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Bancroturi de stătu.
I. Auctorulu corespondentei „Fundatiunea 

Siulutiana*, in legitim’a si lăudabil1» s’a dorintia 
de a vedâ modestele averi ale basericeloru roma- 
nesci asecurate catu se pâte mai bine,imputa sena
tului respectivu, ca a decisu a cumpără cu miculu 
capitalu adunatu cu multa sudâre unu bunu (mosiia) 
si nu mai vertosu „obligațiuni de stătu sâu de în
treprinderi garantate de stătu*; de aci încolo com- 
tatendu pe acei romani si concetatiani, cari se 
temu de bancrotulu statului, enumera conditiunile 
bancrotarei unui stătu, apoi in escesulu seu de zelu 
inchiaie dicundu: „Astufeliu unu stătu nu pâte, 
nici e ertatu a bancrota, ca-ce prin aceea eo ipso 
-si dictâdia elu insusi sententi’a de mârte*.

Noi multiumimu dlui corespondente, ca cu a- 
ceste afirmatiuni ale sale ne împinse că se punemu 
si noi la ordinea dilei un’a din acele cestiuni luate 
din sfer’a economiei politice, cu care press’a tierei 
nâstre se ocupa fdrte raru, âra anume cea roma
nica mai nicidecumu. Dicundu aceste, nu facemu 
esceptiune nici cu „Gazet’a"; ne ceremu inse dela 
publicu scusele nâstre cu impregiurarea, ca in af- 
faceri finantiali nu suntemu âmeni de specialitate, 
ceea ce vine de acolo, ca de candu ne-amu pome
nita in lume, la noi nu numai sciintiele finantiali 
superiori, dâra chiaru si arithmetic’a elementaria a 
fosta tractata in scâle că unu Cenusiotca ascunsu 
după cuptoriu si aruncatu cu coji de catra ceilalți 
frați, adeca in câd’a tuturoru cunoscientieloru; de 
aceea se si dice, ca intre ardeleni si ungureni nu 
prea suntu capete mathematice. Intr’aceea cu tâta 
lips’a de competentia in a le finantieloru statului, 
noi totu ne vomu permitte a reflecta pe dn. cores
pondente, că se binevoiâsca a distinge intre apune- 
rea, dissolutiunea, mârtea unui stata si intre unu 
bancrota de stătu. Conditiunile numerate de dsa 
in nr. 85 si esemplulu Turciei applicate la casulu 
de bancrota, de falimentu, devalvatiune, sâu cumu 
se mai dice, suntu prea preste mesura exagerate 
si suntu aplicabili mai multa numai la dissolutiu
nea statului. Unu stata pâte bancrota fora a se 
dissolve, adeca elu pâte dilapida miliânele luate 
împrumuta delapoporu sâu dela străini si a 
plat! din ele numai una parte, sâu tocma nimicu, 
ori in casulu celu mai favorabile pentru possessorii 
obligatiuniloru de stata, a suspende pe mai multi 
ani plat’a interesseloru promisse, ori in fine a le 
micsiora si a le supune totu-odata la taxe, la con- 
tributiuni, in catu abiea te alegi cu 1 ori 2°/0 pe 
anu. In tate acele cașuri nici-decumu nu urmâdia, 
ca stătuta trebue se se dissâlve si se devină prâda 
veciniloru, urmâdia inse prea firesce, ca imprumu- 
tatorii, creditorii statului suferu lovituri fârte grele 
si in cașuri date ajungu curatu la sapa de lemnu. 
Spre a sustienâ assertiunea nâstra, nu avemu tre- 
buintia de nu sciu ce deductiuni theoretice lungi 
catu o di de vâra, audite dela professori de uni
versitate, ci se cere numai se aruncamu ochii pre
sta operațiunile finantiali ale unoru staturi euro
pene, pe care speramu, ca nimeni nu le va pune 
datarea cu Turci'a, pe care dn. corespondente o 
aduce de esemplu.

Se incepemu cu gloriâs’a Franci a. Ce 
au fosta Assignatele Franciei? Adunarea 
naționale neindestulata cu operațiunile financiali 

ale bancei de Franci’a fundata de cotianulu John 
Law, nu voi se invetie nimicu din cele dâue fali
mente colossali ale ei, adeca dela 1720 cu trei 
miliarde si dela 1789 cu totu ce avea, a decretatu 
in 19 Aprile 1790 emissiunea de Assignate 
pana la sum’a de 400 miliâne franci, pe ce? pe 
hypothec’a averiloru statului si a celoru eclesiastice 
pretiuite in valâre de 10 mii de miliâne (diece 
miliarde) franci; presta acâsta se legiuf, ca cei, cari 
voiescu a cumpără dominie si averi de acelea, le 
potu plăti statului totu numai cu Assignate. 
Minunata lege si hypotheca. Cei cu minte pre- 
vedietârie se si grăbiră in. ruptulu capului că 
se-si câștige Assignate si se cumpere cu ele 
barbatesce dominiuri, castel le si monas- 
terie secularisate. Intr’aceea revolutiunile si 
bellurile esterne se naseea unulu dintr’altulu, au- 
rulu si argintulu se ascundea totu mai afundu, âra 
guberniele revolntiunei luă press’a de assignate, 
tipariea mereu, si le impunea poporului sub pe- 
dâps’a mortiei. Pana in an. 1796 circulă sum’a 
fabulâsa de 45 miliarde 578 mil'âne franci in as- 
signate. Urmarea fii celu mai terribile bancrotu 
pe care au avutu se-lu însemne vreodată istori’a, 
ruina totale a multoru miliâne de locuitori, planșete 
si vaiete, âra cei cari ridea, era proprietarii averi
loru inmobiliarie cumpărate cu capitaluri imagina- 
rie, mai inainle de a se deștepta mulțimea. Acuma 
gubernului terroristicu ei remasese numai guilotin’a; 
capetele cadea cu sutele si cu miile; limitarea pre- 
tiuiriloru prin legi nu ajută nimicu; 1 parechia de 
cisme costă 500 de franci, imbracamentea unui omu 
dela cetati 7 — 8 mii, 1 $ de untu 200 franci in 
assignate etc. etc. In fine la 30 ale lunei Pluviosa 
din anulu republicei IV (19 Febr. 1796) Franci’a 
liquidă că ori-care comerciante fallitu, platindu ce
loru cari avea assignatele in mana, a treidiecea 
parte din valârea loru nominale, inse si aceea nu 
in auru si argintu, nicidecumu. ci in alta moneta 
imaginaria, in asia numita Mandate. Atunci toti 
cati au avutu fonduri in obligațiuni de stata, au 
remasu cu ele devalvate la a 30 ea parte, prin ur
mare din 1000 (miie) de franci cu 33y2.

