
Gazet'a ese de 2 ori; Joi’a si Duminec’a, 
F6i'a, candu concedu ajatâriale. — Pretiulu: 
pe 1 anu 10 fi., pe */4 3 fi. v. a. Tieri esterne 12 fi. 
v. a. pe una anu adu 2^8 galbini mon, aunatdria.

8e pronumera la poștele c. ai r., 6Î pe lâ 
DD. corespondenți. — Pentru serie 6 cr. 
Tacs’a timbrala n 30 cr. de fiaeare pu

blicare.
Anula XXIII.

Nr. 83.*)

*) Se numesce si scaunu orfanale, terminu 
fârte prosaicu, usitatu numai pe la noi.

**) Das wandernde Siebenbttrgen. 
Eine statistische Studie von Iohann Hintz etc. 
Kronstadt 1876.

Braslovu 5 Novembre 24 Octobre 1876.

Spini si mărăcini cnlesi din 
Transilvani’a.

(Culegerea 1.)
Paua una-alta, se ne ocnpamu ârasi de patri’a 

nâstra, ca alfa nu prea aveinu; se ne intârcemu 
adeca la lucrările nâstre din semestrulu I alu a. c. 
pana candu mai potemu resufla. Asta-data inse ne 
vomu lua pasu din pasu pe urmele domniloru din 
tiâr’a nâstra, si vomu insemna pe scurtu tâte cele 
vediute si audite in ordinea in care le aflamu in 
diariulu dumnealoru. O facemu acâsta cu atatu mai 
vertosu, ca boierii de aceea suntu boieri, că se aiba 
connecsiuni multe, corespondenți in abundantia si 
tempu de ajunsu spre a descoperi si a se informă 
despre tâte lucrurile tierei mai iute decatu ori-cari 
alti compatriot). La lucru.

Executiunile de imposite decurgu cu rigdre 
atatu de cumplita, catu se p6te dice, ca in compa- 
ratiune cu acestea de acumu, procedur’a din perio-.. 
dulu absolutismului (1849—1860) era delicata. 
Cu t6te aceste deficitu va fi ârasi cateva dieci de 
miliâne, precum se va vedâ mai la vale. Cornițele 
Gustavu Teleki ne mai spune, ca comissari pre- 
tiuitori dela catastru au adunatu dela comune c6- 
lele (documentele) de possessiune, tabellele vici- 
nali, in care adeca ar’ fi se se tiena in evidenția 
veciniile proprietatiloru, le-au luatu si cartea de 
hipotheci (numite in alte tieri catastru), tâte aceste 
sub pretestu, ca ei, comissarii, au trebuintia se lu- 
cre după acele: le tienu de unu anu de dile, in 
care timpu Omenii nu potura vinde nici cumpără 
asia, in catu se se p6ta folosi de acele documente 
(nr. 2) **).

In comitatulu secuiescu numitu Trei-Scaune 
este unu domnu anume Bakcsy Ferencz, de- 
putatu la diet’a Ungariei, care voindu se jimpuna 
comunei Nagy- Borosnyo de dascalu pe unu nepotu 
alu seu anume Aronu Bakcsy, in 22 Septemb. s’a 
dusu in acea comuna, unde după-ce s’a ospetatu 
bine cu Omeni de calibrulu seu, se luă la bataia 
cu alti trei „domni", anume Benedek Lajos, SzabO 
Tamâs si SzabO Lâszlo, mai alesu pe Benedek l’a 
batutu asia, in catu acesta după testimoniulu me
dicale (Visum-repertum) a stătu 18 dile sub cura. 
Bine se tienemu minte: numit’a comuna are dreptu 
legale de a si alege pe docenții sei; dâra dn. 
Bakcsy declara pe membrii comunei de „nisce 
magari prosti", si Ie spuse, ca de voru cutedia 
se respingă pe nepotu-seu, elu cu acesta ii va bate 
cumu bați tobele; apoi ii insultă cumu ii veni la 
gura, le dise trădători de patria, si le amerintiă, 
ca de se va face ministru, le va arata elu loru 
(nr. 2 si 18, unde stau de facia si cinci martori 
subscrisi).

In nr. 4 se iO in discussiune seriOsa uniu
nea Transilvaniei cu tOte illusiunile sale. 
Dâra acestu articlu numai catu -lu auuntiamu; elu 
merita cu totulu alta atențiune. Dâra vomu potâ 
reveni Ia elu si pOte in legătură cu necalificabil’a 
dieta din 1865 tienuta la Clusiu.

Autonomi’a comitateloru o a omoritu ministrulu 
Tisza. Comissiunile administrative suntu curatu or-

*) Nr. tr. e 82 nu 81.
**) Intocma asia au adunatu diplomele nobili- 

tarie dela mii de familii romanesci, sub pretestu 
de militarisare in dilele Măriei Teresiei, sub pre- 
testu de regularea drepturiloru regali in anii 1820 
pana 21, apoi le-au arsu.

gane centralistice si birocratice. (Du. J. Aiboth 
in nr. 5 articlu de fondu Vedi si nr. 10).

In Campi’a Transilvaniei drumuri nici pana 
astadi nu exista; din acea causa se intempla chiaru 
si vâr’a, ca carulu golu abiea -lu tragu cate 6 boi 
(nr. 6). Asia este pretotindeni, pe unde adminis
tra numai classea ciocoiloru, Ora boierii -si petrecu 
in capitala.

Intr’unu altu articlu de fondu fOrte dorerosu 
si aprigu organulu magnatiloru enuntia in termini 
cathegorici, ca lucrurile Ungariei, (prin urmare si 
ale Transilvaniei) au ajunsu asia de reu, in catu 
asupra viitoriului nostru va mai decide numai dn. 
Schmerling, firesce cu sisthein’a sa (nr. 6).

Dâca cu deficitele va merge si pe a. 1877 
totu că pana acilea, pe a. 1878 se va proclama 
bancrotulu Ungariei (art. de f. nr. 8). Esplicatiuni 
ulteriOre la prea trist’a situatiune finantiaria urmâ- 
dia totu in articlii bine studiati din nrii 9, 11, 12, 
16, 18, 19.

Deficit! Saraca punga a Transilvaniei!
In cutare urbe a Transilvaniei (nu voru se-i 

spună numele) ilustrulu presiedente alu comissiunei 
orfanale *)  a papatu pana in a. 1872 15,000 di- 
cemu cincisprediece mii florini avere de a copiiloru 
orfani, plus 800 fl. sum’a prinsa din vendiarea u- 
noru obiecte de ale orfaniloru; a mai tocatu si 
cassariulu 300 fl., âra unu altu membru alu acelui 
officiu a inghititu 3000 fl.; tâte aceste sume cu 
interessele loru făcu 22000 fl. v. a. Actulu care 
coprinde acele hoții, este in man’a auctoritatiloru, 
dâra nu se spune nicairi, ca pe acei dilapidatori 
’i-ar’ fl bagatu cineva in temnitia (nr. 12).

