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"Analis’a programei boieresc!.
In nr. precedente cu ocasiunea anunciarei dia

riului Senioriloru si cavaleriloru transilvăneni, eramu 
de părere, ca trebue se revenimu la ele. Este ade- 
veratu, ca program’a diariului aristocrației nâstre 
conservative nu se ocupa nici cu unu cuventu le- 
ganatu de sârtea poporului nostru, pentru a cărui 
emancipatiune si prosperitate asudamu si noi aprâpe 
patrudieci de ani; dâra acea tăcere nu ne impedeca 
intru nimicu că se ne ocupamu noi de program’a 
si de tâte tendintiele acestei aristocrații istorice, pe 
terrenulu aratatu de ea insasi, intre terminii ma
relui principatu alu Transilvaniei, si chiaru mai 
departe in regiunile, in care au se apere si aristo
crații noștri interesse materiali, spirituali, politice, 
naționali, si preste totu de civilisatiune genuina. 
Vedemu noi bine, ca acestu collegiu de patriciani 
s’au adressatu numai catra lectorii c i v i 1 i s a t i ai 
Transilvaniei, si ne este totu-odata cunoscutu, ca 
domnialoru cari -si petrecu tâta viâti’a in regiunile 
superiori, acasa si in străinătate, nici prin minte 
nu le vene, ca s'ar’ potâ afla âresi-care urme de 
civilisatiune chiaru si la „Valachi", dâca nu mai 
multe, celu pucinu atatea, cate se afla in Secuimea 
din munții orientali ai tierei, zâu pe pustele Un
gariei, sâu in Croa'ti’a, ba dâra si atata, catu se 
vede in acele orasiele unguresci, ce sâmena asia 
multu cu cele turcesci din Bosni’a si Hertiegovin’a, 
din Bulgari’a si Dobrogea. Departe de a imputa 
domniloru acea scapare din vedere, noi din contra, 
o scimu escusa cu educatiunea ce -si iâ fia-care 
omu si chiaru classe de âmeni prin poterea impre- 
giurariloru dela care depende. Tocma asia vomu 
cere si noi scusele nâstre, dâca ocupandu-ne de 
modulu intrarei senioriloru in acțiune, nu vomu 
potâ dispune de acele maniere elegante, de espres- 
siuni alese si de aceea ce francesulu numesce asia 
de frumosu verva in stilu, totu atatea calitati 
proprii aristocrației bine educate, calitati care de 
comunu se denâga 6meniloru esiti din burgesia sâu 
din opinca. Noi inse pe langa tâte aceste defecte 
ale nâstre simtimu in midiuloculu atatoru calami- 
tati fora- nume, adeverata consolatiune, ca după 
atatea diecimi de ani si anume după catastrofele 
din 1848/9, după luptele politice din anii 1861—4, 
apoi după desertiunea fatale din 1865/6, in fine 
aristocrati’a si democrati'a acestei tieri, totu-odata 
că representante de dâue nationalitati genetice, se 
vedu apropiate facia in facia pe acelasiu terenu, 
in positiune de a-si da dreptate un’a la alt’a si — 
ce e mai multu, de a potâ merge alaturea pe ace
eași cale, pana la unu stadiu ârecare. Se nu ne 
pregetamu a siipune la una scurta analisa progra
m’a boieriloru noștri si ne vomu convinge, ca as- 
sertiunea nâstra este intemeiata.

Magnații si toti cavalerii fundatori ai diariului 
„Ebredâz" (Deșteptarea) afla si sustienu, ca acești 
nâue ani trecuti au fostu unu periodu fârte scurtu 
alu unei decadentie progressive. Sententia terri- 
bila acâsta, esita din condeiele optimatiloru tierei, 
noi inse o subscriemu din convicțiune intima, pen- 
tru-ca este adeverata si pentru-ca seniorii cu acâsta 
recunoscu totu-odata, ca pana in an. 1867 starea 
nâstra chiaru in mani’a absolutismului care domi
nase diece ani si in mani’a celoru trei belluri crunte, 
totu era mai prospera decatu cea de astadi, la care 
a decadiutu.

„Dâca ar’ fi voitu cineva se ne. ruinedie in- 
adinsu, prin măiestria, totu nu ne-ar’ fi potutu a- 
duce mai curendu la dissolutiunea totala".

„Opiniunea publica a Europei, vediendu-se in- 
sielata de catra ungureni, dete din umeri si trectl 
preste densii la ordinea dilei*.

De candu lumea, toti trufașii fanfaroni au pa- 
titu asemenea si s’au discretitatu in modu irrevo- 
cabile. Subscriemu si assertiunile susu atinse ale 
boieriloru.

„Partit’a fusionata sub conducerea lui Tisza 
inca a desperatu. Apoi ca inca fusiunea de anti- 
erti fusese effectulu ultimei desperatiuni, si despe- 
ratiunea de astadi este numai continuare celei 
de eri".

„Conservativii s’au retrasu in așteptare passiva, 
său dâca vreți, au facutu politica de așteptare". 
Asia este; dâra noi nu le-amu potâ impută acea 
tienuta a loru. Ce era ei se pâta face mai multu 
in contra scâlei revolutionarie dela Dobritienu, in 
contra legiuniloru demagogice maghiare rupte de 
fârne, dâra ignorante si lenesie? Cumu mai potea 
seniorii se se mesure cu ochlocrati’a selbatica a un- 
gureniloru, candu multi chiaru din familiei© cele 
mai illustre, desertandu cu totulu din castrele loru, 
au trecutu in liniile demagogiloru, cu carii apoi 
facundu causa comuna, au adusu tiâr’a acolo unde 

1 o vedemu, âra anume pe Transilvani'a o tractara 
si o mai tractâdia pana in momentele de facia că 
si cumu o ar’ fi subjugat’o ei miserabilii cu sabi’a.

Seniorii suntu convinși, ca locuitorii Transil
vaniei numai potu aștepta, ca passivitatea pentru 
ei este mârte sigura, ca in acâsta tiâra viâti’a na
ționale si publica e decadiuta cu totulu, ca au a- 
junsu in stare de cersitori, ca depravatiunea mo
rale si gretiosulu servilisinu este la usia, ca Tran
silvania este reprezentata in modu miserabile, sâu 
nu e reprezentata nici-decumu in parlamentu, ca la 
tâte aceste miserii si calamitati pârta vin’a guber- 
nulu, care face totulu spre a ne ruina, cumu ne 
ruinâdia si prin conventiunea cu Romani'a.

