata, 
despre intieleptiunea politica, ce contele Andrăssy 
a manifestat’o in restempu de cinci ani de dile. In 
acesta brosiura se dice intre altele: „Contele An- 
drâssy trebue se aiba totu-deaun’a inaintea ochiloru 

,doua adeveruri factice, că si doue principie funda
mentali. Si aceste adeveruri sunt, ca Turci’a nu 
se mai păte conservă, processulu de dissolutiune 
merge asiă de rapidu, incatu Russi’a chiar'u dăca 
ar vrb nu l’ar potă impedecâ. A dou’a, ca Russi’a 
si Germani'a sunt aliate pentru tăte eventualitățile 
si conflictele, ce potu obveni in Enrop’a. Germani’a 
este acum la rondu, că se lase Russiei mana libera 
in Orientu, inse flresce, numai pana la unu punctu 
ore-care. — Apoi afara de aceste doue adeveruri 
se nu se părda din vedere, ca monărchi'a austriaca 
nu Consta numai din unguri si nfcmti, ci si din 
alte nationalitati, apoi in fine interessele statului 
trebue se fia mai superiori, trebue se traga mai 
multu in cumpena decatu ori ce naționalitate, fia 
acăst’a ori oatu de desvoltata . . . Ceea ce pentru 
maghiari este justu .si ecuitabilu, pentru ce se nu 
fia justu si ecuitabilu si pentru alte nationalitati 
din stătu. Dăca Andrâssy ar sci se împace pre 
tăte nationalitatile din monarchi’a austriaca, atunci 
ar asecurâ esistinti’a statului austriacu.*  — Acăsta 
brosiura este spriginita si de organele semi-offlciale 
din Germani’a si se vede ca tinde a pune in mișcare 
poporatiunile din sinulu monarchiei austriaco si asiă 
a bagă pe Andrăssy in unu fcornu de capra. Si 
nice n’ar fi mirare, că si in Austro-Ungari’a se se 
intemple totu aceea ce s’a intemplatu in Turci’a 
mai înainte de erumperea. resbelului; se incăpa a 
se manifestă pre facia si in fapta nemultiumirea 
popăreloru si se intrevina apoi unu cancelariu 
straihu cu planu de reforme in Austri’a, precum 
a intrevenitu Andrăssy in Turci’a

Dinrnalele maghiare si getmane cari stau in 
servitiulu corifeiloru Velocipedului nostru po- 
liticu nurnitu: Dualismu, simtu o mare bucuria, 
ca Serbii si Montenegrinii aru fi perdutu cateva 
lujjte cu turcii. Noi nu pricepemu acăsta bucuria 
nice de cumu, pentru ca: ori voru esi turcii victo
rioși din lupt’a presenta ori nu, trebuie se sosăsca ceea 
ce nu se pote opri: finitulu dominat'!unei 
m u s u 1 m a n e 'd i n că ce de Balcanu, —- dăca 
nu mai multu. încetarea acei dominațiuni resulta, 
mai multu de catu din ori*ce  altu motivu, din 
giurstare’a, ca turcii dominădia in Europa unu teri
toriu pră estinsu, disproportionatu poteri
lor u proprii guvernamentali. Spre a se 
'sustiene pe ăcelu teritoriu hu este destulu a fi vi'c- 
‘toriosu 4n lupte bellice, ci este necesariu a introduce 
'sisteme normali in legislatiune si administratiune, 
conforme civilisatiunei moderne europene.

Dăca turcii aru si introduce in provinciile 
slavice asia ceva, dominatiunea loru aru fi totuși 
numai nominala, căci in realitate s’aru stinge 
cu incetulu de totu, fara nici o sguduire, pe cale 
pacifica, prin telu mai naturale procesu chiariflca- 
toriu. Turcii că rasa, inse nici nu suntu in istare 
a introduce, satisfacandu cerintieloru imperative 
ale civilisatiunei ai ale pacei europene, acele reforme, 
cari aru potă deplina multiumi pe creștini, ci celu 
multu numai nesce ficțiuni spre a-i insielă inca 
odata. —

Vedeți pentru ce dualistii noștri se frementa 
in faVărda'turciloru; ei sperăza ai vedă vitetoriosi 
Spre ai vede mai talrdiu intfoducandu si ei . paria-

1 mente, si regime parlamentari, basate "pe ficțiuni, 
pe legi cu spoăla liberale, continuandu barbarismulu 
asiatico. —

Se păte inse prevedă cu sicuritate, ca in ace- 
stu casu aru urmă peste scurtu tempu a 2. si ui- 
tim’a editiune a cestiunei orientali, deci mai ratio- 
nabilu un’a si buna. F.

©ev’ a. Neaudita prostitutiune. In 
fine dreptatea Nemeșei, său in limbagiulu crești- 
nescu, man’a dreptatiei lui Ddieu ajunse si pe fai- 
mosulu Răthi Lajos, carele in anulu 1871 a sedusu 
(amagitu) cu rara perfidia pe locuitorii primei co
mune romanesci din Transilvani’a, facundu’i de ura 
si de urgia cu tăta națiunea năstra. Vechiulu seu 
amicu din copilăria anume Balăzs Lărincz, că 
professoru si directoru alu preparandiei statului, a 
dilapidatu patru mii florini din banii tierei, scosi 
dela cass’a statului spre coperirea trebuintieloru a- 
celui institutu pe langa quitantie subscrise 
alaturea si de Răthi Lajos că inspec- 
toru alu scâleloru, si că controllu pusu spre 
a privighiâ asupra numitei scăle si in cele econo
mice. Acelu L. Balăzs nu se mai afla nicairi, a 
disparutu fara urma. Pe langa tăte evenimentele 
epocali cate decurgu in acestea dile mari, casulu 
de facia, de si la părere micu, trebue se ne inte- 
ressedie multu pe noi romanii; de aceea -lu vomu 
descrie cevasi mai pe largu.

