
„Gazet’a" ese de 2 ori; Joia si Dumiuec’a, 
Fdi’a, caudu concedu ajutoriale. — Pretiulu: 
pe 1 anu 10 fl., pe ’/* 3 ii. v. a. Tieri esterne 12 fl. 
v. a. pe unu anu seu 2’/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,
Anuflu Xli.

Nr. 29. Brasiovu 29|18 Aprile 1877.

Cea mai bana politica romanesca. 
III.

Pro la a. 1872—3 professorii dela gimna- 
siulu din Nasseudu au pusu basea unei mici re
uniune de păstrare si de imprumutu, restrinse nu
mai pre langa choru. Scopulu acestei reuniune fii 
scutirea professoriloru de ă-si1 legă capulu pre la 
judani pentru sumulitie mai mici, in care positiune 
professorii cu modestele loru salarie potu veni 
adese ori, si care impregiurare, abștragundu dela 
interessele orbitante, nu ar’ stă in armonia cu 
demnitatea pusetiunei de professore. Intelligenti’a 
din locu si din giuru capetandu informatiune de
spre acesta inceputu starul, câ inca se fia primita 
in acea reuniune. Pana aci avii societatea unu 
characteru privatu.

Devenindu. numerulu membriloru din ce in ce 
mai insemnatu, la 2 Novembre 1873 s’a constitu- 
itu in societate publica sub numirea ,Auror’a*  
societate de imprumutu si păstrare, 
cu care ocasiune s’a primitu si unu proiectu de 
statutu, carele in lun’a lui Decembre din acelu 
anu a si cascigatu aprobarea ministrului de co- 
merciu ....

*) Se ni se impartesidsca spre a le face cu
noscute la totu publiculu romanu. Red.

In 15 Ianuariu 1874 s’a tienutu prim’a adu
nare generale, câ societate publica recunoscuta, 
candu avii 39 membri.

Lasu se urmddie unu micu conspectu statisticu 
despre progressulu reuniunei „A u r o r ’a“, ince- 
pendu dela 1 Ianuariu 1874 pana in 1 Ian. 1877, 
specificandu pentru fiacare semestru numerulu mem-
briloru si capitalele loru, capitalele elocate, rmme-

ce a.rulu celoru ajutati cu împrumuturi si 
cerculatu in fiacare semestru.

sum’ai .
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*) Aci notediu, ca cu contopirea tribunalului 
regescn si a districteloru Bistriti’a, Nasseudu si 
respective cu transmutarea acestor’a, reuniunea a 
perdutu fdrte multu....

Acest’a este progressulu acestei mici societăți 
in decursu de 3 ani, care a inceputu cu unu ca- 
pitalu de 937 fl. si acuma are 33710 fl. afara de 
interessele capotate, după capitalele elocate cu 8°/0» 
dr’ după a membriloru. fundatori cu 16—17°/0 că 
dividende. . . . Uitandune in perspectiv’a desvol- 
tarei acestei societăți aflamu, ca in decursulu esi- 
stentiei sale a pusu in circulatiune la. popor.ulu din 
acestu tienutu 57422 fl. si s’au ajutatu 543 inși. 
Câ intre parentese observu, ca din acesti’a nu s’au 
inactionâtu nici 20, de unde se pdte vedd si sol- 
virea prompta.

Intrebandu-ne,. ca ce ar’ fi facutu acei 543 
inși, ddca nu erâ „Auror’a“,: respundemu, ca ar’ fi 
fostu necessitatij celu pucinu in mare, parte, a-si 
bagă, capulu': pre la ușurării judani, cu sute de 
percente, de unde urmâ, ca celu pucinu diumetate 
din ei deviniea ruinați pentru totudeun’a, si mosiele 
loru cadiute in mane străine. oEca avantagiulu 
„Aurorei", dea profitulu particulariu, locale si 
naționale, celu p6te aduce una reuniune de păstrare 
si imprumutu, chiar’ si ddca este inicutia; dea 
folosulu ce-lu are poporulu, ddca ’si familiarisddia 
acesta utila institutiune in midiuloculu seu.

Crediendu a face unu bunu servitiu celoru 
interessati mai de aprâpe cu aedsta reuniune, ’mi 
permitu a impartasl pre scurtu principiele, cari se 
urmddia in administrarea ei. .. .

T6ta averea se administrddia de unu consiliu 
1 administratoriu, constatoriu din 6 membri ordinari 
si 3 supplenti, aleși pre 3 ani, cari au capitale 
neatacabile de celu pucinu 200 fl., apoi de unu 
directore, 2 amploiati de cassa cu cauțiune si 1 
secretariu. Observu, ca numai amploiatii de cassa 
si secretariulu primescu cate 2% din venitulu 
brutu alu reuniunei in semnu de remuneratiune, 
dr’ consiliulu si directorele servescu numai gratis.

Se-mi fia escusata indiscretiunea, ddca amin- 
tescu numele d. capitanu in pensiune N i c o 1 a u 
A n t o n u , carele si-a cascigatu cele mai frumâse 
merite pentru „Auror’a*  prin zelulu si;,dilligenti’a 
s’a eminenta desvoltata in conducerea „Aurorei*  
dela inceputulu ei pana astadi in calitate de d. 
directore, dr’ astadi in calitate de directore si t6te 
aceste fara a primi cea mai mica remuneratiune...

împrumutările se făcu pre langa caventi, in- 
tabulari sdu cambiu, pre tempu de 3 ani, potendu- 
se prolungi inca pre 2 ani. . . . Replatirea se p6te 
face in rate lunarie, prin care reuniunea câștigă 
fdrte multu. ... i

împrumutările se făcu numai la membrii, cari 
suntu de 2 cathegorii, adec'a : ordinari sdu funda
tori, cari au celu pucinu una actie de 50 fl. v. a., 
solvirea unei actie se p6te face si in rate lunarie 
de cate 3 fl. v. a.; a dou’a cathegoria de membrii 
suntu estraordinari, cari solvescu numai tax’a de 
5 fl. v. a.

Am crediutu de bene a face aceste împărtă
șiri cu deosebire pentru cei ce p6te ar’ dori se 
infiintiedie si pre alte locuri reuniuni de aedsta 
cathegoria. Orientare mai detaliata ’si va potd pro
cură resp. din statutele „Aurorei*,  cari se voru 
potd procură dela reuniune indata ce voru cascigâ 
aprobarea tribunalului regescu din Bistriti’a, ne- 
cessaria in.urm’a unora modificări făcute conformu 

noueloru legi usurarie, după care aprobare se voru 
si taparf. *).  . .

