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iinperinIța otomana.
II. Din populatiunea de 33 miliâne se vinu 

pe tierile europene dintre Dunăre, marea adriatica, 
marea marmora si marea nâgra (fora insule) abiea 
14 miliâne. Cestiunea si sârtea acestoru po- 
pâra este astadi in jocu, acesta e cestiunea orien
tale numita i n p r o p r i u asia, pentru-ca Asi’a se 
incepe din colo de marea marmora. Pe acestu 
territoriu europânu, turci sâu otomani proprie nu
miți asia, abiea suntu 2 miliâne; âra cu cati se 
numera ei mai multi, suntu preste 1 milionu bos
niaci, bulgari, arnauti si greci renegați, trecuti mai 
de multu la religiunea mohamedana si asia annec- 
tati, incorporați la poporulu domnitoriu. Asia dâra, 
aci, pe acestu territoriu, 3 miliâne domina preste 
alte 11 miliâne, si cumu domina? Astadi au ajunsu 
câ se cunâsca si se enuntie Europ’a civilisata sen- 
tenti’a sa, veridictulu seu infricosiatu asupra domi- 
natiunei acelei’a; âra caletoriulu imparțiale se pâte 
convinge din ceea ce va vedâ cu ochii sei si va 
pipai cu manile sale, dâra nu sein cine va fi in 
stare se o descrie intru tâta orârea sa. Cei, cari 
au traitu in Transilvani’a si in Polon ;’a pana la 
1848, -si potu face âresicare idea despre natur’a 
dominatiunei spahiiloru turcesci si a renegatiloru. 
De altumentrea, faci’a tierei -ti spune mai totu, 
fora câ se intrebi pe cineva. Acele trentie pe â- 
meni, acea necuratia scârnava, acea frica de a esi 
sâr’a din casa vorbescu cu elocentia mai mare de 
catu toti diplomații Europei.

Tierile imperiului otomanu cele din Europ’a, 
mai câ si cele din Asi’a, suntu cu pucine escepti- 
uni din cele mai bine dotate dela natura pe faci’a 
pamentului. Las' ca parte mare din ele suntu spă
late de mări si de riuri navigabili, prin urmare 
puse in stare de a se folosi de celu mai intinsu 
comerciu prin navigatiune, dâra pamentululu in mai 
multe tieri este asia de fertile, in catu locuitorii 
abiea simtu necessitatea aratrului si in catuva din 
ele nimeni nu scie ce este câs’a, ca nu are nici o 
trebuintia de ea. Munții Anatolici suntu fârte a- 
bundanti de mineralie si anume de metalle; in 
Asi’a mica straturile carbuniloru de pâtra suntu 
immense, dâra pe cinelu dâre capulu de ele? Avuti’a 
de plantele cele mai folositârie, de codrii întinși, 
de pomi si de vii este fabulâsa, numai se fia cine 
se o esploatedie. Cultur’a de metase ar’ potâ riva- 
lisa cu tâta lumea. Cerealii cu prisosu. Orediu, 
cafea, bumbacu, zacharu, tutunu aromaticu, nu pu- 
târe câ in apusu, untu de lemnu, pâme de cele 
mai nobili si gustâse, si nenumerate producte cu
noscute sub nume de coloniale -si au patri’a 
loru in tierile imperiului otomanu. Intocma este 
si in imperiulu animaleloru, afli totu ce cauți ince- 
pendu dela minunat’a capra de Angora pana Ia caii 
cei mai infocati de Arabi’a si pana la patient’a că
milă, dela canele siacalu pana la tigrii si lei, âra 
abundanti’a in paseri si in pescăria intrece imagi- 
natiunea cea mai vivace. Si totuși, nu mai de
parte, chiaru antierti in unele regiuni ale Asiei 
mici domină fâmete atatu de terribile, in catu se 
stinseră comune întregi. Ethnografii au cercetatu 
adesea după originea aceloru calamitati. Unii le 
cauta in caracterulu populatiuniloru; aceștia inse 
uitara, ca de ex. Asi’a mica fusese odeniâra seme- 
nata, cumu amu dice, de cele mai frumâse urbi si 
cetati, care innotâ in prosperitate, precum si, ca 

chiaru astadi particic’a populatiunei, care se tiene 
âresicumu sigura, ca fructele fatigeloru sale nu-i 
voru fi răpite, exercita mai multe ramuri de in
dustria, dintre care unele te mana la industri'a 
antica classica, precum pensarii, metasarii, ■ panura- 
rii, sialuri, caltiunarii, sculpturi, juvaerii, arginta
rii, ferarii etc. etc. Dâra catu de pucinu cumpa- 
nescu tâte aceste in resortulu economiei naționale, 
se pâte combina in catuva din cifr’a de esportu 
anuale, care abiea ese după banii noștri la vreo 
1’50 miliâne florini, adeverata bagatella pe langa 
esporturile de miliarde ale altoru staturi europene. 
Ca inse chiaru si sub unu regimu despoticu, inse 
dreptu, binevoitoriu si luminatu populatiunile 
imperiului otomanu, mai tâte deștepte dela na
tura, ar’ potâ face minuni pe calea civilisatiuni, ne 
dă prob’a cea mai invederata Egiptulu, care dela 
Mohamed Aii incâce, adeca câ de ani cincidieci, a 
intrecutu departe pe celelalte tieri otomane pe tâte 
calile civilisatiunei. Totu asia de instruttiva e 
comparatiunea intre Romani’a si Turci’a. De altu
mentrea merita attentiunea deplina a ori-cui, ca 
tâte tierile s’au emancipatu successive sâu de totu, 
sâu numai de immediat’a administratiune turcâsca, 
precum Greci’a, Serbi’a, Samos, muntele Libanu si 
Hauranu, au si intrecutu pe tierile otomane in ci- 
vilisatiune.

împărțirea politica administrativa 
a Turciei. Odeniâra imperiulu otomanu era im- 
partitu in Sandgiaiate (departamente) si in Cazas 
(districte). Vedi inse despre organisatiunea vechia 
la Dim. Cantemiru. Aceea in secululu trecutu fii 
delaturata si schimbata cu alfa, pe care ârasi o 
mai reformă Mahmudu in secululu nostru; âra in 
a. 1855 fh supusa la revisiune nâua. Astadi im
periulu otomanu « impartitu precum urmâdia:

Capital’a Constantinopolea (turc. Stambul, slav. 
Tiarigrad) cu Scutari si cu Bosphorulu face una 
provincia administrativa numita Beladisselesse. Im
periulu insusi se împarte in 36 de provincii, nu
mite Vilaiet sâu si Ei ale t (pronuntiare modi
ficata), âra aceste in 153 Sandgeacate sâu 
cumu se numescu astadi Li vas (districte), afara 
de cele africane. Dintre Vilaiete 11 in Turci’a 
europâna, adeca: 1. Germen sâu Traci’a vechia, 
capital’a Adrianopole (turc. Edrene); 2. Bulgari’a 
orientale cu Silistri’a (Dorostoru) si Varn’a: 3. Bul
gari’a apusâna cu cetatea Vidinu (Diiu); 4. Bulga
ri’a meridionale cu capitali Niss’a; 5. Macedoni’a 
superiâre sâu Uscub; 6. Bosni’a cu Hertiegovin’a 
si Croati’a turcâsca; 7. Rumeli’a cu Macedoni’a a- 
pusâna si cu Illiri’a, capit. Monastiru; 8. Janina, 
(Albani’a), Epirus si Tessali’a; 9. Macedoni’a supe
riâre cu capit. Salonica; 10. Insul’a Candi’a sâu 
Cret’a; 11. Insulele marei albe (marea Aegaicum) 
cu Ciprulu sâu pe turcesce Djezacr-i-Bahri-Sefid.

