
„Gazet’a" ese de 2 ori ; Joi’a si Dumineca, 
Fdi’a, candu concedu ajutoriale. — Pretiulu: 
pe 1 anu 10 fl., pe i/i 3 fl. v. a. Tieri estene 12 fl. 
v, a. pe unu anu seu 2% galbini mon, sunatdria.

Se prenumera la poștele c. si r., si pe la DD. 
corespondenți. — Pertru serie 6 cruceri v. a. 
Tacs’a timbrala ă 30 cr. val. austr. de fia-care 

publicare,
Anulu XL.

Nr. 8. Brasiovu 11 Febrnariu 30 Ianuariu 1877.

Insulte infricosiate contra ar
matei.

Pe acelea le citimu in diuariulu maghiaru 
„KozvâlemâDy" Nr. 25 din 25 Ianuariu a. c. n. 
intr’unu lungu articlu, titulatu „A Katonaugyrol*  
B.-Pest, Januâr 24. — Indignatiunea provocata in 
sufletulu nostru prin respectulu ce amu avutu totu- 
deauna catra armat’a imperiala, nu ne permite a 
reproduce nici macaru unu aliniatu intregu din 
serie lunga de insulte aruncate in faci’a auctori- 
tatiloru militarie; ne tienuramu inse de a nâstra 
datoria patriotica a reflectă la acelea calomnii, 
care semena fdrte cu cele propagate asupra popo
rului romanescu de catra inemicii lui; ca-ci nu 
p6te fi pentru noi lucru indiferente a vedâ diarie, 
care se pare că-’si luara de problema a îndemnă 
pe junime că se fuga de arme, se urasca armat’a, 
legile ei si pe tâte auctoritatile militari. Precumu 
amu atinsu mai susu, nu ne vine se traducemu 
nimicu din acelu articlu inpertinente si fanaticu; 
sciindu inse, ca avemu si noi lectori din statulu 
militariu, vomu semnală totuși cateva espressiuni 
necalificabile din cele multe.

Auctorulu premitte, ca elu considera armada 
numai din punctulu de vedere sociale si mo
rale, apoi are fruntea se afirme, ca din statulu 
militariu humanitatea este exilata (a humanismus 
sugarai mâg szâmuzvâk), ca voiinti’a libera e arun
cata in lantiuri (bilincsekbe), ca omâra sufletulu, 
ca omulu incâta de a fi omu, ca acolo domina in- 
quisitiunea mai reu decatu cea din evulu mediu, 
dâra ca acesta e unu secretu, si celu care l'ar’ 
descoperi, ar’ fi pedepsitu că tradatoriu (ârulăs), 
ca soldatii blastema diu’a, in care ’iau inrolatu, si 
pe sârte (hisz a katona meg âtkozza a napot, 
melyen besoroztâk, meg âtkozza a vâgzetel), ca 
soldatiloru nu le este permisu a’si vorbi dulcea 
limba materna (kedves anyanyelvân beszâlni), ca 
in armata ’i invâtia ca nu existe rege ungurescu 
si nu existe nici „Magyarorszâg*  că stătu inde
pendente.

Fia de ajunau cu aceste. Rogamu frumosu pe 
domnii generali si tâte auctoritatile superiori si 
supreme militare, se n u mai sufere, că junimea 
se fia infricata si descoragiata dela statulu mili- 
tarescu prin una propaganda că acâsta incendiaria. 
Noi romanii ne adoperamu de mai multi ani din 
tâte poterile a invetiâ pe tenerimea nâstra, că se 
iubâsca statulu militariu, se mârga cu plăcere la 
urna, se se pârte bine, se fia bravi si ascultători; 
mulțime de articlii populari amu scriau in acâsta 
materia, pentru care amu primitu si scrisori de 
recunoscintia; candu colo, vinu alții si versa veninu 
presto invetiaturile nâstre. B.

(Jnn altu eerculariu episcopescu.
Astadata inse nici de archiereu orthodoxu, nici 

de greco-catholicu, nici de pravoslavnicu, nici de 
uniatu, ci curatu de romano-catholicu, său pe lim- 
bagiulu urei, papistasiescu. Dâra se nu ne spariemu 
de elu, ca-ci acela este numai octogenariulu epis- 
copu alu diecesei rom.-catholice din Transilvani’a, 
escel. sa dn. Mihailu F o g a r a s i, odeniâra vitia 
curata dela Fagarasiu, archiereu după renduiâl’a 
lui Melchisedecu. Ei, si ce dice preas. s’a in cer- 
culariulu seu de deunadi? Mare lucru spune dieu 

acelu eerculariu si cu mare coragiu. Elu adeca 
adresanduse catra cleru si poporu, le spune verde, 
că de scâlele neconfessionali, fia acele comunali, 
fia de ale statului, trebue se se ferâsca ori-care 
omu si comuna, care tiene la religiunea sa, ca-ci 
in acele religiunea se propune numai că din gratia 
(kegyelembol) si in câd’a toturoru celoru-lalte stu
dia ; indata apoi mustra greu pe toti acei părinți, 
sâu indiferenți catra religiune si biserica, sâu or
biți de amăgitori, sâu sgârciti, carii nu vreu se 
dâ nimicu pentru invetiatur’a copiiloru innocenti, 
ci’i arunca in scâlele neconfessionali, in periculu 
de a’si perde religiunea.

Asiă vorbesce părintele episcopu Michailu, 
fora se caute in faci’a cuiva, cu adeveratu coragiu 
apostolescu. Observați inse bințs, că acelu eerculariu 
vediu lumin’a dupace se tienuse conferinti’a cea 
mare a episcopiloru catholici adunați in residenti’a 
archiepiscopului primate la Strigonu, tocma spre a 
se consulta si a luă decisiuni definitive in cestiu - 
nea invetiamentului. De aici urmâdia, că adeca 
clerulu rom.-catholicu este prea decisu a nu suferi 
că tenerimea catholica se invetie la scâle necon
fessionali, si că elu la insistenti’a inspectoriloru 
ministeriali oppune resistentia coragiâsa.