— Mi-am permissu a cită acf acestu exemplu 
voindu a convinge pre ori cine prin date rnathe- 
matice despre folosale ce le potu prestă reuniunile 
de imprumutu si păstrare. Sumu de convingere 
firma, ca, ddca, nu in fiacare opidu sdu chiaru satu 
romanescu, ddr’ celu pucinu in fiacare tienutu lo- 
cuitu de romani, s’ar’ infiintiâ astfeliu de reuniuni, 
amu cascigă multu, avuti’a privata si naționale ar’ 
crdsce cu una repediune mare. Pre deoparte s’ar’ 
indemnâ poporulu prin exemple atragatdrie, cari 
totudeun’a sunt mai instructive, la crutiare, la 
depunerea unoru parti din capitalele cascigate; dr’ 
de alta parte s’ar’ scutf sute si mii de familie de 
ruinare, s’ar’ sc6te din ghiarale camatariloru. Pro- 
cediendu pre aedsta cale preste totu loculu amu 
vedd cu ochii inaintarea din pasiu in pasiu si 
ameliorarea avuției poporului si in acestu modu 
amu pune basea cea mai secura si la edificiulu 
progressului culturale alu natiunei. . . .

Invetiandu poporulu nostru la folosirea tem- 
pului fisicu si la una economia raționale in tdta 
privinti’a; indemnandu-lu si inveti&adu-lu, câ din 
ceie câștigate prin munca grea, una parte se o 
depună la una reuniune de păstrare in ori ce pri- 
vintia cu destula garanția si securitate si se o 
pastrddie pentru alte tempuri sdu câ una fontana 
de avere; facundu aceste sum de credintia, ca sub 
impregi urările actuale facemu cea mai buna p o- 
1 i t i c a n a t i o n a 1 e. . . . Si ce am potd lucră 
noi astadi mai raționale, decatu cercandu pre t6te 
cărările possibile de a-ne inmulti si conserva averea 
naționale si prin acdst’a a-ne ridică sc61e si a-ne 
imbunatatl intregu invetiementulu naționale, a-ni 
ajută inaintarea literaturei si culturei naționale, 
cari sunt murii cei mai poternici, singuri abili de 
a resiste la ori ce atacuri la cate ar’ fi espusa 
națiunea romana ?

Ce am potd întreprinde si lucră mai practice 
decatu aceste ? Intr’uuu tempu, in care pre cale 
politica 8untemu lipsiți de ori ce terenu de activi
tate, candu in tidr’a ndstra suntemu lipsiți de 
dieta, uniculu locu de a-ne potd intielege, discută 
si prin acdst’a amelioră referintiele ndstre patriotice 
si a ne intari elementulu de vidtia ; intr’unu tempu, 
in care națiunea romana dra se considera de paria 
in patri’a s’a, dr’ limb’a si literatur’a n6stra este 
persecutata pana in sanctuariulu sc61ei si a refe- 
rintieloru n6stre sociali ; intr’unu tempu, candu 
adeverulu, dreptatea, libertatea si t6te ideele cele 
mai sânte sunt numai cuvente insultate si substi
tuite cu mentiun’a, nedreptatea si a b- 
solutismulu celu mai terroristicu, tendentiosu 
si monstruosu ; intr’unu tempu că acest’a in t6ta 
privinti’a anormale — nemica nu este mai 
resonaveru si mai promitietoriu de successu, decatu 
de a înlocui passivitatea politică cu cea mai inten
siva si potentiata activitate pre terrenulu econo
miei naționale ainstructiuneipopo- 
rului si a promoverei literaturei si 
culturei naționale. ...

Ddca parintesculu nostru regimu de astadi 
ne esclude sistematice de la ori ce ramu alu vie- 



tiei publice, ddca posturile publice ocupate de ro
mani incepu a-se ocupă tate cu de ai loru etc. . . 
se le damu buna pace, se asteptamu tempuri mai 
bune, cari trebuescu se sosdsca, pentru-ca asiă po- 
stulddie ordinea naturei si a vietiei omenesci. Se 
le damu pace in politic’a loru, ddr’ cu atatu se 
lucramu mai multu pre terenulu indicatu alu eco
nomiei, alu culturei si instructiunei poporale.

Acest’a este astadi — după mine — cea 
mai buna politica ce trebuesce se urma- 
rimu. — P u b 1 i u.

Brasiovu, in 28 Aprile st. n.
In siedinti’a dela 23 Aprile, adeca tocmai in 

diu’a candu russii au trecutu Rubiconulu, dlu primu 
ministru maghiaru a presentatu camerei urmatariele 
proiecte de legi dualistice; despre conventiunea 
vamale si comerciale; despre concessionarea socie- 
tatiloru de acțiuni, de asecurare si a associatiuni 
industriale si economice; despre infiintiarea si pri- 
vilegiarea societății de banca austro-maghiare; de
spre detori’a de 80 mflliOne; despre taxarea napi- 
loru de zaharu si a vinarsului. In fine s’a presen
tatu si unu proiectu de resolutiune pentru alegerea 
unei deputatiuni regnicolarie, care se statorâsca 
quot’a. Acesta proiectu s’a desbatutu in siedinti’a 
de Marcuri.’

După aceea s’a datu cetire reportului comis- 
siunei de incompatibilitate in caus’a lui A x e n t e 
S e v e r u 1 u. Acestu reportu inse, nefiindu destulu 
de lamuritu si precisu, nu s’a luatu in discussiune 
meritoria, ci la propunerea deputatului Szilâgyi s’a 
retramissu la comissiunea respectiva spre intregire.

— Totu proiectele de legi dualistice voru da 
de lucru si camerei austriaco din Vien’a, dăca nu 
cumva se va împlini dorinti’a diurnalului „N. Fr. 
Presse", care dice, câ acumu in mediuloculu com- 
plicatiuniloru orientali ar’ fi mai consultu a se 
sustienâ statulu quo pana la inchiarea pacei. Noi 
inca amu dori acdst’a, inse domnii din Budapest’a 
nn se invoiescii, pentru ca dinsii sciu prea bine? 
ca ceea ce potu capetâ astadi, după inchiarea pa
cei nu voru mai capetâ.

— In siedinti’a dela 23 Aprile a camerei 
austriaco, capii partitei constituționale Herbst si 
Giskra âu adressatu guvernului urmatari’a inter- 
pellatiune: „Dela 29 Octobre 1876 incâce, candu 
guvernulu a binevoitu a respunde la interpellatiunea, 
ce i s’a adressatu atunci, desvoltarea lucruriloru a 
luatu o direcțiune noua, resbelulu intre Russi’a si 
Turci’a nu se mai p6te evită, ba erumperea lui se 
aștepta in fia-care di. Acestu resbdlu, ddca privimu 
chiaru numai tractatulu de Parisu si interessele 
monarchiei austriaco, este de o importantia f6rte 
mare, dedrace decursulu si finitulu lui pâte se pună 
monarchi’a austriaca in faci’a unei cestiuni de 
vtatia, prin urmare atitudinea si acțiunea ce o va 
hă guvernulu facia de acestu resbelu este de o 
insemnetate necalculabile. Drept’aceea, representan- 
ti’a parlamentaria se tiene indreptatita a cere des-, 
lucire dela guvernu cu privire la atitudinea sa facia 
de acestu resbelu, si intrdba: Afla-se guvernulu in 
positiune' de a dă desluciri in privinti’a atitudinei 
monarchiei austriaco facia de resbelulu russo-tur- 
cescu, dâca da, atunci ce scopuri are guvernulu 
comunu in vedere si cugeta elu a ajunge aceste 
scopuri ?•

Respunsulu la acdsta interpellatiune va pota 
se-lu dâ dlu Auersperg numai după ce se va con
sultă cu dlu Andrâsy. Inse ori si care ar’ fi re- 
spunsulu, noi scimu una si buna, si acdat’a e, ca 
Austri’a este intieldsa cu Russi’a.