Intre alte mesuri luate spre nimicirea totala a 
nationalitatiei năstre; despotismulu constituționale 
-si propuse tare si virtosu, că in comitatulu Hune- 
dărei nurnitu si tiăr’a Hatiegului, si Valachi’a tran- 
silvanica, adeca in lăganulu si patri’a Corviniloru, 
locuita de 190 mii de romani si de vreo 4—5 mii 
de maghiari cu renegați cu totu, se infiintiedie catu 
s’ar’ potă mai multe scăle maghiare, si in fruntea 
acestora una preparandia *)  si una scăla reale, pen
tru că prin acelea se strabata in mass’a poporului, 
se-lu destrame, se-lu maghiarisedie si se-lu calvi- 
născa, precum au maghiarisatu si calvinitu odeniăra 
pe boieri si pe unele comune. Totu-odata s’a de- 
cisu si cumpărare de moșii in acea regiune a Tran
silvaniei si colonisarea loru. Gelu de antaiu ungu- 
rănu, care dela dualismu incăce a cumparatu acolo 
moșii mari, a fostu calvinulu corn. M. Looyay fostu 
ministru alu Mai. Sale.

Aceste premisse, ne intărcămu la institutulu 
din Dev’a, spre a comunică, de si numai in estrasu, 
blastemati’a din 30 Iuniu, nu precum o scimu noi, 
ci precum o aflamu descrisa sub garanția in „M. 
Polgăr*  nr. 150 din 5 Iuliu a. c.

Asupra scălei pedagogice din Dev’a pare ca 
ar’ jacea. blastemulu lui Ddieu., ca de candu s’a in- 
fiintiatu, nici unu anu nu a. trecutu fara sc an dale, 
din care causa a si cadiutli successive totu mai a- 
fundu, pana candu estimpu directorulu ei ii dete 
lovitur’a din urma. Este sciutu, ca înainte cu pa
tru ani departara de acolo pe neașteptate, atatu.pe 
inspectorulu scâleloru anume Szeremley, catu si pe 
(faimosulu) directoru Koos Ferencz, ăra in loculu 
loru adusera pe Răthi Lajos si pe Madzsar Jănos. 
Dâra acelu Răthi se puse pe intrige si scăse pe 
Madzsar din direcțiune indata la anulu, ăra in lo
culu acestuia puse pe amiculu seu Laurentiu 
Balăzs. Răthi sciă fărte bine, ca amiculu seu, de 
si professoriu, ăra unu cartoforu (car.tiariu) 
passionatu si unu berbanu betîvu, si to
tuși elu se facil luntre si punte, pentru că se-i 
•midiulocăsca denumirea spre batjocur’a celorulalti 
professori si spre prostitutiunea scălei pedagogice. 
Este de insemnatu, ca Balăzs in nesce momente 
lucide cunoscundu-si corruptiuDea sa, -si dedese di- 
missiunea chiaru fsi din postulu de professoru, dâra 
R. o puse la o parte si nu o inaintă la ministeriu. 
De ce nu? Pentru ca Răthi avea trebuintia la po
stulu de directoru numai de unu figurantu, de una 
nullitate, pentru că asia se -romana elu domnu ab-

solutu preste scăla si preste veniturile ei. In ace- 
lasiu timpu Răthi inaintă la ministeriu reporturile 
cele mai laudarăse despre „minunatele progresse pe 
care le face scăl’a pedagogica*  (mai alesu in ma- 
ghiarisarea valachiloru ?). Omenii vedea adesea pe 
Balăzs mortu de bătu, alteori cu ochii inpaiDjinati 
de nesomnu, si perdiendu la cârti cate 100 si 150 
de florini. Unu barbatu de mare auctoritate ’i-a 
disu: „Voi veți vedea, ca Balăzs ori se va împușcă, 
ori va ajunge in temnitia.*  După examene era se 
se tiena in 30 Iuniu solemnitatea lecturei classifl- 
catiuniloru; candu colo, directorulu Balăzs nu e ni
cairi. Dupaca-lu cautara pretotindeni si nu-lu a- 
flara, se deschise cancellari’a directiunei si cerce- 
tandu-se computurile, aflara ca lipsescu vreo patru 
mii de florini, in care suma se coprindu si bursele 
si banii de quartiru ai bietiloru teneri prosti, pe 
cari’i dusese saraci’a său pecatele parintiloru la a- 
celu institutu fatale, destinatu a face din ei rene
gați. Unde suntu banii cei scaldati in sudori de 
sânge ai contribuentiloru, dle Răthi, si cumu vei 
respunde pentru acăsta neaudita prostitutiune a cor
pului professorescu ? Audi acolo, professoru si direc
toru, berbanu, betîvu, cartoforu, furu si insielatoriu, 
se fia tienutu cu forti’a in postulu seu! Era văue 
teneriloru asia ve trebue, dăca mergeți că nesce 
paseri prăste pe vergeao’a cu vescu, spre a ve face 
ienicerii ungureniloru, că se ve fanatisedie, se ve 
taie impregiuru si apoi se ve comande in contra 
parintiloru si a fratiloru voștri. Si mai alesu după 
ce exterminară de acolo limb’a romauăsca si sub 
preteste machiavellistice goniră pe professorii ro
mani, pe cari si de altu mentrea ’i puseseră numai 
că de mărturia, că bandiera de spectacole spre a 
lega ochii romaniloru că si cu scălele comunali, ce 
mai aveați se cautati voi la acea Deva, unde in a. 
1784 si 1848/9 au fostu macelati moșii si părinții 
voștri cu miile? Barbatii natiunei năstre au sacri- 
ficatu sute de mii, pentru că se ve faca scăle de 
diverse specialități, intre altele si scăle pedagogice 
diecesane, ăra voi pe acele nu le vedeți si nu le 
cunăsceti.