Ne spariaramu de acelu eerculariu ? Dâca nu, 
se trecemu inainte. „Magyar Polgăr*  din 2 Febr. 
combate acea mesura energiâsa a betranului archi
ereu cu mania, si’i plesnesce in facia, că episco- 
patulu catholicu arunca manusi’a de lupt'a contra 
statului, candu se oppune la art. de lege din 1868 
si 1876. Acea polemia din „M. P.“ mirosa tare 
a iDspectoru si a Grigorie. Noi din partea nâstra 
nu vedemu, că episcopatulu catholicu s’ar’ oppune 
la legi, ci elu se oppune la planurile infernali 
clocite de cei mai periculoși demagogi si de athe- 
isti; episcopii combătu numai irreligiositatea, cor- 
ruptiunea, depravarea moralei publice si private, 
materialismulu grosolana si scărnavu, atheismulu 
dobitocescu. Se punemu inse, că episcopii catholici 
ar’ combate chiaru si vre-o lege, care li s’ar’ 
parâ periculâsa din vre-unu punctu de vedere. 
Apoi că dâra de aceea sunt mai toti episcopii si 
archiepiscopii catholici Consiliarii actuales intimi 
Suaâ Majestatis, că se aiba gura si se arate mo- 
narchului funestele consecentie ale unoru legi iu- 
provisate asia, precumu le descriă si „Pești Naplâ“ 
mai deunadi. Archiereii tocma atunci ar’ merita 
cea mai grea inputatiune, candu ar’ tacâ in ase
mene cașuri si ar’ urmă buna-âra că celu Motoflete 
din Vatiu, pe care’lu pârta de nasu cativa char- 
latani, si după ce’lu sărăciră de totu, apoi i-lu si 
compromissera pana după urechi. (Vedi tâte dia- 
riele maghiare.) Titlulu de consiliariu actuale in- 
timu in staturi monarchice dă dreptulu de a trece 
preste capetele ministriloru candu aceștia ar’ fi rei, 
si a descoperi monarchului fora-de-legea ori lenea 
loru. De cate-ori Siech-ul Islam si chiaru alti 
Mufti si Sieici au cutediatu se se presente tocma 
si la sultanii cei mai tirani, spre a le arata bla- 
stematiile comisse de m. veziru, de seraschieru, 
defterdaru si de orl-care alti miniștrii si funcțio
nari. Episcopii catholici vedu limpede unde mergu 
lucrurile: că sub speciosulu titlu de liberalismu, 
de idei moderne, de methoduri didactice moderne, 
inspectorii calvini de scâle si professorii calvinesci 
vlriti prin tâte scâlele neconfessionali se submine 

incetu cu incetulu basele religiunei si ale bisericei 
catholice, dâca nu altumentrea, prin propagarea 
indiferentismului religiosu la tenerime, apoi in ur- 
matâri’a generatiune se o surpe si se pună man’a 
pe averile basericesci, .pana atunci inca inspectorii 
se suplinâsca pe protopopi si pe decani, ori se nu 
fia permisu a’i pune fora a fi recomandați de in
spectori si solgabirai sâu de proprietarii calvinesci, 
precumu se facea cu preotimea romanâsca in dilele 
lui Râkorzy si M. Apaffy, pre candu superinten- 
dentele calvinescu punea protopppi la romani, tie- 
nea presidiulu in sinâde si se subscrisă (L. S.) 
Veszpremi Istvân, Erdâlyi reformatus magyar âs 
olâh puspâk, m. p.

SSrasiovu in 10 Fauru 1877.
Doue mari evenimente avemu la ordinea dilei, 

cari merita o deosebita atențiune din partea popo
rului romanu, care in cursu de multi secuii de ani 
a avutu multe de a suferi dela turci si dela tartari, 
dela huni si dela maghiari. Si aceste doue eveni
mente s’au intemplatu de trei sâu patru dile incâce 
in sinulu turciloru dela Bosforu si in sinulu tur- 
ciloru dela Dunărei vestitulu Midhat-pasi’a, care 
voiă se faca pe romani ottomani si se impla ârasi 
lumea de terâre cu ordele barbare, a cadiutu dela 
inaltimea poterii in abisulu perirei, âra faimosulu 
Tisza Kălmăn, care ne amenintiă cu sfarimare si 
alungare preste hotare, s’a vediutu necessitatu dim
preună cu intregu cabinetulu seu a-si depune 
demissiunea in manile domnitoriului.

Demissionarea dlui Tisza nu ni-a venitu tocmai 
preste așteptare, deârace inca in numerulu prece- 
dentu amu prevediut’o si prevestit’o, fora se fi 
cugetatu inse, că faptele se ne intarâsca asia de 
curendu prevederile si asiă dicundu, canteculu de 
cucuveica, dâr deși acâsta demissionare n’a venitu 
pe neașteptate, totuși ea ne a facutu âre-care sur
prindere, pentru ca asiă de multu amu dorit’o, in- 
catu eramu aprâpe de a ne perde tâta pacienti’a 
si a ne pune carulu in pietre, spre a scapă de vol- 
nici’a unui omu liberalu in vorbe si despotu si ti- 
ranu in fapte.

Se pâte inse intemplă, că pre langa tâta de
missionarea, pre care Domnitoriulu ar fi acceptat’o 
dejâ, totuși dlu Tisza se mai remana la guvernu, 
inse nu din causa ca Domnitoriulu ar avâ dâra 
vr’o deosebita incredere in elu, ci pentru ca nu 
se va află cine se-i primâsca moștenirea. Scirile de 
pana acum spunu, ca nice Sennyey, nice Sylâvy, 
precum nici Mailatu, presiedintele camerei boieri- 
loru n’aru fi inclinati se succâda in loculu dlui 
Tisza. Prin urmare nu mai incape alta combina- 
tiune, decatu ca său se va formă unu cabinetu de 
transitiune pe tempu scurtu, sâu va remanâ totu 
Tisza, care după aceea va potâ mai usioru se pri
mâsca propunerile de impacatiune dualistica ale 
nemtiloru austriaci, pre cari astadi n’a voitu se le 
primâsca, ci a preferitu a demissionă mai bine de
catu a capitulă cu rușine. — După respandirea 
faimei de demissionare dlu Tisza fu primitu in ca
mera cu strigare sgomotâsa de „se traiâsca*,  de unde 
organulu seu „Hon“ deduce, ca nemții trebuie se 
tremure de frica, vediendu ca Tisza intempina a- 
tat’a aderintia in camera si in tiâra, si voru nisui 
mai bine se se mai impace cu elu, de catu se-lu vâda 



mane poimane in fruntea unei opositiuni poternice 
si chiaru periculâse.

Dbca numai cu acbsta ciuha voiescu ungurii 
se sparie ne nemți, atunci trebuie se li-o spunemu, 
ca au ajunsu intr’o situatiune de compatimitu. 
Dbca voiescu tocmai a se pune pe spariate, apoi 
pentru ce nu amenintia inca cu reintârcerea lui 
Kossuth in patria sbu cu ascutitulu săbiei lui 
Cherim-pasi’a ? ca-ci la din contra nemții flegmatici 
si cu sânge rece cu anevoia se voru spariă.

Dilele prossime ne voru aduce date mai po- 
sitive in acestu respectu. Inse cu acesta ocasiune 
repetimu de nou, ca după parerea nâstra demis- 
sionarea dlui Tisza nu e seribsa, ci este numai o 
manevra, cu care voiesce mai tardiu se-si spale 
manile. Dsa a facutu in caus’a de impacatiune 
dualistica cele mai mari concessiuni nemtiloru, in- 
catu acum abiă mai esistu vr’o cateva puncte de 
divergintia in Gestiunea bancei, cari inse sunt de 
o importantia secundaria pre lauga alte puncte în
semnate, unde dlu Tisza a capitulatu dejă.