Dâra Austri’a nâstra cumu au asecuratu pe 
creditorii sei? Ecca din volumu intregu unu res- 
punsu in câja de nuca. Banc’a numita „de 
Vien’a“ (fundata in a. 1714) inainte de revolu- 
tiunea francâsca, adeca sub Iosifu II, avuse note 
emisse in publicu numai de 32 miliâne florini. 
Dupa-ce s’au inceputu bellurile mai alesu cu Fran- 
ci’a, pe tempulu dela 1792 pana la 1811 guber- 
nulu emisse successive note pana la sum’a nominale 
de 1000 miliâne (1 miliardu) numai asia, pe bar- 
b’a ministriloru si a consiliului de stata, fora fondu, 
fara garanție reali. Urmarea fii intocma că in 
Franci’a: parentii noștri vendea parechi’a de boi 
cu cate 7—800 fl., dâra -si cumpără cișmele cu 
cate 70—80 fl. etc., discreditata era la culme. In 
a. 1811 urmă devalvatiunea adeca falimentulu celu 
din urma alu statului, care se publică, in aceeași 
di in totu coprinsulu imperiului, dupa-ce se luara 
mesuri severe militari si politienesci, pentru-ca gu- 
bernulu se temea de rebelliune. „In diu’a, in care 
s’a publicatu patent’a imperatasca despre acelu fal- 
limentu, se fiți auditu vaiete si blasteme, se fiți 
vediutu pe femei in piatiele cetatiloru si ale ora- 
sieloru trantinduse de pamentu, smulgandu’si inve-

litâriele si perulu capului si bocindu-se că la morti: 
vai de noi si de noi, ca amu remasu sărăci; pe 
100 de florini ne dă numai 20 si pe 1000 numai 
200. Nâmtiule nâmtiule, ce ai făcuta nâmtiule? 
Ungurii, ne chinuescu si nemții ne jefuescu!- Se 
întrebe apoi dn. corespondente, ce s’au alesu din 
fundatiunile diecesane ale Blasiului, făcute de epis- 
copulu Ioanu Bobu din veniturile acelui dominiu, 
dâra asiediate in obligațiuni de ale statului. 2O°/o 
din 100 si altu nimicu, in unele cașuri nici atata. 
(A se. vedâ computurile fonduriloru). Tacemu de 
alta operațiuni finantiali miserabili; reflectamu nu
mai pe contimpuranii noștri cei betrani la valorile 
totu-deauna arbitrarii fixate pentru monetele cuno
scute sub nume de florinu ungurescu, florinu vo- 
nasiu, mariasiu, petaca, potoru, siustaca sâu dutca 
etc., precum si la scâterea successiva din pungile 
poporului a baniloru de metalu, pana candu dispă
rură si salbele (numita pe alocurea si sgarde), de 
care se află fârte multe la femeile nâstre, nu nu
mai din moneta de arginta, ci si din auru, Si 
după acelu bancrotu austriacu cine ârasi au resu- 
flatu usioru? Proprietarii de moșii, de turme, de 
ciurde, ieparii (herghelii), scurta, de averi reali. 
Spre complimentulu calamitatiloru a urmatu după 
aceea fâmetea cea mare, prefacerea contributiuniloru 
in moneta convenționale de argintu, pretiulu sarei 
in argintu. (Va urmă.)

Brasiovu 13/25 Novembre c. n. 1876.
In Camer’a maghiara s’a inceputu in siedinti’a 

dela 19 Nâvembre a. c. desbaterea generale asupra 
bugetului pre anulu venitoriu. Partit’a liberale in
dependenta si partit’a conservativiloru au dechiaratu 
ca deși recunoscu, cumca acestu bugetu nu este 
realu, ci este numai o illusiune pentru lumea cre
dula, totuși ta voru votâ, pentru ca nu-ta votâza 
guvernului, ci tierei, care nu este vinovata si care 
nu pâte trai fora bugetu. Din contra inse partit’a 
din stang’a estrema, adeca aderintii tai Kossuth, 
si partit’a sassiloru naționali au dechiaratu, ca nu 
accepta bugetulu de base pentru desbaterea speciale. 
Gtaido de Baussnern si Ernestu Simopyi au aretatu 
cu cifre si data, ca miseri’a financiaria cresce din 
anu in anu ; deficitulu se urca, âra capacitatea po
porului, de a suportă dările grele, scade; de res
tabilirea ecuilibriului intre perceptiuni si erogatiuni 
nice nu se pâte face amintire. In bugetulu anului 
1875 B’au preliminatu 238 milliâne erogatiuni, 
âra perceptiuni cu 21 milliâne mai pucinu, asiă 
incatu tâta lumea credeâ, ca totu deficitulu nu 
consta decatu din aceea diferintia de 21 millione; 
inse socotelele finali alo anului au scosu unu defi- 
citu de aprope 40 de milliâne. Totu asiă o vomu 
patî si cu bugetulu anului acestui’a si nu altmin
trelea nice cu bugetele venitârie. Beductiunile ce 
s’au făcuta nu sunt de nice o insemnetate, pentru 
ca d. e. in loculu judecatorieloru reduse s’au creata 
officie pentru mesurarea competintieloru, inspectorate 
de dare, esecutori de dare si cu unu cuventu mân
cători de dare. Sorginti none de venita nu s’au 
mai urcata, ci numai dările vechi s’au urcata, fora 
de a se fi făcuta catu de pucinu si pentru redica- 
rea capacitatii de contribuire a poporului. Pre a- 
câsta cale inse nu potemu ajunge decatu la miseria 
completa, la bancrotare si ruina.



— In senatulu imperialu din Vien’a durăza 
inca fierberea in sinulu partiteloru si inca chiaru 
si in sinulu partitei, pre care s’a radiematu si se 
radiema si astadi cabinetulu principelui Auersperg. 
In tempulu din urma acăsta fierbere, care facea 
positiunea guvernului nesigura, a inceputu a se 
cristalisâ prin formarea unei partite noue, asiă nu* 
mita a „independentiloru", care numera dejâ 70 de 
membri si si-a luatu de programu: combaterea im- 
pacatiunei su Ungari’a, staruire neobosita spre a 
centralisă ărasi poterile risipite ale Austriei ăra 
in urrn’a urmeloru, dăca acestu scopu nu se 
va potă ajunge, atunci „unuiune personale* cu 
Ungari’a.

Din caus’a desbinarii, ce s’a ivitu in sinuln 
partitei amice constitutiunei si prin urmare amice 
si dualismului, ministeriulu austriacu a tienutu in 
19 1. c. unu consiliu, la care au partecipatu toti 
miniștrii si in care s’a stabilitu testata dechiara- 
tiuniloru ce ministrulu-presiedinte are se le faca 
in senatulu imperialu cu privire la noulu pactu cu 
Ungari’a.

