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archiducele Albrecht la serbarea iubileului de 
50 ani ai . servitiului militariu, care prin inaltu 
ordinu catra1 armata din 17 Aprile se impartasi isi 
. i ' la t6ta armat’a:
„Iubit,e vere mâresialu-campestrd archi- 

' duce Albrecht!
E unu fesț’uu redicatoriu de anime acel a, pe 

care, in aducerea aminte cea plina de bucuria, ca 
acumu. de, una jumetate de.seculu Te afli in frun
tea aripatei Mele, me aflu ’n ajunu de a-lu serba. 
Ânim’a cea plina de căldură, pe care că june de 
multu tșmpu o oferiși armatei, i ai pastratu-o 
pana in diu’a de adi/ neschimbata. In timpu de 
pace activitatea, Dtale cea . plina de devotamentu, 
totu simtiulu si tăta nisuinti’a Dtale au fostu totu- 
deuna sacrate binelui si aprigei desvoltari a ar
matei. Candu inse seriosițatea. tempiloru aduce cu 
sene a da peptu pentru imperâtu si imperiu, atunci 
Dta, că Unu modelu stralucitoriu de abnegare no
bile si de sacrificare, ai urmatu chiamarei Mele si 
ai condusu pe luptătorii Austriei la victoria si 
gloria. Memopi’a .si glorificarea fapteloru si a me- 
riteloru Dtale remane reservata istoriei patriei si 
fora îndoiala voru afla demnulu seu' locu in cele 
mai frumăse ale 'ei pagine. Eu inse urmandu după 
impulsulu animei Mele, si reprivindu cu multiamire 
la unu trecutu ,alu Dtale, plinu de atata gloria, 
voiu prin acesta a Ve aduce felicitările Mșle si 
nu mai pucinu cordialele si sincerele felicitări ale 
armatei Mele. Darulu Domnului celui a totu po- 
ternicu se Ve sustiena spre bucun’a Mea si spre 
salvarea patriei cu poteri neînfrânte inca multi 
anni I — : '*

i.1 V‘4 e n’a’,>■ 17 Aprile 1877.
in . o j! Franciscu losifu."

:/)ii Serbatea i'iubileului in intrăga*  monarchia a 
urmatu cu celu; mai răru devotamentu. Fia, că 
sincerele voturi de fericire,1 aduse înaintea altariu- 
lui celni Atotupotinte cu acăsta ocasiune si din partea 
romaniloru, se-si afle complimentul.‘-intr’o'; vietia 
lungă, si plăcută a înaltului I-ubilariu‘ pentru binele 
si fericirea monarchiei si a tutororu poporaloru din 
sinulu ei! —

A rc h i d u c e 1 e: Albrecht 'la telegra- 
mulu gratulatăriu alu sinodului romanu din Oaran- 
sebesiuj subscrisu de 111. Sa fl. ei.scopu Io'anne 
Popasu binevoi a respunde prin telegramulu ur- 
matoriu: jyi-'

i „Meinen herzlichsten 'Dank Ihnen und der 
versammelten Synode file Ihre guten Wiinsche, 
welche, aus der Mitte eines so tapferen Volks- 
stammes kommen. ; , ■,

Erzh, Albrecht, Feldmarscha,ll.“ , 
(„Multiamit’a mea cea mai cordiale. D. Tale 

si sinodului adunatu, pentru felicitările binevoitărie, 
cari vinu din'midiuloculu unui popor u a tatu 
3 • | . i _ . f ,1 1 .de eroicul

1 ; A.-d. Ai b r e c h t.“) .

J‘Cea mai buna politica romanesc».
... ; II..

Dintre tdte ameliorările socjali cea de in- 
taiu este adunarea de averi, pentru-ca fora 
de aceste nu pdte se fia nici musa si nici 
pricepere pefitru ad'unare fle&cunosciintie, 
dela cari atârna progtessțilu civilisatiunei.

i ; î• 1 1
■Henry Thomes Buckle istoria 

■ • ll civilisatiunei din Ăngli’a.

!!t Amu vediutu in p. I ca fara avere tăte sta- 
gnăza, nemica nu progress^dia, amu vediutu, ca

Se prenumera la poștele c. si r., si pe la DD. 
corespondenți. — Pertru serie 6 cruceri v. a. 
Tacs’a timbrala â, 30 cr. val. austr. de fia-care 
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una națiune fora avuția nu are potere de viătia. 
Dăr’ înainte de a caută calea, pe care se ne 1 po- 
temu; insusf averi naționali, se ventilamu întrebarea, 
ca ce se păte intielege sub avere naționale. lata 
ce respunde la acăsta întrebare celebrulu econo- 
mistu naționale Adam Smith: „Averea unui; 
„poporu nu consiste in bani său provisiune de 
„metale nobile, nu consta din una simpla înmul
țire de ocupatiuni nici in abundanti’a producte-: 
„loru agricole, ci in tăte acele mediulăce, cei i potu 
„satisface lipseloru, in tăte ameliorările de pamentu 
„si de instrumente pentru labdre. . . .* Apoi in 
altu locu dice : „Tăte părțile, ce constituescu averea 
„unui poporu, sunt resultatulu muncei sale, ăr’ 
^acăst’a este fontan’a toturoru veniteloru, ea este 
„elementulu, pe care se basădia producerea totu- 
„roru bunuriloru- si înmulțirea toturoru inavutiri- 
„loru. . . .* Lucrulu, munc’a dăr’ este prim’a in- 
chietur’a din simbolulu economiei naționali, munc’a 
este isvorulu, din care se păte scăte nutrementulu 
unui poporu ce voiesce se aiba viătia. Lucrulu este 
cea de antaia si cea mai scumpa avere si pentru 
poporulu romanescu. Si cu catu unu poporu dispune 
despre mai multe poteri lucrative, cu atatu fontan’a 
s’a de cascigu este mai mare si averea s’a națio
nale se va înmulți.

Poporule romanescu, gratia geniului seu con- 
servatoriu, are destule poteri de lucru, pe langa 
care'este indiestratu si cu virtutea laboriositatiei. 
Cine a avutu ocasiune a contemplă vre-odata acti-i 
vitatea tieranului si a tierancei romane, cine l’a 
vediutu si studeatu in tăte fasele activitatiei si 
muncei sale,.i la plugu, >i la cositu, : la seceratu si 
imblatitu, la sapatn, la taiatu de lemne, la adu
natu etc. . . . nu-i va dispută nici candu acăsta 
insusire; ăr’ străinii că Charles Bonner, Wadten- 
bach s. a. dăca si ar’ fi luatu ostenăla a studeă 
pe romani mai deaprăpe, credu ca nu cadea in 
yitiulu de a scrie despre națiunea si caracterului 
romanescu neadeverurile cele mai cornurate. . . . 
Dăr’ ce folosu, dăca, aceste poteri nu se folosescu 
in modu naționale, dăca braciele romanului se fo- 
loseseji fora calculu, fora planu, si dăca romanulu 
nu-si aci apretiă destulu ostenelele si munc’a s’a, 
ăr’ instrumentele sale de lucru sunt destulu de 
primitive. La aceste se mai associadia inca unu 
reu, adeca nefolosirea tempulni fisicu, la ce con- 
tribue fărte multu si numerulu celu mare de ser- 
batori parte bisericesci parte mueresci. La aceste 
este tempulu supremu, că se intravina clerulu 
nostru si se le reducă catu se păte la mai pucine, 
Religiunea, credu eu, prin acăsta nu ar’ suferi 
nemic’a, dăr’ ar’ cascigă poporulu, ar’ desgropă unu 
capitalu de milliâne. Asemenea totu clerulu este 
chiamatu in prim’a linia a dă poporului instru
cțiune despre una economia mai raționale atatu la 
campu catu si de vite, /ise arete retacirea, in care 
se afla,, candu lacomesce totu numai la multu, la 
cantitate fara a reflectă la calitate. Asemene clerulu 
si' scălele popotale au missiunea in prim’a linia de 
a lucră la stirpirea luesului, ce in multe privintie 
a prinsu radacine adenci in . poporu.

