
Gazet’a ese de 2 ori: Joi’a si Duminec’a, 
Fâi’s, csndu conceda ajatâriale. — Pretialu: 
pe 1 ana 10 fl., pe */5 3 fl. v. a. Tieri așterne 12 fi. 
v. a. pe una ana sda 2-/g galbini raon. sunatâria.

8e prenumera la poștele c. si r., si pe la 
DD. corespondenți. — Pentru serie 6 or. 
Taos’a timbrala a 30 cr. de fiacare pu

blicare.
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Banc voturi de stata.
(Fine.)

II. Asia dâca falimentulu colossale s’a in- 
templatu, statulu inse alu Austriei nu a cadiutu, 
>i acuma după acelu „jafu*, câ se dicemu asia, se 
potâ consolida fârte bine, buna-6ra câ Franci'a, 
Britani’a, Prussi’a. S’a intemplatu acesta ? Nu 
prea; ca-ci „câ la noi la nimenea*. După pace 
îndelungata de 33 de ani, la an. 1848 statulu 
Austriei totu mai era datoriu preste unu miliardu 
si 100 miliâne fl. mon. conv. Indata după prim’a 
revolutiune din Martiu, câ si cumu s’ar’ desface 
pamentulu asupra unui abissu fiorosu, asia se de- 
tera pe facia de nou blastematiile administratiunei 
finantiale. Banc’a naționale încetă la momentu cu 
plățile si se escusă cu impregiurarea, ca pana candu 
statulu nu’i va numera 165 miliâne cu catu ei e 
datoriu, dens’a inca nu pâte da poporului argintu 
si auru pentru notele sale. Asia dâra vorbindu 
curatu negutiatoresce: cădere in concursu, cari ori- 
catu ar’ voi a’lu masca, elu durâdia pana in diu’a 
de astadi si merge din reu in mai reu. Astadi 
statulu este datoriu preste trei (3) miliarde, adeca 
preste trei mii de miliâne, âra dualismulu pare ca 
ar’ fi facutu inadinsu câ se inmultiâsca acele dato
rii. Cautati in budgetele sancționate si veți afla, 
ca pre candu se lucrâ din respoteri la infiintiarea 
dualismului, adeca pe la 1 Ian. 1867 venitulu to
tale alu imperiului intregu fusese preliminatu cu 
407 miliâne 297 mii florini. Cautati la budgetele 
care se detera dilele aceste in discussiunea parla- 
mentaria din ambele parti ale imperiului, adeca la 
Vien’a si B.Pest’a, si veți vedâ, ca acele venituri 
sumate la unu locu ajungu la 700 miliâne, pentru 
ca numai in Cislaitani’a suntu computate la 378 
miliâne, fara câ se se ajunga, ci remane ârasi unu 
deficitu grosu, care trece la 27 miliâne. In catu 
pentru Ungari’a, se te miri dâca se va ajunge cu 
300 de miliâne (vedi budgetulu ministrului Szâll 
si mai alesu operatele comissiunei.)

Se mai memoramu si de arderea miliâneloru 
in note Kossuthiane, pe care acuma scâl’a dela 
Dobritienu cugeta a le rehabilita cu ajutoriulu unei 
bance naționale, pentru care lupta pe mârte. In- 
tr’aceea starea finantiaria a Ungariei, discreditulu 
totale la care ajunse acestu stătu in scurtulu pe- 
riodu de diece ani, este asia de cunoscutu Europei 
intregi si atatu de multu ventilatu in parlamente, 
comissiuni, diarie, in catu noi ne-amu potâ dispensa 
usioru de a ne ocupa de ea, dâca aceea nu ar’ 
petrunde afundu in viâti’a nâstra publica si privata.

Vomu mai memorâ la loculu acesta inca nu
mai falimentele de stătu ale Spaniei cate B’au ve- 
diutu in secululu acesta. Treisute de ani spaniolii 
au impilatu si spoliatu tierile americane Peru si 
Mexico, carandu de acolo miliânele cu corăbii în
cărcate numa: cu auru si argintu, si totuși Spani’a 
din tote staturile europene este cea mai cufundata 
in datorii. După luptele crunte portale cu Napo- 
leonu si anume după restauratiune, adeca pe la 
1820 datoriile Spaniei ajunseră la 14 miliarde 
361 miliâne in monet’a numita Reali (camu catu 
1 leu vechiu rom. său 15 cr. v. a.) sâu circa 
preste 2 miliarde fl. v. a. De aci datoriile in locu 
se scada, ele creștea neincetatu, de si averile mo- 
nasterieloru inca fuseseră secularisate. Falimentele 

Spaniei au fostu totu-odata fârte instructive. Asia 
de ex. după restauratiune corpulu legislativu decre
tase a face unu imprumutu de 2 miliarde si regele 
Ferdinandu VII sanctiână acea lege; dâra curundu 
după aceea anullandu constitutiunea, scuipă elu 
insusi ca se dicemu asia pe sanctiuneâ, pre numele 
seu, totu-odata anullâ si secularisarea monastiriloru, 
scotiendu pe nouii proprietari ai mosiiloru monas- 
tiresci din dreptulu loru, fora a voi se le intârca 
unu banu din pretiulu de cumpărare ; asia’i re- 
masera in punga 1045 miliâne, pentru-ca de atata 
suma apucasera a se vinde din moșiile monastiresci. 
După mârtea acestui tiranu se inceph bellulu de 
successiune intre Isabel’a si Don Carlos, care costă 
4 miliarde. Intre 1836—9 averile basericesci ârasi 
s’au secularisatu si s’au vendotu din ele de unu 
miliardu 300 miliâne; cu tâte aceste Spani’a nu 
platea creditoriloru sei nici macaru interessele, cu 
alte cuvinte falimentulu era in permanentia, si cre
ditorii vai de ei. In fine prin legea a 1851 in 
locu de a plăti reduseră tâte interessele miliarde- 
loru nomai la 3% pe anu, dâra totu nu le plă
tiră, ci s’au capitalisatu, apoi dela interessele capi, 
talisate decretară a plăti interesse cate ll/4% Pe 
anu, adeca nimica tâta. Intre anii 1855 pana la 
1859 s’au mai vendutu mulțime de moșii secula
risate. Nu s’au ajunsu nici cu atata, și au pusu 
man’a pe tâte averile immobisiare ale comuneloru 
scâleloru, instituteloru filantropice. La cleru si 
la corporatiuni le-au scosu apoi ochii cu bilete 
de renta de 3°/0 pe anu, din care tâte au 
storsu 6519 miliâne reali (circa 760 miliâne florini.) 
In fine au atacatu si banii din asia numitele casse 
de economia (Sparcassen). Gu tâte aceste jafuri si 
falimente, Spani’a mai era datâria pe la 1866 inca 
la 20 miliarde si 584 miliâne reali. De aci in- 
colo Spaniei nu’i mai dete nimeni bani, pentru-ca 
tâta lumea o declară de bancrâta; dâra pentru aceea 
Spani’a totu mai esiste câ stătu; au disparutu din 
elu numai vreo 6—7 miliâne de locuitori, parte 
nimiciți in belluri civili, ceilalți ruinați prin fali
mentele statului si emigrați in Americ’a, âra res- 
tulu populatiunei, pana la 16 miliâne, se sustiene 
in partea sa cea mai mare din: agricultura, 
pentru-ca celoru, cari au perdutu tâte celelalte averi 
materiali, le-a mai remasu pamentulu, agrulu, 
campulu si codrulu in proportiuni considerabile, din 
causa ca anume in siese provincii ale Spaniei se 
afia numai cate 1000 pana la 1500 de locuitori 
pe miliariulu geogr. patratu. In cetati locuitorii 
au cadiutu la mare coruptiune, si se mai tienu cu 
acele ramuri ale industriei si comerciului fora care 
nu potu fi. Stătu falitu, dâra totu stătu, care inse 
s’a discreditatu ou totulu, in catu ei trebue unu 
seculu intregu spre a se rehabilita.