— Atatu „Romanulu*  din Bucuresci, catu si 
alte diurnale mai vertosu russesci assecura, ca 
Austri’a in aliantia cu Bussi’a este gafa se ocupe 
Bosni’a si Erzegovin’a. Douedieci de batalidne 
austriaco stau gafa se intre in Bosni’a trecuudu 
riulu Unna pe la B’haz si Novi, dra riulu Sav’a 
pe la GtrEdisrni si Brodu. Precandu diurnalele ma
ghiare esplica acdsta invasiune austriaca in favdrea 

Turciei, care astfeliu va potd se-si concentredie 
poterile contra muscaliloru, pe atunci diurnalele 
europene cu informatiuni mai authentice sustienu, 
ca Austri’a si ddca va face o invasiune in Bosni’a 
va trebui se sprigindsca planurile Russiei, ca-ci la 
din contra acdsta se va intarce si contra ei cu 
ajutoriulu Italiei si alu elementeloru slave din 
sinulu ei.

— In diariulu ungurescu „Eilenor*  aflamu 
urmatariele enunciatiuni desperate: „O ddca amu 
fi asiă de tari precumu nu suntemu, câ cuventulu 
nostru se faca a se cutremură pamentulu sub pe- 
tiorele atacatoriului, care merge se bâ sânge si se 
mance tidra: Tidr’a si sângele amicului nostru, 
care este din sângele nostru. Inse din nenorocire 
nu suntemu asiă de tari. Abiâ avemu atate mani, 
incatu se ne aperamu pe noi, abiă atat’a tempu, 
incatu se ne legamu ranele proprie. . . . Forti’a 
impregiurarîloru nu ne permite se ne redicamu 
man’a armata decatu numai intru aperarea inte- 
resseloru nâstre vitali, inse pe muscalu nu-lu vomu 
sprigini contra natiunei turcesci, ca-ci atunci noi 
înșine ne-amu uccide.*  — Ddcâ1 domnii unguri 
sunt asiă de nepotintiosi, atunci celu pucinu se fia 
mai modești, se nu nimicdsca si sfarime cu gur’a 
tata lumea, dra candu vine lucrulu la fapte, atunci 
recunoscu, ca numai fal’a si gur’a a fostu de ei.

* * *
Resbelulu s’a inceputu! Armat’a rus- 

sâsca nu se mai afla concentrata la Prutu, ci de 
alungulu Dunărei de josu pe pamentulu celu ma- 
nosu alu României. Dejă in 24 Aprile intraseră in 
Romani’a vr’o 10 de mii ostasi russesci, dintre 
cari 15 mii ocupara podulu calei ferrate la Băr
boși. De atunci si pana astadi numerulu russiloru 
in Romani’a pâte fi aprdpe 200 de mii. O parte 
se concentrddia la rnalulu Dunărei catra Dobrogea, 
dra alta parte trece Ploiesci-Pitesci catra Craiova- 
Calafatu. Armat’a romana este concentrata in doue 
corpuri: la Bucuresci si Craiova. Turcii nu numai 
ca n’au datu pana acumu nice unu semnu de a 
trece in Romani’a, ci din contra, vediendu inten- 
tiunea russiloru de a trece Dunarea in Dobrogea, 
au inceputu a concentră intr’acolo si armat’a dela 
Vidinu si Rusclucu. Se crede inse, ca russii se 
prefăcu numai ca voiescu se trdca Dunarea in 
Dobrogea, inse in realitate ei au de cugetu a o 
trece pe la Calafatu. Unu comerciante din Brasiovu, 
care a sositu eri dela Ploiesci ne spune, ca a ve- 
diutu cu ochii sei trecundu pe acolo catra Craiova 
siepte trenuri de cate 60 vag6ne. Inse vagânele 
erau tate închise, incatu nimenea nu potea se vddia 
ce este in ele, ddr’ nu încape nice o îndoidla, ca 
erau ihcarcate de soldați russi.

— Manifestulu imperatorelui Alessandru s’a 
cetitu in 24 Aprile înaintea trupeloru la Chisieneu, 
s’a publicatu in foi’a officiale din aceeași di, s’a 
cetitu in tate bisericele din imperiu. Cuprinsulu 
acestui manifestu l’amu impartesîtu in Nr. prece
denta. Accentua interessarea Russiei de sdrtea cre- 
stiniloru din Turci’a; spune ca Bussi’a a voitu se 
amelioredie sdrtea aceloru creștinii pe calea pacei, 
inse trufi’a turcdsca a facutu illusoria ori-ce în
cercare pacnica. Deci n’a remasu decatu refugiulu 
la arme. Inv6ca apoi binecuventarea Ceriului asupra 
trupeloru si le orddna se trdca in Turci’a.

— In guvernamentulu Bassarabiei, in distric- 
tulu litoralu, apoi in guvernamentele Cherson si 
Tauri’a s’a proclamatu starea marțiale.

In momentulu candu armat’a dela Prutu a 
trecutu in Romani’a a trecutu in Turci’a si armat’a 
russdsca din Asi’a mica, pentru ca Russi’a singur^, 
strimtoresce pe Turci’a de doue parti. Inse in 
ajutoriulu Russiei păru a se mișcă nu numai grecii, 
cari inca stau de a trece in Turci’a, ci si perșii, 
cari făcu pretensiuni asupra Bagdadului.

— Marele principe Nicolae, comandantele 
supremu alu armatei dela Prutu, resp. dela Dunăre 
a datu o proclamatiune catra poporulu romanu, 
unde dice: La ordinulu imperatorelui, armat’a rus- 
sesca intra in Romani’a si contddia la bunayointia 

vâstra. Trecerea armatei russesci prin Romani’a 
nu va dură multu. Guvernulu romanu se considera 
de guvernu amicu. S’au luatu mesuri, pentru câ 
totu ce se cumpără pentru armata se se platdsca 
indata in bani romanesci sdu in auru. Legile, 
datinele si averea locuitoriloru in Romani’a se voru 
respectă. Proclamatiunea cere spriginu pentru ar- 
mat’a ce merge se eliberedie crest'netatea din 
tirani’a semi-lunei.

