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Imperiala Rassiei.
iVI.1 F i n a n t i e I e. Popârale Russiei au 

palît’o;cu miniștrii ei de finantie curatu asia, cumu 
pățiseră cele mai multe staturi europene si anume 
Austri’a pana in a. 1861. Intunerecu grosu domină, 
prqstp tdte ramurile finantieloru; prea pucini eră, 
carii cunoscea veniturile, spesele, datoriile statuluij; 
ba iu unele timpuri confusiunea era atatu de mare,' 
in catu nici' insusi ministrulu de finantie' 'hu sciâ1 
unde’i sta1 capulu. lndăta inse la anulu după Au- 
stri’ă, adeca in 6 Fauru 1862 se publică din 
espress’a porunca a imperatului Alesandru budge- 
tulu generale alu imperiului cu t6te părțile sale. 
Acea publicatiune făcu in Russi’a epoca, precumu 
a facutu la noi anulu 1860 cu deschiderea sena
tului imperiale ad hoc. Lumea incepîi a’si deschide 
si a’si șterge ochii; diariele se puseră pe comen
tariu si critice; barbatii de stătu dela finantie si 
chiaru ministeiiulu intregu inghitiâ la noduri, dra 
imperatulu se simtia usioratu multu in consciinti’a 
sa, care’i siopt.ea luiTe insiehra ei pe tine, ’ti 
legara ochii cu anii întregi, ’tț«facura. budgete si 
bilance înfiate si false: acumă ’i irifla pe ei lumea, 
le frdca piperiu sub nasu si’i invetia' mațhematica 
mai buna.

Contributiunile, mon.opolele, regaliele si alte 
venituri ale statului russescu semena mai t6te cu! 
ale ndstre său cu ale altoru staturi europene si 
sunt multiplice. Cu t6te acestea veniturile statului 
russescu pana la mârtea imperatului Nicolae' era 
relative târle modeste, ca-ci ele nu ajungea la 200 
millidnș .ruble de argintu.*)  Ddra , in a. 1862 
acelea venituri ajunseseră la sum’a de 310,619.739 
ruble. Pe atunci inse si spesele începuseră a cresce 
asia de tare, in catu deficitulu. din esceptiune de
veni regula. Căușele acestei anomalii sunt cunoscute. 
Regimulu decisu a introduce mulțime de reforme 
salutarie, se vedih necessitatu a versa millidnele 
cu mana plina. Meliorarea salarieloru in t6te ra
murile administratiunei publice, reorganisarea ar
matei, restaurarea flottei, care suferise greu in 
1854/5, înmulțirea scâleloru, apoi constructiunea 
catu mai rapede a jcaliloru ferate in diverse dire
cțiuni si pe distantie enorme, infiintiarea de mai 
multe fabrice gigantice, multiplicarea lucrariloru 
montanistice etc. etc., trebuea firesce se inghitia 
in restimpu de ani 20 nu numai millidne, ddra 
milliarde. Urmarea fă, ca Russi’a inca lua refugiu 
la împrumuturi si la bani de charthia. Prin emis- 
siunea de note s’au facutu in Russi’a că si la noi 
abusuri fârte mari, din causa ca in acestu punctu 
gubernulu nu se tienea de cuventuld1 datu, ca va 
emitte numai cutare suma fixa, dra mai multe nu, 
si ca la terminulu' va trage notele din circulatiune 
si le va arde; ci după-ce avea .press’a la mana, 
punea de tipariea mereu la note. Capitaliștii Eu
ropei afiara de acestu abusu; de aceea candu 
Russi’a se mai adressă catra ei pentru unu nou 
imprumutu, ei nu voira se’i dă bani. Indesiertu 
miniștrii russesci punea manile in sioldu si se 
laudă cu avuțiile naturali nedesecate ale Russiei,
---------------------------------------- ii. ’i ■■ i . >

*) Rub, Rubi = rubla este moneta de ar
gintu divisă in 10 grive său 100 cope'ce. 1 rubla 
de ătg. este’= 4‘franci/— 1 tal'eru' 2x/a grositie 
prussiane. Monetele rusiesci de a'uru sunt ducați 
imperiali de cate 3 si de 5 ruble 15 copece.
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pentru-ca ceia le respundea scurtu: Prin abusurile 
vdstre finantiali v’ati discreditată. Adeca russii o 
patira că si ungurii.