— Pe neașteptate, ba potemu dice, ca chiaru 
că unu fulgeru din seninu a venitu inse scirea 
despre caderea lui Midhat-pasi’a, despre care eve- 
nimentu vorbimu si mai la vale, inse aici obser- 
vamu numai, ca scirile ce sosiră despre caus’a ca- 
derei lui sunt asia de varie si unele asiâ de con- 
trariu opuse cu faptele implinite pana acum, in- 
catu este inca fbrte dificilu de a ne apropiâ de 
adeveru. O Soire dice, ca dinsulu ar fi stătu in 
fruntea unui complotu organisatn cu scopu de a 
detronâ pe sultanulu Hamid si de a pune in loculu 
lui pe Murad; alta este ceva mai indulgenta si 
dice, ca elu a sciutu de unu complotu, ce se or- 
gauisase contra sultanului si n'a amblatu se impe- 
dece planulu; o a trei’a scire este apoi cu totului 
totu absurda, deârace dice, ca Midhat incepuse a 
luâ o positiune contraria cu constitutiuuea, adeca 
voiâ se impedece mai vertosu validitârea preroga- 
tiveloru sultanului. T6te aceste sciri ni se păru 
neintemeiate, cu osebire apoi cea din urma este 
chiaru ridiculbsa, ca-ci cine si p6te presupune, că 
Mii hat, care a creatu constitutiuuea, se impedece 
aplicarea ei. Parerea diurnaleloru europene este 
inse, ca Midhat, acestu celebru mare viziru, a ca- 
diutu victim’a intrigeloru turciloru betrani, a reac- 
tiunei, si de ei se asecura, ca successorulu seu Ed- 
hem pasi’a va urmă politic'a lui Midhat, totuși ss 
pâte deduce, ca prin restornarea cestui din urma 
Turci’a vrb se-si faca mana buna cu Russi’a, de 
care se teme. Cele mai multe sciri spunu, ca 
Midhat fîi indata esilatu pe insula Miletin, dbr al
tele vreau a sci, ca dinsulu fu chiaru omoritu, ceea 
ce inse nu este constatatu.

— Imperatorele Russiei, care pana acum totu 
se mai consideră de unu poternicu spriginitoriu alu 
pacei, a inceputu a se convinge, ca resbelulu nu se 
mai p6te evită, deârace jastadi Russi’a este inga- 
giata nu numai cu deWrintiele ce are de a le im- 
plini facia de creștinii din Turci’a, ci si cu onârea. 
Diariului „Tageblatt*  din Vien’a i se scrie din 
Petrupole, ca imperatorele s’a aruncatu cu desever- 
sire in braciele partitei de resbelu si ca s’a si de
cretata, că acțiunea se se incbpa inca in lun’a lui 
Marte. Totu ăcdstu diurnalu spune apoi, ca Russi’a 
s’a asecuratu pentru casulu de resbelu nu numai 
prin neutralitatea Germaniei, ci si a Austriei, care 
inca i-a datu chafta bianba, că se faca ce va Vrb 
cu turcii. — CKiaru si organulu dlui Andrâssy, 
diariulu „P. Lloy'd" inca vine a recunbsce mai an-- 
taiu, ca in tempulu din urma lumea incepuse a 
laudă poterea armata turcbsca si totu-odata a des
consideră pe cea rusbsca, inse acbst’a nu e adeve- 
ratu, fiindu ca armat’a rusbsca este in tâte privin- 
tiele mai superiâra armatei turcesci. După aceea 
totu acestu diurnalu admite, ca Russi’a va potb se 
conteze pe o neutralitate binevoitâria din partea 
Germaniei si a Austriei. *) In Transilvani'a pana la dualismu plateamu 

fonciera 10%, in Ungari’a 16% pana la dualismu. 
De atunci incâce platimu in ambele tieri dela mo
șii cate 22x/2, dela case in cetati cate 20%. —

— Urmatoriulu lui Midhat la postulu de 
mare veziru, adeca Edhem pasi’a, se dice a fi unu 
mare adoratoru alu resbelului, pentru aceea se 

crede, ca deși hatulu sultanului, prin care se face 
instalarea lui Edhem, anuncia lumei si tierei, ca 
noulu veziru ra esecutâ constitutiunea cu strictetia, 
totuși resbelulu are se fia ultimulu refugiu alu 
Turciei, care nu se semte inca matura pentru o 
vibtia constituționale, si chiaru si dbca ar’ fi, totu 
n’ar’ potb se admita intrarea in vibtia a constitu- 
tiunei, deârace acbst’a i nimicesce poterea discre- 
tionaria asupra ghiauriloru. Constitutiunea lui Mid
hat a fostu buna numai, că se scape pe turci din 
strimtârea, in care i bagase conferinti’a europbna, 
inse acumu după ce au scapatu nu mai e buna.

— Pentru că se se pâta incepe negotiatiu- 
nile de pace intre Constantinopole si Belgradu- 
Cetinea, guvernulu turcescu a dechiaratu, ca re- 
nuncia de a mai cere garanție materiali dela 
Serbi’a, ci cere numai, că Turci’a se aiba unu 
representante diplomaticu in Belgradu, că Serbi’a 
se db drepturi politice catholiciloru si jidoviloru, 
se nu sufere bande armate, nice societăți secrete 
pe territoriulu seu, se remana fortaretiele serbesci 
in starea actuale, inse se se primbsca pre langa 
flamur’a serbbsca si cea turcbsca. — Ou greu cre- 
demu, că Serbi’a se primbsca de base a negotia- 
tiuniloru de pace aceste conditiuni.

Deputatiunea maghiara in Itali’a.
Despre acea deputatiune a binevoitu venera

bilele septuagenariu d. Vegezzi R u s c a 11 a, 
renumitulu bibliothecariu eruditu si filoromanu, a 
informă pe publiculu romanescu prin urmatâri'a 
epistola:

Turinu, 29 Ianuariu 1877.
Scumpe concetatieue, redactoru alu „Romanului" !

Credu ca’ti făcu o plăcere, dandu-ti amenunte 
despre sosirea si siederea deputatiunii maghiare, 
care a venitu la Turinu spre a invită pe fostulu 
dictatoru Kossuth se se intârca in Ungari’a, unde a 
fostu alesu deputatu alu parlamentului.

Acbsta deputatiune sosi la Turinu cu celu din 
urma direnu din Milanu. Candu acești domni esira 
din gara, eră nâpte ; mulțimea, care furnica totu- 
deauna prin aceste locuri, vediendu p’acesti domni 
asiă ciudata imbracati cu costumulu loru maghiaru, 
cu paleria si cu tog’a, împodobiți cu pene, frundie 
si cu unu portreta fotografiata, ei crediura ca sunt 
o deputatiune din partea comissiunii de Carn'evalone 
din Milanu, care vinea se invite junimea din Tu
rinu se ib parte, precumu fusese in anii precedinti.

Crediendu’i, ca sunt o mascarada, incepura se 
strige: „traibsca Milanesii". Maghiarii crediura 
ca acest’a eră unu strigatu de entusiasmu, care 
saluta sosirea loru; der’ pe data ce echivoculu fii 
cunoscutu, mulțimea tactl si toti pufniră de rîsu Ia 
vederea ciudatei loru găteli.

Sciti ca deputatiunea a mersu la Colegno, la 
fostulu dictatoru, care i-a declarata, ca nici odata 
nu va mai repasi in Ungari’a, pe catu timpu 
acestu regatu va fi unitu cu Austri’a. Credintiosu 
principiiloru sale, elu nu voiesce se devină supu- 
sulu imperatului, care a facutu că atati illustrii 
patrioti maghiari se fia uciși la Pest’a.

