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In corespondinti’a de mai la vale datata de 

sub stegeariulu, adu cum i mai dice poporulu Za- 
randului, goronulu lui Horia, ni se comunica intre 
altele, ca nisce judi cercuali regesci de prin acele 
tienuturi romanesci au insciintiatu pre comunitățile 
de pre territoriulu loru, ca dinsii nu se voru mai 
tienă in venitoriu de dispositiunile legiloru create 
de corpulu legiuitoriu si sancționate de Domnitoriu, 
ci facundu-si ei insisi legi, voru procede după cum 
le place, si asiâ pretindu dela poporu, că in tăte 
căușele sale, ce le va aduce inaintea justiției, care 
a apucatu pre man’a volniciei loru, se se folosăsca 
numai de limb’a statului, de limb’a maghiara. Mai 
asta iărna noi ne spariasemu pe aici, candu vediu- 
ramu ca poterea esecutiva aprăba calcarea de lege 
a unoru presiedipti de tribunale, cari cerura dela 
advocati preste totu, că in scriptele loru si la per
tractări inaintea judecatorieloru se nu se folosăsca 
decatu numai de limb’a maghiara. Ce se dicemu inse 
facia de o asemenea calcare de lege, facia de asemeni 
acte de violintia, cum sunt ale judiloru cercuali regesci 
din Ienopolea si Bai’a de Crisiu, cari vinu acum a 
cere dela poporulu romanu, că se nu se mai adres- 
sedie la justiti’a dinsiloru, decatu numai in limb’a 
maghiara! Dieu facia de acăsta procedere illegale 
facia de acăst’a fortia si violintia nu credemu se 
esiste vre unu altu mediulocu mai eficace, decatu 
ărasi forti’a si violinti’a, ca-ci ori care alta cale 
nu va duce la repararea reulului, la înfrângerea 
volniciei despotice si la recastigarea respectului de 
lege. Precum vedemu inse, romanii n’au perdutu 
inca tăta speranti’a, ca-ci chiaru si facia de acăsta 
violare de lege ei n’au facutu alt’a, decatu s’au 
plânsu la poterea de stătu esecutiva si au cerutu 
ajutoriu si remediu. Bine sciu ei, ca remediu nu 
voru află, inse sunt cu multu mai buni patrioti, 
decatu că se se abata dela calea legale. Ei -si im- 
plinescu detorinti’a, ăra dăca alții nu voiescu se 
scia, ca dinsii inca au detorintie de implinitu facia 
de romani, atunci nu romanii voru fi de vina.

Si ăre cine a datu primulu indemnu la comit- 
terea acestoru călcări de legi? Dăca ne vomu a- 
duce bine aminte, vomu potă află indata, fora mare 
bataia de capu. Inca in primavăr’a anului trecutu 
dlu ministru de interne Tisza a datu unu cercu- 
lariu catra comunități, prin care le recomendă, că 
in interessulu loru propriu se se folosăsca, atatu 
comunitățile, catu si individii numai de limb’a ma
ghiara in tăte harthiele loru catra auctoritatile po
litice si judecătoresc}. Dlu Tisza s’a feritu cu 
multa dibacfa a isbf deadreptulu in legile din vi- 
găre; dinsulu a sciutu, ca ceea ce cere dsa nu este 
legata, pentru aceea dinsulu n’a ordonatu, ci nu
mai a recomendatu. Subalternii sei inse au price- 
putu indata, care este scopulu si vointi'a dnului 
Tisza, ca-ci curendu după aceea au inceputu dinsii 
se poruncăsca si se impună aceea ce dlu Tisza a 
recomendatu. — Astfeliu standu lucrulu nu potemu 
se admittemu, ca acum dlu Tisza cu guvernulu, 
său chiaru cu corpulu seu legiuitoriu, va veni se 
desavueze pe cei ce i-au implinitu dorintiele sale.

Acăsta procedere este inse stricatiăsa si 
chiaru periculăsa pentru cele mai vitali interesse 
ale statului. Prin calcare de lege, prin arbitriu si 
violintie nu se păte ajunge consolidarea statului 
ungurescu, nice intarirea elementului maghiaru, ci 

din contra se păte provocă chiaru contrariulu, adeca 
periclitarea esistintiei acestui stătu. Noi asteptamu 
dela dlu Tisza o procedere mai cavalerăsca, mai 
demna; asteptamu se vedemn, ca are consciinti’a 
poterii sale, si in poterea acesteia se suspinda ori
ce lege favorabile pentru popărele nemaghiare, se-si 
iă masc’a constituționale de pre facia si se dicteze, 
se dispună după plăcu si chiaru se sfarime. Inse 
pana candu legile sunt inca in vigăre se nu permitta 
violarea loru de catra organele sale, ca-ci acăst’a calcare 
dăsa de lege, aceste ucasuri necontenite din partea u- 
noru ămeni, cari nu sunt chiamati de a porunci, ci nu
mai de a ascultă si de a se tienă de liter’a legii, 
dechiara si dovedesce de siarlatania totu sistemulu 
constitutionalu maghiaru si deschide cea mai larga 
cale anarchiei. Dejă amu ajunsu acolo, incatu nu 
scimu de cine se ascultamu, de guvernulu ungurescu 
din Pest’a si de legile sale votate de parlamentulu 
uDgurescu, său de despotiî cei mici de prin pro
vincia, care se redica preste lege si se proclama 
de despoti in intielesulu celu mai strictu alu cu
vântului. Dăca nu se va pune stavila acestei por
niri, atunci nice nu vomu scapă de funestele ei 
consecintie.

Dela adunarea generala a Associatiunei tran
silvane pentru literatur’a si cuitur’a poporului ro
manu tienuta la Sibiiu, in 10, 11 si 12 Augustu 

n. 1876.
III. Din t<5te positiunile budgetului acestei 

Associatiuni spesele de editiunea organului seu 
„Transilvanii*  dau de cativa ani incăce oca- 
siune la discussiuni scabrăse, atatu in comitetu catu 
si in adunările generali. Cestiunea acăsta pentru 
noi romanii nu este din cele de tăte dilele, de 
aceea nice se nu ne miramu, ca se face atata sfara 
’n tiăra. Unoru membri adeca li se pare, ca sub- 
ventiunea ce se face pe fia-care anu acestei foi, ar’ 
fi bani aruncați in apa, „pentru-ca ea nu publica 
lucruri interessante, si de aceea nici nu are atati 
abonați cati se acopere spesele tiparirei si ale re- 
dactiunei, se remana si ceva castigu la cass’a As
sociatiunei*,  din care causa densii afla cu cale, ca 
națiunea ar’ fi folosita neasemenatu mai bine, „dăca 
din acea subventiune s’ar’ face vreo bursa (stipen- 
dium) la cate unu teneru bunu din acei cari voiescu 
a stud:ă in străinătate undeva, său dăca s’ar’ îm
părți mai multe ajutăria la studenții din patria.*  
Camu aceste suntu argumentele acelora, cari voiescu 
sistarea totala a acelei foi; celu pucinu noi altele 
nu amu auditu; dăra se mai spune, ca din unele 
parti s’âu facutu esceptiuni grave in contra persă- 
nei redactorului, ceea ce ărasi nu e nici-unu lucru 
de mirare, ca-ci „ unuia ii place pop’a, altuia preo- 
tăs’a*,  unuia ochii negri, altuia cei albaștri. Inse 
ce e dreptu, aceia cari au combatutu persăn’a re
dactorului, au si avutu ăresicare dreptate pana la 
unu timpu, precum vomu vedea mai la vale.