Astadi veniturile Russiei ‘bsu' la 420 milliâne 
de ruble, ddra spesele inca Du sunt mai mici, 
adesea mai mari. Datoriile consolidate ar’ fi numai 

i U . < • t li 1 , ’ i
vre-o 650 milli6ne; pe folosu inse, ca charthi’a- 
moneta cerculddia in suma preste 700 de milliâne, 
care inca este datoria, ca-ci metalulu ce se dice 
Stock că garanția, este abia de 56 milli6ne ruble. 
Mai sunt si alte datorii neconsolidate. Sum’a to
tale. a datoriiloru passive ale Russiei ascende astadi 
la 1 miliardu si 800 millidne ruble de argintu, 
si se pdte prevede, ca in urmarea bellului actuale 
va trece preste 2 milliarde. Intr’aceea finantiarii 
Russiei credu tare in inmultirea accelerata si con
siderabile a -venituriloru, din :causa ca mai multe 
sute de milliâne s’au datu pe întreprinderi pro
ductive, intre care la loculu antaiu sunt scâlele, 
calile ferate si cu ajutoriulu acestora înflorirea 
agriculturei, a industriei si comerciului. Destulu 
inse, ca astadi finantiele Russiei nu sunt de locu 
strălucite, totuși nici pe de parte nu stau asia reu 
că ale nâstre; ca-ci 2 miliarde ruble, adeca circa 

miliarde florini v. a. aruncata pe vre-o 80 
miliidne locuitori este relative multu mai pucinu, 
decatu preste 3 miliarde florini v. a. catu făcu 
datoriile auștro-unguresci, aruncate numai pe 36 
millidne de locuitori. ,1 M i

i Comerciulu Russiei ia' pe anu ce merge, în
tindere totu mai mare. Tractatele de comerciu in- 
chieiate mai cu t6te staturile, bance numerâse, 
mulțime de companii mari comerciali întinse mai 
alesu in Asi’a, societăți de asecurantia si naviga- 
tiune, sc61e comerciali, tribunale comerciali, apoi 
vigords’a apararq a comerciului maritimu prin ma- 
rin’a russdsca, toti acești factori au concurau, că 
acelu comerciu alu Russiei se insufle grija chiaru si 
Angliei. Sub imperatulu Nicolae Russi’a avea caii 
ferate numai pe distantia de 132 miluri, adeca 
dela St.-Petersburg la Varsiavi’a si Cracavi’a, si 
alta linia la Moscu’a.. Astadi diversele caii ferate 
russesci se apropia la 1 miie de miluri lungime. 
In a. 1868 era deschise vre-o 14; de atunci s’au 
mai facutu altele, una chiaru si preste Gaucasu.

Ar’ fi 8e mai atingemu cate ceva si despre 
armat’a Russiei, ddra pentru-ce ? candu cei multi 
dintre noi potu se aiba ocasiune a o vedd in ve- 
cinetate, de apr6pe, facia la facia. Acea armata a 
trecutu si trece mereu prin diverse reorganisatiuni, 
că si a ndstra, că a Franciei si că cele mai multe 
din Europ’a. Brutalitatea, care înainte cu 25—30 
de ani eră asia ddsa, la maioritatea officiariloru 
russesci, că si la cei austriaci, prussaci,'' francesci, 
a disparutu in partea sa cea mai mare la gene- 
ratiunea noua crescută in sc61e bune si infrenata 
prin legi salutarie. Eră si înainte cu 30 ani de
stui officiari de cultura superiora, alaturea cu ei 
inse dai de alții brutali, mojici, crudeli. In 1849 
contessele si baronessele ndstre dela Clusiu -si pe- 
trecura vre-o 2 luni minunatu de bine cu officiarii 
din regimentele de hussari comandate de generalulu 
Pavlov^ dra acesta dupa-(ce esise in Bucovina pe 
la inceputulu lunei Octobre, laudă multu catra noi 
ospitalitatea dameloru maghiare din Clusiu. Gene
ralii’ Liiders si Hassfordt eră' adeverati cavaleri; 
din centra, generalulu Engelhardt (aici in Brasiovu)