Ori-ce omu care se incârca a discredita fara 
nici-o causa drâpta statulu in care traiesce, pe 
langa ce este reu patriotu, face chiaru natiunei 
sale reu mare si o umilesce, câ se o arate tâta lu
mea cu degetulu, ca e sarantâca si falita. Dâra 
candu cifrele authentice offlciali -ti vorbescu de ani 
29 si relative de ani 10 cu atata elocentia; candu 
tâte paserile canta pe coperisiu, ca statulu nu mai 
capata nici-unu banu imprumutu; candu corporatiu- 
nile autonâme se ducu de o miie de-ori se-si 
câra capitalurile date imprumutu si iau spre res- 
punsu, ca statulu nu le are la mana, ca-ci le-a 

zalogitu; candu fondurile diecesane gr.-catholice 
si cele dela Bucovin’a nicidecumu nu se dau in 
administrarea loru, ci inca li se amerintia cu secu- 
larisare; — in cașuri de aceste nimeni nu pâte re- 
manâ si nu’i este permisu câ se remana mutu.

Affacerile finantiali ale acestei monarchii au 
ajunsu si pana acuma departe pe drumulu Spaniei; 
unu nou bellu, dâra mai cruntu de catu tâte, ne 
este la usia, altulu civile, din partea slaviloru â- 
merintia aci a casa; coruptiunea si nihilismulu stră
bate afundu in societate; maghiarii inpingu la con
federați une cu turcii, intr’aceea ideile puru republi
cane făcu si ele progresse surprindietârie, si in acâsta 
situatiune vine unu romanu câ se dica Blasiului: 
Nu cumpărați pamentu, cumpărați mai bine charthii 
tipărite frumosu, ca voi sunteti nisce prosti, nu ve 
pricepeți la economia. Noi multiamimu pentru a- 
cestu consiliu, dâra nu’lu vomu accepta in totu 
restulu vietiei nâstre.

Brasiova 17/29 Nov. c. n. 1876.
Gamer’a Ungariei a inchiatu discussiunea ge

nerale asupra budgetului si a intratu in discussiu
nea pe paragrafi. Intre oratorii din urma, cari au 
luatu cuventulu spre a vorbi la budgetu, inse io 
fapta au vorbitu mai multu la cestiunea orientale, 
insemnamu aci pe dlu Banhidy, care cu privire la 
proiectulu de resolutiune alu deputatului Simonyi, 
referitoriu la intrepunerea Ungariei pentru intregi- 
tatea imperiului turcescu, dise intre altele, ca din- 
sulu, deși este de părere, câ Ungari’a se intre in 
focu indata ce s’ar’ atacâ intregitatea Turciei, ceea 
ce doresce mai multu din motivu de propria con
servare, decatu din simtiu de resbunare facia de 
Russi’a, totuși nu pâte se accepte propunerea dlui 
Simonyi, pentru ca nu vrd se dă votu de blamu dlui 
Andrâssy.

Dlu baronu Sennyey nu vrii se vorbâsca in 
detaiu la budgetu, din causa, ca situatiunea actuale 
nu permite a se da de golu tâte dificultățile, cu 
cari au de a se luptă finantiele statului. Gu pri
vire la cestiunea orientale dlu Sennyey dice, ca in
teressele Ungariei ceru o politica de pace, libera de 
ori-ce pofta de cucerire. Gu tâte aceste inse dins’a 
se Btaruiâsca, câ creștinii din Turci’a se-si capete 
drepturile, Ce le competu. Cu privire la pactulu 
dualisticu oratorele observa, ca este in interessulu 
Ungariei a nu rupe legaturile vamali cu Austri’a. 
După parerea dinsului nemții austriaci lucra fârte 
neintieleptiesce, candu impedeca realisarea impaca- 
tiunii dualistice, deârace ei ar’ trebui se scia, ca o 
scissiune acuta intre ambele parti ale monarchiei 
este mai periculâsa decatu o invasiune esterna, de
catu o espeditiune nefericita si decatu miseri’a fi- 
nanciaria. O asemene scissiune ar’ ruină in un’a 
si aceeași di ii pe nemți si pe unguri.

In siedinti’a dela 23 1. c. dlu deputatu rom. 
Sigismundu Bor 1 ea fă celu de antaiu, care luă 
cuventulu si dupace dechiară, ca respinge bugetulu 
fora multa motivare, interpellă pe ministrulu de 
interne, dâca are cunoscintia despre dechiaratiunea 
făcută de catra fiscalu in adunarea generale dela 
28 Sept. a. c. a comitatului Uniadâr’a, ca adeca 
înainte de ast’a cu vr’o cativa ani, sub-prefectulu 
acestui comitatu, dlu Szereday, a primitu dela pre- 
torele din Ili’a 837 fl. bani publici adunați dela 



poporu pentru spitalu si lucruri publice, pre cari 
nice pana astadi nu i-a administratu la loculu des- 
tinatiunei loru, ci i-a defraudatu puru si simplu. 
Dăca dlu ministru are cunoscintia despre acestu 
faptu, atunci este aplecatu a dispune, că dlu Sze- 
reday se se suspinda din officiu, se se intenteze 
contra dinsului cercetare regulata si se se incasseze 
dela dinsulu sum’a defraudata? — Interpellatiunea 
intrăga, dimpreună cu motivele sale, o vomu publică 
in numerulu prossimu.

Reînnoirea impacatiunei dualistice intempina 
inca mari difficultati in Austri’a. In numerulu pre
cedenta amu notificata, ca in sinulu senatului im- 
perialu austriacu s’a formata o partita, care se 
numesce partit’a independentiloru si care mai bu- 
curosu voiesce a trânti guvernulu actualu, a res- 
tornâ chiaru intregu sistemulu dualisticu, decatu a 
acceptă noulu pactu dualisticu asiă, precum s’a 
croita de catra guvernulu maghiaru in contielegere 
cu celu austriacu. Pentru aceea se si vorbesce, ca 
cabinetulu lui Auersperg va demissionâ si va face 
locu contelui Hohenwarth său păte chiaru si dlui 
Schmerling.