*) La sessiunea de 6 septemani a societății 
academice romane, care tocma in acelu anu s’a 
constituitu.

Prim’a compania asupra făiei „Transilvanii" 
se pornise in adunarea generala tienuta la Faga- 
rasiu in a. 1870 de catra trei advocati si doi pro- 
fessori, totu barbati geniali si vigorosi unulu că 
unulu si pentru casulu datu, conduși de zelulu de 
a face economiile possibili. Cu acea ocasiune re- 
dactorulu care era de facia, facil din parte-si o 
declaratiune, in care spunea cumu intielege densulu 

missiunea s’a, -si dete dimissiunea si spre a nu 
gena pe nimeni, parași adunarea. Maioritatea sus- 
tienti făi’a si refusă dimissiunea. De atunci ata- 
culu asupra făiei se înnoi mai in tăte adunările 
generali cate au urrnatu, acestea inse au perseve
rata pe langa decisiunea luata la Clusiu in a. 1867 
de a se realisa odata organulu seu literariu preve- 
diutu in statute. In anulu acesta cestiunea făiei 
„Transilvani’a*  se discută de nou in una din sie- 
dintiele sale, ăra resultatulu fii, ca subventiunea 
se trecîl de nou in proiectata de budgetu spre a 
se da ărasi in deliberatiunea adunarei. Spre a 
trage tăta attentiunea acesteia asupra făiei, d. fosta 
secretariu II substitutu produse la calcaiulu repor
tului seu si ăresi-care cifre, care inse din fatali
tate nu era exacte. Intr’aceea redactorulu -si de- 
dese cu cateva dile mai înainte dimissiunea moti
vata, cerendu totu-odata, ca aceea se se comunice 
adunarei in taxtulu ei. Motivele sale personali 
potu se fia la loculu loru; noi inse cunăscemu unu 
alta motivu, pe care ar’ fi trebuitu se-lu aiba in 
ochi adunarea generale dela Clusiu pe care dăca 
nu l’ar’ fi scapatu din vedere, in anii cari au ur
mata era se se evite multe neplăceri in cestiunea 
acăsta. Este bine că publiculu nostru se cunăsca 
acelu motivu. Adunările năstre ingrijate totu-deauna, 
că nu care cumuva Associatiunei năstre curatu de 
cultură si literatura, se i se dă din vreo parte său 
alt’a, fia in ori-ce sensu si direcțiune, vreo colăre 
politica, a schimbata pe presiedentele vechiu numai 
din asemenea consideratiuni politice. Dăra tocma 
din acelea consideratiuni ea trebuea se schimbe ne
smintita si pe secretariulu seu I, a cărui persăna 
devenise compromissa pana după urechi in ochii 
partiteloru ajunse pe atunci la potere in stătu, si 
cu atatu mai virtosu se alăga la acelu postu unu 
individu nici caldu nici rece in cele politice. Sta
tutele aprobate chiaru d8 Monarchu, lăgă si redac- 
tiunea fă'ei de persăn’a secret. I. Era deci lucru celu 
mai firescu, că cei cari ducea mai mare grija pen
tru existenti’a si prosperarea Associatiunei se se 
tăma, nu cumuva redactorulu că persăna ingratis- 
sima, se dă proteste la persecutiuni. Acea temere 
era asia de mare, in catu nici retragerea totala a 
redactorului din luptele politice in cursu de optu 
ani, nu ’i-au potutu liniști. Ar’ fi trebuita inse 
că si redactorulu se fia cunoscuta mai bine situa- 
tiunea si renuntiandu la momentu, se depună re- 
dactiunea in manile comitetului si respective in ale 
secretariului II, ăra dăca in acestu respecta -ta 
mai păte escusa cevasi, este numai impregiurarea, 
ca elu pe timpulu adunării generale se află afara 
din patri’a sa natala *)  si ca după intărcerea sa, 
cu notificarea alegerei sale ii veni si asigurarea pe 
cale presidiale, ca ii voru curge manuscripte ou 
p r i s o s u, in catu chiaru se vrea, nu-i va remanea 
spațiu pentru scrieri de ale sale, si ca tăta activi
tatea sa se va reduce la lectur’a si pe ici colea 
indreptarea loru, apoi la correcturi, revisiuni, cor- 
respondentie cu literatii noștri si cu comitetulu, in 
fine la supraveghiarea tiparirei, a expeditiunei si 
la portarea ratiociniului editurei, pentru care ocu- 
patiuni i se va votă unu honorariu modestu. Mai 
de parte comitetulu că organu administrativa si 



ăresi-cumu că mititelu gubernatoriu pusu de adu
narea generale din barbati matori si moderați, era 
acilea pentru-că la ori-ce casu de treceri preste 
limitea trasa de statute se dea redactorului preste 
degete.

Va intreba cineva: Pentru-ce adunările gene
rali urmate după 1867 si anume cele electorali 
n’au corresu errărea comissa in acelu anu, candu 
au avutu dreptulu si potestatea deplina, data loru 
prin statute. Mai multu: adunarea generale are 
dreptulu de a lua statutele la revisiune, a le mo
difica, emenda, preface pe de intregulu. Candu 
membrii Associatiunei au vediutu, ca sub redactiu- 
nea cutarui collegu alu loru fdi’a lucra „in paguba 
materiale,*  se fia schimbatu persăn’a, si caudu s’ar’ 
fi aratatu ca in alti trei ani este totu „paguba,*  
atunci se fia sterșu din statute obligațiunea de a 
publica făia periodica si se fia adoptatu pe Ceterum 
Gen^qo delendam esse a minoritatiei; ca-ci cu acăsta 
mesura s’ar’ fi calmatu (linistitu) spiritele ingrijate 
si nu le-ar’ fi mai tienutu in positiune, că de fri- 
c’a coprinsului acelei foi nici se o ia vreodată in 
mana.

*) Amu avutu ocasiune se aruncamu ochii pre
ste cathalogulu abonatiloru „Transilvaniei*, si in 
adeveru ca acolo e represeutata lamur’a poporului 
nostru. D;n 232 (dăue sute treidieci si dăue exem
plare) cate mergu post’a, Sibiiulu, Blasiulu, Clu- 
siulu, Aib’a suntu represeDtate cu vreo 100 exemp., 
celelalte se impartu aprăpe numai pe regiunile Tran
silvaniei, cateva pe Aradu, Lugosiu, Caransebesiu, 
Oravitia. In Oradea si Beiusiu 2 (dăue). Preste 
cele 232 se mai distribue si in Brasiovu 20.