Fontona adeverata de avere naționale amu 
avă si inca destulu de abundanta, numai se o 
folosimu in modu raționale si la tempulu seu, ăr1 
pre acesta se-lu’ folosimu bine, nici unu minutu se 
nu remana neesploatatu,

1877.

Inse economi’a naționale ne instruăza mai 
departe, ca afara de poterea lucrativa mai esista 
unu factoru ce contribue la ameliorarea bunastarei 
unui poporu, unu factoru, cu a cărui desconside
rare tăta munca năstra ostenitiăsa ar' deveni se- 
darnica', si acestu factoru este crutiarea celoru 
câștigate, parsimoni’a. In daru vă munci‘tieranulu 
nostru di si năpte, dăca pre cele câștigate nu pune 
pretiulu cuvenitu si dăca intregu cascigulu ’si-lu 
da in schimbu pentru lucruri, ce nu-i aducu nice 
unu folosu, ma adese ori mari stricatiuni de nu 
chiaru coruptiune. ... 1 In daru cultivăza tieranulu 
oi, capre, vaci etc. . . . apoi le vende intr’unu 
timpu nepotrivitu, ăr’ din paralele câștigate in 
locu de a-si înmulți averea nemiscatăria, ’si cum
pără sierpare, curele tientuite, peptare, cojăce s. a. 
lucruri de luxu, fora de cari usioru ar’ potă trai, 
pentru-ca feme’a romana suplinesce tăte aceste 
prin deligenti’a manurilorn sale si cari peptare, 
decumva nu le duce judele de satu pentru dare 
său jidovulu pentru rachiu, le manca moliele si 
tieranulu remane cu banii dati, ăr’ sasulu său un- 
gurulu vendiatoriu inavutitu prin bani si munca 
romanăsca. ... Ou unu cuventu tăte silintiele ro
manului sunt sedarnice, dăca dinsulu nu’si sci 
distribui lucrurile, si nu’si sci acomodâ pretensiu- 
nile si lipsele de viătia astfeliu, catu din cele ago
nisite cu multa sudăre o parte se-i remana totu- 
dăuna că avere intacta, că capitalu. Numai prin 
crutiari successive se potu face capitaluri, din 
cruceri se făcu florini si din florini sutele etc. .. . 
Si candu vorbesen aci de crutiare nu intielegu 
avaritiâ, estremulu crutiarei, incatu se-si traga si 
cele mai necessarie pentru viătia numai pentru a 
face capitale, ci intielegu acelu mediu, ce esiste 
intre avaru si predatoriu său resipitoriu.

Trebuescu aduse silintiele romanului acolo, 
catu consumptiunea se n’ajunga nici odata produ- 
ctiunea, castigulu lucrului lui se fia totudeun’a mai 
mare decatu lipsele si trebuintiele, si asiă la tăta 
ocasiunea se-i remana unu restu, din care se nasce 
pe incetulu unu fondu naționale, — deși nu cumu
lata si acest’a promovăza progressulu culturei 
naționale, este fontan’a, din care națiunea se in- 
tarăsce in tăte luptele esistentiei sale. . . . Dăca 
s’ar’ urmări acestu principiu de economia, dăca 
romanii ar’ dă ia o parte luxulu si s’ar’ pune pe 
crutiatu, atunci sutele de moșii romanesci, ce le 
vedemu cadiendu in man’a judaniloru, ar’ fi mân
tuite său celu pucinu ar’ cadă in manuri de romani. 
Acăst’a crutiare ar’ face se dispara ușurările in- 
fioratărie, ar’ scapă pre poporu din man’a siarla- 
taniloru si de coruptiune, ne-ar’ ajută se mergemu 
cu tăte înainte. ... Si dăca poporulu nostru nu 
e invetiatu cu crutiarea, inteligenti’a romana, dăr’ 
in prim’a linia preutii si invetiatorii au obliga- 
mentulu de a-lu invetiâ. Acest’a se păte face prin 
prelectiuni publice poporale, precumu cu mare plă
cere vedemu, ca s’a introdusu in despartiementulu 
Associatiunei transilvane alu Sibiiului. Lauda ace
lui despartiementu, pre care ar’ fi bine se-lu imi- 
tăze si celelalte.

Este tempulu supremu de a ne interessă mai 
multu de cultivarea si instruirea poporului. Dăr’ 
se păte invetiâ prin preoțime, dăca acest’a in pre- 
dicele sale va lașa deoparte cele ce nu sunt de 
capatîn’a poporului si in loculu loru voru invetiâ 



pre poporu lucruri, de mare folosu practicu, intre 
cari si crutiarea averei cascigate. . . .

Dăr’ celu mai eficacp mediulocu de crutiare 
după mine este infiintiarea de reuniuni de păstrare 
si inprumutare reciproca. De ce se nu ne folosimu 
si noi de acestu gigante principiu, acceptatu si 
familiarisatu la tăte popărale, la tăta lumea si care 
este introdusu chiaru si in scălele poporale cu 
scopu de a invetiâ pre copii inca din scăla la cru
tiare. De ce se nu ne familiarisamu si noi cu 
aeăsta institutiune moderna si' atatu de salutaria, 
care singura a fostu in stare a face minuni atatu 
in scientia, catu si cu deosebire in-industria, co- 
merciu si technologia etc. . . . ? De ce se nu for- 
marnu si noi societăți de tăte colorile, dăr’ cu 
deosebire de păstrare si imprumutare ? De ce se 
lasamu, că numai străinii se guste din bunătățile 
acestei institutiuni, si se se folosăsca adeseori de 
capitalele năstre in detrimentulu nostru ? ?!

Aci nu intielegu societăți mari „â 1 a Al
bi n ’a“, ci mai restrinse, mai multu tienutali său 
chiaru comunale. Poporulu seracu are pucinu fo
losu de reuniuni că „Albin’a*,  pentru-ca a) de o 
parte nu se păte face actionariu cu sume asiâ 
mari, ăr’ de alta parte b) nu se rentăza se faca 
imprumuturi după cumu are densulu trebuintia, de 
multe ori (de 10—20 fi.),’, pentru-ca la o atare 
societate numai spesele de intabulare si celelalte i 
sue */ 2 imprumutulu. ... La societăți mai restrinse 
1. potu participă acționarii cu mai mici sume, ce 
se potu solvi in rate lunarie. 2. Cunoscundu-se 
ămenii unii pre alții mai de apr6pe, se potu face 
imprumuturi fora intabulatii, ci singoru cu ca- 
venti. . .. Câștigurile estoru felin de reuniuni sunt 
inmense de mari. Si cumu-ca aceste se potu in- 
fiintiâ si introduce la noi ori-unde cu bunu suc- 
cessu, numai vointi’a si interesau se fia, voiu 
probă prin unu exemplu concretu, prin care vor- 
bescu faptele despre aventulu astoru-feliu de re
uniuni de imprumutu si păstrare. — —

Transilvani’». (J o b a g f a n 6 u a.) 
Ei o marturisescu, ăra noi numai catu o con- 
statamu.

9 millidue si siepte sute de mii dile de lucru 
cu palmile ; 3 milliăne 5 sute de mii dile de lucru 
cu cate 2 vite de jugu ; 5 milliăne dile de lucru 
si robia cu cate 4 vite.

