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„Keletu, „Ebredesu es „Erdelyi 
Iiirlap6*.

*) Funcționarii etc.

(Romanesce: „Orientulu*,  „Deșteptarea*  si „Gazet’a 
Transilvaniei *).|

Candu vedib „Kelet*,  ca noi felicitaramu pe 
magnații Transilvaniei pentru Deșteptarea loru, pare 
ca l’ar’ fi intiepatu vreo tarantella neapolitana, asia 
se cătrăni, si apoi indata in nr. 241 din 21 Oct. 
ne facil complimentele urmatărie: Nici-odata Baculu 
nu’si aflase petecu mai bunu câ „Ebredăs*  pe 
„Gazet’a Transilvaniei*.  Acăsta („Gazet’a") este 
Monitorulu pronunciatu alu romaniloru passivisti 
din Tranailvani’a, alu negatoriloru uniunei si con- 
stitutiunei maghiare, alu instrumenteloru ărbe fo
losite de camarill’a din Vien’â, alu regiloru de 
crunta memoria din munții Transilvaniei, alu lui 
Axente si alu sementiei de natur’a lui. Si cine 
ar’ fi crediutu? Acelu diariu de nimicu *)  inaltia 
cu entusiasmu pe colegulu seu („Ebredăs*),  si lu- 
andu’lu de braciu -lu presenta taberei dacoromanice, 
apoi pentru efectu mai mare ei da si sărutare dulce 
cameradului seu.

Pana aci complimentele cu care ne incarca cei 
din scăl’a dela Dobritienu; după aceste reproducă 
din cate am disu noi despre „Ebredăs*,  inse ba- 
tendu’si presto totu jocu de magnați.

Ii dâre amaru pe demagogii tierei, ca in fine 
familiile sale istorice au inceputu a se emancipâ 
de sub jugulu loru, de ciocoi, de ruinătorii tierei, 
si ca in fine după atati ani de rătăcire acești mag
nați au inceputu a’si cunăsce pe adeveratii loru 
inemici, au apucatu pe calea cea buna, câ se afle 
in realitate unde este adeveratulu poporu si tari’a 
tierei, ăra pre catu n’au ajunsu inca a cunăsce in- 
tregulu adeveru, demagogii se temu tare, ca mai 
curendu său mai tardiu magnații voru ajunge si la 
acea cunoscintia; si nu voru mai pipai pe ici pe 
colea intru intunerecu, precum se vede in vreo trei 
nri din cei vreo 24 pe cati avemu la mana pana 
in diu’a, candu scriemu aceste.

Dumnedieule, cata perfidia la demagogii din 
patri’a năstra! Lectorii noștri tienu minte mulțimea 
de reclamatiuni, plansori, imputări amare publicate 
chiaru in „Kelet*  in numele proprietariloru 
transilvani, sub firm’a Societatiei econo
mice, in contra guberniului Ungariei si a legis
lativei sale, la care s’au adausu serii lungi de ar- 
ticlii esiti din penele unoru magnați, tipariti totu 
in „Kelet*.  Sciti ca pe multi din aceștia vi ’iam 
comunicatu si noi in mici estrase; dăra din vreo 
cincidieci articlii de aceeași natura, fia-ve de ajunsu 
a relua in mana asta-data numai nrii sei 137 et 
138 ai a. c., din cari v’amu datu si noi unu es- 
trasu mai involtu in nr. 47 alu „Gazetei*.  Nimicu 
din cate a scriau „Ebredăs*  pana astadi contra un- 
gureniloru, nu este nici mai adeveratu nici mai 
dreptu decatu cele publicate in diariulu „Kelet*  in 
cursu de vreo optu luni. Se pare inse, ca acelu 
diariu in scurt’a sa viătia de cinci ani -si schim
base a trei’a ăra colărea si ca diversele nuantie de 
partite -si dedesera in petece, precum dicemu noi 
romanii. In fine magnații se deciseră inca din 
ărn’a trecuta a -si separa caus’a loru de caus’a de- 
magogiloru.

*) „Mâkvirâg*,  = flăre de macu, disu in locu 
de flOrea furciloru, demnu de furci.

Ne va întreba cineva cu cuvente si scripturi: 
Ce este năue democrației poporului, cu aristocr«ti’a, 
cu primatii, cu patricianii tierei? Fărte multu ne 
este năue cu densii, ca partea cea mai mare a loru 
este corpu din corpulu nostru si sânge din sângele 
nostru, precum una alta parte este din alu poporu
lui maghiaru, si ca sărtea tierei a fostu secuii în
tregi depusa in manile loru, prin urmare poporulu 
are se-si traga multe computuri cu ei in interes- 
sulu viitoriului nostru si alu loru; dăra nu te po- 
teai apropia de ei si densii de poporu pre catu se 
află împresurați si lantiuiti prin ciocoimea, prin de- 
magogi’a cea flamanda si rapace, reinfortiata prin 
renegatii moderni.

La noi in Transilvani’a cuventulu Oiocoiu (dela 
cioculu paseriloru carnivore) este pucinu cunoscutu, 
si in catu ar’ fi, nu i se prea scie definitiunea a- 
plicabile la ciocoii din patri’a năstra. In Romani’a 
s’au scriau volumu de carte despre speci’a ciocoiloru 
din acea tiăra; noi amu remasu si pana astadi da
tori generatiunei presente cu genealogi’a classei cio
coiloru,, cari aici era cunoscuti numai sub nume de 
Ciorogari, fora câ se se dă macaru la cuventulu 
acesta definitiune fixa.

Solnlu, pamentulu, tiărin’a, din care au resa- 
ritu sementiele de ciocoi, au fostu mai alesu scă- 
lele confessionali calvinesci si unitariane, in catu-va 
si cele r. catholice. Se ve infaciosiati nesce gim- 
nasie si colegi uri, in care studenții dela sintactica 
in susu se numescu „Humanissimi domini togati*,  
ăra cei din classile inferiori „famuli*,  stergatori 
de cisme si maturatori in casa, copii de săteni si 
de orasieni sărăcuți câ vai de ei, trăitori din co
jile remase dela „togati*,  candu avea se manance 
si aceștia de ajunsu. Unii din ei luptâ sărăcii pe 
viătia pe mărte pana ce esia de asupra, in culme; 
dăra care era acea culme? Unu cursu de diece luni 
(la catholici 2 ani) Ia drepturile patriei, său altulu 
de theologia, totu asia de macru câ si celalaltu. 
Scăle de alte specialități nu era in tiăra nicairi, 
prin urmare toti tenorii mai de dămne-ajuta se im- 
buldia la acele dăue. Advocatii se înmulțiră atatu 
de tare, in catu deveniseră adeverata plaga pe tiăra, 
precum semena ca voru deveni in dilele năstre pre
sto cativa ani. La officiuri publice se primiea nu
mai fiii de nobili si cetatiani mai avuti, cari inca 
inaintâ fărte greu, precum amu aretatu in nr. 38 
alu „Gazetei*  *).  Dăra din studenții cati nu ab- 
solvia, său cadea pe calea lunga in Il-a si IlI-a, 
ce era se se alăga? Fiendu-ca nu era preparați 
pentru altu nimicu, ii vedeai unii după alti cuce- 
rindu-se pe la magnații tierei pentru cate una bu
cata de pane. Aci inse trebuie se intramu si noi 
in cateva curți de ale magnatiloru de antai'a si 
a dău’a mana de inaintea revolutiunei dela 1848 
pentru-câ se cunăscemu apparatulu sisthemei feuda
lismului din aceste tieri numite ale corănei S. Ste- 
fanu. Unu magnatu său dicemu mare proprietariu, 
care avea si asia numitulu dreptu patrimoniale 
preste supusii sei, cu forum dominale (tribunalu 
boierescu) la indemana, era unu adeveratu reguletiu 
aprăpe absolutu, care ’si avea organele sale admi
nistrative, despre care amu vorbitu si cu alta oca- 
siune, adeca: prefectu, inspector jurium (advocatu), 
derogatoriu (tisztartă), provisore, comptabilu (szâm- 