Dăr pactulu dualisticu intempina difficultati si 
la banc’a naționale din Vien’a, care in 23 1. c. a 
tienutu o siedintia si avendu in vedere reportulu 
comitetului esmissu pentru esaminarea statutului 
bancei propusu de ambele guverne, a redicatu la 
valăre de conclusu urmatoriele puncte: 1. Se es-
prime ministriloru de financie austriacu si maghiaru 
cea mai a lenea părere de reu despre aceea, ca 
direcțiunea si comitetulu bancei naționale nu potu 
se propună in adunarea generale a bancei naționale, 
că se accepte privilegiulu, ce are se se acărde 
„Societății de banca austro-maghiare* pe basea 
proiectului de statute si a regulamentului croitu de 
catra ambele guverne. 2. Direcțiunea si comitetulu 
bancei sunt de convicțiunea, ca banca naționale 
numai atunci se va potă straformă intr’unu modu 
priintiosu si avantagiosu pentru referintiele finan- 
ciale si economice ale monarchiei, dăca acăsta stra- 
formare se va face pe basea unoru principie cu 
totulu de alta natura, de cum sunt cele din or- 
ganisatiunea infiintiandei „Societăți de banca austro- 
maghiara." 3. Direcțiunea si comitetulu bancei 
naționale ’si permittu deci a face ministerieloru de 
financie propunerea: Se binevoiăsca in intielegere 
comuna cu banc’a naționale a statori acele prin
cipie si conditiuni speciali, cari au de a se vali- 
dită la accordarea noului privilegiu si apoi numai 
după aceea a procede la esecutarea loru formale. 
— Din aceste puncte vedemu, ca banc’a naționale 
din Vien’a a respinsu proiectata facutu de ambele 
guverne pentru crearea unei bance dualistice; si 
acesta impregiurare este de mare insemnetate 
pentru pactulu dualisticu intregu. Situatiunea 'in 
acestu respectu se va lamuri in dilele prossime.

— Conferinti’a de ambassadori se va intruni 
in Constantinopole in primele dile ale tai Decembre. 
Din partea Angliei s’au numitu de comissari la a- 
căsta conferintia ambassadorele din Constantinopole 
Sir Elliot si lordulu Salisbury, unu barbatu de 
stata de cea mai mare infiuintia si capacitate. Acestu 
domnu Salisbury este provediutu cu instrucțiuni 
separate si cu potere estraordinaria si acum de mai 
multe dile ambla pre la curțile suveraniloru, spre 
a-i pregăti său ingagiâ contra pretensiuniloru es- 
agerate ale Russiei. Diplomatulu anglesu a fostu 
dăja in Paris, in Berlinu si Vien’a, de unde in 26
1. c. a plecatu la Rom’a.

In Paris a avuta missiunea dlui Salisbury 
tarte pucinu resultatu. Dinsulu a voita se câștige 
pe Franci’a pe partea Angliei si anume s’o îndup
lece, că in casu de lipsa se ocupe dins’a o parte 
a Turciei in locu de Russi’a. Inse Franci’a nu vră 
se iâsa din reserv’a sa de pana acum.

Din contra in Berlinu ar fi fostu dlu Salis- 
bury mai norocosu. Dinsulu a vorbita cu Bismark 
care venise anume dela Varzin in Berlinu si ar fi 
primita ’asecurarea, ca Germani’a se va tienâ de 
politic’a sa neutrale si de neintrevenire, si ca nu 

va face nici o resistintia la casulu unei ocupatiuni 
tempurale a unei parti din territoriulu turcescu. 
Totu-odata dlu Bismark a promissu intrevenirea sa 
intre Russi’a si Angli’a, cu scopu de a le apropiâ 
si împacă, inse dăca acăst’a nu-i va succede, atunci 
va mediuloci celu pucinu, că Austri’a inca se re- 
mana neutrale in casu, candu Russi’a si-ar începe 
acțiunea de reBbelu in Orienta.

In Vien’a fu primita Salisbury in audientia 
la imperatulu si după aceea conferi mai multu 
tempu cu dlu Andrăssy. De buna săma aici a ca- 
petatu promissiunile dorite asiă incatu cu anim’a 
liniscita a potutu se plece catra Itali’a, care inca 
înclina mai multu catra programulu Russiei decatu 
alu Angliei.

— Despre mobilisarea armatei rusesci se scrie 
din Odess’a urmatariele; Pre fia-care di se trans- 
fara dela Odess’a la Chisienevu cate 12 bataliăne 
de soldați. Transportata se intempla in ordinea 
cea mai buna, asiă incatu pana acum nu s’a ivita 
nice unu casu de nenorocire. Reservistii din gu- 
vernamentulu Cherson inca au sosita aici, de unde 
fura transportați mai departe in Bassarabi’a. Cele 
siese corpuri de armata mobilisate voru fi concen
trate la Prutu celu multu pana in 10 Decembre. 
In tate orasiele Russiei s’au formata comitete de 
dame, spre a pregăti scame si legaturi pentru ră
niți. — In Odessa se voru subscrie celu pucinu 
patru milliâne de ruble pentru împrumutata de 
stata de 100 milliăne ruble. In cercurile militari 
se vorbesce de formarea unui corpu de armata, 
care se opereze in Serbi’a si care se constă din 
patru regimente infanteria, siese escadrăne caval- 
leria si 80 de tunuri. Acestu corpu de armata va 
avă se plece catra Turnulu Severinului indata ce se 
va face dechiaratiunea de resbelu.

Discursul» de deschiderea sesiu
nii parlamentului italiana.
Parlamentulu italianu si-a inceputu lucrările 

la 20 Novembre; sesiunea a fostu deschisa de ca
tra regele in persăna printr’unu însemnata discursu, 
din care estragemu cateva parti:

Amu firm’a credintia, a disu regele, in desti
nele Italiei si in viitoriulu institutiuniloru liberale. 
Nouii represintanti cunoscu in destulu trebuintiele 
si dorintiele poporului si voru fi sinceri interpreti 
ai tai. Vediendu-ve grupați in giurulu meu, amu 
in perspectiva spirituta istoriei reconstituirii năstre 
naționale si esprimu multiamirea mea pentru lucră
rile seversite de legislaturile trecute, prin cari s’a 
intaritu unitatea Italiei.

In același timpu trebuie se ve rechiamu in 
memoria, ca in decursu de 20 ani, de cate ori amu 
vorbita catra aleșii națiunii, n’amu intrelasatu nici
odată d’a-i invită, ca problemele statului pentru a 
dobândi resultatulu doritu trebuie se fia resolvate 
intr’unu modu simplu, usioru si economicu. Miniș
trii mei, chiamati. cu deplina incredere după votata 
parlamentului, ve voru supune mai multe proiecte 
de legi, pe cari le recomandu staruintieloru d-v6stra 
patriotice.

Guvernele trecute s’au silitu a aduce unu ecui- 
libru intre venituri si chialtuieli. Acestu ecuilîbru 
nu mai e departe, e o imbunatatire apropiata ale 
cărei binefaceri le vomu simți cu .tatii.

