
F6i’a, candu concedu ajutâriale. — Pretiulu-: 
pe 1 anu 10 fl., pe 1/4 3 fl. v. a. Tieri esterne 1211. 
v. a. pe unu anu seu 21/2 galbini mon, sunatâria.

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,

Nr. 30. Brasiovu 3 Maiu 121 Aprile 1877.

In faci’a situatiunei catra publi
cului nostru binevoitoriu.

Sortii© se aruncara din nou asupra imperiului 
ottomanU, totu-odata inse asupra României si chiaru 
a intregei nâstre națiuni. Aci se nu’si faca nimeni 
din noi illusiuni. Este prea adeveratu, ca si sortile 
altoru popâra de prin pregiuru sunt aruncate; noi 
inse dicemu: D6re-me de tâta lumea, âra de mine 
mi se rupe ânim’a. Pentru alte popâra au cine 
veghia cu miile, noi avemu se sperațnu după Ddieu 
numai’ in noi. Din fcampani’a russo-turcâsca dela 
1828/9 elementnlu romanescu a scapatu binisioru ; 
după bellulu orientale dela 1853—5 romanii, in- 
congiurati de pericule înmiite, esira multu mai 
bine decatu speraseră ei inșii. Astadi tâte tractatele 
si conventiunile * sunt puse de Uou pe simceu’a 
săbiei, rupte in bucăți, in catu afara de romani, 
nimeni nu mai tiene la ele/ Noi in acestu respectu 
se nu ne mai facemu illusiuni. Gea din urma carte 
a Sibillei este pe aci se se arunce in focu.

In acâsta situatiune de periculu suprema ni 
se pare ca este inpossibile, câ ori-ce romanu, care 
scie ceva carte, se remana indifferente in faci’a 
mariloru evenimente si se nu voiâsca a se informa 
catu se pâte de exactu asupra decursului loru. In 
favârea presupunerei nâstre avemu prob'a convin- 
gatâria din Romani’a, unde intre ‘altele, cateva 
diarie esu pe f i a c a r e di .^ate 2000 pana la 
6000 de exemplarie si sun., câ răpite din mana 
in mana.

Noi, cu dorere profunda o spunemu, in ur
marea pressiunei seculari©, sub care gemuse si mai 
geme poporulu nostru, inca nu’i potemu promite 
diarie cotidiane. Ceea ce suntemu in stare de a’i 
offeri in aceste dile mari, din prea modestele nostre 
midiulâce, VFU A- sciri din campulu sângelui si 
din Romanica catu se pâte mai bine alese, interes- 
sante, adfiverate. Positiunea nâstra in vecină
tatea theâirul.irî bellicu si necurmat’a comunicatiune, 
in care se afla Brasiovulu câ piacia comerciala cu 
piaciele Roma' iei,, ne facilitâdia informatiuni multu 
mai sigure, doct, n spre ex. legionulu de faime 
telegrafice, turta a-deiea precipitate si false ale 
diarialora străine, care se desmintu ele pe sinesi, 
adesea in acee . îâia ametiendu capetele âmeniloru. 
Precumu pana Ci, cu atatu mai virtosu in acâsta 
epoca fatale _e vomu adopera se respingemu si 
confundamu calumniile, care cadu câ după unu 
planu sisthematicu asupra numelui romanescu, cu 
scopu de a ne compromitte, înnegri si a face de 
ura națiunea nâstra in ochii Europei civilisate. 
Articlii cumu se dicu primari (Leader, Premier), 
precumu si corespondentie din patri’a nâstra voru 
occupa, câ si pana aci, loculu loru in diariulu 
acesta. —

Pentru doritorii de a se prenumera la „Gra- 
zet’a Transilvaniei" de aci înainte, deschidemu 
abonamentu nou dela 1/13 Maiu a. c. pe 5 luni 
,deca pana la 30 Sept. v. cu 4 fl. 16 cr., sâu 

pe 8 luni, pana la 31 Dec. v. cu 6 fl. 66 cr. 
Celu mai comodu abonamentu este prin posta. 
Numai adressele se fia scrise catu se pdte mai 
respicatu si post’a din urma aratata exactu.

Frigurile russesci. Furiile pressei 
maghiare.

Precandu publicaseramu in Nrii 55 si 57 din 
a. tr. articlii noștri titulati „Fric’a de Russi’a", 
n’amu lipsitu a illustrâ teșea nâstra si cu esemple 
istorice, pe care barbatii conducători ai poporului 
maghiaru le au din aintea ochiloru, din care apoi 
se esplica si mai bine acea frica ce a intratu in 
âsele loru. Marturisimu inse, ca înainte cu 10 luni 
totu nu eramu in stare se ne facemu idea destulu 
de chiara de o spaima si frica, precumu se mani
festa in tâta press’a maghiara acuma, de candu 
lumea intrâga este informata, ca imperatulu Russiei 
a declaratu sultanului resboiu, si ca armatele rus- 
sesci trecu neincetatu prin Romani’a la Dunăre cu 
scopu de a străbate pe territoriulu turcescu.

Ne-ar’ fi inse si mai pucinu esplicabile acea 
furia selbatica, cu care press’a maghiara intrâga 
(vre-o cincidieci de diarie politice) se arunca mai 
vertosu asupra natiunei romanesci, asupra guber- 
nului si a Domnitoriului Carolu I, dâca nu amu 
cunâsce asia de bine ur’a si urgi’a secularia ce 
colcăie in acești âmeni la audirea numelui roma
nescu. Si astadi de unde acestea furii ? Din causa, 
ca Romani’a nu a navalitu nebunesce, câ se scâtia 
pentru t6ta Europ’a si in lini’a prima pentru po
porulu maghiaru, castanele câpte, cu baionetele 
sale, din spudi’a cea infocata russâsca.

A numera înjuraturile, calumniile si sofismele 
cele mai intortocate, cate vâme acea pressa asupra 
romaniloru, ar’ însemna, precumu observaseramu si 
alte-ori, a scrie unu volumu, a decopia unu voca- 
bulariu intregu. Este adeverata abnegare de sine 
a le citi, si e tortura de spiritu a te ocupa de 
ele. Din fatalitate inse este totu-deodata unu mare 
punctu de onâre pentru noi a nu le trece cu ve
derea, ci a le trânti indereptu in faci’a calumnia- 
toriloru. Dâra cu care din ei se stai de vorba mai 
antaiu si inca asiâ, câ se nu’ti perdi cumpatulu, se 
nu aluneci si tu la espressiuni brutali, usitate la 
ei ? Se cerce ori-care cunâsce limb’a maghiara, a 
citi macaru odata cinci diaria maghiare in aceeași 
di, si punemu remasu, ca dupa-ce va fi terminatu, 
va sta se jure, ca a fostu de a visitatu pe bolnavii 
de langâre.