tartă), chialariu (kolcsâr), regius (câ unu controlu), 
jude alu curtiei (udvarbiră), magistru de grasduri 
ici-colo si silvicultoru, cativa haiduci său dorobanți. 
Aceștia in centrulu administratiunei; dăra mai tie- 
nea si pe la celelalte moșii mai mari celu pucinu 
cate-unu derogatoriu si comptabilu. La aceștia mai 
numeramu altu personalu, cumu amu dice domestici, 
precum capellanulu curtiei, mentorulu său professo- 
rulu său instructorulu domnisioriloru, gubernant’a 
domnisiăreloru, lacai, fete din casa etc. Magnații 
de a dău’a mana inca avea celu pucinu pe diume- 
tate din personalu enumeratu acilea. După desfiin- 
tiarea feudalismului s< a robiei iobagesci, ce vi se 
pare, ce s’au alesu din acele regimente de curteni, 
cumu le dicea poporulu. S’au alesu una classe de 
ciocoi, dedata câ si animalele părăsite (Parasitus, 
Schmarotzer, ElOskădă, ălosdi) a se ingrasia din 
sudărea de sânge a poporului si din pungile pri- 
matiloru itierei, acumu inse parte mare din ei re- 
masa pe strate, devenita corpu de recruți pentru 
revolutiunea kossuthiana, demagogi si terroristi in- 
furiati, dupace apucara armele, mai antaiu luara la 
găna pe magnații tierei, cautandu câ se le ascundia 
sărele, si numai după aceea se apucara se sfasiie 
câ tigrii pe poporu. Advocatii cari nu mai potea 
trai unii de alții, amestecandu-se p’intre ciocoi, cu 
sofismele loru sciura se’i bage in gurile tunuriloru. 
Au peritu cateva mii din trensii in revolutiune; 
dăra generatiunea ce venise in urm’a loru, continuă 
pe cărările apucate de parenti. Copiii lăru pre 
catu a tienutu absolutismulu, nu invetiâ nimicu, său 
fărte pucinu, dăra ei totu voiâ se traiăsca. Austria- 
cii dâ pane numai celoru cari invetiasera cate-ceva; 
iobagi nu mai era; magnații nu avea trebuintia de 
atati ciocoi cati le cerea pane; mai multi magnați 
din cei corrupti său si numai simplii, neprevedie- 
tori, sărăciseră si ei pana la pamentu. Una sin
gura cale mai remasese pentru ciocoi si pentru tăte 
existentiele catilinarie: Se se arunce pe thesaurulu 
statului. In a. 1867 -si ajunseră si scopulu acesta, 
dăra nu s’au ajunsu cu thesaurulu. Se mai iă bani 
imprumutu? Pe barb’a loru nu le dâ nimicu. Dăra 
ei voru se traiăsca. Se se iă sute de miliăne pe 
creditulu tierei; S’a intemplatu si acăsta, a dese- 
catu inse si acelu creditu. Chiaru după mărturisi
rea loru, tiăr’a stă pe marginea abissului.

In acăsta situatiune desperata vinu magnații 
si dicu: Nu mai suferimu se fimu portati de nasu 
prin ciocoi; se ne salvamu tiăr’a. Noi le respun- 
demu: Suntemu de acordu cu dvăstra: Se salvamu 
antaiu tiăr’a de catilinari, ca-ci apoi cu atatu mai 
usioru vomu fi in stare de a ne regula definitivii 
processele năstre naționali asia precum s’au regulatu 
acele in Croati’a, in modu fărte salutariu.

Aci stamu noi facia cu magnații; vomu vedă 
cumu stau densii facia cu poporulu; dăra speramu 
ca celu pucinu nu voru mai alerga după chimere 
câ demagogii. —

Fia tăte aceste dise si pentru „Magyar Polgâr*,  
pe care inca l’a intiepatu concurrenti’a ce-i face 
„Ebredăs*,  si sub firm’a unui Dr. Olteanu Sândor 
(cine va mai fi si acelu renegatu?) in vreo doi nri 
se imbala asupra romaniloru si in specie asupra lui 
G. Baritiu, de care nu incape. —



JLimb’a romana in universitatea 
dela Clusiu.

Ve aduceți aminte de candu lupii încolțiseră 
in cursnlu verei pe cativa barbati romani fruntași, 
atatu particulari, catu si funcționari, advocati, pre- 
uti, professori. Intre aceștia era si dn. Dr. Qrig. 
Si lași, professoru de limb’a si literatur’a romanăsca 
la tener’a universitate din Clusiu. Mai tieneti minte 
si acei articlii ai unoru diaria maghiare din B.- 
Pest’a, Clusiu, Sighetu, in care parte se facea alu- 
siune la esterminarea limbei năstre romanesci, parte 
se recomendâ esterminarea ei cu inpertinentia fora 
parechia in t6ta lumea. Vediendu noi acele ata
curi lupesci, ne tienuramu de cea mai severa da
toria de aparare, impusa si dictâta de interessele 
civilisatiunei, câ si de al năstra demnitate naționalei 
Asia oppuseramu la mai multe atacuri aparare si 
resistentia in articlii precum au fostu: Attentatu 
asupra scăleloru romanesci (nr. 1). Spalare de ha
rapi (31, 32)1 Diste ab- hoste (37); Funcționarii 
de naționalitate romanăsca (38). Amu datu cu 
man’a in cuibu de vespi (39). Persistentia in apa
rare (40). Cultur’a germana. Spiritu germanu (41); 
Serbatări’a dela Blasiu (43). Infamia1 năua (52). 
Spionulu dela Alb’a si press’a din Clusiu’ (53). 
Alta infamia1 aruncata asupra clerului si ritului (55) 
etc. Aceste apologii provocate de adversari au fostu 
insocite ori secundate de cateva corespondente de 
aceeași natura, venite din publiculu nostru. Câ de 
trei luni inc6ce renegatii si toti tetiunarii (incen
diarii) politici esiti din< sc6I’a deli Dobritienu se 
parea ca si-ar’ fi mai infrenatu furiile loru, său 
celu pucinu, ca numai ataca in facia, ci musca nu
mai pe furisiu. Se mai simtiea numai atata, ca 
funcționarii de naționalitate romanăsca nici acuma 
nu prea cutddia se ci teșea foi romanesci. Dăra nu; 
ca-ci lupulu nu’si lașa naravulu. Asia ei încolțiră 
de nou pe professorulu Si lași sub pretestu, ca den- 
sulu nu ar’ tienă prelegerile despre limb’a si 
literatnr’a romanăsca in limb’a maghiara, 
ci in cea romanăsca, prin care procedere a sa ar’ 
calea legea tierei („Kelet" nr. 234 din 13 Oct.). 
Professorulu lovite in dreptulu si demnitatea sa se 
apară scurtu si fărte bine in același diariu din 17 
Octobre. Dâra acuma se aruncă asupra lui si dia- 
riulu renegatiloru, pe care’lu insoCi „Kelet*  din 
nou in nr. din 21 Octobre. După noi, la infamiile 
aruncate asta data in faci’a professorului nostru nii 
mai incape aparare pe calea publicitatiei, oi începe, 
puru si simplu, procesu de pressa.