Red. „Gaz.*

Asia se crede in unele cercuri. Năue ni se 
pare, după cate opiniuni confidențiali se audira in 
Sibiiu, ca adunările generali au avutu si alte ra
țiuni grave, in faci’a carora densele au consideratu 
intru nimicu acelea sacrificie materiali, care se făcu 
pentru acea făia. Barbatii cu ărqsicare experientia 
in artea tipografiei sciă forte bine, ca una făia pe
riodica de 36—40 căle ce ese numai in 500 de 
exempl. si se da numai cu 2 fi. la membri, este 
mai multu dăruită de catu venduta, prin urmare 
ca tocma de s’ar’ vinde exemplariele tăte, spesele 
totu nu s’ar’ potea coperi din abonamente. Se 
stamu inse strimbu, dăra se vorbimu dreptu: Mem
brii Associatiunei platescu 5+2=7, prin urmare 
densii potu dice in totu momentulu: Noi nu pla- 
timu cei 5 fi. numai cu scopu că se ajuta mu teneri 
dela scăle si profeșsiuni, ci si că Mecenati ai lite- 
rșturei, ai lucrariloru filologice, historice s. c. 1., 
ca la acăsta ne-amu obligatu catra națiune prin 
statutele n6stre. Mai departe noi nu ceremu pe 
acești bani ai noștri foi belletristice, de literatura 
usiorica, volanta, frivola; pentru acelea vomu scăte 
alti bani dăca ne yoru placea. Scimu noi prea bine, 
ca la noi că si la alte națiuni de tali’a năstra, 
adeca in gradulu de civilisatiune in care ne aflamu, 
producte seriăse si cele scientifice au lectori rela
tive fărte pucini, acei pucini inse suntu cumu amu 
dice, aleșii, fruntașii poporului, ai cărui columne 
luminatărie suntu ei. Voimu că acești barbati aleși 
ai natiunei se aiba unu salonu propriu de conver- 
satiune, scutitu de valurile politicei si de tățe ces- 
tiunile prosaice ale dilei, pentru ca’i tienemu demni 
de acăsta. mica favăre ce le potemu face, pre candu 
ei ne presenta limb’a si literatur’a năstra cu tăta 
onărea in republic’a literaria *).  Dăca ei pana a- 
cuma nu s'u folositu după așteptare de acestu fo- 
culariu, caus’a se se caute mai Virtosu in circum- 
stantie cunoscate la toti, independente dela 
vointi'a năstra. Dăra ceea ce nu a fostu pana 
acilea, va fi in venitoriq; pana atunci betraniii 
aduna materialuri din care voru edifica generatiu- 
nile care le succedu. In 15 ani Associatiunea nă
stra ajută unu numeru respectabile de teneri spre 
a se perfecționa in diverse specialități care ne 
lipsea; totu in acei 15 ani cativa barbati immor- 
tali versara cateva sute de mii in fonduri, din alu 
carora venitu junimea cea buna se ajuta cu burse. 

A venitu tempulu că națiunea se căra si dela ei 
fructele studiului loru, inavutirea literaturei năstre. 
Mai in scurtu: asteptamu că in fine se se formedie 
cele trei sectiuui.

Fia asta-data de ajunau a commenta lucrările 
adunarei generale dela Sibiiu. Despre secțiuni ne 
vomu permitte a vorbi la tempulu eeu.

Sciriri dela resbelu.
Lupt’a cea mare, lupt’a ce se păte numi de- 

cidietărie in reshelulu actualu dintre turci si șerbi, 
s’a inceputu, O șcire electrica din Belgradu, cu 
datulu 23 Augustu, comunica urmatăriele. In lup
t’a de adi dela Supovatiu suntu ingagiati 160 mii 
fetiori. Tăta poterea armatei serbesci din valea 
Moravei si armat’a turcăsca sub comand’a lui Ach- 
medu Ejub-pasi’a stau facia in facia. Pana la 4 
ăre după amădia-di, candu primiramu aceste infor- 
matiuni, serbii erau in avantagiu. Si colonelulu 
Horvatoviciu a inceputu ataculu din positiunea s’a 
dela Tresibaba si se spăra cu temeiu, ca dinsulu va 
strimtori pe turci dela spate. Serbii se lupta es- 
cellentu. O mulțime de officieri au cadiutu, intre 
cari cei mai multi suntu russi. Sciri private spunu, 
ca Lesjanin inca ar fi intreprinsu unu atacu catra 
Zaiciaru.

Precandu scriemu noi acum aceste renduri 
păte ca se si scie, pre care parte înclina victori’a. 
Avendu in vedere poterea numerica, trebue se ad- 
mittemu, ca turcii potu mai curendu se reiăsa vic
torioși din acăsta lupta, pentru ca ei au de unde 
se-si intregăsca poterile perdute, precandu serbii 
suntu fărte debili in punctulu acest’a; ei au scosu 
dejă pe campulu de lupta tăte braciele capabile de 
a portă arme, si candu va fi vorb’a de întregire, 
atunci voru trebui se văda, ca le lîpsesce tocmai cea 
mai essentiale si mai principale conditiune pentru 
portarea unui resbelu mare. Cu tăte aceste inse 
intrunescu serbii o mulțime de alte conditiuni, cari 
ne indreptatiescu a crede, ca voru fi in atare, nu 
tocmai se nimicăjca, ci numai se aduca pre ingau- 
fatulu turcu la atrimtăre, incatu se renuncie de 
sila bucurosu la domînatiunea sa asupra popăreloru 
din peninsul'a balcanica.

Dăca Cernaj-ffu nu si va mai imprasciă pote
rile, ci va pune tăta armat’a serbăsca din vqlea 
Moravei, că se dă peptu cu turculu, atunci avemu 
cuventu se credemu, cq indata ce-i va succede se 
sparga centrulu armatei turcesci, atunci i-a successu 
totulu; atunci fia-care corpu de armata turcescu, 
fia elu sub comand’a Iui Ejub, Osman, Mahmud, 
Dervisiu ori chiaru Cherim-pasi’a, va potă fi batutu 
separatu cu mai mare înlesnire. In totu cașulu 
inse nu acăsta va potă fi lupt’a cea din urma. In 
casu candu serbii vorn fi învinși, atunci va avă a 
se mai intemplă o lupta in tienutulu dela Deli- 
gradu, in casqlu contrariu, candu ar reuși învingă
tori, voru avă se mai dă odata peptu cu turcii la 
Nisiu. Dilele proșsime ne voru spune, dăca Cer- 
najeffu a fostu capabilu pentru o missiune asiă 
grea, său ca s’a ingagiatu orbesce a esecută unu 
lucru, care n’a fostu nice pentru nasulu seu (resp. 
capulu seu), nice pentru poterile de sub dispositiu- 
nea sa.