Din acâsta divisiune invetiamu, ca imperiulu 
turcescu modernu differe de cea vechia turcâsca si 
cu atatu mai multu de cea antica a imperiului oto
manu. De aici urmâdia, ca de nu vei avâ de în
aintea ta charta exacta, in totu momentulu ești in 
periculu se ratacesci, se scrii sâu se vorbesci absur
dități. Din nefericire, chartografi’a turcâsca este 
adeverata satira. Este de es. vorba in conferenti’a 
europâna de autonomi’a Bulgariei; dâra turculu te 
pâte întreba prea bine: Care Bulgaria me Qhiaur? 
ca eu am trei Bulgarii. Dâra Macedoni’a ? Nu sciu 

eu de nici o Macedonia, eu sciu de Uscub. Dâra 
Epirus, dâra Tessali’a? Pentru turci nu esistu nu
miri de aceste, ci este cetatea Janina si arnautii, 
mai departe totu Raiah, ceea ce insâmna turma de 
âmeni, fora nume, fora naționalitate, fora nici-unu 
trecutu, fora nici-unu viitoriu altulu, decatu alu 
ori-caroru animale. Ba nu, ca âcca de aci înainte 
voru avâ si acele popâra unu venitoriu, câ ce? 
Câ otomani după constitutiune.

Turci’a asiatica se împarte in (19) vilaîete si 
anume:

1. Kodavendkâar, Phrygia cu Bithini’a, capi-, 
tala Brussa; 2. Aidin, Lidi’a et Cari’a; 3. Oara-, 
mani’a, capit. Coniah; 4. Adana, Cilici’a; 5. Bo- 
zuc, Cappadoci’a apus.; 6. Castamuni cu Nicomedi’;* 
si Sinope, cu Mysi’a si Bithyni’a; 7. Sivas, Capa- 
docia orient.; 8. Trapezuntu, Pontus, Lazica; 9 
Erzerum cu Cars et Baiazid si Armeni’a muntâsa; 
10. VaD, Curdistan septemtrion.; 11. Diarbekr,
Mesopotami’a, Curdistan; 12. Carput, Mesopotami’a 
super.; 13. Aleppo, Siri’a septemtr.; 14. Said’a, 
tiermii Siriei; 15. Damascu cu Siri’a centrale; 16. 
Jerusalem cu Palestin’a; 17. Bagdad cu Jrac ara- 
bicu; 18. Habesiu sâu Abisinia inproprie numitu 
asia, mai bine, partea Arabiei in care se afla ce
tățile „sânte“ Mecca si Medina; 19. Jemen, cu 
cetatea Mocca.

In Afric’a se numescu Vilaiete Egiptulu, Tri
poli» si Tunis, inse precum se scie, numai catu se 
numescu, ca-ci la capii aceloru tieri nu le prea 
pasa de sultanu.

Glubernatorii (pasi'a) vilaieteloru au pana acum 
cate unu consiliu administrativii in câstele loru, 
numitu Megilis, compusu din cativa notabili moha- 
medani si delegați de ai diverseloru confessiuni re- 
ligiâse; dâra potestatea executiva e pusa in manile 
pasiei. Cumu va fi pe viitoriu, se va mai vedâ.

SSrasiovu 12/24 Ianuariu 1877.)
Camer’a deputatilorn Ungariei si-a inceputu 

de nou activitatea Sambata in 20 Ian. st. n. candu 
tâta siedinti’a a petrecut’o cu desbaterea epistolei 
lui Ludovicu Kossuth, care dechiară, ca nu pâte 
se primâsca mandatulu de deputatu alu alegatori- 
loru orasiului Czeglâd si astfeliu nice nu pâte veni 
se-si ocupe loculu in camera.

— Totu in acâsta di a sositu in Pest’a si 
deputatiunea de 113 membri a alegatoriloru dela 
Czeglâd, care a plecatu spre Turinu, spre a pre- 
sentâ lui Kossuth mandatulu de deputatu si fiindu 
cu potintia a-lu înduplecă se vina in patria. Acâsta 
deputatiune fu primita in gar’a din Pest’a ciț mari, 
sgomotâse ovatiuni din partea tinerimei studiâse. 
— Ungurii si-au facutu de capu cu deputatiunile 
si tare ne temenu, ca pana in urma va se le si 
fia de capu.

— Luni in 22 Ian. s’a mai tienutu in Buda
pesta unu consiliu ministerialu sub presiedinti’a 
Domnitoriului, care si asta-data s’a ocupatu cu ces
tiunea bancei naționale. La acestu consiliu au par- 
tecipatu si miniștrii austriaci si s’a desbatutu o 
propunere noua a bancei naționale din Vien’a, care 
nu admite nice, câ banc’a se fia impartita in doue, 
nice nu da unguriloru mai multi decatu patru 
membri in consiliulu generalu, care are se constă 
din 12 membri, dintre cari optu se fia austriaci. 



Nice pe acesta base nu s’a potutu mediuloci o in- 
tielegere, si asiâ resolverea cestiunel s’a amanatu 
de nou. Ungurii amenința cu banca naționale in
dependenta, ce credu a o infiintiâ cu ajutoriulu 
unui imprumutu fortiatu, la care voru trebui se 
partecipe toti locuitorii, cari platescu dare preste 
50 fi. — Numai atata le mai trebue.

— In fine s’a intemplatu. Coilferillti’a 
din Constantinopole s’a Spartu, adeca s’a di- 
solvatu. Consiliulu celu mare alu imperiului tur- 
cescu a decretatu respingerea propuneriloru confe
rinței. In urm’a acăst’a Savet-pasi’a s’a presen- 
tatu in siedinti’a dela 20 Ian. a conferinței si a 
cetitu o nota, prin care Turci’a declară, ca punct, 
relative la instituirea guvernatoriloru creștini si la 
comissiunea europeana de controla, nu le păte ac
ceptă., mai vertosu după ce ea are acum o constituția 
năua. In urm’a acăst’a delegatulu Salisbury con
stată,, ca conferinti’a se considera de inchisa, 
deărace numai are nice o base de pertractare co
muna. Ignatieff accentuă, ca t6ta responsabilitatea 
va cadă asupra Turciei, despre care spera inse, ca 
va sci se respecteze drepturile supusiloru sei creș
tini, si contra Serbiei si|a Muntenegrului nu va 
mai întreprinde nice unu pasu. — Domineca in 
diu’a urmatăria delegații europeni subscrissera pro- 
tocolulu din urma si unii dintre dinsii si plecara 
catra casa. — Ultimatulu conferinței lu publicamu 
mai la vale.