Este unu secretu publicu, ca in căstele d lui 
Silasi stau si adversari personali, cari avuSera unu 
altu eandidatu pentru acea cathedra, si lucraseră 
in contra lui prin denuntiatidde sub ptetestu, ca 
ar’ fi intolerante in affaceri confessionali. Dâra cei 
mai inversiuDati inemici ai densului Suritu in reali
tate inemicii cathedrei de limb’a si literatur’a ro
manica dela Clusiu, pe care au fostu siliți a o 
infiintiâ numai că se scape deocamdată de gurile 
romaniloru si chiaru de insistenti’a unei persăne 
prea inalte; intr’aceea concessiunea s’a facutu cu 
reservatiunea mentale, că acea cathedra mai curendu 
său mai tardiu se fia delaturata cu totulu. In catu 
pentru persăn’a dlui Silasi, noi nu’i portamu nici-o 
grija. Alte cariere stau deschise bărbatului dotatu 
cu talente, cu eruditiune si tari’a caracterului pe 
care le cunăscemu cu totii Ia densulu. Vedeți bine 
ca eminentele sale prelegeri despre limb’a si lite
ratur’a romanăsca suntu nesuferite scălei pseudo- 
liberale, dăra adeverat’a fapta criminale este in ochii 
ei insasi esistenti’a acelei cathedre. Se o desfiin- 
tiedie. Romanii nu o au cerutu. Națiunea roma
născa pretende de ani dăuedieci si optu: u- 
niversitate curatu romanăsca, si ea nici 
ca va înceta de a o cere, pana candu nu o va câș
tiga celu mai pucinu in conditiunile, in care se 
afla cea maghiara dela Clusiu. Petitiunile natiunei 
romanesci așternute la tronu in caus’a universita
rei romanesci pe la anii 1849, 1850, 1852, 1861 
pana 1862 suntu in memoria prăspeta, si reflec- 
tamu la ele in tăte dilele. Una singura cathedra, 

cu ea său fara ea, o consideramu câ o pomana 
umilităria, pe care dăca nu o amu respinsu, s’a 
intemplatu asia numai din profundulu respectu si 
lealitatea catra prea inaltulu tronu. Nu dela ca- 
thedr’a din Clusiu depende înflorirea si venitoriulu 
limbei năstre.

BSrasiovii in 26/28 Octobre 1876.
Lucrurile, cari se intempla astadi in Ungari’a, 

dau o proba năua in favărea vechiului proverbiu, ca 
afara de Ungari’a nu mai este asemenea viătia. Si 
intru adevertf, o' efiriăsa viătia se petrece aici; mi
niștrii au devenita impotenți si in loculu loru au 
inceputu copii a da tonulu in tiăra.

— Din cele comunicate in numerulu prece- 
dentu s’a potiitu Convinge ori si cine, ca Domnito- 
riulu si cu cancelariulu imperialu au venitu la Pest’a 
numai că se înduplece si pe guvernulu maghiaru, 
a primi amiciti’a măsea, ca-ci in totu casulu păte 
fi mai rentabila câ cea turcesca. Intru catu va fi 
successu dlui Andrâssy a capacitâ pe dlu Tisza, nu 
se scie cu positivitate, inse se presupune, ca in fine 
si fara de vo'i’a cestui din urma^ Austri’a totu va 
ascultă de Russi’a si la unu casu de resbelu va 
remană neutrale. Din acăsta causa se spune apoi, 
ca intre Andrâssy si Tisza ar fi esistendu mare 
neintielegere in provinti’a politicei esterne a mo- 
narc'hieL Celu de antaito, deși uhguru, totuși ple- 
dăza pentru amiciti’a muscalului, firesce din motivu, 
câ se nu-si părda postulu de mare cancelariu; celu 
de alu duoile nu vră odata cu capulu, câ se lase 
pe turci se cada victima in man’a muscalului.

— De aici se dice, că dlu Tisza, câ se-si câ
știge valăre si respectu vointiei sale, inscenâ unele 
demonstratiuni parte de copii in favorea turciloru, 
parte de ămeni betrani in contra alianciei austriaco 
cu muscalii. — In 12 Octobre, junimea studiăsa la 
universitatea de Budapest’a, a tienutu o adunare, 
la care se dice ca au partecipatu vr,o 400 de inși 
si care a dicisu, a tramite o proclamațiune catra 
junimea studiăta dela tăte scălele superiori din mo- 
narchia, câ se faca collecte in favărea natiunei tur
cești, deărace in curendu aăăst’a va avă se se lupte 
pe viătia si mărte contra spurcatului colossu dela 
nordu, care o amenitia cu nimicire, amenintiandu 
totu-odata si esistinti’a pârtiei austro-maghiare, pre
cum si cele mai sânte intăresse ale civilisatiunei si 
cultureh Pre langa acăst’a, studenții din Budapest’a 
făcu mențiune si de eroismulu si cavalerîsmulu, ba 
chiaru si umanismulu natiunei maghiare si a celei 
turcești. O mai mare ironia si chiaru insulta asupra 
civilisatiunei si culturei, asupra umanitatii si cava
lerismului nu s’a potutu face, decatu s’a facutu aici 
prin monopolisarea loru de catra maghiari si turci. 
— Totmodata acești studenti au mai decisu a face 
consulului turcescu din Pest’a unu conductu de tortie, 
tramitiendu si la ministrulu Tisza o deputatiune, 
care se4 descopere aceste concluse ale tinerimei. 
Ministrulu inie le-a respunsu, ca conductulu de tortie 
fedte da ansa la false interpretatiuni si pentru aceea 
să nu se faca. Urmele falselotu interpretatiuni se 
vedii deja — dise ministrulu — deărace ungurii 
se considera câ contrari ai eliberării poporeloru creș
tine din Orientu si Gladston a enunciatu dejâ, ca 
contrarii eliberării popăreloru creștine din Orientu 
trebuescu alungați din Europ’a, era Garibaldi dise, 
ca nu va trece unu anu si in Constantinopole se 
Vărn aflâ 200,000 de russi.