In nr. 13 pe col. 2 se constata de nou, ca 
comerciulu cu fete de secui -lu făcu totu secuii. 
Acei speculanți le scotu din minte, si le incarca pe 
cara pana la fruntarie, de unde le indrâpta pe caii 
ascunse prin păduri si codrii, că se trâca in Ro- 
mani’a la cate unu punctu âre-care, âra de acolo 
esu in drumu, unde le astâpta cărăușii. Ecca cum 
se transpârta civilisatiunea ungaro-secuiâsca in 0- 
rientu. Secretariulu camerei comerciale din Bra- 
siovu este in errâre, dâca pune numerulu femeiloru 
emigrante din Secuime numai cu 1395 pe anu, 
candu singuru in capital’a României se afla cateva 
mii si de aci inainte mai preste totu in Romani’a 
si dincolo de Dunăre in orasiele de pe maluri. 
Căușele emigrarei le-amu enumeratu si noi altadata; 
âra diariulu „lilbredds" va face bine, dâca va lua 
in mana studiulu statisticu alu dlui Hintz, pe 
care’lu recomandamu si romaniloru noștri **).

Raiale unguresci. Sub acestu titlu de 
Raiah- supusu turcescu esira in nr. 7 si 14 dâue 
corespondentie, in care se arata cu date, ca locui
torii acestei tieri nici-unu picu nu suntu tractati 
mai bine decatu creștinii din Turci’a. Dâca amu 
fi scriau noi „vlachii*  asia ceva, ne-ar’ fi pusu la 
umbra. Hei hei, dâra domnii nu suntu prosti se 
postâsca că noi, nici se asculte de pop’a Haralam- 
pie, candu dice, ca tâta. poterea este de susu, prin 
urmare si alui Avni pasia si alui Hafiz pasia celn 
ce trage pe bulgari in tiâpa.

Ministrulu Trefort a desfiintiatu academi’a de 
drepturi dela Eperjes, proprietate a locuitoriloru de 
confessiunea evangelica, sub pretestu, ca aceștia nu 
au fonduri de ajunsu că se tiena cursu juridicu de 
patru ani. Mai deunadi se tienii in B.-Pest’a si- 
nodu alu protestantiloru, in care faimosulu renegatu 
betranu Zsedânyi alias Pfannschmidt combată aspru 
acea fapta a ministrului, numindu o amestecu des- 
poticu (ălami ânkâny âs jogtalan beavatkozăs) si 
argumentandu, ca dâca pentru lips’a de fonduri 
suficiente ar’ fi permisu a se inchide scâle confes- 
sionali, atunci ministrulu ar’ trebui se închidă mai 
multe mii de sc61e confessionali, far a că statulu 
se aiba din ce face altele in loculu acelora. Cestiu- 
nea acâsta e tractata intr’unu memorabile articlu 
de fondu, in nr. 15. Avisu ordinariateloru, con- 
sistârieloru, sinâdeloru romanesci si la toti ro
manii.

Conventiunea comerciale cu Romani’a: ruina 
pentru Transilvani’a (Vedi pe largu in nr. 16). 
Avisu la fanaticii noștri, cari o judeca fora că se 
o fi cititu macaru că in fuga.

„Simtiementele naționali s’au narcotisatu (ame- 
titu, tempitu), partea mare a poporului prin tira- 
niele esecutiunii a devenitu la stare de cersietori; 
tiâr’a e plina de bandiți; ferele selbatece devasta; 
armat’a pe care de 9 ani s’au spendatu preste una 
miie de miliâne (unu miliardu) nici astadi nu 
e in stare de a se bate*.  Aceste adeveruri teri
bili nu le dicemu noi, ci le dicu magnații tierei 
si le descriu in nr. 18. Ei sciu ce vorbescu; dieu 
si noi le scimu, inse că âmeni robiți nu le prea 
spunemu. Cine ni le-ar’ si crede nâue? La mo- 
mentu s’ar’ denuntia la curte, ca âcca, se scâla 
dacoromanistii, comuniștii, valachii, âra renegatii 
ar’ alerga se-si id premiulu.

Spesele dietei unguresci computate pe cate 8 
luni din anu, trecu preste 1 milionu de florini. 
Scandalulu celu mai mare este, ca din vreo 400 
de deputati unu numeru considerabile din ei siedu 
pe a casa, -si tramitu inse regulatu cuitantiele pe 
fia-care luna, pe care li se numera cate 150 fl. 
Abusu fora esemplu (nr. 20). ^cca pentru-ce am- 
bitionâdia mulțime de sărăntoci că se fia aleși.

Nr. 21. Starea Transilvaniei. Vai 
dâmne, ce bine mai e descrisa intrunu articlu de 
fondu. In cei 9 ani (1867—1876) nu s’au facutu 
nimicu bine pentru acâsta tiăra. Nici, gubernantii 
nici diet’a nu cunoscu dorerile nâstre si nici ca le 
pasa de ele. Proprietarii de moșii mari si mici se 
afla totu in stare primitiva si fârte disordinata. Din 
1400 de comune (cele odiniâra iobagite) numai in 
90 s’a terminatu comassatiunea, precum o mărtu
risi insusi br. Gavr. Kemâoy secretariulu de stătu. 
Procesele pentru păduri tienu cate 20 de ani, de 
aceea le devasta care cumu apuca. In comune, in 
care mai inaiDte era cate 400—500 de vaci, de 9 
ani incâce au scadiutu la cate 100—150, âra pe 
unde era cate 100 de boi, astadi mai suntu cateva 
parechi: din cate 7—9 turme de oi amu ajunsu 
Ia cate 1—2. Proletariatulu se inmultiesce. Mul
țime de foști proprietari ajunși la sapa de lemnu 
alârga după funcțiuni de ale statului; dâra ungu
renii ii respingu si ne tramitu pe capu de ai loru. 
(Asia dâra nici pe maghiarii ardeleni nu-i mai su
fere? Le-amu spus’o de multu. Red. „Gaz.*).  Din 
40 de consiliari ardeleni au mai remasu vreo doi.



Ardelenilor^ le scotu ochii numai cu funcțiuni de 
cate 800 de florini pe la ministeriuri, ai chiaru aci 
in Transilvani’a funcțiunile cele mai grase le dau 
celoru aduși din Ungari’a. Dâra de acâsta asuprire 
se vaiera chiaru f6i’a gubernamentala „M. Polgar" 
nr. 227. (Va urmă).

Brasiovu 4 Novembre c. n. 1876.
Munții si văile nâstre au imbracatu haina alba, 

amu si intratu cu rapiditate din t6mna in mediu 
de ârna, cu nea de 1/3 de metru, dâr’ inca totu 
nu scimu la ce se ne asteptamu, aducene-voru di- 
lele, ba 6rele viitbrie pacea sdu resbelulu. Se p6te 
că in tempu ce scriemu aceste se fla deja trasu 
fatalulu sortiu. Vomu află p6te inca prea iute ce 
s’a trasu, astadi ne vomu mai da inca silinti’a a 
ne orientâ după potintia in negur’a care pare a se 
fl asiediatu din nou asupra actiuniloru diplomatice.