Acești pelerini, intorcundu-se la Turinu, visi- 
tara orasiu'lu si ;s6r’a mersera la mai multe teatre, 
pe unde escitara curiositatea si ilaritatea cetatieni- 
loru, ceea ce au crediutu pâta, ca eră o ovatiune, 
după cumu au si anunciatu prin mai multe diarie. 
La Turinu poporatiunea e aplecata spre Șerbi, ca- 
ror’a li se doresce se’si pâte compune marea loru 
naționalitate; poporatiunea din Turinu nu e aple
cata spre maghiari, cari intindu mana turciloru, 
acești barbari omoritori ai crestiniloru.

Astufelu a fostu primirea maghiariloru in 
acestu orasiu. Turinesii cunoscu legile ospitalitatii 
si precumu au primitu cu politetia pe sermanii 
pelerini spanioli si pe pelerinii francesi imbracati 
in rasa, candu se duceau la Rom'a se sărute pa
pucii Papei-prisoniaru de buna-voia in unusprediece 
mii de camere, totu astufelu au primitu si pe cei 
o suta cincidieci de pelerini maghiari, cari veniau 
se salute pe marele loru patriotu, pe eroiculu 
Kossuth.

Gredu, ca aceste amenunte ve voru fi de fo- 
losu pentru luminarea opiniunii publice in Ro- 
mani’a. —

Primesce, scumpe concetatiane, espressiunea 
inaltei consideratiuni a unui betranu de sieptedieci

si siepte de ani, care multa iubesce națiunea ro
mana. Vegezzi Ruscalla.

P. S. Mi s’a spusu, ca mai multi domni din 
deputatiunea maghiara propuseseră se mbrga la 
Rom’a spre a multiaml Papei pentru sprijinulu 
moralu, ce a acordatu turciloru. Maioritatea a fostu 
de părere contraria, că se evite ori-ce consecintie 
superatârie.

11 o iu a n i a.
Bucuresci, 8 Febr. n. Acumu pâte se’si 

esplice ori-cine, pentru ce romanii de aici au des- 
pretiuitu „libertățile constituționali turcesci" si au 
disu, ca nu dau pe ele unu baraboiu. I^ca, ce bine 

| cunoscu ei lucrurile turcesci 8i in genere pe cele 
orientali, că se nu crbda in nici o stabilitate. De 
aici ne potemu esplicâ si noi, pentru ce una parte 
din senatu si alta chiaru din camera fusese de pă
rere, că ministeriulu nostru se nu faca nici-unu 
casu mare din acea comedia turcbsca titulata con- 
stitutiuue alaturea cu Coranulu. Cu tâte aceste, eu 
sunt de părere, ca ministeriulu nostru a lucrata 
f6rte intieleptiesce si forte patrioticu atunci, candu 
a luatu de scurta pe ministeriulu turcescu din 
caus’a nomenclaturei de „otomanu" si de parte 
integranta. Obraznici’a turcbsca nici că din glume 
nu trebue tolerata; turculu botezatu ori taiatu 
inpregiuru. e in stare se’ti taie capulu său se te 
spendiure curatu numai din gluma. Avemu exemple 
cu miile despre acbsta. Candu va luă cineva in 
revista numai frappantel? catastrofe, cate au urmatu 
de optu luni incâce, este prb de ajunsu, că cu t6ta 
bun’a vointia ce ai avă, se nu ie dai nici-unu 
crediementu. Omorulu barbaru alu consuliloru străini 
in Salonic’a; detronarea sultanului Abdul Aziz si 
asasinarea lui; uciderea ministriloru in sal’a 
de consiliu si in complicitate criminale cu Midhat 
pasia; inaltiarea lui Muradu, detronarea si inveni- 
narea lui numai pe atata in catu se’si pbrda min
tea ; proclamarea unei constitutiuni incompatibile 
cu Coranulu si cu t6te legile si traditiunile tur
cesci ; surprindietâria reactiune si exilarea lui 
pasi’a, hoheriulu bulgariloru — tâte acestea sunt 
totu atatea probe, ca facia cu turculu se fii totu- 
deauna seriosu si preparatu de aparare.

Ministeriulu nostru o duce reu mai alesu in 
senatulu, in care oppositiunea’i face fârte multe 
chicane. Din toti, dn. Desliu, carele are mancari- 
mea se figuredie de ultraromanu, ultrapatriotu si 
ultradreptu isi face de capu. Tâta lumea vede, 
unde tientbdia; dâra aceea la ce cugeta dlui, nu 
se mananca. Greutatea cea mai mare e cu dis- 
ordinea finantieloru. Mie inse mi se 'pare, ca 
midiulâcele propuse de dn. Dim. Sturdza esecutate 
cu rigâre si consciintia voru duce Ia scopu. Nicairi 
bogății nu platescu imposite asia ,pucine că in Ro- 
mani’a; nicairi străinii nu se inavutiescu pe Ieri- 
toTiulu Europei asiâ curendu, fora că se platbsca 
mai ninlicu la stătu. Dn. Sturdia propune cresce- 
rea foncierei (darea pe venitulu aela moșii), care 
astadi <e numai 6°/0, bea dela case 4%, ridicarea 
taxeloru de licentie la beuturi spirituâse, scăderea 
budgetului armatei cu cateva miliâne. Dbca in alte 
tieri foncierele sunt urcate pana la 20% ar’ 
potb si proprietarii din Romani’a se db la stătu 

. 10% din venitulu curata.*)  Dbra cumu s’a obser
vata si alte dati, nici classele comerciantiloru din 
Romani’a nu platescu la stata nici a 4-a parte 
din ceea ce trebue se platbsca ei ori-unde in Eu- 
rop’a. Taxele de patenta sunt adeverata satira, 
mai alesu cele impuse comerciului celui mare, asiâ 
numitiloru grossisti, sbu pe turcesce toptangii. 
Chiriile caseloru in urbile nâstre, care au locuitori 
dela 20 de mii pana la 230 de mii (capital’a) 
sunt mai preste totu fârte exagerate, si totuși 
proprietarii loru platescu numai 4% din venitu si 
in ^realitate nici atata, macaru-ca multi au cate 10 
pana la 15% venitu curata din chirii, pre candu 
in alte tieri 6% este venitulu celu mai mare, ce 
p6te trage cineva din venitulu caseloru chiaru in 
capitale preste aceea tienu si pe sbm'a famiiloru 
proprie cate 9—10 încăperi si alte comodități. 
După cea mai rationabila lege a economiei națio
nale proprietarii de moșii si de case trebue se fia 
considerați in prim’a linia totuodata câ proprietari 
ai tierei, ca-ci mosii’a este pauri’a, este tibr’a. Se 
nu ne dica nimeni, ca productele pamentului n'au 