Pe langa insulte si calumnii, unu legionu de 
sciri contradicatârie in acelasiu Nr., pe aceleași 
colâne, aberatiuni, aiurari, fantasii, paroxisme câ 
de friguri tifâse. Fric’a:cea mare’i face, câ se nu 
aiba patientia nici de 12 âre spre a vedâ, dâca 
cutare faima scornita fârte adesea din reutate, din 
specula său si mumai din stupiditate, se adeveresce 
său nu. —

Press’a maghiara si presto totu cea dualistica 
maghiarâna plâca contra romaniloru din falB’a pre- 
missa, ca poterile Europei ar’ fi garantatu neu
tralitate României. Nu este adeveratu. Poterile 
Europei au garantatu in a. 1856 integritatea im
periului ottomanu si pe langa aceea „authonomi’a 
principateloru unite Moldov’a si tiâr’a romanâsca." 
Art. 27 alu acelui tractatu nu se pâte aplica la 
neutralitate; in acela aunt prevediute numai cașuri 
de revolutiuni interne, de belluri civili in Romani’a, 
nu neutralitate. — Dâra si atata inca Europ’a 
garantase sub conditiune respicata, câ cei susceputi 
in famili’a poporaloru europene se adâpte civilisa- 
tiunea si cultur’a europâna, se dâ supusiloru liber

tăți si drepturi europene. Publiciștii maghiari con
funda aci, sâu de spaima sâu din reutate, neutra
litatea cu autonomi’a; acestea inse sunt doue 
concepte, care differu in essenti’a loru. Nici atata 
n’au invetiatu ei la universitatea din Pest’a? Sunt 
mulțime de tieri, provincii, staturi autonâme, nu 
inse neutrali, din contra, tieri neutrali — din ne
fericire — sunt fârte pucine. Se punemu inse, 
ceea ce nu este, ca vre-unn articlu alu tractateloru 
de Parisu s'ar’ potâ suci si esplica in sensulu 
neutralitatiei disputate; atunci intrebamu noi si 
toti âmenii inpartiali : pentru ce nu au facutu 
acestu lucru cele 6 poteri adunate in conferenti’a 
la Constantinopole.

Mai multu: Abia sunt doue septemani, de 
candu miniștrii Angliei enuntiara in faci’a lumei, 
ca ei nu vedu in tractatele dela Parisu nici o 
garanția pentru neutralitatea României.

Si pentru-ca poterile nu s’au ocupatu de neu
tralitatea României, aceleași diarie si anume cele 
ministeriali unguresci cu „Lloyd" in frunte, isi 
batea jocu de Romani’a, si nu este o luna, de 
candu ei promittea invasiune austro-ungurâsca. Vedi 
bine asia; ca-ci adeca este cunoscutu de tâta 
lumea europâna, ca precumu in conferentiele dela 
Vien’a din 1853/4 si 1855, apoi in congressulu 
dela Parisu 1856 si in conferenti’a totu dela Pa
risu 1858 Austri’a s’a oppusu din tâte poterile 
nu numai la neutralisarea, dâra chiaru si la asi
gurarea autonomiei principateloru romanesci, asia 
si la conferenti’a de deunadi in cointielegere se
creta cu Pârt’a ottomana au aflatu proteste de a 
nu se vorbi despre neutralitate. Este lucru vediutu 
cu ochi cu sprincene, ca diplomati’a austro-ungu
râsca tiene aci la politic’a sa tradiționale, de si 
astadata reu mascata. Si dâca noi nu avemu drep
tate in punctulu acesta, cumu s’a intemplatu, ca 
din armat’a austriaca nu se vede concentrata pana 
in momentele de facia nici unu singuru corpu in 
Transilvani’a ori in Bucovin’a ? Siese luni au stătu 
2—3 sute de mii âste russâsca mobilisata si con
centrata pe territoriulu dintre Odess’a, Ohisineu si 
Prutu, adeca pana la fruntariele Bucovinei, cumu 
de nu a inaintatu nimeni nici macaru unu bata- 
lionu de honvedi de pe pustele Ungariei la mar
ginile Transilvaniei spre Bucovina ? Credeți voi, ca 
romanii aunt asia de timpiti, câ se nu vâdia joculu 
din dosulu cortineloru ? Este unu secretu publicu 
ceea ce voiesce astadata partit’a militaria dela 
Vien’a, care in cele din urma totu e mai tare 
decatu Tisza cu tâta sementi’a lui.

De alțumentrea, in cateva luni evenimentele 
din Bosni’a si Dalmati’a voru arunca lumina si 
preste acelea planuri. (Va urmă.)

Brasiovu, in 2 Maiu st. n.
Desbaterile asupra legiloru de impacatiune 

dualistica nu numai ca nu s’au inceputu in par
lamentele din Pest’a si Vien’a, ci din contra atatu 
ungurii, catu si nemții păru a fi'inclinati se amane 
discussiunea asupra acestoru proiecte de legi pana 
după inchiarea pacei.

D’ocamdata se desbate in camer’a pestana 
proiectulu de lege despre nou’a împărțire a cercuri- 
loru electorali si se făcu interpellatiuni in caus’a 
resbelului russo-turcu. Asiâ in siedinti’a dela 28 



Aprile deputatulu Chorin din partit’a liberale in
dependenta intreba pe guvernu, dâca considera inca 
de valibilu tratatulu de Pariau pentru Austro- 
Ungari’a si voiesce ae impedece, câ Russi’a se in- 
marâsca territoriulu pe contulu Turciei sâu câ se 
devină protectârea directa sdu indirecta a princi- 
pateloru ce s’ar’ infiintiâ pe peninsula balcanica ?

De buna sâma dlu Tisza in intielegere cu dlu 
Andrâsy se va niauf a, da unu respunsu, prin carese 
nu vateme nici pe muscali, nici semtiemintele tur
cesci ale natiunei unguresci, cari semtieminte ae 
esprimu fidelu in foile maghiare din capitale. 
„Ellenbr" numesce resbelulu russescu „espeditiune 
de hoți", cari mergu in tiâra străină se fure. 
„Kozvâlemeny* apoi adauge: Gâdele (hoheriulu) 
poloniloru, volnici’a incorporata, care si in tidr’a 
sa propria p6te se domnâsca numai cu ajutoriulu 
furciloru ai a deportatiunei, a plecatu la resbelu, 
spre a meliorâ sârtea popâreloru crestibe. „Pești 
Naplâ" spdra, ca sabi’a lui Cherirn va aperâ Eu- 
rop’a contra moscovitiamului, ai doresce, câ Oherim 
se-si inrosidsca ascutitulu săbiei in sângele russi- 
loru. — 1

Din aceate pucine passagie ae vede catii de 
mare este ur’a ai urgi’a ungurdsca facia de russi, 
ddr’ totu-odata aceste espressiuni de furia dove- 
descu si impotinti’a ungurdsca db a face celu pu- 
cinu unu pasu in contra moscovitiamului, de care 
se inspaimenta asiă de tare. Ei uita, ca este ridi- 
culosu a manifestă atata simpathia catra 'turci ai 
totuși a se aliâ cu russii contra turciloru.