Subscriemu si noi tâte aceste confesiuni triste 
si imputări amare; speramu inse, ca diariulu mag- 
natiloru va fi sinceru si generosu destulu, că se 
continue cu confessiunile sale, si intre altele se 
spună lumei pe facia, ca ce e dreptu, scâl’a dela 
Dobritienu nu cugetase la inceputu se aduca la 
stare de cersitori pe toti locuitorii Transilvaniei, ci 
scopulu pronuntiatu intre conspiratori fusese, că se 
omâre numai pe poporulu romanescu, sâu incai se’lu 
gonâsca afara din patria, intr’unu modu sâu altulu, 
prin diverse caii sucite si măiestrite, ca-ci anume 
capii complotului celui mare din 1865/6 crediusera, 
ca a sositu timpulu, ca ar’ fi si fârte necessariu a 
se realisa in fine cuventele legei: „Valachi tolerați 
tantum usque ad beneplacitum priucipis et regni- 
colarum". T6ta greutatea conspiratoriloru a fostu, 
a sugruma pe romani asia, că ceilalți compatrioti 
se nu sufere nimicu. Resultatulu inse alu nebunei 
intreprinderi -lu descrisera magnații noștri scurtu 
si bine: ruina, cersîtoria, servilismu, mârtea tierei 
intregi, prin tfrmare si a natiunei maghiare din 
Transilvani’a; celu pucinu acâsta cauta se fia con- 
clusiunea sillogismului maguatiloru.

Partit’a conservatoriloru transilvani se proclama 
pe sinesi de reactionaria in contra mai mul- 
toru legi unguresci moderne. Totu in acestu sensu 

ne declaramu si noi de reacționari, intru in- 
tielesulu celu mai nobile alu cuvântului. Mai de
parte asteptamu si speramu, ca partit’a conservativa 
boierâsca va mai afla inca si alte legi si mesuri 
gubernamentale, pe care le va combate cu tâte ar
mele logicei si ale patriotismului luminatu, din causa. 
ca nu numai cele numerate in programa, ci si al
tele multe „importate" că si nesce plante exotice, 
au causatu ruin’a tierei, si dâca va merge totu asia, 
voru causa de siguru mârtea ei, intocma precum o 
prevedu atatu magnații Transilvaniei, catu si par- 
tisanii sisthemei lui Schmerling.

Aceiași magnați si cavaleri promitu, ca voru 
lucra din respoteri „pentru energiâs’a realizare a 
ideei statului ungurescu". Dâca densii iutielegu 
sub „ide’a statului ungurescu* unu stătu cu insti- 
tutiuni si legi, precum le are de es. poporulu El
veției, poporulu Americei septemtrionale, sâu fia si 
numai precum le are poporulu Belgiei, sâu celu 
mai pucinu1 asia precum se desvâlta ele in Cislai- 
tani’a, in acestu casu la realisaaea acelei idei nu 
are trebuintia se aplice vreo energia estraordinaria. 
Dâca inse densii sub ide’a de „Magyar Ăllam" in- 
tielegu totu numai aceea ce vedemu ca se incârda 
a realisa conspiratorii dela Dobritienu in modulu 
celu mai desperatu, adeca dâca ei nu voru se in- 
tielâga pe Ungari’a istorica, locuita de popâra zâu 
genți diverse, sustienuta de tâte acele cu poteri 
comune, că proprietate comuna; dâca si mag
nații conservatori suntu aplecați a confunda sta
tul u Ungariei cu naționalitatea maghiara ge
netica; dâca si ei suntu deciși a conlucra la o- 
morirea celorulalte limbi vorbite si scrise de 
multe miliâne, — in acestu casu potu se fia prea 
siguri, ca nici ei, nici toti descendentii si succes- 
sorii loru nu-si voru ajunge acelu scopu nici-odata. 
Suntu tocma patrudieci de ani, decandu scâl’a dela 
Dobritienu cu filialii© sale dela Pest’a, Sărospatak, 
Clusiu, Aiudu etc. se sbuciuma lucrandu pentru a- 
celu scopu, dâra in locu de a consolida statulu, ea 
mai vertosu l’a destramatu; a patit’o prin urmare 
in tocma că si germanisatorii dintre anii 1780 —90 
si cei dintre 1850—1860, o voru patf si in veni- 
toriu totu' asemenea, sâu — se-i ferâsca ceriulu de 
reu si mai mare: Ca-ci adeca renegatii pe carii, 
crede acea scâla, ca ’i-a castigatu pentru ide’a unui 
stătu maghiara, unificatu si representatu prin una 
singura limba, in locu de a lucra pentru acelu 
scopu chimericu si periculosu, ei sub masc’a ma
ghiarismului -si vedu barbatesce numai de interes- 
sele loru particulari©; de punga, de salariu, de ase- 
curarea familieloru proprii, si nu le pasa nimicu de 
consolidarea unui stătu maghiaru, in a cărui reali- 
sare nu au crediutu nici candu s’au botezatu de 
maghiari si nu voru crede nici-odata. Dâca boierii 
noștri -si voru luă ostenâl’a de a cerceta cu de a- 
menuntulu, se voru convinge că si noi, ca renega
tii stau intre principalii auctori ai ruinei memorate 
de repetite-ori in propram’a boierâsca, precum si, 
ca mai vertosu renegatii alaturea cu cărturării ma
ghiari proletari au aruncatu si mai arunca foculu 
urei si alu urgiei ce domina astadi, va mai domina 
si mane intre cele patru popâra principali locuitâ- 
rie in tierile numite ale corânei St.-Stefanu, adeca 
maghiari, slavi, romani, germani.

Stămu deo-camdata acilea, pana ce vomu vedâ, 
cumu realisâdia desu numitulu diariu program’a sa.

B.



BrasiOVU in 9/21 Octobre 1876.
Din tierile de sub corân’a sântului Stefanu nu 

avemu de asta-data nimicu nou de comunicatu. de’ 
drace diet’a s’a prorogatu, precum scimu, pana in 
15 Novembre, dra domnii miniștri au fostu si sunt 
inca ocupați pe de o parte cu cestiuuea noului 
pactu dualisticu, dra pe de alta parte situatiunea 
cea critica, in care se afla Europ’a de presinte li 
absdrbe t6ta atențiunea si pare-ni-se ca li taia si 
poft’a de a mai organisâ si reorganisâ, spre a a- 
duce in fine totu si t6te in desorganisare.

Joi in 19 Octobre s’a deschisu senatulu im- 
perialu in Vien’a. Nu preste multu vomu fi ddra 
puși in positiunea de a scl, care are se fia sârtea 
noului pactu dualisticu. Foile maghiare ne asecurâ 
mai in dilele trecute, ca intielegerea s’a facutu si 
ca noulu pactu dualisticu se p6te consideră câ 
faptu implinitu chiaru si in privinti’a cestiunei ban- 
cei naționale. Astadi inse totu aceste foi se plangu, 
ca banc’a naționale austriaca nu se invoiesce a luă 
unu caracteru dualisticu; ddr' in dorerea si mâhni
rea loru afla consolatiunea pucinu intemeiata, ca 
ddca banc’a naționale din Vien’a nu va voi se fia 
dualistica, atunci Ungari’a, avendu dejâ in mana 
consentiementulu guvernului austriacu pentru infiin- 
tiarea unei bance naționale maghiare, va află spre 
acestu scopu destui capitaliști si afara de limitele 
monarchiei austriaco. — Asiă ceva este inse cu 
anevoia de crediutu, pentru ca creditulu Ungariei 
este dejâ aprdpe de nulla.