Turcii din partea loru si-au indreptatu tăta 
poterea catra Alexinati, unde voiescu se ajunga cu 
ori ce pretiu in dilele cele mai de aprăpe. Centrulu 
armatei, ce se afia la Nisiu sub comand’a genera- 
lissimului Abdul Cherim-pasi’a, atacă frontulu ar
matei serbesci din valea Moravei, ăra arip’a stanga 
de sub conducerea lui Achmed Ejub-pasi’a plecă in 
marsiuri fortiate preste munți, vali si coline si a- 
junse pana la doue miluri aprăpe de Alexinati, unde 
o intempinara avantgardele serbesci.

— Cumca s’a inceputu lupt’a cea mare se 
vede si de acolo, ca turcii si-au mai concentratu 
poterile catra Nisiu, asiă incatu colonelulu serbescu 
a potutu fora mare versare de sânge se cucerăsca 
ărasi orasiulu Cniazevatiu si se ocupe înălțimile 
dela Tresibab’a. Se dice ca turcii s’au retrasu din 

Cniazevatiu, deărace s’au convinsu ca le este cu 
nepotintia se pună man'a pe defileurile dela Banja. 
— Zaiciarulu inca va cadă in curendu ărasi in 
manile serbiloru.

Inse precandu lupt’a cea mare abiă s’a ince
putu, si precandu turcii sunt mai multe miluri de
parte de Alexinati si păte nice nu voru ajunge se 
vădia vr’odata acestu orasiu si forturile sale, pre 
atunci amicii turciloru sciu se spună, ca turcii au 
inceputu dejă se incongiure orasiulu Alexinati si 
ca bombardamentulu se va începe neamanatu. Totu 
binevoitorii amici ai turciloru mai scîu inca si a- 
ceea s’o spună, ca Mukthar-, Mahmud- si Dervisiu- 
pasi’a si au reculesu poterile si voru atacă acum 
împreuna pe muntenegrini. Nu scimu, dăca e ade
veru său du, inse chiaru asiă se fia, totuși ne place 
a crede, ca indata ce voru ajunge pe man’a iata- 
ganeloru muntenegrine nice pravu si pulvere nu 
se va mai alege de ei.

Dăr' domnii, cari ar voi se văda pe turci vic
torioși, dictandu pace serbiloru învins1, mergu si mai 
departe cu infamele loru scornituri; ei sustienu 
mortisiu, ca Serbi’a se va dechiară in curendu in 
privinti’a conditiuniloru de pace puse de Turci’a; 
ca Ristici si principele Nichit'a ar fi înclinați spre 
pace pre basea statului quo. Diferinti’a de eri 
pana astadi este numai, ca conditiunile, ce se pre
tinde ca le ar fi pusu turcii pentru inchiarea păcii, 
s’ar mai fi schimbatu de catra poterile europene, 
cari afara de Germani'a s’ar fi si dechiaratu pen
tru pace. Aceste conditiuni modificate ar fi, că 
Serbi’a se platăsca Turciei o desdaunare de resbelu 
de 400 de mii galbini, inse in rate de mai multi 
ani. Territoriulu si constitutiunea Serbiei remanu 
neschimbate in sensulu tratatului de Parisu; Tur
ci’a nu va avă dreptu de ocupatiune in Serbi’a; 
militiele Serbiei inca remanu, inse se nu se urce 
numerulu preste 20 de mii; armat’a regulata ac
tiva se nu fia mai mare de 4860 feciori.

Inse noi scimu ce valăre au aceste sciri ale 
amiciloru turcesci si că se scia si alții inregistramu 
aci urmatări’a desmintire officiale din Belgradu, 
care dice: „Telegramele publicate de „Peșter Lloyd*  
si datate din Vien’a, Constantinopole, Cnijazevatiu 
si Belgradu despre intrarea trupeloru turcesci in 
Banja, despre convocarea comitetului instituitu din 
sinulu camerei sub presiedinti’a principelui, despre 
starea ostiriloru serbe dela Iavor, despre crisea mi
nisteriale, despre tramiterea unui vaporu austriacu 
pentru transportarea pe pamentu austriacu a con- 
sulelui Wrede cu personalulu si archiv’a consulatu
lui, despre ocuparea Mitrovitiei de catra turci, des
pre retragerea armatei dela Drina in interiorulu 
Serbiei, si in fine despre demissionarea colonelului 
Orescoviciu, suntu inventiuni reutatiăse, fabricate de 
catra corespondintii, cari au fostu dati preste gra- 
nitia din Serbi’a*.  — Asemeni inventiuni fabrica 
corespondenții ausțro-maghiari chiaru si dăca nu 
voru fi dati preste granitia, deărace ei sciu, ca nu
mai asemeni sciri suntu plăcute si binevenite la 
stapauii loru.

De sub stegeariulu lui Horia 
in Augustu 1876.

„Vietia in libertate, 
ori mărte striga toti.“ 

A. Muresianu.

Este dejă unu anu de dile, de candu creștinii 
din provinciele turcesci s’au rescolatu cu arm’a in 
mana contra tiraniei semi-lunei si si-au luatu de- 
vis’a, său de a frânge catenele acelei tiranie si a-si 
câștigă libertatea si viăti’a, său se măra mai bine 
in Ippța cu gloria deplina, decatu se mai șuferia 
jugulu barbarismului si alu crudîmei asiatice, Iu 
acăsta lupta de viătia său morte li veniră in fine 
intru ajutoriu si alti frați liberi din apropiare si 
asiă se încinse unu resbelu, care si astadi devas- 
tăza si uda cu sânge omenescu campiele cele mai 
manăse din acele provincie. Inse cu tăte aceste 
ppterjle loru se păru p nu fi deștyjq dq tari «pre 
U înfrânge cerbiceq, tiraniei, și sunt multi ămeni, 
ba șe afia chiaru si staturi, cari dorescu din anima, 
că tirani'a, supremati’a turcăsca se triumfe asupra 



incordariloru de eliberare ale poporului crestinu, 
pentru că astfeliu se-si păta conservă si chiaru 
intari ii dinsele supremati’a lorii asupr’a popăreloru 
suppuse comandei loru.

Si precandu popărele împilate se lupta pre 
y:ătia si mărte pentru dobândirea libertății, pre 
atunci la noi poterea de stătu prin organele sale 
comite cele mai punibile atentate asupra libertății 
aeeloru popăre, cari mai înainte de ast’a si-au res- 
cumperatu cu saDgele loru o mica parte a daruri- 
loru libertății. Dovăda despre acăst’a ne oferu or- 
dinatipnile judecatorieloru regesci uuguresc.i din 
Ienopolea (comit. Aradului) ai Bai'a de Crisiu 
(comit, Zsrandului.) Aceste doue judecătorie au 
indreptatu catra notarii ai primarii comunali ai 
preate totu catra poporulu de pre territoriulu loru, 
— cu ignorarea auctoritatiloru politice, — cate 
unu intimatu de cuprinsulu urmatoriu: „Acăsta ju
decătoria resp. aceste judecătorie numai atari in
trate voru mai primi de baae pentru resolvire, cari 
voru fi redactate in limb’a officiale maghiara, prin 
urmare partitele sunt invitate si totu-odata se făcu 
atente, că se se folosăsca esclusivu de limb'a ma
ghiara, eventualu se se ecluda la fia-care intrata 
cate o traductiune maghiara autentica cu atatu mai 
vertosu, ca-ci acele scripte, cari nu voru fi redac
tate țn limb’a maghiara, său nu voru fi provediute 
cu traductiuni autentice, se voru reieptâ din of- 
ficiu."