— Comedi’a dep tatiuniloru !6rasi este Ia or
dinea dilei. Pre candu armat’a russa amenintia a 
distruge din temelie imperiulu turceștii, pre atunci 
softalele turcesci, in ‘iocu că se intre in aervitiele 
patriei amenintiate, afla ca este tbcmai la tempu, 
câ se intârca visit’a ce li-au facut’o studenții ma
ghiari in Constantinopole ai asiă ai dinsii la ron- 
dulu loru au plecatu catra capitalea Ungariei, unde 
in 29 Aprile au si sositu. — Programulu pentru 
primirea acestoru softale din partea unguriloru este 
atatu de estravagantu, pre catu de nemărginită 
este si ur’a turco-maghiara facia de rusei. Celu 
pticinu demac6sta bucuria se potu impartesî, ca-ci 
bucari’a de a-si resbunâ pe alta cale contra Rus- 
siei nu le este data.

Resbelulu.'
Astadi sunt tocmai noue dile, de candu a 

aparutu manifestulu russescu si de candu trupele 
russesci dela Prutu au trecuta pe pamentulu ro- 
manu, 6ra trupele din Caucasu au calcatu pe pa- 
mentu turcescu. Precandu inse de a lungulu Du
nărei pana in momentulu de facia nu s’a defccar- 
catu nice o puscatura, pe atunci in Asi’a mica au 
avutu locu deja o ciocnire sangerdsa intre russi si 
turci in apropiare de fortaretiele Ardahan si Kars. 
Scirile din sorginte russa dicu, ca victori’a a fostu 
pe partea armatei russesci, care cu acdsta dcasiune 
a facutu prisonieri 200 de turci, afara'' de morti 
si răniți, 6ra corpulu armatei turcesci s’a retrasu 
spre fortaretiele numite mai susu. Scirile turcesci 
afirma din contra, ca invingerea a fostu a loru si 
ca russii au perdutu 800 de ostasi. Va se dica 
nice nu s’a inceputu bine ostilitățile si buMinele 
de o parte si de alta au Inceputu a implb lumea 
cu neadeverurile loru. O procedere acâst’a, care s’a 
vediutu in t6te resbelele si cu deosebire in res
belulu turco-serbescu-muntenegrinu din vâr’a tre
cuta. Si nice ca se p6te pofti, câ de esemplu 
bieții turci, capetandu din nenorocire o bataia buna, 
se se grabâsca a spune ei insisi lumei, ca sunt 
batuti si alungați in t6te părțile venturiloru. Acâ- 
st’a n’o potu face pana mai potu sperâj ca nu 
sunt inca nimiciți cu deseversîre.

Inse cumu-ca nu turcii, ci russii au trebuitu 
se invinga in lupt’a din apropiarea Ardahanului, 
acâst’a potemu s’o conchidemu din datele, ce le 
avemu despre numerulu armatei de ambele parti. 
Armat’a russdsca din Oaucasu se urca la 217 mii 

de ostasi cu 366 tunuri si este destinata, câ se 
pună man’a pe capitalea Armeniei turcesci Erzerum. 
Din contra armat’a turcâsca concentrata pentru 
aperarea Armeniei consta numai din 138 bataliâne, 
42 escadrâne cu 112 tunuri, ceea ce abiâ ofere o 
potere armata de 90 mii, adeca unu numeru, care 
facia de inimiculu inca odata asiă de poternicu nu 
p6te stâ facia in campu liberu, ci trebuie se se 
spriginâsca pe fortaretie si pe munții abiâ pene- 
trabili ai Armeniei. Din aceste pucine date gene
rali se p6te prea usioru deduce, ca cine a potutu 
se fia invingutoriu la prim’a ciocnire.

— De a lungulu Dunărei nu s’a descarcatu 
pana acumu, precumu amu observatu si mai susu, 
nice o puscatura. Grossulu armatei russesci con
tinua a se concentrâ la Bărboși, unde se făcu 
fortificatiuni mari de pamentu intru aperarea po
dului calei' ferrate preste riulu Siretu si totu-odata 
intru mediulocirea unei treceri eventuali preste 
Dunăre. Inse pana acumu armat’a russdsca nu este 
inca ttfta concentrată in Romani’a, deârace ploile 
continue si ecsundareâ riuriloru a impedecatu con
centrarea. Se asecura inse, ca preste patru pana 
in siese dile armat’a russâsca va fi la locnlu de- 
stinatiunei, spre a fortiâ printr’unu locu său altulu 
trecerea preste Dunăre. Dicemu anumitu printr’unu 
locu sdu altulu, de6race după scirile ce le avemu, 
o parte a armatei russesci se concentrâdia la Băr
boși, ăra cea-Ialtâ parte in Romani’a mica in 
apropiarea Calafatului. Date authentice despre 
mișcarea trupeloru russesci in Romani’a nu 'avemu 
si nice nu potemu avă, ca-ci precumu observa in- 
susi „Romanulu" din Bucuresci, ar’ fi o tradare' 
de a aretâ mișcările si numerulu armatei amice si 
prin acbst’a a fade inimicului cele mai bune ser- 
vitia. —

— Guvernulu turcescu, vediendu, ca rusii nu 
glumescu, ci au plecatu cu resbelu contra Turciei, 
a adressatu o nota circulația catra poterile euro
pene, in care se provâca la §-lu 8 alu tractatului 
de Parisu si se r6ga, câ poterile se intrevina in 
favorea Turciei. Poterile tdte au respunsu inse, ca 
acumu e deja prea tardiu. Turci’a trebuiâ mai de 
tempuriu se-si plece capulu si se asculte de sva- 
turile Europei, ca-ci atunci se evită erutaperea 
resbelului.

— Flott’a ottomana a inceputu se blochedie 
porturile russe in Marea nâgra. Mai multe moni- 
t6rie turcesci ambla pe Dunăre in susu si in josu, 
inse nu cu scopu câ se sondedie situatiunea armatei 
russe, ci câ se rapâsca bucate din porturile roma
nești, precumu s’a intemplatu in portulU Bechetu, 
unde â’au predatu trei vasse ‘Încărcate cu grâu.

— In dilele aceste sultanulu inca va merge 
la 6ste pe malulu Dunărei, câ se animedie si din- 
sulu pe luptători, precumu a facutu si imperatulu 
Russiei. Se crede inse, ca depărtarea sultanului din 
Constantinopole va potâ se db ocasiune partitei lui 
Muradu Izzedin, s6u a lui Midhat-pasi’a, câ se in- 
scenedie o revolutiune.

— Eri se imprasciase scirea, ca turcii ar’ fi 
trecutu Dunarea si ar’ fi ocupatu Calafatulu. Acâ- 
sta scire este neadeverata; ea s’a nascutu numai 
de acolo, ca o trupa mica turcâsca â trecutu pe o 
insula romanbsca din Dunăre in apropiare de Ca- 
larasi, inse nu cu scopu de a trece Dunarea, ci cu 
cugetu de a pradă.