Deși nu scimu, care va fi atitudinea maiorir 
tatii senatului imperiale facia de noulu pactu dua
listicu, totuși avendu in vedere agitațiunea seridsa 
de pana acum contra acestui pactu, potemu se ad- 
mittemu cu probabilitate inca de pe acuma, ca se
natulu imperiale va potd se aprdbe tdte punctele 
impacatiunei afara de celu referitoriu la banc’a 
naționale dualistica.

Situatiunea pre campulu de lupta se afla inca 
totu in stadiulu de pana acum. Armatele stau fa
cia in facia si iu totu momentulu se astdpta a se 
incepe de nou versarea de sânge, lupt’a cea mare 
pre vidtia si mdrte, care in totu casulu va trebui 
se infranga cerbicea unei’a dintre cele d6ue parti 
belligeranti.

Inse teatrulu resbelului actualu va capotă in 
curendu o importantia secundaria, pentru ca idejâ 
se vorbesce câ de unu faptu implinitu de resbelulu, 
ce are a se incinge, in dilele prossime intre-Russi’a 
si Turci’a si firesce si intre alte poteri interessalte 
in causa. O scire dela Vien’a din 19 Octobre se 
grabesce a anunciâ Jumei, ca Russi’a ar fi comu
nicatu dejâ poteriloru, cumca trupele sale voru 
intră neamanatu in Turci’a si ca spre scopulu 
acest’a s’ar fl, inchiatu intre Russi’a si Ro-„ 
mani’a o conventiune, in sensulu careia ca- 
lile ferate romane ar avd se transpdrte 250 de mii 
de soldați russi si anume pe fia-care di cate 23 
mii. Totu-odata se mai anuncia, ca principele Bis- 
mark s’ar fi dechiaratu, ca Germani’a nu va luă 
parte pana candu nice alții nu voru luă parte; 
dra Angli’a, care a cumperatu t6te naile pancerate 
ale Turciei, a dechiaratu categoricu, ca se va o- 
pune energicu la ori-ce ocupatiune de territoriu 
turcescu.

Facia de asemeni sciri alarmatărie este cu ne- 
potintia a mai crede, ca încercările diplomatice voru 
mai avă de adi încolo vr’o insemnetate in caus’a 
orientale, pentru aceea Angli’a a si dechiaratu, ca 
situatiunea actuale eschide de acum inainte ori-ce 
acțiune diplomatica colleCtiva in Constantinopole. 
Ceea ce cu alte cuvinte atat’a va se dica, ca ces- 
tiunea orientale nu se pdte deslegâ pe cale diplo
matica, ci ea. trebuie resolvita prin sabia si focu.

— Din t6te aceste sciri potemu se conchidemu 
cu t6ta probabilitatea, ca ne aflamu dejâ in ajunulu 
acelei conflagratiuni europene, care are se reintine- 
rdsca orientulu europeanu.

— Scirea, cumca Austri’a are se romana in 

neutralitate, se sustiene inca si astadi si se dice 
totu-odata, ca pretiulu pentru acdsta neutralitate 
este dejâ asecnratu. Foile maghiare inse nu se 
potu nici-decatu împacă cu acdsta ideia, care si 
după parerea n6stra este nerealisabile.

— Itali’a sutiene pe facia inca cele mai bune 
relatiuni cu Austri’a, inse in fapta agitdza din t6te 
poterile contra ei si o face a intielege, ca ar voi 
bucurosu se-si completeze unitatea prin anectarea 
provincieloru italienesci, cari se tienu inca de Au
stri’a. In Tirolulu sudicu si in Dalmati’a se in- 
scendza necontenite demonstratiuni contra auctorita- 
tiloru austriaco. In Valea-Sugana s’a luatu intr’o 
n6pte vulturulu cu d6ue capete de pre edificiele of- 
ficiale si s’a aruncatu îd tina.

— Diariele austro’maghiare sciu se spună, ca 
Romani’a a datu deja ordinulu de mobilisare pen
tru 75 de mii soldați, voindu a proclamă pe Carolu 
de rege si apoi a incepe si dins’a inimicitiele con
tra Turciei. Totu acele diarie spunu, ca in por- 
tulu dela Brail’a au sositu din Marsilli’a pentru 
guvernulu romanu 130 mii de oc’a de plumbu, dra 
in portulu de Galați 25 de mii de chile de sulfuru.

Vediendu sultanulu din Constantinopole, ca 
armisititiulu propusu de guvernulu seu, suferi nau
fragiu, se grăbi a înlesni opintirile de pace prin 
institutiuni noue, ce promite a Ie pune in vidtia in 
favărea supusiloru sei, fora deosebire de naționali
tate si religiune. Mai inainte de t6te se instituie 
o adunare legiuitoria, compusa din deputății vilaie- 
teloru si ai capitalei, care adunare se va întruni 
in fia-care anu in sessiune de trei luni si va avd 
missiunea de a votâ legile, dările si bugetulu sta
tului. A doua adunare sdu camera cu atributiuni 
de senatu se va compune din membri denumiți din 
partea guvernului. O comissiune de demnitari mu
sulmani si creștini sub presiedinti’a Iui Midhat-pa- 
si’a si-a inceputu activitatea, spre a stabili detaiu- 
rile constituitei celoru doue camere, si spre a creâ 
o lege despre reorganisarea si administrarea pro- 
vintieloru, asecurandu mai vertosu libertatea drep
tului electoralu si insirandu t6te acele reforme prac
tice, cari voru avd de a se introduce in Bosni’a si 
Erzegovin’a. In fine se voru institui consîlie gene
rale in provinție, cari voru avd dreptulu, de a 
supraveghiâ strict’a esecutare a legiloru si a regu- 
lamenteloru si de a controlâ poterea de stătu ese- 
cutiva in tempu.lu candu corpurile legiuitdrie nu 
vom tiend siedin.tie.

Potu fi frumâse si bune aceste institutiuni, 
ipse ele uu sunt nice-decatu de ajunsu, spre a 
restabili pacea si liniscea in imperiulu otomanu, 
dt)6r,ace o adpnare a insurgentiloru bosniaci, tienuta 
in dilele trecute, a decîsu cu maioritate absoluta, 
ca Bosni’a nu voiesce se mai fia administrata de 
funcționari ottomani; ca ea cere o autonomia po
litica si depărtarea truppeloru turcesci din tdta 
provinti’a; ca la din contra insurgenții voru luptă 
pana candu voru ajunge la acestu scopu cu poterea 
armeloru. Afara de acdst’a, din scirile de susu se 
vede, ca Turci’a s’a intardiatu cu aceste institutiuni, 
dedrace Russi’a nu-i mai da tempu de a face espe- 
rimente, imbetandu lumea cu promissiuni.

„Monitorulu* României scrie aceste: 
„Bucuresci 5 Octobre 1876.