De altumentrea cierurile năstre inca potu in- 
vetiâ multu din casulu acesta, că si din cele ce 
s’au descoperitu in una alta făia romanăsca despre 
systhematic’a si fortiat’a maghiarisare a comuneloru 
romanesci amestecate p’intre secui.

Unu discursu princiariu.
Nu vorbimu aci despre unulu din acele dis- 

curse ale principiloru domnitori, cari se repeta de 
atatea-ori innaintea camereloru representative ale 
Europei cuostitutionale si cari de comunu se com- 
punu din espressiuni si frase multu imblatite de 
catra press’a cuotidiana politica. Cuventulu, pe care 
’lu reproducemu mai la vale este adressatu corpu
lui professoriloru si eleviloru de scăla, cari s’au 
distinsu prin diliginti’a loru in cursu de unu anu 
si cari acuma veneau invescuti in haine serbato- 
resci se ’si primăsca dreptu premiu pentru bun’a 
loru portare, cunun’a, semnulu acest’a frumosu 
de distinctiune, din insasi manile Domnitoriului; a- 
cestu cuventu se ocupa numai de successele 
.tinerei generatiuni, care este chiamata a 
continuă intr'o di oper’a consolidarei natiunale.

Școlarii cari s’au bucuratu de-o asemenea rara 
si frumăsa serbatăre, eră elevii scăleloru secundare 
din Bucuresci si Domnitoriulu, care le-a vorbitu in- 
curagiandui a urmă in totu-deaun’a pe calea dili- 
gintiei, „a cinsti pe Dumnedieu si a iubi Patri’a 
mai presusu de totu,*  era Mari’a S’a. Car ol u I.

Domnitoriulu Carolu, a doveditu intr’adeveru cea 
.mai mare solicitudine si celu mai viiu interesau 
pentru invetiamentulu publicu, asistandu mai la 
tăte esamenele scăleloru din Bucuresci. ,-Frumăse 
cuvinte a rostitu Domnitoriulu atatu in 18 Iuniu 
st. v. candu a binevoitu a asistă la esamenele ge
nerale dela liceulu Sf. Sav’a, catu si cu ocasiunei 
solemnității distributiunei premialoru elevelom scă
leloru secundare"ii ptimare de ifete fiin capitala in 



30 Iuniu st. v., dăr’ nicairi nu a vorbitu intr’unu 
modu atatu de bine simtitu, atatu de romaneacu, 
că in palatulu Universității in 29 Iuniu c. viccu 
ocasiunea susmemoratei solemnități a distributiunei 
premialoru pentru elevii soăleloru seoundare din 
Bucuresci.

Ne reservamu a reveni in specialu asupr’a 
decursului acestoru solemnități si asupr’a momen- 
tuositatii visiteloru școlare ale Domnitoriului deo- 
camdatu inse amu crediutu de bine a publică an- 
ticipativu prea insemnatulu discursu din Gestiune. 
Adaugemu inca numai atat’a, ca după terminarea 
imnului intonatu de elevii conservatoriului la in
trarea Măriei Sale in sal’a solemnității, d, V. A. 
Urechia, membru alu consiliului permanentu de 
instrucțiune, a pronuntiatu unu discursu de ocasiuno, 
care a fostu primitu in aplause prelungite. La a- 
cestu discursu a respunsu M. S. Domnitoriulu, 
plinu de emotiune, fiindu adesea intreruptu de una
nimele si prelungitele aplause ale adunarei. Dupa-ce 
a finitu Mari’a S’a, sal’a a resunatu de freneticele 
aplause ale publicului asistentu.

Memorabilulu acestu discursu suna asia:
D o m n i 1 o r u !

„Am ascultatu cu unu deosebitu interesau i- 
deile contienute in discursulu rostitu cu ocasiunea 
solemnitatiei de astadi, solemnitate din cele mai 
plăcute pentru noi toti. Precum primavăr’a mun- 
citorulu străbate mândru holdele sale si ’i creste 
anim’a privindu cum incoltiesce sementi’a aruncata 
de densulu pe brasdele manăse, se ridica, infratiesce 
si devine in curendu spiculu care ’i da belsiugulu 
si veseli’a, astfelu anim’a năstra a tuturoru care 
asistamu la serbatărea de astadi, creste si se înve
selește candu privimu la successele tenerei genera- 
tiuni, care este chiamata a continuă intr’o di oper’a 
consolidarei si marirei naționale. De aceea n’am 
lipsitu nici-odata si nu voiu lipsi a dă cea mai 
mare solicitudine si a arată celu mai viu interessu 
pentru invetiamentulu nostru publicu si pentru scăle; 
me simtu dâr’ fericitu de a avea acăsta ocasiune 
solemna spre a proclamă seriăsele progresse ce am 
constatatu prin Mine-însumi la examenele școlare 
ale acestui anu, si spre a esprimă in publicu atatu 
întregului corpu professoralu, catu si eleviloru sili
tori Domnăsc’a Mea multiumire, p,arintescile mele in- 
curagiari.