— Guvernulu turcescu a notificatu Serbiei, 
ca va intră cu trupele sale in Serbi’a, câ se1 im
pedece pe russi de a trece Dunarea pe acolo, inse 
guvernulu din Belgradu i-a respunsu, ca se va 
opune cu arm’a in mana. Chiaru si poterile euro
pene au svatuitu pe Turci’a, ci se nu db ansa 
Serbiei de a rumpe pacea abiâ inchiata. Se asecura 
inse, ca Russi’a este intielbsa si cu Serbi’a,‘de a-i 
permite se trbca Dunarea pe territoriu serbescu, 
spre a luâ dela spate pe armat’a turcbsca, concen
trata la Vidinu.

— Carnetele romane au votatu conventiunea 
încheiata intre guvernulu romanu si Russi’a cu 
privire la trecerea trupeloru russe prin Romani’a.

Testulu acestei conventiuni urmbdia mai la vale. 
Turci’a, precumu amu notificatu in Nr. precedentu, 
inca s’a adressatu catra guvernulu romanu, câ se 
se intielbga cu dins’a in privinti’a aperarei Româ
niei contra invasiunei russesci. Guvernulu i-a re- I
spunsu inse, ca va supune camerei acbsta cestiune. 
Prin primirea conventiunei cu Russi’a, camerele 
s’au pronunciatu si in acbsta privintia.

— O depesia telegrafica dela Bucuresci spune, 
ca guvernulu ar’ avă de cugetu se presinte came
rei unu proiectu de lege, prin care se suspinde 
constitutiunea tierei, si investbdia pe Domnitoriulu cu 
poterea discretionaria si se făcu dispusetiuni intru 
completarea armarei.

— In capitalea României a sositu unu adju? 
tantu alu imperatului Alessandru, principele Dolgo- 
ruchi, care a adufcu o epistola autografa a impe
ratului catra Domnitoriulu Romaniloru. Totu in 
acelu tempu a sositu si unu adjutantu alu coman- 
dantelui supremu alu .armatei russesci.

— Emișsari russi — dicu. foile străine r- 
respandescu in mii de essemplarie o brosiura vo
lanta intitulata „Viitoriulu României*,: in care se 
dice, ca natiunei romane in aliantia; cu Russi’a i 
va succede.] a-si întruni tbte părțile dismembrate 
de corpulu ei, a se constitui câ unitate politica si 
a fondâ unu stătu, care se ocupe unu locu linsem- 
natu in concertulu europeanu.

* *
• :1 * i

„Unirea demoor.* publica aceste :
,„Nici n’a inceputu inca resbellulu si toti se 

intrbba: care cu care ? Se pare ca de cate ori 
cestiunea Orientului, sbu mai bine desmembrarea 
imperiului ottomanu este pusa pe tapetu, trebue se 
se ivbsca si aceste doue cuvinte atatu de insem- 
natârie: conflagratiune europeana.

Se vorbesce si se vorbesce multu despre în
cordarea ce începe a se arată intre Franci’» si 
Germani’a. Se vorbesce si mai multu despre atitu
dinea ostila, ce va lua Engliter’a facia cu Russi’a 
indata ce se va audf cea d'intaia puscatura. — Ba 
ne-a sositu chiaru vestea, ca doue canoniere anglese 
s’au postatu in faci’a Galatiloru. Ge cauta ele 
acolo? D6r’ nu voru voi sa ne bombardedie ora- 
siele nbstre. Noe ne place a crede, ca voru fi nu
mai nesce corăbii, cari au desbarcatu ceva zaharu 
si cafea.

Ceea ce este pentru noi mai importantu de- 
catu ori ce* este scirea adusa de „Romanulu* de
spre atitudinea ce iea Austri’a. Asceptamu cu ne-; 
rabdare adeverirea acelei știri, pentru câ se ne 
potemu pronuntiâ. Pana atunci ne vomu abtienb 
dela ori-ce comentaria. Candu se va adeveri scirea, 
ca Austri’a merge mana in mana cu Russi’a, — 
si noi credemu că asiâ va face, ■— atunci ne vomu 
margini a intrebâ pe vecinii noștri numai atatu :

Ei, ddloru Unguri ?
Unde sunt manifestatiunile vâstre pompâse 

pentru neamulu lui Mahomed ? ;■
Unde sunt softalele vbstre, care s’au facutu 

frați de cruce cu cele din Constantinopole ?
Unde e sabi’a de onbre, ce a-ti datu lui 

Abdulu Kerim ?
Asia e, ca nu ve veți împlini asiâ de curendu 

visulu de auru, de a ve da manile cu Turcii peste 
capetele nbstre ?

Celu pucinu acuma vi s’ar’ presentâ ocasiunea, 
se dovediți si prin fapte simpathiile vbstre pentru 
frații voștri de rasa mongola."

i I '2'’<1H ■ •■

dVIessagîulw de deschiderea cor- 
puriloru le^iaitorie in Romani’a

in 14/26 Aprile 1877.
Domniloru senatori !
Domniloru deputati !

Grelele impregiurari, prin cari trece tibr’a 
nâstra M’au facutu se ve convocu in sessiunea 
extraordinaria.

Resbellulu a isbucnitu: staruintiele nbstre pe 
lenga lualt’a P6rta si poterile garante, câ neutra
litatea n6stra, pentru a carei’a mantienere, in de- 
cursu de unu anu, amu facutu atate sacrifici», si 
care de catra insesi cabinetele străine Ni se cere 
câ o datoria; staruintiele N6stre, câ acbsta neutra
litate se ni se recunâsca si câ unu dreptu, au 
remasu fora successu; Inalt’a P6rta a refusatu 



chiaru de a introduce acdsta cerere in sinulu con
ferinței din Constantinopole.

Intr’o asemenea situatiune, Romani’a, aban
donata de sprijinulu altor’a, nu mai are se conteze 
decatu pe sine.

Vomu invocă dâra ocrotirea Dumnedieului 
parintiloru noștri, care in 6r’a periculului nu ne-a 
lipsitu nici-odata.

Consultandu interessele natiunei, povetiuindu- 
ne de traditiunile stramosiesci, ne vomu radima 
pe patriotismulu tuturoru romaniloru, si la casu 
de nevoe vomu recurge chiaru la bratiulu fiiloru 
tierei. —

Domnii Mei, ddca astadi numai potemu a ne 
bucură de neutralitatea pamentului nostru, că ne
recunoscuta de nimeni, datori’a n6stra este, că cu 
ori-ce pretiu, cu ori-ce sacrificiu se facemu, că 
Romani’a se nu devină theatrulu resbellului, că 
orasiele si statele nâstre se nu fia prefăcute in 
cenușie, că populatiunile n6stre se nu fia masa
crate, că avuțiile nâstre, fructulu muncei in timpu 
de 20 de ani de pace, se nu se nimicâsca in 
midiuloculu unui resbellu, pe care nu-lu amu voitu, 
pe care nu famu provocatu prin vin’a nâstra.

Domniloru senatori!
Domniloru deputati!