Mai. S’a imperatorele Russiei sosindu estimpu 
la resiedinti’a dela Livadi’a, in Crimea, unde obici- 
nuesce a petrece cateva luni ale anului, Inaltimea 
S’a Domnitoriulu a tramisu, spre a salută din par
te i pe Maiest. S’a, o deputatiune compusa din d. 
primu-ministru, d. ministru de resbelu, d. maresialu 
alu curții si unu adjutantu domnescu. Acdsta de
putatiune sosindu Marți sdr’a la 28 Septembre, Ia 
Ialt’a, a fostu primita a d6u’a di de A. S’a principele 
Gorciakoff, cancelariulu imperiului, si in aceiași di 
la 12 dre, a avutu onârea a se presintâ înaintea 
Mai. S. imperatorelui, care a binevoitu a respunde 
prin cuvinte gratidse la adress’a I. S. Domnitorului, 
esprimendu incredintiarile celei mai inalte bune- 
vointie pentru Romani’a. In urm’a audientiei im
periale, deputatiunea romana a fostu primita de A. 
S. imperiala, Marele duce mostenitoriu, si la 7 6re 
sdr’a, a fostu invitata la prandiu la palatulu dela 

Livadi’a, unde a avutu onârea a fi presintata M. S. 
imperatesei.

Vineri la 30 Septembre, deputatiunea a ple- 
catu dela Ialt’a, si in diu’a de 4 curentu s’a iu- 
torsu in Bucuresci*.

Din siedinti’a comunității 
Brasiovti.

Comunitatea cetatii Brasiovu tiene regulatu iu 
fia-care septemana cate o siedintia, inse cu tăie 
aceste noue prea raru ni se da ocasiune de a luă 
notitia despre cele ce se petrecu in sinulu acestei 
corporatiuni, pentru ca totu asiâ de raru ajungu 
la discussiune asemeni obiecte său cestiuni, cari se 
merite o deosebita atențiune.

Siedinti’a dela 16 Octobre a acestei comunități 
inca este un’a dintre acele mai rare siedintie, cari 
merita o deosebita atențiune, si acdst’a cu atatu 
mai vertosu, cu catu chiaru si „Kronst. Ztg.“ se 
turbura in flegm’a sa si cu 6re-care amaratiune si 
dorere sufletdsca se vede necessitata a pune cu 
negru pe albu, ca s’a intemplatu ceva ce nu s’a 
mai pomenitu in analele Brasiovului, adeca s’a a- 
lesu pre langa duoi sasi si unu romanu de depu- 
tatu la universitate, ceea ce numai acelei impre- 
giurari ar fi de a se atribui, ca membrii romani 
au partecipatu in numeru completu la acdsta sie
dintia, dra dintre sasi au mai si lipsitu, si afara 
de acdst’a domnii sasi au fostu impartiti in doue 
partite, dintre cari un’a voieă se aldga trei deputati, 
cari se nu se caciuldsca înaintea noului Comes diu 
Sibiiu, dra ceelalta din contra voieă se aldga nisce 
drneni, cari se faca mai multa treaba decatu sfada. 
Astfeliu s’a intemplatu ca romanii, alipindu-se pre 
langa un’a din aceste partite, au esoperatu de pre 
lauga cei duoi sasi Hugo Safft, capitanu in pensiune 
si Petru Schnell, vice-capitanu alu orasiului, s’a 
alesu si dlu Dr. Nic. Popu, professoru la gimna- 
siuln romanu de aici.

Ce e dreptu „Kronst. Ztg.“ are resonu, ca 
s’a intemplatu ceva, ce nu s’a mai pomenitu in 
analele Brasiovului, inse in totu casulu trebuieă se 
se intemple, ddca domnii sasi mai aveau pre langa 
intieleptiunea si prudinți’a loru si 6re-care semtiu 
de dreptate si de ecuitate. Speramu inse, ca pe 
venitoriu nu va mai fi totu asiâ.

Alu duoilea obiectu dela ordinea dilei a fostu 
reportulu comissiunei asupra auplicei de pensionare 
a fostului jude supremu Carolu Schnell. — Comis- 
siunea a propusu, câ se se voteze dlui Schnell o 
pensiune de 1750 fl. care se se platdca din cassa 
orasiului, dra orasinlu se cdra rebonificare pentru 
o parte a acestei pensiuni din partea comitatului, 
deârace dlu Sehnpll a fostu ny numai functionariu 
alu orasiului, ci si alu districtului. — Referințele 
comissiunei a propusu inse, câ se se voteze numai 
1050 fl. si numai jumetate din acdsta suma se se 
platdsca din cass’a orasiului, dra cu cealalta parte 
suplicantele se fia avisatu la comitatu. In fine s’a 
decîsu, câ suplic’a se se trdca la representanti’a 
comitatului si numai după ce se va .luâ unu con- 
clusu din acdsta parte,, se vina suplic’a drasi la 
desbatere meritâria in comunitate.

Alu treilea obiectu a fostu reportulu comis
siunei despre avisarea unui locu pentru o scdla de 
gimnastica romana. Asupra acestui obiectu s’a in- 
cinsu o discussiune irritata si ici-cold chiaru vehe
menta, careia in fine i s’a pusu căpetu prin con- 
cIubuIu, ca spre acestu scopu se va avisa loculu dintre 
promenad’a de susu si dintre besenc'a evang. din 
Schei. —

Domnii sasi inculpa pe romani, ca ar’ fi fostu 
cam vehemenți si ca indata ce s’au vediutu odata 
la o mica maioritate si-au calcatu parol’a data cu 
cate-va dile mai inainte si ar fi voitu bucnrosu se 
pună man’a pe altu locu de gimnastica, care este 
de o valdre multu mai mare. Ddca membrii ro
mani au fostu cam iritati este de a se atribui im- 
pregiurarii, ca cestiunea locului pentru scol’a de 
gimnastica romana s’a traganatu din partea domniloru 
sasi asiâ de multu, incatu omului i trebui se du-



biteze iu seriositatea promissiuniloru loru. Ce se 
atiege de a dou’a obiectiune, n’avemu decatu se 
regretamu, ca nu s’a avisatu spre scopulu gimnas
ticei loculu de dinaintea gimnaziului, si ca romanii 
nu s’au sciutu folosi de majoritatea ce au avutu.

mera 110 familie; intru adeveru mare sacrificiu; — 
t6te aceste inse dispăru, candu intra omulu in in- 
teniorulu edificiului grandiosu, si privesce la ar- 
chitectur’a bisantina, sculptur’a si pictur’a cea ele
ganta, care te surprinde si inaltia, si apoi la auri- 
tur’a dintrens’a.

On6rea si laud’a inse e atatu a poporului cre- 
dintiosu din aceea comuna, catu si a motoriloru 
principali; la redicarea acelui monumentu gran
diosu.

Deci ondre si gloria se aduce M. 0. d. adm. 
protop. alu Muresiului Vasiliu Hossu, care cu t6ta 
poterea cuventuluî si cu tactic’a s’a a indemnatu 
si animatu pre poporu sub totu decursulu edificarei; 
— onâre si dr’ on6re On. Michailu Cicudi par. lo
cale, care cu prudinti’a s’a pastorale si prin vor
birile sale a sciutu încântă si insufietf pre poporu 
la punerea fundamentului alergundu in tdte părțile, 
unde numai a potutu pentru procurarea celoru ne- 
cessarie, necrutiandu ostendla, sanetate, mâ nece 
sprese, premergundu cu esemplulu intru tdte; fa- 
cundu tdte aceste cu mare plăcere, numai că se 
vdda una-data redicata cas’a Domnului, unde in 
urma se se bucure in Domnulu de împreuna cu 
poporulu, si e incredintiatu, atribuindui-se totuodata 
si gustulu esteticu alu maretiului Sionu.