cautare, ca-ci comerciulu României a fostu, mai 
este si pana astadi activa in sensala genuinu, 
in realitate. Tăte celelalte classe de ămeni sunt 
silite se cumpere productele pamentului dela pro
prietarii lui, sub pedăpsa de a mori de făme, de 
frigu, de golatate. Beuturile spirituăse, său vor- 
bindu mai la intielesu, b e t i ’a se fia taxata grosu, 
chiaru spre salvarea populatiunei, a miiloru de 
familii. Din aceste isvăre tiăr’a păte se’si înmul
țirea veniturile celu pucinu cu cate 15 miliăne 
franci pe fiacare anu, pe 10—12 ani inainte, si 
de alta parte păte se mai scadia din asia numit’a 
capitatia, care este barbara si apasa greu chiaru 
pe classele muncitărie. 10 pana in 12% fonciera 
potu plat! romanii fora nici o asuprire. Dăra ca- 
tastru, catastru ! Modulu executarei de inposite in 
Romani'a este asia de neregulatu, ip catu din 
acesta causa se perdu miliăne pe fiacare anu. Se 
pare ca mai e si alta blastematia. Candu celoru 
bogati nu le place unu ministeriu, atunci conspira 
câ se nu platăsca inpositele, se romana restantie 
cu miliânele, câ asia gubernulu se fia chicanata, 
depopularisatu, adusu in desperatiune, inpinsu la 
mesuri estreme. Unu patriotismu câ acela in alte 
tieri se numesce tradare, precumu si este in ade- 
veru. Eu m'asiu remasf, ca ministeriulu Brateanu 
inca sufere de acestu reu, si ca ar’ avă se mărga 
de ex. in scăla la austriaci, câ se afle, cumu 
scotea acei’a impositele dela magnații Ungariei cu 
gutele de mii, cumu ii declară si tractâ totuodata 
de trădători.

In catu pentru micsiorarea bugetului armatei,; 
ne place a cretfe, ca on, dom. Sturdza nu voiesce, 
câ mesur’a acăsta se se ia tocma acuma.

Scandalulu causatu prin unu articlu țieganescu,! 
esitu in „Telegrafulu" din Bucuresci, relevatu de 
catra dD. senatoru Bâscoveanu in siedinti’a din 
16/27 Ian. a indignatu pe tăti ămenii de bine. 
Statulu cestiumi ilu p.oteti vedă in „Monitoru" 
Nr. 17-18.

— Despre actulu exilării luj Midhat-patia 
scrie „Romanulu*  la prim’a impressiune, cu datu 
6 Febr. urmatăriele:

Una revolutiune din cele mai mari n-ea anun- 
tiatu eri săra firulu electricu.

Midhat-pasia destituita si exilatu in insul’a 
Metelin!

Intrebamu pe cei mai orbi dintre amicii gu
vernului otomanu :

Păte fi o revolutiune mai fatale pentru Turci’a ? 
P6te fi o mai evidinte svercolire a mortii? 
Cum!
Midhat-pasia. detronăza in cateva luni doui 

Sultani; apoi luandu dela celu dealtu treilea intr’ 
o mana Sandgiak-sceri (stindardulu lui Mohamed,) 
si in cea-lalta o Constitutiune, desfide intrăg’a 
Europa.

Tăte poterile cele mari se intrunescu la Con- 
stantinopole in conferintie pentru regularea cestiunii 
Orientului.

In prim’a di in prim’a ăra a intruniri loru 
elu le ’nrfrunta cu un’a suta un’a detunari de tu
nuri, si le dechiara, ca acele detunari le anuntia, 
ca imperiulu otomanu s’a transformata in stătu 
constitutionalu.

Representantii a siăse poteri mari -si aplăca 
fruntea isi incepu se propuie guvernului otomanu 
conditiuni de impacaciuire 8&u resbelulu.

Midhat ii lașa se petrăca in discusiuni sterpe, 
se ocupa cu punerea in aplicare a constitutiunii, 
făcută si decretata de densulu, si in fine ii pof- 
feme se ise întărea la urm’a loru, dechiarandu-le 
ca; dăca nu le va placă, este :gat’a se ’si sustiena 
actele cu sabi’a in mana.

Siese puteri mari, uimite de atatea acte, cari 
de cari mai cutediatărie, se retragu, cugeta, si pe 
candu tăte asceptau se vădia, cum va conduce afa
cerile acestu oriasiu reformatoriu, acestu Bismarck 
alu Otomaniloru, telegramele anuntia ca elu, tocmai 
in criticele .momente ale unei organisari, ,,ale .unei 
revolutiuni abia incepute, a trecuta in exiliu! ! !

Acestu 'fapta, fara esemplu in 'lume, -acestu 
fapta, ce astadi anca pare de necrediutu, nu ^este 
ăre cea mai teribile sințptoma a mortii, nu este câ 
acea apoplesia a betraniloru, care se produce prin 
ossificarea si creparea arterieleru pe unde sângele 
stracurandu-se, viăti’a se stinge? Ce voru face acum 
cele siese puteri mari? Ce încredere mai p6te 
avă cine-va intr’unu Stata, cu care nu păte negotia 
nici cate va dile, cu asicurare ca in diu’a a dou’a 
nu va găsi alti sultani, alti viziri si alte neajun
suri si complicări?

Negresitu ca- nu putemu sci resultatele acestei 
noue svercoliri, de care fu coprinsu imperiulu oto
manu, dăr’ nimeni nu se mai păte indoui ca, simp- 
tomele mortii cu rapeditiune se producu unele după 
altele.

— Ministeriulu României s’a recompusu. Acăsta 
este o scire ce-o credemu positiva dice „Ro- 
manulu* :

Modulu recompunerii șale nu ne este inca bine 
cunoscuta, in tăte părțile sale. Damu dăr’ supt 
reserva, urmatări’a scire ce ni-se comunica.

Dn. Ion Bratianu, presiedinte si ministru 
din intru; d. Dumitru Sturdza, financie; d. N. 
Ionescu, esterne; d. Ionu Campinănu , justiția; 
d. Ion Docan, lucrări publice.. Ceilalți remanu cum 
au fostu.

Sabliu, 5 Febr. 1877.
(Bancheta romanesc u.) Foile de 

Pest’a si de Vien’a, tăte intr’ unu sufletu, aducu 
telegrame despre unu banchetu, ce s’ar’ fi tienutu 
aici Sambat’a trecuta.

Nu ne prinde mirare despre neadeverulu, ce 
contienu telegramele din afara, acele potu fi se
duse, dăr’ ne miramu, ca tocm’a „Tageblattulu*  
localu, care ar’ potă fi mai bine informata, divulga 
asemene unu neadeveru.

Telegramele ne spunu, ca banchetulu s’a tie
nutu ; „Tageblatt" dice, ca junimea romana a de- 
cisu intr’o adunare dela „Coron’a Ungariei" se 
tiena unu banchetu si planulu le-a fostu nimicitu. 
Banchetulu nu s’a tienutu, convenire la „Corăna*  
nu a fostu.

Fapta este numai, ca tenerimea a decisu tie- 
nerea unui banchetu „intru aprobarea poli
ticei naționale espresa in tempulu din 
urma in „Telegr. rom." (Asiâ trebue intie- 
lesu si avisulu comit, arangiatoriu din „Telegr." 
de eri), care se reducea la cativa articuli meduiosi 
cu deosebire la „Maghiari si mag hi arismu."