— Unu telegramu alu sultanului catra coman
danții de armata dice: Suntemu atacati de Russi’a 
prin urmare necessitati de a ne aperâ independenti’a 
tierei cu arm’a in mana. Sultanulu spera, ca cu 
ajutoriulu lui Mohamedu va învinge, si cerendu 
necessitatea va redîcă Si dinsulu flamur’a cea sacra 
a califatului si se va pdne in fruntea armatei. 
Națiunea va luă sub scutulu seu pe femeile si 
copii luptatoriloru pentru patria.

Brasiovu, 17/29 Aprile. Sunt 8 dile, de 
candu in acestu tienutu ploua necontenitu, uneori 
amestecatu cu nea, 6ra in Duminec’a trecuta 22 a 
ninsu t6ta diu’a si tata ndptea, dra termometrulu 
a cadiutu la 0. După scirile cate avemu din alte 
diarie, totu camu in acea di a ninsu in tata Tran
silvanii, pe la Clusiu, M.-Osiorheiu, Deva, Orasteia 
si chiaru in partea cea mai mare a Ungariei, catu 
tiene dela Aradu pana susu la Pressburg. In unele 
regiuni termometrulu arată 1 pana la 3 graduri 
de frigu, din care causa se crede, ca pome nu se 
voru mai face si ca viile inca ar’ fi suferitu pe 
alocurea tare, 6ra despre semenaturi se scrie, ca 
acele nu ar’ fi suferitu mai nicairi din caus’a 
acestui frigu.

— Din diu’a jn care s’au primitu aici scirile 
despre inversiunea 6stei russesci pe territoriulu 
Romauiei, cateva ramuri de industria si comerciu 
alu piatiei nâstre pare ca ar’ inviia din morti, — 
asia au inceputu a se mișca. Căușele activitatiei 
sunt pe facia. Comerciantii acuma sciu curata unde 
se afla : in r e s b o i u. Cpi. practici, cUnoscu miile 
de lipse si -trebuintie ale armateloru si sciu se 
aldga obiectele de speculatiune. Pre catu țimpu va 
dura resboiulu la Dunăre, acesta remane câ Bi in- 
chisa, si asiă concurrentiâ cea mai apasataria pentru 
comerciulu nostru cu Romani’a, adeca a vapdraloru 
va fi, ddca nu de totu ihpedecata, in parte mare 
ingreunata, dra cea maritima dela gurile Dunărei, 
suspinsa. In catu pentru calile ferrate, in legea 
despre r e q u i s i t i u n i sta limpede, ca ori ce 
transporturi de mărfi si obiecte private pe calile 
ferrate sunt oprite strinsu pre catu timpu durddia 
transporturile de truppe, munitiuni, tunuri, monturi, 
magazine si tate trebuintiele armateloru. Acestea 
inse mai alesu din partea Russiei potu tiend cu 
lunile intregi, anume dela Ungheni-Iassi pana in 
laintrnlu României la Dunăre său in Bulgari’a; de 
aceea marfile, care voru veni dela Vien’a etc. pe 
calea ferrata galitiana voru sta in Iassi,t. de unde 
se voru pota înainta numai , pe ossia la destina- 
tiunea loru cu mari spese si chiaru pericule*  Este 
fapta positiva, ca comand’a suprema russ&ca a si 
luatu in potestatea sa calea ferrata si dispune de- 
ea cumu ei place. Asiă urmddîa, ca una parte con
siderabila a comerciului se’si caute calea sa drasl 
pe la Brasiovu câ si in alte epoce candu au fosta 
resb6ie russo-turcesci.

R o ni a n i ’a.
Bucuresci, 12/24 Aprile. In acestea 

momente supreme, voindu a continua corespondenti’a 
mea cu dvâstra, curmata din caus’a unei mari ca- 
lamitati, înainte de tate ve rogu si acuma, cumu si 
in vdr’a trecata, câ certele diarieloru din capitala 
si acelea cateva conflicte violente, intemplate, in 
cele doue corpuri legislative, se nu ve alteredie 
intru nimicu. Las’ ca de acestea se intempla in 
tate staturile constituționali, adesea in grada multu 
mai brutale, de es. in Ungari’a si chiaru in PruS- 
si’a, adesea si in Franci’a etc., dâra apoi âcf erup-1 
tiunea passiunildru provîhe in multe .cașuri dela 
marea diversitate a educatiunei nâstre. Asia de es. 
brutalitatea dlui Deslia in senatu si a betranului 
Sihleanu in camer’a deputatiloru, nu se pâte esplica 
numai din temperamentu, ci mai multa din edu- 
catiune.' Pe langa acea fracțiune de 6meni dedati 
a tracta pe tata lumea câ pe argatii loru din curte, 
in camer’a actuale s’au stracuratu din nefericire 
mai multi pessimisti incorrigibili, de calibrulu dlui 



Buescu,' si âmeni cumu se dice - pe aici „Teriie 
brâu, sâu Nega, suie-te ’n telâga etc.“, caroru nici 
archangelii nu le-ar’ scf face pe voia. Acești âmeni 
demni de compătimire sufere de ide’a fixa, ca nu
mai densii ar’ fi onești si buni patrioti, tâta ceea- 
lalta lume ar’ sta numai din cuioni, âra despre 
cei, carii sunt chiamati la vreunu ministeriu, credu 
ca din acelu momentu si-au si datu sufietulu sa
tanei. Unii din ei sunt si fârte reutatiosi, chica- 
neuri, din care causa nu mai incita cu interpella- 
tiunile pentru lucruri mari câ si pentru cele mai 
de nimicu; pe care le-ar’ potâ comunica prea bine 
ministrului respectivu pe cale privata, fora a răpi 
cu elu timpulu celu pretiosu alu corpuriloru legis
lative. Dâra nu : passiunea loru este câ se chica- 
nedie pe miniștrii pana le voru scâte sufietulu. 
Numai orbulu nu vede, ca acâsta e manopera ma- 
chiavellistica. ca una din căușele principali, 
pentru care senatulu din anulu trecutu trebuea se 
se dissolve, caț-ci. chicanele mai mujțoru senatori 
semenâ ca sunt resultatulu unei conspiratiuni, alu 
cărei scopu eră câ se tiena carulu statului pe locu, 
se compromită gubernu si tâta situatiunea, fora 
picu de respectare a impregiurariloru fatali, in care 
ne aflamu. Asia dâra acestea certe si manopere se 
nu le luati prea seriosu, ci se considerați, ca im- 
mens’a majoritate a natiunei ajunsa la consciinti’a 
de sinesi, scie fârte bine pe cine are se urmedie 
si. se spriginâsca in dile de periculu. Scopulu e 
acelasiu, tient’a unica, differimu numai in midiu- 
lâce; pentru pessimisti avemu compătimirea nâstra 
si’i lăsamu se strige.