Prin urmare pre basea acestei ordin, si estrasele 
matriculari, ce se ceru la căușele ereditarie, sunt de a 
se estradă de catra preutii respectivi in limb’a ma
ghiara, dăca este vorb’a se crutie pre bieții ceta- 
tieni de spesele de traductiune si de spesele pen
tru autenticarea aeeloru traductiuni. Aci este violata 
legea in modulu celu mai flagrantu; art. de lege 
44 din 1868 calcatu in petiăre, pre langa tăte 
promissiunile dluj Tisza, ca va respectă legile pana 
candu voru fi legi. Se vede inse, ca legea a deve
nita fleacu, pentru ca o calea in peciăre si o insulta 
chiaru aceia, cari in prirn’a linia sunt chiamati a 
o respectă. Aceste ordinatiuni au scopulu duplice, 
de a maghiarisâ si totu-odata de a supune pre 
cetatienii nemaghiari la o grea dare indirecta in 
favărea statului maghiaru; 4>^race dinsii voru fi 
necessițăti qău a-si cqpcfede căușele in manile un- 
guriloru, cari voru potă se-i despăia, fora se li faca 
vr’o treaba, său dăca nu, se speseze pentru traduc
tiuni si autenticari si se platăsca statului tacsele 
de timbru totu îndoita. Asiă nu credu se fia nice 
chiaru in Turci’a.

Precum sum informata, vice-comitele Zaran- 
dului a făcuta pași in acesta respectu la inaltulu 
ministeriu cu rogarea, se binevoiăsca a nullifică 
acele ordinatiuni ale unoru ămeni nechiamati de a 
face său a modifică legi, si se-j iă chiaru la re- 
spondere pentru violarea legii. Respunsulu se astăpta, 
inse de buna săma acel'a va fi in favărea călcării 
de lege, ca-ci acăst’a este astadi la ordinea dilei.

In acestu stadiu ne afiamu noi romanii astadi 
sub constitutionalismulu maghiaru, precandu creștinii 
din orienta lupta pentru emanciparea loru de sub 
turcu și-ai versa sângele pentru devis’a: „vietia in 
libertate “ . . .

Nu potu a nu aminti aici si despre decursulu 
siedintiei municipali tienuta in 10 Iuliu a. c. alu 
careia obiectu principalu de discusiune a fostu: 
cetirea proiectului minister alu, prin care unele co
mitate au se sufere nu numai ciungarire, ci nimi
cire totala. Intre celea din urma se afla si Zaran- 
dulu. Facia de acestu proiectu comitetulu si dede 
eșpressiunea: „Cu machnire se iă la cunoscinția 
acăsta procedare a guvernului, si cu părere de reu 
se constatădia, ca in tempu de 10 ani cate pro
iecte s’au facutu si sub3ternutu înalt, ministeriu din 
partea acestui comitetu parte au fostu anullate, 
său desconsiderate, si parțe nice pana astadi resol- 
vite; de-ci se-i fia de bine/ Titus,

Prea stimate domnule redactoru.
Subscrisii ve răga cu totu respectata, se bine

voiți a da locu in stimatulu diurnalu ce redactați 
urmatoriului

Anunciu,
Comitetulu despartiementului cerc. X. (Clusiu) 

alu „Associatiunei transilvane pentru literatur’a si 
cultur’a poporului romanu,*  anuncia prin aceste, ca 
adunarea generala de estu-tempu a despartiementu- 
lui e statorita a se. tienea la Agiresiu (Egeres), 
comuna langa c^)ea ferata intn Clusiu si Huedinu, 
in 20 Sept. st. n. diu’a de s. Mari’a mica.

PROGRAMA:
1. deschiderea adunarei prin directoriulu des- 

partiementului; 2. reportulu secretariului despre
activitatea comitetului si alu cassariului despre sta
rea cassei; 3. esmiterea comissiuniloru si esamina- 
rea ratiocinieloru, pentru inscrierea membriloru noui 
si incassarea tacseloru si pentru statorirea bugetu
lui pre anulu venitoriu, cum si reportulu acestoru 
comisjiuni; 4. reinnouirea comitetului; 5. pertrac
tarea propuneriloru, ce eventualmente se voru face; 
6. prelegerea desertatiuniloru; 7. defigerea locului 
si dilei adunarei generali urmatărie; 8. închiderea 
adunarei prin directoriu. La care adunare onor, 
domni membrii din despartiementu si alti amici ai 
culturei poporului suntu ou totu respectulu invitați 
a luă parte in numeru catu mai mare.

Totu-odata se aduce la eunoscinti’a onoratului 
publicu numele aGeloru st. domni, cari cu ocasiu- 
nea adunarei generali tienuta in 26 Octobre 1875 
la Mociu, au conferitu la fondulu infientiendei scâle 
normali rom. in Mociu, in fruntea cărei comissiuni 
se afla domnulu Ananie Trombitiasiu, si adeca: Dr. 
Gregoriu Silasi 20 fl., Ananie Trombitiasiu 50 fi., 
Nicolae Popu prot. or. din Fenesiu 10 fi., Lazaru 
Macsimu 20 fi., Simionu Moldovanu 10 fl., Theo- 
doru Dumbrava 5 fl., Ioanne Sapunescu 50 cr., 
Hieronimu Bozacu 1 fl., Nicolae Moldovanu 2 fl., 
Ioanne Danu 1 fl., Dr. Isacu 1 fl.

Din șiedinti’a de comitetu a despartiementului 
cerc. X. Clusiu in 19 Augusta 1876.

Dr. Gregori Silasi, 
director, despartiemepț.

Demetriu Popu, 
actuariulu despart.

Ananclu iiterariu.
A esitu de sub tipariu opulu intitulata: 

„Carte de lectura pentru classele gimnasiali 
inferiore“ redactata de I. V. RUSU, prptop. si 
profesaore c(e limb’a si literatur’a romana la gimna- 
siulu regiu de stata din Sibiiu.