In sum’a totala 18 milli6ne si 200 de mii 
dile de robia au fostu acelea, pe care populatiunea 
rurale iobagita in marele principatu alu Transil
vaniei facea la asiâ numitii domni de pamentu pana in 
an. 1848. Ciffre fabulăse la prim’a vedere, din 
nefericire inse prea adeverate, autentice intru tăta 
poterea cuventului, reproduse de nou după atati ani 
prin diariplu, ministeriale „Kelet*  din Clusiu Nr. 
71 din a. c. Noue aceste ciffre nu ne bătu la ochi.. 
Omulu celu mai saracu facea 52, ceilalți cate 104 
si una parte cate 208 de dile pe anu. Luat! va- 
lărea aceloru milliăne de dile una' cu alt’a numai 
cu cate 1 francu; asiâ poporulu versă in sinulu 
celoru 52Q0 de familii possesăre de iobagi si dileri 
cate 18 milliOne 200 mii de franci pe fiacare anu, 
plus decimele, plus taxele, cărăușiile si celelalte 
dări specificate si in acestu diariu de mai multe 
ori, chiaru si in anulu trecutu. Gomputatl acelu 
venitu numai pe 10 ani si veți scăte 182 de mill. 
numai vâlărea dileloru. Dâra unde sunț urmele, 
fructele culese din acea sclavia mai rea decatu 
turcăsca? Aristocrati’a se plânge pe tăte tonurile, 
ca nu se cunăsce cu nimicu din acelea fructe; 
dâra nu spune ca a cadiutu totu atatea milliăne de 
blasteme pe ele si ca acelea s’au prinsu.

Luat’au „domnii*  actu de acele blastemq, in- 
fricosiate ? Nu credemu, ca-ci miile de processe 
urbariali probădia contrariulu, migratiunile totu 
asemenea; ăra nou’a confessiune a bubu numitei 
foi ministeriale, adeverită de mai multe altele, 
pune verfu la tăte. Una ramura din iooagi’a vechia 
a mai remasu pana a^tadi s> b tiUu : „D i 1 e d e 
lucru la drumuri, său rescumpararea 
loru in bani*.  In cele mai multe locuri acelea 
dile de lucru si acei bani de rescumperare s’au 
prefacutu in venitu privau alu functionariloru dela 
administratiune, ca-ci poporulu ajunse a fi de ade- 
verata prăda (jafu). Renultstulii este, ca in cele 

mai multe comitate drumurile sunt totu asia de 
bune, că si in dilele lui Mosiu-Adamu. Poporulu 
tieranu le ai muncesce loru, le si platesce, ai tace, 
ca-ci de si vede său simte blastemati’a, dăra nu 
cutădia nici a murmura contra primăriului, notariu- 
lui, subprefectului (solgabirau), viceprefectului (vice- 
comite.) Asia numitele „Geschăfturi*  (trebsiăre) 
jidovesci se incepu indata la conscriptiuoea si re- 
partitiunea dileloru de lucru prin cancelarii, unde 
intocmescu trăb’a asiâ, catu se ăsa dile catu se 
păte mai multe, chiaru si dela aceia, pe cari in 
sensulu legei. nici ca’i potu obliga la acea presta- 
tiune. Se punemu dela 400 mii de familii numai 
cate 6 dile pe anu, dela 100 mii dilele plătite cu 
.bani ; ăca vre o 3 milliăne.

Se dice, ca e deschisa calea legei, dute, da 
pe notariu, pe solgabirau in judecata. Oine so’i 
dă ? Acei tierani simpli si cu atatu mai servili, 
cu catu mai ignoranți ? Vai de 'capulu loru ! Său 
acei cativa „intelligenti* din comuna? Dăra de ce 
se se strice ddloru cu „domnii*  pentru nisce 
mojici!

Coutrol’a in cele mai multe comitate lipsesce 
cu totulu. Pe alocurea solgabirau nu merge Cu 
anulu intregu pe sate, său si dăca merge, pare cai 
’iar’ arde sub tălpi; ca-ci curendu le intărce dosulu. 
Uneori da si elu in urm’a unoru blastematii, i dăr.a 
tace si scie bine pentru ce. Mai de curendui unele i 
comissiuni administrative trasera in cercetare dis
ciplinam, său detera si in criminalu pe cate unulu; 
dăra asemenea rigăre se păte intempla fărte rarii, 
din causa, ca mulțimea consangeniloru săire indata 
in ajutoriulu celui inculpatu si curendu făcu trăb’a 
cocolosiu. Acestea blastematii pana la 1848 nu 
batea asia tare la ochi, din causa ca poporulu sciă 
din părinți, ca de es. unu solgabirau are numai 
50 (cincidieci) florini, plata pe anu, ca este alesu 
pe câte trei ani de catra classea privilegiata cu 
conditiune că a terminu, dăca'lu voru scăte, se esa 
bogatu. Aetadi acestea scandale sunt cu atatu mai 
nesuferite, cu catu functionariloru municipali li se 
făcură plăti, precumu nu s’au mai vediutu nicairi 
in Europ’a la cei de cathegori’a ddloru, cu escep- 
tiune de tierile cele mai bogate, si precumu n’au 
fostu nici sub austriaci; preste aeăsta, in sisthem’a 
dualistica s’au inmultitu funcționarii in modu ex
orbitante. Vice-comitii au cate 2000 fl. plus diurne, 
protonotarii 1200, perceptorii 1000, presiedentele 
comissiunei orfanale 1200, vi ce-notari j cate 7—8 
pana 900, subprefectii 1000, adjunctii 600, can- 
celistii (copiști) 400 fl. Ce vi se pare inse, ca 
tocma acdma s’au pornitu mai multe comitate, că 
se căra dela dieta meliorărea acestoru plăti Cu cate 
200 pana la 400 fl.' („Kelet*  Nr. 66,! 80, 85. 
„Ebredăs*  mai multi Nri. etc.) dr

Ori-cine cunăsce starea lucruriloru din Tran
silvani’^, va conveni cui poi, ca partea cea mai 
mare si mai grea din aceste iobagii cade pe cer- 
bicea poporului romanescu.

— S. -S z t. -Gr y 0 r g y. In acestu orasielu 
secuiescu se sparsera cinci bălte in năptea din 23 
Martiu prin una bandă numerăsa de hoți. Din 
aceea cativa inși an si câdiutu in manile' gendăr- 
miloru, ăra cinci inși au scapatu.

— Dela Aiuduliavemu ărasi una scire cor- 
nurata. Acolo facundu-se dilele acestea visitatiunea 
casseif collegiului .reformatiloru, curatorii primari 
descoperiră ca lipsesce dintrensa sum’p de 10,000 
(diece mii) florini v., a., adeca tocma valărea ce 
se primise la timpulu seu dela administratiunea 
calei ferate orientale că pretiu de espropriatiune 
pentru locurile ocupate din moșiile acelui collegin. 
Una comissiune e insarcinata cu cercetarea ;j dăra 
„Kelet*,  care aduce acăita scire in Nr. 90, se 
mira, cumu de una diiapidatiune său mai bipș 
furtu asia colossale nu se dete indata in cercetare 
criminale.