1877.
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sblcolonelulu'Vrangel eră totu asia de brutali că 
Perczel, că br. Banffy la unguri. 1

Ar’ voi cineva se scla numerulu armatei rus
sesci ? Dorintia fârte anevoia de implinitu. Acelu 
numeru se schimba pe fîacare anu, după impregiu- 
rari si necessitati, dra in realitate elu remane 
totudeauna unu secretu alu prea puciniloru generali 
din centrulu administratiunei. Asia este in tdte 
staturile si asia cauta se fia. In totu casulu, ddca 
vomu lua pe timpu de pace armat’a Russiei cu 
300 de mii, dra in timpuri bellice de 800 mii 
pana la 1 millionu celu multu, nu ne v.omu de
părta prd tare de adeveru. In trecutu servitiulu 
era fârte greu si lungu, de 20 de ani. Imperatulu 
Alesandru II -lu scaditi la 15 ani cu reserva cu 
totu. Servitiulu activu se întinde celu multu pe 8 
ani., ba in timpulu din urma se micsioră pana la 
4 ani. Fiiulu unicu e scutitu, cumu si filii altoru 
familii, ddca 1. din ei se afla in servitiu. Nobilii, 
preutii, cetatianii de 1 si 2-lea rangu, sunt ase
menea scutiti.

Ne adoperaramu in acdsta serie scurta de 
articlii a da 6re-si-care noțiuni despre starea de 
cultura, că si de barbaria a imperiului russescu. 
De si unu jocu alu destinului ne făcuse că se 
cunâscemu multe lucruri rusiesci din propri’a espe- 
rientia, totuși noi aici amu urmatu mai' multu 
unoru auctori germani, cari nici-decumu nu au 
plăcere a scrie in favdrea slaviloru si cu atatu 
mai pucinu intru a russiloru; ddra ei n'au avutu 
incatrau, au scriau parte mare ceea ce au vediutu 
cu ochii loru.

Cultura, barbaria? Compatriotii noștri maghiari 
-si făcu spaima, se adopera din respoteri se ne 
sparie si pe noi cu barbari’a russdsca. Se afle 
densii, ca noi tocma din contra, nu avemu nici o 
frica de barbari’a, fia russdsca, fia turcdsca, fia 
maghiara. Nu barbari’a va mai fi in stare de a 
transforma pop6ra si pe tdta Europ’a, ci c u 1- 
tur’a, civilisatiunea. De va mai fi in 
stare Russi’a se’si întindă si stabildsca poterea sa 
in unele tieri europene, ea nu o va face cu armele, 
catu mai virtosu cu institutiunile, cu legile create 
in spiritu mod.ernu, cu 1 i m b’a si literaturi 
russdsca, care facil si pana acuma progresse 
admirabili. Aci este pericululu, si nu in cnuta ori 
in Siberi’a; dra midiuloculu de scapare este: a 
oppune la legi bune altele si mai bune, libertate 
la libertate, limba la limba, literatura Ia literatura, 
spiritu si elanu naționale la spiritu si trufia na
ționale, in fine, ddca se va cere, braciu la braciu, 
peptu la peptu, toti in unire, m6rte cu on6re. O 
de ar’ aud! si pricepe romanii vocea timpului 
nostru ! G. B.