Se urmamu, dloru, cu totii nepregetatu pe ar 
cestu drumu si vomu culege mari si avute răde in 
viitoriu. Sanctuariu alu sciintiei, alu moralei si alu 
patriotismului, scăl'a este pentru fia-care transitiu- 
nea din viăti’a de familia in viăti’a publica, in care 
are se intre intr’o di omulu, si unde elu trebue se 
se înarmeze cu invetiatnr’a, cu noțiunile dreptului 
si a binelui, spre a susțină barbatesce anevoiăs’a 
lupta a vietiei si a deveni unu membru folositoriu 
alu comunitatiei. Dăr’ dăca scăl’a are de scopu 
realisarea unei asemenea frumăse misiuni, nu este 
ea singura numai care o păte îndeplini in societă
țile omenesci, impreuna cu dens’a, înainte de dens'a 
chiaru este famili’a, este caminulu parintescu, care 
trebue «e :puna in acestu teneru si fragedu ogoru, 
in anim’a copilului, germenele bine-cuventatu alu 
respectului pentru totu ce este mare sisantu: „iu
birea patriei, fric’a de Dumnedieu*.  Acăst’a, dloru 
professori, acăst’a, părinți plini de bucurie, care 
asistați la successele încununate de astadi ale co- 
piiloru voștri, se n’o uitati nici-odata. .

Priveliștea ce o avemu înaintea năstra, dloru, 
este menita a ne dă veselie pentru diu’a de astadi, 
încredere pentru cea de mane.

Candu unu poporu ajunge la convicțiunea, la 
care a ajunau poporulu romanu, ca nu dela nume- 
rulu (si întinderea stapanirei sale numai ’i atarna 
poterea, ci dela desvoltarea cumpănită a muncei in
telectuale, morale si materiale, dela respandirea in- 
structiunei dela treptele sociale cele -mai inalte pana 
la cele mai josu, si peste aceste tăte dela încorda
rea patriotismului seu, atunci se tp6te dice, ca .acestu 
poporu traiesce si ca inca multi ani va mai trai 1 

Astfeliu au judecatu nestramutatu Romanii. 
Grij’a si solicitudinea ce ei au avutu in totu-dăuna 
de a dă culturei loru o direotiune mai înainte de 
tăte naționala, esplica nu mumai progressele ce a- 
căst’a tiăra .a potutu realisâ intr’unu spațiu de timpu 
relativu fărte scurtu, dăr’ si salvarea si mentienerea 
existentiei loru proprie prin tăte greutățile si res- 
tristele vremiloru. înlocuirea limbei slavonesci prin 
cea naționala in liturgiile cultului si affacerile of- 
ficiale in seculele ailu 'CincispreUiecelea si alu siese-

sprediecelea, infiintiarea si strălucirea scăleloru ro- 
manesci si renumele ce pana astadi au pastratu la 
noi institutiunile școlare ale lui Mateiu-Basarabu si 
Basiliu Lupu, tăte acestea nu suntu ele dovedi de 
staruînti’a depusa de stramosi pentru a păstră prin 
limba si prin scăla fiinti'a neamului romanescu? 
Acăst’a staruintia pe care nici dominatiunea regi
mului fanariotu n’a potut’o stârpi din anim’a ro- 
maniloru, n’a renascutu inca mai vina si mai poter- 
nica cu nemuritoriulu nostru Lazaru, alu cărui nume 
destăpta unu santu echou in aceste ziduri, atatu de 
umile atunci candu glasulu seu resună aci, atatu 
de mandre astadi si care se inaltia in faci’a acelui 
monumentu, care ne amintesce glori’a si viteji’a ro- 
maniloru dela Calugareni ?

Da, domniloru, patriotica si naționala a fostu 
în totu-deaun’a direcțiunea invetiamentuluî nostru, 
ei’i amu datoratu străvechii noștri analiști si chro- 
nicari de care amentiti astadi, si alu caroru nume 
trebue se vieze eternu intre Romani, pe Gostinu, 
Ureche, Cantimiru, Greceanulu, Sincai, Maioru; ei 
’i am datoratu apoi pe Vacaresci, pe Heliadi, pe 
Balcesti si pe acei cari ne-au reamintitu prin cân
tările loru faptele pline de lauda ale parintiloru 
noștri, pe unu Bolintineanu, pe unu Alexandri.

Totu in acăsta cale va urmă, suntu siguru, de 
aci înainte guvernele impreuna cu națiunea, fara 
desbinare, ca-ci nu odata Romanii au probatu ca 
suntu fii acelei Mame si ca cuventulu „Patria*  ’i 
strânge pe toti impreuna. Guvernulu Meu, fiți con
vinși, domniloru, nu va negligiă nici unu sacrificiu 
pentru a face se progresedie invetiamentulu si scă- 
lele, si fiți pururea încredintiati de interessulu ce 
portu acestei mari chestiuni.

$r’ voi, iubiți elevi, cari v’ati distinsu prin 
silinti’a văstra in acestu anu scolariu, si pe cari 
voiu avea plăcerea a ve încunună, urmați in totu- 
deaun’a pe acăsta cale si aduceti-ve aminte, candu 
veți fi intr’o di barbati, de aceste cuvente pe care 
vi le spune Domnulu Vostru, si pe care le veți audf 
din gur’a S’a ori candu ve veți adună in giurulu 
Seu, fia dile bune, fia dile rele:

„Cinstiți pe Dumnedieu, iubiți Pa- 
tri’a mai înainte de totul*

Alb’a-Juli’a, ultim’a Iuniu 1876.
(Varia) După atatea dile de tăcere veniu 

acuma a comunică ăra numai calamitati in trebile 
năstre economice si sociale, si pucine momente im- 
bucuratărie.