Corespondentele de aici alu diariului ministe
riale „Kelet*  întrebase deunadi pe „Gazet’a" in 
batjocura, ca ce dice ea de candu se formă par- 
tit’a politic’a din centru, sub conducerea lui 
Dim. GFhica, B. Boierescu s. a. Ce mai minune in 
ochii unoru corespondenți cumu este si acesta. Ce 
se dica „Gazet’a“ mai multu, decatu ca ea afla 
lucru celu mai firescu, câ intr’unu stătu constitu
ționale se se formedie celu pucinu cate trei partide, 
drept’a, steng’a si centru. Au dâra pana acilea nu 
au fostu in camerele României destui membrii, 
carii au representatu centru, adeca idei si opiniuni 
moderate, midiulocitârie, conciliatârie, intre conser
vativii retrogradi si liberalii progressisti câ se 
dicemu asia, in fug’a mare, in ruptulu capului ? 
Au fostu totudeuna, de si pana acilea nu, au aflatu 
cu cale a se manifesta câ partita compacta. Acuma, 
ca partid’a conservativa se afla paralisata greu prin 
celebrulu procesau alu fostiloru miniștrii, amicii 
unui progressu mai moderatu, adeca cei carii se 
temu de acțiuni precipitate, au crediutu ca e ne- 
cessariu se se presente natiunei in modulu si cu 
manier’a ce se desvâlta in reinviiatulu diariu 
„Press’a", care inse ni se pare totu asia de pes- 
simistu, câ si unii deputati. La dv. unde voru fi 
trei maghiari la unu locu, vei afla drâpta, stanga, 
centru. Apoi dâra ce se mai mira alții. . . .

Asiadâra modest’a nâstra armata s’a pusu de 
nou pe picioru de bataia si inca astâdata pentru 
multi cu totulu pe neașteptate. Vediu ca diariele 
dualistice in veci vrasmasie jurate ale natiu
nei si statului romănescu, au ârasi o b r atz n i c i’a 
a ne incririitaa de perfidia. Contra inimiciloru de 
mârte ai nostrii este fârte necessariu, câ romanii 
se’si precisedie bine statulu cestiunei, spre a’si potâ 
forma judecata-justa despre situatiunea in care 
amu ajunsu, ca-ci altu-mentrea e vai de sufietulu 
nostru, dâca ne vomu ametf de sofismele, de min
ciunile inemiciloru. > ; i: ■ i

âta cumu stă lucrulu. In tractatulu de Parisu 
dela 30 Martiu 1856 tâte poterile mari europene 
au garantatu cu mare solemnitate integritatea 
territoriale a imperiului ottomanu 
si primirea lui intre staturile civilisate ale Europei. 
Atata nu a fostu de ajunsu, ci indata in Aprile 
alu aceluiași anu A u s t r i ’a dvâstra, A n g 1ii ’a 
si F r a n c i ’a inchiaiara intre sinesi unu altu 
tractâtu separatu si promulgatu cu mare parada, 
in care acelea trei poteri mari se obliga curatu. 
câ se considere de casum belii ori-ce atacu ar’ 
veni din ori-ce parte contra integritatiei 
imperiului ottomanu. Ce insemna casus belii ? în
semna limpede si respicatu, că se te scoli cu ar
mele contra celuia sâu celoru, cari’ti calea vointi’a 
ta, tractatele tale. Ce s’a intemplatu inse in dilele 
nâstre ? Amu vediutu cu totii. Serbi’a si Munte- 
negru s’au scolatu in arntilu- ttecutu contra Turciei, 
cu scopulu manifesta, câ se sparga prin intregita- 
tea ei, se’i rapâsca Bosni’a si Hertiegovin'a, ba 
inca si Bulgari’a; s’au si batutu cateva luni, dâra 
cele trei poteri n’au facutu din acelea evenimente 
nici unu casum belii, si n’au sărita cu armele in 

ajutoriulu Turciei. Acâsta se numesce intre alti 
moritori calcare de cuventu. <

Intre acestea gubernulu României nu a in- 
cetatu a întreba mereu pe la cabinetele poteriloru 
mari, atatu in cestiunea voluntariloru russi carii 
au trecutu tâta vâra, catu si de a drepțulu in cestiunea 
neatralitatiei. Sciti ce respunsuri i’se dă: „Dâca 
au pasporte regulate, nu’i poteti opri; faceti-ve ca 
nu’i vedeți. • Fiți pe pace, laveti patientia etc.“ — 
La conferenti’a dela Constanținopole gubernulu în
cerca totulu spre a ni se garanta neutralitatea 
territoriala; ca-ci, dicea ai nostrii: „Sâu ca statulu 
nostru face parte integranta din imperiulu otto
manu, precumu tienu unele poteri; in acesta casu 
Europ’a si anume cele trei staturi s’au angagiatu 
a defende intregitatea acelui imperiu, prin urmare 
si Romani’a; sâu ca Romani’a este tiâra autonoma 
luata sub protectiunea Europei ta poterea conven- 
tiunei din 19 Aug. 1858 ; atunci Europ’a are se 
ne apere de ori-ce invasiune pe temeiulu acelui 
tractata, câ pe tiâra autonoma, cumu si in inte-1 
re8sulu propriu, câ se remana gurile Dunărei libere, 
si acestu fluviu intregu neutrale pentru tâta lumea. 
Resultatele conferintiei ne sunt de inaintea ochi- 
loru ; pentru cestiunea României ea nu avii timpu. 
Asia Romani’a remase espusa de nou la tâte in- 
vasiunile. In acelasiu timpu Pârt’ă ottomana se 
portă destula de brutalu catra noi. Despre încer
cările de. a inblandl pe Russi’a, asiu avea se ve 
spunu multe.

Bucuresci, aceeași di, după amiâdi. — 
Asta nâpte truppele russesci au trecutu fora nici 
unu manifestu sâu macaru aviâu prealabile pe ter- 
ritoriulu nostru ! 12 mii au intrata prin Basarabi’a 
inferiâre si alții pe la Ungheni, cari âcuma pâte 
ca au si apucata' podulu strategicu de pteste Șireta 
dela stațiunea Bărboși, intre Galați si Brail'a. Pâte 
ca si turcii voru fi sosita de presta Dunăre dela 
Tulcea in apropierea acelui podu, câ se’lu bom- 
bardedie din .canonierele loru, cumu se dicu, blin
date (ârbe), care de mai multa dile staționau pesta 
Dunăre, in drepțulu gurei Șiretului. ,7/