Potemu speră, ca si scuduirile provocate prin 
cursulu fortiatu incetulu cu incetulu voru incetâ. 
E chiamarea parlamentului actuale a grabî desle- 
gareă acestei cestiuni. Guvernulu meu va ingrigf 
de a luă mesurile corespundietarie pentru acesta 
sfersitu. Deocamdată dorescu că înainte de tate se 
se esamineze si amelioreze sistem’a de contributiuni, 
repartindu se asupra contribuabililoru in modu mai 
echitabile. Bugetulu armatei si marinei, destulu 
de modesta, nu -ta potemu reduce. Asemenea nu 
potemu întrerupe construirea linieloru de comunica- 
tiune începute in tata peninsul’a spre înlesnirea si 
imbunatatirea affaceriloru economice.

Ne-amu potutu teme, ca evenimintele amenin- 
tiatare ne voru întrerupe din seversirea acestoru 
lucrări; dăra perfect’a amiciția ce avemu cu tate 
poterile ne pune in positiune de a avă incredere in 
reusit’a năstra, spriginindu consiliele de moderatiune 
ale guvernului. Itali’a nu -si va nitâ nici-odata 
îndatoririle sale luate facia cu celelalte poteri in 
privinti’a propasirei si a civilisatiunii,

Avemu sperantia in binefacerile păcii, veți in- 
trebuintiă acăsta sesiune spre intarirea institutiuni
loru năstre. E tarte importanta că stătuta se fia 
descarcatu de ori-ce amestecuri esagerate si ca atatu 
pentru provincii catu si pentru comune se se creeze 
unu regimu de autoritati producatoriu.

Proiectele de legi, cari vi se presinta in ses- 
siunea acăst’a in privinti’a autonomiei comunale 
servescu asupra cestiunii administratiunii publice si 

I asupra fundatiuniloru de pietate.
Asemenea vi se voru supune si alte proiecte 

i peivitarie la imbunatatirea finantieloru si la posi- 
, tiunea functionariloru statului, cari voru fi facuti 
i respundietori de tate affacerile loru.

Codulu penale si celu comerciale, cari aseme- 
! nea voru fi aduse in desbaterea d-văstre, voru in- 
deplinf marea opera a unificării legislatiunii.

Ne mai remane dăr’ o problema care pana 
acum a fostu defectuosu resolvita. Libertățile ba- 
sericei nu se potu intrebuintiâ in detrimentulu su
veranității naționale.

Astufelu, guvernulu meu va supune cercetării 
; d-văstre mesurele necessarie relative la garantiele 
libertatiloru eclesiastice.*

Guvernulu meu ve va face propunerile sale in 
privirea revisiunii tratateloru de comerciu, a es- 
ploatarii linieloru ferate si a linieloru poștale ma
ritime.

In fine trebuie se ne gandimu seriosu si asu
pra poterii maritime, precum si la organisarea dejă 
inceputa a armatei in genere.

Dorescu a se revisuf si legea electorale, pentru 
imultirea numerului alegatoriloru cari suntu ch a- 
mati a indeplini cele mai importante acte ale vie- 
tiei năstre politice.

Totu-deodata, guvernulu meu ve va supune unu 
proiectu de lege pentru reorganisarea scăleloru po
porale. Este o'suprema necessitata a se da instruc
țiunii unu caracteru salutariu, facundu se obligatare 
pentru toti cetatianii, spre a le desvoltâ facultățile 
intelectuale atatu de necessarie la implinirea drep- 
turiloru si indatoririloru cetatianesci.

Domniloru senatori, domniloru deputati! Suntu 
siese ani de candu serbamu in Rom’a unitatea nă- 
stra naționale. Acăsta unitate a datu deja rădele 
sale in privinti’a gloriei si a intieleptiunii cetatia- 
niloru. Multe s’au facutu, inse tatu atatu de multe 
mai avemu de facutu. Suntu securu, ca națiunea, 
la aceste lupte privitarie la reorganisarea tierei, va 
respun^ie cu nobile sacrificiu, pentru că se se bucure 
de unu gloriosu triumfu. „U. p. A.*

Cetimu in „U. p. A.“ sub titulu
ROMANII SI UNGARI’A:

„L’Homme libre“ publica supta acesta 
titlu urmatoriulu importante articulu:

Corespondinti’a ungara publica, asupra 
cestiunii Orientelui, unu articulu in care se dice 
ca: „Aliatele naturale ale Ungariei in 
Oriinte suntui Romani’a, Greci’a si 
poporatiunile grece din Turci’a.

Acăsta aliantia a Romaniloru, Unguriloru si 
Greciloru, de care vorbesce Corospondinti’a 
ungnrăsca că de unu lucru positivu, si pe care 
„Mesager ulu Atenei* organu grecu, o aclama 
si elu, reproducundu articululu de care ne ocupamu, 
ne pare cu cotata problematica.

Intielegemu tarte bine, că Grecii si Romanii 
se dorăsca si se spere o alianti’a intre tierile loru, 
ca-ci nici unu obiectu de cărta nu esiste intre 
densii. Nici Greci’a, nici Romani’a n’au si nici 
aspira se aiba suptu dominatiunea loru, — credemu, 
celu pucinu — poporatiuni de ginta străină.

Dăr’, din nenorocire, nu e tatu astu-feliu cu 
Ungari’a. Din cinci-spre-diece miltane de locuitori 
ai regatului sântului Stefanu, diece miliăne aprăpe 
suntu Slavi si Romani. Ei suntu intrupati cu Un
gari’a, in puterea aceluiași dreptu ce si Turci’a 
invăca in favorea mantienerei dominatiunii ei in Eu- 
rop’a, dreptulu de concista, dreptulu istoricu, care 
nu e alta de catu negarea dreptului naturale, drep- 
tulu. absoluta. Că si popărele din imperiulu oto
mana, ei si-au revendicatu continuu independinti’a, 
si pentru a nu merge mai departe, ingrozitoriulu 
resbelu de la 1848 si 1849 ne-a aretatu ener- 
gi’a si staruinti’a ce ei punu in revendicatiunile 
loru. —

Corespondinti’a uugaru crede ca e de 
ajunau se căra independintia României si cate-va 
minime libertăți locale, in favărea Slaviloru din 



Turcia, pentru a da satisfactiune Romaniloru din 
Banatu si Transilvani’a si Slaviloru din Ungari’a.

Noi din parte-ne credemu ca pe catu timpu 
se voru afla in Ungari’a apasatări si apasati, si 
intre acești din urma miliăne de Romani, va 
fi. preste putintia României de a intinde mana Un
gariei.

Corespondinti’a ungara ar’ servi mai 
bine pe Unguri sfatuindu’i se’si conforme purtarea 
mariloru principia ale societatiloru moderne, si se 
dă libertăți poporatiuniloru ce nu voru se se afle 
suptu dominatiunea loru, de catu nâscocindu pentru 
Turci’a solutiuni bastarde, cari n’ar resolve nimicu 
si n’ar’ multiami pe nimeni.

Aceea confederatiune de popore libere, pe care 
a propusu-o pentru peninsul’a balcanica Cores
pondinti’a ungara ar’face bine se o propună 
pentru popârale din Austro-Ungaria; ca-ci acăsta 
solutiune e singura, care ar’ da pacea Orientului.