După mai multe spaime si daune suferite prin 
dese aprinderi mai cu seama din negrige si lene, 
ne au napaditu neîncetatele ploi de aprope doua 
luni întregi. Pre langa daun’a pre campu si in 
gradine, predusa directu prin aceste ploi ele au mai 
imflatu tăte pariutiele si riuretiele mai alesu pre 
infricosiatu repedele Ampoiu, care inunda si nimi
cește fenatiele si tăte semenaturele.

Muresiulu a crescutu ingrozitoriu si locuitorii 
de pre tiermuri era totu cu ghiaci’a in sinu; a 
rapitu si vietie de omeni. Comunicatiunea preste 
acestu fluviu sufere nespusu multu pentru ca funi'a 
de drotu, pre care aluneca prudin’a dela Ord’a la 
Partosiu si -indreptu s’a fostu ruptu de vre o cateva 
ori, si asiă pucini cutediara a -trece cu ce au pre 
prundina. Comunicatiunea poștala assemene a suf- 
feritu fărte mari intardiari si conturbatiuni.

Cu .tăte aceste la repararea podului mare nime 
nu cugeta; elu si (asta -di sta, nu sciu pana candu, 
că ruinele podului dela Simeria. Reu semnu alu 
tempului si alu domniei sub care ne aflamu mai 
alesu dăca socotimu ca caletori’a cu prudin’a este 
scumpa urcandu-se vam’a, si dandu vama si perso- 
nele, cari mai nainte erau libere de aceast’a dare»

Facia de asemeni deplorabilitati ne vine a în
trebă, ca ăre pentru ce plătim dare atatu de grea; 
ca-ci de bulevardele din Pestea noi n’avemu tre- 
buintia. Romanii de anima au serbatu, de si fora 
jscomotu, si aici memorabilea di de 3/15 Maiu. —

In 24 Iuniu ăra s’a repetitu aici serbetărea 
intru amentirea gloriăs ei dile dela Custoza, celu 
mai nou locu alu bravurei armei, .portate de bra- 
tiele romane8ci ale regim. 50 Baden. Festivitatea 
cu parastasu s’a tienutu in beseric’a d’aici gr. cat. 
in presenti’a amentițului regimentu si a unui po
poru numerosu. Discursulu festivu, tpronunciatu de 
Dlu Avramu Stoiajnu, p^pelanu, a fostu bjne 
compusu si plinu de căldură.

Cu dorere vedemu ca. processulu pentru defrau- 
datiunea averei besericei gr. cat. d’aici din subur- 
biulu Lipoveni contra destituitului, prot. Popp Aug.

acum subinspectoriu scol. reg. nu numai n’a ince- 
tatu, ci a inceputu se iă dimensiuni totu mai mari. 
— Bine ar fi dăca s’ar preveni acestu procesau, 
care păte degeneră si avă cele mai neplăcute con- 
secintie.

Intre asemeni impregiurari e mirare dăca se 
mai afia cate unu omu cu sufletu nobilu cum este 
bravulu economu I. N. care, considerandu starea 
beserecei, a donatu acesteia una mandra si pretiăsa 
cadelnitia, ceea ce i-a cascigatu multiamit'a si re- 
cunosciinti’a poporeniloru si a comitetului bese- 
ricescu.

Speramu Intru interessulu binelui comunu, ca 
acestu procesu se va termină amesuratu indrepta- 
titeloru asceptari, cu atatu mai vertosu, ca -incus’a 
contra respectivului este intentata si pre cale ci
vila • • • • • •

Dlu Ales. Velțcanu, fostu subjude cerc, aici, 
si stimațu de toti fora osebire este transmqtatu in 
sinulu Secuimei, și in loculu lui a venitu unu 
judecatoriu, care, aici! nu scie mai nemic’a 
nemtiesce, neci romanesce. Tiene-tejustiția!

Corresp.

Din marginea nordica a câmpiei 
transilvane in 10 Iuliu 1876.

In dilele de 20 si 21 ale lui Iuniu a. c. me 
aflăm cu unu amicu alu meu — actualminte stu- 
dinte la univ. de Lipsi’a — intr’o escursiune pe 
valea cea romantică a Bărgoului. In presăr’a dilei 
de 21 Iuniu vediuramu circulandu-se din partea 
directiunei scălei normali din Prundulu Bărgoului 
unu avisu, prin care se invita intieleginti’a din a- 
celu opidu precum si iubitorii de progressulu tene- 
rimei scolastece la esamenele de văra, cari aveau 
se decurgă in 22 si 23 Iuniu. Ne deciseramu dăr’ 
si noi — a partecipâ la aceea solemnitate scolas- 
teca cu a carei’a ocasiune aveau a-si aretâ de-o 
parte invetiatorii desteritatea si pracsea pe terenulu 
celu spinosu alu instructiunei populari, carea la noi 
in cele mai multe tiennturi, dorere! e atatu de 
neglăsa; ăr’ de alt’a avea se documenteze mladitiele 
cele fragede ale tenerimei — progressulu celu fă
cură in cursu de unu anu, bendu din isvorulu dulce 
si neperitoriu alu sciintiei.