In acâsta situatiune, candu Europ’a se pare 
a sta cu manile in stau si a ignora integritatea 
Turciei, câ si autonomi’a si neutralitatea nâstra, 
noi, carii părăsiți de Europ’a, numai câ prin mi
nune amu potea se remanemu neutrali, cu tâta 
dorinti’a nâstra de neutralitate, vomu avea se ne 
pronuntiamu pentru una din părțile belligerante. 
Remane câ intrunindu-se camerele poimane, se de
cidă,. ce attitudine se ia oștirea nâstra, care pana 
acuma, in acestea cateva dile dela mobilisare in- 
câce, numai catu s’a concentratu pe langa capitala 
si alte centruri. Ocupaseramu deocamdată Calafa- 
tu'lu, Galații si Giurgiulu cu fortie considerabili, 
dâra acumu oștirile nâstre se retragu. Locuitorii 
din podurile danubiano cari se temu de bombar
dări si chiaru de jafuri, au inceputu a emigra in 
interiorulu tierei, âra turcii potu se trâca astadi 
mane fora a da de resistentiaj Acâsta politica a 
nâstra s’ar’ parea curiâsa, dâra forti’a lucruriloru 
ni-o d i c t â d i a. Aflati lucru positivu, ca nici 
muscalii n’au! voita se ne considere mai multu de
catu turcii. Câindu a fostu vorba, câ se inchiaiemu 
conventiune pentru trecerea armateloru, russii nau 
v o i t u se promită nici respectarea gubernului si 
autonomiei nâstre, nici garanti’a positiunei nâstre 
politice pentru viitoriu. Nu e destulu atata. Pre 
candu scriu acestea, ne vine soirea, ca moscalii 
organisâdia immediatu admlnistratiun&a loru pe lo
curile ocupate de ei, numindu prefecți, subprefeefi 
si politiai, alatarea cu auctorițatile nâstre admini
strative, cumu au facutu si in alte invasiuni ale 
loru. Etâ, asia ne tractâdia in cele din urma con- 
religionarii nostrii, după ce ne momiă pana acuma 
cu dulci promissiuni si sperantie. Nu sciu ce voru 
dice camerele nâstre dupace se voru deschide; 
dâca inse russii se pârta indata dela inceputu cu 
atata necrutiare catra noi, se nu ve mirați, candu 
ati audi mai curendu ori mai tardiu, ca âstea 
nâstra s’au alaturatu in acțiune la cea turcâsca. 
Turci nu ne potemu face in veci; russi n u 
v r e m u se ne facemu, precumu nu vreți dv. se 
ve faceți maghiari; mai bine peri mu.

Acestea spre informatiune prealabile; despre 
cursulu evenimenteloru veți primi destule telegrame, 
numai se le cerneti totudeuna prin sita dâsa.

* *
'"I ' *

Bucuresci. 12 Aprile v. „monito
rul 11“ României facia cu forti’a evenimen
teloru publica unu feliu de manifesta alu 
guberniului romanu de cuprinsulu urmatoriu:

„C o n s i 1 i u 1 u miniștrilor u.
In demanâtia de 11 Aprile, guvernulu a pri

mita dela marele viziru alu imperiului ottomanu 
invitatiunea, că se se intielâga cu comandantulu 
armateloru turcesci dela Dunăre, Esc. s’a Abdul- 
Kerim-pasia, spre a apară territoriulu romanu de 
invasiunea armateloru imperiale ruase, care se arâta 
a fi iminenta.

In cursulu aceleiași dile si in deminâti’a de 
astadi, prefecții limitrofi cu Besarabi'a russâsca au 
incunosciintiatu pe guvernu, ca armat’a imperiale 
russa a inceputu a’si operă intrarea in Romani’a 
prin trei puncte anume: Bestimacu, judeciulu Ca- 
hulu, facia cu orasiulu Leov’a, pe Prutu, unde a 
si ajunsu âvantgard’â; Tabacu, judeciulu Bolgradu, 
si Ungheni, capulu liniei ferrate Iassi-UDgheni, 
intrandu dejâ avantgard’a in orasiulu Iassi.

In faci’a acestoru doue fapte intemplate în
ainte de a fi camerile legiuitârie întrunite, guver
nulu n’a potutu si nu pâte face altceva, decatu a 
se tienâ de lini’a de purtare trasa de corpurile 
legiuitâre in ultim’a loru sessiune: mantienerea 
drepturiloru României si neutralitatea;

Pana la întrunirea parlamentului care se face 
poimane, 14 Aprile, cahdu tiâr’a va'fi pusa in 
positiune de a dice hotaritorulu seu cuventu, gu- 
Vernulu, nevoindu se iâ asupra’si de a prejudecâ 
acâsta hotarire, a luatu urmatârele mesuri in în- 
teressulu ordinei publice:

1. Spre a evită ori-ce conflictu, care ar’ potâ 
engagiâ națiunea înainte câ vocea âi se se rostâsca 
prin legiuitele sale organe, trupele romane, stațio
nata la fruntarie, au primita ordinu dea se retrage 
in intrulu tierii, câ astfeliu se se evite din parte-le 
ori ce conflictu, care ar’ potâ se atraga resbelulu 
in laintrulu -tierii.

2. Prefecții j-ddecieloru limitrofe sunt ordonați 
in faci’a cereriloru formulate de comandanții tru- 
peloru intrate si cari ar’ mai intră, se nu intervină 
câ agenti ai poterii centrale, ci ei voru avâ a se 
margini câ simpli funcționari politienesci si prin 
midiulocire officiâsa se ferâsca poporatiunile de 
potintiâsele neajunsuri si conflicte, lasandu câ au
toritățile municipale in faci’a comandantiloru de 
trupe se represente comunele, ocupate.

3. Poporatiunile dea lungulu Dunărei au fostu 
deșteptate dea-si retrage familiale si averea in co
mune mai departe de fruntarie.

Ori ce fapte noue se voru produce voru fi de 
indata aduse la cunoscinti'a publica.

I. 0. Bratianu, M. Cogalniceanu, I. Docan, 
G. Chitiu, I. Oampinânu, generata Cernatu.

Din cerculu Impusiulul, 16 Apr. 
In Dominec’a santulu Tom’a a. c. amu avutu si 
noi romanii din acestu cercu o serbâtâria fora de 
a ne pasa de control’a spionagiului ungurescu, 
ca-ci adunarea romaniloru eră la santirea nâuei 
biserice. —

In Suciulu inferioru pucinii poporeni gr.-cath.
— pre langa tâte greutățile, impositele si vessa- 

:tiuhi*le  p< runcitoriloru si esecutorilorn statului1 un
gurescu — cu sperarea in Ddieu se apucara de 
vr’o trei ani a-si edifică o biserica, carea se le fia 
locu potrivită de a-si alină durerile si necasurile, 
ce le cadu pre capu cu droi’a in acesta fericita 
stătu ?! După o lucrare de 3 ani i se vediura 
ostenâla încoronata cu successu, biseric'a gată — 
bucuri’a loru si a tuturoru romaniloru din cercu.

Exemplulu Suceniloru se pătrundă animele' 
tuturoru romaniloru a-si sacrifică ostenâl’a si ave
rea pentru binele comunu si mai vertosu pentru 
scoli si cultura.