înaintarea armateloru imperiale russe este unu 
evenimentu europeanu, in contra carui’a nu scimu, 
ca poterile garante se fi protestatu. Apartiene dv. 
că in poterea art. 123 din constitutiune, se tra
geți lini’a de urmare ce guvernulu Meu va avd 
a tienâ. f

Odata cu intrarea armateloru russesci pe ter- 
ritoriulu nostru, Maiestatea S’a lmperatorele Ale
xandru, unulu din puternicii garanti ai existenței 
politice si ai drepturiloru României, ne-a declaratu, 
ca nu, este in vointi'a sa de a lovi in aceste drep
turi, de a atinge institutiunile si guvernulu auto- 
nomu alu acestei tieri. Că semnu de recundscerea 
individualitatiei ndstre politice si de asigurarea 
pacinicei funcționari a institutiuniloru nâstre, Bu- 
curesci, capital’a României, nu va fi occupata de 
trupe russiene.

Pana ce dv. ve veți rosti, guvernulu Meu, 
facia cu armat’a imperiala, a obseryatu si va ob
serva o atitudine de reserva, singur’a ce este per
misa poterei executive intr’unu stătu constitutionalu. 
Acdst’a tienere in reserva este desemnata prin in- 
chiaiarea consiliului de miniștri, data si publicata 
in diu’a de 12 Aprile.

Ministeriulu Meu ve va spune t6ta corespon- 
dinti’a diplomatica tienuta de guvernulu Meu cu 
cabinetele străine, in midiuloculu ultimeloru eveni
mente. —

Domniloru senatori!
■ Domniloru deputati!
Missiunea dv. in acdsta sessiune extraordinaria 

este mărginită prin insesi impregiurarile durerâse, 
in midiuloculu carora patrî’a este iuveluita!

Activitatea dv. va avd mai cu deosebire a se 
occupă de situatiunea politica a tierei si a dă gu
vernului Meu midiuldcele trebuitârie pentru a potd 
face facie greutatiloru resbellului, pentru a apară 
drepturile si interessele României.

Astfelu, ddloru Mei, activitatea dv. fiind'u 
concentrata asupr’a unicei trebuințe de astadi: 
salvarea tierei si a institutiuniloru ei, amu totu 
temeiulu de a crede, ca pe acestu teremu divisiuni 
de partide, uri si sfasieri din laintru numai exista. 
Unu âppellu la înfrățire ar’ fi din parte-mi chiaru 
de prisosu. Fii ai aceleiași tieri, dv. nu poteti avă 
si nu aveți, amu firmă convicțiune, decatu unu 
singuru gandu, o sigura vointia, unu singuru scopu : 
Binele mumei nâstre a tuturoru, binele României!

Catu pentru Mine! ddloru senatori si ddloru 
deputati, fiți siguri, ca ’mi voiu face datori’a. Din 
diu’a, de candu amu pusu petiorulu ipe acestui!pa- 
mentu, am devenitu romanu. Din diu’a, de candu 
m’amu suitu pe acestu tronu, illustratu prin atati’a 
mari si glorioși domni, cugetările loru au devenitu 
marea gândire,a Domniei Mele : realtiarea României, 
împlinirea missiunei sale la gutele Dunărei, si mai 
pre susu. de tdte, mantienerea drepturiloru ei ab 
antiquo, apararea intregritatiei hotareloru ei. Si 
intr’ îndeplinirea acestei sânte datorii, fia bine în
credințat» tidr’a Mea, ca in capulu junei si bravei 
ndstre armate, voiu sci a plăti cu persân’a Mea.

Domnedieu se proteaga Romani’a !
Domnedieu se bine-cuvintedie patrioticele dv. 

lucrări. C A R O L U.
Presiedintele consiliului ministriloru, ministru 

de interne si ad-interimu la finance, I. 0. B r a t i a n u.

Ministru afaceriloru străine, M. Cogalniceanu. ’ 
Ministrulu agriculturei, comerciului si alu lu- 

crariloru publice I. D o c a n u.
Ministrulu culteloru si alu instructiunei publice 

G. C h i t i u. 1
Ministrulu justiției I. Campineanu.
Ministrulu de resbellu, generalu A. Cern atu.

Conventiunea speciale privitâria la 
trecerea trupeloru russe prin Romani’a suna asia:

Art. I. Guvernulu Altetiei Sale Domnului 
României Carolu I asigura armatei russe, care va 
fi chiamata a merge in Turci’a, libera trecere prin 
territoriulu României si tratamentulu reservatu ar
mateloru amice.

T6te chieltuielele, cari ar’ potd fi ocasionate 
de trebuintiele armatei russe, de transportulu seu, 
precumu si pentru satisfacerea tuturoru trebuintie- 
loru sale, cadu naturalmente in sarcin’a guvernului 
imperialu. .

1 . Art. II. Pentru-că nici unu inconvenientu 
său periculu se nu resulte pentru Romani’a din 
faptulu trecerii trupeloru russe pe territoriulu seu, 
guvernulu Majestatii sale Imperatorului tuturoru 
Russiloru se obliga a mantiend si a face a se re
spectă drepturile politice ale statului romanu, astu- 
feliu cumu resulta din legile interiâre si tratatele 
existente, precumu si a manțend si a apara in
tegritatea actuale a României.

Art. III. T6te detaiiurile relative la trecerea 
trupeloru russe, la relatiunile loru cu autoritatile 
locale, precumu si t6te învoielile, cari ar’ trebui 
se fia luate pentru acestu sfersitu, voru fi consem
nate intr’o conventiune speciale, care va fi inchiata 
de delegații ambeloru guverne, si ratificata in 
același timpu că si cea de facia, si va intră in 
lucrare de odata.

Art. IV. Guvernulu Altetiei Sale Domnului 
României se obliga a obtiend pentru conventiunea 
de facia, precumu si pentru cea menționata la art. 
precedentu, ratificarea ceruta de legile romane si 
a face imediatu esecutorie stipulatiunile cuprinse 
intr’ens’a.

Dreptu aceea plenipotențiarii respectivi au 
pusu pe conventiunea de facia semnaturile loru si 
sigilulu armeloru loru.

Facutu in Bucuresci la 4/16 Aprile, anulu 
gratiei una miia optu sute sieptedieci si siepte.

Semnatu: Bar. DimitriStuart, 
aginte diplomaticu si consulu generalu alu 

Russiei in Romani’a.
(L. S.)

Semnatu: M. Kogalnicdnn,
Minisrulu afaceriloru străine alu României.

(L. S.
Aceste conventiuni s’au votatu in 16 Aprile 

de camera cu majoritate de 79 voturi in contra la 
25 ; 6r’ in 18 Aprile ndptea si fie senatu cu 41 
contra la 10 voturi.
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Manifestul n
M a j, S. imperatului ALEXANDRU 

catra Rusei'a.
Supușii noștri fideli cunoscu interessulu celu 

viu ce amu portatu popolatiuniloru creștine, sub^ 
jugate de Turci’a. Dorinti’a nâstra de a amejioră 
sdrtea ei si a o garantă, se impartasiesce de catra 
intrdga națiune russa, care se arata si astadi gafa 
de a face mari sacrificie spre a usiură sârtea cre- 
stiniloru din peninsul’a balcanica. Averea si sângele 
supusilpru, : noștri ne a fostu totuddu.na scumpe. 
Intrdga nâstra guvernare dovedesce silințele nâstre 
continue de a păstră pentru sant’a nâstra Russia 
binefacerile păcii.