T u r d ’a. (Donatiune.) Unu arendatoriu a- 
nume Hâver Mihâly dela Santa-Maria (Boldogfalva 
comit. Cet. de B.) a donato mai deunadi la fondulu 
docentiloru calvinesci din Turd’a noua 5000 fl., Ia 
fondulu docentiloru totu calvinesci din Hatiegu 
5000 fl., totu acolo la plat’a cassei parochiale 
1000 fl. in obligațiuni urbariali. Acestu om.u nu 
scie carte, dăra tocma pentru aceea dise elu : Dăca 
n’amu avutu eu norocii se invetiu la scăla, incai 
se invetie alții. (,Ebr.“)

Tocma asia vorbea repausatulu intru fericire 
Vasilie Lacea dela Brasiovu, pre candu se edifică 
scălele romanesc!, si dela 1851 pana in 1857 pre 
catu tfmpu catastrofele comerciali nu’i răpiseră ave
rea, dă mereu din catu avea, de cate .ori vedea,, 
ca o mare strimtăre de bani.

— Carantine le din Transilvani’a. Sunt 
multi ani de candu se ventilase cestiunea dăca asia 
numitele carantine său lazarete infiintiate sub Ma- 
ri’a Theresi’a contra ciumei, mai au rațiunea de 
a ,fi său nu, dupace dela 1830 Romani’a avea 
carantine bune la Dunăre si de ciuma nu mai eră 
vorba, Institutulu carantineloru transilvane stetese 
dela inceputu si pana la dualismu sub comandanle 
generalii âustria'c.u din Sibiiu si se administrâ cu 
mare rigăre,, atatu că lazarete, catu si că una 
.specie, de," pplitia . catra'. tierile .umurofe4 din care 
causa calatorii se apropiâ de ele cu fiori. Acumu 
vedemu din Monitoruîu offic. dela B.-Fest’a, ca 
carantinele din Transilvani’a nu numai se1 conșerva, 
ci s’au. reorganisatu de, nouL ăra functio.- 
nariloru li s’au facutu plăti multu mai mari de
catu le avusera sub siisthem’a vechia*  ^Carantine de 
clasșea I .sunt: Temipiulu-de^usu langa Brașiovu, 
Turnu-rosju, Orsiova; de cl. II Tulgiesiu in Se
cuime, Bradu spre Campu-lrtugu,'Poiâna-sarata'bpre 
Tergu-ocnei si Bacău, Vulcanu spre Oltem’a; cl. 
III. LaSiantiu de asfipnal Saceleloru, Urasna, Gliucu- 
Glyimes in Secuime.'^Despre altele numai e vorba. 
Djreptorii carantineloro de cl. I au 1400 si .locu- 
intia naturala (iibpra),' cei de cl. II 1200 fl. si 
locuintia, cl. III 10 00 fl. etc. Directorii au ad
junct! ărasi plititi binisioru, cumu si altu perso- 
nalu subotdinatu. ’

Tăta"lumea ’neadapata fh sădtyteR'guberiiant'i- 
loru se intrăba: Ce scopu mai potu avă acelea 
carantihe^: că ci nu mațdin’ caus’a hălei de vite 
epparâtu asia scumpo si1’ luxuosu s'ar’pară ca nici- 
decumu nu‘,b in'e'ceSsailin^JI Sptff a lua ’Si 'registrâ 
paspăFteie'/dblâ'caietoti? tu tătâ1 Eurdp’â nu mâi 
este asia' ceva, nicâiri1 âfâra "de Ruăsi’âi,'L Turiii’ii ^i 
pare-mj-se 1 ca Austro Ungari’»1 totu mai tieno lâ 
ele că la nisce rel.qnîi (măste) sânte din'sedijlulii 
trecutu, de candu erâ: rrdicate '-furcile1 pe la tăte 
trecatorile. '.

i!i!0 i :;b ir >■.'(!ic

tarii de
■ >• a; tGo 
pentru . 
pletitu

t i:I --rA Iiîi oq Uâuhiiou K
■ Brasiovu, in 25 Aprile, st'., n.’1? 

Camer’a Ungariei, care de altmintrelea se păte 
numi si apparatulu ppterei dlui Tibzs, ai-a. rein- 
ceputu activitatea iin(j21 L c. iadeca iujipresăr’a 
erumperei resbelluluii russo-tuftescu. Atatmdin gur’â 
dlui Tiszâ, catlu si din enunciatiunile altorh Organe 
officiali si officiăse scimu.’!ca părinții patriei’ ma- 
ghiare se voru- ocupă mai, înainte de tăte de legile 
năuei impacatiuni dualistice. Aceste legi, sub im- 
pregiurari normali, ar’ produce o lupta invbrsiu- 
nata intre părțile.? parlamentului' f unguresou'/ care 
luptaO^prigiMW^i'iife opiniunea publica din tiăra, 
ar’ pătă se,.pună capetn domniei dlui; Tiszafi inse 
astadi/'icandu casacii muscalesci se preumbla preia 
fruntariele monarchjei, opojfitiuneajparlamentaria va 
fi .mai ipucinu; vehementa, ;si\,pertinace oid atacurile 
sale,7 ărh mamel.uciin maij ș.upusi Bi mai, ascultători 
că ,ori sij c^ndiU't/jialitaf‘data,< ij’.sij asiâ u leg,ilesdeșpre 
nou’a. iimpacatiuneLise ;vor.u stracorâ siudlu- Tisza va 
remană la potere. Inse prin rem&nerea! .dsale la 
potei;?, nu.numai , ța, Ppgari’a nu este ferita ci e 
chiaru, espusa periclului de a se amestecă si dins’a 
in repbelu si atunci mare mjnufle,.ar’ fi, dăca ar’ 
remană neforfecața;.^ ebnfmaoî s iovtmtd ’iesqu®

Dăr’ afara de discussiunea asupra legijor.u .,du,? 
alistice.f.șe yojnjim^i, jyi ip parlamentulu fingurescu 
si iinterpellatiuni. referitărie presteH totu! la caus’a 
orientale, apoi - deputatului Max Falk si redactorii 
alu judanescului „Poster Lloyd* ? organU1 alu ’con
telui- Andrâ8y,'!'Va! intr^bâ(J fie" din Tlsză’, ca are de 
cugetu' si candu cugeta să ocupe Românca cu 
honvedi, că se o apere, vedi dărnne, se nu cada 
in man’a muscalului. Inse atata intieleptiune. totusț 
pofemu presupune dlui .Țisza, incatu la o asemenea 
interpellatiune se respunda, ca honvedii abiâ voru 
fi de ajunsu pentru aperarea patriei proprie.

In fine se voru mâi- află si deputati de aceia, 
cari voru cere esplicatiuni idela dlu Tisza, ca pentru 
ce Tahir Bey s’aiidu&uoda. Vien’anpu „Corvina*  un-

Si intru, 
adeveru^naeăsta 1;,Impregnare, .si,„merita ăre-care 
eșplicâtiiine. Bieții unguri’1 au ffacutil in Pest’a tăte 
pregătirile 'intru .^rimifea7-: lui ‘ ‘T^hir Bey; proprie- 

iCui3v^ ',si':l Pișppssarie
illum’natiu’jie, mâtfonele maghiare au im- 
dejâ cununile de flori, cu cari se saluta pe
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Tahfc Bey!; «surugii toti si-aW 1 pusu la dispositiu? 
nea natiunei 'casii siJcârutîel8, si^candu colo? Tahir 
BeysdiesCe in 21 Aprile cu „Cor vi na*  fin' V’en'ai 
si silesce pe unguri se tramita acolo, o deputatiune, 
câ 50! pnmăsQa -donulu*  sultanului, îacutu natiu-1 ' * ‘ f 1 J U . l'Î ț.
jnei maghiare,! Lucru cam straniu aceșt’a, inse cu 
t6te aceste usioru de priceputu: dlu Andrâsy' 
siuiTiszaJS’au;‘-tomutu, cai ungurii in fanatismulu 
loru‘tnrcescu: Voru face niscari demonstratiunf scan- 
daitise la, sosirea lui Tahir Bey in Budapest’a, cari 
demonstratiuni poteau se irrîte si mai tare mani’a 
dloru dela Prutu, sindin acăata causa au aflătu cu 
cale^a^ evită acandalplu proyocatoriu.