Esamenele se tienura in presenti’a unui dele- 
gatu civilu din partea comitetului fondureloru na- 
seudene, in persăn’a dlui protonotariu distric. N. 
Besianu si a altuî'a basericescu, a dlui adm. protop. 
I. Buzdugu, precum si a unui publicu numerosu: 
intieleginti si tiereni (ma si tierene!) si decurseră 
— consta'tu cu plăcere — cu successu fărte mul- 
tiemitoriu, atatu din partea braviloru invetiatori, 
catu si a invetiacejloru.

Am vediutu pre invetiatori tractandu pre in- 
vetiaceii loru cu multa afabilitate si bunavointia 
intocmai că si nesce părinți adeverati, caroFa li 
jace la anima binele si fericirea prunciloru sei.; — 
o recerintia acăst’a atatu de necessaria unui adeve- 
ratu pedagogu că ap’a, aerulu si caldur’a plante- 
loru, fora de carea inv(-tiatoriulu si celu mai cua- 
lificatu arare-ori său neci-odata va potă ajunge la 
unu resultatu imbucuratoriu alu osteneleloru sale; 
am vediutu tractandu-se obiectele de invetiamentu : 
cetitulu cu gramateca, calculatiunea, geografi’a, is- 
torî’a patriei, economi’a, ist. naturale si fisica după 
metodulu intuitivu, ya se dica, după priceperea 
prunciloru cu bunu successu si multa desteritate 
din partea bravilqru invetiatori; me surprinsqra re- 
spunsurile cele respicate si istetie, tienut’a cea cu- 
ragiăsa si indrasnătia a miciloru studinti; admira- 
semu scrisorile cele frumăse (in care privintia alt
cum studintii bOrgoveni se destinsera totu-deaun’a 
si pre la gimnasiale Blasiului, Ne.seudului si. Bis- 
tritiei).

La intretienerea interessuluî vin si plțicereî, 
atatu a prunciloru, catu si a publicului contribui 
multu intretieserea de piese naționali printre diver
sele obiecte de invetiamentu.

Numerulu invetiaceiloru la cele 4 classe nor
mali din Prundu fîi cu finea anului scolastecu c. 
140, intre cari 37 eminenti; ăr’ a invetiatoriloru 
5, 4 ordinari si unu catechetu pentru invetiaceii 
de confessiunea gr. catolica. —

In genere potu afirmă, ca invetiatorii dela acea 
scăla normale au aretatu ca densii suntu la culmea 
misiunei loru, pre catu de grele, pre atatu de fru
măse; ei au implantatu in animele publicului asis- 
tatoriu convingerea, ca sunt pătrunși de sublimele cu
vinte ale lui J^latone, ca „unu omu, că se păta 
deveni unu cetatidnu onestu, mai antaiu de tăte 
cauta se fia —- crescutu in fric’a lui Dieu . .



ca ei pricepu „a insuflă, teneriloru invetiacei — 
fora de a neglege dispositiunile spirituali ale aces- 
•tor’a dncependu din fraged’» loru etate — morali- 
tateaoprin cuventu si fapta; a li formă anim'a, că 
ae devină unu sanctuariu, unu depositu a totu ce 
e bunu, frumosu, adeveratu, nobilu, demnu si u- 
manu“; ca sciu apretiuf după meritu încrederea cea 
mare si a impleni cu scumpetate si esactitate in- 
gagiamintele luate dela părinți si națiune. — Mul- 
tiamita v6ue braviloru intre bravi!! — Db ceriulu 
prin t6te tienuturile locuite de romani numai atari 
invetiatori, atari luminători de tenerime si națiune, 
si atunci, dbr’ numai atunci potemu fi certi de ve- 
nitoriulu celu de auru ah gintffi nbstre !

Grachu jun.

Conventiunea si annexele. sale.
(Urmare).

NOS FRA.NCISOUS IOSEPHUS PRIMUS,
Divina Favente Clementia Austriae Imperator, 

Apostolicus Rex Hungariae; Rex Bohemiae, Dal- 
matiae, Croatiae, Slavoniae, Galiciae, Lodomeriae et 
Uyriae, Archidux Austriae; Magnus-Dux Cracoviae, 
Cariuthiae, Carnioliae, Bucovinae, superioris et in- 
ferioris Silesiae, Magnus-Princeps Transilvaniae, 
Marchio Moraviae; Comes Habsburgi et Tirolis etc.

Notum testatumque omnibus et siogulis, quo- 
rum interest, tenore praesentium facimus:

Quum a Nostro Plenipoteutiario atque illo Se- 
renissimi Principia Romaniae ad stabiliendas ac am- 
plificandas inter Imperium Nostrum et Romaniam 
commercii navigationisque relationes Viennae die 
vigesima secunda mensia lunii anni praeteriti con- 
ventio inita et signata fuit, illustrissimo ac magni- 
fico, dilecto, Nobis et fideli Iulio Comit) Andrăssy 
a Cs'k-Szent-K'râly et Kraszna-Horka, intimo con- 
siliario Nostro, domus Caesareae Nostrae nec non 
rerum cum exteris gerendarum Ministro, ordinisque 
St. Stephani Regis Hungarici Apostolici Magna 
Cruciș equiti, plenam ad hoc potestatem impertimur 
ut nomine Nostro ratificationis instrumentum ad 
conventionem praedictam conficiat et signet. In 
quorum fidem majusque robur praesentes plenipo- 
tentiae Nostrae tabulas mânu Nostra signavimus 
sigilloque Nostro appresw muniri jussimus. Daban- 
tur in urbe Nostra Vienna die septima mensis Maji 
anno Domini millesimo octingentesimo septuagesimo 
sexto, Regnorum Nostrorum vigesimo octavo.