Ondre si tie turma mica, care prin acestu opu 
maretiu, ai comprobatu zelu, pietate si preste tdte 
credintia neclatifa in Ddieu, si care apoi pdte servi 
de modelu si esemplu, altoru turme mai mari si 
numerdse, inse in acestu respecta înapoiate*), ih

Nirasteu 30 Septembre 1876.
Santirea basericei gr. catb. din Sa ba du — 

tractulu Muresiului — complinită de catra Escel. 
S’a d. metropolitu Dr. Ioanu Van ce a de Butd- 
s’a, in 19 si 20 Septembre a. c. — fă unu actu, 
care a facutu epoca in acestu tienutu, si care va 
remand nestersu nu numai din animele poporului 
romanu, ci si din ale strainiloru.

Intru complinirea actului consacrarei Marele 
archiereu cu trenulu din 19 Septembre la 6 si x/4 
6re matutine, descindiendu la gar’a dela Tergulu- 
muresiului, fb salutatu de catra unu mare publicu 
atatu romanu catu si strainu, dr’ beneventatu de 
catra primariulu cetatei d. Michailu Ajtai, la care 
respundiendu Esc, S’a, intre strigate de „se traidsca", 
concomitatu de intregu publiculu, porni directe la 
basoric’a locale gr. cath.; unde după finirea roga 
tiuniloru Îndatinate la aceste occasiuni, -rosti un’a 
C’iventare, care făcu impressiune fdrte mare, nu 
numai in romanii din locu si giuru, ci si in străi
nii asistenți. — După prandiu, — la care asistara 
pre langa primariulu cetatei mai multi inteligent! 
romani si străini, — conformu programului visita- 
tiunei — deârace după consacrarea bas. urmă, vi- 
sitatiunea in totu Tractulu — Muresiului, — la 2!/2 
dre concomitatu de unu publicu numerosu plecă la 
actulu solemnu alu consacrarei basericei gr. cath. 
din Sabadu.

Aici fii primitu la confiniele territoriului co
munei de catra St. d. pretore Vasiliu Mog’a,. cu 
una vorbire bene simtita, la care respondiendu Esc. 
S’a intre strigate de „se traidsca", porni spre co
muna, unde in marginea comunei fti beneventatu 
de M-.- ‘0. d. protop. Vasiliu Hossu, cu una vorbire 
aldsa si simtita, :de aci plecă, la baserica, unde in 
usi’a cemeteriului fti salutatu si beneventatu de ca
tra parochulu locale On. Michailu Cicudi, cu una 
cuventare, espresiunea de bucuria a bravului po- 
poru, la care Esc. S’a responde asemenea in ter
mini espresivi de bucuria pentru acdst’a manifestare 
de loialitate si reverintia filiale, si de multiamita 
provedintiei divine, pentru fericit’a sosire la mare
tiulu Sionu alu Domnului; inaintdza catra s. base
rica, unde intrandu se si inceph maretiulu actu alu 
consacrarei preventive. —

In 20 Septembre desu de demandtia Curgea 
popujulu din t6te părțile nu numai din locu si 
giuru, ci si din depărtare conaideirabite.

La 8 6re matutine se continuii consacrarea. 
La s. litargia asistara 5 protopopi si parochulu lo
calei finindu-se cu una cuvântare petrundiatâria, 
edificat6rla si corespundiatdrla actului solemna, după 
cane se da deslegare mortiloru in cemeteriulu din 
giu-rulu -basericei. — E de însemnata, ca înainte 
de începerea s. liturgie memorialulu consacrarei, 
subscrisu de Esc. S’a si de f6rte mu'lti asistenți, 
se puse sub relicuiele santiloru in grdp’a din mediu- 
loculu pristolului. —

După santire la prandiulu cu multi dspeti, se 
ridicară mai multe toaste, luandu inceputa prin 
toastuliu rojstitu de Esc. S’a, pentru Mai. S’a im- 
peratulu si reg. apostolicu F/anciscu Iosdifu I 
si intrdga Oas’a domnitdria, apoi vrmara pentru 
Esc. S’a etc. După prandiu pre la 5 6re p. m. 
Esc. S’a si suit’a se reintorcu la Tergulu-Muresiu- 
lui, ducundu cu sene cele mai dulci suveniri; de 
unde apoi se incepfi visitatiunea canonica.

Cu acdsta ocasiune inse nu se p6te trece cu 
vederea nece impressiunea si suvenirea cea dulce si 
plăcută lasata in animile intregu publicului, de ca
tra chorulu condusu 'de Esc. S’a, despre care fora 
de a me genă cutezu a mărturisi, ca pre lenga 
acea, ca delectâ animele credintiosiloru si ale as- 
cultatoriloru prin acordulu si dulcdti’a s’a, totu- 
odata a inaltiatu si pietatea edificandu, si inca in 
mesura mare si pre -străini, cari ori cum pricepu 
arfa cantarei, precum documentdza urmatârea es- 
pressiune: „valami nagyszeru ds szivre 
hat6 ez a român kântus".

Pdtr’a fundamentale la maretiulu monumentu 
s’a pusu in an. 1869; edificarea-i a decursu in 
următorii 5 ani; la inceputu bas. a dispusu de unu 
capitalu numai de 3200 fi. v. a. si edificarea a 
costatu 11,672 fi. v. a., care suma a acursu din 
ofertele marinimdse ale bravului poporu, care nu-

SOCIETATEA ACADEMICA ROMANA.
Siedintî’a din 15 Septembre, 1876.**) 

Presiedinto, A. Treb. Laurianu.
Membrii presenti: G. Sionu, Al. Odobescu, G. 

Baritiu, Gr. Stefanescu, V. Mania, I. C. Massimu, 
I. Caragiani, Iosifu Hodosta, V. Babesiu, Al. Ro
manu, V. Urechia.

Se citesce processulu verbalu alu siedintiei 
jrecedinte si se adopta.

D. Laurianu comunica o declarația in urma- 
,dri’a coprindere: „Declaru înaintea Societății aca
demice romane, ca voiu sacrifica tdta remuneratiunea, 
ce ’mi va proveni dela lucrarea Dictionariulu’ latino- 
romanu, in favdrea Societății academice, care re- 
munerstiune se va capitalisa spre formarea unui 
’ondu (fondulu Laurianu), precum se va specifica 
prin unu actu autentacu.