Brav’a armata serba sangerâza in lupte crân
cene necontenite c’unu inimicu nu mai superioru 
in bravur’a militară, dâr*  multu mai mare la nu- 
meru. Faimele cele mai intristatbrie suntu respan- 
dite pentru momentu asupr’a situatiunei militarie a 
armatei serbe. Unele sciri constata luarea forta- 
retiei Djunis de catra turci, altele vorbescu chiaru 
si de luarea cu asaltu a Alexinatz-ului, ba chiaru 
si a Deligradului. Din t6te inse resulta, ca arma
t’a serba a avutu a suferi uuu nou desastru, ca a 
successu ostirei multu mai numerâse turcesci a 
sparge anelulu fortificatiuniloru inderetulu caror’a 
se credeau serbii unu momentu neinvincibili. Acâst’a 
odata constatatu, deși nu potemu dă nici unu cre- 
diementu sciriloru venite din funte turcâsca despre 
luarea Alexinatz-ului si cu atatu mai pucinu despre 
cucerirea Deligradului, trebuie totuși se recunâscemu, 
ca situatiunea serbiloru a devenitu fbrte grava si 
cu atatu mai grava, cu catu ca, afara de pucinii 
voluntari russi nu le mai sare nimenea intru aju- 
toriu. Russi’a inse ia fostu promisu Serbiei aju- 
toriu directu si multu mai mare, serbii au totu 
asteptatu si nu este mirare, ddca in faci’a inimicu
lui invingatoriu si a temporisarei guvernului russu, 
cresce totu mai multu in Belgradu o irritatiune 
contra Russiei, pana aci necunoscuta,

Russi’a este directu angagiata in resbelulu 
serbo-turcu chiaru si prin ajutorele mascate ce le 
oferă neincetatu serbiloru. Inse nu mai pdte fi in- 
doiăla nici despre aceea, ca Russi’a a promisu Serbiei 
ajutoriu pe facia cu armiele sale caucasice. Acestu 
ajutoriu este, care ’lu astâpta de luni intregi serbii 
si care li s’a promisu din partea russa. Considerante 
seribse in privinti’a acesta au trebuitu se aiba ca- 
binetulu russu atunci, candu s’a decisu a face unu 
ultimatu Pbrtei, puindu unu termenu de 48 6re 
pentru priimirea armistițiului neconditiunatu de 6 
septemani.

Unu momentu ne-amu fostu leganatu chiaru 
in sperantie de pace, crediendu ca se va adeveri 
scirea respandita de catra Agenti'a Reuter, ca a- 
deca sultanulu ar’ fi si priimitu armistitiulu cerutu 
de Russi’a. Nu s’a adeveritu inse, si ne este inca 
cu totulu necunoscutu respunsulu ce l’a datu Port’a 
la ultimatulu russescu, ca 6re primit’a propositiunea 
lui Ignatieff său ca a lasatu se trdca terminulu fa
tale de 48 6re fara ai dă nici unu respunsu. Mai 
probabile e, ca P6rt’a a datu unu respunsu nu ne- 
gativu, inse cu atatea clausule cate ’i-ar’ ajunge 
Russiei de a rupe imediatu relatiunile diplomatice 
cu Constantinopolulu. Face-va acdst’a? Nici-odata 
nu a fostu pentru Russi’a ocasiune mai buna de 
a-si trage Bocotâl’a cu turcii că tocmai acuma. 
Germani'a se declara neutrala, ca-ci nu voiesce a 
se strică nicidecumu cu Russi’a, Austro-Ungari’a 
ărasi va remanâ neutrala de fric’a Russiei si si a 
Germaniei, Franci’a nu se mișca, ea sta la panda 
si privesce in prim’a linea la Germani’a; Angli’a 
insesi pare a se fi impacatu cu ideea caderei im- 
peratiei musulmane — cine va dice dâr’ ca-i lip- 
sesce Russiei bun’a ocasiune la uuu resbelu cu 
turcii ? — * * *

Prin cele de susu amu anticipatu unu scurtu 
tablou despre noulu stadiu, in care se afla situa
tiunea pe campulu de resbelu. Pentru completarea 
revistei mai inregistramu aici scirile nai momentbse 
din intru si din afara.

— Camer’a Ungariei se va intruni de nou in 
11 Novembre si in primele s’ale siedintie va luă 
in discussiune bugetulu anului viitoriu, pentru că 
anulu nou se afle pe guvernu cu bugetu votatu si 
sanctionatu.

— In numerulu precedentu amu notiflcatu, ca 
respunsulu principelui Auersperg la interpellatiunea 
ce i s’a adressatu in caus’a orientale, a iritatu in 
mare mesura spiritele deputatiloru austriaci fideli 
constitutiunei. Acum mai adaugemu, ca pentru evi
tarea crisei ministeriale dlu primu ministru Auers
perg s’a grabitu a-si esplica cuvintele dicundu, ca 
alusiunea despre „manifestatiuni de resbelu" nu se 
referesce la camera. Cu tbte aceste inse, la propu
nerea deputatului Herbst s’a pusu cestiunea orientale 
la ordinea dilei pe siedinti’a de 4 Nov. la care 
obiectu s’au insinuatu 33 oratori.

— Deputății cehi au dechiaratu intr’o adressa 
catra senatulu imperialu, ca nu voru luă parte 
la lucrările acestui corpu legiuitoriu.

— Scirile de pe campulu de resbelu sunt ne
favorabile pentru armele serbesci. Se afirma dejâ, 
fire8ce de catra turci si turcofili, ca ar fi cadiutu 
deja in manile turciloru si Alexinatii si Deligradulu 
si ca Serbii s’ar fl retrasu si din Crusevatiu.

— Perderile turciloru la Djunis se urca la 
10 mii, âra ale serbiloru, cari au fostu mai bine 
aooperiti, numai la 4 mii morti si răniți.

Romani’a.
Neîncrederea ce se manifesta pe fia-care dl in 

organele pressei romanesci relativu la restabilirea 
pacei, corespunde asta-data opiniunei publice a lo- 
cuitoriloru, despre care avemu si noi aici la mar
ginea tierei probe de ajunsu, la cari se adauga si 
corespondente private. Nici înnoirea confederatiu- 
nei celoru trei imperati anuntiata de catra mai 
multe diaria străine cu multa parada, nici bun’a- 
vointia a Porției otomane (ddca este in adeveru buna 
vointia) nici desinteressarea cea problematica a Bri
tanici nu mai suntu in stare de a liniști spiritele 
romaniloru. Romanii credu ca Europ’a voiesce pace 
si ca insusi imperatulu Alesandru doresce solutiu- 
nea pacifica cu conditiune, ca populatiuniloru slave 
a le imperiului otomanu se li se dd, asigure si 
garantedie autonomia administrativa, si in fine ro
manii credu, ca acuma chiaru barbatii de stătu ai 
imperiului otomanu, cari se afla in capulu affaceri- 
loru s’ar’ indupleca se adâpte conditiunile de ga
ranția; romanii inse cari cunoscu fârte bine pe 
turci, nu potu crede, ca fanatismulu mohamedanu 
va suferi vreo-data de buna voia, că se se proclame 
si realisedie egalitatea civile, politica si religibsa 
pentru concetatianii creștini. Se insiâla reu toti 
cati judeca pe turci numai după cate audu despre 
cultur’a si umanitatea unui micu numeru de băr
bați de stătu, ca-ci massele, glbtele mohamedane 
suntu astadi totu asia de fanatice, intolerante si 
egoiste, precum au fostu totu-deauna si anume in 
epocele pre candu omoriea nu numai pe creștinii 
nearmati fora distinctiune de sexu si etate, ci chiaru 
pe funcționarii loru cei mai multi si pe cativa sul
tani. Martora este istori’a loru mai pe t6te pagi- 
nele. Dâra ce istoria? £ta ca in dilele aceste 
lipsi f6rte pucinu de nu măcelări si pe miniștrii 
actuali, numai pentru-ca se aratara aplecați a re- 
cunâsce egalitatea de drepturi. Eta ca tâta popu- 
latiunea mohamedana din Bulgari’a se află prepa
rata că se se arunce că ferele selbatece asupra cre- 
stiniloru, dâca complotulu nu se descoperiea, din 
care causa s’au si facutu mulțime de arestări intre 
mohamedanii din acea tiâra, pentru-că celu pucinu 
atata satisfactiune se se dă Europei civilisate. In- 
cependu dela Varn’a pana la Vidinu mohamedanii 
suntu deciși mai bine a macelă pe toti creștinii, 
de catu a-i. suferi in drepturi alaturea cu ei. Celu 
din urma mohamedanu inca se scie provocă la doc
trinele coranului si la celelalte legi sacre (Cherf), 
la istoria si traditiune dicundu, ca tbte aceste obliga 