FRANCISCUS IOSEPHUS m/p.
Andrăssy m/p. 

(Sigillum Imperatoris).

Ad mandatum Sacrae Caesareae et Regiae A- 
postolicae Majestatis proprium:

Ios. liber Baro a Schwegel m/p. 
Consiliarius aulicus ac ministerialis.
En vertu des ordres de Sa Majestb l’Empereur 

et Roi, le Soussignb, Ministre de la Maison Impe
riale et des affaires btrangbres, ratific le contenu 
de la Convention de commerce conclue entre le Gou- 
vernement de Sa Majestb l’Empereur et Roi et ce
lui de Son Altesse le Prince de Roumanie ă Vienne 
le 22 Juin 1875 et dbclare que Ies stipulations de 
cette Convention seront fidblement observbes et exb- 
cutbes dans toute leur teneur.

En foi de quoi le Soussignb a signb le prb- 
sent document de sa propre main et lui a fait ap- 
poser le sceau du Ministâre Imperial et Royal des 
affaires btrangbres.

Fait ă Vienne, le 9 Mai 1876.
(L. S.) Andrăssy m/p.

Sceau du Ministere 
Imperial et Royal des 
affaires entrageres.

CAROLU I.
Prin grati’a lui Dumnedieu si vointi’a națio

nala, Domnu alu Romaniloru;
La toti de facia si viitori, sanetate;

Asupr’a reportului ministrului Nostru secre- 
tariu de stătu la departamentulu affaceriloru străine 
sub Nr. 5186,

Facemu cunoscutu si incredintiamu prin co- 
prinsulu celoru de facia la toti si la fia-cine pe 
care ’i privesce, ca d-, M. Cogalniceanu, ministru 
alu affaceriloru străine, este autorisatu a ratifică in 
numele NoBtru Conventiunea de comerciu încheiata 

in Vien’a la 10 (22) Iuniu 1875 intre plenipoten- 
tiarulu Nostru si plenipotențiarul^1 Maiestatiei Sale 
imperatorele Austriei si rege alu Ungariei.

Dreptu aceea am subscrisu cu man’a N6stra 
acesta plenipotentia, si am poruncitu se se inta- 
rbsca,- aplicandu-i-se sigiliulu Nostru.

Datu in Bucuresci, in a dbuadiecea di a lunei 
Maiu, anulu 1876 si alu unsprediecea alu Domniei 
Nostre.

CAROLU. 
Ministru secretarii! de Stătu la departa

mentulu afaceriloru străine,
Kogalniceanu. Nr 897.

En vertu des ordres de Son Altesse le Prince, 
le soussignb, Ministre des affaires btrangbres, ratifie 
le contenu de la Convention de commerce conclue 
entre le Gouvernement de Sa Majestb l’Empereur 
et Roi et celui de Son Altesse le Prince de Rou
manie ă Vienne le 10/22 Juin 1875 et dbclare 
que Ies stipulations de cette Convention seront fi
dblement observbe et exbcutbes dans toute leur 
teneur.

En foi de quoi le soussignb a signb le prbsent 
document de sa propre main et lui a fait apposer 
le sceau du Ministere Princier des affaires btran- 
gâres.

Fait â Bucarest, le 20 Mai (1 Juin) 1876.
(L. S.) M. Kogalniceano.
Les soussignbs s’btant rbunis pour procbder ă 

l’bchange des ratifications de la Convention de com
merce conclue le 10/22 Juin 1875 entre l’Autriche- 
Hongrie et la Roumanie, Ies instrumenta de cea 
ratifications ont btb produits et ayant btb trouvbs 
exacta et concordante, ‘l’bchange en a btb opbrb.

En -foi de quoi, les soussignbs ont dressâ le 
prbsent proces-verbal qu’ils ont signb en double 
expbdition et revbtu de leurs cacheta.

Fait ă Bucarest, le 20 Mai (1 Juin) 1876 
mii huit cent soixante seize.

Henri Baron de Calice:
Agent diplomatique d’Autriclie-Hongrie.

M. Kogalniceano:
Ministre des affaires etrangeres des 

Roumanie.
(L. S.) (L. S.)

(Va urmă.)

Armat a serba.
După „Republic’a francesa" armat’a serba se 

împarte in urmatbriele divisiuni teritoriale:
I Divisiunea Drin’a, (cuartirulu generalu 

la Valceos).
Brigad’a dela Sabac, 5 bataliuni; cea dela 

Podringe, 4 bataliuni; dela Valeccio, 5 bataliuni; 
in totalu 13 bataliuni si 3 baterii. Regimentulu 
de cavaleria dela Drin’a, 5 escadrâne; celu de ar
tileria, 2 baterii de campu si 3 de munte. Ba- 
talionulu de geniu, Drin’a 3 companii.

II Divisiunea Morav’a occidentale 
(cuartirulu generale la Claciak).

Brigad’a dela Uzica, 6 bataliuni; cea dela 
Claciak, 4 bataliuni; dela Rudnik, 3 bataliuni. — 
Regimentulu de cavaleria dela Moravia occidentale, 
5 escadrâne. Regimentulu de artileria dela Mo
ravia occidentale, 3 baterii de campu si 2 baterii 
de munte. Batalionulu de geniu dela Moravia occi
dentale, 3 companii.

III Divisiunea Moravi’a meridionale 
cuartirulu generale la Cuprija).