Junimea dela universitatea din Vien’a a res
pinsu proclamatiunea softaleloru din Pest’a, ăra lesii 
(polonii) din Cracovi’a si ungurii dela facultățile 
asiâ numitei universități din Clusiu au primit’o cu 
bucuria. Cești din urma au decisu a tramite o 
adressa la consululu turcescu din Pest’a.

— Studenții dela universitatea din Zagrabi’a 
(Agram) au decisu a face o contra-demontratiune 
ih favorea supusiloru creștini din Turci’a, cari cu 
arm’a in mana se lupta pentru libertate.

— Astfeliu de scene s’au intemplatu in Un
gari’a si in 1848 mai înainte de erumperea rebel- 

liunei. Studenții au fostu si atunci cei ce au a- 
prinsu foculu; se nu cumva se se repeta si astadi 
acelu jocu alu sortii.

— Totu in Budapest’a s’au tienutu o adunare 
si de ămeni betrani, care a avutu de cugetu se faca 
o demonstratiune contra aliantiei Austriei cu Russi’a, 
inse acăsta demonstratiune a remasu neesecutata, 
pentru ca ămeunii s’au socotitu preete năpte mai bine.

* * *
Luptele dintre șerbi si turci durăza cate diece 

dile, pana ce un’a său alta parte se vede necessi- 
tata a se retrage si a-si schimbă positiunile „din 
consideratiuni strategice momentăse". In 18 Oct. 
s’a inceputu lupt’a pe tăta lini’a si de atunci se 
continua neintreruptu. Turtii se lupta câ nisce 
desperați si voiescu se pună man’a mai vertosu pe 
punctulu Djunis, care este chei’a drumului catra 
Crusevatiu. Soirile, din sorginte serbăsca spunu, ca 
lupt’a durăza inca, fora câ se se scia pre care parte 
are se fia victori’a; din contra turcii imprasciara 
vestea, ca armat’a loru a pusu man’a pe intaritu- 
rile serbiloru la Djunis si ca prin urmare preste 
pucine dile au se pună man’a si pe fortulu Deli- 
gradu. Dăca acăsta scire ar’ fi adeverata, atunci 
ar’ trebui se admittemu, ca e adeverata si cealalta, 
care sustiene, ca Cernajpffu e invinsu cu deseversire 
si armat’a sa imprasciata in tăte părțile ventului. 
Observamu inse, ca situatiunea pe campulu de lupta 
este inca departe de unu asemenea resultatu. Ce e 
dreptu, in decursulu acestei lupte de diece dile tur- 
ciloru li-a successu a ocupă unele puncte fortificate 
de ale serbiloru, despre cari amu luatu notitia in 
numerulu precedentu, inse acest’a a fostu numai 
triumfulu unui momentu, care n’are se dureze multu. 
Horvatoviciu, care avea la dispusetiune numai dăue 
brigade, fă atacatu de o potere de dăue ori asiâ 
de mare si fiinduca ajutoriulu dela Cernajeffu nu 
i-a sositu la tempu, asiâ a trebuitu se se retraga; 
dăr serbii se lupta deja pentru recastigarea aceloru 
positiuni.

— Diariulu „Deutsche Ztg." din Vien’a co
munica, ca Austri’a inca si-a completatu armarea 
trupeloru necessarie pentru resbelu său pentru o 
neutralitate armata, si ministrulu de resbelu va 
reportâ despre acăst’a la locurile inalte catu mai 
curendu.

— Din Russi’a nu mai vinu sciri despre con
centrarea trupeloru, deărace acăsta concentrare e 
deja făcută. D’ocamdata se vorbesce numai, ca 
ministrulu de finantie russescu ambla a face unu 
imprumutu in strainetate, inse nu i-ar succede, 
pentru aceea va face unu imprumutu de 200 mil- 
liăne ruble in intrulu tierei. Soirea, cumca prin
cipele de corăna russescu se va duce pe la curțile 
suverane din Vien’a, Berlinu si Londonu, se sus
tiene inca si astadi, dăr noi nu credemu se se re- 
aliseze. Russi’a astăpta, câ Părt’a ottomana se re
spingă ultimatulu seu, câ se-i replice cu intrarea 
trupeloru sale in Turci’a.

Alte sciri din Russi’a spunu, ca intre Odess’a 
si Akkerman se afla trei corpuri de armata, for
mate in numeru completu pentru resbelu; apoi 30 
de regimente de cozaci, gafa de plecare, si 68 de 
beterie artillerla.

Greci’a armăza si e decisa a se folosi de res- 
belulu orientale spre a-si anexa pe frații loru din 
Turci’a.

Blasiu 18/20 1876.
La 9 si 10 Octobre sub presiedenti’a Excel- 

lentiei Sale d. metropolitu a tienutu aici senatulu 
fundatiunei Alessandru Stere’a Siulutiane, 
una siedentia ordinaria.

Câ publiculu romanescu se cunăsca statulu a- 
verei acestei fundatiuni, ve comunicu pentru „Ga
zeta", urmatăriele date:

Statulu averei fundatiunei la finea Iui Aug. 
1876 erâ:

a) in bani si charthii de stătu 257,758 fl. 38 cr.
b) bunulu din Springu cu unu

pretiu de................... 60,000 „ — „
Starea activa a fundatiunei 317,758 fl. 38 cr.



La 12 Maiu 1868, candu a primitu capitululu 
metropolitanii din manele tribunalului administrarea 
averei fundatiunali, aceea afora din bunulu din 
Springu, a constatu in charthii de stătu cu sum’a 
de 106,708 fi. 60 cr. si acesta suma a crescutu 
la 202,608 fl. 38 cr. adeca prin administratiune 
cu t6te spesele avute — s’a crescutu fundatiunea 
in restempu de 8 ani cu 95,899 fl. 78 cr.

43,000 fl. si interessele loru de. 8 ani se afla, 
in manele tribunalului, retienute pentru asecurarea 
competentieloru erariali.

Augmentarea fundatiunei cu considerabil’a suma 
de 95,899 fl. 78 cr. a primit’o senatulu spre plă
cută cuuoscintia si servesce ^pre laud’a administra- 
tiunei; cu tbte aceste nu a aflatu senatulu de in- 
destulitbria administratiune» bunului din Springu, 
pre lenga administratiune ficsa. Venitulu bunului, 
facia cu capitalulu ce’lu represenWzi, este fârte ne- 
insemnatu. De aici s’a statoritu a se dispune da
rea bunului in arenda.

Senatulu a mai facutu si alte dispusatiuni sa- 
lutarie in interessulu fundatiunei; — ne pare reu 
numai de una, ca neci asta.-data nu a potutu aduce 
Ia unu resultatu. defiuitivu cestiunea redicarei unui 
monumentu Ia mormentulu nemuri toriului 
fundatoru. Speramu inse, ca de si tardiu, se, 
va realisă totuși si acestu debitu de pietate catra 
umbrele de pia memoria a neuitatului metropolitu 
Alessandru Stere’a SiuIuti u.

