
„Gazet’a" ese de 2 ori ; Joi’a si Dumineca, 
Foi’a, candu concedii ajutdriale. — Pretiulu: 
pe 1 anu 10 fl., pe ’/4 3 fl. v. a. Tieri esterne 12 fl. 
v. a. pe unu anu seu 2’/z galbiui mon, sunatoria.

Se prenumără 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,
Amalu X1L.
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„Transilvani’a pana la Muresin.* 
De sub Tempa, Martiu 1877.

„GazTt’a" a declaratu in primele dile ale 
acestui anu, ca nu voiesce a se certa cu națiunile 
conlocuitbrie, pentru-ca dins’a si cu dinsa toti ro
manii transilvani sciu, ca nu ele p6rta vin’a ddca 
elemeutulu nostru 1 a t i n u din acestu unghiu alu 
Europei este insultatu de diurnalistic’a loru, si mai 
vertosu de diurnalistic’a maghiara. Romanii tran
silvani, cari de 10 ani incbce suferu cele mai 
cumplite persecutiuni din partea regimeloru peron- 
date in Budapesta pana acumu, in deosebi sciu, 
ca nu maghiarii că națiune, că poporu geneticu, 
p6rta vin'a, dbca in castrele legislative si guver
namentali se faurescu legi asupritbrie in contra 
loru, ci ca acdsta aparitiune trista -si are fontan’a 
ei in o clica de demagogi brutali, carora le-au 
succesu a seduce poporulu maghiaru de a inven- 
tionâ idei politice destructive pentru stătu si apa- 
satârie pentru elementele nemaghiare ale patriei.

Chiamarea nâstra nu p6te fi de a capacitâ pe 
acei demagogi, nice nu ar’ fi possibilu, ci suntemu 
de părere, ca ori ce încercare in acdata direcțiune 
va produce efectulu contrariu. Cu stupiditatea, cu 
superstitutiuni supte in junetie, cu interesse de 
supremația de rasa, cu dorintia de a siedă singuri 
la ntes’a unde se impartiescu beneficiale, care o 
patria te p6te oferi civiloru ei, lupta si dieii fora 
succesu. —

Pentru aceea nu ne certamu cu acei dema
gogi, ci lasamu lucruriloru firesculu loru cursu.

Deca totuși apucamu condeiulu, spre a-i lovi 
preste degete, o facemu numai cu respectu la 
m i t i t i c ’a parte a natiunei maghiare, care este 
mai pucinu infectata de utopiile sc61ei dela Do- 
britienu, si la cea mare, care nu te pricepe ideiele, 
ddr’ te tiene de salutari pentru maghiari si pentru 
aceea te sustiene; — apoi cu respectu Ia cele
lalte pop6re austro-ungare.

Ddr’ se revenimu la obiectu, la „Transilvania 
pana la Muresiu.*

De candu unele diurnale mari europene si in 
urm’a loru chiaru si cele maghiare au publicatu 
unele propositiuni politice relative la resolvirea ce- 
stiunei oriontale, in cari se cuprinde si incorpora- 
tiunea Transilvaniei pana la Muresiu in unu re- 
gatu n e o 1 a t i n u nou, adeca la Romani’a libera, 
demagogii maghiari au inceputu cu furore mai 
ferbinte decatu pana acumu a striga după politi’a 
ministeriului ungurescu in contra romaniloru tran
silvani. „Kelet", care trece in ochii publicului că 
organu alu demagogiloru puși la ieslea visteriei 
publice, in Nr. seu 51, se intielege de sine, ca o 
face in contra functionariloru publici de naționali
tate romanica.

Pentru cate tdte potu deveni nefericitii offi- 
ciali publici de origine romana responsabili ?

Ne aducemu aminte, ca romanii transilvani, 
funcționarii inclusive, au fostu facuti respunsabili 
pentru catastrofele dela Vilagos si Jibou, pentru 
curatell’a administrativa austriaca, pentru mergerea 
in senatulu imperiale intregitu (weiteren Reichs- 
rath) de si intre delegatiuuile presente si intre 
acelu senatu in essentia este numai acea deosebire, 
Că intre mîtia si pisica (Mietz und Katz); romanii 

transilvani sunt astadi respunsabili pentru cestiunea 
orientate, pentru-ca in Ungari’a locuiescu mai 
multi slavi decati maghiari, pentru attitudinea 
russiloru facia de „liberalismulu turcescu* in Bos- 
ni’a si Bulgari’a si tieneti minte bmeni buni, ca 
mane — (după cumu se voru desvoltă trebile) — 
vomu fi responsabili ori pentru deputatiune la 
Collegno si benedictiile primite dela Mufti, ori 
pentru concessiunile făcute de ministeriulu Tisza 
Gislaitaniei.

Cumu ar’ fi deci posibilu, se nu fimu noi 
respunsabili si pentru „i d e e a* emigratiunei ma
ghiare de odiniâra, emissa acuma in a doua editiune 
cu etichetta russdsca. Dicemu „ideea* emigratiunei 
maghiare, pentru-ca romanii nu au uitata de ofer- 
tulu facutu lui Alexandru Ioane I. din partea ace
lei emigratiuni in pretiu pentru nescari servitia! 
pretinse de dins’a.

Transilvani’a pana la Muresiu României. Ro
manii incantati de acea idea ori promissiune! Ce 
absurdități! Ddca „Gazett’a* a reprodusu dea asia 
in trbeatu intre altele si aedsta scire, a factu-o 
numai cu scopu de a informă pe publiculu ei ceti- 
toriu cu cete ce vorbesce lumea larga, nu inse 
pentru-ca este incantata de dens’a.

Ce folosu ar’ avă Romani’a prin incorpora- 
tiunea Transilvaniei pana la Muresiu ? Nice catu 
este negru sub unghia. Eca pentru ce:

Transilvani’a pana la Muresiu este locuita 
camu de 500 mii romani, camu de 200 mii sasi 
(germani) si camu de 250 mii secui (maghiari), 
prin urmare elementulu latinu in acăsta parte a 
Transilvaniei este paralisatu prin elemente etero
gene mai multu decatu pe deplinu, deărace ambe 
aceste pop6ra au fostu de stătu favorisate tocmai 
in acelu gradu, in care romanii au fostu asupriți, 
prin urmare au potutu deveni mai bine organisate 
si in parte mai avute.

Mai pune si giurstarea: ca aceste elemente, 
pe cumu arata trecutulu si presentele loru, nu do- 
cumentăza multe simpathie pentru romani si sunt 
deprinse la supremația de rasa preste dinsii. Chiaru 
si încercările romaniloru conlocuitori cu ele, de a 
deveni egalu indreptatiti in usuarea limbei in afa
cerile municipali, li se parura că nescai preten- 
siuni illegitime si illegale.