Lips’a unei cârti de lectura s’a semtitu aduncu, 
atatu la gimnaste romane catu si la celealalte 
gimnasie, unde limb’a romana se propune că obiectu 
de invețiamenta-

Numit’a carte contiene piese de lectura alese 
si culese din mai multi auctori distinși, cu respectu 
la diversele specialități de literatura si scientia. 
De aceea ne si permittemu a atrage benevoitări’a 
atențiune a Directiuniloru gimnasiale respective, a- 
supra amentitului opu, carele este aprobata (in ma- 
nuscriptu) si din partea înaltului ministeriu regiu 
ung. de culte si instrucțiune.

Pretiulu unui esemplariu legatu (cu păreți tari) 
costa 80 cr. v. a., dr’ a unui esemplariu nelegatu 
costa 70 cr. v. a.

Cei ce dorescu a-si procură numitulu opu, si 
-ta potu procură deadreptulu dela respectivulu edi- 
toriu 8U8U amentitu din Sibiiu.

Noutati diverse.
— (Ideile unei femei despre femei). 

Unu diurnalu de Pariau publica urmatăriele cuvinte, 
cu cari o femea francesa se adressăzi catra femei 
dicundu: „Femeile vărsa de atatea ori si atate lacrime, 
ipcatu cugeta omulu ca ele sunt cele mai nefericite 
fiintie pe pamentu. Ele dicu, ca sunt create numai 
că se suferia, ca sunt victime simple, inse nu in- 
trăba, ca ale cui victime sunt? ca-ci atunci ar 
află, că sunt victimele neactivitatii, care le arunca 
in braciele cugeteloru rele si face că tempulu se 
le fia lungu si viăti’a se le para ingrata; victime 
ale debilității proprie, care le face obiectu de jocu 
alu capricieloru proprie si ale altor’»; victime ale 
frivolității, care le face se suferia ori-ce umilire 
pentru lucruri de nimicu, ce le multiumesce numai 
vanitatea; ele sunt in fine victime ale spiritului 
loru celui micu, care le marginesce activitatea numai 
la intrige galante său la certe familiari:*  — Pentru 
aceea icriitărea francesa le recomenda femeiloru, 
că se-si stărga lacrimele si se rosiăsca înaintea 
adeverului si a naturei, care dela dinsele inca cere 
aceeași activitate si aceleași grigi pentru esistentia, 
că si dela barbati. Virtutea nu se nutresce din la
crime. Femeea n’are decatu se lucre, se fia ne
contenita activa, ai atunci de buna săma i va lipsi 
tempulu, de a plânge despre calamitatile imaginate 
si de a se maniă de pretins’a injuria a sortii, care 
nu este alta, decatu drăpt’a resplata a ignorantiei 
si a letargici sale.

— (Crud elita ti le) basi-bozuciloru in Bul- 
gari’a sunt inspaiman,țatărie si revoltatărie. Achmed 
Aga, capitanulu unei companie de basi-bozuci a 
napaditu in Batacu si cu ajutoriulu bandei sale de 
fiăra selbatice, a macelaritu opta mii de ămeni, a 
arau de viui 200 de femei si copii, cari se refu- 
giasera in localitățile scălei si vr’o 70—80 de 
fetitie mai frumusiele le-a impartitu prin haremurile 
din satele turcesci vecine. Pentru aceste crudelitati 
fu recompensata din partea guvernului cu rangulu 
de pasia. De aici se vede, ca crudelitatile se in- 
templa cu scirea si voi’a, ba chiaru la ordinulu gu
vernului din Oonstantinopole. Si totuși se mai afla 
ămeni si chiaru staturi europene, cari spriginescu 
pre turci in acăsta direcțiune a loru; dăr’ aceia 
inca nu potu fi mai buni si cu cugete mai curate 
decatu basi-bozucii.

— (Anunciu mi li tari u.) Comand’a mili
tare din Sibiiu ni tramise spre publicare unu estrasu 
alu cond(tiuniloru pentru primirea de tineri in 
scălele de cădeți. Spatiulu nu ne permite se-lu 
publicamu in totu cuprinsulu seu, cu atatu mai 
vertosu, ca terminulu de insinuare este numai pana 
la 1 Sept, a fia-carui anu si asiă pentru anulu 
acest'a este tempulu cam scurtu. Conditiunile a- 
ceste, ce sunt datate dela 20 Augustu a. c. sunt 
pre scurtu urmatăriele: „Se primescu in scăle de 
cădeți acei tineri din starea civila, cari au primitu 
buna educatiune si si-au castigatu cunoscintiele 
elementari de cultura, si cari au împlinita anulu 
14 lea, dăr n’au trecutu preste anulu alu 17-lea 
de etate. In suplice "e se spună, ca la ce corpu 
de armata, la ce scăla si in ce anu vră respecti- 
vulu se intre de buna voia in armata, si se fia 
instruite cu atestata de botezu, cu testimoniu de 
moralitate dela auctoritatile politice, cu testimoniu 
despre progressulu in studie in anulu scol, din 
urma, cu atestata medicalu despre aptitudinea cor
porale, cu atestata de patria si despre invoirea 
parintiloru său a tutoriloru, si in fine cu reversu, 
ca se obliga a servi in armată preste tempulu 
legata. Totu cam sub aceste conditiuni se primescu 
in scălele de cădeți său in armata si acei tineri, 
cari au trecutu preste alu 17-lea anu de etate si 
voiescu se intre de buna voia in armata. — Tra- 
gemu atențiunea parintiloru romani asupra acestui 
anunciu si avendu in vedere, ca astadi niminea nu 
se mai pățe subtrage dela servitiulu militariu, se 
voru află multi, cari voru dedică de tempuriu pre 
fiii loru carierei militari, care in tempurile năstre 
este de preferitu ori cărei alte cariere, care face 
pe junele romauu a recurge la poterea de stata, 
pentru că se-i dă panea de tăte dilele. Inse precum 
in starea civile, asiă si in cea miljtaria numai a- 
tunci va potă se faca cineva cariera buna, dăca 
se va dedică ei din tineretie său chiaru din co
pilăria.

— (Imperatorele Russiei) a primitu 
invitarea de a fi nasiu alu nou născutului fiiu alu 
principelui Milanu si că substitutu alu seu la bo
tezu a tramisu pe generalulu Kaufmann. Acestu 
botezu a data imperatorelui rqssiloru cea mai buna 
ocasiune, de a țramite in Belgradu si de acolo pe 
campulu de lupta pre unulu dintre cei mai celebri 
generali russesci. — După botezu principele se va 
duce la armata, unde ta va insoci si generalulu 
Kaufmann.

• — (Incendiu). In comun’a Bogaciu a arau 
trei dile dupa-olalla adeca in 12, 13 si 14 Aug, 
— „Pest. L.“ relatăza ărasi despre unu incendiu 
mare in Muresiu-Osiorheiu. De astadata se fi ca- 
diutu 8 case prada focului. —

— (Jubileylu de 80 ani a lui Wran- 
gel). Maresialulu prussianu de Wrangel ’si a 
serbatu in 15 Augustu a. o. jubileulu de 80 ani, 
de candu a intrata in servitiele militare. Elu a 
intrata adeca in 15 Augusta 1796 in regimentulu 
de dragoni d. Werther.