Mai adaugu, cumca in Directoriulu fundatiu
nei s’au alesu de- vree-presiedinte eivilu d. colonelu 
Br. Ursu, de membrii civili dd: Paulu Dunc’a, 
Alessandru Lasaru, Alessandru Bohatielu, Iosifu 
Hossu, Georg.iu Lasl6, Ioanu Florianu, Mateiu Popu 
Grideanu, Iosifu Popu, Ioanu Duc’a si Ludovicul 
Ciato. Condeiu.

Naseudu 6 Octobre c. n. 1876.
— Despre adunarea congregatiunei noului co- 

mitatu Bistritia-Naseudu din 25 Septembre me mar
ginescu a impartasf Ou. publicu, ca t6te agendele 
s’au terminatu in una singura siedentia, in 25, 
dela 6rele 10—4 p. m., de unde se p6te vedd, ca 
tbte au decursu in ordene buna si cu pucina dis
puta. Acdsta impregiurare este a se multiumf bu
nei intielegeri si unîrei romaniloru cu sasii inca in 
ante de tienerea acestei adunari asupra toturoru 
obiecteloru mai însemnate, ce au venitu la ordinea 
dilei. Dintre aceste obiecte mai interensante pentru 
Ou. publicu credu a fi: votarea limbii, protocolarie ad. 1. 
romana, maghiara si germana; asemene decisiunea 
că inscriptiunile pre tablele comuneloru precum si 
la marginea (barierele) comitatului se fia in t6te 
trele limbele; alegerea si salarisarea amploiatiloru 
precum si formarea celoru 6 cercuri; alegerea co- 
missiunei administrative, resp. a celoru 10 membri, 
in care au intratu 4 sasi, 4 romani si 2 unguri; 
dintre romani s’au alesu d. advocatu D. Lic’a, d. 
prof. Massimu Popu, d. parochu alu Prundului 
Teodoru Vrasmasiu si d. capit. in pensiune Domide. 
Dintre amploiatii noștri numai d. vice-capitanu si 
2 judi cercuali, ale caroru cercuri s’au anec- 
tatu la altele, ’si au perdutu posturile, inse d. vice 
capit. căpătă postulu de presiedente la sedrl’a or- 
fanale cu salariu de 1500 fl. De vice corn, s’a 
alesu fostulu judetiu (Oberrichter) din Bistritia d. 
Lani. Am disu ca lucrările au decursu rapede fara 
multa vorba, inse se nu credeți, ca ddca romanii 
au fostu in buna contielegere cu sasii, ceea ce noi 
speramu si contamu pre promissiunile loru si pen
tru venitoriu, se nu credeți, ca nu amu avutu opu- 
setiune, ca-ci vreo 5 ungurasi cu vestitulu deputatu 
alu Sangeorgiului — fara alegatori — Foldvări 
Jânos, au aflatu de bene a se opune mai la tdte 
conclusiunile universitarei. Cu deosebire abatatâria 
si chiaru molestatâria a fostu portarea amintitului 
d. Foldvări, carele precum am observatu, de si este 
deputatu, vedi dâmne, dietale, numai tactu si spi- 
ritu de parlamentarismu nu possede. Am admiratu 
patienti’a dlui comite supremu de a-lu ascultă si 
cate de 4 ori la unu obiectu, aedsta, credu, pre 
venitoriu nu se va intemplă. Notezu totu-odata cu 
bucuria, ca membrii romani astadata au fostu bene 
representati spre onârea loru; speru, asteptu si ii 
rogu a nu absentă nece pre venitoriu. Asemene 
asteptu, că acei dd. membrii cari au inceputu a 
vorbi nemtiesce in congregatiune catu si in comis- 
siunea administrativa, pre venitoriu se nu mai co
mită atentate de aceste contra limbei nâstre, pentru 
a cărei respectare ne luptamu cu totii. Scimu noi 
cu totii, mă si sasii si ungurii, ca dd-loru sciu 
perfectu limb’a germana, deci nu este lipsa se se 

producă cu aedsta scientia acolo, unde pretindemu 
respectarea limbei si a nationalitatiei nâstre. Cum 
potemu pretende se ne respecteze alții, ddca noi 
uitamu a ne respectă!?! —

De candu regimulu actuale si-a propusu, că se 
mute totulu din acestu districtu, mai antaiu tribu- 
nalulu, apoi perceptoratulu de dare si in fine se 
sparg» si districtulu asiâ, incatu astadi Naseudulu 

■ ti se pare desiertu cu totulu —, nemultiumirea este 
generale, si cresce din di in di. Aceste suntu fru- 
mâsele recompense, cu care regimulu actuale remu- 
nerdza lealitatea cea. esemplaria de pana aci a a- 

!cestui districtu. Aceste suntu remuneratiunile ce 
le-a primitu acestu poporu pentru ascultarea s’a la 
iîndeplinirea mai a toturoru dorintieloru unguresci. 
Acest’a este avantagiulu alegeriloru de deputati un
guri s. a. s. a.

La unu scurta reviu asupr’a vietiei nâstre 
constituționale de 15 ani ’mi reservu dreptulu pen
tru alta ocasiune. Acum me marginescu a repeți 
inca odata, ca poporulu se afla la gradulu supremu 
alu neindestulirei. Dela regimele actuale nu spe-i 
rdza nemica bunu, nece nu’i mai crede nemica; si 
nebunu si este ori cene, care astdpta cea mai mica 
indestulire pentru popbrale nemaghiare; nebunu este 
acela, care mai sperdza pocăirea ingamfatiloru stă
pânii si manuarea dreptatiei asiâ precum o reclama 
ide’a unei constitutiuni adeverate si conceptulu de 
stătu.

Poporulu de aci a perdutu multu, credu mai 
multu nu p6te se pdrda. De aci înainte va luă 
alta attitudine, va pas! altcumu in lupta; va con
sideră lupt’a pentru vidtia. Credu, ca aceste schim
bări repentine voru fi unu punctu insemnatu in per- 
sisterea si perseverarea luptei pentru venitoriu. —

Ddr’ oprindume aci se vinu la altele.
S6rtea a voitu, că acestu anu se fia pentru 

Naseudu unu anu de dorere, unu anu de doliu, unu 
anu de despărțire de catra unii din cei mai bravi 
fii ai sei.

In 30 Septembre Naseudulu si-a luatu remasu 
bunu dela d. fostu capit. supremu A. Bohatielu, 
petrecandulu una mulțime de inteligentia pana la 
marginile fostului districtu, si multi pana la Be- 
cleanu. La actulu de despărțire au participatu t6te 
comunele prin care au trecutu.

In 4 1. c. asemene a fostu petrecuta d. fostu 
vice-capitanu Florianu Porciusu pana catra 
Neposu, dupace in presdr’a dilei s’a arapgeatu in 
ondrea s’a una cina, la care au participatu la 40 
persâne, si care a fostu aromata cu una mulțime 
de toaste insufletitdrie.