— Din Russi’a se anuncia, ca principele de 
corăna russescu, care pana acum n’a pasîtu pe fa- 
cia, va primi' comand’a suprema asupr’a armatei 
dela Vistul’a in Poloni’a. Acăsta armata are mis- 
siunea de a sili pe Austri’a se nu-si ăsa din minte 
si se faca vr’o nebunia de a partecipâ la resbelu 
in favărea Tarciei.

— La burs’a din Londonu s’a imprasciatu 
soirea, ca indata ce armat’a russăsca ar’ intră in 
Turci’a, guvernvlu anglesu va ocupă Constantino- 
polea, pre care o va tienă ocupata pana ce se va 
inchiâ pacea si se va formă la Dunăre unu stătu 
neutralu. Acest’a va fi totu amesteculu Angliei, 
care, precum se vede, s’a cugetatu mai bine si 
prefere a lasă pe turci si pe russi se se scarmene 
împreuna. Acăsta scire nu prea e de crediutu.

— O scire electrica dela 22 1. c. dice, ca 
Germani’a a facutu guvernului anglesu o propunere 
mediulocităria, că adeca Angli’a se nu impedece 
ocuparea Bulgariei de catra trupele russesci, dăca 
Russi’a se va obligă, ca după esecutarea reforme- 
loru, celu multu pana in 1 Sept. 1877 ’si va re
trage trupele de acolo. — Totu-odata se mai a- 
dauge, ca Germani’a are de cugetu se mobiliseze 
corpurile de armata alu cincilea si alu sieselea din 
Silesi’a si Posen. Acăsta mobilisare s’ar’ intemplă 
numai dăca va mobilisă si Austri’a.

— Contractulu de aliantia intre Russi’a si 
Greci’a s’a inchiatu definitivu, precum s’ar’ fi inchiatu 
si cu Romani’a.

— Din Belgradulu Serbiei se comunica, ca 
armat’a serbăsca se scăte din caiarme si se incor- 
telăza in case private, că se faca locu unui corpu 
de armata rnssescu de 30 de mii, ce are se vina 
acolo.

— Din partea Austriei inca se făcu pregătiri 
de mobilisare. Ministeriulu pentru aperarea pa
triei a adressatu catra tăte auctoritatile din tiăra, 
cari suntu însărcinate cu esecutarea legii de ar
mare, o instrucțiune detaiata, care contiene tăte 
dispositiunile necessari pentru casulu mobilisarii ar
matei comune si a honvediloru. Acăsta instruc
țiune contiene si o publicatiune de mobilisare si 
ministrulu ordăna toturoru auctoritatiloru si officie- 
loru, că se tiena gafa acăsta publicatiune, pentru 
că indata ce va apară ordinuln de mobilisare, se o 
publice in tăte locurile. Ordinatiunea ministrului 
mai prescrie inca, că se se tiena la indemana chiaru 
si ămeni anumiti, că se duca publicatiunea la lo- 
culu destinatiunei. Deărace publicatiunea de mobi
lisare este de a se aduce la cunoscintia din casa 
in casa, in fia-care fabrica, ospetaria etc. capitalea 
tierei este indetorata a tienă publicatiunea parata 
in 12 mii esemplaria.

Din pasialiculu Fagarasiului.
Mai înainte de ast’a cu unu anu de dile un

gurii noștri ar fi fostu in stare se te lovăsca cu 
parulu in capu, dăca le-ai fi disu seriosu in facia,

ca sunt frați duț 
tata cu turcii, c 
de catra tăta 
si barbariele cr 
nii unguri vini 
mai prin manii 
catra turci, ci ■ 
ce insulta precej. 
si ucidu libertat 
Sgomotulu student, 
inscenatu in favârea cuiturei m a uiviiisatiunei tur
ce soi, apoi propunerea făcută de deputatulu Simonyi 
in camer’a maghiara intru aperarea intregitatii im
periului turcescu contra planuriloru de distrugere, 
ce Russi’a le urmaresce fatia de acestu imperiu alu 
barbarismului, nu sunt de ajunsu spre a constată 
genuinitatea turcismului in sângele si carnea un- 
gurăsca, spre acăst’a se mai receru si abnormitati 
si acte de volnicia turcăsca, de cari amu potea se 
insîiramu unu registru intregu, inse de asta-data 
ne restringemu la unele mai prăspete, intemplate 
de curendu in pasialiculu Fagarasiului.

In unulu din numerii precedenti amu notifi
cata, ca bravulu si demnulu primariu alu urbei 
Fagarasiu, dlu Tamasiu Gralu, ne mai potendu su
feri turcăsc’a portare a prefectului de acolo Boer 
Kălmăn, s’ apucatu si l’a aretatu la lume nu nu
mai de unu renegata de celu mai gravu si mai 
periculosu calibru, ci de simburele si sorgintea 
reului si a nefericirei ce domnesce in tiăr’a Fa
garasiului.

Din acăsta causa sateliții dlui pasia-prefectu 
v6ma asupra dlui Gata cele mai cocisiesci înjuraturi 
caror’a foile maghiari le da locu cu plăcere si cu 
ăre-care satisfactiune. Pre de alta parte inse dlu 
prefectu s’a crediutu indreptatitu a face din acăsta 
impregiurare o causa publica a comitatului. O 
corespondintia din Fagarasiu a diariului „Tageblatt* 
din Sibiiu ne spune, ca caus’a acăsta s’a desbatutu 
in siedinti’a dela 14 Novembre a comitetului per
manenta alu comitatului Fagarasiu. Unu membru 
a propusu, că se se intenteze contra dlui Gata pro- 
cedur’a discipiinaria, ăra altulu a adusu, că totu- 
odata dlu Gata se fia suspendata din officiu si sa
lariu. Precum se scie, maiăritatea membriloru co
mitetului permanentu o formăza officialii de prim’a 
calitate ai comitatului, adeca ămeni de calibrulu si 
panur’a prefectului, pentru aceea n’a fostu dificiln, 
că o asemenea propunere se se redice la valăre de 
conclusu. Membrii romani ai comitetului, cari au 
fostu siepte la numeru au combatutu acăsta propu- 
punere cu multa energia din motivu, ca afacerea 
nu se tiene de competinti’a comitetului permanentu 
ci ea este simpla causa personale, pre care vate- 
matulu individu p6te s'o resălve in calea processului 
de pressa. Dreptu aceea dinsii au si dechiaratu, ca 
se voru abtienă dela votare, lassandu responsabi
litatea acestei procederi illegali pe capulu maio- 
ritatii. Astfeliu propunerea s‘a primita cu mare 
emfasa din partea maioritatii. — Cine păte dăr se 
afirme, ca acăsta procedere din partea unei corpo- 
ratiuni chiamate a supraveghiă legile, nu este tur
căsca, nu este asiatica?