D. Odobescu da citire reportului comissiunii 
aldse pentru studarea propunerii despre Dictiona- 
rulu latino romanu, in urmatdri’a coprindere:

Societatea academica facundu-ne ondrea a ne 
însărcina cu. ceroetarea cestiunii d’a aci pana la ce 
puntu este oportuna propunerea ce s’a facutu de 
catra secțiunea filologica si care suna astu-felu:

„§ 5. D-nii Laurianu si Massimu, aretandu 
necesitatea simtita atatu pentru scdle catu si pentru 
tinerimea studidsa de unu „Dictionariu lâtino-romanu, 
se oferu a se însărcina cu lucrarea unei asemene 
opere in acelesi cond-itiurii cu ‘Cari s’a lucratu si 
tiparitu Dictionariulu limbei romane."

Suptsemnatii au studiata în acte oficiali ale 
Societății tdte dispositiunile, cari suntu relative la' 
lucrări de felulu acesta si, prin unu asemene studiu, 
au ajunsu la conclusiunea, care resulta de sinesi 
din urmatdriele trei consideratiuni:

I. In dispositivele donatorelui Ev. Zappa, 
confirmate prin contienutulu art. 17 din regula- 
mentulu facutu de societate la 1869 pentru lucrarea 
Dictionariului limbei romane, se statudza, ca indata 
după ce se va severei lucrarea dictionariului (ese- 
cutata de barbati instruiti si anume însărcinați cu 
acdsta), ea se va da in scumpa cercetare a unei 
comissiuni de mai multi membri, cari facundu’i ob- 
servatiuni si modificările ce le voru crede de cu- 
vîintia, voru face cu timpulu posibile editarea unui 
dictionariu completu, care se se pdta numî Dictio
nariulu academicu.

Pe acestu temeiu, suptscrisii credu, ca revisiunea 
proiectului de dictionariu este o imperidsa obliga
țiune, careia se cade că Societatea se se consacre

*) Ddca si starea scdlei in acea comuna , va fi 
mardtia, vomu gratula poporului, ca -si cundsce tdte 
interessele vitali, cari consista cu deosebire in bun’a 
crescere si in luminarea tenerîmei prin instrucțiune 
pre întrecute. — Bed.

**) Sied. publicata in nr. tr. e din 14 Sept. 
Red.

esclusivu si fara intardiare cu inlaturarea ori-carii 
alte lucrări lesicografice pentru momentulu de facia.

Se observa asemene, ca insusi acelu primu 
proiecta nu este cu totulu terminata, de dra ce 
chiaru in sessiunea presinte Societatea a aprobatu 
terminarea Glosarului, in maximum de 20 cdle de 
tiparu.

II. Ddca inse amu voi se consideramu com
punerea unui Dictionaru latino-romanu, câ o lucrare 
acessoria, cum suntu spre esemplu traducerile de 
pe autorii clasici si tesele literarie ce Societatea a 
crediutu de cuviintia a pune la concursu, apoi ni-se 
pare logicu, câ Societatea se urmese si pentru una 
asemene lucrare accessoria calea adoptata pentru 
celelalte; si acdsta chiaru nici ca are trebuintia a 
o face in modu mai esplicitu, de dre-ce in dispo
sitiunile testamentarie ale unuia din donatorii sei, 
adeca printre premicle Nasturelu din seri’a B, se 
prevede'ca atatu premiulu anualu de 4000 lei catu 
si celu din alu patrulea anu de 12,000 lei se potu 
acorda (lit. G.) la dictionarie limbistice in limba 
romana, mai alesu pentru limbele antice si orien. 
tali, adeca limb’a latina, elena, sanscrita, ebraica, etc-

Acdsta ne inddmna a propune, că se se lase 
d’o-camdata inițiativei personale sarcin’a unei lucrări 
de felulu acesta, pe care societatea, credemu, va fi 
fericita a o recompensa cu unuia si mai multe 
premie Nasturelu-Herescu, in casulu, candu ea va 
merita sufragiele sdle.

III. Luandu sdma, ca lucrarea ce s’a esecu- 
tatu pana «cum de catra comissiiunea nostra leosico- 
grafica este făcută numai supt forma de proiectu, 
si ca dinsa pana acum n’a obtienutu anca consa- 
cratiunea aprobării intregei Societăți supsemnatii 
credu, ca mai inainto câ noi se posedemu unu te- 
sauru alu limbei romane, pe care Societatea se si’lu 
fi insusitu pe deplinu, ea nu pdte se pună in ese- 
cutiune, din autoritate sa propria, alte lucrări lec- 
sicografice, cari aru trebui, intru cea-a ce privesce 
partea loru romandsca, se se fundeze numai si numai 
pe acelu tesauru aprobatu.

Pe aceste trei consideratiuni, comissiunea se 
vede silita a ve cere respingerea propunerii venite 
dela secțiunea filologica prin § 5 alu processului- 
verbalu dela 6 Septembre 1876, reservandu-si So
cietatea facultatea d’a recompensa cu premie Nas
turelu lucrările de dictionariu alu limbei latine ce 
i-s’ar’ prestata pe viitoriu.

(Semnați), G. Baritiu, Al. Odobdscu, Gr. Ste
fanescu.

D. Babesiu luandu cuventulu dice, ca voiesce 
a costata, cum ca comissiunea recundsce necesitatea 
si chiaru urginti’a unui Dictionariu latino-romanu, 
ci curatu numai din motive de oportunitate este 
contra propunerii mai inainte de terminarea dictio
nariului academicu romanu.

D. Maniu dice, ca după esplicatiunile date de 
d. Odobescu a ii\tielesu si a apreciata premissele. 
Ddca este adeveratu, ca vointia donatoriloru este a 
se face asemene lucrări leficografice si mai pro- 
nunciatu vointi’a piosului donatoru Nasturelu-Herescu 
d’a se premia unu Dictionariu latino-romanu, apoi, 
dppa d-s’a conclusiunile separte nu suntu bine pre- 
sentate prin conclusiuni generale. Ddca pe de alta 
parte acelesi premisse ne spunu, ca pana la termi
narea dictionariului academicu nu se pdte incuviin- 
tia sdu premia lucrarea unui dictionariu câ celu 
propusu de comissiunea filologica, apoi i-se pare ca 
finalulu conclusiunii din reportu este in contradic- 
tiune cu premissele; prin urmare e de părere a se 
admite cu preferintia in principiu propunerea adop
tata de secțiunea filologica.