Totu in 4 1. c. a avutu gimnasiulu de aci 
serbatâria scolasteca si inca serbatdria dupla: diu’a 
onomasteca a Maiestatiei Sale imperatuluj si infiin- 
tiarea gimnasiului de aici, ce p6rta numele de 
Francisca Iosifu. Alta-data sciu, ca vi s’a 
impartasitu de serenade, illuminatiuni, peroratiuni 
si altele, asta-data, cu dorere spm necessitatu a 
me margini se ve comunicu, ca țâța festivitatea- 
din acestu anu a fostu redusa simplu numai la 
miss’a ce s’a celebratu in baseric’a greqo-catholica 
de aci.

Din ce motive s’au cassatu acum’a t6te cere- 
moniele îndatinate pana aci, nu sciu. Totu lucrulu 
’mi este enigmaticu. Oredu, ca pre venitoriu se 
va reintroduce aedsta festivitate scolasteca asiâ pre
cum a fostu si in trecutu, cu atatu mai verfosu, 
ca-ci astfeliu de serbatori inoqqpte nu potu se fia 
numai avantagidse pentru tenerimea studiâsa, ca-ci 
acdst’a este unic’a ocasiune, la care pdte se-si aduca 
tenerimea amente de benefacerile Domnitoriului nos
tru, precum si de mardtiele sacrifici» si meritp ale 
fundatoriloru instituteloru ndstre. Aceste suntu u- 
nicele ocaBiuni ce influintiaza in modulu celu mai 
benefacutoriu asupr’a semtiementeloru patriotice- 
nationale, cari constituescu partea cea mai însem
nata a unui bravu cetatianu, cari semtiemente chiaru 
din vederi pedagogige trebuiescu nobilitate si des- 
voltate in junime chiaru in scdla, unde i se tim- 
brdza caracterulu. Temeri de denunciarile siarlata- 
niloru nu suntu motive de a se cassâ ceremoniele 
indatinate la una serbatâria atatu de inocenta.

C o r e s p.

SOCIETATEA ACADEMICA ROMANA.
Siedinti’a din 17 Septembre, 1876.) 

Presiedinte, A. Treb. Laurianu.
Membrii presenti: G. Sionu, V. Maniu, G. 

Baritiu, I. Caragiani, I. C. Massimu, Iosifu Hodosiu, 
Gr. Stefanescu, D. Sturdzi, Al. Odobescu, Al. Eo- 
manu, St. Falcoianu, V. Babesiu.

Se da citire processului-verbalu alu siedintiei 
precedinte si, după ore-cari rectificări, se adopta.

D. Maniu da citire processului-verbale alu sie
dintiei istorice din 17 Septembre, in urmatâri’a 
coprindere:

Membrii secțiunii istorice si archeologice in- 
trunindu-se asteda in siedintia presinti fiindu dnii: 
G. Baritiu, Al. Odobescu, Iosefu Hodosiu, V. Ba
besiu si V. Maniu, au procesa la urmatdriele lu
crări : ‘ *

I. S’a constituitu oficiulu secțiunii in modulu 
urmatoriu:

G. Baritiu, presiedinte.
Al. Odobescu, vice-presiedinte.
V. Maniu, secretariu.
II. Secțiunea luandu cuuoscintia:
a) De desemnele ce s’au facutu in anii trecuti 

după monumentele lapidari antici din museulu nati- 
onalu din București si gasindu-se bine lucrate, este 
de părere se se continuie acesta lucrare pene la 
completarea colectiunii.

b) Vediendu-se si modele zincografice destinate, 
pentru publicați unea catalogului museului lapidariu, 
opineza, că se id mesurele neceserie spre a se ese- 
cuta in aces.tu modu tâte desemnele.

c) D. A. Odobescu va fi insarcinatu’cu punerea 
in esecutiune a acestoru lucrări, avendn totu d-lui 
a face si testulu descriptivu după formuFa adoptata 
in siedinti’a din 18. (30.) Augustu 1874.

d) Pentru punerea in lucrare, secțiunea va pro
pune a se înscrie in bugetulu anului curinte o suma 
de dtfue mii lei (2000).

III. D. presiedinte alu Societății academice a 
transpusu acestei, secțiuni o disertatiune intitulata : 
„Viâti’a, si activitatea lui Samuile Klein,“ compusa 
de d. I. C. Bianu spre a fi cercetata in secțiune.

Secțiunea, esaminandu lucrarea, afla ca partea 
II pene la aliniatulu ultimu de la pagin’a 40, care 
se inchiaia cu cuvintele, „in acte si fragmente," 
aru merita se vddi’a lumin’a publicandu-se in analele 
Societății, cu conditiune, că si acesta parte se se 
supună la o revisiune de stilu si espresiuni, cu care 
se se însărcineze unulu din membrii acestei secțiuni.

Societatea aproba propunerile si se reserva a 
decide cestiunea cifreloru la votarea bugetului.

La ordinea dilei, cestiunea bugetului. D. Ba
besiu da citire proiectului propusu de delegatiune.

La §. venituriloru, d. Sturdza intrdba ddca 
cifra prevediuta din fondurile Nasturelu-Herescu are 
probabilitate a se realisa.

D. Presiedinte afirma, ca nu are indouiăla des
pre acesta; asemene spera ca cifr’a subventiunii de 
la Stătu se va mari, după cum s’a prevediutu.

Se votâza capitolulu venituriloru in sum’a de 
lei 105,390—4, plus fondurile speciali in suma de 
lei 6280.

La capitolulu speseloru se redica diverse dis- 
cusiuni:

1. Asupra viaticului membriloru de peste frun
taria, in vederea strămutării de domicilu si a inles- 
nirei comunicatiuniloru. Se admite că pentru anulu 
viitoiru, viaticulu celoru de la Sibiu si Cernăuți se 
se fișeze cate 50 galbeni datu pentru ducere și in- 
târcere.

2. Asupra sumei de 2000 lei cerute de sec
țiunea istorica. Societatea aproba.

3. Asupra operatului d-lui Bianu (Biografi’a 
lui Clain), se admite a se imprima in analele So
cietății, er’ autorului se i-se dd o prima de 150 
Iei, plus 50 Iei spre a se trage si o tipărire sepa
rata din aedsta lucrare, din care se se dă autoru
lui 50 esemplare.

4. La § speseloru comisiunii de revisiune a 
dictionariului, d. Odobescu, aretandu, ca timpulu n’a 
iertatu pe comisiune a’si face reportulu, espune ver- 
balu, in modu succintu lucrările si planulu după 
care s’au decisu a face revisiunea. Cu acesta ocasi
une aretandu, ca comisiunea s’aru afla in 6re-care 
conflictu cu delegatiune» Societății, se decide a se 
cere votulu Societății asupra regulamentului interi
ore alu comisipnii, care a provocatu conflictulu. Ee- 
gulamentulu se aproba cu modificarea art. 5 in 
modulu urmatoru :

„Intr’una din siedintiele de septemana ale co
misiunii, acea-a adica, care va precede fia-care din 
întrunirile periodice ale comisiunii, aedsta se va 
adresa la delegatiune prin secretariulu ei pentru 
indemnisari de drumu, diurne, retribuiri si alte 
spese afectate comisiunii de revisiune prin conclu- 
sulu Societății din 26 Augustu 1874.“ După aedsta 
se votâza si se admite sum’a preveduta prin bugetu.