Inse mai apriatu si mai batatoriu la ochi se 
caracterisăza starea turco-asiatica a lucruriloru in 
Fagarasiu prin urmatări'a notitia, ce o aflamu totu 
in numitulu diariu: Sub-inspectoru de dare din Fa
garasiu, dlu Franciscu Babarczi, s’a dusu in 13 
Novembre a. c. la direcțiunea politiei din urbea 
Fagarasiu si sub Nr. 749 a datu la protocollu 
urmatări’a dechiaratiune: „Presiedintele officiului 
orfanalu, dlu Mauritiu Kapocsănyi m’a vetematu 
nu numai cu cuventulu, ci si cu fapt’a de mai 
multe ori, incatu positiunea mea de functionariu si 
auctoritatea mea personale nu-mi permittu a mai 
suferi; deci, pana ce voiu fi pusu in positiune de 
a-mi presantă acus’a înaintea judecătoriei, aducu la 
cunoscinti’a onoratei politie, ca de astadi înainte 
voiu portă cu mine dî si nopte unu revolveru cu 
6 focuri pentru asecurarea persănei de asemeni a- 
tacuri, despre ce rogu pe onor, politia, că se in- 
cunosciintieze officialminte si pe dlu Kapocsănyi.*

Totu acestu domnu Kapocsănyi a atacata, se 
dice, si pe dlu Gata, l’a amenintiatu cu bataia si 
l’a insultata in modulu celu mai grosolanu. — Că 
onor, cetitoriu se scia, ca de unde si pana unde 
arăta dlu Kapocsănyi atat’a devotamentu si ade- 
rintia pentru dlu prefectu Boer, observamu aci, ca 
dinsulu a ajunsu in postulu de presiedinte alu offi
ciului orfanalu numai din gratî'a dlu Boer; este 
deci naturalu, că se-i fia adictu si recunoscatoriu.

De aici păte totu omulu se-si faca o idea clara 
despre starea lucruriloru in Fagarasiu sub domni’a 
lui Boer Kălmăn de Berivoi, si păte apoi dim-
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_ce de ast’a cu vr’o trei ani.

Dev’a 31 Octobre 1876.
(Capetu.)

La 27 Septembre, după 9 6re a. a. prefec- 
tulu presiedinte a deschisu siedinti’a prin o vor
bire, in care, după o tânguire asupra mortii cont. 
E. Mikă, a disu si cam aceste: „Astadi este diu’a, 
in care munic. Uniadăr’a cea năua (intregita) că 
atare, -si tiene prim’a adunare generala, cu care -si 
începe activitatea sa după nău’a lege municipala; 
astadi acestu municipiu, este chiamatu a-si alege 
pre acei barbati, in a caroru mani voru fi depuse 
destinele municipiului Uniadăr’a; pre acei’a, cari 
voru avă missiunea de a direge si supraveghiă mu- 
nicipiulu si cari voru avă detorinti’a de a su
grumă faimele(?) ce s'au respanditu prin 
unele diuarie(?) s. c. 1., deci ne facil atenti 
cui vomu da votulu si ne provocă, se fimu in coii> 
tielegere

Finindu presiedintele cu cetirea vorbirei de 
deschidere, si inainte de a se ceti catalogulu mem
briloru, luă cuventulu dlu L. Răthi, si intr’o vor
bire bine recitata, — si din puncta de vedere un- 
gurescu păte si frumăsa, — se geluf asupra mortii 
cont. E. Mikă, propunendu, a se esprime condo- 
lintia protocolaria pentru acelu mare 
barbatu.

Propunerea dlui L. Răthi s’a primitu cu una
nimitate. Inse cum?

Representautii romani, că se nu apara ămeni 
de vrajba, in adinsu nu si-au datu părerile loru 
asupra acelei cestiuni, cu tăte, ca poteau se aiba 
cuventu, ca-ci in urrn’a urmeloru nu scimu, ca ce 
condolintia se aiba cele peste 200,000 
romani din acestu municipiu, pentru 
mărtea lui Mikă............

Venindu la rondu ordinea dilei, se dede ce
tire rescriptului ministeriale, — astadata nesigilatu, 
— relativu la organisarea comitetului municipalu 
si alegerea celoru diece membri si a unui fiscu 
substitutu, representantii romani provocandu-se pe 
usu si pe §-lu 7 din statutele munic. cerura espli- 
carea rescriptului si in limb’a romana.

Onorab. publicu cetitoriu scie deja, cum d-nii 
maghiari voiea se interpretedie legea si statutele 
totu numai in favorulu loru, cum voiea la a dău’a 
congregatiune se calce in petiăre ceea ce au de
cretata in congregatiunea prima, cum voiea a mis
tifică adeverulu, dăca representantii romani nu li 
resistă cu energia.

Că dăra se nu repetu cele sciute, de si mai 
tardiu, mai insemnu unele scene interessante.

înainte de ast’a inse, voiu a mai inregistră 
inca o curiositate constituționala. Anume acea, ca 
atatu la congregatiunea prima, catu si la acăsta 
din urma, cetatile libere: Hatiegu si Uniadă- 
r’a, au fostu representate numai cate prin 4—4 
inși, cu tăte, ca fia-care din ele au cate 48—48 
representanti, apoi legea apriatu dice, ca Ia con
gregatiunea de constituire, se invita 
;oti representantii partiloru anecsande. 
Audu, ca relativu la Hatiegu si Uniadăr’a a 
dispusu ministrulu altfeliu.

Ei bine, dăr’ de unde si pana unde are dreptu 
ministrulu constitutionalu, fora mandatu dela ca
mera, se iă dreptulu celoru 44—44=88 de repre
sentanti din Hatiegu si Uniadăr’a?

Au dăra ordinatiunile ministeriali la noi potu 
derogă legiloru?

Ceremu deslucire.
Si acum se revenimu ăra la congregatiunea a 

dău’a dela 27—28 Snpt.
La acăst’a congregatiune unu d. solgabireu a 

adusu cu sine si vr’o trei patru nemeși de pe tiăr’a 
Hatiegului, sciti de cei cu „pamentulu pana ’n 
siuba*, că se aiba, vedi Dămne, si ei „poporu".

Acei nemeși (romani dealtumintrea), ne sciendu 
nemicu unguresce, ascultă cu mare plăcere vorbi
rile repres. romani si mai alesu candu vorbiea dlu 
Borlea; dăr’ nu cutedia se arete sentiemintele loru 
interne, ca-ci avea alta missiune........ Ei dăr’ ce
se te faci, dăca omulu e omu, fia chiaru nemesiu



de pe tiăr’a Hatiegului, ca-ci la vorbe ce-ti stem- 
para anim’a, nu pră te poți faciarf........