— 'bespfti1 /atitudinea' Austriei facia cu res- 
Wu ruBSo-turcescu nu mai incape astadi nice o

1 ’.UîAțU • fJB‘ b dy i >'/ - i. . . ji’l . . . ’ îiubiqtate; ea ya* . remanâ neutrale si va privi, cumu 
bătu muscalii pe turci, inse in momențulu candu 
va vedă, pa aceiavoiescu șe pună man’a pe Du
năre, care după parerea organeloru of£ci6se si ne- 
officitise din monarchi’a .ntistra este fluviu austro- 
maglyar.u,. <ptunci,..si djns’a va sc6te sabi’aj din 
teaca./—Cete, pucinu „Pester Lloyd*  asiâ ne 
spune, udicundu:, ca . deși ;«impathiele unguriloru 
Bunt|f,pentrui’ turci, « totuși afara de bunavointia 
nu-^ptite 8e le oferia nimica; Ungurii’ doresbu 
turcitoru Gelu■ te mai fericita, successu rin lupt’a 
pentru esistihtiaf'si se vorii semtî'fti'rte multiUiniti, 
dtica va Ocede turciloru se invinga . pe inimiculu 
de mtirte, inse cu t.ăte aceste ei nu voru se se 
pună in calea, Russiei, .pana candu acăsta va re
spectă interessele speciali ale Austro-Ungariei,

— Cam totu acăsta atitudine o va observă 
d’ocamdata si A,ngli’a. O scire dela Constan- 
tinopole dice, ca noulu ambassadoru. .anglesu la 
curtea < jtprcti'sca, lordulu Layard ar fî decl^rațu 
ma^i;ivi,zijg,. ca respunsuta; Turbei la protocolulu 
poteriloru europene pare a fi fostu'/ compusu cu 
scopu de a provotiâ resbelu ; <finse din caus’a cru- 
delitatiloru comiâse in Bulgari’a, guvernata anglesu 
iu ptite ' se. sprigin'ăsca pe Turci’ă, ca-ci atenei 
titir’a intrăga ar’ fi contra sa. Angli’a intră 
in acțiune numai/candu, va. ’vedă, ca muscalii se 
apropia de Constantinopole. 
iii: rt !*('•:  • il-t’s L . .li— UumiL-ca .in cele premisse

■ îl ! ' ,(■
amu avutu 

dreptu se vorbimu de resbelu câ de o fapta, im
plicita, ,se ptite vedă din urmatâriele: Impera- 
tm rie le Aliesfcandru, insocitu de principele 
de cortina, a plecatu in 20 Aprile lăl.6ste, unde 
a doua di după sosire a tienutu o revista asupra
armatei, concentrate, a careia avangarda a ajunau 
la malulu Prutului,

care se

la malulu Prutului, ba unele sciri pana acumu 
neconstatate -se ^grabeScu te~Bpurre,4-Jca una parte a 
armatei ar’ fi si trecuta Prutulu. Lini’a ferrata f , /. I • 4 ■
romana Iassi-Unghâni s’a si predatu' in administfa- ar o j i o g v s IJ .■ tu; < e-uii.OK eiiaqmiuo un .* i o i•; tiunea russiloru. Comumcatiunea de. pprstinej si 
mar|%,j8'a. sistatui ai 900 jidșjO păgânei stau,, gata 
pentru transportulu de trupe. — IntreVChisieneu 
si Iassi1 vor-ip circulă pre fîa-care di patrusprediece 
vagtine."—

212 OărCulariulu lui1 Ctorciacoff, prin car_ __ iu ' . ui; ; / ir îhî.’jtioij i notifica poteriloru europene pornirea armatei rus- 
sesci catra Turci’a, s’a espedatu din Petruburg in 
20 ;^p^.f.prjn .^urj^ij' specialu, inse nu s’a in- 
inanuatu nice uneia dintre,poteri pana in 23 Apr. 
adeca pana in. presăra dilei, candu are se apara si 
m â n i f e 8 t u1u știu declaratiunea de 
r e s b e 1 u a imperaforetei.’^Biuroulu Reuter*  afla, 
ca manifestulu russesCu are- una ctlprinsu de ur- 
matoriulu intielesii : „Deărace tâte tacofdarile gu- 
vernului russescuj ,au remasu fora resultatu ,din 
caus’a incapacinarei Porții ottomane, asiâ 'impera- 
torele in numele umanitatii si câ prote- 
ctoru naturalu alu . s La vi Lor u id i n 
Orient u se vede necessitatu,' câ p r i n P O teii.. .rea armeloru se câștige garantiele necessari 
pentru assecurarea libertății, a drepturiloru si pro- 
sperarei creștiniloru din imperiulu turcescu. I n- 
terventiunea Rnssiei n’are scop; i de cuce
rire si se va fini indata ce’ va obtienă resultatele 
memoratei D.O 'H »»f0 ta • ; ■ ■■■ ■■

— Scireă, ■ cumu-ca intre turci si munte- 
negrini ar’ fi avutu loca o lupta in apropiarea 
fortului Nicsici, nu s’a constatatu, Muntenegrinii 
au ocupatu numai strimttirea Duga, câ se impedece 
pe turci idela proviantarea fortului Nicsici.

— Turcii au inceputu a da dejâ semne de 
resbunare facia de creștini. Asupra consulatului 
russescu in Cars, Asi’a mica, s’a facutu unu atacu, 
care inse, n'a, luatu dimensiuni mari. Agintele di
plomatica russu din Constantinopole a primitu instru
cțiunile pentru parasirea capitalei turcesci, ceea ce 
se va intemplâ indata după predarea circul&riulu' 
lui G-orciacoff in manile marelui viziru. Suditii 
russi din Turci’ă au inceputu a plecă cu gramad’a, 
ca-ci sciu ca indata după erumperea resb'elului turcii 
i voru beli de viui. Cei ce voru mai remană in 
Turci’a se voru bucură de scutulu consuliloru 
germani.
; 1 — O scire dela Bucuresci, 24 Aprile,
spune ca 30 de mii russi au trecutu Prutulu; din
tre cari 15 mii au ajunsu dejâ pana la Bărboși. 
Romani’a a mobilisatu nu numai ttita armat’a sta
bile, cea territpriale si reservele, ci si milițiile si 
g.ltitele, său gard’a civile. Trupele romane s’au. con
centrata in Romani’a mioa ușii anume la Calafatu, 
unde romanii au vr’o 70 de tunuri Krupp; "„N. 
Fr. Presse*  din Vien’a observa cu ironia, ca acăsta 
concentrare a trupeloru romane nu va impedecâ 
pe turci de a trece Dunăre» si de a alunga pe 
dorobanții si calarasii romani pana in Transilvani’a. 
Noi nu teontestamu, ca asiă ceva ;nu. s’ar’ potti in
templâ, ba credemu ca totu intre marginele possi- 
bilitatii remanemu ai atunci, candu admittemu, ca 
dorobanții si calarasii români potu porni catra 
Transilvania si fora se fia alungați de turci. La 
Craiov’a inca sunt concentrați 20 de mii soldați 
romani. O scire din Londonu, 23 Aprile spune, 
ca subsecretariulu de stată Bourke a declarata in 
parlamenta, ca mai multe despartiemente de tiste 
russ6sch au trecutu pe territoriu romanu.' Matale 
viziru a invitatu pe Domnitoriulu Bomaniei se seO! .pună in intielegere cu ^dinsulu pentru âperarea 
territoriului contra Rnssiei. Acesta invitare, câ in- 
tardiata, nu merita nice respunsu. — Alegerile la 
senatu sunt aprâpe inchiate; pana aoumu 28 din 
33 biurouri sunt ale partitei naționali liberali. — 
Mane in 26 Aprile se va deschide sessiunea estra- 
ordinaria a cameriloru.