— Acest’a este resultatulu scremeteloru de o 
luna si diumetate de dile. Cu tăte aceste inse se 
crede, ca resbelu nu se va face, deărace Russi’a se 
teme de reu, nefiindu de ajunau de bine pregătită. 
Noi nu facemu inse d’ocamdata nice o combinatiune, 
despre ce are se se intemple. Dilele prossime ne 
voru aduce date mai sigure in acestu respectu. 
Vederemo.

Din Romani’a ne aduce „Monitoriulu" soi
rea, ca in urm’a Încetării din viătia a A. 8. R. 
princesa Mari’a, soci’a principelui Carolu de Prus- 
si’a, fratele imperat. Germaniei, Curtea Inaltimiloru 
Sale inca a luatu doliu pe 3 septemani, dela 7 Ian. 
incependu.

Cu ocasiunea anului nou emise Mari’a S’a ur- 
matoriulu ordinu de di:

„Os ta si! In anulu, care incetăza astadi, 
pțin disciplin’a vostra si caldurosulu resunetu, ce 
a gasitu in voi apellulu Ti erei, ati meritatu sti- 
m’a si increderea Năstra.

Ve multiamescu! Patriotismulu vostru este celu 
mai bunu garantu, ca veți fi totu-deauna gata a ve 
face detori’a, candu Tiăr’a ve va încredința apa- 
rarea drepturiloru sale. Fiți nestramutati a prac
tică, că, si in trecutu acelesi virtuti militari; astu- 
foliu numai veți merită inalt’a onăre de a fi scu- 
tulu patriei. Ve urezu unu anu bunu si fericitu !

In diu’a de anulu nou, după ce in presăra se 
facil la palatu serenada cu torțe si cu musica mi
litare, M. Sa asistă la officiulu divinu, apoi la s. 
metropolia a uratu garnisănei insirate: multi ani, 
ăr’ trupele cu strigări entusiastice inaltiara votulu 
loru cu: se traiăsca Mari’a Sa!

La 11 ăre primiră MM. SSale felicitările auc- 
toritatiloru ministeriali, basericesci, militari si ci
vili si mai antaiu ale agentiloru si consuliloru ge
nerali ai poteriloru străine, intr’unindu-i la dejunu, 
cu care occaeiune redică M. Sa urmatoriulu toastu:

„La inceputulu anului antaiulu gandu trebue 
se fia pentru Tiăra. Se dă Ddieu, că acestu anu 
8e ne aduca pace, linisce si concordia, dorindu din 
sufletu de a vedă scump’a năstra Romania 
totu-deauna tare si multiumita, Urezu la toti ani 
multi si fericiți!"

Toti ăspetii cu entusiasmu respunsera cu: Se 
traiăsca MM. SSale Domnitoriulu si Dămn’a!

Pre S. S. metropolitulu primatu adause:
Preinaltiatulu nostru Domnu a redicatu toas- 

tulu pentru inaltiareasi prosperarea na- 
tiunei Romane. Fericirea patriei e strinsu le
gata de sanetatea si mulțumirea Aug. noștri suve

rani si redică toastulu pentru sanetatea si fericirea 
la multi ani a MM. SSale.

In diu’a botezului M. Sa luă parte la totu ac- 
tulu basericescu, care fă inaltiatu cu salve de tu
nuri si a beutu aiasma sarutandu s. cruce. M. Sa 
a intrunitu apoi la prandiu 90 officieri superiori 
cu min. de resbelu. —

— D. Ion Ion eseu, profef. de agronomia 
primi medali’a „Bene merenti" cl. I pentru impor
tantele sale lucrări pe terrenulu agriculturei teore
tice si practice.

•j* Mărtea bravului Dr. Iatropolu e regretata 
cu totu dreptulu de tiăr’a intrăga. In necrologulu 
ce-i tienă dn. Costinescu, nici unu cuventu nu este 
exageratu („Rom." din 31 Dec.). Cu tăte calită
țile sale eminente, modestu, nepretentiosu, romanu 
intregu, patriotu de modellu; că omu si medicu de 
sentiementu sublime, ori-unde a cerutu interessulu 
publicu, l’ai aflata in lini’a prima.

Acei teneri, cari au burse dela societatea Tran
silvanii, ei suntu datori cu multa recunoștința, că 
unui romanu care, de si mai multu pe neștiute, 
după datin’a sa, concursese din tăte poterile la în
ființarea acelei Societăți. Memori’a lui se fia e- 
terna la națiune si la tăta omenimea nobilu simți- 
tăria. B.

Ultimatulu conferintiei din Constantinopole.
Despre ultimatulu, pre care representantele 

Angliei Salisbury l’a presentatu delegatiloru Turciei 
si pre care marele consiliu turcestu l’a respinsu, 
in urm’a cărei respingeri s’a disolvatu si confe
rinti’a, — cetimu in diariulu „Deutsche Ztg," ur
matoriulu resumatu.:

1. Muntenegru. Rectificarea confinie- 
loru Muntenegrului, la care sunt de a se annectâ 
districtele Banjani, Piva cu Risici, Dobrinacu, o 
parte a districteloru Colacinu, Cucci-Drecatovici, 
Cucci-Craini, Vasoievici, dela Zievna pana la L’mu, 
apoi territoriulu Mali- si Veli Brdi cu Sputiu si 
Zabliacu. — Comissiune ad hoc pentru regularea 
confinieloru; libertatea navigatiunei pe Boiana si 
neutralisatiunea forturiloru la Scutari.

2. Serbi’a. Status quo ante bellum pre 
langa regularea confinieloru dm partea catra Bos
nia prin o comissiune de arbitri cooformu Hati- 
sierifului din 1833.

3. Pentru ambe aceste principate. 
Fvacuarea teritoriului acestoru doue principate de 
catra trupele otomane si vice-versa a teritoriului 
turcescu de catra trupele ambeloru principate. — 
Schimbarea prisonieriloru si amnestia pentru audiții 
proprii, cari au facutu servitia inimicului.

4. Bosni’a, Erzegovina si Bulgari’a. 
Guvernatorii generali ai acestoru provincie se voru 
denumi pentru cei cinci ani dela inceputu de catra 
Părt'a otomana, inse numai după ce va fi cerutu 
mai înainte consentiementulu poteriloru. Provinciele 
se impartu mai antaiu in districte cu prefecți 
in fruntă, pre cari Părt’a ii denumesce pre unu 
tempu anumitu in urm’a propunerii guvernatorelui, 
apoi in cantone dela 5000—10,000 locuitori cu 
auctor. cantonale, cari in fia-care comuna se voru 
alege liberu de catra poporatiune si cari sunt com
petente in tăte cestiunile, ce atingu interessele 
cantonului.

Adunările provinciali se alegu de catra consi- 
liele cantonali pe tempu de patru ani. Acele au se 
faca bugetulu provinciei după sistemulu in vigăre 
si se denumăsca pe consiliarii da administratiune 
ai provinciei, a caroru opiniune are guvernatărulu 
de a o cere de cate ori e vorb’a de unu lucru, ce 
trece preste marginele strictei si simplei esecutari 
a agendeloru legali, despre ce apoi dinsii potu se 
faca reportu la inalt’a Părta.