Asia s’a intemplatu si cu nemeșii noștri. 
Candu adeca vorbiea dlu S. Borlea si alti repres. 
romani, bieții nemeși -si uita de sene pe unu mi- 
nutu si fara văia dă semne, ce nu li placea celoru 
ce ii adusera si ii pandeau, ca ce impressiune făcu 
vorbitorii romani asupra loru. — Deci că se nu se 
amegăsca cumva de vorbirile romaniloru, ii ducea 
si ii tienea cu vorbe pt afara si numai candu li 
trebuiea ii chiama ăra in sala.

Si—apoi candu au vediutu domnii, ca nu-si 
pră adiungu scopulu, au *dat’o pe alta cărda.

Asia amu vediutu, ca — pentru că se intie- 
lăga si nemeșii loru cei cu ciăreci, — au pusu pe 
unu jupanu, cu numele Baternai, — de a vor- 
bitu romanesce, spunendu, ca poporulu (intie- 
lege poporulu maghiaru) nu consimte cu ce dicu 
represent. romani, avendu inca impertinenti’a de a 
se demitte si la vatemari nerușinate.

Slaba trăba cu domnii noștri maghiari din 
Uniadăra, candu se lașa de ii părta de nasu si ii 
compromittu nisce cavaleri de calibrulu lui Lukâcs 
si Baternai.

Fiendu vorb’a despre propunerea dlui Dr. A. 
Tincu, relativu la nedenumirea de prefecți romani 
jupanulu puiu de principe, c. Barcsiai a crediutu de cur- 
toasia a dice intre altele si aceste: „Dloru! In ur
marea celoru intemplate in aste dăue congregatiuni, 
me vedu indemnatu a dechiarâ, ca noi (bagu ‘săma 
puii de principi) ni amu perdutu pacienti’a (Of! 
Of!). Spre illustrarea acestui adeveru, ’mi i au. 
văia a vi spune o poveste orientale. A fostu odata 
unu omu invatiatu, (din famili’a princiaria ?), la 
care intr’o di a venitu unu omu necunoscutu (nu 
cum-va opincariu?) si l’a rogatu, că se-lu primăsca 
si pre elu intre Omenii cei invetiati. La rogarea 
străinului, invetiatulu a implutu unu pocalu cu apa, 
si aretandu spre elu, dise străinului: „vedi, ca nu 
mai incape (că noi intre nemeși?)". Atunci strai- 
nulu a luatu o frundia de roșa si punendu o pe 
pocalulu cu apa, aretă invetiatului, ca totu mai 
incape ceva, — si deci fu primitu intre invetiati.

Chiaru asia amu patitu si noi cu dvăstra — 
dise mai departe marele fabulistu orientalu, ara- 
tandu spre romani, — cu acea deosebire, ca d.- 
văstra, in locu de frundia de roBa, — pentru atate 
buuatati ce a-ti primitu dela noi (adeca dela ma
ghiari) a-ti trantitu pe ap’a năstra unu potlogu de 
opinca ........

Se intielege, ca la acăsta poveste princiaria 
s’a nascutu unu sgomotu generalu pana ce dlu S. 
Borlea ei reflectă cam aceste: „Dlui, — aratandu 
spre — C. Barcsai, — pe care mi se pare l’am 
vediutu si pe la diet’a din Pest’a, amu se-i reflec- 
tediu pe scurtu, cagrobianitateanu e sci- 
eutia. Si dăca e vorb’a chiaru se spunemu po
vesti, apoi se o scia, ca noi inca scimu vr’o dăua, 
si inca nu numai de cele din orientu, unde, D-ne, 
bine mai mergu trebile acum, ci de pe aici de pe 
la noi; si fiindu-ca noi amu ascultatu povestea dlui, 
credu, ca ne va ascultă si dsa pre a năstra (voci: 
se audimu.) — Ei bine, dâra ascultați. A fostu 
odata unu tîganu (ilaritate generala) si s’a intelnitu 
pe drumu cu unu romanu. Romanuiu, sciti cumu 
suntu romanii satirici, a vrutu se-si bata jocu de 
tîganu si deci ei dise: „Mei tîgane dela cortu, ai 
mancatu (me rogu se nu ve spariati, întrerupse 
Borlea, nu voi dice nemicu necuviintiosu) ai man
catu unu cane mortu. Tîganulu nesciindu iute ce 
se-i respunda, s’a dusu la cortu si si-a totu batutu 
capulu, ca Ore cum se-lu pacalăsca pe romanu, cu 
unu versu nimeritu, si după multa truda ei esî pe 
de alta parte in cale si ’i dise: „Mei romane, ai 
mancatu talp’a dela sania"; la ce romanuiu ’i res 
punse ridiendu, ca „nu se lovesce tîgane".

Tîganulu Orasi dise: „ori se lovesce, ori nu se 
lovesce, tu ai mancatu talp’a dela sania".

Tocmai asia este si povestea dlui C. Barcsai 
(illaritate generala.)

Ast’a este „povestea vorbei", cu potlogulu de 
opinca, alu fostului deputatu C. Barcsai. —

V’a-si mai potă impartasf multe asemene pre
cum d. e. cum a cetitu B. Lukăcs „Gazet’a" (?) 
in congregatiune si altele, dăr’ le lasu pe de alta 
data, si me voiu margini a mai reflectă numai la 
un’a. Anume diuariale maghiare au fostu scriau, 
ca romanii si in specie intielliginti’a romana din 
vechiulu mun. UniadOr’a, nu au consentitu si nu 
au conlucratu cu „bujtogata“ii din Zarandu si 
Orastia.

Acăst’a insulta naționala o respingemu si o 

dechiaramu de mintiuna. Din contra repres. ro
mani din vech. m. UniadOra a luatu parte activa 
atatu la conferintiele preliminarie, catu si la des- 
bateri precum si la. votisari, — si voru lua si pe 
venitoriu si cu mai mare zelu. — Prin urmare, 
domnialoru se nu -si faca illusiuni ....

Catu despre caus’a dlui F. H. Longinu, credu 
ca dsa, că celu mai competinte, la tempulu seu, 
ve va da deslucirile ce nu vi s’au datu inca.

C a s s i u.

Respunsulu Camerei României
la cuventulu de tronu, presentatu in 6 Nov. 1876.

„Mari’a Ta!
Convocati in seasiune estraordinaria, intr’unu 

momentu candu evenimentele ce se petrecu in pe- 
ninsul’a Balcanica inspira o ingrigire generale, cea 
dintaiu datoria a nostra, după espresiunea devota
mentului nostru sinceru pentru august’a persOna a 
Măriei Tale, este de a ne grăbi se respundemu la 
acestu apelu care asociaza representatiunea naționale 
ia privighiarea situatiunei de facia, si la luarea 
mesureloru reclamate de dens’a.