.. ih iifijj ________  J; ■

„înfrățire ’ in Fagarasiu. (??)
Dilele de „infratire*  tira au sositul Credemu, 

ca nu numai la noi, ci: ptite si- in alta parti se 
voru arangea din partea maghiariloru astfeliu de 
„comedii de infratire*  pentru , a demonstrâiin^sensu 
si .in intpress.u maghiaru.j, 
ir Folosindu-se de una ocasiune binevenita^ de 
jubileulu de 50 ani de servitiu alu archiduceluta 
marsialu campestru Albrecht, i-unguriiu au crediutu 
a face o demonstratiune, la care se ■ iti parte, nu 
numai romani si saso-germani, dtira si cprpulu 
officeriîoru din Fagarasiu, pre cari j pana acum,u 
i-au insultata si Întinata prin totu șoiulu de ca- 
lumnie si suspitioni.

Fiindu eri in Fagarasiu, amu aflata din isvoru 
securu, ca la banchetulu inscenatu alalta eri in 
19 a., c. ;s’a intemplatu, — câ la ttita festivitățile 
arangiate cu coloritu politicu din partea maghiari- 
loyu — unu scandulu fârte rusinatoriu pentru, 
arangiatori.

Scopulu professatu alu banchetului a fosta a 
da espreasiune simtiementului de devotatiune pen
tru archiducele-erou dela Custotia, tira scopulu celu 
ascunsu si celu adeveratu a fostu: a inscena „o 
infratire*  intre maghiari si(, sasi si t o t u- 
odata despărțirea romaniloru de 
s a s icâ asia după principiulu divide iet impera- 
— la organisarea orasiului Fagarasiu, care tocma 
este la usia — se triumfă prin divisarea fortieloru 
unita pana acumu. ,r! > < i- l
i Din comitatulu de arangiare ^au fostu eschisi 
romanii cu totulu — elu s’a compusu numai din 
maghiari si aasi. Toastele au fostu numai dtiue 
officiali, unulu in limb’a maghiara, altulu in cea 
germana. — Asiă intaiulu pasiu da destula do

vada despre adeveratulu scopu alu banchetului, ro
manii au intielesu si astfeliu si-au arangiatu 
acțiunea.

Romanii au intorsu spatele cu dispretiu, sci- 
indn, ca ori-ce omu are inaintea altora numai 
acelu pretiu, ce scie insusi a-si da — cu atatu 
mai tare se p6te dice asta despre o națiune.

Unu banchetu cu atata solenitate, pentru o 
perstina din Cass’a domnităria, si inca aici Jin Fa
garasiu, a elimina dreptulu romaniloru de a redica 
toasta offlciosu si in limb’a romana — stimana a 
a ne trânti tina in faci». Apoi arangerii au avutu 
obradiulu a cere si dela romani câ se partecipe ! !

Corpulu officieriloru — după cumii ni s’a 
facutu cunoscuta — nu s’a potutu retrage dela 
partecepare, din motive cu totulu rationabile.

Ni s’a spusu din partea competenta, ca sub- 
colonelu-comandante numai sub aceea conditiune a 
promissu participarea la banchetu d’impreună cu 
corpulu officieriloru, dtica afara de toastele officiali 
nu se voru redica sub nici unu pretestu alta to
asta si dtica se va incungiura ori-ce demonstratiune.

In acesta intielesu s’a asiediatu ■ si prograim’a 
festivității.

Nu asia inse s’a si urmatu din partea insce- 
natoriloru, ca-ci pe candu ‘de abea: erâ pre la 
midiuloculu bucateloru, s’a redicatu alu 3-le toastu 
pentru „infratire*.  Subcolonelu-comandante vediendu, 
ca aici se calea prbgram’a, si nevoiudu a fi de 
facia la demonstratiuni, se redică dela mtisa si 
d’impreuna cu corpulu officieriloru, parasesce1 mtis’a 
si cu elu o parte mare dintre cetatianii sasi, ger
mani si judani. Dup» acesta1 intre multele pahara 
ungurii omorau pre sasii cu' „infratire*,  inse nice 
din partea acestora nici din partea altora nu li 
s’au respunsu nici unu cuventu. Ce fiasco.

Se' nu credeți, ca cu ignorarea romaniloru 
veți mai porta lumea de nasu. — Ar’ fi bine se 
precepeti odata, ca a venita tempulu se pasiti pe 
caii adeveratu patriotice, cu respectări» egalitatii 
de drepturi in ttite privintiele — si atunci fiți 
securi, ca „infratirea*  de sine va urma. Intre 
pohara sa nu mai cautati infratire, ca-ci Vet’ re- 
manti blamați cumu ati remasu.

Veneția inferitire, 21 Aprile 1877.
.' j:—4. i j

Din cainpi’a Transilvaniei.
Spiritulu soclului presente ne striga cu o vtice 

stentorica „progresau si 6 r a progresau 
in toti ramii vietiei!*  . u ,

Dtica națiunile cele mai culte si civilisate s’au 
plecatu de multu vocei acesteia, cu catu mai ver- 
toru trebue se ne plecamu noi romanii celu pucinu 
acumu in 6r’a 11-a, — noi, cari suferimu de atate 
lipse spirituali si materiali si avemu a ne luptă 
contr’a atatoru elemente inimice, cari la totu pa- 
sulu ne amerintia existinti’a ntistra !

Dtir’ progressulu este condiționate de a s s o- 
c i a t’i u n i, cari suiit asia ' dicundu ' avahtgard’a 
aceluia — ca-ci singuru aceste potu se consolideze 
poterile ntistre iaolate. Fora poteri unite si con
solidate ori-ceo,acțiune, fia pre terenu i scientificu, 
fia pre terenu economica industriale ori chiaru si 
politicu, este si remaue o chimera.

Acestu adeveru Fad1 recunoscuta in parte si 
națiunea romana. Astfeliu, :câ se nu mai amintescu 
diversele reuniuni ale studentiloru de pe la gim- 
nasie, universități Si' de prin semiuarie, reuniunile 
femeiloru romane, reuniunile industriariloru s. a., 
avemu in Romanr’ă libera ^Academia româna*,  
alu cărei scopu ■ este înaintarea literaturei romane, 
tira dincoci de Carpati avemu „A s so c i ati unea 
transilvana*,  carea tienttiza la cultur’a po
porului romanu, avemu institute de credita si de 
economii „Albin/a*,  ala cărei scopu este ame
liorarea starei materiali a romaniloru.

Cumu-ca aceste associari sunt unu factoru 
potinte alu progressului, ma cumu-ca sunt identice 
cu progressulu, ne arăta ) resultatele obtienute 
pana acum’a. i.