Ameliorarea referintieloru de dare: 
Adunările proviuciali si consiliele cantonali voru 
avă de a conscrie dările si de a le distribui, afara 
de taxele vamali, poștali si de teiegrafu, precum 
si a taxeloru de tabacu si spirituosu. Arendarea 
d etimeloru se delatura cu totulu, restantiele de 
dare nu se mai incassăza, bugetulu provincieloru se 
statoresce pe basea venituriloru totu la cinci ani. 
O parte a aceluia se folosesce pentru platirea de- 
toriei publice si pentru esigintiele guvernului cen- 
tralu, ăra restulu pentru lipsele provinciei. Jus- 
titi’a se va reorganisă pe basea unei mai mari in
dependențe a magistratiloru. Guvernatorii denu- 
mescu pe judii civili si penali pe langa aprobarea 

consiliului administrata ativu, ăra membrii forului 
de appellatiune se denumescu de catra inalt’a Părta 
in urm’a propunerii guvernatorelui. Publicitatea 
desbateriloru judecatoresci si ale ancheteloru este 
obligatăria. Pentru affacerile speciali ale diferite- 
loru confessiuni esiste o jurisdictiune exclusiva. 
Contra convertiriloru silnice se garantăza.

Usulu limbei provinciali la aucto- 
ritatile judecatoresci si administrative 
se pune pe unu asemenea gr adu că si 
usulu limbei turcesci. Intrebuintiarea de 
trupe irregularie este oprita absolutu; se va formă 
inse o gendarmeria si o miliția din creștini si mu
sulmani in reportu cu poporatiunea, ai caroru offi
cieri subalterni se voru denumi de catra guverna- 
torulu generalu. Colonisarea cu cerchesi este oprita. 
Pentru creștinii dejudecati ai urmăriți pentru cause 
politice se va da o amnestia generale. In Bosni’a 
si Hertiegovin’a se va facilită nu numai castigarea 
de bunuri de ale statului, ci si reintărcerea emi- 
gratiloru, si dispusetiunile respective se voru luă 
in tempu de trei luni.

Poterile europene voru denumi doue comissiuni 
de controla, cari voru avă de a supraveghiâ crea
rea si punerea in practica a regulamenteloru si 
voru sprigini pe auctoritatile locali in tăte dispu
setiunile relative la bun’a ordine si securitatea 
publica. Comissiunile de controla voru primi in
strucțiuni speciali."

BrasiOvu 8/20 Ian. 1877.
Inca dela anulu 1859 esiste la gimnasiulu 

romanu de aici o societate de lectura a studenti- 
loru din classele superiăre înființata de abituri- 
entii din anulu memoratu si pusa sub scutulu cor
pului professoralu, din alu caruia sinu membrii so
cietății si ’alegu pe conducatoriulu loru. De a- 
tunci si pana astadi acăsta societate nu numai ca 
si-a pusu o temelia solida si poternica esistintiei 
sale, ci pe acăsta temelia ea s’a desvoltatu asiă de 
securu si cu atat’a successu, incatu astadi, candu 
pentru prim’a data a ajunau a se presentă înaintea 
societăți celei mari a romaniloru din Brasiovu, a 
fostu in stare se imple de bucuria animele publi
cului privitoriu si se-i stărca chiaru admira- 
tiunea.

Este vorb’a despre „serat’a" arangiata de 
societatea de lectura a studentiloru romani din 
Brasiovu in onărea dilei onomastice a II. Sale pă
rintelui Ioanu Popasu episcopulu Caransebesiu- 
lui, care serata, precum amu notificata pe scurta 
si in nr. precedentu, a avutu locu in 6/18 Ian. 
a. c., adeca in preser’a serbatărei Bantului Ioanu 
botezatoriulu, in sal’a cea mare si pompăsa a gim- 
nasiului romanu, cu care ocasiune s’a esecutatu ur
matoriulu programu:

1. Discursu de deschidere, pronunciata 
de conducatoriulu societăți Dr. I. Lapedatu;
2. Oda la Ioanu Popasu del. Lapedatu, de
clamata de Oon8tantinu Alessiu, stud, cl. VII 
gimn., 3. Au di ti acolo, coru barbatescu de Ge- 
orge D î m a, esecutatu de membrii societăți; 
4. Mihnea si bab’a, balada de D. Bolin ti
ne a nu, declamata de Vasilie Stinghe, stud. de 
cl. II comerciale; 5. Rogatiune din oper’a „O 
năpte in Granada", coru amestecata; 6. Potpour- 
ri de Wiest, duetu pentru violina, esecutatu de 
Romulu Baiulescu, stud. de cl. IV. gimn. si de 
George Popasu stud. de cl. II comerciale; 7. Um
bra lui Mihnea de Alassandrescu, declamata de 
I. Ciur cu, stud. de cl. VI., si in fine 8. Scene 
din dram’a „Brigandii" de Schiller, tradusu de 
I. Negruzzi, jocate de mai multi studenti.

Inceputulu seratei fii anunciatu pe 6 ăre ser’a 
inse dejâ pre la 5 ăre abiâ se mai potă vedă cate 
unu locu neocupatu in sala, ăra galen’a gemiă sub 
greutatea tinerimei școlare, careia i se avisase a- 
celu locu. Intrare au avutu numai cei invitați, 
inse fiindu invitata tăta elit’a romana din Brasiovu 
si infacisiandu-se toti cei chiamati, eră cu nepo- 
tintia, că sal’a se-i păta cuprinde pe toti in siuuln 
seu. Locurile de siediutu fura preste totu ocupate 
de o maretia si imposanta cununa de dame si da
rnicele, alu caroru numeru se urcă la 150, ăra bar- 



batii erau multiumiti, dăca poteau se priv&ica u- 
nulu preste umerii celuilaltu, fora a se calcă pe 
calcaie. Inse intre asemeni impregiurari chiaru si 
cei cu bătături iptre degetele si la buricele dege- 
teloru dela pitiâre nu prea aveau cuventu de a se 
supera, ddca cineva i atingiâ, cum se dice mai pe 
respicate, la ochiulu de gaina.

Pre la 6rele 6’/2 cortin’a se redică si pe 
scenă aparii conducatoriulu societății, professorulu 
I. Lapedatu, care prin unu discursu, ce face 
on6re unui poetu că d-sa, deschise serat’a si totu- 
odata sciii se cucerdsca spiritele si se db publicului 
privitoriu o buna dispositiune, atingundu intre al
tele si un’a dintre cele mai delicate si mai simti- 
tdrie cârde ale romanului brasioveanu, candu lu 
invită, că dimpreună cu d-sa se aduca din anima 
unu „se traiâsca* Ioanu Popasu, fostu proto- 
popu alu Brasiovului, actualu episcopu alu Caran- 
sebesiului si metropolitu alesu alu romaniloru 
gr. or. din Transilvani’a, Ungari’a si Banatu, in 
onârea caruia a’a arangiatu acdsta serata, pentru 
ca elu este acel’a, care potemu dice, ca a pusu 
pbtr’a fundamentale la edificarea gimnasiului ro- 
manu in Brasiovu, la redicarea acestui maretiu tem
plu alu museloru. — Este deci de prisosu s’o mai 
spanu, ca la aceste cuvinte publiculu a eruptu in 
unu „se trăiască* plinu de entusiasmu.