N’amu incetatu de a fi animați de acdsta 
silința de candu au isbucnitu evenimentele triste 
in Bosni’a,' Herzegovin’a si Bulgari’a. Noi amu 
avutu totudeuna scopulu de a dobândi, pe drumulu 
de negociatiuni pacinice si in înțelegere cu pote
rile cele mari, aliatii si amicii noștri, ameliorarea 
sârtei crestiniloru in Orientu.

Duoi ani neintreruptu ne amu sfortiatu spre 
a face pre P6rta de a introduce reforme, prin care 
ar’ fi potutu creștinii se fia scutiti de arbitrariulu 
autoritatilbru locale. Introducerea acestoru reforme 
eră pentru Pdrta o indatorire, la care dens’a se 
obligase prin tractate anteriâre.

Silințele ndstre, sustienute pe cale diplomatica 
prin o înțelegere a tuturoru poteriloru, n’au reusitu 
la tint’a dorita. Pârt’a a remasu neclintita in re- 

fusulu seu a tuturoru garantieloru pentru sigurau- 
ti’a crestiniloru; ea a declinatu cererile conferinței 
la Constantinopole, pe cata vreme conferinti’a s’a 
silitu de a intrebuintiă tdte midiuldcele de îm
păciuire.

Noi amu propusu celoru alte cabinete de a 
face unu protocolu specialu, care ar’ contiene cele 
mai esențiale conditiuni ale conferentiei din Con
stantinopole si care ar’ angagiâ pe Pdrta, de a se 
uni cu acestu actu internationalu, care a insemnatu 
limitele cele mai din urma ale intentiuniloru nâstre 
pacifice.

Așteptările nâstre asiă de juste nu s’au im- 
plinitu. Pdrt’a n’a cedatu dorinței unanime a Eu
ropei christiane, dens’a n’a voitu se consimtia la 
conclusiunile protocolului.

După ce t6te silințele nâstre pacinice n’au 
isbutitu, ne vedemu siliți prin obstinarea orgolidsa 
a Porții de a întreprinde acte mai decissive. Aed- 
st’a ne este impusu prin simtiementulu equitatii si 
alu dignitatii ndstre proprie. Pârt’a, prin refusulu 
seu, ne a silitu de a face appellu la arme.

Adâncu convinși de justiti’a causei. nâstre, si 
avendu confientia cu smerenie in mil’a Ddiedsca, 
facemu prin acdst’a cunoscutu, ca momentulu, pe 
care ’lu prevediusemu candu amu pronuntiatu acele 
cuvinte, la care a aderatu tdta Russi’a cu atat’a 
unanimitate, a sositu. Noi ne pronuntiasemu de a 
intră in acțiune singuri, ddca o vomu gas! ne- 
cessariu, si ddca onârea Russiei o va cere. Ru- 
gandu-ne lui Ddieu, se binecuventedie armatele 
nâstre eroice, amu datu ordinulu de a trece gra
nițele Turciei.

Datu la Kisieneu la 12/24 Aprile 1877.
Semnatu: ALEXANDRU.

Manifestulu
marelui principe Nicolae catra poporulu romanu.

Locuitori romani!
Prin porunc’a M. Sale Imperatului tuturoru 

russiiloru, armat’a s’a, ce sub a mea comanda e 
insarcinata de a combate in contr’a Turciei, intra 
adi in tidr’a vdatra, care nu pentru antai’a data a 
intimpinatu cu bucuria oștirile russesci; vestindu-ve 
acdst’a, ve declaru, ca venimu la voi că vechi pre- 
tini si voitori de bine. Nadajduiescu a găsi la voi 
aceesi sufletdsca primire care au aretat’o străbunii 
voștri ostiriloru nâstre in trecutele resbelle, ce le 
amu avutu cu Turcii. Din partea mea, confor- 
mandu-me porunciloru imperatescei Sale Măriri, 
Prd înaltului meu frate, socotu de a mea datoria 
a face cunoscutu, voue romaniloru, ca trecerea 
ostiriloru nâstre prin tidr’a acdst’a, unde voru stă 
numai vremelnicu, nu trebue nici decumu sa ve 
turbure, guvernulu vostru fiindu consideratu de noi 
că unu guvernu amicu. Ve invitu ddr’ prin acdst’a 
a urmă in pace îndeletnicirile vdstre si ă usiură 
armatei chipul-u de a satisface nevoile si trebuin
tiele sale. Totu-deodata amu luatu tdte mesurile 
pentru ca ori-ce s’ar’ dă armatei sa fia platitu fora 
intardiare si pe intregulu de catra cassieri’a mili
tară. — Ve este cunoscutu, ca armat’a Majestatii 
Sale se vestesce prin puternica disciplina; sunt 
incredintiatu ca ea 'si va padf cinstea in midiu
loculu vostru ; oștirile nâstre nu ve voru turbură 
liniscea si voru respectă legile, persdnele si averile 
cetatieniloru pacinici.

Romani! Strămoșii noștri si-au versatu sân
gele pentru libertatea vâstra. Me socotu in dreptu 
a ve cere concursulu pentru armat’a, care trece 
prin tiăr’a acdst’a, spre a da mana de ajutoriu 
chinuitiloru chrestini de preste Dunăre, a caroru 
nenorocire a atrasu nu numai compătimirea Russiei, 
ci chiaru a Europei întregi. Nicolae.

Manifestulu de resbelualuRussiei. 
Ordinu trupeloru armatei active.

Cuartirulu generalu. 
KISIENEU, 12. Aprile 1877.

De sute de ani apasa jugulu turcescu pe frații 
noștri creștini.

Mare este robi’a loru. Totu ce este scumpu 
omului, sant’a religia a lui Ohristu, numele onestu, 
averea cascigata prin sudâre si sânge, totulu este 
batjocoriți, profanatu de catra necredintiosi.

N’au potutu suferi neuorocirile, s’au resculatu 
contr’a opressorului, si dta acumu doui ani curge 
sângele crestinescu, orasiele si satele sunt arse, 
averea predata, femeile si fiicele desonorate, popu
latiunile unoru locuri pana la unulu masacrate.



Tbte staruintiele monarchului nostru si a gu- 
verneloru străine, pentru imbunatatirea traiului 
crestiniloru, au remasu infructubse. Mult’» rabdare 
a Cearului nostru liberatoru s’a sfarsitu.

Ultimulu cuventu alu Cearului este disu. 
Resboiulu Turciei este declaratu.
Comandamentulu armatei mie este incredintiatu.
Noe ni-a cadiutu sbrtea a implinf voi’a Cea

rului si a sântei delegatiuni a strabuniloru noștri.
Nu pentru cuceriri mergemu noi. Noi mer- 

gemu in ajutorulu fratiloru noștri batjocoriți si 
opresati, si spre apararea religiunei lui Christu.