Meritulu celu mai mare la zidirea bisericei 
din SuCiulu are repausatulu de pia memoria Nemeș 
lozsef, —• care de si renegata — la adencile ba- 
tranetie si-a adusu amente de fiatiunea s’a si re- 
muscarea consciintiei si-a mulcomitu-o prin donarea 
de 1000 fi. v. a. in obligațiuni de' stata cu sco
pulu de a edifică o biserica nâu’a in Suciu.

După acea are meritata m. on. d. Ioane Po 
pe.scu, protopopulu Mediasiului, care fiendu câ the- 
ologu acasa la părinții sei, a pusu tâte in mișcare 
pentru edificarea acestei biserici. Apoi preutulu 
actuale Gregoriu Popescu merita destinsa lauda.

Serbatoria a fostu frumâsa, poporuta din cercii
— deși tempulu a fostu nefavor-itoriu — cu sutele 
s’a infaciosiatu in frunte-i cu tâta intelligenti’a 
romana din cercu. Servitiulu Ddieescu se tienîl de 
toti preutii tractatei. Dlu Ioane Georgiu preutulu 
teneru si dirigintele scâlei romane din Lapusiu



ung. a tienutu' o predica despre ; însemnătatea dilei 
plina de frumdse inyetiaturi spirituale și toți am 
fostu incantati de talentulu tenorului preutu, pre 
carele poporulu ’lu stimddia, dr’ intelliginti’a ro
mana i-lu iubesce cu arddre câ pre unu barbatu 
de cultura si spiritu adeveratu natiunale. După 
acea dlu v.-protopopu Demetriu Varn’a câ delegatu 
episcopescu in vorbe scurte bine accentuate a mul- 
tiamitu fundatoriloru s. biserici pentru zelulu .loru.

După ce s’a gatatu ceremoniele religiose, ■ po
porulu si-a petrecutu intre sine in cea mai per
fecta armonia, dr’ intelligenti’a adunata la dlu 
preutu Grigore Popescu la prandiu — redicâ toaste 
pentru sanetatea ill. nostru capu bisericescu prea 
bunului nostru episcopu Michailu Pavelu, 
pentru bunulu. nostru imperatu etc.

După prandiu cu anima recorita si- multiamita 
s’au departatu fiacare la ale șale, cu dorintia, de 
a se incorda toti pentru neamanat’a îmbunătățire 
a scdleloru romane, câ se nu remana generatiunea 
tenera expusa maghiarisarii prin scdlele loru de 
stătu numai maghiarisatdrie, ddr’ nu cultivatdrie. 
Asiâ se ne ajute Ddieu, cumu vomu; ingrigi de 
scdla romane si de crescerea fiiloru noștri in limb’a 
naționale ! !! „Unu din cei de facia.“

•• :'i' r IO?

NontatI diverse.
— .(Multiamita publica!) DlusNic. 

S i a n d r u de Vistea, proprietariu mare in Oard’a 
inf., câ fliu alu bisericei gr.-cath. din Vistea inf., 
cu mare generositate a donatu :una pretensiune a 
dsalejaventa la poporenii acestei biserice in suma 
de 140 fi. v. a. (un’a suta ,si patrudieci), capitalu, 
si interessele de mai multi ani de 103 fi., .12 cr. 
v. a., in totalp ..sum'a de 243. fl. 12 cr. v. a. 
(d6u’a sute patrudieci si trei fi. 12 cr. v. a.), cu. 
scopu da a reparâ si infrumsetiâ biseric’a ndstra, 
cu acești bani. Deși suntemu convinși, ca acestu 
fiiu alu bisericei: ndstre binefacatoriu nu aștepta 
multiumita publica, totuși noi. ne tienemu de a 
ndstra santa datorintia de a-i aduce cu acdsta cea 
mai cordiale multiamita publica.

Curatoratulu bisericei gr.-cath. 
din Vistea inferidre.

— Escriere de concursă la locuri 
de fundatiune in institutele militari de crescere si 
cultivare.

Cu începerea an. 1877/8 scolariu, mai devinu 
urmatdriele locuri de ocupatu in: institutele militari 
de crescere si cultivare: 2 locuri ale fundatiunei 
Hermann Hensel pentru fiii offic eriloru de geniu. 
2 locuri in fund. Maior-Coel pentru fiii offlcialiloru 
civili de staju, cari serviră mai nainte câ officieri. 
Petitiunile se substernu la i ministeriulu imperialu 
de resbellu . W1 locu de inginieriu pentru fiii offi- 
cieriloru de geniu,., petitiunea se da la archiducele 
inspectoru gen. de geniu. 2 burse ale fundatiunii 
Maior-Kraus pentru fiii soldatiloru din reg. 9, si 
eventualu din reg. de husari, ,și de infanteria <un- 
guresci. Petitiune? se da la regim, de husari prin
cipe Lichtenstein Nr. 9. 1 barsa Sabbas de To-
koli pentru națiunea serba si relig. gr.-or. cu 
preferintia pentru rudele fundațorelui și fiii de 
officieri. Petitiune se da la gen. de artil. br. de 
Rodich in Zare. ,

Cu deosebire aspiranții pentru a intra in aca
demia militaria se. voru primi fora tiermurire, im- 
plinindu conditiunile primirei, cari in generale 
sunt aceste:

Dovedire, ca e cive de stătu austro-ungaru, 
abilitatea corporale, portare buna morale, se fia de 
12 ani pentru sc61’a mii. reale inf. ‘ cursulu I. 
Pentru sc61a m.\ reale super, curs. I. se fia de 
16 ani. Pentru curs. III s. reale super, de 18 ani. 
Pentru academi’a militaria curs. I se nu fia trecutu 
aspirantele preste. 19 ani; apoi toti concurentii 
trebue se scia germanesce, câ se p6ta studed in 
acdsta limba. Pentru străini se cere a.placidarea 
dela Mai. sa imperat6rele si< regele.;;

Cei cari- au absolvitul a 4 ori a 5 classe a 
sc61ei poporali se'potu primi intr’of scdla reale mii. 
inferiâre. Pentru a intra in scdl’a reale mii. super, 
curs. I se cere absolvirea class. a 4 a unei sc61e 
reali., unui gimnasiu sdu gimn. realu. Pentru curs. 
III absolvirea de a 6 classa a unei scâle reali, 
gimnasiali sdu gimn. realu.
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! In academi’a militare la Wiener - Neustaflt 
pentru infanteria, venatori si cavaleria, in Vien’a 
pentru artileria, arme de geniu si pioniri se pri- 
mescu cei, cari au' absolvitu bine una scdla reale 
deplina sdu una gimn. super, ori gimn. realu. La 
examenele de primire se aplica planulu de invetia- 
mentu alu scdlei reali c. r. militari.

Din limb’a francesa se ceru cunoscientiele de
semnate pentru alu II cursu alu scdl. reali mii. 
inf., dr’ pentru intrarea in una din ambele acade
mie militari, celu pucinu cetirea si traducerea din 
frances’a in german’a si simple exercitia traduse din 
german’a in frances’a. Gimnasistii sunt liberați de 
acestu examenu de primire.