— (Osmanu-pasi’a) prisonierulu munte- 
negriniloru nu e identicu cu Wolf, alias Farkas. 
Dămn'a Dr. Kornstein din Oradi'a-mare, nepăt’a 
tai Wolf-Farkas s’a adressatu adeca la ministeriulu 
de esterne cu întrebarea, dăca intr’adeveru Osman- 
pasi’a este unchiulu seu Farkas, si a primitu ur- 
matoriulu respunsu :

„Dămn’a mea! Respundiendu la scrisărea Dtale 
din 4 1. c. adressata Exc. Sale ministrului de es
terne c. Julius Andrâssy, amu onăre a-Ti comu
nică, ca Osman-pasi’a care a fostu prinsu in bata- 
li’a dela Vrbica de catra muntenegrini, este după 
informatiunea țninisteriului de esterne de vitia cer- 
chesiana, scirea adusa de catra foile năstre patrio
tice, ca Osman-pașia ar’ fi identicu cu locotenintele 
emigratu in 1849 Farkas (Wolf) se basăza prin 



urinare numai pe o erdre. Primiți 8. c. 1. Vien’a 
8 Augustu. Emerich Pechy, secretariulu presi- 
diului.*

— (Deinissionare.) Ministrulu maghiarii 
de agricultura, industria si comerciu br. Simonyi 
Ludovicu si-a datu demissiunea si Domnitoriulu i-a 
primit’o. —

— (Denumire.) In locnlu repausatului mi
nistru de financie comunu Holzgethan, s’a denumitu 
br. Hoffmann, fostu siefu de secțiune in ministe- 
riulu de esterne.

(Invitare la adunare). Dlu Szentivâuyi, 
nou denumitulu comite alu comitatului Brasiovu 
invita pe membrii comitetului municipalu la prim’a 
siedintia, ce dice ca o va tiend dsa (fogok tartani) 
la 4 Sept. a. c. la hotelulu . wS6re*.  Obiectele 
voru fi depunerea juramentuli din partea dsale si 
cetirea unoru ordiuatiuni guverniali.

— (Bibliothecele Parisului). Facan- 
duse revisiunea bibliotheceloru din Parisu s’a con- 
statatu ca, bibliothec’a din arsenalu contiene 200 
mii tomuri si 8000 manuscripte; bibliothec’a Sor- 
bonei 80,000 tomuri; institutulu medicalu 35,000 
tomuri; bibliothec’a natiunala are 1.700,000 to
muri si 70,000 manuscripte, 1 milionu de tipare 
pe otielu si charte pre lenga 1.700,000 medalii; 
bibliothec’a Mazarin 200,000 tomuri, 4000 manus
cripte si 80 reliefuri de monumente pelasgice din 
Greci’a, Itali’a si Asi’a mica; bibliotec'a St. Gene- 
vieve 160,000 tomuri si 35,000 manuscripte; in 
totalu posedu aceste bibliotheci 2.375,000 tomuri.

Mai nou.
Scirile dela 24 Augustu ce ne vinu din Bel- 

gradu, 8punu ca lupt’a durdza de cinci dile necon
tenita. Serbii s’au luptatu bine si au respinsu pre 
inimicu, care s’a retrasu pe malulu stangu alu Mo
ravei. — Dela Vien’a se comunica inse, ca lupt’a 
cea mare s’a intemplatu deja in 23 Aug. la Supo- 
vâtiu, unde ambele parti luara parte la lupta cu 
cate 80 de mii feciori si unde serbii ar fi fostu 
batuti. Asemenea se mai dice, inse nimenea nu 
crede inca, ca fortificatiunile dela Alexinati au in- 
ceputu deja a arde in urm’a bombardamentului tur- 
ciloru. Armat’a serbdsca s’ar fi retrasu spre Deli- 
gradu. — Din tdte aceste sciri nu potemu scGte 
adeverulu. Trebue deci se mai asteptamu.

Nr. 2466—1876. 2—3
I. Escriere de concursă.

Pentru unu stipendiu de 315 fi. v. a. usuatu 
de Petru Vladu D-rdu in medicina la C. E. uni
versitate din Vieu’a; pentru unu stipendiu de 84 fi. 
v. a. usuatu de Jacobu Micu juristu in a. I; pen
tru cinci, stipendia de cate 63 fi. v. a. usuate unulu 
de Nicolau Motocu juristu absolutu, alu doilea de 
Alesandru Popu juristu in anulu I; alu treile de 
Ioanu Bianu gimnasistu absolutu; alu patrule de 
Justinu Colbasi gimnasistu absolutu; alu cincile de 
Augustinu Fratila gimnasistu absolutu, tdte din 
fundatiunea repausatului Dr. de medicina Simeonu 
Romantiai, parte devenite curatu vacante, parte de- 
chiarate de atari, precum si pentru unu stipendiu 
de 60 fi. v. a. din aceeași fundatiune usuatu de 
gimnasisiulu absoiutu Georgiu Secasiu, dechiaratu 
de vacante, prin acdst’a se escrie concurau pana in 
IO Septembre a*  c. st. n.

La stipendiale preatinse potu concurge:
1. Numai acei teneri studenti pauperi, cari suntu 

nascuti in marele principatu alu Transilvaniei.
2. Cari au din studia calculi de eminentia si por

tare morale buna.
3. D’impreuna cu auditorii de medicina si de jura 

acei’a, cari se voru aplică la scientile reali, 
precum: technica, montanistica si silvanistica.

4. Dintre concurenti voru avd preferintia „caeteris 
paribus" cei de origine nobili, si consângeni 
piului fundatoriu.

5. Dela concurenti se cere, că testimoniele alatu- 
rande la cererile loru concursuali se le dâ in 
origine ori in copia legalisata, se producă carte 
de botezu; dr’ atestatele de paupertate se fia 
provediute cu subscrierea antistiei comunali si 
a parochului respectivu si intarite cu sigilulu 
comunale si parochiale precum si cu subscrierea 

officiului politicu cercuale, dr’ in cetati si opide 
cu subscrierea parochului si a antistiei cetatiene 
ori opidane.

Cererile concursuali astfeliu adjustate se le 
sustdrna pana in terminulu prefiptu la. subsemna- 
tulu consistoriu metropolitanu.

Datu Blasiu din siedinti’a consistoriale tie- 
nuta in 16/4 Augustu 1876.

Consistoriulu metropolitanu gr. cat. 
de Alb’a-luli’a si Fagarasiu.

II. Escriere de concursă.
Pentru unu stipendiu de 120 fi. v. a. din 

fundatiunea fericitului Efraimu losifu Klein de 
Munthiulu usuatu de Alexandru Popsioru montanistu 
absolutu de Schemnitz devenitu vacante prin acdst’a 
se escrie concurau pana in 10 Septeillbre 
a. c. st. n.