Adunarea generala a societății acade
mice literarie-sociali „Romani’a-juiia44 

i n V i e n’a.
Fiindu inca sub impressiunea dulcei suveniri, 

carea va remană nestărsa in anim’a mea si pe carea 
mi-a lasat’o săr’a de eri, aducu cu plăcere si feri
cire la cunoscinti’a publicului romanu, ca societatea 
numita si-a tienutu eri in 14 Nov. adunarea s’a 
generale, cu successu in tăte preste așteptare; ea 
a fostu pentru toti romanii din Vien’a o adeverata 
di de serbatăria, de bucuria si veselia.

Unu publicu numerosu de nationalitati diferite 
a asistatu la acesta siedintia festiva a „Romaniei- 
june“, si eu suntu mundru, ca tinerimei romane 
i-a successu a areta ăspetiloru sei intr’unu modu 
atatu de demnu si destinau califlcatiile sale escel- 
linte pe cele mai diferite terenuri.

După cumu m’am informatu, ,Romani’a- 
juna“, de candu esiste, inca n’a avutu nice odata 
o adunare asia de strălucită, in carea au fostu pre- 
senti circa 35 dame si 110 domni. Reusit’a splen
dida este meritulu comitetului arangiatoriu si in 
specie alu dlui presiedinte Drd. Octaviu Blașianu.

Siedinti’a a decursu conformu programei ală
turate. (Vedi mai diosu R.)

Cuventulu de deschidere alu dlui presiedinte a 
fostu primitu de adunare cu cea mai mare multia- 
mire, cu aplause lungi si poternice. Intonarea a- 
lăsa, emotiunea, caldur’a si foculu, cu cari s’t ros- 
titu acăsta cuventare, au asiguratu pa toti, ca dlu 
presiedinte a semtitu, ceea ce a cuventatu, si cu 
deosebire acestei convingeri a adunarei este de a- 
tribuitu marele efectu alu acestei vorbiri. ’Mi pare 
reu, ca nu suntu in stare a reproduce celu pucinu 
passagele frumăse, ce tractau despre iubirea colle- 
giala si unirea intre membri, precum si unele do- 
rintie esprimate facia de venitoriulu tuturoru socie
tatiloru romanesc).

Ordinea dilei a percursu in ordinea parlamen- 
tarica cea mai buna. O! de ar’ domnf o atare or
dine in tăte societățile rom. — Orediendu, ca Vi 
se va tramite reportulu anuale catu de curendu, nu 
voiescu a ve tramite date speciali din elu, ci amin- 
tescu numai, ca societatea a esprimatu de repetite 
ori încrederea si recunoscienti’a sa facia de comi- 
tetu si presied. Oâ membri onorari s’au denumitu 
domnii: I. Negruzzi si G. Sionu, ăra că emeritati 
domnii: Dr Hosanu, Dr Neagoe, Dr Danu, Dr Ca- 
lifaru si prof. Ciontea.

După espirarea ord. dilei, d. presiedinte a re- 
comendatu societății că ăspeti cu deosebita pe dnii:
I. Balacianu, agentu diplom. alu României. Steriade 
directoru alu finantieloru; familiale: Florescu, (secr. 
ag. rom.); Chizzola, (maresialu loc.); Dudoj (banq.); 
B. G. Popovitiu, (corn.); Baich (com.); Dobrovici; 
Baronesele Kronenfels; Comaroudi si aite multe fa
milie .. Societatileacademice: „Societa degli studenti 
italiani*, „Zora“, „Oguisko* inca au fostu represin- 
tate. Asemine mai multi professori si doctori.

In partea sociale a escelatu cu deosebire da- 
micell’a Du dos. Aplause frenetice, cari nu erau 
se incetedie, au urmatu pieseloru esecutate de acăsta 
artista, carea in anuln trecutu a absolvatu conser- 
vatoriulu de aici capetandu premiulu primu. Dlu 
presiedinte i-a oferitu unu buquetu fărte frumosu. 
Mai cu săma pies a nr. 3 a aretatu nu numai ta- 
lentulu de componista, dăr’ si desteritatea, virtuosi- 
tatea si predarea plina de simtiementu ale acestei 
concertiste. Dlu Baiulescu a esecutatu cu multa 
frumsetia, elegantia si arta unu concertu de Rodi 
si altulu de Spohr. Progressulu dsale facutu pe 

terenulu musicalu este fărte mare; dealtmintrea a- j 
căsta este de asteptatu dela unu discipulu alu lui 
Helmesberger. Din celelalte piese au mai aflatu 
fărte buna primire cantecile rom. esecutate de dlu 
Blașianu etc. Piesele cantate din flauta de dnulu 
Munteanu inca ar’ fi facutu efectu mai mare, dăca 
n’ar’ fi fostu prea lungi si prin urmare cam oste- 
nitiăse. Preste totu serat’a musicala a reesitu fărte 
bine si totu publiculu a remasu incantatu si indes- 
tulitu. Gratulezu comitetului si pentru aceea, ca 
afara de damicell’a Dudos n’a requiratu poteri stră
ine, si asia meritulu este numai alu societății 
„Romani’a-juna*.

Dintre toaste amintescu pe alu dlui presiedinte 
Blașianu pentru Maiestalile Loru in. imperatulu si 
imperatăs’a Austriei; pe alu dlui Dr. Neagoe pen
tru patronesele balului rom., pentru dlu Balacianu 
si pentru oaspeți; pe alu dlui Dr. Danu pentru 
presiedinte, comitetu si „Romani’a-juna*, si pe alu 
dlui Blașianu (italienesce) pentru studenții italiani.

Abia la ărele 12 au parasitu damele sal’a, 
ăra tenerimea a mai petrecutu intre si cu plăceri de
cente pana după 3.

Sum convinsu, ca toti au remasu asia de in- 
cantati si multiumiti că si mine, si ca dorescu din 
totu Bufletulu prosperarea si înflorirea Romani ei- 
june, ce p6te servi de modelu la tăte societățile 
de studenti.

Vien’a 15 Novembre 1876.
Unu oaspe.

Ecca si PROGRAM’A „Ro m a n i ei-j u n e“ 
executata in adunarea gen. din 14 Nov. săr’a:

I. Partea oficiosa.
1. Cuventu de deschidere de presiedintele dlu 

0. Blașianu.
2. Ordinea dilei:

a) Verificarea processului verbalu alu sidintiei 
ultime.

b) Referatulu comissiunei revedietdrie.
c) Reportulu anualu si absolutoriulu comitetului.
d) Denumirea membriloru onorari si emeritati.

II. Partea sociala.
1. J. Singelăe: „Lucia de Lammermoor*, fan

tasia pentru violina cu acompaniamentu din 
piano, esecutata de d-nii: 0. Blașianu si J. 
Muresianu.

2. R. Galii: „Barbierulu de Sevill’a*, fantasia
pentru flauta cu acomp. din piano, esecutata 
de d-nii: J. Munteanu si J. Muresianu.