pe musulmani a combate, a debella pe crestiff si 
a-i tienâ in supunere. Se credemu pe unu mo
mentu in cea mai firma buna vointia a sultanului 
si a toturoru barbatiloru de stătu ai Porției oto-•
mane; vedeți inse bine, ca poporulu mohamedanu 
preste totu, mai fora esceptiune, nu vrea nici se 
audia de concessiuni. Ce remane barbatiloru de 
stătu? Se supună pe poporulu turcescu cu armele? 
Chimera! Armat’a turcdsca este intrâga mohame
dana, intocma de fanatica că si poporulu; ca-ci 
armat’a e poporulu. Asia barbatii de stătu nu au 
vointi’a loru, ci ei trebue se aldga intre supunere * 
la vointi’a poporului mohamedanu si intre mbrte 
crnnta. Un’a s’ar’ mai potâ dâra: că barbatii de 
stătu se insiele pe poporu; pana candu? Pe 24 de 
bre, pentru-că vindict’a se fia cu atatu mai terri- 
bile. Va potd Europ’a se mai sufere măceluri 
n6ue, barbare, selbatece, cu miile? Romanii nu 
credu acâsta, p6te fi ca credu maghiarii. Eta 
pentru-ce se propune in Romani’a, ca unu bellu 
mai mare de catu celu serbescu este inevitabile.

— Turburarile studentiloru dela universitatea din 
B.-Pest’a, la care s’au adausu demonetratiunile ce
loru dela Cluaiu, Eperjes etc. in favărea turciloru, 
au produsu in capital’a României impressiune revol 
tatâria de spirite, si multi cari mai inainte nu cu- 
noscea spiritulu ce domina in Ungari’a, -si deschi
seră ochii că si cumu le-ai fi trasu cate unu pumnu 
preste falei. „Aha! acâsta e libertatea si civilisa- 
tiunea maghiara?" audiai intrebandu in cluburi si 
alte adunari.

„Le Courrier de Roumanie", caresi iâ scirile 
dela mana antaia, deminte unele sciri false pu
blicate despre Romani’a, precum de es. ca direcțiu
nea caliloru ferate nu ar’ fi inchiatu nici-unu con- 
tractu cu Russi’a pentru transporturi de trupe; 
precum si ca P6rt’a nu a cerutu nici-o esplicatiune 
asupra concentrarei trupeloru romanesci; ca aceste 
trupe (celu pucinu pana acuma) nu suntu provocate 
de nimeni că se intre in Bulgari’a etc. De altu- 
mentrea trupele romanesci remanu concentrate pe 
tempu nedeterminatu, pe care nu-lu scie nimeni de- 
catu Ddieu; ele inse suntu gafa la ori-si-ce.

In 21 Octobre c. v. s’a deschisu sessiunea 
corpuriloru legiuitorie prin Maria sa Domnitorulu 
României cu ceremonialu indatinatu, Intre ob
iectele, ce se voru pertracta, va veni fora indoiâla 
inainte si cestiunea conventiunei cu Russi’a ddca 
existe, si cestiunea neutralitatii, pe care a pastrat’o 
Romani’a cu atata circumspectiune, precum si ces
tiunea armarii, a concentrării armatei si a atitu- 
dinei, ce va se mai observe Romani’a facia cu causa 
orientale, care împinge din ce in ce totu mai tare 
pe poterile europene la acțiune.

înainte de t6te cetimu, ca Angli’a si a adjus- 
tatu pe deplinu flot’a si din Londonu se tramite 
armata in insul’a Malta. „Globe" diariu anglicu, 
dice, ca indatace va trece Rusi’a Dunarea catra 
Bulgari’a Angli’a va ocupa Constantinopolea, si o 
va tienâ cu t6ta poterea, pana candu va fi secura, 
ca nu merge in manele altei poteri. Asta o p6te 
face Anglia, ca ea are flot’a cea mai tare din lume 
si tocma acumu o parte mare din ea se afla in 
Besica-bay spre scopulu acesta. Russi’a vre se occupe 
Constantinopolea sub pretextu de a imbuna s6rtea 
crestin'loru din Turci’a; Anglia scie motivele si va 
sci si lucra in contrai atatu aici, catu si in India, 
nu pentru idee, ci t6te sacrificiale le va face numai 
pentru interessulu Marei Britanie, pe care englesii 
au oblegaminte a o transpune la urmași neatinsa, 
asia vorbescu acum anglii irritati.

Diariale italiano scriu, ca pentru escadr’a rus- 
âsca gubernulu Italiei a concessu, că se p6ta petrece 
in porturile italiano pe tempulu ernei si anumitu, 
după „France" in Palermo sâu Tarentu, de unde 
se pbta ataca din dosu pe anglesi la casu, candu 
s’ar’ incaiera pentru Constantinopole.

In siedinti’a solemna a camerei comuneloru in 
Angli’a inca se ventura asemeni precautiuni, unde 
s’a vorbitu si despre romani, ca ei suntu ele
mentele de vitalitate in orientu si ddca 



t-voru lucra in acordu cu poterile europene, resul- 
tatulu tienutei loru va fi favoritoriu natiunei 
romane.

„Press’a*  din Vien’a a publicatu dilele aceste 
unu discursu, care l’a’r’ fi avutu corespondintele seu 
din Bucuresci cu unulu din miniștrii actuali ai 
României asupr’a faimeloru despre o conventiune 
cu m. Russiei cu scopu de a annecta Tran
silvania. Ministru romanu se fi asiguratu pe nu- 
mitulu corespondinte, ca faimele respundite asupra 
unei aliantie romano-russe suntu neadeverate. E 
falsu ca Romani’a ar’ voi se se rumpa de garantiele 
ce i le oferă tratatulu de Pariau, si-se proclame 
indepentinti’a puiinduse numai sub scutulu Russiei. 
Din-contra cabinetulu Bratianu ar’ fi decisu a se 
pune in iutielegere cu poterile garante. — „Kol- 
nischeZtg.*  relate’za in privinti’a acest’a, ca prin
cipele Ioanu Ghika e insarcinatu de guvernulu 
romanu a merge pe la mai multe curți europene, 
spre a stabili o intielegere asupr’a atitudinei ce va 
avâ se observe Romani’a faciă de Russi’a in casulu 
unui resbelu.