Considera apoi, ca Romani’a are institutiuni 
liberate, croite — nu pentru unu stătu polyglotu 
— ci pentru unu stătu omogenu ce este, si vei 
afiă: ca Romani’a prin acuirarea sasiloru si secui- 
loru, s’ar’ preface din stătu puru naționale in stătu 
polyglotu, — deărace aceste popâre, sasii si se
cuii, nu suntu populatiuni volante, pe 
care comerciulu te duce, ci sunt fracțiuni pamen- 
tene că si noi romanii.

Apoi te intrăba: Voiar’ ori potă ar’ Roma
ni’a că stătu latinu si liberata imită pe turci cu 
„ottomanii* loru slavi, greci si macedo-romani, ori 
pe maghiari cu „nemzetegysăgulu* loru ? Atunci 
constitutiunea romana ar’ deveni o ficțiune că cea 
turcăsca si cea maghiara; unu obiectu de risu 
pentru lumea civilisata din afara, si obiectu de 
plânsu pentru cei, ce suferu greu sub atari ficțiuni.

Apoi in tempii moderni lumea este deprinsa 
a vedă formandu-se state pe principiulu de națio
nalitate, nu vice Versa state naționale prefacundu-se 

in state poliglote, eterogene. — Si totuși cu pri
mirea ofertului „Transilvaniei pana la Muresiu*, 
se vina acelu ofertu din partea maghiara ori russa 
— Romani’a ar’ deveni stătu in catuv’a polyglotu, 
eterogenu ; ăr’ trupin’a romaniloru transilvani, cari 
locuescu compactu si in numeru de 2 millibne si 
mai bine in partea d r 6 p t a a Muresiului pana 
pe pblele panonice ale muntiloru apuseni transil
vani, si care trupina incatuva ar’ potă salva Ro
mâniei caracterulu de stătu naționale romanu, si 
i-ar’ permitte a asigura elementeloru eterogene 
germane si maghiare cu cea mai deplina munifi- 
centia si splend6re viătia naționale in regiunile 
loru etnografice, precumu si administratiune na
ționale perfecta, — fora de a se teme ca-i voru 
cresce preste capu, cumu se temu astadi turcii si 
maghiarii, si voiescu a imbetâ lumea cu „otto- 
mani* botezați si cu maghiari de „românajku*, — 
ar’ remană la Ungari’a, că obiectu de experimente 
maghiarisatârie.

Transilvani’a intrega este pentru Austro-Un- 
gari’a o forterdtia catra sud-ostu, pentru Romani’a 
ar’ fi forterdtia catra nordu-vestu, — pana la Mu
resiu, nu ar’ plăti nice pentru Austro-Ungaria, 
nice pentru Romani’a o căpa degerata.

Muresiulu ori Tisza, că confinia intre doua 
state ar’ fi precugetate pentru conflicte internațio
nali pe t6ta diu’a si pe t6ta 6ra.

Cetăsca demagogii dela „Kelet* aceste, si 
voru vedă pentru ce Cus’a Vodă a respinsu emi
gratiunei loru propunerea in modu cathegoricu, — 
abstragundu dela faunele relatiuni de vecinătate cu 
Avstri’a; si de intieleptiunea de stătu a barbati- 
loru politici romani,, cari pe cumu vedemu per- 
horresebza ori-ce politica aventurăsa.

(Va urmă.)

Orasiovu in 31 Marte st. n. 1877.

Camer’a maghiara s’a prorogatu pana la 21 Aprile. 
Jn acestu restempu nu se voru mai tienă siedintie 
meritorie, ci numai formate, pentru promulgarea 
uqoru legi, car, se voru sancționăm Resultatulu 
vo,tarei asupra proiectului de lege despre noulu im- 
prumutu l’amu notificata inca in numerulu prece
denta. Dlu Szăll a capetatu procura nelimitata; 
elu p6te se faca unu împrumuta catu de mare, pre 
langa conditiuni ori catu de apasatărie, inse e mare 
întrebarea, ddca acum, dupace s’a întunecata de 
nou orisontulu politicu europeanu, se va mai află 
vre unu consorțiu, care se-si dă banii unguriloru 
fora sperantia de a-i mai capetă.

Cuvintele deputatului Ragâlyi, pronunciate in 
camera cu ocasiunea desbaterei asupra proiectului 
de lege despre împrumuta, spunu unu adeveru, care 
astadi nu se mai p6te ascunde. Elu dîse, ca tidr’a 
merge cu pași rapedi spre bancrotare; unde ero- 
gatiunile sunt din anu in anu mai mari că per- 
ceptiunile, adeca unde deficitulu este in permanentia, 
acolo concursulu este neevitabilu. Dlu Szdll va 
potă in fine se mai capete niscari bani dela domnii 
din Vien’a, inse de buna săma niminea nu-i va da 
acei bani in sperantia de a mai capetă dela unguri, 
ci numai cu scopu, că se încurce si innece pe unguri 
in detorii, incatu in fine ungurii de buna voia se 
se arunce Grași in braciele domniloru din Vien’a, 



câ se-i primăsca sub scutulu si protectiunea loru. 
Totu numitulu deputatu sciii se spună guvernului, 
ca nu cugetulu de a converti detori’a flotanta de 
TQ1/2 milliăne ’lu indămna la inchiarea unui im- 
prumutu nou, ci lips’a cea mare, de care sufere de 
presinte vistieri’» statului.

— Diariulu „Presse* din Vien’a assecura inca 
de pre acum, ca impacatiunea dualistica se păte 
consideră câ fapta implinita. Atatu maioritatea 
camerei austriaco, catu si a celei unguresci va votâ 
legile de impacatiune, ce se voru presentâ indata 
după Pasci, apoi atunci faca banc’a naționale opo- 
sitiune catu i va placă, ca-ci nimenea nu o va mai 
bagâ in săma, ci i se va pune simplu alternativ’», 
său a capitulă si a primi noulu arangiementu alu 
bancei asia, precum s’a statoritu intre ambele guverne, 
său dăca nu, se liquidedie, ca-ci se voru găsi alti 
bancari.