3. S. Dudos: „Sonata quasi fantasia* pentru
piano, esecutata de componist'a.

4. Rode: „Ooncertulu alu VlII-le (partea I),
pentru violina cu acomp. din piano, esecutatu 
de d-nii: G. Baiulescu si J Muresianu.

5. Schubert: „Duetu din Mignon* cu acomp.
din piano, esecutatu de d-nii: 0. Blașianu, J. 
Muresianu si St. N. Ciurcu.

6. Heinemeyer: „Lucreti’a Borgia*, fantasia
pentru flauta cu acomp. din piano, esecutata 
de d-nii: J. Munteanu si J. Mures'anu.

7. Rubinstein: „Miniature* pentru piano: a)
„Langa pârâu*, b) Menuetu, c) Serenada, d) 
Valsu, esecutate de dsell’a: S. Dudos.

8. Spohr L.: „Adagio din concertulu nr. XI*
pentru violina cu acomp. din .piano, esecutatu 
de d-nii: G. Baiulescu si Jac. Muresianu.

9. ,4. * *: „Potpourri de melodii romanești* pentru
violina cu acomp. din piano, esecutatu de dnii: 
0. Blașianu si J. Muresianu*.

Societatea geografica romana.
Societatea geografica a tienutu prim’a s’a în

trunire Dumineca 24 Octobre, la 6r’a 1 după am. 
sub presiedinti’a Măriei Sale Domnitoriului (in Bu
curești.) ..

D. G; Lahovari, secretarulu societății, da 
săma despre mersulu generale alu sciintieloru geo
grafice in strainetate, despre espeditiunile științifice 
întreprinse de diferite societăți, catu si despre lu
crările geografice efectuate in tiăr’a năstra si in 
particularu in sinulu Societății geografice romane 
in cursu de unu anu si cere numirea unei comis- 
siuni pentru ficsarea conditieloru de concursu pen
tru premii „Socec*, avendu in vedere o programa 
de studii, adoptata de consiliulu generale alu in- 
structiunei publice in lun’a trecuta.

D. Oolonelu Barozzi comunica adunării 
unu memoriu asupra lucrariloru de geodesia, topo
grafia si parcelare, făcute in Basarabi'a de deposi- 
tulu de resbelu in cursulu acestui anu.

D. Gr. Ștefan eseu pune cestiunea: „care 

este, din punctulu de vedere alu interessului sciin- 
tificu, midiuloculu celu mai nemeritu de a potă avă 
o charta geologica a tierii pe catu se va potă mai 
esacta*? D. Stefanescu espune pe scurtu istoriculu 
facerii chartiloru geologice in Franci'a, Austri’a si 
alto tieri, conchide ca si noi, cu propriele năstre 
midiulăce, fara a recurge la geologi străini, amu 
potă face o asemenea lucrare, incependu prin a avă 
o charta geognostica că base a unei charte geolo
gice propriu disa.

D. A. Oantacuzino, vice-presiedinte, pro
pune că discuti’a asupra acestei cestiuni se se faca 
in siedinti’a viităria de mâne, spre a se potă pre
găti cei ce voru avă a combate său a se realiâ cu 
idee’a dlui Stefanescu. Adunarea primesce acăsta 
propunere.

D. Bolliacu -si propune a intretienă adu
narea generale despre studiurile archeologice ce de 
mai multi ani d-sa urmaresce prin tiăra.

După ce face in trasuri generale descripti’a 
epoceloru preistorice, d. Bolliacu trece dela epoc’a 
de pătra si de osu la acea de bronzu si vorbesce 
despre ceramic’a dacica. D-s’a arăta ca localitățile 
cele mai bogate in obiecte preistorice si dacice 
suntu: Zimnicea, Piscu, Crasani, Vodastr’a si Ca- 
lomfirescii.

D. Bolliacu espune mai multe esiantilăne de 
obiecte de cremena, osu si bronzu găsite in aceste 
localitati si termina prin descripti’a si aretarea unei 
colectiuni de numismatica dacica si romana, cu care 
se păte lesne reface istori’a aceloru timpuri.

Mari’a S’a Domnitorulu a binevoitu a esamină 
cu deamenuntulu tăta colecti’a de medalii si obiecte 
preistorice ce d. Bolliacu adusese in sal’a siedintii, 
spre intielegerea conferintii d-sale.

La 4 ăre, Mari’a S’a redicâ siedinti’a, anun- 
ciandu pe cea viităria pe Luni, 25 Octobre, la 8 
ăre săr’a. (Va urmă.)

De sub siatr’a lui Pintea Novembre.
Scăl’a ne este moralminte si nationalminte 

astadi celu mai scumpu tesauru ce avemu, si totu- 
odata bas’a sperantiei năstre, la ajungerea unui 
venitoriu mai ferice. Ca-ce prin vitregimea timpu
lui si mai alesu prin nepasarea năstra amu ajunsu, 
de nici nu avemu altu terenu de desvoltare, decatu 
numai pre alu scălei năstre naționali.

Pentru sustienerea acesteia si aici in cerculu 
Lapusiului s’au folositu tăte mediulăcele possibili, 
s’au arangiatu baluri in favărea ei, numai că tie- 
nutulu acesta se nu fia despoiatu si de ăcestu sin- 
guru foculariu alu culturei naționali.

Venitele de si au fostu in unele cașuri mo
deste, manipulate inse bine totuși s’ar’ fi urcatu la 
o suma mai considerabile.

... Ratiociniulu publicatu in nr. 78 alu „Gaz. 
Trans.* pune venitulu balului tienutu in 30 Iuliu 
a. c. in suma de 56 fi. 11 cr. v. a., precandu 
precum sum informatu in realitate nu s’au strapusu 
la cassariulu scălei decatu numai 36 fi. 57 cr. . .

.... Alte cate tăte se potu face cu scopu său 
fora scopu, dăr’ venitulu menitu pentru fondulu 
scălei nu e ertatu a se scurta sub neci unu titulu, 
decatu pentru scăla ... adunanduse totu cruciariulu 
la fondu ...

Aceste nu din reutate le-amu adusu înainte, 
fara numai pentru delaturarea reului pre venitoriu, 
ca-ci de nu vomu economisa cu cruciari, atunci nici 
florinii nu ne oru face de lucru.

Sum prea de plinu convinsu, ca comitetulu 
scălei nu va lua in sama asia spese, cari nici de 
cum nu se potu considera intre cele neaparatu de 
lipsa ale scălei; ’mi ar’ placă inse, candu dlu pro- 
fessoru ar’ deschide o căla de oferte benevole, că 
se li se dă terenu aceloru domni, cari s’au ospe- 
tatu colo, a-si platf conto, se nu sufere fondulu 
scălei. U.

Depesi telegrafice.
Constantinopole, 23 Nov. Oomissiunea 

insarcinata cu elaborarea constitutiunii ’si-a termi- 
natu lucrările si a comunicatu astadi marelui viziru 
proiectulu. Constitutiunea se va promulgă si va 
intra in practica înaintea adunării conferintiei.

A gr amu, 23 Nov. Oaletorii, cari au sositu 
aici din Bosni’a, spunu cu totii, ca mai tăte tru
pele plăca din provincia. Se dice, ca ele voru fi 
concentrate la Dunăre. In Serajewo domnesce mare 
tăma de năue erumpere de ostilit&ti.