„Fundatiunea Siulntianau.
Domnule Redactorul Veți potâ avâ dâra atata 

bunătate, că in tempulu acesta atata plinu de eve- 
neminte politice, cari pre totu omulu lu silescu se 
politiseze, si prin urmare si diurnalele suntu deobli- 
gate por excellentiam a produce articli despre situa- 
tiunea dilei, se dai locu in sinulu mamei diurnale- 
loru romane din câce de Carpati unoru observatiuni 
asupra unui obiectu, a cărui menire e humanitatea, 
pacea, inaintarea in literatura, artea si scientia.

Obiectulu observatiuniloru mele e fundatiunea 
nemuritoriului Siulutiu. —

Observatiunile mele trebue se le incepu cu a- 
celu premissu, cu care si-a inceputu odata cutare 
deputatu vorbirea: „Inca nu cunoscu tendintiele 
regimului, d6r’ le disprobediu". —

Debue se marturisescu si eu, ca inca nu cu
noscu t6te impregiurarile fundatiunei Siulutiane, nu 
sciu tâte decisiunile Directoriului si ale Senatului 
in privinti’a administrarei fondului, decatu totu me 
gîdele că pentru acelea cate sciu se desprobu or- 
besce pre nimerite tâte, — inse „sine ira et 
odio*.  —

Veți sci, Domnule Redactoru, ca testamentulu 
fondatoriului (pre care din intemplare acuma nulu 
amu la mana, si asia numai după memoria vor- 
bescu) dispune, că banii, cari au remasu se se ca- 
pitalidiede pana ce voru ajunge la sum’a: 250,000 fi., 
atunci din acestu capitalu se se segregedie 50,000 fi.; 
aceștia se se capitalisedie deosebita pana âra voru 
cresce la sum’a de 250,000 fi., atunci din acest’a 
alu doilea capitalu 6ra se se segregedie 50,000 fi. 
si acâsta âra se se capitalisedie deosebitu pana va 
cresce asemenea la 25,000 fi. si asia pana in fi- 
nitu; âra cele 200,000 fi.+ 200,000 fi. respective 
carnetele loru se se folosâsca spre scopurile menite 
prin Literele fundationali. —

Testamentulu vorbesce despre capitslisarea ca
pitalului prin cumperarea de obligațiuni de stătu, 
prin imprumutu datu pre la privați pre langa ase- 
curare hipotecaria, si in fime, candu voru fi mai 
multe sute de mii, atunci pentru mai mare asecu- 
rare a capitalului se se cumpere bunuri. —

Veți binevoi a sci si aceea, ca fundatorele de 
administratoru supremu a designatu pe successorulu 
seu cu consistoriulu din Blasiu, avendu din candu 
in candu a conchiamâ si unii mireni la consultatiune 
asupra administrarei mai bune a fondului. —

Dâca ’mi aducu bine aminte pana acumu- a 
fostu conchiamata comissiunea acâsta micsta de trei 
ori. Ce a decisu in fia-care ciclu de siedintie nu 
sciu, si nece e asia relevanții ale sci tâte; atata 
sciu, ca cu ocasiunea ciclului de mai nainte, s’a 
decisu a cumpera din banii adunați pana acuma 
unu bunu.

In vâr’a acâst’a a fostu conchiamatu Directo- 
riulu, care apoi a remasu pre lunga decisiunea de 
mai nainte de a cumpără unu bunu, si a sl esmisu 
o comissiune spre a se uită la mai multe bunuri, 
si la tempulu seu se referedie, ca pe care lu voru 
află mai aptu pentru cumpărare. —

Dupa-ce comissiunea aceea a satisfacutu man
datului seu Excel. S’a d. metropolitu pre 9 Oct. 
an. acest’a a conchiamatu senatulu, că comissiunea 
esmisa se referedie si se decidă, care din bunurile 
oferite se se cumpere. —

Se spune, ca senatulu acesta după o consultare 
seriâsa de dâua dile a decisu, că se se esmita o 
comissiune de trei inși in persân’a 111. sale d. ca- 
pitanu supremu, Bohatielu, 111. dnului presiedinte 
Lâszlo si Revss. domnu canonicu Antonelli, că co
missiunea acâsta se decidă, care bunu se se cumpere 
din cele oferite, reservandu dreptulu aprobarei con
tractului senatului care ârasi se se conchiame. —

Aceste numai pentru aceea le amu adusu in- 
nainte, că onoratii cetitori se vâda, ca cu cata 
precugetare si cu catu tactu procede Excelenti’a s’a 
d. Metropolitu in modulu administrarei fondatiunei 
numai se o vâda asecurata, si că adi mane se nu 
i se pota imputa, ca nu ar fi procesu in contie- 
legere asia dicundu cu flârea inteligentiei gr.-ca- 
tholice. —

Si dâca prelunga tâte aceste me aflu mai sfa- 
tosu si disprobediu totu ce a facutu comissiunea 
compusa din barbatii cei mai vrednici ai clerului 
si laicii gr.-cath., o făcu numai pentru aceea, ca 
sumu din fondulu animei conviusu, ca modulu 
de administrare escugetatu de mine e mai folosi- 
toriu, că celu decisu prin senatu si ca dâra se 
va afla cineva care va avâ atata bonatate si va ref
lecta la modestele mele observatiuni si asia, inainte 
de a se duce decisiunea senatului in deplinire, se va 
suleva întrebarea pre calea jurnalisticei si va fi o 
reintârcere inca posibila si asia după convingerea 
mea fundatiunea se va mântui de o perdere de 
5 — 6000 fl. pre anu.

Acumu fia mi permisu a trece la objectu. — 
(Va urmă). 

Culesului vineeloru de sub polele muntiloru 
apuseni.

Lun’a lui Aprile 1876 promitea cultivatoriloru 
de vinee unu culesu de totu manosu. Dâr’ vine 
Maiu cu gerulu resp. ghietiulu seu Ei-i lipsesce 
chiai’u si de sperantia. Iuniu ii face atenti că nici 
odata speranti’a se nu-o pună in cuiu, bieții lucra
tori lucrau cu voie buna, sperandu unu culesu mai 
bunu de catu de midinlocu.

Vine inse fatal’a nâpte din 27 Iuliu cu rup- 
tori de nuori si grandina si inghiatia sângele lu- 
cratoriloru. Dâr’ ce se vedi? Chiaru si după asta 
palma se speră unu culesu bunu de midiulocu, si 
ast’a tienfi pana catra finea lui Septembre, candu 
au inceputu strugurii, acum destulu de copti, a se 
preface in stafide, unii a se uscâ de totu. Ecca 
joculu naturei.