* * *
Generâlulu Ignatieff a parasitu Vien’a Marți 

in 27 Marte si in diu’a urmatăria sosindu la Berlinu 
a si avutu intelnire cu principele Bismark. Deci 
plăca spre Petrupole, disparundu d’ocamdata de pre 
scen’a publica europeana si facundu locu unui altu 
erou, care p6te se fia comandantele armatei russesci 
dela Chisieneu. — Visit’a lui Ignatieff la Vien’a 
nu s’a facutu decatu din curtoasia. Elu n’a cerutu 
dela dlu Andrâssy nice o assecurare pentru even
tualitatea unui resbelu, ci s’a marginitu a-i pune 
in vedere desavantagjele cele mari ce resulta si 
pentru Austri’a din acăsta nesecura stare a lucru- 
riloru. Redactorele diariului „Pressa* din Vien’a 
a avutu o convorbire cu generâlulu russescu, despre 
carea reportădia urmatăr.iele: „Generâlulu a declaratu, 
ca n’a gasitu in Londonu diapoBitiuni sincere pentru 
mantienerea pacei. Elu dîse: Nu se face acum la 
Londonu politic’a poporului anglesu. Dăca va is- 
bucni resbelulu, atunci cea mai mare respundere va 
cadă asupra Angliei. Russi’a nu voiesce o politica 
de concista, ci insiste spre a obtienă garanție, ce 
ea le crede câ neaperate.* Generâlulu a mai adausu, 
ca eră insarcinatu de a precisă situatiunea Russiei 
in ceea ce privesce alianti’a celoru trei imperatori. 
Observă apoi, ca Russi’a nu păte se mai sufere 
sarcinele, cari resulta din mobilisarea armatei sale 
si ca ultimele evenimente din Turci’a o silescu se 
grabăsca otarirea sa. Generâlulu crede, ca si inte- 
ressele Austriei ceru o grabnica solutiune.

■ i. ■
De aici urmădia, ca pegotiatiuni diplomatice 

ulteriăre nu mai au locu. Russi’a a sciutu se pre- 
gatăsca lucrurile asiâ, incatu se convingă pe tăta 
lumea, ca a facutu .totu ce a potutu se faca in 
interessulu pacei, ca in fine nu i-a succ3ssu si 
acum nu mai are alta cale deschisa, decatu a res- 
belului. Declaratiunile ministriloru anglesi in par
lamenta,'ca negotiatiunile nu s’au intreiuptu inca 
si ca pană după Pasci se spera â se mediuloci o 
intielegere, nu mai âu nite o insemnetate. Ele 
sunt menite â da numai sperantie desierte de adi 
pana mane.

— Se mai scrie din Londonu intre altele, ca 
generalu Ignatieff, vediendu ca Angli’a nu glumesce 
cu pretensiunea de desarmare, a facutu din partea 
sa urmatăriele conditiuni: Mai înainte de tăte se 
se subscria protocolulu, se se inchiaie pacea cu 
Muntenegru, se incăpa Turci’a a desarmâ, apoi si 
Russi’a va incepe a-si retrage trupele dela cenfinie 
in acea mesura, in care se voru realisâ reformele 
turcesci.

— O 'alta dovada, ca nice chiaru Angli’a nu 
mai spăra la o pacinica desvoltare a lucruriloru 
pentru viitoriu, ne ofere si impregiurarea, ca foile 
anglese cu „Times* in frunte s’au pusu dejâ pre 
terenulu amenintiariloru. Ele spuseră lui Ignatieff 
la plecare, ca se nu cumva se cutedie Russi’a a 
procede agressivu contra Turciei, ca-ci va provocă 
contra sa ur’a Europei intrege. Inse o corespon- 
dintia din Petrupole respunde, ca Rn ’a, in mo- 
mentulu candu a inceputu a t.o'i.miiâ r uat’a la 
Pruttu, a plecata pe calea resbelului, in care cale 

astadi nu se mai păte opri, si caus’a ca nu se 
păte opri este chiaru guvernulu din Londonu.

— Calile ferate din Russi’a de sudu sunt puse 
astadi la dispositiunea eschisiva a organeloru mili
tari, deărace sunt inca de a se .transportă catra 
confinie patru corpuri de armata.

— O scire dela Rusciucu din 28 Marte spune, 
ca ministrulu de resbelu alu Turciei a ordonatu 
neamanat’a mobilisare a armatei territoriale 
turcesci in vilaietulu Dunărei, care armata face cam 
25 de mii. De buna săma Turci’a, care se lupta 
cu ruin’a financiaria, nu face acăsta mobilisare 
numai de parada, ci se teme se nu-i ajunga ap’a 
la gura.

— Armat’a turcăsca din Bulgari’a este de 
140,000 ămeni cu 170 tunuri. Concentrarea cea 
mai mare a ostiriloru este la Vidinu in faci’a ca
lafatului, unde sunt 75 de mii de ămeni cu 100 
tunuri. —

— O scire electrica dela Petrupole spune, ca 
in urm’a noutatiloru primite dela Londonu, consi- 
liulu imperialu s’a convocatu pe 28 Marte spre a 
luâ o decissiune definitiva asupra cestiuniloru pen- 
denti, cari stau in legătură cu protocolulu.

— Nogotiarile de pace intreTur- 
ci’a si Muntenegru s’au intreruptu, 
din causa ca Părt’a a refusatu a primi minimulu 
cereriloru Muntenegrului. Delegații astăpta ordi
nala, câ se parasăsca Constantinopolea.

Lllgosill, 23 Marte 1877.
Cetindu in stimatulu Dvăstre diariu Nr. 18 

a. c. ca: „professorii călugări minoriti din Lugosiu 
au intemeiatu associatiune de maghiarisare, ăra in- 
cependu dela a V-ea classe se dictăza pedepse 
asupra studentiloru, carii ar cuteză se vorbăaca alta 
limba, afara de cea maghiara, fia in scăla, in afara, 
in societate*, nu potu trece cu vederea, a nu dă 
deslucire despre aceste:

a) Associatiunea intemeiata e „Societate de 
lectura maghiara*, ce possede ori ce gimnasiu su- 
perioru maghiaru din Ungari’a, si nu e intemeiata 
pentru maghiarisarea Romaniloru; afara de acea, 
acăst’a nu e întemeiata- prin professorii călugări 
minoriti, ci prin unu decretu ministerialu, in sensulu 
caruia fiacare gimnasiu superioru din Ungaria possede 
o societate de lectura, a cărei scopu este, câ juminea 
se se perfecționeze pentru viâti’a publica.

b) Ca s’ar dictă pedepse asupra studentiloru, 
carii ar’ cuteza se vorbăsca alta limba, afara de 
cea maghiara, nu e adeveratu. Acăst’a mi se pare 
a fi numai o scornitura a foiloru maghiare, la care 
se provăca Dlu Redactoru. Nu e adeveratu, ca-ci 
in, si afara de scăla e limb’a romana domnităria.