Berlinu, 23 Nov. Foile de săra, cu deo
sebire „Kreuzzeitung* si „Nationalzeitung*, saluta



publicarea depesiei lordului Loftus câ unu semnu 
necontestabilu despre învederat’» nisuintia, de a de- 
laturâ încordarea ce esista intre Engliter’a si Rus
si’a si a liniști simtiemintele publicului. Asigură
rile personale ale imperatului, cum ca n’are inten- 
tiuni de cucerire nu se punu la îndoiala. „Gazet’a 
Germaniei de Nordu* vede in aceste asigurări aus
picii rele pentru calatori’a lui Salisbury.

Petersburgu, 23 Nov. Imperatulu dice- 
dilele aceste cu ocasiunea primirei diferiteloru per- 
sâne însemnate, ca voiesce si spera inca la mantie- 
nerea păcii, ddr’ ca considera câ angajata onârea 
s’a si a Russiei pentru ‘dobândirea autonomiei re, 
clamate.

Senatorulu Marinovici, care e tramisu aici din 
Belgradu, vine câ omu de încredere din partea prin
cipelui Milanu si este aici tratatu câ atare. Chia- 
marea lui p6te ca este, de a ameliorâ relatiunile 
intre Belgradu si Petersburgu, si, la casu dâca con- 
ferinti’a nu va aduce pacea, a face câ resbelulu 
urmatoriu alu Serbiei se atarne dela hotaririle 
Russiei.

Constantinopole, 23 Nov. Ambasado- 
rulu turcescu Edhem pasi’a este numitu câ alu 
douilea plenipotentiariu la conferintia.

Vien’a, 23 Nov. După spusele unui austriacn 
ce s’a reintorsu aici din provinciile grecesci hotăr
nicite cu Turci’a, acolo s’ar’ asteptâ din momentu 
in momentu o ciocnire intre Greci’a si Turci’a.

Parisu, 22 Nov. „La rdpublique fraucaise" 
scrie: o depesia din Berlinu catra diariulu „Stan
dard", spune ca Turci’a a tramisu la Bucuresci o 
nota, prin care -si afirma dreptulu de a tramite 
trupe in Romani’a, in casulu unei invasiuni rusesci.

Berlinu, 19 Novembre. — Politi’a russa 
pretinde a fi descoperitu o conspirație politica in 
Poloni’a. Episcopulu. catholicu dela Zysomierz (Nol- 
hyni’a) a fostu arestatu si .dusu la inchisâre in 
Moscu’a. Mai multi preoți au fostu incarcerati la 
Varsovi’a. Fabricanții de arme suntu supusi la re- 
gule f6rte aspre.

Aten’a, 24 Nov* Camer’a a primitu, la cea 
d’antaiu citire, proiectele de legi privitârie la arma
rea extraordinari» si organisarea militaria a 200 
mii âmeni.

Noutati diverse.
(Convenire collegiale.) Reuniunea de 

gimnastica si de cantari a romaniloru din Brasiovu 
a tienutu Domineca in 14/26 Novembre in sal’a 
otelului dela Nr. 1 a trei’a convenire collegiale in 
decursulu anului acestuia. Program’a ce s’a ese- 
cutatu cu acâsta ocasiune este urmatâri’a: 1. „Ce 
ti-am facutu acuma", choru amestecatu, piesa com
pusa de George Dima. 2. Domnu Tudoru," can- 
tecu de G. Brateanu. 3. „Tota a mea gândire," 
choru amestecatu de I. Rheinberger. 4. „Ghipulu 
rosei", cantecu pentru sopranu cu accompauiare de 
choru amestecatu de Reichhardt. 5. „Sentinel’a 
romana", poemu istoricu de-V. Alessandri, decla- 
matu de Dr. N. Dima. 6. „La o viorica" de Th. 
Georgescu, si „Strainu si fora uume" de I. V. . . . 
—- 7. „Bucurii nevinovate", choru barbatescu, de 
Spohn. 8. „Doue animi nu-mi dau pace", choru 
amestecatu, piesa compusa de G. Dima. Acdsta 
varia si abundanta programa s’a esecutatu spre 
deplin’a multiumire a numerosului publicu, ce a 
luatu parte la acdsta convenire.. Manifestatiunile 
de complacere, aplausele sgomotâse, ce fecera, câ 
se se repetiesca cele mai multe piese din programa, 
dedera cea mai eclatanta proba despre efectulu si 
succesulu imbucuratoriu alu acestei productiuni de 
arte frumâsa. Mai vertosu solurile „Domnu Tu- 
doru" cantatu de dlu Dr. N, Dima, apoi „La o 
viorica" si „Strainu si fora numd" cantate de 
domn’a Carolin’a I. Lengeru, si corurile „Bucurii 
nevinovate" si „Doue animi nu-mi dau pace* au 
storsu cele mai entusiasmate aplause din partea 
publicului, care sub placut’a impressiune a piesei 
din urma nu s’a potutu conteni de a erumpe in 
esclamari de „se traidsca" maiestrulu de cantari dlu 
George Dima, care nu numai prin compositiunile 
sale, ci preste totu prin zelulu si staruinti’a sa de 
conducatoriu, si-a castigatu cele mai frumâse me
rite pentru cultivarea musicei naționali. — In fine 
venimu a notifică cu plăcere, ca precum la conve

nirea precedenta reuniunea nâstra a fostu fericita 
de a capetâ de membru pe escellenti’a sa Metropo- 
litulu din Sabiiu Mironu Romanulu, asiâ si cu 
acdsta ocasiune fu surprinsa prin onârea ce i se 
dete de catra illustritatea sa dlu Iuliu de Szent- 
ivânyi, prefectu alu comitateloru Brasiovu si 
Trei-scaune, care inca intră in sîrulu membriloru 
ajutători si onoră convenirea nâstra collegiale cu 
presenti’a sa. De cate ori amu avutu ocasiune de 
a vorbi despre acestu domnu, totu-deun’a amu tre
buita se recunoscemu, ca dinsulu prin intieleptiunea 
sa, prin semtiulu seu de dreptate, apoi prin tactulu 
cultur’a. adeverata si nobleti’a sa face onâre nati- 
unei sale. Faptulu mentionatu aici nu numai ca 
ne intaresce in credinti’a nâstra, ci dovedesce in 
modu eclatanta, ca ddca statulu meghiaru ar ave 
mai antaiu in fruntea sa âra după aceea in fruntea 
tuturoru comitateloru si in fine si in fruntea tri- 
bunaleloru tota astfeliu de barbati, atunci poporulu 
romanu si celu maghiaru ar potâ se traiâsca in 
patri’a comuna in armonia, multiumire si fratidsca 
iubire. Din nefericire inse dlu Szentivânyi este u- 
niculu, elu nu mai are sociu, ca-ci toti ceilalți 
sunt mai multu său mai pucinu de calibrulu lui 
Boer Kâlmân. — Intorcundu-ne după acdsta mica 
disgresslune drasi la obiectu, observamu, ca după 
esecutarea programei de susu s’a arangiatu si unu 
dansu, care a avutu mai multu unu coloritu fami- 
liariu si care a duratu pana la 2 6re din nopte, 
candu publiculu s’a imprasciatu, ducundu cu sine 
cele mai plăcute suveniri dela o petrecere collegiale 
si cordiale.