Pentru dobândirea acestui stipendiu potu con
curge acei teneri studenti pauperi, nascuti in 
Transilvani’a, cari au dein studia I-a cu eminentia 
si portare morale buna si frecuentdza institutele 
de invetiamentu din Blasiu, dintre cari consângenii 
piului fundatoriu .caeteris paribus" voru avd pre
ferintia.

Concurentii la acestu stipendiu au de a’si 
tramite cererile loru concursuali instruite cu rece- 
rutele testimonia scolastice si atestate de botezu si 
paupertate pre terminulu prefiptu la subsemnatulu 
consistoriu metropolitanu.

Datu Blasiu din siedinti’a consistoriale tie- 
nuta la 16/4 Augustu 1876.

Consistoriulu metropolitanu gr. cat. 
de Alb’a-Juii’a si Fagarasiu.

III. Escriere de Concursu.
Pentru unu stipendiu de 60 fi. v. a. din fun

datiunea lui Ioanu Gavrila Vajd’a de Sodsmezo 
(Glodu) fostulu cassariu de banca la cass’a regia 
principale din Sibiiu si a sociei lui Elisabet’a n. 
Fuleoviciu, usuatu de Emiliu Vajd’a gimnasistu ab
solutu, pentru nelegitimarea despre progressulu fa- 
cutu in studia in anulu scolasticu espiratu pre ter
minulu prefiptu, dechiaratu de vacante, prin acdst’a 
se escrie concursu pana in IO Septembre 
a. c. st. n.

Competitorii la acestu stipendiu in suplicele 
loru concursuali voru avd de a documentă :
1. Ca frecuentdza vreo sc61a publica reale, gim- 

nasiale, academica, sdu universitate ori politech- 
nica câ ascultători ordinari.

2. Ca au portare morale buna, ca au facutu pro
gresau bunu in studia, ca suntu de religiunea 
gr. cat. sdu de confessiunea gr. resaritdna si ca 
sciu bene romanesce.

3. Ca suntu consângeni cu piulu fundatoriu sdu 
cu aoci’a acestui’a.

La casulu candu din familiele fuudatoriloru, 
nu s’ar’ află competitori cualificati, acestu stipendiu 
se va conferi si la teneri romani, cari pre lenga 
conditiunile de sub 1 et 2 voru potd documentă, 
ca intr’adeveru suntu seraci si lipsiți de midiulâce 
de intretienere, si ca au facutu progressulu celu 
mai eminente in studia preste totu.

Suplicele concursuali instruite cu documentele 
recerute se voru susterne pre terminulu prefiptu la 
subsemnatulu consistoriu metropolitanu.

Datu Blasiu din siedinti’a consistoriale tie- 
nuta la 16/4 Augustu 1876.

Consistoriulu metropolitanu gr. cat. 
de Alb’a-Juii’a si Fagarasiu.

IV. Escriere de Concursă.
Pentru ddua stipendia de cate 40 fi. v. aust. 

unulu folositu de gimnasistulu absolutu Victoru 
Smigelski, altulu de gimnasistulu Georgiu Moldo- 
vanu din fundatiunea Alutaniana, cela de antaiu 
devenitu curatu vacante, dr’ alu doile pentru nele- 
gitimare despre progressulu facutu in studie in an. 
scol, espiratu pre terminulu prefiptu, dechiaratu de 
vacante, prin acdst’a se escrie concursu pana in 
IO Septembre a. c. st. n.

Competitorii la aceste stipendie in intielesulu 
litereloru fundatiunali voru avd a documentă:
1. Ca se tienu de categori’a studentiloru, prin ur

mare, ca frecuentdza vre-o universitate, politech- 
nica, academia, ori vre-o scdla publica gimna- 
siale, reale, comerciale ori preparandiale etc.

2. Ca suntu de religiunea gr. cat., ca au facutu 
progresau bunu in studia si au avutu portare 
morale buna.

3. Ca suntu romani consângeni cu piulu fundatoriu. 
La casulu candu nu s’ar’ află concurenti consân
geni cualificati, aceste stipendie se voru conferf 
si altoru studenti romani gr. cat. cu progresau 
eminente si portare morale laudavera.

Cererile concursuali instruite cu documentele 
recerute se voru susterne pre terminulu prefiptu la 
subsemnatulu consistoriu metropolitanu.

Datu Blasiu din siedinti’a consistoriale tie- 
nuta la 16/4 Augustu 1876.

Consistoriulu metropolitanu gr. cat. 
de Alb’a-Juii’a si Fagarasiu.

Nr. 885. 1-3
Concursu.

Pentru ocuparea statiunei de invetiatoreasa la 
scdl’a comunala de fetitie din opidulu Hatiegu 
se deschide prin acdst’a concursu cu terminulu pana 
la 15 Septembre 1876 st. n.

Emolumentele suntu: in bani 400 fi. v. a. si 
cuartiru sdu in lips’a cuartirului relutu de 60 fi. 
v. a.; cei cari voru a competî la acestu postu au 
a-si așterne concursele loru bine instruate cu docu
mentele recerute si cu deosebire despre cun6scerea 
limbeloru patriei romana si maghiara la scaunulu 
slolastecu comunale in Hatiegu. —

Barsanu m. p. 
primariu.

Aiiiiiiciu!
Subscrisulu amu on6re a face cunoscutu, cumca 

amu deschisu

cancelari’a advocatiala
in Elisabetopole.

nSTicolan. de Sia.stai,1-3 presiedinte jud. reg. in pensiune.
Pretiurile piacei

in 25 Augustu 1876.

Mesura Speciea fructeloru Protiulu
fl. I cr.

Granu
fruntea . 
midiulociu 
de diosu

Ovesulu

fromosa 
de midiulocu 
frumosu 
de midiulocu 
frumosu 
do midiulocu

1 Chilo |

Mestecatu 
Secara j- 

Ordiulu |

I 
f

Poruinbnlu 
Meiu 
Hrișcă 
Mazeroa 
Lintea 
Easeolea . 
Sementia de 
Cartofi 
Carne de vita .

„ de rimatoriu 
„ de berbece 

Șefi de vita prospetu 
topitu

inu

7 74.
7 23
5 83
5 20
4 54
4 42
3 55
3 42
2 —
1 80
4 98
3 44

3
—

14 —
2 58

— 36
— 48
— 28
30 —
— 36

o

o

«

Cursurile
la bursa in 25 Augustu 1876 stă asia:

Galbini împărătesei — — 5 fl. 86 cr. ▼. a.

Napoleoni — — — 9 9 72 9 9

Augsburg — — — 102 9 65 9 9

Londonu — — — 121 9 65 9 9

Imprumutulu naționalii — 69 9 85 9 9

Obligațiile metalice vechi de 5% 66 9 40 9 9

Obligațiunile rurale ungare 74 9 — 9 9

n » temesiane 73 9 — 9 9

» » transilvane 74 39 — 9 9

croato-slav. 85 9 — 9 9

Acțiunile bancei — — 856 93 — 9 9

„ creditului — — 139 9 20 9 9
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