A urmatu apoi „Oda la Popasu*, care fu de
clamata fdrte bine, inse dorere, ca vocea tinerului 
declamante eră prea debila pentru o sala atatu de 
apatibsa, incatu publiculu mai departatu nu fii in 
stare s’o intielâga, precum ar fi doritu. Inse cu 
t6te aceste efectulu celu bunu nu i-a lipsitu. Cu 
atatu mai poternica fu inse vbcea declamatorelui 
baladei lui Bolintineanu „Michnea si baba,* care 
se poteă bine intielege chiaru si atunci, candu 
„babele sbarcite siopteau si descântau*, adeca vrea 
se dicu atunci, candu declamatorele aveâ se-si 
acomodeze vocea unoru scene de tainica sioptire, 
cari faceau se te cuprindă spaima si fiori. Preste 
totu, tinerulu Stinghe a doveditu unu frumosu ta- 
lentu declamatoricu. Nu cu mai pucina desteritate 
si efectu a declamata si tinerulu Ciurcu „Umbr’a 
lui Mihnea*. Ce se atinge inse de cântecele esecu- 
tate de corulu studentiloru, n’am decatu se me 
provocu la aplausele publicului, că se probezu ar- 
moni’a cea frumbsa si impressiunea cea buna si 
plăcută. O deosebita plăcere a facutu apoi publi
cului ascultatoriu duetulu pe violina, esecutatu de 
Baiulescu si popasu, duoi băieți de cate 14—15 
ani, cari cu atat’a securitate si desteritate scoteau 
tonurile cele mai fine si curate din instrumentulu 
ce-lu stringeau sub barba, incatu puseră in mirare 
pe ascultători.

După aceste, avendu se urmeze mai multe 
scene din tragedi’a lui Schiller „Brigandii*, cor
tin’a cadiîi, pentru că in curendu se se redice de 
nou spre a face pe publicu se admire in studenti 
de cl. VII gimnasiale, cari acum pentru prim’a data 
s’au ivitu pe scena inaintea unui publicu alesu si 
numerosu, — se admire dicu aceea, ce fdrte raru 
i se da ocasiune se p6ta admiră in actori de pro- 
fessiune, cari crescu si imbetranescu pe scena.

Andreiu Barseanu, care a avutu rolulu 
principalu alu lui Carlu de Moor fiiulu, si-a jocatu 
rolulu cu atata desteritate si sigurantia, cu asiă 
focu si insufletîre si pre langa acdst’a cu asiă fine- 
tia si elegantia, incatu nu actori de professiune, 
d6r nice chiaru insusi Carlu de Moor nu credemu, 
ca si-ar’ fi jocatu rolulu mai bine sub asemeni con- 
ditiuni. Mai vertoau momentele, candu Moor ajunge 
de se caiesce de strengariele sale si cere iertarea 
părintelui seu, candu vede ca acest’a nu numai ca 
nu-lu 6rta, ci-lu blastema si se 16peda de dinsulu 
pentru totu-deaun’a, apoi candu in desperare prinde 
ide’a de a formă o banda de brigandi si de a se 
pune in fruntea loru, candu preotulu tramisu de 
auctoritati cu promissiuni si assecurari de pardo- 
nare, spre a-lu face se se predă si candu in fine 
socii lui stau apr6pe a da crediementu cuvinteloru 
preutului si a-lu parași, — tote aceste momente 

le-a representatu asiă de fidelu si de naturalu, in
catu a intrecutu ori-ce așteptare. Unele mici scă
deri, precum este mișcarea prea dăsa a maniloru, 
care nu totu-deaun’a eră la locu si la tempu, s’au 
stracoratu neobservate.

Collegulu seu Augustinu Bunea, care a avutu 
rolulu lui Spiegelberg, inca nu s’a lasatu cu unu 
pitioru mai josu. Elu inca si-a implinitu missiu- 
nea de dascalitoriu in drdpt’a si in stang’a aprdpe 
totu cu atat’a successu si efectu, că si capitanulu 
seu Moor. Dăca flexibilitatea corpului si sprinte- 
ni’a miscariloru ar fi fostu pucinu mai mare, incatu 
se stă intr’unu mai strinsu reportu cu pledarea sa 
in acele momente, candu Spiegelberg facea apellu 
la istetîmea sa si aretâ cu degetulu la agerimea si 
ingeniositatea creeriloru sei, care pledare a fostu 
de altmintelea fdrte buna, fidela si naturale, atunci 
nu mai lassă nimicu de doritu.

Emilu Codru Dragusianulu, care a re
presentatu pe preutulu, care venise la Moor se-lu 
induplece a se predă, parea ca se afla in elemen- 
tulu seu; nici celu mai escellentu invetiacelu alu 
precepteloru lui Loyola nu l’ar fi potutu intrece. 
Atitudinea sa, modulu de pledare, gesticulatiunile 
sale, apoi smereni’a si momentele sale de infuriare, 
cu unu cuventu t6ta infacisiarea sa a fostu Ia locu, 
a fostu bine nimerita.

Totu asiă de bine si-au jocatu si ceilalți stu
denti rolurile loru si anume Alessandru Alessiu, 
Const. Alessiu, D. Stefanu, Aless. Nasta, 
N. Gogulescu, Romulu Furdui, Grig. Alecu 
Ioanu etc. — Din t6te aceste se vede, ca pro- 
gram’a de susu s’a esecutatu mai pre susu de ori-ce 
așteptare. Serat’a a duratu pana la 10 6re, candu 
publiculu s’a departatu pre deplinu multiumitu si 
cu dorinti’a ferbinte, că dăca nu mai desu, celu 
pucinu odata intr’unu anu se i se ofere placut’a 
ocasiune, de a partecipă la asemeni productiuni ale 
junei generatiuni.

In fine nu potu se nu amintescu cu cateva 
cuvente, ca la arangarea piesei teatrale si prin ur
mare la arangiarea seratei are unu meritu deose- 
bitu dlu comerciante romanu de aici Ioanu B. Popu, 
care n’a crutiatu Dice tempu, nice ostenăla, si ce e 
si mai multu, nice chiaru sacrificiu de bani pentru 
bina si costumurile necessari, numai că se inles- 
nășea tinerimei o intreprindere asiă de frumdsa si 
utile. Resplat’a ce a asteptat’o d. Popu si care 
a si capetat’o este: successulu celu bunu, resulta- 
tulu prea multiumitoriu.

Bistrîtia in 26 Decembre 1876 . . .
In nr. 96 alu „Gazetei Transilvaniei* din 21/9 

Decembre a. c. sub rubric’a: „Spicuiri din viăti’a 
municipale a Transilvaniei*, ati binevoitu a publică, 
cumca subscrisulu am propusu in comitetulu admi
nistrativa din comitatulu Bistritia—Naseudu, că 
acest’a se astringa pre comitetulu administratoriu 
alu fonduriloru școlari din Naseudu, spre a'si face 
statute pentru administrarea fonduriloru si a averei 
școlari, adaugundu, ca „d. Koos Fereoz, inspectoru 
scolariu me ajută la acăst’a cu energia*; — in 
urma, tragundu atențiunea naseudeniloru la cores- 
pondenti’a din „Kelet* nr. 283 „București szemle* 
ati intrebatu, ca ce istorii se fia aceste colo la 
Naseudu?