(Emiss&ri dacoromâni.) Diariului „Al
bina" i se scrie dela Aradu in 22 1. c. ca prin 
comitatulu Aradului se vorbesce de unu cerculariu 
alu primului ministru maghiaru Tisza, după care 
circulariu unu emissariu romann cu numele Demetriu 
Petrino ar amblâ printre romani, impartiendu pro- 
clamatiuni agitatârie pentru Dacoromâni’»; deci se 
avisdza autoritatile publice a confiscă ori unde ar 
da de atari proclamatiuni. — De buna sama nu 
este decatu o nălucă, său o spaima a ministrului 
de umbr’a sa propria.

(Ușurări in Ungari’a.) Diariulu „Pester 
Lloyd" comunica, ca judecatori’a cercuale regia din 
Huszt a adusu o sentintia despre 27 fi. capitalu, 
dimpreună interessele sale de 2 fi, pe di, incependu 
dela 20 Iuliu 1873, la care capitalu si interesse 
se mai adauge si 32 fi spese de processu. Pre 
basea acestei sentintie s’a ceruta esecutiunea si ese- 
cutulu va avă se platdsca cu totulu 2656 fi, pentru 
27 fi. pe cari i-a imprumutatu in tempu de 
necasu.

(Ministrulu maghiaru) pentru culte si 
instrucțiunea publica a adressatu in 14 1. 1. sub 
Nr. 56527 o ordinatiune catra inspectorii școlari 
din Transilvani’a, prin care i provocă se dă in
strucțiuni invetiatoriloru poporali, câ la fia-care 
ocasiune se are.te poporului consecintiele triste ale 
emigratiunei si astfeliu se abata pe âmeni dela fu- 
nestulu planu, de. a-si parași patri’a si a luă lu
mea in capu. — Acdsta dispositiune are de scopu 
a impedecâ emigrarea secuiloru in Romani’a; inse 

se nu crâda dlu ministru, ca ordinatiunea sa va 
avă vre unu efectu, deârace bietulu poporu nu-si 
parasesce patri’a de buna voia, ci numai de nevoia 
fiindu ca in patri’a sa nu mai are ce mancă, ddo- 
race pre de o parte esecutorii usurariloru, dra pe 
alta parte esecutorii de dare i-au vendutu totu si 
l’au lassatu golu si flamandu pe strade.

— (Unu technicu) absoluta de Vien’a, ra- 
mulu ingenieriei se recomenda la ori si ce între
prindere solida ori la postu de professore in raa- 
thematica său in desemnu la gimnasia ori scâle 
reale.

Oferte suntu a se adressâ la Bistritia in.Tran
silvani’a sub V

M. M. post. rest. Spre legitimare se 
potu tramite atestate.

Mai nou.
Facia cu colossalele armari russesci si cu con

centrările trupeloru in sudu la Kicheneff pana la 
Odes’a, cari voru completa o armata de sudu pana 
la 300 mii combatanți; facia cu preparările orga- 
nisarii gldteloru russesci si cu neîntreruptele trans
porturi de armata catra Prutulu basarabicu, la cari 

se adauge si unu despartiementu de corpu de garda 
in giurulu siefului ei m. principe Nicolau, care cu 
doi fii ai imperatului rnergu acolo spre a lua co- 
mand’a armatei de sudu; facia cu scirea, ca 4 cor
puri de armata voru pași deocamdată preste grani- 
tiele României; facia cu scirea din „Pester Lloyd", 
despre existinti’a unei conventiuni de alliantia in
tre Russi’a si Romani’a, prin care esteia i se garantăza 
marirea territoriului si suveranitatea, cu tdte, ca 
Romani’a se tiene de neutralitatea dovedita; facia 
cu tramiterea la Bucuresci a unei mari sume de 
bani in auru, totu după „P. LI." si pregătirile cu 
tdte cele de lipsa la unu resbelu mare: se scrie 
acum, ca in 10 Dec. Tiarulu -si va emitte mani
festata de resbelu si candu va pornf Russi’a in 
contra Porții, si Serbi’a, care inca se totu prega- 
tesce, va începe resbelulu ajutata si de unu corpu 
russescu, avendu comissiunea Scupcinei plenipotentia 
la continuarea resbelului. Si Angli’a se invoiesce 
la occuparea Bulgariei prin Russi’a, ddca acdsta 
garantdza essirea de acolo la terminulu defiptu, ad. 
după assecurarea faptica a sortii crestiniloru din 
Turci’a prin arangementele pretense. Salisbury, 
comissariulu anglesu, carele calatori la Parisu, Ber
linu, Vien’a si acum merse in Itali’a spre a se in- 
tielege in caus’a orientale, in Vien’a a mai descoperitu 
lucruri surprindietârie despre russi si asia resbelulu 
e neincungiurabilu. Angli’a inca a pasitu la al
liantia cu Turci’a, câ in casu ce Russi’a va occupă 
Bulgari’a, trupele angle se occupe Constantinopole».

Violarea armistițiului de catra șerbi la Bel- 
grajik, navalindu asupra turciloru si luandule mul
țime de vite, inca predice începerea resbeluiui, pen
tru care turcii se pregatescu cu tate sacrificiale in 
tâta Turci’a si europdna si extraeuropdna. —

— O scire electrica din Constantinopole dela 
27 Nov. anuncia, ca pârt’a ottomana fu provocata 
de catra poteri a lassâ cestiunea conferintiei in 
suspensu pana la sosirea lordului Salisbury.

— Alta scire din Bucuresci dela 28 Novembre 
ne spune, ce la Rusciucu se concentrdza armat’a 
turcdsca si ca armat’a romana s’a retrasu dela 
confiniele turcesci. Asemenea mai spunu unele di
urna te,, carora le place a aduce in tâta diu’a cate 
o mintiuna prâspeta, ca armat’a României va fi 
supusa comandei supreme russesci.

— Principele României a plecatu se faca o 
revista a supra trupeloru din Moldov’a.

— Inspectiunea generale a caliloru ferrate 
maghiare a adressatu o ordinatiune catra tdte di
recțiunile, câ pentru eventualea transportare a tru
peloru se tiena la dispositiune 50 percente ale 
vagdneloru de povara acoperite. „M. Polgar" spune, 
ca calea ferata maghiara de ostu, care se întinde 
numai in Transilvani’a si-a si stabilita planulu de 
transporta asiâ, câ pe fia-care di se comunice in 
susu si in josu 37 de trenuri.

— In Bengali’a s’a intemplatu in 31 1. tr. 
o șaundare, care a innecatu 215 mii de suflete. 
Acesta cifra s’a scosu din reportulu officialu alu 
guvertaatorelui de acolo, inse se crede ca numerulu 
sufieteloru'- innecate este si mai mare.

Cursurile

i

la Aursa in 28 Novembre 
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