D. Laurianu, luandu cuventulu, face urmatdriele 
reflesiuni: Vedu in reportulu acesta o introductiune 
apoi trei consideratiuni si in fine o conclusiuue. 
Asupra introdUctiunii n’am nimica de disu, ea ne 
indrdpta la consideratiuni. Consideratiunea I suna: 
„in dispositivele donatorelui Ev. Zappa, Dictiona
riulu academicu." Aici am de observata ca citatulu 
pasagiu, in care se dice ca aru fi din art. 17 alu 
regulamentului facutu de Societate la anulu 1869 
pentru lucrarea dictionariului limbei romane, nu e 
din regulamentulu citatu, nice din art. citatu; dea 
cum suna art. 17 din citatulu regulamentu: „La 
inceputulu fia-carii sessiuni, comissiunea va supune 
lucrarea sea făcută in cursulu anului secțiunii filolo
gice, care, luand’o in discussiune, o va adopta sdu 
modifica, după cum va afla de cuviintia. La a 
dou’a editiune se voru lua in consideratiune obser
vările si modificările secțiunii, si cu modulu acesta 
va urma si la a treia si la a patra editiune, spre 
a ajunge cu timpulu la possibilitatea unui dictio
nariu completu, care se se pdta numi Dictionariulu



Academiei"; prin urmare comistiunea citdza cea-a 
ce nu eaiste in regulamentu; de unde urmdza de 
sine nulitatea conclusiunii, care suna asia: „pe a- 
ceetu temeiu etc.“ Din premisse false comissiunea 
trage o conclusia si mai falsa, dicundu, ca Societa
tea trebui se se occupe cu înlăturarea ori-carei alte 
lucrări lexicografice, pentru momentulu de facia. 
In consecintia cu aceste Societatea ar’ fi facutu si 
face fârte reu ca s’a ocupatu si se ocupa si cu alte 
lucrări, si credu ca membrii comisiunii n'au voitu 
se condamne pe ceilalți membrii ai Societății cari 
se ocupa cu alte lucrări afara de revisiunea dictio
nariului. Comissiunea continua: „Se observa etc.* 
Asia e glosariulu anca nu e terminatu; ddr’ dictio- 
nariulu e deja terminatu si comissiunea insarcinata 
cu revisiunea dictionariului deja de doui ani anca 
n’a adusu pana acum nici macaru doue ronduri. A- 
vemu dreptulu se intrebamu pe comissiune: cate 
diecimi de ani are de gandu se ne faca se mai 
asceptamu pana candu se va determina a incepe 
revisiunea dictionariului deja terminatu? Si pana 
atunci ce se faca ceilalți membrii ai Societății aca
demice? Crede comissiunea, ca acdsta ar’ fi chia- 
marea Societății academice, câ t6ta Societatea se 
lancediesca in apatia, fiindu-ca comissiunea nu lu- 
crdza nimica, si asia nici Societatea nu e in dreptu 
a lucra altu-ceva?

Revisiune si fir’ revisiune si numai revisiune. 
Ense comissiunea insarcinata cu revisiunea lance- 
diesce in inerția generale! dea vederile comissiunii.

Consideratiune II suna: „Ddca inse amu voi ... 
sanscrita, ebraica etc."

Nu scimu pentru ce comissiunea considera 
compunerea dictionariului latino-romanu câ o lucrare 
accessoria. Eu consideru dicționarele latino-romanu 
si romano-latinu, greco-romanu si romano-grecu etc., 
câ lucrări principali, cu cari e chiamata a se ecupa 
Societatea, lucrări cari suntu neaparatu necessare 
Romaniloru, si fara cari nu potu face progresau in 
sciintie, si suntu convinsu ca toti membrii Societății 
suntu d’o părere cu mine, afara dâra de membrii 
comissiunii.

Apoi comissiunea pentru o lucrare asia de se- 
riâsa ne tramite la concursulu instituitu după tes- 
tamentulu reposatului generalu Const. Nasturelu- 
Herescu. Multamimu de aedsta lectiune si poftimu 
pe membrii comissiunii se se folosdsca si se se im- 
bogatiesca (precum se pare ca credu), din premiele 
Nasturelu.

Consideratiunea III suna: „Luandu sdma ca... .* 
Comissiunea cu aceste cuvinte amana ori-ce 

lucrare ba chiaru încercare lexicografica pana candu 
națiunea romana nu va posede unu tesauru primitu 
si aprobatu de intrdg’a Societate.

Apoi acestu tesauru n’are se âsa nici din re
visiunea comissiunii insarcinate cu aedsta lucrare, 
nici din a dou’a nici din a treia, nici din a -patra, 
nici din a diecea editiune; prin urmare după aedsta 
logica alte dicționare romane si străine nu s’ar mai 
putâ face nici-odata;

Din sus-citatele trei consideratiuni, întemeiate 
pe mari adeveruri si de mare taria logica, comis
siunea conchide: „Pe aceste trei consideratiuni 
comissiunea. . . . .

Eu multiamescu comissiunii pentru buna-vointia 
si pentru consiliulu ce ni’lu da, ddr’ o rogu câ se 
se folosâsca mai antaiu membrii comissiunii de a- 
cestu consiliu, si le urezu successu. In catu pen
tru secțiunea filologica, si in specie pentru cei doui 
membrii ai secțiunii, aceștia vorii avisa la cea-a ce 
voru avd a face, câ dictionariulu latino-romanu si 
romano-latinu se vddia catu mai curendu lumin’a, 
nu pentru membrii acestei comissiuni, ci pentru 
națiunea romana.

Siedinti’a se redica la Qi/i 6re p. m.
Presiedinte, A. Treb. Laurianu.

Secretariu ad-hoc, Sionu.

Noutati diverse.
— Ungurenii sciu sufla dintr’odata 

caldu si rece. Ei oprescu pe serbii din Ungari’a 
sub grea peddpsa se nn mfirga câ voluntari preste 
Dunăre si Sav’a, protesta totu odata in contra ve- 
nirei voluntariloru muscali Ia Serbi’a; dâra in ace
lași timpu comitetulu corpului miliției territoriale 
(Honvâd) din Ungari’a repeta apellulu seu caldurosu 
publicatu inca din Augustu a. c. in favârea turci- 

loru, in care se spune intre altele, ca in armat’a 
turcâsca se afla mulțime de maghiari, atatu dintre 
cei emigrați in a. 1849 catu si alții in mare nu- 
meru, cari se bătu in contra serbiloru; 
după aceste comitetulu râga si provbca anume pe 
damele din Ungari’a, câ se ajute care cu ce p6te 
si totu-odata se prepare scame spre a le transmite 
armatei turcesci. (Vedi in cele mai multe diarie 
maghiare).

— Beti’a pune capu ungureniloru. Diariulu 
„Maramaros* publicandu in nr. 73 din a. c. mai 
multe date statistice officiale, însemna cateva cifre 
de care te infioredi. De 10 ani inoâce beti’a lo- 
cuitoriloru a costatu pe Ungari’a optdieci (80) de 
miliâne florini. In acelasiu periodu au moritu in 
Ungari’a numai din beția 25,000 de âmeni, au 
ajunsu in spitale (de nebuni?) 3500, âra in tem- 
mtia 12 mii, si 700 de persâne s’au sinucisu in 
beția. Prin focu datu de âmeni beți s’au perdutu 
avere de cinci (5) miliâne florini, au remasu nâue- 
sprediece mii si dâue sute (19,200) de femei si 
170 mii de copii orfani.

întrebarea este la loculu seu ca: âro din a- 
ceste cifre diabolice cate se vinu pe poporulu ro- 
manescu. Preuti cu crucea in frunte, ne-ati sci 
respunde la acâsta? Ve rogamu câ se tieneti re
gistru exactu de oile cele capiate.