Cu dorere trebue inse se marturisimu, ca la 
unu gimnasiu, a cărui classe superiăre din 54—55 
studinti le frecuentăza cate 25—26 romani, nici 
nu se propune limb’a romana. Acăst’a 
inse nu e de a se impută junimei studiăse romane, 
deărace inca in anulu trecutu amu incercatu a in- 
temeiă o „Societate de lectura romana* si totu- 
odata a cere unu professoru de limb’a romana 
pentru classele superidre; dăr’ neavendu părtinitori, 
amu fosta constrinsi a absiâ dela acesta propusu.

x. y.
i . . _______

: iii!.-

Disciirsulu tronului 
cititu la deschiderea parlamentu-,1 ui 

turcesc u.
Parlamentulu turcescu, coustandu din doue 

camere, a fostu deschisu la 7/19 Martiu in marea 
sala a tronului din palatulu Dolma Bakce, in care 
se asiediase tronulu splendida de auru massivu, pe 
care ’lu aduse din Egiptu sultanulu Selim. Dis- 
cursulu a fostu cititu de Said-pasi’a, primulu se- 
cretariu alu sultanului.
,.0‘) După ce esprime fericirea sultanului d’a des
chide camerile, cari se ’ntrunescu pentru prim’a 
dra in imperiu, dice ca crescerea si poterea state- 
loru, precumu si a popdreloru, nu se potu dobândi 
decatu prin dreptate, ca guvernulu imperiale, la 
inceputu a gasitu ;poterea si influinti’a s’a in lume 
in respectulu ce a avutu pentru dreptatea si in- 
teressele toturoru popdreloru (?); ca respectulu 
dreptății si alu legiloru, cari erau conforme cu 

ideile si trebuintiele timpiloru d’atunci, a avutu 
de efectu desvoltarea avuției si a bunei stări a 
statului si a națiunii ; dăr’ ca cu timpulu disposi- 
tiunile din Cheri si cele din legile in fiintia, ne 
mai fiindu observate, progressele ce se realisau s’au 
opritu si poterea s’a schimbatu in slabitiune.

Aci ,arăta ca sultanulu Mahmud, nabusindu 
revolt’a Ieniceriloru, a inlaturatu caus’a reale a 
slăbiciunii statului si a deschisu calea introducerii 
civilisatiunii Europei moderne in Turci’a, ca Abdul- 
Medgid a mersu p’aceeasi cale, promulgandu tansi- 
matulu care garantădia viăti’a, bunurile si ondrea 
supusiloru Turciei; ca aceste prime încercări de 
reforme si sicuranti’a interidra a statului permiteau 
a se întrevedea unu viitoriu de progressu, dăr’ ca 
resbelulu Crimeei a pusu capetu silintieloru cari 
tinteau la imbunatatirea situatiunii imperiului si a 
locuitoriloru sei. Discursulu vorbesce apoi despre 
situatiunea financiara a imperiului, „ale carei’a 
dificultăți si pericole nu potu fi comparate cu nici 
un’a din crisele ce au strabatutu imperiulu pana 
acumu si apoi adauge:

„Progressele dobândite de statele civilisate, 
sicuranti’a si avuti’a de cari se bucura, sunt rddele 
participării tuturoru la crearea legiloru si la ad
ministrarea afaceriloru politice. Pentru acăst’a amu 
crediatu necessariu d’a caută p’acdsta cale midiu- 
ldcele d’a ajunge la progressu, d’a creâ si d’a 
aplică legile adoptate cu învoirea comuna a popo- 
ratiunii. Pentru acestu scopu amu conceputu si 
promulgatu constitutiunea, pentru a carei’a pro
mulgare n’amu: avutu in: vedere decatu numai a invită 
poporatiunea se partecipe la direcțiunea afaceriloru 
publice. Amu fermă vointia de a intrebuintiâ si- 
stemulu deliberativu că unu midiulocu eficace pen
tru ameliorarea regimului administrativu alu tierii, 
pentru a o preservâ de rău’a administrare si de 
absolutismu.

Aci discursulu tronului; desvolta avantagiele 
ce presinta constitutiunea pentru toti supusii im
periului. solidaritatea loru fratiăsca, denumirea loru, 
fora deosebire de culte si rase, de Osmanlii si 
perfect’a loru egalitate înaintea legiloru.

Asceptu, continua discursulu, dela dvăstra unu 
concurau realu si intieliginte spre a trage unu 
profitu realu din constitutiune, care e basata pe 
dreptate si pe mântuirea publica. Amu crediutu de 
trebuintia a asecurâ tuturoru binefacerile libertății 
si egalitatii, a desfiintiâ regimulu arbitrarului, a 
stabili ai aplică legi adoptate in comuna intiele
gere cu poporatiunea si a întemeia in fine siste- 
mulu nostru administrativu pe unu principiu con
stituționala si liberalii.

Pentru a realisâ acăsta dorintia sincera, amu 
instituitu si convocatu adunarea dvăstra, compusa 
din senatu si camer’a deputatiloru.

A dvăstra este acumu datori’a de a deplini 
cu fidelitate si cu franchetia datoriele Iegiuităre in 
credintiate patriotismului dvăBtra. In acestu scopu, 
nu va trebui se ve lasati a fi. influintiati de nici 
o consideratiune de persăne si a nu avă in vedere, 
in esecutarea cu credintia a lucrariloru dvăstra, 
decatu fericirea si bun’a stare a statului si a tierii.

Discursulu vorbesce apoi despre imbunatat'rile 
si reformele ce au a se aduce servitieloru .publice 
si esecutarea treptata a acestoru mesuri si ca con- 
siliulu de stătu se ocupa cu elaborarea proiecteloru 
de lege, cari voru fi supuse adunării.

In sessiunea de facia camer’a se va ocupă Cu 
regulamentulu ei interioru, cu legea electorale, cu 
legea privităria la administrarea vilaieturiloru si 
comuneloru, cu legea municipale, codulu de proce
dura civile, legile relative la organisarea tribunale- 
loru, la numirea, înaintarea si depărtarea judeca- 
toriloru si a tuturoru functionariloru publici; cu 
legile asupr’a pressei, asupr’a curții de compturi si 
asupr’a budgeteloru ; cu organisarea corpului de 
gendarmeria.

Discursulu spune apoi ca finantiele Turciei 
suntu intr’o stare fărte dificile si recomanda adu
nării a se sili se’i imbunetatiăsca creditulu. Un’a 
din cele mai mari trebuintie ale imperiului si su
pusiloru sei este desvoltarea agriculturei, a indu
striei, a avuției publice, si acestu resultatu ,.;nu se 
va potă obtienă decatu prin desvoltarea instrucțiunii 
publice, se voru depune proiecte pentru infiintiare 
de scăle si pentru fișarea invetiaturiloru.

Pentru numirea si alegerea functionariloru si 
aplicarea noueldru legi se pune cea mai mare iin- 
portantia. Pentru acestu scopu M. S. sultanulu a 
inflintiatu o scăla administrativa, unde voru fi ad
miși elevi, fora deosebire de religiune, ?i cari voru 
fi chiamati la cele mai înalte funcțiuni,



De aprăpe duoi ani, continue discursulu, a 
trebuitu se facemu facia complicatiuniloru interiâre. 
Iu cursulu acestei periăde, mai cu sâma in tim- 
pulu ostilitatiloru cu Serbi’a si Muntenegru, cre- 
dioțioșii nostrii supusi au datu probe de patriotismu 
si trupele n6stre au seversitu cu pretiulu uuoru 
mari suferintie acte de curagiu si de bravura.