Literatur’a romana este inca in stadiulu primu 
alu desvoltarei sale. Inceputulu este de unu bunu 
auguriu pentru romani. Dăca nu mai multu, amu 
castigatu pana acum’a celu pucinu atat’a, câ sub 
auspiciele „Academiei*,  ortografi’a romana 
determinata in regule precise se aprtipia totu mai 
tare de uniformitate si numerulu opureloru nepre- 
tiuite din toti ramii literaturei cresce pre di ce 
merge. —

Fora ajutoriulu „Associatiunei tran
silvane*,  multi teneri talentati, inse lipsiți de



-midiulOcele necessârie, ar’ fi fostu constrinsi se-si 
intrerumpa studiele si se-si ingrOpe talentulu spre 
cea mai mare dauna a natiunei, in soldulu careia 
stau astadi. >[

1 Prin ajutoriale intense ecenomiloru noștri de 
catra institutulu „A 1 b i n ’ a“, multi au scapatu 
din ghiarele camatariloru si de sdpa de lemnu, 
pastrandu-ai mosior’a siesi si copiiloru.

Astfeliu de resultate, considerandu pucinetatea 
midiulOceloru, de cari dispunemu, fora întrunirea 
poteriloru erau impossibile si carele ndga avan- 
tagiele ataroru associari, trebue se fia unu hypo- 
chondru, carele vede intunerecu unde-i lumina si 
lumina unde-i intunerecu, sdu unu pessimistu, 
carele nu ascepta bine nici dela o iustitutiune 
omendsca.

Associarile romane existente pana acum’a 
lucra cu sinceritute pentru binele si fericirea po
porului, dâra cele mai multe d’intre ele nu i n- 
fluintjaza nemidiulocitu asupr’a po
porului nostru>., de rondu, care face propriamente 
națiunea. De. aceea avernu o detorintia sacra de a 
latî si realisâ ide’a associariloru si in sinulu p o- 
porului nostru de rondu, precumu si 
intre aceia, cari prelenga preoți sunt destinați dela 
natura a fi mentorii, poporului — intre do
cenții poporali, — ca-ci numai atunci 
vomu potd avd unu fund(ame.ntu s o 1 i d u, 
că se potemu redicâ unu edificiu, pre care poterile 
infernului in veci se nu-lu p^ta surupe !

Deci associari si d r a s i associari 
d e t 6 t a plas'a in inulu poporului 
nostru, (tâca dorimu din anima desceptarea 
si bunăstarea lui materiale si ddca 
voimu se nu remana si de aici înainte pre trdpt’a, 
pre carea 1’au inpinsu inimicii lui seculari. Se 
purcedemu pre calea, ce ni-o indegetăza insesi na
tura, in carea saltu nu este. Cercustarile, in cari 
vietiuimu, problem’a, ce avernu de a o resolvi, 
ddca vremu se figuramu in cadrulu natiuniloru 
culte, ne constringu a lucră, câ poporulu nostru 
de rondu, dtka nu se p6te intrunf in associari 
scientifice, se te, undsca celu pucinu intru.de acele, 
cari ’lu potu scut,! de r u i n’a moral? si 
materiale. Atari associari ar’ fi d. e. o so
cietate de temperantia, a cărei membrii 
se se oblege a trai in cumpetu, a se pad! de spese 
inutili si de luxu in inbracamentele mai alesu 
muieresci, cu destingere inse a se pad! de vitiulu 
abominabile alu beției. — Unu efectu salutariu ar’ 
avd infientiarea unei casse comune s’au a 
unui magazin u ■ de bucate comun u, 
din cari se se p6ta imprumutâ celi loviți de sdrte, 
pentru-câ se nu. fia constrinsi a . alergă la camatari, 
cari in fine le lașa numai sufletulu s. a. s. a.

Dâra ide’a associariloru trebue propagata în
ainte de t6te intre docenții poporali ro
mani, — ca-ci densii dispunu preste mintea si 
anim’a tenerimei fragede, ce este câ o cdra, din 
care poți face angeru ori demonu, — in manile 
loru jace venitoriulu unei națiuni. 
Ddca docenții noștri ,se voru intrunf pretoten- 
d e n e a in, associari, a , caroru scopu se fia 
perfecționarea loru .propria si lu
minarea p o p o r ml u i, i densii se voru de
prinde la activitate tsii la o emulatiune nobile si 
voru fi totudeun’a la i.ualtimea missiunei sale, dra 
poporulu de rondu se ,va desceptâ, va deveni con- 
sciu de sene, de poterea si de demnitatea s’a, va 
cundsce. lipsele sale si-si va află insusi midiuldcele 
spre delaturarea .acelor’a.

.Ini, protopopiatulu Pog’acelei s’a facutu 
inceputulu in amendâue direcțiunile. Elu e micu, 
dâra prelenga persev.prantia va duce pre incetulu 
la mari resultate.

Asia in multe comune s’au infiintiatu prin 
contribuiri benevole magazine de 
bucate, urmarea careia este, ca precandu mai 
nainte unu bietu de omu scapatatu abia potea 
capetâ primaver’a, ma chiaru si vdra, dela cutare 
sugatoriu de sânge (vampiru) una metr, mica de 
cucurudiu, pentru-câ la tâmna se i-o platdsca cu
2 fi. v. i a., acum’a i-se imprumutâ bucate din 
magazinu prelenga o ușura moderata, care se scâte 
dela densulu drasi,in naturale țâmn’a, candu si 
celu mai miseru are bucate. Astfeliu sermanulu nu 
e ailitu a vende/tocm’a 5—6 metr., pentru-câ se 
platdsca 1 metr. împrumutata !

Docenții pop. rom. din protopopiatulu Poga- 

celei inca nu au remasu inderetu. Convinși fiindu 
despre însemnătatea associariloru, petrunsi de ade- 
verulu, cumu-ca numai cu poteri unite voru potd 
se ajunga scopulu, ce le este prefiptu că la in- 
temeliatorii si propagatorii culturei poporului nostru 
de rondu, densii s’au associatu in 28 Ian. a. c. 
intr’o reuniune invetiatordsca, a cărei 
scopu este: Cultivarea docentiloru, înaintarea in- 
vetiamentului poporale si prin acele: desceptarea 
poporului romanu tractuale din letargi’a, ce adi 
’lu cuprinde. De media spre ajungerea scopului 
acestuia au se sierbdsca: disertatiunile theoret. si 
esercitiale practice tienute in adunările generali 
ale reuniunei din sfer’a instructiunei, precumu si 
bibliothec’a reuniunei, carea va avd se consta din 
tdte cărțile pedag. scol, edate dincâce si dincolo 
de Carpati!

Statutele reuniunei s’au substernutu dejâ prea 
ven. ordinariatu metropolitanu spre aprobare.

Dd ceriulu, câ poporulu rom. se-si cunâsca 
totu mai multu interessele sale vitali si se faca 
pre incetiilu totu ce conduce spre padirea acelor’a! 
Era tenerei reuniuni invetiatoresci eij idorimu din 
anima se prosperedie si se aduca fructele cele mai 
salutarie pentru poporulu romanu din protopopia
tulu Pogacelei. Fia, câ exemplulu docentiloru noștri 
se fia imitatu de toti docenții romani din t6te 
unghiurile patriei n6stre, — ca-ci numai asiâ vomu 
vedd generalisata cultur’a si civilisatiimea, ne vomu 
vedd națiunea inflorindu (jn buna stare materiale, 
fora cari devdnimu unu cadavru, , Ia a cărui astru- 
care se voru grab! multi multi a cantâ cu bucu
ria: „in veci pomenirea lui.*  f

• , 1 • ■ ,J I ! '

Editiunea: Cu tipariulu lui

IOANE GOTT si fiiu HENRICU..,

T a: ------------- i
Romani’a. Bucuresci, 21 Aprile. 

Eri a fostu aniversari’a nascerii domnului românit 
loru si totq-deodata aniversari’a proclamării alegerii 
principelui Carolu prin votulu directu alu națiunii.