5. La § cumpărării cartiloru, se admite a se 
adauge 600 lei spre a se cumpără un numeru de 
una suta esemplaria din Odyssea lui Omeru, tradusa 
de d. Caragiani.

Se suspende discusiunea bugetului pene se va 
resolve cestiunea premiului pentru sintactic’a romana.

După ce s’au desvoltatu mai multe opiniuni 
pro si contra, maioritatea recunâsce, ca votarea diu 
siedinti’a de la 14 Septembre s’a facutu in t6ta 
form’a, dăr’ ca voturile 7x/2 nu puteau acorda pre- 
miulu, ca-ci aru fi fostu in contrradicere cu art. 
18 din statute. Pentru aceea se recundsce enunci- 
area presiedintelui câ data din erdre si se decide 
a se pune la votu puntele 2 si 3 din propunerea 
d-lui Odobescu.

Se da lectura puntului 2, in coprindere „se se 
acorde spesele tipăririi". Se pune la votu prin bile.

Resultatulu scrutinului:
Votanti 13, maioritatea absoluta 9, bile albe

9, abtieneri 4.
D. Presiedinte declara ca puntulu alu 2-lea e 

primitu.
Se procede la votarea puntului alu 3-lea.
Se depune unu emendamentu sustienutu d’unu 

numeru de 7 membrii in coprindere: „recompens'a 
a se acorda autorului sintasei se fia de optu mii 
lei." Se pune la votu prin bile.

D. Baritiu declara, ca se abtiene, voindu a fi 
consecințe cu declaratiunile săle de mai ’nainte.

Resultatulu scrutinului:
Votanti 12, maioritatatea absoluta 9, bile albe

10, bile negre 2.
D. Presiedintele declara, ca amendamentulu la 

puntulu 3 din propunerea d-lui Odobescu s’a pri
mitu; ca recompens’a autorului sintacticei romane 
se acorda in suma de optu mii lei.

Rectificaudu'Se bugetulu cu înscrierea cifreloru 
ceruta in urm’a acestoru voturi, se votăza in totalu 
capitolulu speseloru in suma de lei 74,695.

Siedinti’a se redica la 6x/2 6re p. m.
Presiedinte, A. Treb. Laurianu.

Secretariu ad-hoc, Sionu.

Noutati diverse.
(Alegerea de deputatu dietale in 

Brasiovu) se facil prin proclamarea dlui Ludovicu 
Korodi câ atare, fora că se se fi mai propusu 
vreunu altu candidatu neci din partea romaniloru 
nici a maghiariloru, după cum se temea sasii, cari 
emisera si placate pentru alegerea lui. —

(Vechi’a representantia)a cetatii Bra
siovu a tienutu astadi in 28 Oct. sub presiedinti’a 
vice-comitelui siedinti’a de noua constituire si s’a 
dechiaratu câ noua representatia comunale provi- 
soria cu 160 de membri, intr’acestia 12 amploiati 
cu votu. A esmissu apoi siese comissiuni pentru 
elaborarea mai multoru operate de organisatiune. 
In intielesulu unui emisu alu comitelui supremu s’a 
denumitu provisoriu si statulu amploiatiloru comu
nali. Intre aceștia sunt: primariu urbanu Carolu 
Schnell, vice-primariu Ionu Gott, directoru de po
litia Franz Brennerberg etc.

(Multiamita publica!) Dlu Constantinu 
Brezoianu a daruitu prin unu amicu alu Dsale 
din Gherl’a una sumulitia de bani pentru procura
rea cartiloru necessarie prunciloru sermani si dili- 
genti din scdl’a gr. cath. romana din Gherl’a. — 
Cărțile s’au si cumperatu din tipografi’» diecesana 
si impartitu intre discipuli spre intrebuintiare, — 
pentru care fapta nobila in numele prunciloru si 
alu parentiloru loru esprimemu maranimosului da- 
ruitoriu cea mai fierbinte multiamita!

Ioanu Boeriu, inv. primariu.
(M a r t i a 1 u). Tenerulu de buna sperantia 

Alesandrn Popu, surcelu alu vechei familie 
Michailasiane, care ne-a datu atati oficieri bravi in 
armata, fostulu elevu alu junelui gimnasiu Naseu- 
deanu, fiiulu venarandului protopopu Jacobu Popu 
din districtulu Naseudului, fostului prefectu din 
1848/9 a sustienutu in Clusiu in 24, 25 si 26 a 
lunei Octobre a. c. cu celu mai stralucitu successu 
esamenulu de locotenente in armat’a de linia.

Unu colegu.
Budapest’a,. 17. Octobre 1876. Tocmai adi 

candu dein opuscululu renomitului Prof. Dr. Aug. 
Rohling aparti in limb’a romana a 2-’a editiunein 

Sabiiu, diurnalele maghiare dein capitala dau publi- 
citatiei ordinatiunea ministrului de interne, prein 
care se interdice vinderea mai departe a acestui 
opusculu, dein causa, câ ar propagă spiritu de in
vidia si netolerantia in contr’a fililoru lui Jud’a. 
Acestu opusculu, care a descoperita si pusu la ve
derea lumei adeverat’a fontana a Siarlatanismului 
loru e tradusu si in limp’a maghiara de doi teologi 
maghiari vienesi, petrecunduse panaacumu dein elu 
vreo 3 editiuni in mai multe sute de esemplaria. 
In limb’a romana asemene fu tradusu de 3 teologi 
dein semin. reg. centr. de aici, si editiunea prima 
tipărită in 800 de esemplaria, in tempu de o luna 
se petreci! t6ta. Acumu deodata cu esirea de sub 
tipariu a editiunei a 2-'a, aparu si ordinulu minis
teriale, prein care se opresce vendiarea mai departe 
a amentituluiopu. Pentruce nu s’a oprita Talmudulu 
pana candu elu se vendea in Ungari’a, Transilvania 
si in alte parti in limb’a originale germana si in 
cea maghiara? După aparerea lui in limb’a ger
mana, s’a redicatu ce e dreptu t6ta diurnalisti’ca 
judano-fila in contr’a eruditului autoru, inse fora 
nece unu efectu, ca-ci in tempu scurtu aparuse a 
4-’a editiune in mai multe mii de esemplaria. In 
contr’a versiunei maghiare inca nu au lipsita insul
tele jidovesci; inse după versiunea in limb’a romana 
a Talmudului, jidanii vediendusi in periclu geshăft- 
ulu celu bunu, insielatiunile si despoliarile oribile 
ce comiteau intre poporulu romanu, dupace audira 
si vediura, cumu poporulu sta uimita la audiulu 
doctrineloru si principialoru neumane ale talmudis- 
tiloru, săriră la ministrulu maghiaru si-lu rogara 
se optasca acea carte pericutasa deintre valachi, ca- 
ci decandu a ajunsu in mânile preotului său a in- 
vetiatoriului dein comuna valachii începu a se uitâ 
cordisiu la jupenulu Itzig si Moizes, si veninulu, cu 
care le ucidea corpulu si spiritulu, nu are asia mare 
cautare câ pana acumu. Lamentările jidanesci si-au 
si avuta efectulu doritu, asiâ incatu „omului — 
după cumu dice Iulianu Smidt, i-vine se crăda, câ 
jidovii inca si adi ar’ fi totu poporulu alesu, si câ 
prin ore-care privilegiu ar’ fi scutiti de atacurile, 
pre cari ori-care alta națiune debe se le sufere cu 
patientia." „Nu asiâ credemu noi precumu scrie Tal
mudulu", mi au disu mai multi jidani dupace le 
am respunsu la întrebarea, câ „ce au intentionatu 
traducătorii cu traducerea Talmudului in limb’a ro
mana." „Dâ — le am replicatu — eu sum prea 
convinsu, câ nu asia credeți, ci numai asia lucrați. 
. . . ." Ce poți sci dăca jidovii nu au de cugeta 
cu poterea aurului se mute aici Palestin’a!