Asia dhr’ inainte! Caus’a nbstra este santa 
si cu noi este Domnedieu!

•Sunt incredintiatu, ca fiacare dela generalu 
pana la soldata, isi va îndeplini datori’a s’a si nu 
va rusinâ, numele russescu. Fia pentru tient’a nbstra 
acestu nume totu atatu de ingroditoriu câ si in 
timpurile trecute. Se nu ne oprbsca nici obstacolele, 
nici greutățile, nici tenacitatea inemicului. Inse 
pacinicii locuitori fia de ori-ce religiune si de 
ori-ce naționalitate, precumu si averile loru, se fia 
pentru noi inviolabili. Nimicu nu trebue se fia 
luatu fora plata. Nimeni nu trebue se-si permită 
arbitrariulu.

Astfelu, eu ceru dela toti si dela fiacare in 
parte, cea mai sevșra regula si disciplina. In 
acdst’a este tari’a nbstra, chediasiuirea successului, 
onbrea numelui nostru.

Amintescu trupeloru, ca trecundu, noi intramu 
in Romani’a, tihra din* timpurile cele mai vechi 
noe pretina, pentru liberarea carei’a s’a versatu nu 
pucinu sânge russescu. Sunt incredintiatu, Ga acolo 
noi vomu intempinâ aceeași ospitalitate, pe care au 
gasit-o străbunii si părinții noștri.

Ceru câ in schimbulu acestoru sentimente, tbte 
gradele se resplatbsca fratiloru si amiciloru noștri 
cu amicia perfecta, cu padirea reguleloru stabilite 
la ei si cu ajutorulu desinteressatu contr’a turci- 
loru. Er’ candu va fi ne'voe, se le apere averea si 
casele loru câ ale nbstra proprii.

Sa se cethsca acestu ordinu la tbte companiile, 
escadrbnele, sotniile si bateriele.

Comandantu supremu, inspectoru generalu de 
cavaleria si ingineria N i c o 1 a e.

Koutati diverse.
— Promotiuni in armat’a se făcură 

multe, intre aceste se afla si d. brigadieru van der 
Sloot Valmingen inaintatu la generalu- 
maioru, cărui corpulu officierescu alu garnisbnei 
din Brasiovu i a adusu felicitările sale In 28 Apr. 
si sbr’a i se facil una serenada strălucită înaintea 
cortelului. Din partea nbstra inca i se făcu cele 
mai cordiale felicitări 1 — Se inaintara la campi- 
maresiali-locot. 4, la generalu-maiori 8 inși, la 
coloneii 35, la vice-coloneli 62, la maiori 83, la 
căpitani de classea I si II vr’o 30 s. a. s. a. 
Asemene se făcură avancemente multe si intre 
honvedi si gendarmeria, incatu Auatro-Ungari’a e 
inlesnita a-si mobilisâ armat’a, la casu de asia, 
in 14 dile.

— (Artist! romani.) Una trupa 
romana, sosita din Romani’a, sub direcțiunea dlui 
Zacharia Burienescu, ne incantâ in 29 Apr. 
sbr’a in sal’a dela „Nr. 1“ cu una representatiune 
prb plăcută. Avuramu ocasiunea de a vedh deose- 
bitulu meritu si talentu alu dlui Burienescu, 
care nu numai, ca e unu comicu excellinte, dhr’ 
mai e si cantaretiu prea placutu. Concertulu lui 
cu o bucățică de cbja de mesteacanu este uni cu 
in feliulu seu. Aflamu, ca la invitatiunea-mai 
multoru concetatiani s’a deciau d. Burienescu a 
deschide unu abonamentu pentru 10 repre- 
sentatiuni cu cate 5 fl. de persbna, br’ pentru 
familii cu scadiementu. Credemu, ca on. noștri 
concetatiani, cari tienu la imbraciosiarea artiloru, 
si mai multii a celoru din sinulu nationalitatii ro
mane, voru sci incuragia pe acești artiști romani 
excellenti, mai vertosu, ca program’» loru se com
pune din piese alese, chansonette si cuplete nu 
numai fbrte amusante si delectatbrie, ci si n a- 
t i. o n a 1 i si morali.

Publiculu, care a asistatu la representatiunile 
trecute, -si a aratatu recunoscienti’a meritata de 
bravii acești romani prin applause dese si unanime, 
care in adeveru le si competu.

— (Curcubeu.) Adi in 1 Maiu n. tocma 
intre 12 si 1 bra se vediîl in giurulu sbrelqi unu 
cercu pomposu, cu colorile expresse de curcubeu, 
ceea ce si fii obiectu de contemplatiune rara.

— C 1 u s i u. (Abusuri.) La inspectoratulu 
locale de contributiuni . se descoperiseră abusuri si 
neregularitati asia de scandalbse, catu in siedinti’a 
comissiunei municipale din 11 Apr. insusi procu- 
rorulu se vediîl necessitatu a denuntia miseriile 
acele si a cere investigatiune.

— (Passiune de diaristi.) Literati- 
loru maghiari din Transilvani’» le casiuna a funda 
diaria mititele in cele mai multe orasiele ale tierei, 
care inse pana acumu apusera unele după altele, 
totu numai de bol’a hecticei finantiarie. Lasu ca in 
Murasian’a (M.-Vâsârhely) diariulu, ce ese acumu, 
este pbte a cincea încercare, celu dela Odorheiu 
nici nu mai scimu dbca a reinviatu sbu nu, dâra 
mai de curendu resarf unulu in Salagiu, altulu in 
Desiu si brasi altulu in Hunedbr’a. In S.-Szt.- 
Gybrgy diariulu „Nemere* pare ca o mai duce 
terisiu-grapisiu, insultandu. si injurandu secuiesce. 
Este pentru ori-care poporu mare nefericire, candu 
nu’si mesura poterile, candu saraculu se încerca a 
maimuți pe cei bogati, > ignorantulu pe cei mai in- 
vetiati, nepotintiosulu pe cei potenti.

— Gestiunea cercuriloru electo
rali transilvane, tractata si de noi pe 
largu in Nr. 5 alu Gazetei, a inceputu se turbure 
din nou cercurile diarieloru din Clusiu ; si fiindu-ca 
la ordinea dilei este acuma proiectulu de lege alu 
ministeriulai, se apuca si aristocraticulu „Ebredbs* 
câ se’lu scarmene, firesce in sensulu seu.