Ddca St. DV. publicați acăsta scire numai că 
atare, fora a o comentă, fora a face întrebări, a- 
tunci lasamu pre respectivulu corespondente, care 
V’au comunicatu-o, se-si inplinăsca voi’a, se me 
suspitiuneze cu catu va voi si cu ce va voi, cu a- 
tatu mai vertosu, pentruca -mi cunoscu 6menii, cari 
se incărca a muscă pre furisiulu, ca-ci nu este a- 
cdst’a prim’a încercare; lasămu — dicu — si nu 
respondeamu, precum amu lasatu de repetite-ori in 
adinsu nerespunse mai multe provocări, pre cari 
le-au facutu unii si alții facia cu mine prin diaria, 
— o repetiescu, ca in adiosu le-am lasatu neres
punse, pentru-ca, dăca unu corespondente scrie des
pre mine in unu diuariu publicu, si-i place a me 
numi cu numele, placa’i a se subscrie si dsa, ca-ci 
dăca caus’a-i este drâpta, n’are motivu a se genă 
de nemica.

In nr. amentitu alu „Gazetei* ati binevoitu 
nu numai a publică scirea numita, ddr’ a-mi face 

si imputări pentru propunerea mea, deci facia de 
DV. me simtu oblegatu a-mi justifică propunerea, 
si Ve rogu, că se benevoiti a-mi primi acesta jus
tificare in colbnele diuariu]ui, ce-lu red geti, si inca 
si in acelu casu, dăca scirea despre propunerea mea 
V’ar’ fi comunicatu-o ori si cene, fia acela si celu 
mai deaprdpe alu DV.

Domniav6stra -mi trageti atențiunea la nr. 283 
alu diuariului „Kelet*, se cetescu ce au scrisu 
Koos despre averile școlari naseudene; — am ce- 
titu si am sciutu prea bine ce au scriau, — fia’mi 
inse permisu si mie a Ve trage atențiunea la unulu 
din nrii aceluiași diuariu, esitu cam la midiuloculu 
lui Novembre a. c.

Ve rogu a ceti, ce scrie Koos in acelu numeru 
despre mene si cu ce energia me ajuta acolo la .. 
... si cugetu, ca acele voru fi sufficiente spre a 
Ve convinge despre ajutoriulu lui Koos facia cu 
mene.

Cu acăst’a trecu la propunerea mea, si anume:
Cam prin an. 1863 comitetulu fonduriloru șco

lare centrale din Naseudu iu sessiune plenaria a 
decisu a se face statute pentru administrarea averei 
școlare. Statute s’au facutu inca atunci si s’au as- 
ternutu guvern, r. transilvanu spre intarire. Acela 
inainte de intarire le-au tramisu inapoi, facundu 
unele observări la ele si provocandu comitetulu, se 
Ie rectifice. Comitetulu castigandu-si in acelu re- 
stempu si 6re-care praxa si esperentia in adminis
trare, decise ale face cu totulu din nou, unu mem
bru alu comitetului fii concrediutu cu compunerea 
loru, acel’a le-au si compusu si ssternutu de unu 
tempu lungu comissiunei spre ulteriâr’a pertractare.

Eră acumu se se comunice cu mai multi mem
bri din comitetu si cu comunele fundatdrie spre a 
’si face observările loru la operatulu compusu, si a 
se informă de tempuriu despre elu, după care se 
se aduca drasi in sessiunea plenaria a comitetului 
fonduriloru spre desbatere si primire, si apoi se se 
astârna regimului spre aprobare.

In 6 Iuliu a. c., fiendu comitetulu fonduriloru 
adunatu, că membru alu aceluiași amu interpellatu 
pre preaiedente in privinti’a statuteloru, domnias’a 
m’a asecuratu, ca in tempulu celu mai scurtu voru 
veni la desbatere.

In lun’a lui Augustu a. c., fiendu comitetulu 
drasi conchiamatu, s’au disu espressu, ca se voru 
luă statutele la desbate, prelanga t6te aceste pre- 
eiedentele nece ca le-au propusu in siedintia, că 
obiectu spre consultare.

La inceputulu lunei lui Novembre a. c. m’am 
adressatu din nou in scrisu la comissiunea (subco- 
mitetulu) fonduriloru școlari, precum si la presie- 
dentele comitetului, urgendu acăsta affacere si de- 
chiarandule totu-odata, ca de nu se va luă inainte 
caus’a, voiu fi necessitatu a pasî pre alte caii mie 
si loru neplăcute, — la aceste n’am capetatu nece 
unu respunsu. —

De unu tempu incdce au mersu la acea comis- 
siune mai multe aollicitari in acelasiu intielesu 
din cerculu Borgoului si de pre valea Somesiului 
dela membri de ai comitetului si dela comune fun- 
datdrie; — ma chiaru 81 prin diuariale publice au 
fostu sprimata de repetite-ori dorinti’a de a vedă 
statutele făcute si aprobate; — in t6te comunele 
din fostulu districtu alu Naseudului au fostu si este 
acăsta una doriutia generale si se suscităza necur- 
matu si cu t6te ocasiunile.

Ddr’ tdte aceste au fostu si suntu: tdca la 
urechi’a surdului. —

Pre laDga acăsta stare a lucrului, sollicitatu 
prin represontantiele mai multoru comune si pro- 
vocatu prin mai multi membri ai comitetului fon
duriloru de a insiste si mai departe, si de a face 
pașii, pre cari -i voiu află corespundietori in acestu 
obiectu, — după ce midiuldcele incercate pana aci 
au remasu fora resultatu: amu fostu necessitatu a 
procede pre calea autoritatei administrative, si pen
tru siedinti’a comitetului administrâtivu ordonata 
pre 4 Decembre a. c. am facutu propunerea in 
scrisu, că acel’a se astrenga pre comitetulu admi- 
nistrativu alu fonduriloru școlare centrale dein 
Naseudu,. că pentru administrarea averei școlare se- 
si faca statute.

Propunerea a’a referatu in siedinti’a comitetu
lui admiuistrativu prein inspectorele scolariu Koos 
Ferencz, că referente in affaceri școlare.

Densulu din motivu, ca administrarea numiteloru 
fonduri stă sub inspectiunea directa a ministrului 
de cultu, n’au afiatu pre comitetulu administrativii 
de competente a resolvi propunerea mea in intie- 
lesulu, in care am facutuo, ci a propusu, că ace- 
ast’a se se astărna ministrului de cultu spre re-



solvire, âr comitetulu administrativii se se margi- 
nâsca a recomendâ ministrului iucuvenintiarea pro- 
punerei mele, si aceast’a dein causa, ca pentru ad
ministrarea unei atari averi școlare sunt neaparatu 
de lipsa statute. In acestu intielesu s’a si decisu, 
si eu in sperare, ca si in acestu modu-mi voiu a- 
ajunge scopulu, m’am dechiaratu de multiumitu cu 
decisiunea. —

Aceasta este starea adeverata a lucrului actele 
respective, precum si celi ce au fostu de facia in 
sessiune — mi sunt de mărturia.