Cu aedsta ocasiune dnii miniștri presentandu 
capului statului salutările loru, d. ministru presie- 
dinte rosti in " numele guvernului urmatdrelS 
cuvinte:

M a r i a -1 ’a ! ,
Astadi se implinescu unusprediece ani, candu 

tidr’a erâ framentata si turburata de îngrijirea ce 
avea pentru conditiunile ei de esistentia politica 
si naționale.

Astadi, de si tidr’a se afla in conditiuni si 
mai grave si mai amenintiatdre, ea totuși privesce 
cu linisce si încredere in viitoriu, pentru-ca are pe 
tronulu României pe acel’a, care a respunsu la 
apellulu seu de, .acumu 11 ani cu atat’a devota- 
mentu si curagiu si a șciutu in țâțe, ocasiunile 
cele mari se identifice dorintiele sale cu ale na
țiunii. —

Diu’a ddr’ de astadi fiindu totu-deodata diu’a 
nascerii Marii-tale si diu’a plebiscitului, este o di 
draga .romaniloru, câ o di de bunu auguru pa
triei ndstre. 1 J J ' ■ 1 • J

Se traiesci Maria-t’a !
Se traidsca Mariana Dbmn’a! ,
Maria-s’a respunse:
Snnt fdrte miscatu de cuvintele ce ’mi adres- 

sâti. Amu t6ta^încrederea ca, cu ajutoriulu lui 
Duinnedieu, cu concursulu națiunii si alu armatei] 
vomu trece aceste timpuri gr61elîsi ca tidr’a va fi 
păzită in furtun’», care amenintia Orientulu.

Impregiurarile astadi sunt mai seridse de catu 
erau acumu 11 ani, candu m’amu pusu in capulu 
națiunii, care m’a alesu ; cu t6te acestea nu me 
temu, ca-ci sunt convinsu, ca romanii n’au uitatu 
nici'barbati’a, nici prudinti’a stramosidsca, cu care 
tidr’a s’a strecuratu prin atatea greutati.

M. S. Domnitoriulu a mersu eri, 7 ale cu- 
rintei, la Giurgiu, spre a inspectâ 
dorobanți, escadrdnele de roșiori 
cari se afla acolo in garnisona.

batalionulu de 
si de calerasi, 

„Rom.*

Noutati diverse.
— Iubileulu archiducelui A 1- 

b r e c h t la servitiu militariu de 50 ani se serbâ 
in 18—19 Aprile a. c. prin tdta monarchi’a cu 
multa reverintia atatw din partea ostatica catu si 
din partea clerului si a poporului cu cultu biseri- 
cescu in modu solennelu, adressandui-se si prin 
telegrame cele mai oaldurdse felicitări si voturi 

pentru vidtia îndelungata, ijceea ce se facil ii,din 
Transiivani’a si din partea romaniloru.

In Vien’a după o serbare impuit6ria Mai.vS’a 
imperatulu la dineu^a tienuta in sal’a de ceremonie 
â'curții in 19/4 redicâ iubilarului urmatoriulu 
toastu: „Eroicului si victoriosului duce, modelului 
nostru in t6te virtuțile militari, pretiuitului nostru 
yeru, credintiosului servu si amicu, archiducelui- 
maresialu campestru A1 b r e c h t din t6ta anim’a 
unu vivatu intreitu !*  care se si repet! cu căldură 
si archiducele multiam! Mai. Sale cu redicarea altui 
toastu, pentru fericit’a îndelunga sanetate si glo- 
ri6sa domnire la multi ani! Se intonâ si imnulu 
poporalu după intreitu se traidsca.

Archiduce Albrecht primi marea cruce a or
dinului bavaresu Maximilianu loseph. Toti suve
ranii felicitară pe iubilatoriu la aedsta serbare, 
pana si Presidintele-maresialu alu republicei fran- 
cese Mac Mahon. Fia indelungu fericitu si sanetosu 
spre binele nostru.

Tovis, in 21 Aprile15 6re 25 m. d. a. 
(Telegramu.)1 „Comassarea, predarea territoriului 
nou se continua pre basea unoru operate illegali 
cu 12 gendarmi. Gregoriu Popph.*  o

' Acestu i telegramu1 <tristu‘ sosi după scoterea 
Nrului^tr. de suptu tdscu, si-lu publicamu .in a- 
cestu.Nn, pentru-câ se scimu, cumu se procede. si 
in punctulu acesta.. ti „$ed.I((i

— Cetimu in „Vocea ■ Covurluiulni.*  ma- 
gulitâria si importanta voiosi’a, cu care reservistii 
romani vinu pe la corpurile loru. Numai din o 
comuna a judetiului nostru, Cudalbi, au plecatu 
preste 700 reservisti. La cea de antai ’ vestire a 
primăriului’ au parasitu plugurile loru, spre a ven! 
acolo, unde >i chiama patria, o <; i, r
i>.' . (■•>

VI a i ii o ii .
In .Roman u 1 u*  de eri 24 Aprile cetimu: 

La 12 Ore n6ptea ni '■ Se spuse, ca armat’a russa 
intra in tiOra, câ aifiica, si ca guvertiul'n nostru ;a 
protestatu catra t6ta poterile. .o..

— I a s s i , 23 Aprile. Ambassadorele rus- 
sescu a plecatu de aici spre a salutâ pre impera- 
torele Russiei in numele Domnitonului romaniloru. 
Au plecatu asemeni ai consulii Franciei, Russiei si 
Germaniei.

— P a r i s u , 23 Aprile. Ambassadorele rus- 
sescu a predatu ducelui Decazes ciroularea princi
pelui Gorciacoff. — Studenții romani de aici au 
otaritu se se intOrca in Romani’a. Mai multi din
tre ei au si plecatu ieri;

— O telegrama privata, ce a sositu astadi 
dela Bucuresci, comunica, ca 10 mii .fie russi ar’ 
fi sositu. dejâ! acolo. Ieri .au sosițu aici la Brasiovu 
mai, multe caravane cu familii cu deosebire judanesci.- 
’ Nr. 707/1877. ~ 1 — 3

Fublicatiune.
Pentru ; ocuparea , postului de notarill 

C.ereaale in Notariatulu Veneția; in fe
ri Ore cu comunile afiliate Veneția superiOre 
si Comana superiOre — inpreunatu cu unu 
salariu anuale de 400 fl. v. a. si locuintia libera in 
comun’a Veneția inferiOre, se escrie i prin aedsta 
concurau pana la 94 Maiu 1817. Doritorii 
de a concurâ pre langa cualificatiunea ceruta de 
legea comunale in §. 74 au a dovedi ca sunt 
cunoscuti si cu limb’a maghiara.

Concursele suntu a se substerna, la Pretura 
iri Sierpeni. ■

Officiulu pretoriale.
Sierpeni, in 23 Aprile 1877. 

IVegrille, pretore. ------------------------------------------- ---------- • m
Cursurile

la bursa in 24 Aprile 1877 stâ asin:
Galbini imperatesci — — 6 fl. 13 cr v. a.
Napoleoni — — 10 „ 45 J»
Augsburg — _ — 114 » 50
Londonu — _ — 130 „ 65 n
Imprumutulu nationalu — 62 ,„70 » n i
Obligațiile metalice vechi de 5°/0 ' 71 „ 25 n țt
Obligațiunile rurale ungare 70 , 25 n

i j U i ” P. temesiane 67 n 50 -W: n
» n transilvane 66 » 50 ni • 1» V croato-slav. — H țj

Acțiunile bancei — — 763 W ft
„ creditului1 t 1 — — 134 » 60

Bedactoru respundietoriu si Editoru 

IÂ00BU murbsianu.
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