— Mare blastematia s’a descoperitu 
la Versietiu in Banatu, sbcia cu hoti’a dela cass’a 
de economii din Lugositi, adeca preste 200 (doue 
sute) de mii florini dilapidati din averea acelei 
comune orasiene. Ministeriulu deocamdată numai 
catu a suspinsu si in parte destituitu pe funcțio
narii mai de frunte, dandu’i si in cercetare disci- 
plinaria. Dbra bine dicu unele diarie, ca aici hoti’a 
nu se facil numai intr’unu anu,1 ci ea a fostu 
practicata de multu, prin urmare complicii la hoția 
trebue se fia numeroși; de aceea ele intrbba cu totu 
dreptulu, ca orbi au fostu funcționarii dela exacto- 
ratulu centrale din B.-Pest’a, pentru-câ de atati 
ani se nu descopere nimicu. Tocma acuma, in 
dilele acestea curge unu procesau fbrte ridiculu, 
demnu de abderiti, intre una judecătoria de cercu 
din B.-Pest’a cu cea dela orasiulu Ungvaru pentru 
1, citesc©: unu cruceriu, numeratu mai multu 
de unu negutiatoriu scapatatu. Bietulu omu ne- 
fericitu vrea se remana perdutu acelu unu cru
ceriu, dbra nu’Iu mai Ițisa in pace si nu mai 
scapa de sorociri, ca-ci acuma se dice, ca judecă
tori’» dela B.-Pest’a ar’ fi transmisu din erbre 
acelu unu cruceriu de doue ori la Ungvaru. 
Acbstâ bravura de cantabilitate o aflamu descrisa 
pe largu in diariele maghiare, dbra mai cu spiritu 
in „Ebr.* Nr. 72.

— Renumit’a cetate C a s s o v i a (Kassa) din 
Ungari’» este datbria 1» banc’a naționale 111 mii 
fi., pentru care acbsta acbse la vendiare moșiile 
hipoțhecate ale acelei cet'ati intr’unu complexu de 
3 mii jugerel Din acea causa in 18 Apr. se facil 
revolta, din care primariulu si cativa funcționari 
municipali numai aparati de catra unu despartie- 
mentu de miliția territoriale (honvbd) acapara cu 
vibtia. Cassovia fusese sub austriaci renumita câ 
cetate administrata bine.

Estrasil din processulu verbale luatu in 
siedinti’a adunarei eparchiale protopop, din proto
pop. gr.-cath. alu Sibiiului, tienutu la 17 Aprile.

Presied. I. V. R u s u , presenti 45 represen- 
tanti âi comuneloru bisericești respective.

1. Unulu dintre notari, I. Encescu perlege 
reportulu generalu despre starea invetiamentului 
populariu din protop. resp., pre tempulu dela în
ceperea cursului pre anulu scol. 1876/7 pana >in 
presentu, cumu si despre dispositiunile luate in 
favbrea promoverei causei scolastice.;

In nexu cu acelu reportu gbn. se perlegu si 
desbatu reportele speciali despre starea scbloloru 
de pomaritu si gradinaritu: despre frecuentarea 
scbleloru, despre mesurele luate pentru provederea 
scbleloru cu tbte recuisitele scol, prescrise, unde 
atari ar’ lipsi inca, cumu si despre provederea 
prunciloru cu cârti scolastice etc, Reportele se iau 

spre sciinti», prelanga esprimarea de multiamita 
presidiului resp. protopopului si la propunerea dlui 
baronu U r s u se decide a se aratâ la viitbri’a 
adunare cu numele, atatu acele direcțiuni scol., 
senate scol, parochiali, cumu si invetiatorii, cari 
si-implinescu cu zelu datorintiele loru faci» cu 
caus’a scolastic», catu si acele direcțiuni, senate 
scol, si invetiatori, cari dbra nu ar’ corespunde 
oblegamenteloru sale faci» cu scbl’a, câ astfeliu, 
celi demni, se-si primbsca recunosciinti’a meritata, 
br’ celi nedemni, se se inferedie cu meritata 
reprobare.

2. Se lbga de consciinti’a toturoru celoru com- 
petenti, a lucrâ cu totu zelulu si cu tbta ocasiunea 
pentru ameliorarea salarialoru docentali.

3. Se dau esplicatiuni despre cuprinsulu si 
applicarea regulamentului de organisarea scbleloru 
din archidiecesa si se iau mesuri pentru strict’» 
observare a dispusitiuniloru cuprinse in acelu re
gulamente.

4. Se desbate si statoresce regulamentulu in 
caus’a infiintiarii unui fondu pentru bibliothec’a 
tractuale.

5. Se adopta ide’a infiintiarei unui fondu tra
ctuale pentru provederea, prunciloru miseri cu căr
țile si recuisitele scol, necessarie, si se esmitte o 
comissiune pentru elaborarea unui proiectu in ast’a 
privintia. mm.

/ M a i u o u.
Din Londonu se telegrafbdia dela 1 Maiu, ca 

o proclamatiune a reginei anuncia cea mai stricta 
si riepartjale neutralitate din partea Angliei in de- 
cursulu resbelului russo-turcescu. Asemenea neutra
litate a proclamatu si Franci’a, Itali’a, Germani’» 
si Austro-Ungari’a, ceea ce va se dica, ca poterile 
europene vreau se localisedie resbelulu si se lase 
atatu pe rusei, catu si pe turci in man’a sortii 
loru. Inse cu tbte aceste unu evenimentu nepre- 
vediutu pbte de adi pana mane se complice in 
resbelu chiaru si pe cele mai neutrale poteri.

— Dela Bucuresci se telegrafbdia totu din 
1 Maiu nou, ca guvernulu a presentatu camerei 
unu proiectu de lege pentru accordarea unui m o- 
r a t o r i u.

— Comandantele supremu alu 'armatei rus- 
sesci de sudu anuncia, ca a ocupatu orasiele ro
mane Braila, Galați, Ismailu si Chilia. Navigatiu- 
nea pe Dunăre s’a interdisu. Porturile Brail’a si 
Galați sunt aperate contra bombardamentului tur- 
cescu chiaru prin nisce canoniere anglese. Russii 
au confundatu torpedi iu Dunăre la gur’a riului 
Siretu, câ se apere podulu dela Borbosi contra 
bombardârei turcești. — In sinulu armatei turcești 
concentrate la Silistri’a domnesce morbulu tifus in 
gradu inspaimentatoriu ; 70 — 100 de bmeni moru 
pe di. —

— In Fanarulu Oonsțantinopolei a eruptu in 
29 Aprile unu incendiu infricosiatu, care a pre- 
facutu in cenușia 600 de case.

— Principele Nichita a capetatu dela impe- 
ratorele Russiei ordinulu sântului George pentru 
bravurele si resultatele obtienute in resbelulu cu 
turcii. —

Cursurile
la bursa in 1 Maiu 1877 stă asia:

)

Galbini imperatesci — — 6 fl. 06 cr v. a,
Napoleoni — — — 10 „ 31 1
Augsburg — — — 111 „ 20 n
Londonu — — — 125 „ 75
Imprumutulu nationalu — 63 , 60 »
Obligațiile metalice vechi de 5°/0 70 „ 50
Obligațiunile rurale ungare 71 „ 50 n

„ „ temesiane 70 r» n
„ ii „ transilvane 68 n ~~~ »
„ „ ' croato-slav. —

Acțiunile bancei — — 763 n •
„ creditului — — 138 „ 25 ft n
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