După un’a datina vechia sub pâlele muntiloru 
nu se culegu strugurii pana la 16 Octobre, asia si 
in estu-anu. Alte-dati candu se apropiă 16 Octo
bre, vedeai o mișcare mai mare că de tâte dilele, 
cu deosebi in Ighiu curgeau mulțime de, străini, 
culegători, carausi, cumperatori, unii chiaru si nu
mai de a-si petrece cu amicii si cunoscutii, nu asia 
inse in a. c. Alte-dati erau cate 2, 3 trupe de 
musicanti, in a. c. amu vediutu singuru un’a debe- 
lata, dâr’ n’amu auditu, n’amu vediutu se delectedie 
pre cineva cu cântările loru, nu, pentru-ca rari 
suntu aceia asta-di, cari dorescu se mai auda si 
musica, pline suntu urechile loru de alte sunete....

Asia dâr’ amu culesu in cea mai mare linisce.
In 17 Oct. sâr’a, in curtea lui Onutiu Flo- 

rescu (din Ighiu) de un’a-data calcamu trei inși, 
din curiozitate facuramu proba si, mustulu meu din 
loculu asia numitu „Chincisiu„ tienea graduri 
(Wagner), eramu multiumitu cu cualitatea lui, — 
de altumentrea in acestu locu se face celu mai bunu 
vinu. Făcu proba cu celu dela „Peatra“ si proba 
-mi arata preste 19 graduri, eră se nu credu ochi- 
loru, ca de rondu Peatr’a da mustu mustu cu 1—2 
graduri mai slabutiu că Chincisiulu. Facemu proba 
la alu lui Onutiu Florescu din loculu „gondosiu*  
celu mai roditoriu locu, dâr’ in privinti’a cualitatii 
mai de rondu — si ce se vedi? prob’a ne arata 
multu preste 20 graduri (dâr’ apoi in locu de 
250—300 vedre a storsu singuru 47), probamu 
alu lui Nicolau Florescu din „Magura“ si are ll1/^ 
graduri.

In alta di curiozitatea aduna pre mai multi 
inși, că se vâdia cu ochii ce n’au mai vediutu, a- 
nume Dr. Caianu, Dr. Maieru, adv. Filipu, negu- 
tiatoriu Tabakovics Jani, Miski Samu si Jănos, 
Gruber si alții, se face proba cu mai multe probe, 
si mustulu lui 0. Florescu are 25 graduri (Wag
ner) atatu din calcatâria catu si de sub teascu, gus- 
tandulu, cugetai ca beai ceva sirupu. Nu se pâte, 
diceau susu numitii, singuru dupa-ce li s’au ara- 
tatu strugurii din cari se stârse mustulu, crediura 
ce vediura cu ochii; adeca se pâte dice preste totu,

ca au fostu 10 bombitie-stafide, si singuru un’a 
mustâsa. Anume „gras’a" si „lampar’a*  preste totu 
s’a prefacutu in stafide, si „iordan’a" pre diume- 
tate, au fostu norocoși aceia, cari au avutu mai 
multa „vovisa“ care in a. c. a ajunsu la perfec
țiune, eră ruginita că alta-data „iordan’a".

Betranii septuagenari spunu, ca culesu, că celu 
din 1876 in privinti’a cualitatii, a fostu singuru 
in a. 1834, eu potu afirmă, ca in a. c. celu mai 
slabu mustu in Ighiu a avutu 15 graduri, preste 
totu se pâte luă de 16—17 graduri. Dâr’ ce se 
dicu in privinti’a cualitatii? Mai pucinu că x/4 — 
una din patru parti, din rodulu de midiulocu. S’a 
vendutu feri’a (de 8 cupe) cu 1 fl. 40—50 cr. si 
fârte pucinu cu 1 fl. 60 cr. v. a.

Acum ce se faca acelu cultivatoriu, care in 
locu de celu pucinu 50 vedre, a capatatu 10—12 
vedre si l’au vendutu cu 14, 16 fl.? Deunde se i 
se resplatâsca lucrulu de 6 luni? De unde se pla- 
tâsca contributiunea si alte aruncuri cari de cari 
mai mari? De unde se-si procuredie cate ceva pe 
ârna pentru sine si ai sei? ca-ci bucate abia are 
se mance pana catra Pasci. întrebări aceste, la 
cari eu nu potu respunde.

B. Duc ’a.

SOCIETATEA ACADEMICA ROMANA.
Siedinti’a din 19 Septembre, 1876.) 

Vice-presiedinte, G. Baritiu.
Membrii presinti: d-nii Sturdza, G. Sionu, 

Al. Odobescu, Al. P. Calimachi, Iosifu Hodosiu.
Se citesce processulu-verbale alu siedintiei pre- 

cedinte si se aproba.
Membrii presinti, de si nu suntu in numerulu 

regulamentariu pentru siedintia plenaria, dâr’ astadi 
fiindu diu’a de inchidere a sesiunii, asculta reportulu 
secretariului generale in urmatârea coprindere:

„Alesu de sufragiurile d-vostra că se participu 
in delegatiune că secretariu generale, me vedu sur- 
prinsu a luă o sarcina prâ grea pentru debilele 
mele puteri, mai alesu intr’unu timpu, candu pene 
in ultimulu momentu amu purtatu sarcin’a de se
cretariu ad-hoc in acâsta sesiune. In adeveru, dd- 
loru colegi, alegerea d-v. pe d’o parte me magu- 
lesce, fiindu-ca me culminâza c’o onore, care pâte 
n’o meritamu, âr’ pe d’alt’a me umilesce, ca-ci me 
pune a succede invetiatului nostru colegu d. Massimu, 
care a purtatu acestu officiu cu onâre mai multi 
ani consecutivi.

„Astadi inse suntu chiamatu a ve da prim’a 
proba de sarcin’a ce mi-ati datu: reportulu generale 
despre lucrările sesiunii din anulu acest’a.

„Societatea, intrandu in alu 10-Ie anu alu 
esistintiei sale, de si pen’acum nu este sub scutulu 
Zolidu alu unei legi organice de Stătu, totuși se 
pâte felicită c’a ajunsu a luă caracterulu unei in- 
stitutiuni naționale, a unui corpu de elita alu sci- 
intiei si inteligintiei romane, care inspira nu numai 
confienti'a si respectulu Romaniloru, dâr’ chiaru 
consideratiune in faci’a strainiloru. In adeveru, 
numerâsele relatiuni ce a contractatu cu cele mai 
insemnate corpuri si celebrități sciintifice si literarie 
din Europ’a i-au creatu o positiune din cele mai 
favorabile si mai distinse; nu remane de catu că 
si noi se persistamu a ne areta mereu laboriosi, 
mereu demni, spre a consolidâ mai bine prestigiulu 
ce amu capetatu.

„Spre a reveni la subiectulu ce ’mi incumba, 
me voiu nevoi a recapitulâ pe scurtu lucrările ce 
au insemnatu activitatea Societății in sesiunea acâst’a.