Suntemu fericiți, Pră inaltiate DOmne, de a 
vedă ca relatiunile nOstre esteriOre suntu din cele 
mai bune. Camer’a vede cu multiamire ca con- 
siliarii tronului persevera in politic’a unei stricte 
neutralitati, in faci’a lupteloru ce sangera tierile 
vecine de preste Dunăre, politica care corespunde 
dorintieloru tierei intregi. Cu toti ne felicitamu 
ca acăsta atitudine, singur’a conforma intereseloru 
năstre naționale si credintiei tratateloru, a doban- 
ditu aprobarea puteriloru garante. Deciși a stărui 
ih mantinerea acestei politice de stricta neutralitate, 
ne vomu folosi si in viitoriu de dispositiunile bine
voitor© României, aretate de puterile cele mari ale 
Europei, spre consolidarea esistintiei si integritatiei 
statului romanu.

Adversari hotariti a ori-caroru proiecte aven- 
turăse, ne preocupamu numai de periculele cari ar’ 
pută se amenintie directu statulu romanu. Pentru 
a ne aperâ in contr’a loru, cu tăta greutatea situ
atiunei năstre financiarie nu vomu crutiâ nici unu 
sacrificiu; spriginulu nostru nu va lipsi guvernului 
Măriei Tale că se inlature aceste pericule. Nu 
uitamu si nu vomu uită ca năue, romaniloru, cei 
dintaiu ne incumba datori’a de a fi aparatorii in
tegritatiei teritoriului nostru,, ai caminuriloru si ai 
drepturiloru năstre naționale, ori-catu de mare este 
avantagiulu asiguratu României prin protectiunea 
puteriloru garante. Amu aprobatu de^r’ si vomu 
aprobă tote mesurile de precautiune si aparare cari 
j’au luatu de guvernu său pe cari complicatiunile 
esteriOre ni le-aru mai indică.

Vomu consacră totu tempulu si atențiunea 
năstra studiului bugeteloru pe 1877 si 1878, si 
alu legiloru organice cari ni se anuntia, spre a află 
midilOcele de a imbuuatati situatiunea năstra finan
ciarii si economica. Mai cu săma ne vomu aplică 
a dă judecieloru si comuneloru autonomi’a loru, 
care singura. — suntemu convinși de acăst’a că si 
Maria T’a — pOte asicură vitalitalitatea si pvopa- 
sirea loru, intr’unu stătu, care se bucura de insti- 
tutiuni liberale că ale năstre.

Mari’a Ta, representatiunea naționale are cu- 
noscinti’a greutatiloru de totu feliulu, cari ne in- 
cungiura. Avemu inse speranti’a ca Dumnedieulu 
parintiloru noștrii nu ne va parași nici de asta- 
data. Avemu sparanti’a ca, priu o munca neobosita, 
prin o neadormita priveghiare, vomu pută se im- 
bunatatimu situatiunea din intru, si in acela’si 
tempu, prin strins’a unire si armonia dintre 
domnu si națiune, vomu trece preste greutățile es- 
teriăre.

Se traiesci, Mari’a Ta.
Se traiăsca Mari’a Sea Dămn’a."
Domnitoriulu la primire a respunsu asia:

„Domniloru vi ce-presiedinti si domni
lor u depu tat i!

Primescn cu o viua satisfactiune urările ce’mi 
faceți si multiamescu Adunării pentru simtimintele 
de devotamentu ce si cu acăsta ocasiune esprime 
pentru Dămna si mine.

Mai multu de catu ori-candu amu fostu feri- 
citu se vedu ca cea mai completa unire de vederi 
si de simtiminte domnesce intre tiera de o parte 
guvernu si represintatiunea naționale de alta.

Acăsta unire in momentele grele a facutu, 
că tiăra năsrra se păta străbate tăte vijeliele tim- 
puriloru si, scapandu individualitatea ei de peri

culele ce o amenintiau, se capete o adeverata va- 
lăre in ochii lumii civilisate.

Ea ne da si astadi dreptulu de a crede ca, 
ori-cari ar’ fi greutatilă situatiunii, Romanii voru 
sci se le invinga, si ca astu-felu, sprijiniți si pe 
simtiemintele bine-voitărie ale puteriloru garante, 
voru potă salva drepturile năstre si păstră intactu 
patrimoniulu transmisu noue de strămoșii noștri.

Catu păntru mine, puteti fi incredintiati, dom
niloru deputati, ca me voiu afla totu-dă-una acolo 
unde datori’a si interessele tierii me voru chiama.

Marți in 9 Novembre c., la ărele 3 după am. 
Iualtimea S’a Domnitorulu in presenti’a d-loru mi
niștri, incongiuratu ăr’ de Cas’a S’a civila si militară, 
a primitu in sal’a tronului, cu solemnitatea obici
nuita, biuroulu si comissiunea senatului insarcinata 
a presenta Măriei Sale adress’a spre respunsu la 
mesagiulu tronului.

Inaltu Prea S. S. metropolitu primatu presie- 
dintele senatului, a datu cetire urmatărei adresse:

M ari ’a Ta!
Senatulu respundiendu la chiamarea ce guver- 

nulu Măriei Tale ’i-a facutu, s’a grabitu a se aduna 
impregiurulu tronului, si esprime si cu acăsta oca
siune viu'a satisfactiune, ca relatiunile năstre exte- 
riăre suntu din cele mai favorabile.

Senatulu recunăsce cu multiumire, ca guver- 
nulu Măriei Tale, in faci’a evenimenteloru grave 
ce se petrecu in giurulu nostru, mantienendu sta- 
tornicu positiunea de neutralitate, a fostu in acordu 
cu vointi’a tierei, manifestata prin vocea represen- 
tatiunei naționale.

Neutralitatea este in traditiunile acestei tieri.
Romanii, la pericule, au sciutu se uite nein- 

tielegerile si se se unăsca, că unu singuru omu, in 
giurulu tronului tierei.

Senatulu are încredere ca, prin patriotismulu 
fiiloru României si protectiunea inalteloru poteri 
garante, drepturile si territoriulu ei voru fi respec
tate si neatinse.

Piti incredintiatu, Prea Inaltiate Dămne, ca 
națiunea romana va sci a -si împlini datori’a si se 
va arată dămna de positiunea politica ce ’i-sa creatu 
prin tractatulu din Parisu, care a recunoscutu drep
turile năstre antice.

Convocarea corpuriloru legiuitărie, adusa de im- 
pregiurarile actuale, va avă de efectu naturalu, că 
tăte actele politice dictate de impregiurari, se le 
păta face guvernulu Măriei Tale, gasindu forti’a sa 
in cooperare cu poterea legiuităria.

Proiectulu de legi anuntiate prin Inaltulu 
Măriei Văstre mesagiu, senatulu, apretiuindu impor- 
tanti’a loru, le va da tăta seriăs’a atențiune si, 
studiendu-le cu maturitate, nu va perde in acelasiu 
timpu din vedere interessele economice si adminis
trative ale tierei.