In t6te aceste cestiuni n’au avutu invedere de 
catu apararea drepturiloru nâstre. Silintiele ce ne 
amu pusu pentru acestu scopu au avutu de resul- 
tatu restabilirea păcii cu Serbi’a. Catu despre 6ta- 
rirea ce vomu luă in urm’a npgotiariloru cu 
Muntenegrulu, ea va fi deferita deliberariloru dvăstre 
chiaru la antaia siedintia. Ve recomandu o decis- 
siune grabnica.

Relatiunile nOstre cu poterile amice au totu 
characterulu acelei amicie si aceleî deferintie, cari 
constitue pentru statulu nostru o regula din cele 
mai pretiose.

Aeumu cateva luni guvernulu Angliei a pro- 
pusu asupr'a cestiuniloru presinte, intrunirea unei 
conferintie in capital’a n6stra. Basele propuse fi- 
indu sustienute si de celelalte poteri mari, inalta 
nâstra P6rta a consimtitu la intrurirea acestei con-* 
ferintie.

Dâca nu s’a potutu obtiene in acâata conferin-: 
tia o intielegere definitiva, noi amu datu prObe; 
despre dorinti’a nOstra sincera de a îndeplini cui 
graba dorintiele si consiliele poteriloru amice.

Catu despre materiele neintielegerii in confe-i 
rintia, caus’a lorii este mai multu in form’a si 
modulu de esecutare, decatu in fondu. Din intaiele' 
dile a Tanzimatului pana astadi, prin progressele 
seversite in situatiunea tierii in generalu si in di-' 
feritele departemente administrative, amu urmaritu 
in principiu perfecționarea acestu i progresau. Astadi; 
inca, tOte silintiele nOstre tindu catra acestu scopu. 
Dâr’ in acâsta împrejurare, amu crediutu de dato- 
ri’a mea se preservu tiâra de ori-ce atingere a 
onărei si independintiei sale. Timpulu va probă 
siuceritatea intentiunilora nâstre.

Vointi’a nâstra fiindu de a preservâ in ori-ce 
împrejurări protegerea drepturiloru si independintiei 
nOstre, adoptamu si pentru venitoriu aceeași linia 
de conduita.

I-mi place a speră ca tOte probele de mode-j 
rațiune si do sinceritate date de statulu nostru,1 
inainte si după conferintia, voru fi servitu a stringe 
si mai multu legaturele de amiciția si de simpa- 
thia cari unescu imperiulu meu cu concertulu pote
riloru europene.

Incoranâdie a totu putințele cu succesu silin
tiele uâstre. („R.") 

Meditatianl
asupra aarcineloru — salarieloru — a unei lege; 
de pensiune — si a conferintieloru invetiatoresci.'

(Urmare.) |

III. C. Pensionarea invetiatoriloru.
Eta si alu treile vaiu!.. care vine cu de 

graba pentru-câ se formedie trinitatea oftata mai 
susu. Ei bine ! — va dice cineva — v6ue inve
tiatoriloru nu ve mai scie nimenea dorerea si plă
cerea!' d’apoi asiâ prosti sunteti voi, de numiți 
„pensionarea": „vaiu!"? pe candu tocmai trebue 
se o aaceptati si primiți cu bratiele deschise!

Ba da I asiâ ar’ fi, candu n’ar' fi asiâ! asiâ 
am face, candu nu ni s’ar’ face asiâ 1 ! o amu 
primi cu bratiele deschise, candu ar’ fi imbracata 
in alte vestminte mai potrivite cu impregiurarile 
nOstre deoparte; âra de alta parte o amu primi cu 
cea mai mare bucuria, dâca ar’ veni cu faci’a in
ainte nu cu dosulu — cu spatele catra noi — in- 
tărsa; asia inse pe langa cea mai mare plăcere si 
buna vointia nu o potemu primi; dâr’ nu pentru 
ca nu vremu, ci pentru ca nu potemu. A plăti 
unu invetiatoriu, percentele pensionarei aeumu de
odată cate 10, 20, 30, 40, 50 fi. v. a. din sa- 
laria de cate 50, 70, 100, 150 fi. v. a. pentru, 
după si a aconto salarieloru puse in paragrafii susu 
citati, nu ar’ insemnâ mai pucinu decatu a trage 
cineva pe o veduva seraca, care n’are nici cu ce 
se sustienea din o di iu alț’a, la unu biru grosnicu, 
o dare infricosiata pentru o una moșia, care are 
se o câștige in ceealalta lume. Tocmai asia suntemu 
si noi invetiatorii de astadi cu pensionarea.

După §. 145 art. 38 din 1868 trebue se 
platimu cate dOue (2°/0) in fiacare anu; de sene 
intielegunduse, ca si pentru trecutu din 1870; 
ăta dâr’ ca si acestu paragrafu s’a aplicatu si pusu

in praxa, ca-ci dela unii invetiatori se cere tare si 
vertosu acestu procentu ; dâr’ §. 142 cu crescerea 
salarialoru totu mortu remane, de acel’a nu se in- 
teresaâdia nimenea. Ba inca art. XXXII. (32) de 
lege din 1875 in 48 de paragrafi ne aduce in 
asta privintia o lege speciala, care, după cumu 
dice romanulu : „cu gavanulu lingurei -ti dă, apoi 
cu c6d’a ’ti scâte ochii", e fOrte grea de. esecutatu 
pentru noi in impregiurarile de facia, candu vedi 
favorurile si conditiunile pensionarei, ti se sc61a 
perulu pe capu. Nu me ârta tempulu si impregiu
rarile a spune intielesulu deplinu, ba nici chiaru 
pe scurtu; ci me marginescu numai pe langa §. 
11 alu legei pentru pensionarea invetiatoriloru, 
care dice :