Benevoiti dâra, Dn. Red. a Ve convinge, ca 
cene V'au informatu despre acâst’a, V’au datu in- 
formatiune intortocata si sucita, si prin aceea, ca 
dice, cumca „Koos m’au ajutatu cu energia*, are 
numai tendentia de a me suspitiunâ inaintea publi
cului. —

Fia respectivulu informatoriu ori si cene, sus- 
pitiunezeme cu ce vâ voi, ca-ci intentatiunea mea 
este de a vedâ odata statutele gata si aprobate, si 
de a sci, ca averea fonduriloru se administrâza pre 
basea statuteloru, acest’a intentiuue si respective 
realisarea ei o aflu de buna si salutaria. —

Dealtmintrele cunoscu starea lucrului dearne- 
nuntnlu, sciu bene, de ce se amana acestu obiectu 
in infinita, si sum convinsu, ca statutele, prein 
urmare si reorganisarea comitetului administratoriu 
alu fonduriloru, reformarea administratiunei averei 
școlari, inspectiunea mai rigorâsa a scoleloru nor
male sunt in Naseudu totu atatea necessitati im
perative.

Dein acestu motivu, permitetimi câ se Ve de- 
chiaru, ca si mai departe nu voiu intrelasâ de a 
face toti pașii legali, pentru câ se se faca statutele; 
la casu de lipsa voiu pași in acestu objectu de 
adreptulu la ministeriulu de cultu si dela aceast’a 
nu me voru abate suspitiunarile tendentiâse ale 
nemenui. —

Este lucru dorerosu, si de compatimitu, ca am 
fostu silitu a procede in acestu obiectu pre calea 
auctoritatiloru administrative, dâr’ n’am avutu ce 
face, după ce alte midiloce au remasu in daru. —

Necessitatea statuteloru — dâca vâ fi de lipsa,
— sum gata ori in ce tempu a-o probă cu fapte.
— Primiți etc.

Da nila Li ca 
advocata.

Băoutati diverse.
(Curcubeu.) Astadi in 24 Ian. la 10x/4 

6re a. m. s’a vediutu deasupra cetatii Brasiovului 
unu curcubeu in trei colori, verde, galbanu Ei ro- 
siu in forma de unu semi-cercu mare.

— Demagogii. Unii dintre lectorii noștri 
a’au carnu miratu de cateva luni incâce, ca noi vor- 
bieamu camu desu despre demagogii si charlatanii 
din tiâr’a nâstra. Acumu inse vine aristocraticulu 
„Ebredâs* din Clusiu cu unu articlu primu scrisu 
că respunsu la furioaulu diariu ministeriale „Ellenor*, 
si dupa-ce premite câ si acesta, ca in adeveru Cra- 
ciunulu ce trecîi a fostu „scârnăvii* (utâlatos Ka- 
râcson), apoi adauge mai multu de catu vomu fi 
disu noi ori-candu in viâti’a nâstra. „Saraca pa
tria", suspina „Ebredâs", „Acești corbi crancani- 
tori, acești demagogi, acești amăgitori, cate ti-au 
promisu si pan’ la ce mesura te-au spoliatul" Si 
ârasi: „Cumu au impartitu ei dreptatea si cumu o 
folosiră in interessulu loru? — Unde este adevs- 
ratulu caracteru? Unde e spiritulu dosinteressatu 
de patriota? L’au amutîtu croncanitulii demagogi- 
loru". Mai incolo: Esecutorii cutriera tiâr’a scor- 
monindu că hienele, care scotu cadavrele din mor
minte. Numai dâue dile au stătu; a trei’a di 
de Craciunu au inceputu âra. Saraca patria, popo- 
porulu teu a devenita cersitoriu, tâta averea i s’a 
vendutu, pana si perin’a de sub c^peteiu, si tâte 
aceste, pentru că se-si platâaca ei adminiatratiunea 
cea rea, justiti’a cea rea, si mechanismulu desfre- 
natu alu armatei (lusta gâpezete). — In a. 1848 
et 49 muscalii si austriacii au facutu martiri din 
noi. In acești diece ani din urma demagogii un- 
guresci au facutu pe frumos’a patria că se sa sinu
cidă ea pe sinesi. Mai mari inemici ei suntu de
magogii ei, decatu austriacii ai muscalii. Se ne 
aparamu patri’a? Contra cui? intrâba „Ebredâs" si 
apoi respunde: Contra toturoru inemiciloru, dâra 
mai antaiu contra celoru mai periculoși inemici, 

cari santu demagogii insielatori si spoliatori, 
cari împinseră tiâr’a in falimentu. (Subscrisu:
S. U.).

— Era 8 ta tar iu. Ori-candu vei cauta, 
Ungari’a e plina de bandiți. Din caus’a spoliarei 
posteloru, ministeriulu publică mai deunadi legea 
stataria si puse a inaltia furcile in comitatulu A- 
radu si in Serbione,, dâra acuma de anulu nou pro
clamă aceeași lege insocita de furci in comitate cu- 
ratu maghiare, precum este Somogy si in comitat. 
Sâros. De altumentrea despre comit. Somogy se 
scie din vechime, ca elu hoti’a si lotri’a de dru- 
rnure si de codrii o are de moscenire, sâu cumu 
dice poporulu, „nâmuri de hoți*. Ministru de 
interne si cela alu justiției decretară a se pune 
pretiu cate 300 fl. pe capulu fia-carui banditu, a 
se scâte in locu de 140 soldați, că pana acilea, 
cate 500 sâu si mai multi, adeca cate unu bata- 
lionu intregu asupra bandeloru de lotri, âra spesele 
persecutiunei se fixara la 10 mii florini. Pentru 
cetatile Eperjes, Bărtfa si Kis-Szeben inca s’au pro
clamata legea stataria. Dâra banditiloru nici ca le 
pasa, ca-ci poporulu nu-i tradâdia, antaiu pentru-ca 
tâlharii spoliâdia si omâra numai pe jidovi, comer- 
mercianti, popi si nobili avuti, alu doilea, ca sa- 
tulu in care ar’ prinde pe unii, capata de siguru 
cocosiulu rosiu pe culmile caseloru dela cei scapati de 
lantiuri sâu de glontiu, prin urmare nici premiulu 
de 300 fl. nu prea are farmecu.

Si apoi acei ungureni mai striga, ca ei au se 
civilisâdie pe valachi si orientele? Adeca asia, că 
cercassianii.

Mai adaugemu la tâte aceste desele furturi, ce 
se comitu de catra espeditori pe la poște, de catra 
cassari si directori de ale instituteloru de bani, in 
catu diariale nu mai potu inceta cu publicarea loru. 
Deunadi ârasi mai fugi unulu Luksub cu 12 mii, 
altulu Koros Ferencz siede in temnitia pentru 9 mii 
bani de ai statului furați.