Căușele, cari au indemnatu pe intelliginti’a 
juna la passulu acest’a, le păte gâcl ori-cine. 
Ideea a fostu imbracisiata cu căldură, au intrevenitu 
inse unele cause si banchetulu s’a amenatu; 
dăca se va mai potă tienă, nu sciu.

fîinc illae lacrymae!
Politic’a statului de astadi cere, câ ori-ce con

venire a ghiauriloru se fia inadusita si impiedecata, 
de aceea aprobamu procederea comitelui Wăchter, 
care a si tremisu săr’a pandurii sei la „Coron’a 
Ungariei" spre a’si aretâ dragostea catra c e t a- 
tianii liberi ai patriei năstre. Sa vorbesce, ca 
dlu W. ar’ fi fostu avisatu despre convenire, prin 
o persăna — de aici, ceea-ce nu potemu crede.

Despre cele ce voru urmă, la tempulu seu.
□

Illasin, Ianuariu 1877.
Spectabile Domnule Redactoru!

Cetindu articlulu d. a. din Nrii 1 si 2 ai 
„Gazetei Transilvaniei" a. c., deși cu dorere si 
părere de reu, dăr’ nu potu trece cu ved^rep grav’a 
si nedrept’a culpa, ce se arunca dn speciale asupr’a 
professoriloru insorati dela gimnasiulu din Blasiu, 
in generale inse asupr’a toturoru, pentru pretins’» 
scădere a reputatiunei gimnasiului nostru in tem
pulu mai din urma, pentru ce cu tăta onărea Ve 

>rogu, câ se binevoiți a dâ locu in pretiuitulu Dv. 
diuariu modesteloru mele observatiuni.

Dăca e dreptu, ca Blasiulu si respective scă 
lele lui au scadiutu din reputatiunea si prestigiulu 
avutu mai inainte, la acea credu, ca nu porta 
culp’a professorii necumu celi insorati, dăr’ .pu 
atatu mai pucinu cei neinsorati, ci caus’a cea ade- 
verata e de a se cercă cu totulu airea, si nepe 
decatu in professorii actu fungenti, ori cei din 
trecutulu mai de aprăpe, ca-ci acesti’a totudeuna si-au 
plinitu cu conscientia missiunea si chiamarea loru. — 
Ci un’a din căușele principali ale scaderei repu
tatiunei lui — e de una parte miseri’a ne mai 
audita si lips’a de ori-ce imunitate si crutiare 
facia de studenții ce frecuentădia scăl’a, de alt'a 
si impregiurarea, ca pre candu cu catu-va mai in
ainte Blasiulu eră asia dicundu uniculu foculariu, 
la care alergau tenorii insetati de sciintia din tăte 
unghiurile patriei, mă si din Bucovin’a, pre atunci 
astadi vedemu ridicate si inflorindu asemenă scăle 
in Naseudu, Brasiovu, Bradu si airea, si nece ca 
regreta acăst’a, dă certalu catu mai multe scăle 
asemenă romane, că midiulocu de emulatiune si 
concurintia.

Dăr’ regreta din adenculu sufletului, si-mi 
pare reu, ca din impregiurarea, ca păte astadi se 
afla la scălele din Blasiu si cativa bieți profqssori 
insorati, totu regresulu — dăca se păte numi 
asiâ — si tăta scăderea prestigiului de mai de 
multu, se ascrie acestor’a, dicundu-se „a c 6 s t ’a 
numai din causa, că oficiulu depro- 
fessore devenise la unii numai unu 
midiulocu de a potă contrage căsătorie 
mai avantagiăse si a câștigă parochie 
ori protopopiate mai grasutie." — Unu 
asertu acest’a cu totulu neesactu si falsu si care 
se păte numi dreptu insulta si calumnia aruucata 
mai antaiu asupr’a professoriloru atatu căsătoriți 
catu si necasatoriti, si in alu doilă locu asupr’a 
întregului gimnasiu unu blamagiu catu se păte de 
mare si carele nu credu se fia sustienutu de vre
una barbatu de scăla — afora de d. a. — deci 
e de a se respinge cu tăta indignatiunea meritata, 
Ca-ci documentu sunt in ast’a privintia protocălele 
oficiăse, documentu reporturile finali făcute înaltu
lui ministeriu cu finea fiacarui anu, precumu si 
reportulu din Maiu an. trecuta facutu înaltului 
ministeriu de culte, carele arata starea invetia- 
mentului din acestu gimnasiu in celi 10 ani din 
urma si in fine dăca totuși careva dintre profes- 
sori — cea ce nu credu — ar’ consideră pro- 
fessur’a de una specula de a ajunge la parochie 
ori protopopiate mai grasutie — vin’a nu e a loru.

Altu-cumu sunt probe destule, ca nu toti pro
fessorii Blasiului au ajunsu la posturi asiâ grase, 
ca-ci sunt destuii barbati in cleru si foști pro- 
fessori, cari intr’ adeveru ar’ merită posturi si 
mai grase.

Aceste pentru trecutu.
Iucatu pentru presente, fia siguru d. a. ca 

nu sunt de invidiata nece partiele de căsătorie, ce 
le făcu professorii din Blasiu, nece protopopiatele 
cele grase, ce-i astăpta. — Câ probe potu servi 
concursele aniloru de curendu trecuti, făcute nu 
la protopopiate grase, ci la nesce parochie rurali, 
nu pră însemnate.

Nu sciu, cine este d. a. si ce cugetu a avutu 
cu publicarea articlului din Nrii 1 si 2 ai „Ga
zetei*  si cu deosebire cu publicarea ciuugarita a 
„Regulamentului referitoriu la scălele din Blasiu". 
Nu sciu, avut’a de cugetu a face elogiu .c.uiv’a, 
său a fostu incantatu de regularea făcută invetia- 
mentului prin acelu-a, atat’a inse stă, ca prin re
gulamentulu memoratu nu s’a regulatu nimicu, nu 
s’a facutu nece unu progresu, ci din contra si din 
ce a fostu s’a mai luatu, s’a facutu regresu.

In privinti’a regulamentului, dieu, s’a facutu 
regresu, pentruca cine cunosce regulamentulu .ce a 
existatu dela 1865 pana la 1872, nu se păte de- 
stulu miră, cumu s’a potutu nasce celu dela 1872 
si inca după cumu pretinde d. a., cu scopu de a 
stator! stabilitatea professoriloru, pre candu 
in celu vechiu plățile professoriloru erau mai bune 
câ in celu nou ! Si apoi ce midiulocu a statoritu 
ore regulamentulu celu nou, pentru regularea i n- 
vetiamentului <si stabilitatea pro
fessoriloru, dăca le-au restrinsu plățile si din ce 
au'fo3tu mai inainte? Ori prin aceea, ca le-au 
ifacutu plățile cele mai mici din tăta tiăr’a? . . . .

Domnulu a., nu sciu din ce motive, citădia 
șinguru partea cea mai buna pentru densulu, ăr’ 
partea enigmatica o citădia numai in estrasu si 
pre scurta. — Eu inse retacundu modalitatea după 
carea s’a esecutatu cea mai mare parte a para- 
grafiloru din acestu regulamentu, precumu §§. 5, 
6, 11, 12, 13 si alții, retacundu §. 10 despre 
comissiunea censuratăria si supjenirea de membrii 
comis8iunei, dăca ;aceli’a nu sunt capaci de a 
censurâ, retacundu §. 17, carele pre lenga aceea, 
ca lașa pre cenșurandu, pre bunulu plăcu alu ca
priciului ori cărui membru din comissiune, dăr’ 
face una satira si ironia formale din întreg,u in- 
vetiamentulu, prescriendu, câ professorii dela gim
nasiu se fia censurati si de catra profeșsorii dela 
norme si preparandia.