„Pensionarea silita cu privire la invetiatorii 
dela scOlele comunali o p6te ordină ministrulu de 
instrucțiune la propunerea motivata a inspectoriului 
scolasticu comitatensu; âra cu privire la invetia
torii dela scOlele confessionali, său alte scăle pu
blice o păte ordină ministrulu la propunerea unei 
comissiuni mixte, carea ori la initiativ’a supremei 
autoritati a scălei respective, ori la a inspectoriului 
scolasticu de stătu, s’au esmisu din partea acelei 
auctoritati supreme si a ministrului sub presidiulu 
inspectoriului scolasticu, si cu învoirea supremei 
auctoritati scolastice respective." Acestu paragrafu 
— după cumu ’lu intielegu eu — nu silesce pe 
invetiatorii confessionali la pensionare, ci numai in 
urm’a propunerei unei comissiuni mixte, constata- 
tărie atatu din auctoritati de ale scăleloru comu
nale catu si confessionale si cu invoirea supremei 
auctoritati a scoleloru confessionale respective, dăr’ 
fora invoirea costei din urma nu se potu silf. 
Aeumu ciimca alesu-s’a acea comissiune mixta si dc- 
liberat’a ceva asupr’a acestei pensionari pentru in
vetiatorii. confessionali ori ba, nu sciu! nurpai e 
cunoscutu, n’amu intielesu nimicu ; atat’a inse sciu 
si vediu, ca dela unii invetiatori li se ceru pro
centele totu mereu. Deci supremele năstre auctori
tati scolastice-confessionale, ar’ trebui se decidă 
odata asupr’a acestui lucru, se se scia la o parte 
ori intr’o privintia ori in alta, că se nu mai ne- 
cajâsca pe bieții invetiatori, ca le ajungu si le 
prea întrecu loru altele multe dieci si sute de 
necasuri.

Lucrulu principalu si celu mai salutariu ar’ fi 
câ auctoritatile scolastice confessionali supreme, se 
nu mai intardie nici o di, ct se dispună cu cea 
mai mare energia, inainte de tOte meliorarea sa
larieloru, apoi facerea unui proiectu de lege pentru 
pensionarea invetiatoriloru confessionali; unu atare 
proiectu inse, se fia incredintiatu barbatiloru de 
specialitate spre compunere, după impregiurarile 
năstre âra nu după chipulu si asemenarea altoru 
proiecte, cari nu se potrivescu cu noi câ foculu cu 
ap’a. In asta privintia ar’ trebui, câ noi invetia
torii de tăte părțile se ne damu părerile in pu- 
blicu, aretandu baremu liniamentele principale, cari 
ne atingu mai tare ; pentru-ca unu’ atare proiectu 
taie adencu in sustienerea si viâti’a invetiatoriloru 
confessionali in genere. (Va urmă.)

Uoutati diverse.
— (ȘzămoskOy-Atkin.so n.) .Cetitorii 

noștri cunoscu dejâ aceste nume ale „baronqtui" 
siarlatanu, numitu si Gâza Vâcsey, care pentru 
insielatiuni si pungasîe fii arestatu ‘de politî’â ro
mana in Bucuresci, Ora in urm’a intrevenirei dlui 
Andrâssy prin consululu seu generalu din capitalea 
României fu escortatu la Brasiovu si predatu in 
manile politiei de aici, care inse avendu a-lu escortă 
mai departe, l’a facutu scapatu tocmai in momen- 
tulu, candu erâ se-lu predă in grigea politiei din 
capitalea maghiara. Dîariele din Romani’a afiandu 
de scaparea acestui „baronu" pungasiu, din care 
causa fu destituitu si prefectulu politiei din Bra
siovu, se grăbiră a ne dă unele detaiuri cu privire 
la petrecerea lui in Bucuresci, cari detaiuri si pentru 
cetitoriulu romanu de dincăfce de Carpati nu potu 
fi neintressante. In „Uniunea democratica", care in 
doue foisiăre ale sale s’a ocupatu de acestu aven- 
turieru, aflamu intre multe altele si urmatăriele 
date: „Pretinsulu „baron maghiaru" Szămoskăy- 
Atkinson, care de o suma de ani ratecesce pe 
pamentu, insielandu pe tăta lumea, fora teama de 
a ajunge in manile judecatoriloru sei naturali, fii 
in fine arestatu de politî’â romana. Acâsta politia, 
cu pucinele mediulăce de care dispune, a inhatiatu 
pe acestu „periculoșii individu", l’a pastratu bine 
vr’o doue luni de dile, l’a escortatu pana la gra- 
nitia, l’a predatu in manile politiei maghiare si 

acâst’a la scapatu din mani. Potemu dâra se ne 
falimu cu politî’â năstra facia cu domnii unguri, 
si le-amu potâ chiaru spune, ca mai bine ar face, 
dâca si-ar intrebuintiâ organele politienesci pentru 
arestarea pungasiloru maghiari, decatu pentru ur
mărirea agitatoriloru daco-romaui, cari numai iu 
fantasi’a loru esista. — SzâmoskOy fii arestatu in 
marele hotelu de pre bulevardulu Bucuresciloru. 
Meritulu principalu, ca acestu siarlatanu fu inhatiatu, 
este alu prefectului de politia I. P. Dimitrescu, 
care avendu portretulu lui, l’a cunoscutu indata ce 
l’a vediutu la dejunu in sal’a mentiouatului hotelu 
si fora amanare a datu ordinu agantiloru, câ se-lu 
arestedie. Pungasiulu inca cunoscea pe prefectu si 
mirosindu ce avea se se intemple, a voitu se fuga 
prin gradina, inse acolo ’lu așteptă braciulu comis- 
sariului de politia. Dubu la politia, baronulu incepti 
a strigâ, ca ce va se dîca acâsta indrasnâia, de a 
arestă Omeni onești; după aceaaspusu prefectului, 
ca dinsulu e celu mai intimu amicu aiu dlui primu 
ministru maghiaru Tisza, ca care se telegrafedie 
doue cuvinte dlui Tisza si indata va trebui se-i 
dă libertatea. — Dlu prefectu i dedil inse se in- 
tielăga, ca ordinele dlui Tisza nu prea au trecere 
in tiăra. Cu tăte aceste i se dede voia 8e telegra
fedie dlui Tisza, dela care inse veni respunsulu, 
câ nu cumva se se scape acestu periculosu individu, 
care a mai scapatu odata dintr’o puscaria din Ungari’a, 
unde fusese aruncatu pentru diferite crime ce comi
sese. Totu-odata se cerb si estradarea lui. Inse 
pana candu se se faca formalitățile de estradare, 
pungasiulu avii tempu se corespondedie cu Parisulu 
si chiaru cu Nou-Jork, de unde i-au venitu vr’o 
optu mii de franci. — SzâmoskOy se află in manile 
politiei romane tocmai in tempulu candu preten- 
dentulu la tronulu Ispaniei, Don Carlos, petrecea 
in capital’a României, si devenindu bolnavu, pre
fectulu lu tramise la spitalulu Brancoveauu, de unde 
apoi la inspiratiunea prefectului, care avea causa 
se blamedie pe Don Carlos, scrise ducelui de Madridti 
adeca lui Don Carlos o scrisăre, in care i spuse 
ca este unu vechiu cameradu de arme alu lui, câ 
s’a luptatu pentru caua’a carlistiloru etc. Astfeliu 
scOse pe Don Carlos din minte, incatu acest’a credih 
a face unu actu de maranimitate a cercetă pe 
bolnavulu cameradu de arme; i faefi deci visita si 
după aceea la prandiu istorisi si principelui Carolu 
patiani’a cu SzâmoskOy, inse principele Carolu sur
prinsa de acestu actu de imprudentia reflectă indata, 
ca acel’a este unu criminalistu. Dupace se esplică 
lucrulu, Don Carlos se scusă catu potu mai bine, 
inse blamatu totu a remasu.* — Acestu individu 
se afla astadi in Paris, si precum scrie corespon- 
dintele lui „Kelet" din Clusiu, ar fi cadiutu in 
man’a politiei de acolo, care va avă se-i căra soco- 
tâla pentru faptele ce le a comissu, candu erâ in 
servitiulu comunistiloru.