— Dâra beti’a mai are si alta urmare blaste- 
mata. Pre catu timpu exactorii de contributiuni 
vedu carciumele pline de âmeni, âra pre carciumarii 
si arendatorii loru inavutiendu-se adesea cu celeri
tate frappanta, pe atata ceia dicu: se platâsca po
porulu sâu se crepe, ca are de unde. Celu care 
da numai cate 10 cr. pe vinarsulu veninosu si pu- 
turosu, in 365 dile ale anului da 36 fl. si 50 cr. 
Ecca unde merge contributiunea. Celu ce bâ cate 
x/2 litra vinu numai de cate 20 cr., bâ intr’unu 
anu de 73 florini. La cei bețivi se potu computa 
celu pucinu cate 50 cr. pe di, prin urmare cate 
182 fl. 50 cr. pe fia-care anu.

Intocma este si cu tabaculu. De aceea dicu 
si executorii: Cei cari fumâdia potu plat! contri- 
butiune indoita, de aceea ei nu merita nici o cru- 
tiare, ca-ci ei mintu dâca dicu ca n’au bani. Se 
Ie trageti si perin’a de sub capulu nevestei.

Romanii ar’ face fârte bine, dâca si-ar’ sparge 
t6te pipele ei ar’ fugi câ de temei’a dracului. C&ti 
studenti sărăci suntu scosi pe usia afara, numai 
pentru-ca lumea-i vede afumandu-si uasulu si 
ochii cu putâre nicotiana. Dâra inca dâca vedi 
inca si copii urdurosi de cate 12 ani sucindu su
gari câ nisce berbani si craisiori de Curtea-vechia!

— Executiuni fabulâse. De acestea 
suntu cu miile in Ungari’a, care de care mai tra
gice; dâra cateva mai nâue pune cârne la tâte. 
Diariulu „Somogy" ni le spunu din comitate curata 
maghiare. Trăsură cu cai si cu hamuri pretiuita 
in 480 fl. se vendti prin executori cu cincisprediece 
(15) florini. Dâue clăi de grâu netrieratu s’au 
vendutu cu cincisprediece (15) cruceri! Executiu- 
nile s’au inmultitu atatu de tare, in catu nici chiaru 
jidovii sari alârga la t6te, nu mai au cu ce cum
pără la licitatiune. Extra Hungariam non est vita; 
ca-ci deficitulu celu prâspetu de 15 miliâne (nu 
cumu-va de treidieci ?) este numai o bagatella. Li
bertatea ungureniloru merita mai multu, civilisatiu- 
nea loru si mai multu. Avemu se civilisamu Orien- 
tulu in compania cu turcii.

— Micsiorarea populatiunei. Diariele 
maghiare mai publica si alte cifre statistice, din 
care se vede, ca populatiunea Ungariei luata preste 
totu, si chiaru adaugundu marele numeru alu im- 
migrantiloru nemți si evrei, cresce fârte incetu in 
comparatiune cu populatiunea celorulalte tieri euro
pene, âra populatiunea de origine curata maghiara 
chiaru in anii normali, candu nu domina coler’a si 
alte morburi periculâse epidemice, totuși descresce 
cu cate 40 de mii individi pe fia-care anu. Căușele 
descrescerei? Suntu prea naturali, usioru de a se 
numera, dâca ne-ar’ permitte spatiulu. Aci consta- 
tamu numai cunoscutul u adeveru, ca loculu maghia- 
riloru -lu ocupa jidovii cu diecile de mii; dâra si 
acesta este lucru firescu.

(Bosco refliviv u). D. Professoru ST. 
ROMAN, cu artea magic’a si mimic’a Dsale a datu 
in representatiunile sale aici cele mai strălucite 
dovedi, ca e alu 2-le Bosco. Cu celeritatea fulge

rului elu impreunâza si in productiune una elegan- 
tia surprindietâria, care extasiaza si incanta pe pri- 
vitoriu. Deaici aplausele privitoriloru cele caldurâse 
atesta despre rar’a finetia a artei sale prestigia- 
târie. —

Productiunile lui cu mica harmonic’a de gura, 
si cu violin’a suntu unice in feliulu seu si dovada 
de ralulu talentu si istețime si in musica. In mi
mica e măiestru unicu; indesiertu vei cauta după 
mascarea apucaturiloru sale artificiâse, atatu de ad
mirabile i e celeritatea.

Productiunile dsale pe terenulu musicei, mi
micei, pantomimicei, in reproducerea diverseloru ca
ractere, scene comice metamorfosetârio au frapatu 
pe publiculu celu amusatu de magi’a lui. Pe dreptu 
fii admiratu orunde a esitu înaintea publicului prin 
Europ’a. D. Prof. Roman va mai da astadi Do- 
mineca la 7% de sâra occasiune publicului a se 
convinge despre cele atinse mai susu.

Depositulii de sticlăria
alu

FABRICEI DE STICLĂRIA
reg. ung.

MAIMJAKEIIIA.
care este privilegiata pentru tâta tiâr’a, s’a deschisu
astadi in B r a s i o v u, strat’a vamei Nr. 2, unde
se vinde cu redicat’a totu feliulu de marfa de sti-
cla cu pretiulu fissatu de fabrica.

Invitamu deci pe onorab. publicu, câ prin con-
cursulu seu binevoitoriu se ne onoreze acestu de-
positu.

Direcțiunea
fabricei de sticla reg. ung. priv.

3-3 „Margaretha“.

Pretiurile piacei
iu 20 Octobre 1876.

Mesura PrntinlnSpeciea fructeloru fl. cr.

fruntea . 8 80
CD Granu midiulociu 8 40

de diosu 7 80
Mestecatu • • • ♦ 6 75
„ 1 fromdsaSecara j mijiu]ocu . 4

4
90
75

frumosu 3 65
1 H1 1U u J de midiulocu . 3 50

Ovesulu j frumosu 2 60o de midiulocu . 2 50
Porumbulu • • • 4 35
Meiu • • » • 4 10

° 1 1 Hris.ca • • • • —
Mazerea • • • • 7 10
Lintea 11 — T

M Faseolea • • • • . 5 55
Sementia de inu 11 92
Cartofi 2 80

f Carne de vita . ... _ 32
1 Ohilo „ de rimatoriu — 481 „ de berbece . . , — 20
100 Chilo Șeii de vita prospetu 

„ „ „ topitu .
30

Cursurile
la bursa in 20 Octobro 1876 stă asia

Galbini imperatesci — — 5 fl. 94 cr. v a.
Napoleoni — - - 9 , 98 • 9

Augsburg — — — 105 „ — 9

Londonu — — — 124 „ 75 w 9

Imprumutulu naționala — 65 „ 60 1» 9

Obligațiile metalice vechi de 5% 65 „ 60 n n

Obligațiunile rurale ungare 71 „ 50 9 n

„ temesiane 71 „25 * 9

„ transilvane 71 „25 R 9

w „ croato-slav. — „ — w 9

Acțiunile )ancei - 800 „ - 9 9

creditului - — 145 „ 70 n 9

cKedactoru respundietoriu si Editoi'UIACOBU MURESIANV. Editiunea: Cu tipariulil luiIOANE GOTT si fiiu HENRICU.