Senatulu, indepliniudu-si datori’a, exprime si 
acum simtiementele sale de devotamentu, supunendu- 
Ve omagiele cele mai respectuăse.

Se traiesci Mari’a Ta, Se traiăsca Mari’u S’a 
Dămn’a, Se traiăsca Romani’a!

Presiedinte: Cal ini cu metropolitu Ungro- 
Vlachiei. Vice-presiedinte: 0. Bosianu. Senatori 
secretari: N. Camarasiescu, Stefanu Belu, D. A. 
Rascanu. Cestoru: N. Manolescu. (L. S.)

Inaltimea S’a Domnitorulu a respunsu: 
Inaltu Prea Sânte Părinte, 
Domuiloru senatori!

înainte de tăte, multiumescu senatului pentru 
simtiementele de devotamentu ce exprime pentru 
Dămn’a si pentru Mine.

Nici-odata corpurile legiuitărie nu s’au intru- 
nitu in momente mai grave. Amu inse tăta în
crederea, ca armoni’a complecta dintre ele si gu
vernulu Meu, precum si atitudinea năstra corecta, 
aprobata de Europ’a, ne voru ajută a esi mai în
tăriți din acăsta incercare.

Cu cea mai deplina satisfactiune, primescu a- 
sigurarea ce’Mi da senatulu ca, in intielegere cu 
guvernulu Meu, va cooperâ la tăte actele ce repre- 
seotatiunea naționala va fi chiamata a luă pentru 
mantienerea firma a politicei năstre naționale ba- 
sata pe respectulu integrității si alu drepturiloru 
tierei.

Senatulu, Suntu siguru, nu se păte indouf, ca 
acolo unde voru fi interessele natiunei, totu-dăuna 
voiu fi si Eu. (Monit.)

Totu „Monitorulu" reportăza, ca in diu’a ar- 
chang. Michail’ si Gfavril’ M. Sa. Domnitorulu in-



socitu de min. de resbellu si officirii cuartirului 
generale a trecutu in revista trupele din a II divi- 
siune concentrate in Bucuresci punenduse in capulu 
loru si mergnndu.pana in facia cu statu’a lui Mi- 
haiu erou lu, unde primi defilarea trupeloru, sa- 
tisfacutu de tiănut’a loru.

Ia 10/11 Mari’a S’a plecă Ia Brail’a, Galați 
si Focsiani totu si pentru inspectionarea armatei.

Scirile telegrafice din 22/11 anuncia, 
ca conferinfi’a plenipotentiatiloru poteriloru euro
pene se va incepe in 2 Dec. si rusaii voru propune, 
terminu defiptu pentru ecsecutarea reformeloru de
cise, cari nerealisanduse in terminulu defiptu se se 
executeze de Europ’a prin ocupatiune. Ddca Tur- 
ci’a prime8ce acesta conditiune, se va inchia pacea, 
altufeliu voru continua resbelulu; dr’ catu pentru 
intregitatea Turciei Gorciacoff va face a se 
propune la conferintia prin solulu russu Ignatieff, 
că Turci’a numai subgaranti’a Europdua se mai remana 
intriga si independenta. Intr’aceea comissiunea 
Turciei pentru compunerea unui proiectu de consti- 
tutiune l’a si presentatu marelui viziru si se va 
promulga p6te inainte de intr’unirea conferintii. 
Acesta p6te nasce 6r’ dificultăți facia cu progra- 
mulu Russiei, care pretende autonomia lata pentru 
tierile cu maioritate creștina. Turci’a arrndza me
reu si redica si garda naționale, care se suplindsca 
depărtarea armatei, din care 3 divisiuni 6r’ «e du
seră la Dunăre, unde la Rusciucu se pregatescu a 
trece in Romani’a, candu ar’ veni p’acolo musca
lii. — Serbi'a inca armdza mereu, si russii ei vinu 
pe la Kladova in massa că ajutoriu. Unu corpu 
de 30,000 russi e destinatu a trece in Serbi’a cu 
avantgarda de cazaci, si in Beligradu li se prega- 
tescu casarme, că comandantu se fia gener. russu 
Semeka. Unu comissariu civilu russu inca se 
astăpta in Serbi’a. Aici se infiintiazi si voluntiri 
bosniaci, bulgari, russi, cari si sosiră 500 si se 
anuncia, ca vinu inca vro 10 mii. Serbii suntu 
catraniti pentru dispretiulu, celu audira din partea 
russiloru, ca nu s’au tienutu mai eroicesce, si acum 
voru de nou se documenteze contrariulu, armanduse 
pe intrecute.

Lini’a de demarcatiune la Timok s’a defiptu 
si se continua mai incolo sub presiedenti’a delega
tului anglicu.

Londonu 22 Nov. S’a publicatu depesi’a 
lui Loftus ambasadorului Angliei in Russi’a cu datu 
Yalta 2 Nov.

Tiarulu montiondza că garanția de pace pro
punerea de a se ocup’a Bosni’a de catra Austri’a, 
Bulgari’a de catra Russi’a si demonstrarea flotei 
anglese, care ar’ jucâ primulu rolu. Hertiegovin’a 
ar’ formă zon’a neutra intre armatele russe si au
striaco. Tiarulu staruiesce asupra marelui pretiu 
ce pune pe o înțelegere deplina intre Russi’a si 
Engliter’a si declara, ca idee’a, ca Russi’a voiesce 
cuceriri, este o ideea absurda.

Lordulu Derby respunde esprimendu inalt’a sa 
satisfacere in privirea depesiei lui Loftus, care s'a 
datu publicității după dorinti’a Russiei, spre a li
niști opiniunea publica a Engliterei.

Parisu 19 Nov. — „Corespondinti’a Havas* 
anuncia, ca d. Siendrea aginte diplomaticu alu Ro
mâniei la Parisu, a fostu primitu eri la palatulu 
dela Elisee de maresialulu-presiedinte alu Repu- 
blicei.