In petitiuni de primire in academi’a techn. 
mii. e a se precisa, ddca aspirantele doresce a in
tra in despart, de artileria sdu geniu (conditiunile 
se afla mai pe largu si pentru aspiranții cu cres- 
cere privata in1 planulu , respecțivu, lai tipografi’a 
curții de Vien’a si la L. W. Seidl in Vien’a.) 
Petitiunile trebue date celu multu pana in 15 
Iuliu a. c.

Pentru tdte cele trebuintidse câ spese se cere 
pausialu pe anu : la scdl’a reale inf. mii. 300 fi.; 
la cea superidra 400; la academia 600 fl., platiti 
inainte pe cate o 1/2 anu, si care amana a plăti-' 
se respinge. Petitiuni pentru locuri cu plata se 
primescu de vercare comanda generale, de fortarea- 
tia, de piacia sdu de întregire prin oercuri.

In scdlele de cădeți se primescu teneri de 
buna crescere si cu cunoscientie recerute de 14

> ț J?

ani, fiîudu corporalminte de ajunsu desvoltati. Cur- 
sulu acesta dura 2, 3, 4 ani, după cumu ei sunt 
pregătirile, si cei absolvati ai scdlei de cădeți, se 
iusira in armata câ cădeți, apoi câ suplinitori de 
officieri si in fine se inaintdza câ officieri.

Pentru primirea in scdl’a de artileria si pio- 
neria de cădeți se ceru precunoscintiele absolvitei 
șcdlei reali inf.; pentru celelalte scdle de cădeți 
conditiunile de primire se afla in resp. determina- 
tiuni provisorie la tipografi’a de stătu si curte si 
la L. W. Seidl si fliu in Vien’a. — Petitiunile’ 
de primire se se dd celu multu pana in 1 Sept, 
la comand’a militaria generale, sub care sta scdl’a 
respectiva. —

_______
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M a 1 nou.
Rusii iutrara in mare nurperu si pe la Bol- 

gradu, si se pare, ca voru înainta in Dobrucea. 
Pana acumu se voru afla in Romani’a preste 200 
mii. In Bucuresci nu voru intra, că dovada, ca 
recunoscu individualitatea politica a României.

Domnitoriulu romaniloru deschise in 14/26 
sedinti’a estraordinari’a a corpuriloru legislative. 
Intre altele dise, ca staruintiele României la po
terile garante, câ neutralitatea sa- se recundsca câ 
unu dreptu, a remasu fora successu. Romani’a deci 
n’are se conteze decatu pe sene. Ea se va nisui a 
nu deveni teatru de resbellu. Domnitorulu accentuâ 
in fine, ca marea gândire*  a^Dsale este: realtia- 
rea României, împlinirea missiunei sale la gurele 
Dunărei .si apararea drepturiloru si hotaraloru ei.
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Nr. 707/1877.. . 2-3 '!

PubPcatiune.
Pentru ocuparea postului de liotariu 

cereuale in Notariatulu Veneția infe- 
ridre cu comunile afiliate Veneția superidre 
si Comana superidre 
salariu anuale de 
comun’a Veneția 
concurau pana la 
de a concură pre 
legea comunale in §. 74 au a dovedi ca sunt 
cunoscuti si cu limb’a

Concursele suntu
Sierpeni.

jț

Sierpeni, in

inpreunatu cu unu
400 fi. v. a. si locuintia libera in 
inferidre, se escrie prin acdsta 
«4 H ai îi 1877. Doritorii 
langa cualificatiunea ceruta de

maghiara, 
a se substerne la Pretura

in
I

23
Officiulu pretoriale.

Aprile 1877.
Negrille, pretore.

As ta di Du mi ni ta 29/17 Aprilie 1877 
si in tdte serile cu program’a ndua:

Mare Caffe chantante
dirrigeatu de d-nu Z. Burîenescu iubitulu 

cumicu romanu.
Comedia, chanssonete, cuplete romane, balletu si 
concertu cu o bucata de coja de copacu numitu 

mesteacanu, neauditu pe aici. ' <
Entrd 50 crucieri, — Studenții jumețate.

Incepu.t-o.lix © <5re sera.

Pretiurile piacei
in 27 Aprile 1877. l 1

Mesura'

Oz

. ©

-*-3

O

I

1

©

w

Speciea fructeloru

Granu
fruntea . 
midiulociu 
de diosu

Mestecatu 
Secara } 

Ordiulu | 

Ovesulu | 

Porumbnlu 
Meiu 
Hrișcă 
Mazerea 
Lintea 
Faseolea 
Sementia 
Cartofi 
Carne de

Seu de vița prospetu 
„ „ „ topitu

fromosa 
de midiulocu 
frumosu 
de midiulocu 
frumosu 
de midiulocu

-
sq «f1. •

• i f • ir

de inu

vita . 
de rimatoriu 
de berbece

I

■ .Eretiulu j 
r

•»

fl. cr,

. '1 11 40
10 80

9 60
8 50
6 20
5 80
4: 70

. 1 4 50
3 10
3 —
5 80

• 0

14■ 1. • 2 20
— 40
— 44

36 —
— —

I;.

I

(Rectificare.) In Nr. tr. < ibric’a .„Mai 
nou“ Iassi 23/4 in locu de: Ambassadorele rus- 
sescu, se se snbstjtue: O. comissiune romana a 
plecatu etc. In comisa, se, aflâ metropolitulu, pre- 
fectulu dș. Iassi . ai alti notabili. Cearulu, la salutare, 
dise catra comissiune, ca intra in Romania câ 
amicu, si doresce, câ se fia privitu de romani că 
atare. — 3 -imJo— ț 1..

B i B n ■t i m I sus
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Societății de păstrare si de imprumutu din ResinarinoPassive.
in 31 ZDeoezxPbre 1876. l ■ aj.I

V o

I
I

9 , I-. :rui:s fl. cr.:
e Numerariu in cass’a • 234 381/,

16524 74
2641 —

In cambii
In obligațiuni intabulate .

19400 12 y2
31 Decembre 1876.
Nicolau C’inceami m. p, 

membru de direcțiune. |

Cuo.tele membriloru 
Dapuneri spre fruptificare 
La institutolu „Albin’a*  
Fondulu de reserva . 
Profitu curatu .

1

fi.
1533

12457
3500
1626
282

cr.
73
03 y2

67
69

19400 12x/a

cu

Maniu
tl ;'i! L 1

cărțile
' {

Drocu 
cassariu.

societății s’a

in. p.,

gasitu

R e s i n a r i,
' Albii m. p., 

presiedinte.
Bilantiulu presentu s’a esaminatu si confrontandu-se

deplina consonantia cu acelesi si in regula.
Resinari, in 20 Martiu 1877. 

Comitetulu de revisiune :
M. Vidrighinu m. p. I. Muciu m. p. Oprea Brote m. p.
---;.-U.

r

/

t* I
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