Brigad’a dela Krujevatz, 5 bataliuni; cea dela 
Alexinatz, 3, si cea dela Cuprija, 4 bataliuni; in 
totalu 12 bataliuni si 3 baterii. Regimentulu de 
cavaleria dela Moravia meridionale, 5 escadrâne. 
Regimentulu de artileria dela Moravia meridionale, 
3 companii. Batalionulu de geniu dela Moravia me
ridionale, 3 companii.

IVDivisiuneaTimok (cartirulu generale 
Zaicar).
Brigad’a dela Knijevatz 4 bataliuni; cea dela Cro- 
arjeka, 4, si cea dela Crama, 5; in totalu 13 ba
taliuni si 3 baterii. Regimentulu de cavaleria dela 
Timok, 5 escadrâne; regimentulu de artileria dela 
Timok, 3 baterii de campania. Batalionulu de ge
niu, 3 companii.

V Divisiunea dela Dunăre (cartirulu 
1» Pozaverac).

■ Brigad’a dela Pozaverac, 5 bataliuni; cea de
la Bracinevo, 5; cea dela Semendria 4; in totalu 
14 bataliuni si 3 baterii. Regimentulu de cava

leria dela Dunăre, 6 escadrâne in 2 divisiuni. Re
gimentulu de artileria dela Dunăre, 3 baterii de 
campu. Batalionulu de geniu dela Dunăre, 4 com
panii. ." iir. I Uk

VI Divisiunea Sumadija (cartirulu ge
nerale la Kragnjevatz).

Brigad’a Belgrad, 5 bataliuni; cea dela Kra- 
gujevatz, 6 cataliuni; cea dela Jagodina, 4; in 
totalu 15 bataliuni si 3 baterii. Regimentulu de 
cavaleria Sumadija, 7 escadrbne, 2 divisiuni. Regi
mentulu de artileria Sumadija, 3 baterii de campu.

Se scie ca armat’a serba se compune din: 
1) armata permanenta care, in tempu de pace, nu- 
mera 4,720 6meni; 2) reserv’a, a careia prima 
clasa e de 67,280 Omeni si a doua clasa de 48,400. 
Afara de aceste corpuri, statele oficiale numera 
4,950 cavaleri, 5,120 artileristi, 3,632 pioniari si 
in fine 21,168 Omeni de trenu. Totalu 155,260 
Omeni.

Serbi’a aru avb dbru 155,260 soldați dintr'o 
poporatiune care, in 1873, nu se redica de catu 
la 1,338,515 suflete. Se scie ca in Prusi’a, tibra in 
care cifra fortieloru militare e cea mai redicata, 
comparativu cu cifr’a poporatiunii, unu milionu de 
suflete da aprope 40,000 soldați (armata activa, 
Landwehr si Landstrum). Trebuie dbru s’admitemu 
ca Serbi’a pentru a ajunge la cifr’a de 155,260 
Omeni, numera că soldați pe toti locuitorii pana la 
etatea de 60 ani.

Convocare.
Subscrisii — prin acbstâ ’si iau voi'a a con- 

chiamâ adunarea generala a despartia- 
mentului V alu associatiunei transilvane 
pentru literatur’a si cultura poporului romanu p e d i u ’a 
de 11/23 luliu a. C. in opidulu Hatiegu, la care 
cu onOre suntu invitați toti aceia, ce se interesb- 
dia de progressulu si cultur’a poporului romanu.

Hatiegu in 11 luliu st. n. 1876.
Nicolau Petroviciu, Marcu Ivascu, 

presied. notariu.

Mai nou.
Se respandesce scirea, ca impacarea dualistica 

nu se va reînnoi, ci se va prelungi impacatiunea 
actuala (dela 1867) inca pe 5 ani. „Pester Ll.“ 
sustiene inse, ca n6u’a impacatiune va intră inca 
in I-a Decembre 1876 înainte de sosirea terminu- 
lui de renuntiare (24 Decembre, an. c.) in valbre. 
Vederemo!

Scirile de pe campulu de resbelu continua 
a fi catu mai confuse. Telegramele serbe bătu pe 
turci pretotindenea si viceversa cele turceaci pe 
șerbi. — Din Vien’a vine scirea că muntenegri- 
nii s’au batutu că leii si au luatu după o lupta 
infricosiuta fort. Blagaj. Acum inaintbza spre ce
tatea turcbsca Mostar, in care domnesce mare pa
nica. — Unu Tel. din Belgrad spune că victoriele 
turciloru asupr’a lui Cernajpffu aru fi numai nesce 
scornituri. Serbii aru fi ocupatu tOta valea dela 
Teplicza. — Vederemo si aci! —

Invitamu la preniimeratiiine
pentru

„Gazet’a Transilvaniei"
pe

semestrulu II-lea, sub conditiunile 
din fruntariu.

Cu numerulu 51 s’a inceputu se
mestrulu II-lea. Esemplare complete 
se mai afla Rogamu a grăbi cu 
prenumerarea. Foi’a se tramite nu
mai celoru abonați.

Domnii cu creditele se bine- 
voiâsca a nu mai amanâ.
_____ __ Redactiunea.

Cursurile
la bursa in 18 Juliu 1876 stă asia:

Galbini imperatesci — — 5 fl. 84 or. v. a. 
Napoleoni — — — 10 , 2 , »

Redactorii respundietoriu si Editoru

IACOBU MURESIANU.
Editiunea: Cu tipariulu lui

IOANE GOTT si fiiu HENRICU.