Retacundu in fine neesplicabile grupare a 
studieloru făcute in acelu §. 13, după care
istori’a naturale se împreuna cu cea universale si 
altele de aceste, singuru §. 8 prin prescrierea ,-s’a, 
de a-i dâ drumulu professorului censuratu, fora 
voi’a lui, la ori-ce recerintia urgente a archidie- 
cesei — carea inca păte fi de multe feliuri —- 
chiaru nu dovedesce nece una stabilitate a 
professoriloru, cu atatu mai pucinu regu
lare a invetiamentului.

Unulu pentru mai multi.



Nontati diverse.
— (Concert u.) Societatea de lectura 

„JULI’A® a junimei romane dela universitatea din 
Clusiu tiene in 15 Februariu a. c. st. n. concertu 
declamatoricu-musicale impreunatu cu saltu si cu 
joculu istoricu-romanu „Calusiariulu®, jocandu in 
costumu naționale in s’al'a „Redutului urbei®. Ince- 
putulu puntu la 7 bre săr’a. Contribuiri marini- 
rnâse dein af6ra in favorea societate! de lectura 
romana a-se adresa dlui presiedinte alu societatei
dr. Aureliu Isacu advocata, cari la tempulu seu, 
împreuna cu ori-ce solviri preste pretiulu intrarei, 
se voru cuitâ pre cale duaristica. Program’a con
certului deinpreuna cu ordinea jocuriloru, se va 
distribui in sdr’a petrecere).

— (Multiamita publica.) Socie
tatea de lectura a junimei studiâse dela 
gimnasiulu romanu dein Blasiu, fiindu fericita a 
primi gratuitu in decursulu anului 1876 diurnalele: 
„Unulu pentru Altulu®, „Albin’a, „Reform’a®, 
„Convorbiri literarie®, „Transilvani’a,® „Foi’a Sco
lastica,® „Economulu®, „Igien’a si Scol’a® „Gur’a 
Satului®, „Lumea ndua® (pana la apunere) si 
„Cărțile Săteanului Romanu®, — isi tiene de cea 
mai santa detorintia a aduce onorateloru Redactiuni 
ale amintiteloru diuaria multiamita publica. 
Totu odata -si-lia libertate a-se rogă de Redactiuni 
că se benevolidsca a-i tramite si pre anulu cur. 
1877 cate unu esemplariu gratuitu dein pretiuitele 
diuaria, ce redigăza. Blasiu in 24 Ianuariu 1877.

G. Barbatu A. M i c u
notariu alu sied. v. preș. soc.

— (Mereu bandiți.) Comitatulu Somogy 
din Ungari’a, curatu maghiaru si parte mare ne- 
mesiescu, disputa rangulu toturoru banditiloru pe 
uscatu si pe mare in Europ’a, de aceea diariele si 
au frumăs’a ocasiune de a inregistră neincetatu 
fapte demne in totu respectulu de cercassianii din 
Caucasu. „Hon® spună in dilele lui Schmerling, 
ca sub absolutismulu de diece ani din comitatulu 
Somogy ajunseră successive treisute de inși in furci. 
Numai doue sate maritime din regatulu venetianu 
erâ totu asiâ de faimdse de bandiți ucigași si 
tetiunari, pana candu gubernulu militariu austriacu 
de atunci decise, câ> se inpusce pe toti barbatii 
dela 18 ani in susu din acelea doue comune; 
pucini au scapatu dintrensii. — Diariele maghiare 
înregistrară in septemaoile trecute ărasi una serie 
de lotrii si fapte crunte din Somogy. *)  Pe dru- 
mulu dintre comunele Szântod et Kbrbshegy tal- 
charii si predatorii luara un’a ciurda intrăga de 
porci, ăra pe bietulu porcariu ilu taiara in bucăți. 
2. In comun’a Szemes au dusu toti porcii aren- 
dasiului. 2. In Ecsăn bandiții apucara pe locuito- 
riulu Wagner, care mergea cu carulu la pădure, si 
omorindu’lu ilu aruncara intr’unu putiu. 4. In co
mun’a Igal vreo doi bandiți armați bine mersera 
la m6ra, unde luara de ale mancarei catu le plăcii 
loru, fora că se cutedie cineva a pune man’a pe

*) Vedi intre altele „Kbzvălemăny® din 18 
si 21 Ianuariu.

ei. De cumu inserădia, locuitorii comuneloru tremura 
de frica si tdta n6ptea privighiadia. Nici compa
niile de soldați, care alărga indesiertu după ban
diți, nici legea statariale, nici premiulu de 500 fi. 
pe capu de banditu nu le mai potu insuflă 
coragiu.

— (Hoți m i c ’.) Cetatea Szegedinu cu 40 
de mii locuitori, partea cea mai mare maghiari si 
destui jidovi, inca a fostu faimdsa de lotrii si furi 
in t6te timpurile; inse deunadi totu se mai des
coperi una banda de furi, precumu nu se mai ve- 
diuse. Din școlarii classeloru primărie (normali) si 
gimnasiali dela Szegedinu se formase una banda 
de furi, care ’si făcuse de professiune, că se des
facă siurubele dela sînele calei ferate si ferari’a 
dela carale si trasurile dmeniloru. Acei mici pui 
de bandiți sciura se sape grăpa pe promenad’a cea 
vechia, unde cară că intr’unu magasinu t6ta fera- 
ri’a furata, apoi o vendea pe la faurii tiegaui si la 
jidovi. Totu din acea banda tenera de buna spe- 
rantia se furisiara unii la unu corabieriu si’i fu
rară dintr’unu locu ascunsu mulțime de tutunu. 
Mai sparsera si una camara dela o gradina, pana 
ce in fine domn’a politia si domnii professorii dela 
Szegedinu stergîlndu’si bine ochii, descoperiră acea 
nobile societate de sânge nobile si o risipiră, nu 
se scie pana candu. (După „Szegedi Hirad6“ et 

„Kbzvălemăny*).  — Dăra scble că acelea de mo- 
dellu talharescu nu le sparge nimeni cu gendarmi, 
nici nu se dice, ca „dăscălii loru sunt buni numai 
de porcari.®

— In comitatulu B a c s k a s’au inmultitu 
talcharii tocmă că in comitatulu Somogy. In fia- 
care subprefectura (szolgabirâ) se intempla mai in 
t6te dilele cate 10—12 furturi, insocite ici colea 
si de omoruri. In unele subprefecturi se cheltuescu 
cate 50 — 60 mii de florini pentru esterminarea 
lotriloru, dăra de candu cornițele Rhâdai a ince- 
tatu a mai spendiură din ei, asiă s’au inmultitu 
de tare, in catu temnitiele nu’i mai incapu. („P. 
Napl6“ Nr. 14.)

Servitiulu telegraficii alu „Agenției Havas.®
— Constantinopole, 6. Febr. — Com- 

plotulu urditu de Midhat-pasi’a avea de scopu re8- 
turnarea sultanului Abdul-Hamid si inlocuirea lui 
cu fratele ex-sultanului Murad V.