„Cu durere voiu constată ca Societatea n’a pu- 
tutu tiene anulu acest’a siedintie publice, si chiaru 
siedintie plenarie s’au tienutu pucine. Starea sanetatii 
unor’a din membrii, ocupatiuni oficiale ale altor’a, 
au fostu caus’a ca nu in tâte dilele se potea aduna 
numerulu regulamentariu cerutu de statute pentru 
siedintie plenarie. Societatea a voitu a remediă 
acestu inconveniente chiamandu in sinulu seu noui 
membrii, si chiaru către finele sesiunii a facutu 
patru alegeri, dintre barbatii desemnați de capaci
tățile loru si de opiniunea publica.

„Amu pusu alaturi cu noi pe d-nii Gr. Ste- 
fanescu si Stef. Falcoianu spre a intari secțiunea 
de sciintie si pe d-nii Al. P. Calimachu si V. Maniu 
pentru secțiunea istorica. Alegerea acestoru onor, 
colegi in cele din urma siedintie ne-a datu concursulu 
ce neaparatu ne trebuiea spre a resolve ceștiunile 
cele mai importante, dâr’ candu eramu se luamu 
decisiunea pentru o siedintia publica neamu vediutu 
impedicati ârasi de împuținarea numerului, prin 
plecarea unoru din colegii uostrii in Austri’a.



„Dâc’am inceputu cu acâsta relatiune, d-loru 
colegi, speru, ca’mi veți aprobă intentiunea, pentru 
că publiculu, de a cărui opiniune trebuie se tienemu 
coinptu, se ne p6ta scusâ in acdsta impregiurare.

„Un'a din cele mai însemnate lucrări ce ati 
resolvitu a fostu aceea a sintacticei romane. Acâsta 
opera, pusa mereu la concurau de Societate de 8 
ani consecutivi, in fine s’a dobanditu pentru onârea 
literaturei năstre.

„Regretabile incidinte ne impedica a desigilâ 
numele concurintelui ; dâr’ după sarcin’a ce amu 
pusu delegatiunii, speramu, ca elu va fi in curendu 
cunoscutu Romaniloru si ne magulimu a mai speră, 
ca acelu autoru, de si nu vede oper’a s’a premiata, 
dâr’ recompens’a va considera-o că o frumdsa co- 
rână pentru meritâs’a s’a labâre.

„Cu traducerile din autorii clasici n’amu fostu 
inse atatu de fericiți: amu fostu nevoiti a respinge 
catesi patru probele venite la concurau din Titu- 
Liviu.

„Societatea s’a reocupatu de impregiurarile ad- 
ministratiunii averii remase dela fericitulu intru me
moria G. Nastnrelu-Herescu, din care venitulu pe 
diumetate i-se cuvine. Ea pentru acâst’a a insar- 
cinatu o comissiune speciale care, împreuna cu de- 
legatiunea, se aiba ochii neadormiti asupra situa- 
tiunii, spre a-i asicurâ interessele. Acâst’a inse n’a 
impedicatu d’a regulamentâ darea prem'eloru si in- 
dicatiunea teseloru de concurau. Se speramu, d-loru, 
colegi, si cu noi se spere si națiunea, ca instituirea 
premieloru Nasturelu va contribui multu la emula- 
tiunea spiriteloru si ’a talenteloru si la înavuțirea 
literaturei natidnale.

„Vorbindu de activitatea sectiuniloru nâstre in 
parte, cata se rememoramu terminarea proiectului 
de Dictionariu alu limbei romane prin 
labărea si straduinti’a laureatiloru noștri filologi 
Laurianu, si Massimu, si promisiunea d-loru d’a ter
mină pana la sessiunea viităria si g 1 o s a r i u 1 u. 
Nu mai pucinu cata se speramu, ca si comissiunea 
ce ati numitu pentru revisu’rea acestei opere pana 
la anulu viitoriu ne va dă primele probe ale luc
rării acestei’a.

„Acestea dise despre secțiunea filologica, vomu 
însemnă, ca dela activitatea secțiunii istorice avemu 
pan’acum sc6sa la lumina partea prima din tradu
cerea „Istoriei imperiului otomanu“ a lui 
Demetriu Cantemiru, pana la anulu viitoriu vomu 
avă si partea II, si alte lucrări remarcabile puse 
pe cale de esecutiune.

„Numai secțiunea de sciintie n’a datu nici o 
lucrare in sessiunea acdst’a. Caus’a inse o sciti: 
cea mai mare parte din membri sei au lipsitu si 
n’au potutu luă parte la lucrările societății de estu- 
timpu.

„Cu ocasiunea votării bugetului, ati datu proba 
de zelulu ce ve caracterisa pentru administratiunea 
fonduriloru incredintiate societății, âr’ după disposf- 
tivele speseloru, publiculu, speramu, ca va vedd 
lucrările ce suntu pe cale de esecutiune, si estu- 
felu va apreciâ ddca Societatea merita încrederea 
cu care o au onoratu guvernulu si donatorii.

„Chiaru in timpulu sessiunii, mai multi din 
d-v6stra, împreuna cu alti buni romani, cari con
sidera institutiunea nostra, au contribuitu la îna
vuțirea bibliotecei Societății. Dâr’ aceste donatluni 
frumose si lăudabile remanu neînsemnate pe lauga 
ultim’a donatiune cu care a gratificata Societatea 
predilectulu nostru colegu d. Dimitrie Sturdza. D- 
lui a largitu cerculu importantiei Societății prin 
neestimat’a colectiune a moneteloru st medalieloru 
romane: acesta frumosa acuisitiune deschide o usia 
n6ua pentru secțiunea istorica, pe care d. Sturdza 
a ilustratu-o, si unu inceptu de museu archeologicu 
care va înlesni cercetări si studie seriâse despre 
gloriosulu nostru trecutu.

„Speru, d-loru, ca respundu la sintieminteta 
tuturoru colegiloru mei din delegatiune, esprimendu 
simtiemintele de gratitudine delegatiunii ce ne a 
precesu si mai alesu fostului presiedinte, onor. d. 
Laurianu, pentru zelulu cu care a condusu lucrările 
si administratiunea Socîetatii, zelu care pe toti 
trebuie se ne faca geloși spre a’lu urmă cu t6ta 
vigărea possibile. “

Processulu-verbale de astadi se face in siedintia 
si se verifica.

D. Vice-presiedinte declara sessiunea închisa. 
Siedinti’a se redica la 5 6re m. p.

Vice-presiedinte, G. Baritiu. 
Secretariu ad-hoc, A. Papadopolu Oalimachu.

Adunarea generale
a Reuniunei femeiloru romane din Bra- 
siovu se va tienă conformu §-lui 8 din statute 
Dumineca in 7/19 Novembre 1876, adeca in diu’a 
onomastica a Maiestatii Sale imperatesei si reginei 
E.lisabet’a, patrdn’a Reuniunei.

In diu’a acdst’a membrele Reuniunei voru luă 
parte inainte de prandiu la servitiulu divinu in 
baseric’â St. Nicolae din Scheiu, unde se voru in- 
altiă rugatiuni pentru Maiestatu S’a imperates’a si 
regin’a ndstra Elisabeta, âra după prandiu la 
ârele 3 se va tienâ adunarea generale in edificiulu 
gimnasiului romanu gr. or. de aici.