— Industria domestica. In tempulu 
expositiunei dela Vien’a (1873) multi’si batea jocu 
de industri’a domestica a populatiuniloru nâstre. 
Aatadi intre maghiarii din Ungari’a si Transilvani’a 
se face di si nâpte propaganda pentru incura- 
gearea industriei de casa si chiaru d6m- 
nele făcu reuniuni si legaturi, câ se desiate dela 
luxulu strainu, care le-a ruinata pe ele, familiele, 
tiâr’a, se se pună câ mamele bune ale loru, pe 
tiesute si cusute in casa, obliganduse a se imbracâ 
cu ceea ce făcu ele si fetele loru. Se dâ Ddieu; 
dâra se asteptamu resultatulu. Pana una alta, se 
dicemu si noi femeiloru nâstre: Ati inceputu se ve 
imbracati cu trentie de orasie, cu petecutie aduse 
din tieri străine, cumpărate dela sasi, armeni si 
jidovi. Le platiti focu de scumpu. Nu ve lasati 
cu atata usiuratate de minte portulu vostru anticu, 
de casa, mai frumosu decatu cele mai multe mode 
fantastice si chiaru scârnave, inventate de speculanți 
fora consciintia.

— D i f t e r i t i s=a n g h i n a. In tenerimea dela 
colegiulu celu mare ungureacu din Aiudu domina 
intre studenti difteritis asia de cumplitu, in catu 
morira si teneri de etate pana la 18 ani, din care 
causa scâlele s’au inchisu pe cateva septemani. Cu 
acea ocasiune se descoperiră abusurile cele mai u- 
rite comisse din partea directorului Szâkely Ferencz 
si a professoriloru. Spitalu puturosu, nici o grija 
de bolnavi, necuratia preste totu, medici fârie le
neși. Tâte aceste miserii se publicară pe largu in 
„M. Polgâr" de catra advocatulu Kunle si nota- 
riulu Benedek Jânos.

— In Triestn, cum scimu, se intemplase 
unu lucru scărnavu intre slavii de acolo si intre 
acei juni maghiari, cari mergea dela B.-Peat’a cu 
mare parada la Constantinopole, cu sabi’a destinata 
comandantelui generata Abd-ul Ferim pasi’a, câ 
semnu de onâre si recunoacintia peutru-ca densulu 
a batutu pe șerbi. Este lucru celu mai firescu din 
lume, câ popârale slave si anume serbii se se irrite 
si mai tare asupra maghiariloru si se le câca vin
dicta, care se se continue prin tâte generatiunile. 
Catu au trecuta acei cinci-sprediece juni printre 
populatiuni maghiare, au fostu primiți in modu de
monstrativa cu steigate si gratulatiuni; dupa-ce 
inse au ajunsu pe calea ferata la Trieatu, unde po- 
pulatiunea e fârte amestecata, in momentele candu 
junii maghiari se imbarcâ pe corabi’a „Ceres*, mul
țimea de slavi adunați pe tiermurile marei ajutati 
de italiani si greci, incepîl se arunce, cum scimu, 

asupra loru cu portocale si lămîi (pomerantie si 
citrâne) putrede strigandule italienesce: Morte ai 
barbari! Atunci br Bruck capitanulu corăbiei, te- 
menduse de mai reu, comandă a se trage iute pun
tea de îmbarcare si a pleca vaporulu spre unu altu 
punctu mai in susu, unde apoi se imbarcara si cei
lalți passageri. In acelasiu timpu inse venf si sci- 
rea telegrafica dela consululu austro-ungurescu din 
insul’a Corfu, prin care se facea cunoscuta, ca po- 
pulatiunea e preparata, câ in casu candu deputa- 
tiunea maghiara ar’ desbarcâ si acolo, se i se faca 
demonstratiune antiturcâsca si antimaghiara mai 
grâsa decatu cea dela Triestu. „Turci aceia, turci 
acești", dicu si grecii. Vedi ta bunule cetitoriu, 
care suntu consecentiele demonstratiuniloru maghiare: 
revoltarea de spirite la tâte popârale. Ce norocu, 
ca acei 15 maghiari n’au trecuta pe la Bucuresci, 
ca după cumu este astadi de irritata junimea ro- 
manâsca de acolo, ar’ fi trebuita se se ta mesuri 
politienesci rigorâse, spre a tienâ furi’a teneretie- 
loru in freu. Ati vediutu din diariale României, 
ca si pana acuma 127 de juni dela universitatea 
din Bucuresci pentru casulu uuui conflictu armata 
cu turcii, s’au devotatu mortiei, cu alte cuvente: 
junimea este decisa a forma legiune nâgra cu e ra
ble m’a mortiei si cu votulu de a nu cere si a 
nu da pardonu. Ne mai trebuea si de aceste? Ei 
împinge ursit’a- quem fata tulere.

Nr. 202-1877. 2—3

Publicatiune.
Iu 29 Ianuariu 1877 înainte de amâdie la 

9 bre se va face in sal'a de siedintie din cas’a 
sfatului localu tragerea sortiloru juniloru nascuti 
in anulu 1857, conscrisi pentru comun’a cetatii 
Brasiovului spre inrolare pe 1877.

Ceea ce se publica cu acea provocare, ca junii 
locali de class’a etatii amintite au se se infacesieze 
la tragerea numeriloru de sorti in loculu amintita 
Ia tempulu defiptu sub avisarea la § 26, 5 alu In
strucțiunii legii de aparare.

Impedecatu fiindu unulu sâu altulu dintre cei 
conchiamati la tragerea de sorti pe %9 lanua- 
rin a. C., atunci se concede, se puia si pe unu 
suplentu, se-i traga numerulu sortii.

In fine acei’a, cari au de cugeta a dobândi 
liberare temporana, suntu provocati, a-si așterne 
suplicele loru, dâca nu au si facut’o acâst’a, la 
subscrisulu officiu pana la finea lunei acestei’a.

Brasiovu, 12 Ianuariu 1877.

Magistratulu cetatii.

Anunți^.
Suptscrisii au onâre a face cunoscuta, ca au 

deschisu

MAGAZINULU 
loru de haine Imrbatesci ei femeiesc! si 
de copii, după mod’a cea mai nâua, precum 
si de preuti in baserica si afara de baserica, in 
strat’a scheiloru nr. 143, si se recomenda onora
tului publicu promittendu ser vi tiu promptu 
si pretiuri moderate.

Pe langa acâata făcu totu-deodata cunoscutu, ca 
magazinului loru va fi provediutu cu diferite 
materie (stofife).

2-3 IOANU BIDU et COMPANIA.

la bursa in 23 Ianuariu 1877 st(i tlSlcl

Galbini imperatesci — — 5 fl. 92 cr v. a
Napoleoni — — — 9 n 94 n

Augsburg — — — 116 » 80 n

Londonu — — — 124 60 » »
Imprumutulu naționalii — 74 70 V

Obligațiile metalice vechi de 5% 61 » 35 » N
Obligațiunile rurale ungare 73 99 30 J, »

temesiane 71 fl 75
» » transilvane 71 ff 25
n » croato-slav. — 99 — W »

Acțiunile bancei — — 806 » —
ff JJ

„ creditului — — 142 30 »
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