Lui Midhat pasi’a i-se va lasă libertatea d’a 
debarca la Brindisi.

Unu hatt imperiale confirma din nou aplica
rea Constitutiunii.

Ali-pasi’a e numitu de guvernatoru alu Adri- 
anopolei.

„Monitorulu universalu® ing&geaza pe Europ’a 
d’a nu se grăbi. Elu dice ca desnodamentulu 
crisei, prin poterea lucruriloru, va nasce din 
progresselei reulu fara lecu care bantue pe Turcia.

Diarulu „Dăbats® deplânge caderea lui Midhat. 
Elu crede ca inșii inamicii Turciei n’ar fi potutu 
8’o sfatuiăsca d’a face o imprudintia mai culpabile. 
„Dâbats face apelu la inteleptiunea cabineteloru 
europeane si le conjura d’a se aptienă d’a lua o 
otarire rea.

L o n d o n, 6 Februariu. — Times crede ca 
mini8terulu lui Edhem-pasi’a va face locu in cu- 
rendu unui cabinetu de concesiuni.

„Times® adauge: „Dăca Rusi’a voiesce se 
inaintedie mai departe de catu o consiliasa Con- 
ferinti’a, nu o blamamu. Dăr’, intru catu privesce 
pe Angli’a, pana a nu respunde circularei princi
pelui Gorciakoff, ea va ascepta resultatele revolu- 
tiunii seversite la Constantinopole.

Pruso-Germani’a. — Camer’a deputatiloru din 
Prusia a votatu cu o majoritate relativu slaba, ca- 
pitolulu din bugetulu ministeriului de interne, pri
vitorii! la fondurile secrete. Cu acăsta ocasiune a 
fostu o desbatere fdrte viua asupra subvenționării 
pressei si mai cu oseb;re a diarieloru ministeriale 
că Gazeta Germaniei de Nord siCo- 
respoodinti’a provinciale. S’a gasitu 
injustu, că guvernulu se suptventioneze din banii 
contribuabililoru foi cari se aiba misiunea d’a com
bate opinianile unei parti a națiunii seu ale unei par 
tiie politice, care are o esistintia legitima.

Mai si o o.
Ristici, primulu ministru serbescu, a respinsu 

conditiunile de pace ale Turciei, (vedi revist’a); 
asemenea si principele Muntenegrului, care cere pla- 
toulu Erzegovinei si cea mai fructifera parte a Al
baniei pana la Podgoriti’a. — Era se vorbesce de
spre o conventiune romano-rusăsca, ce s’ar fi in- 
inchiatu in 4 Febr., după care Romani’a concede 
trecerea trupeloru rusesci, inse fora că dins’a se 
partecipe directu la resbelu.

— Parlamentulu anglesu s’a deschisu in 8 
Februariu prin discursu de tronu, in care se dice 
cu privire la orientu, ca regin’a a voitu se im- 
bunatatiăsca sdrtea crestiniloru, fora violarea inde- 
pendintiei si a intregitatii Turciei, inse dorere, ca 
Port’a n’a aceptatu propunerile conferintiei. Cu t6te 
aceste inse procederea solidaria a poteriloru euro
pene va esercită o influintia buna asupra referin- 
tieloru de administratiune in Turci’a. Discursulu 
spăra apoi, ca armistitiulu se va preface intr’o 
pace onorifica pentru ambele parti, spre care scopu 
Angli’a lucra in intielegere cu a li ații sei.

— Marele principe Constantinu, fratele impe- 
ratului Alessandru, a facutu in 5 1. c. visita la 
curtea de Berlinu.

— Ambassadorii dela conferinti’a din Con
stantinopole s’?u intruuitu dilele aceste la o con- 
ferintia suplementaria in Vien’a.

Nr. 331/1877. 1-3

Publicatiune.
înrolarea principale a juniloru din cele trei 

clase ale etatii 1857, 1856 si 1855 conchiamati 
in comun’a cetatii Brasiovului in anulu 1877 se 
va face aici in localitățile otelului „Nr. I® in 
Brasiovu-vechiu in 94, 96 si 97 Febril- 
arin 1877 in rondulu urmatoriu:

In 24 Februariu 1877 inainte de amiedi la 
9 6re au junii de I-a clasa a etatii anului nascerii 
1857 după rondulu sortii, apoi si acei reclamantă, 
cari sunt a se visită trupeBce despre nedestoinici’a 
loru de a lucră si agonisi, sa se infatiosiădie in 
localulu amintitu înaintea comissiunii asentatdrie.

In 26 Februariu 1877 inainte da amiădi la 
9 6re au junii de clas’a Il-a si IlI-a a etatii ani- 
loru nascerii 1856 si 1855 sa se afle totu acolo.

In 27 Februariu 1877 inainte de amiădi la 
9 6re vinu trăgătorii de sorti următori, adeca 
aceia, cari in 24 si 26 Februariu a. c. au fostu 
stinghiriti de a se infaciosiă la înrolare.

Ceea ce se face cunoscutu celoru obligați la 
înrolare, precumu si reclamantiloru spre sciintia si 
observare intocmai, mai încolo parintiloru si tuto- 
riloru cu privire la fiiulu seu, respective pupilulu 
seu, cu acea însemnătate, că la tempu se con- 
stringa pe fiiulu seu, respective pe pupilulu seu, a 
corespunde la tempulu defiptu obligamentului mili
tariu conformu legii.

Brasiovu, 30 Ianuariu 1877.
Magistratulu cetatii.

Suptscrisii au ondre a face cunoscutu, ca au 
deschisu

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

Pe langa acăsta făcu totu-deodata cunoscutu, ca 
magazinului loru va fi provediutu cu diferite 
materie (stoffe).
3-3 IOANU BIDU et COMPANIA.

Pretiurile piacei
in 9 Februariu 1877.

Mesura Speciea fructeloru Pretiulu
fi. cr.

fruntea . 8 90
Granu midiulociu 8 30

U. I de diosu 7 80
Mestecatu 6 95

1 Secara fromdsa 
de midiulocu

5
5

60
40

Ordiulu
frumosu 
de midiulocu

3
3

70
50

Ovesulu
1 frumosu 2 40O

de midiulocu 2 30
1 Porumbnlu 3 90

Meiu • < • 3 90o 1 Hrișcă • • • —
Mazerea
Lintea

7 —

w 1 Faseolea • » a 5 _ .
Sementia de inu 11 80
Cartofi • « • 3

1 Carne de vita . — 32
1 Chilo „ de rimatoriu — 40

„ de berbece — __

100 Chile
i Seu de vita prospetu 
l „ „ „ topitu

36 —

Cursurile
la bursa in 8 Eebruariu 1877 sta asia:

Galbini imperatesci — — 5 fl. 87 cr v. a,
Napoleoni — — — 9 857, }f
Augsburg — — — 114 n 50 n
Londonu — — — 123 n 45 n ,,
Imprumutulu nationalu — 74 60 ff
Obligațiile metalice vechi de 5°/n 62 V 95 n
Obligațiunile rurale ungare 73 n — ft

n n tomesiano 71 n 75 n
n n transilvane 71 75
n w croato-slav. — — n fț

Acțiunile bancei — — 836 n —
„ creditului — — 148 fi 20 n
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