I. P. P.
(„Der O sten") din septeman’a acăsta (19 Oct.) 

fii confiscata pentru ddue article, dintre cari unulu 
dovedi impossibilitatea Egemoniei maghiare, cela- 
laltu tractâ despre pusetiunea si însemnătatea po
porului boemu. —

— (Bancnote false de 5 fi.) Spre a 
feri pe publicu de dauna lu facemu atenta, ca in 
bancnotele de 5 fi. cele false se afla tipărite cu
vintele „Fiinf Gulden" cu litere f6rte suptierele si 
in coltiulu stengu din diosu, cuventulu: „gestellt" 
e numai cu unu 1 tiparitu.

llal nou.
Telegramele cele mai năua spunu, ca in Bas- 

sarabi’a se concenttaza trei corpuri de armata russa 
in numeru de 120,000 si ca Odess’a se fortifica. 
— In Belgradu se dice, ca domnesce mare conster- 
natiune in urm’a invingerei turciloru la Djunis. 
Cernajeffu cu tdta armat’a se fia in periculu. Soi
rea acâsta inse se pare a fi tendentiăsa, fabricata 
pe placulu turcomaniloru austro-unguresci. —

Studenții din Budapest’a -si făcu de capu cu 
demonstratiunile de simpathia pentru basi-bozuci. 
Conductulu de tortie intentiunatu s’a interdisu si 
politi’a a oprita pe studenti a se adună. In urm’a 
acăst’a domnesce mare irritatiune intre studenti, 
cari provdca scene tumultuarie chiaru pe strade. 
Tenerimea academica de lectura din Prag’a a in
sinuata unu protestu contra procederei studentimei 
din Budapest’a, care capetâ adresse de bravura d%îa 
Clusiu si din tăta Ungari’a, câ in 1848. —

„Le Courrier de Roumanie", corespon- 
dintia bi-septemanala, care appare in Bucuresci sub 

direcțiunea d. Fr. Damă, scrie: „Dilele aceste au 
sosita in Bucuresci corespondenții dela trei diurnale 
din Parisu: d. coloneta Ch. Martin, dela „Stacle"; 
d. Philibert Breban, dela „XIX Siâcle" si d. G. 
Lemay dela „Rappel". — Totu acesta corespondin- 
tia anuncia, cad. Ioanu Ghika, vechiu ministru- 
presiedinte si fostu ministru de flnantie, astadi v.- 
presiedinte alu senatului, a plecata in missiune 
estraordinaria la Londr’a. —

Camerele României suntu convocate prin de
creta domnescu pe 2 Nevembre a. c. in sessiune 
estraordinaria.

— Alianti’a intre Romani’a si Russi’a s’a in- 
chiatu, se dice, in 6 Octobre. In sensulu conven- 
tiunei de aliantia guvernulu romanu s’ar fi obligatu 
a pune la dispositiunea imperatorelui rusescu 72 
mii de soldați. Totu foile austriaco, diu cari scătemu 
acesta, armata romana va stă sub comand’a suprema 
a archiducelui Michailu, caruia i s’ar fi datu co- 
mand'a suprema a armatei de operațiune, si va avă 
missiunea de a ocupă Bulgari’a. — Multe ne vine 
a crede din cate verdi si uscate se scriu despre 
Romani’a, inse asiâ ceva nici-decum nu potemu 
admitte.

Publicatiune.
Se aduce la cunoscintia publica, ca dreptulu 

de carciumaritu alu cetatianiloru ingremiati dinTurd’a 
se va esarendâ prin licitatiune in 27 Novemb. 
a. C. ante amădia la 9 6re in sal’a magistatuala 
din Turd’a, pre duoi ani după olalta, incependu 
dela l-a Ianuariu 1877.

Sum’a eschiamarii este 13,000 fl. din care 
10°/0 suntu a se depune câ vadiu. Oferte sigilate 
înainte de licitare se primescu.

Din siedinti’a comitetului cetatianiloru ingre
miati. Turd’a in 21 Octobre 1876. 1—3

Dionisiu Weress, Băla Rediger,
presiedinte. notariu.

Pretiurile piacei
iu 27 Octobre 1876.

Mesura

1 Chita 1
100 Chilo{

Speciea fructeloru

Granu

Mestecatu
Secara |

Ordiulu

Ovesulu

fruntea . 
midiulociu 
de diosu

fromdsa 
de midiulocu 
frumosu
de midiulocu 
frumosu
de midiulocu

Porumbulu
Meiu
Hrișcă
Mazerea .
Lintea
Faseolea .
Sementia de inu
Cartofi
Carne de vita .

„ de rimatoriu
„ de berbece 

Seu de vita prospetu
„ „ „ topitu

Pretiulu
ii. cr.

8
8
7
6
4
4
3
3
2
2
4
4

6
9
5

11
2

70
40
80
60
80
70
80
60
30
20
10
20

10

92
80
32
48
20

30

Cursurile
la bursa in 27 Octobre 1876 stă asia:

Galbini imperatesci — — 5 fl. 9*7 2 cr. v. a.
Napoleoni — _ — 9 9±72 M f*
Augsburg — — — 106 15 W 0

Londonu — — — 124 ff 35 W

Imprumutulu nationalu — 65 n 80 0
Obligațiile metalice vechi de 5°/0 61 r 95 n 0

Obligațiunile rurale ungare 73 50 n 0

» W temesiane 73 n — n 9

transilvane 72 a 05 * 9

n n croato-elav. 84 ff — fi 9

Acțiunile bancei — — 820 n — fi fi

„ creditului 146 a 10 fi ff
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