Oâ si ducele Ddcazes, maresialulu a convorbitu 
multu timpu cu d. Siendrea si s’a aretatu fdrte 
gratiosu pentru densulu. „R.“

ce s’a pusu pe posta in Bonn, si care contienea o 
adressa in limb’a rusdsca si francesa, subscrisa de 
150 studenti din Moscovi’a si tramisa Gatra stu
denții dela universitatea pestana. Cuprinsulu acestei 
adresse este urmatoriulu : „Diurnalele ne adusera 
scirea despre demonstratiunile turcofile ale fiiloru 
Ungariei libere. Unu conductu de tortie in onărea 
turciloru! Nu dăra cu scopu de a lumină campiele 
Bulgariei, inrosite de sângele nevinovatiloru? Fiii 
Ungariei si-arhta in fapta si in vorba simpathiele 
pentru faptele ingrozitărie ale turciloru, cantate in 
popeele sangerdse ale epistoleloru lui „Daily News“ 

Eroic’a națiune turcesca se lupta pentru civilisati- 
unea europeanu? Unde? Nu cumva in TataruBa 
zardsik, in Batocu, la Zaiciaru? — După patru 
secuii de suferintie se redica bietulu crestinu a se 
eliberă cu arm’a in mana; tdta lumea simpathisdza 
cu acești martiri ai soclului nostru, numai voi un- 
guriloru aplaudați la faptele neumane ale asupri- 
toriloru. In numele sciintiei, alu umanitatii si mise- 
ricordiei condamnamu acdsta procedere. Ddca elibe 
rarea din catusiele sclaviei a unui poporu vecinu 
este unu periculu pentru voi, atunci sunteti de 
compatimitu, ca-ci vai de ttâr’a aceea, care ’si edi
fica fericirea sa pe sclavagiulu altoru națiuni, Pri
miți acestu protestu demnu pentru nedemn’a văstra 
demănstratiune, si nu uitati, ca noi inca scimu ce 
avemu de facutu.“

— (Copiii parintiloru seracisenu 
studieze.) O foia din capitalea Ungariei publica 
urmatări’a epistola subscrisa de dlu Paulu Szlăvz: 
„In 15 1. c. s’a demissu din scâlele comunale de 
aici o mulțime de școlari din causa, ca n’au fostu 
in stare se platdsca tax’a școlare. In scăl’a reale din 
strat’a Capriărei s’a notificatu, in urm’a unui ordinu 
de snsu, la mai multi de o suta de școlari, ca 
potu se parasdsca bancele ce le ocupa, fora a se 
mai reintdrce. Efectulu acestei dechiaratiuni e ne- 
descriptibilu; cei mai multi, intre cari si școlari 
de prim’a ordine, au parasitu classele plangundu.* 
Se vede ca scălele comunali sunt o greutate nesu
portabila pe umerii guvernului, care d’ocamdata 
are se pdrte grige de esistinti’a statului si apoi 
ddca i va mai remand timpu si bani se-si în
tărea de nou atențiunea asupra initituteloru de 
maghiarisare.

(O a d r e s s a c o m i c a.) La post’a din Briix 
s’a aflatu dilele aceste o epistola cu urmatări’a a- 
dressa: „La diu’a natale a lui Cari, care a fostu 
la dlu Lantfer in Briix*, dra pe dosulu epistolei 
se mai află urmatărea rogare: „Me rogu dle epis- 
tolariu, se nu spuni de unde vine aedsta epistola. “

belului se considera că faptu implinitu. Pregătirile 
se continua cu multa energia. Scupcin’a e convo
cata pe 12 Decembre st. v. — Ministeriulu ser- 
bescu si-a datu demissiunea, inse principele n’a 
primit’o inca. — Marinovici, fottu primu ministru 
serbescu, insocitu de consululu generalu resescu 
dlu Karzov, plecă la Petrupole in missiune secreta.

— „11 Diritto* diariulu ministeriului italianu 
publica urmatăriele: Astadi in 16 Nov. an. c. s’a 
subscrisu de catra dlu Vasile Georgianu, agin- 
tele diplomaticu alu României la Roma, unu actu, 
care rcguldza intr’nnu modu provisoriu relatiunile 
comerciali ale acestoru ddue staturi, in vederea 
inchiarii unui tratatu definitivu. Suntemu fericiți 
a constată, ca legaturile intre Itali’a si Romani’a, 
— acea vechia colonia italiana pe tiermurii Du- 
nareii, — sunt mai tari decatu totu-deuu’a.*

Belgradu 20 Novembre. — Opiniunea pu
blica a luatu drasi unu aventu resboinicu. Conti
nuarea resbelului se considera că faptu implinitu. 
Pregătirile continua cu multa energia. Scupcin’a 
este convocata pentru diu’a de 12 Decembre.

Lembergu 20 Novemb. — „Dzinn.-Polki* 
anuncia, ca la Hotinu, in Bassarabi’a, se va infiin- 
tiă unu parcu de artileria pentru 92 de tunuri. 
In taber’a dela Kisineu s’au organisatu tdte ramu- 
rele administratiunii militarie. Intrdg’a tabera se 
compune din 214,000 soldați, la cari se voru mai 
adauge inca 90,000. De-alungulu liniei Prutului 
se voru infiintiâ 34 spitaluri de campu.

(Colecte) pentru turcii răniți «o făcu intre 
maghiari mereu colecte. Dela Muresiu-Osiorheiu 
primi „Kelet“ o suma pe care, dice, ca o va da 
junimei universitarie. In Odorheiu secuencele tienu 
in 25 baiu, venitulu e menitu pentru vulneratii 
turci. Dovada de simpathia.

Viena, 23 Nov. Astadi se tienii consiliu mi
nisteriale sub Presiedenti’a Imperatorelui. Statutulu 
de banca publicatu se respinge prin judecat’a 
tuturoru.

Nontati diverse.
— (Unu p r o t'e s t u.) Rectorulu dela univer

sitatea de Budapest’a primi dilele aceste o epistola

Mai nou.
In Clusiu au sositu tunuri de sistemuluUchatius 

si 8 s’au asiediatu acolo pentru aperarea contra in- 
vasiunei rusesci. „Kelet“ care aduce acesta scire, 
mai adauge inca, ca si Alba-Juli’a s’au provediutu 
cu acemeni tunuri.

— Germani’a a dechiaratu, ca din caus’a ne
siguranței, ce domnesce in situatiuuea eururopeana, 
dins’a nu va participă la espositiunea universale 
din Parisu, anunciata pe anulu 1878. Din aedsta 
causa se crede, ca espositiunea se va amenă. Im- 
pregiurarea acdst’a face pe lume a conchide, ca 
resbelulu are se erumpa neevitabilu si se id dimen
siuni, cari astadi nice nu se potu prevedd.

— Itali’a inca dă semne de mobilisare. O 
scire electrica ne spune, ca ea va mobilisă indata 
ce si Austri’a ar’ incepe se mobiliseze. —

Camer’a italiana s’a deschisu in Rom’a in 20 
1. c, prin messagiu de tronu, care accentua, ca 
relatiunile Italiei cu poterile esterne suntu ami- 
cabile.

— Opiniunea publica in Belgradulu Serbiei a 
luatn drasi unu aventu resboinicu. Continuarea res-

Pretiurile piacei
in 24 Novembre 1876.
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Cursurile
la bursa in 24 Novembre 1876 stâ asia:

Qalbini imperatesci — — 5 d. 95 cr. v . a.
Napoleoni — — — 10 , 07 H J»
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