— (Detoriele statului ungurescu 
se urca preste unu milliardu.) Aceste 
detorie se specifica in modulu urmatoriu: Cea mai 
vechia detoria este desdauuarea pamentului cu 
179.412,460 fl.; din detori’a de stătu comuna, 
după care in sensulu pactului dualisticu se platescu 
317a milliăne interesse pe anu, face 630 milliăne. 
Imprumutulu caliloru ferate diu anulu 1867 : 
82.125,600 fl. Losurile unguresci dela 1870 : 30 
de milliăne; harthiele de pemâu de GOmOr 
6.624,300 fl. Imprumutulu dela 1871 : 30 mil
liăne; celu dela 1872 y 54 milliăne; celu dela 
1873 : 153 milliăne; rent’a de auru 80 milliăne. 
Laolalta 1,248,162,360^. De 10 ani incâce s’au 
facutu o detoria de vr’o 439 milliăne, unde noulu 
imprumutu, ce are se se faca in urm’a votului 
dela 25 Marte a. c., nice nu este socotitu.

— (f N e c r o 1 o g u.) Victori’a Oprisiu, pla- 
panda floricica, atinsa de brum’a vesceditoria a 
mortii, ’si dede blandulu sufletu in manile creato- 
relui la 7 Martiu in etate abia de 1 anu. O je- 
lescu neconsolaverii sei părinți Alesandru Oprisiu, 
notariulu cercuale de Creac’a si Ana Oprisiu nasc. 
Popu, prrecumu si nenumeratii consângeni. „Sit ei 
terra levis."

— („Hon" si h o n v e d i i.) Diuariulu 
„Hon" scrie, ca in adeveru existe planulu, de a 
face probe de mobilisarea honvediloru, care inse va 
consiste numai in tramiterea ordiniloru, la cari se 
se dă repârte, pentru-ca se se vâdia, dâca in or- 
ganismulu loru se afla precisiune. ; Dealtmintrenea 
cu cata punctualitate se presenta honvedii la lo- 
culu, unde suntu chiamati se vede si din tămn’a

i trecuta, candu se conchiamara la deprinderi in 
arme 82,000 honvedi, si lipsiră numai 1 procentu 

tsi 7a din ei.



— Camerele comerciali s i indu
striali inca s’au arrondatu prin ministrulu de 
comerciu asia, ca de cea din B r a s i o v u se se 
tiena si comitatnlu Ciucului, Odorheiului, Trei- 
scaune, Fagarasiu, Sibiiu si alu Cuculiului celui 
mare; de cea din Clusiu inse comitatele : Alb’a, 
Turda, Ariesiu, Clusiu, Solnocu, Doboca, Bistritia, 
Neseudu, Muresiu-Torda, Cuculiulu micu si orasiele 
Muresiu-Os'orheiu si Clusiu.

— (Ploiesci-Predealu.) După dia- 
rie de Bucuresci in septemanele aceste se voru în
cepe lucrurile la lini’a ferrata Ploiesci-Predealu si 
pana in Angustu viitoriu se voru si fini. Acdsta 
astăpta cu sete mai vertosu lumea comerciale, că, 
se scape de atatea dificultăți ale deseloru trans- 
p6rte. —

— (A s e m n a r e.) Ministeriulu r. ung. de 
cultu si instrucțiune publica a asemnatu reuniunei 
sasesci pentru cunoscientiele tierei Transilvaniei 
500 fr., pentru illustrarea anticitatiloru besericesci 
si monumenteloru descoperite.

— (I u b i 1 e u.) Pontificele romanu P i u IX, 
implinindu in 3 Iuniu viitoriu 50 ani, de candu 
s’a suitu pe scaunulu de episcopu, va serbă, acestu 
jubileu cu unu concursu fârte numerosu de pele
grini din t6ta lumea catholica. Pana acumu s’au 
insinuatu apr6pe la 60 mii din provinciele mai 
vertosu cele romanice si germanice, din Austri’a 
vr’o 500, din Ungari’a 200 inși, din ltali’a apoi 
cu dieci de mii.

— (Trans notare prin Dunăre.) 
Locoten. superioru de honvedi Teodoru de S u b o v i c s, 
in faci’a a sute de officiri si alti spectatori se suî 
pe calulu provediutu cu unu aparatu de innotatu 
(d6ue pungi de cauciucu negru, de 2x/2 pitiâre 
lungi si de 1 x/2 largi implute cu aeru si aplicate la 
siea) ai in 18 după prandiu trecîi Dunarea la Buda
pesta, fara periclitare intre strigate de bravo. Apa- 
ratulu cu pungele de aeru, care s’a aflatu atatu de 
usiuratoriu la innotatulu calului, p6te inca fi apli- 
catu la,- armat’a de cavaleria pentru trecerea de 
corpu intregu la casu de lipsa.

— (Exi.lari.) Duoi aparatori in processulu 
socialistiloru in Moscovi’a, după soiri din Petru- 
polea Russiei, fura surghiuniți prin ucasulu tiarului 
din causa, ca in pledare aretara păreri prd liberali. 
Multi partisani de secte anticreștine se deportară 
la Siberi’a. Clubulu comerciantiloru din Petropole 
fh dissolvatu pentru procedere neloiale, facia cu 
regimului, atatu de respectata e libertatea vorbirii 
si a pareriloru liberali in Russi’a.