In acâsta adunare comitetulu va da sâma des
pre activitatea sa in decursulu anului 1875/6 ; se voru 
așterne socotelele fondului, se va alege o comissiune 
pentru cercetarea acestora; se va alege comitetulu 
Reuniunei pe următorii trei ani si se voru pertractă 
propunerile cari se voru aduce.

Se iuvita dâra On. membre a luă parte în 
numeru cata se p6te mai mare la acâsta adunare 
generale.

Brasioru 2 Novemb. (21 Oct.) 1876.
Comitetulu R. f. romane.

(Calendariu.) AMICULU POPORULUI 
calendariu pe anulu 1877 de Visarionu 
Romanu anulu XVII a esitu din tipariu dilele 
aceste. In partea propria a calendaruilui 
inavutîtu cu calendariu istorico, calendariu econo- 
micu etc., contiene: genealogi’a caseloru domnitâre, 
cursulu căiloru ferate, serviciulu postata si telegra- 
ficu, târgurile de tiâra, valârea cuponiloru oblega- 
tiuniloru de stata, t6te tabelele necessari pentru 
prefacerea mesuriloru metrice in mesuri vechi si a 
acestora in mesuri metrice, mai multe tabele pentru 
reductiuni de pretiu la cumperari după mesurile 
vechi si nâue.

In partea instructiva si amusanta: Is- 
tori’a Ardealului cu privire la romani (fine). — 
D6ue nebunii, novela de N. Gr a ne. — Milanu si 
Nichita, cu portreturi. — Agronomia: Trifoiulu 
rosiu de P. S. Aurelianu. — Pusetiunea si pa- 
mentalu viiei. — Cum debe culese si grigite p6- 
mele. — Mediculu de casa. — Din regulamentele 
institutului de credita „Albin’a*.  — Poesii, notitie 
economice, varietati, anunciuri de interesau etc.

Pretiulu de bolta alu unui esemplariu e 50 
cruceri, cu tramitere francata prin posta 56 cr. — 
10 esemplare făcu numai 4 fi. 50 cr., — 25 esem- 
plare 10 fi., — 50 esemplare 18 fi. 50 cr., 100 
esemplare 35 fiorini.

Calendariulu se p6te trage de-a-dreptulu dela 
editorulu seu V. Romanu in Sibiiu cum si 
prin t6te librariele si vendietorii de mai naiute 
cunoscuti.

Pentru înlesnire se potu folosi la comandări 
assemnatele poștali de bani.

— Au esitu de sub presa si se afla de vindiare 
la Dr. NICOLAU POPU, profes. la gimn. romanu 
din Brasi o vu:

Geografi a Ungariei si elementele din geo- 
grafi’a generala pentru scolele poporale; cu 
considerarea ndueloru arondări si împărțiri comita- 
tense. Pretiulu 35 cr. v. a.

Istori’a Lngarlei pentru scolele po
porale. Editiunea III, augmentata cu întrebări 
resumatârie. Pretiulu 25 cr. v. a.

Mai nou.
Se adeveresce ca turcii au luata Al exinatz- 

ulu cu assaltu. Deligradulu inca a cadiutu in 
poterea turciloru. Serbii cari au avutu mari pier
deri, perdiendusi mai t6ta artileri’a si avendu unu 
numeru mare de morti, au aprinsu Deligradulu spre 
a-’si usiurâ retragerea. Consternarea in Serbi’a e 
generata. Voluntarii ruși s’au bătuta esacerbatu; 
se dice ca au cadiutu 70 la suta din ei pe cam- 
pulu de bataia. Aprâpe 150 oficeri ruși morti. 
Armat’a serba e risipita. Guvernulu serbescu chiama 
sub arme toti dmenii validi si organisâza aperarea 
Belgradului. Din Constantinopolu se anuntia ca 
Pdrt’a a primitu ultimatulu rusescu si ca armisti- 

tiulu s’a subsemnatu in 1 Novembre sâr’a. Se vor- 
besce ca militiele serbe nu ar’ fi voitu a se bate 
si ar’ fi puscatu asupra oficeriloru ruși. Rusii au 
contrastatu pana la celu din urma, si diumetate din 
ei a cadiutu. — Din Belgradu se telegrafâza, ca 
cabinetulu secretu negru d’acolo ar’ fi descoperitu, 
ca Cernajeff ar’ fi voitu se restârne pe Ristici si 
se creeze dictatura militară.

Cuventulu de tronu cu care a deschisu princ. 
Carolu sessiunea estraordinara a Camerei dice rela- 
tivu la situatiunea esteridra: „Din partea tuturoru 
poteriloru garante suntemu incuragiati intru man- 
tienerea atitudinei ndstre neutrale. Pârt’a se pare 
acumu mai dispusa a recunâsce justiti’a revindica- 
tiuniloru ndstre. Avemutemeiudea spera 
ca atunci candu pericole mai pre susu 
de fortiele nâsre ar’ amenintiă statulu 
romanu, poterniculu scutu alu Europei 
garante nu ne va lipsi intru aperarea 
integrității territoriului si a dreptu- 
riloru nâstre naționale.—

Din Vien’a s’anuntia, ca Russi’a convâca in 
sensulu tratatului de Pariau pe poterile garante 
intr’o conferintia.

Publicatiune.
Se aduce la cunoscintia publica, ca dreptulu 

de carciumaritu alu cetatianiloru ingremiati dinTurd’a 
se va esarendă prin licitatiune in 2V Noveml). 
a. C. ante amddia la 9 6re in sal’a magistatuala 
din Turd’a, pre duoi ani după olalta, incependu 
dela l-a Ia nu ar iu 1877.

Sum’a eschiamarii este 13,000 fi. din care 
10% suntu a se depune că vadiu. Oferte sigilate 
inainte de licitare se primescu.

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

Dionisiu Weress, Bela Rediger,
presiedinte. notariu.

Pretiurile piacei
iu 3 Novembre 1876.

Mesura

1 Chita j
100 Chiloj

Speciea fructeloru

Granu

Mestecatu
Secara | 

Ordiulu | 

Ovesulu }■

fruntea . 
midiulociu 
de diosu

fromosa 
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
fi. j cr.

8
8
8
6
5
5
3
3
2
2
4
4

6
8

11
2

30

80
50

90
30
20
80
60
40
30
10
30

10

4
80
32
48
20

Cursurile
la bursa in 3 Novembre 1876 stă asia:

Galbini imperatesei — — 5 fi. 90 cr. v. a.
Napoleoni — — — 9 R 86 a j»

Augsburg — ■_ — 103 R 75 99 99

Londonu — — — 123 R 35 19 n

Imprumutulu nationalu — 66 99 90 f) 9)

Obligațiile metalice vechi de 5°/0 62 r 70 v n

Obligațiunile rurale ungare 75 R — K 99

temesiane 75 r — R 99

» n transilvane 73 R 60 R 99

» n croato-slav. 74 R — 99 99

Acțiunile bancei — — 835 R — 19 99

„ creditului — — 148 W 60 99 99

Eedactoru respundietoriu si EditoruIACOBU MURESIANU. Editiunea: Cu tipariulu luiIOANE GOTT si fiiu HENRICU.