— (T e 1 e p h o n.) In statele unite ale A- 
mericei, in Salem, inventă (ddca e de crediutu) 
professorulu Graham Beli telephonulu, care are 
miraculăs’a insusire a transpune tonuri, vorbe, cu- 
ventari întregi, ma si arie cantate' pe firalu tele- 
graficu intre locuri depărtate, .cumu se -tycîl>proba 
intre Salem si iBoston (18^ mile depărtare), unde 
se aplaudă cântecele pe organe imprumutatu si 
multiumirile de aplause. La telephon in loculu ba- 
terieloru galvanice dela telegrafu se se afle rna- 
gnete de mare potere, care dau tonulu. Castenulu, 
cu claviatur’a că a fortepianului, primesce tonulu 
si-lu face resunatorid prin comunicatiunea cu firulu 
telegraficu. — Una inventiune atatu de miraculâsa 
s’ar’ lati fora, amanare pe totu rotogofulu. pamentu- 
lui, dăca ar’ avă succesulu ce cercula prin diaria.
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tienutu la facultatea de litere in Bucuresci de A. 
I. Odobescu. Anticitatea si renascerea. Volumu de 
768 pag. Pretiu 12 lei 50 bani.

Studia asupra poesiei didactice 
la elevi de E. D. Balcanu cu 2 lei.

Cărbunarii, drama originale de C. Ari- 
cescu.

Sora Agapia, romanu originalu 1 leu*

ÎI » i ii o îi.
V i e n ’a in 29 Marte. Corespondintiei poli

tice i se anuncia din Londonu sub dat’a de astadi 
urmatâriele: Se assecura din sorginte demnu de 
credintia, ca consiliulu de miniștri ce s’a tienutu 
in 28 Marte a primitu propunerile Russiei in essen- 
ti’a loru. Dificultatea desarmarei este de a se con 
sideră de delaturata in principiu. Consultările 
referitârie la redactarea noului testu alu protocolului 
se continua.

— B e r 1 i n u 20 Marte. Ignatieff a con- 
feratu eri cu Bismark mai multu de o 6ra si. la 
IO3/* bre; săr’a a plecatu cat-ra Petrupole.

A t h e n’a 29 Marte. Camer’a a votatu mi- 
nisteriului o lege despre o armata estraordinaria de 
reserva in numeru de 20 mii.

Constantinopole 28 Marte. Camer’a 
a discutatu in siedintia secreta adress’a de respunsu 
la discursulu de tronu si a dechiaratu unanimu, a 
respinge ori-ce amestecu esternu in affacerile interne 
de Turciei.

Post’a redactiunei.
Că respunsu la întrebările ce ni s’au adres- 

satu din partea mai multoru barbati ai natiunei 
n6stre, ingrigiati de starea sanetatii dlui George 
B a r i t i u, notificamu atatu spre liniscirea loru, catu 
si in genere spre liniscirea întregului publicu romanu, 
ca după assecurarile ce ni le dau medicii potemu 
av6 cuventu de a speră, ca dlu Baritiu, care a 
scapatu si de asta-data din vapai’a infiamatiunei, 
este scapatu si de pericululu vehementului morbu si 
nu preste multu, deși inca fdrte debilitatu prin 
grelele suferintie, va potă se se redice din aster- 
nutu spre bucuri’a familiei si a natiunei sale.

Spre plăcută orientare
a onor, preoți .romani gr.-or. I

La întrebările, ce mi sau facutu din mai multe 
parti, amu ondre a aduce la placut'a cunoscintia a 
domniloru preoți romani gr.-or., cumca in totu 
momentulu sumu gafa a primi comande de reve
rende, pre cari le voiu îndeplini cu cea mai mare 
promptitudine, cu gustu si după cea mai noua 
croitura, pre langa pretiurile cele mai moderate. 
Stoffe de reverenda de cea mai fina si mai trainica 
calitate amu totu-deuna in depositulu meu. Prea 
stimatii domni preoți, cunoscuti si necunoscuti, 
potu fi assecurati, ca dela mine voru capetă numai 
lucru solidu si trainicu.

Cu profunda stima

G. KUNKEL.
4—6 Strat’a caldarari’oru, Brasiovu.

Se afla la
administratiunea bunului Melanienhof 

in Banatu post’a Sz. Hubert: 
Mazarichia de cai anglezdsca . . 50 K'lo 6 fi.
Sementia de lucerna francesa cură

țită de metas’a ei........................... 1 Kilo 1 fi.
Sementia de gandaci de metasa, rasa 

japanesa, cultivata in siru de 11 
ani in Banatu, examinata cu mi- 
croscopu, aflata deplinu sanetâsa . 1 Gramu 20 cr.

Unu Economu
pentru o moșia in comitatulu Carasiului (Krassd) 
gasesce eDgagementu. Se cere că se cunâsca limb’a 
romandsca si cea germana. — Offerte francate se 
potu face sub adress’a:

An die Melanienhof-Gutsverwaltung.
1—2 Post Szt.-Hubert Banatu.

Syphon-institutu de montura 
do

0. DA VID,
Budapest’a VIII, strat’a conți 33,
-si recomanda cu totulu nou construitele 
Syphon-butelie si suprapusure, cu pre
tiurile cele mai moderate in d6ue mustre, 
montate din celu mai cnratu cusitoriu. lle- 
parature de articli do cositoriu si metallu se 
primeccu.

Iote constructiuuile de apparate pentru 
ap’a soda se efectuaza. Pretiurile curente gratis si' franco. 
Comande din provincie se ofectuaza cu promtotia. 4—6

Pretiurile piacei
in 30 Martiu 1877.

Meaura Speciea fructeloru

Granu
1

<x>

I,

I

f
1 Chilo |

100 Cliilo j

fruntea . 
midiulociu 
de diosu

Mestecatu
I fromdsa

Secai a j ^0 mi^juiocu
j frumosu

Oidiulu j j0 midiu]ocu
I frumosu

Ovesulu | (j0 midiuiocu
Porumbulu
Meiu . • .
Hrișcă
Mazerea .
Lintea
Faseolea .
Sementia de inu
Cartofi
Carne de vita .

„ de rimațoriu
„ de berbece

Seu de vita prospetu
„ „ „ topitu

Pretiulu
fi. cr.

10
9 60
9 —
7 90
6 20
5 90
4 80
4 40
2 80

' 2 60
4 40
41 40

— ’ —
d— —

9
4; —■
6 —
2 50

-—: 36
—• 44
— —
36 —•

—

Cursurile
la bursa iu 29 Martiu 1877 stă asia:

Galbini imperatesci — — 5 fi. 74 cr v. a.
Napoleoni — — — 9 „ 83 »
Augsburg — _ — 109 „ 70 »
Loudonu — — — 123 W n
Imprumutulu uationalu — • 68 W n
Obligațiile metalice vechi de 5 °/Q 63 „ 65 fi n
Obligațiunile rurale ungare 74 n

/’■
n n temesiane 72 „ 25 n

n n transilvane ’ 71 »
n n croato-slav. ■ — n n n

Acțiunile bancei '■ — — 816 » n a
„ creditului — — 151 „ 20 w »

Redactoru respundietoriu si EditoruIACOBU MURESIANU. Editiunea: Cu tipariulu luiIOANE GOTT si fiiu HENRIOO,