__________ >■ II

Rrasiova, in 16 Iuniu st. n.
Inca odata se constata adeverulu, ca t6ta 

forti’a si valtirea. domniloru unguri consta in gura. 
Ddca n’ar’ avd ei darulu calumniarei, alu falei 
g61e si alu amenintiatului cu vorb’a si cu pdn’a, 
apoi dieu nu sciu cine ar’ mai da vr’o pară chiâra 
pe ei. De doi ani incăce ei au facutu atata larma 
cu noulu pactu dualisticu; au amenintiatu monar- 
chi’a austriaca chiaru si cu distrugere si dis61vere, 
ddca nu li se va face pe voia, si totuși i vediu- 
ramu si vedemu, ca in momentele decidietdrie sciu 
cu atata delicatetia și gratia a se da după peru, 
incatu trebuie se-i admiri. In dilele aceste eră 
vorb’a, ca ungurii noștri cunice unu pretiu



nu se voru învoi, câ impacatiunea dualistica se se 
amane pana la tbmna, pentru-ca in acesta ama- 
nare vedu intentiunea neamtiului de a păcăli de 
nou; astadi inse vedemu, ca in siedinti’a dela 
11 Iuniu c. a camerei deputatiloru insusi dlu 
Tisza a declaratu, ca proiectele legiloru de impaca- 
tiune nu voru veni in dicussiune pana la tbmna, 
din care causa camer’a inca se va amanâ pre la 
finele lunei curente. Acesta politica interna cores- 
ponde intru tbte politicei loru esțerne din tempulu 
din urma. Mai antaiu nu lasă pe muscali se trbca 
Prutulu, după aceea voiau se-i impedece la Oltu, 
acumu suntu buni bucuroși, dbca muscalii voru trece 
mai curendu Dunarea, câ se se departedie odata 
dela confiniele loru. Intru adeveru, blamagiu nemo- 
ritoriu! Dbr’ asiâ le trebuie, dbca ’si uita de 
proverbiulu loru celu bunu „sokat okar a szarka', 
de nem birja a fyrka®, — cotiofana multe voiescd, 
inse cbd’a n’o inlesnesce.-j . • /,

— Totu gur’a domniloru unguri ne spune, ca 
prin districtulu Fagarasiului ambla. emissari, din 
Romani’a si recrutbdia feciori pentru batea romana. 
„Magyar Polgâr® din Clusiu insîra chiaru cu nu
mele pre vr’o siepte teneri intelligenti' romani din 
Fagarâsiu, cari ar’ fi trecutu preste Carpati du- 
cun.du cu sine inca yr’o siepte soldați austriaci 
reservistij.i Des! noi auntemu mai aprbpe de Faga
rasiu, totuși n’avemu cunoscintia despre asemeni 
recrutări. Dbr’ pentru aceea admittemu, qa se potu 
intemplâ asemeni lucruri si intre romani, si inca 
cu atatu mai vertosu, cu catu ungurii si in acestu 
respectu âu premersul cu bunu esemplu. Corespon- 
dintele pestanu alu diarului „Politik*?  din Prag’a 
spune, ca la hotelulu „Vulturulu negru® din Pest’a 
se recrutbdia in ruptulu capului pentru bstea tur- 
cbsca si ca pana acumu s’ar’ fi si inrolatu vr’o 400 
tineri, cari voru plecă" catra Rusciucu', unde-i 
astbpta colonelulu de honvbdi Csutak. Dbca recru
tarea pentru turci este compatibila cu neutralitatea 
monarchiei, atunci recrutarea pentru Romani’a, care 
de altmintrelea n’are necessitate de recruți din 
Transilvani’a, inca nu va conturbă acbsta neutra- țb , , U ’lf-V ;■ '• ■>>

*) Este fbrte adeveratu, ca ‘'unu asechenea 
fermanujvatema drepturile si 'libertatea constitu
ționale, inse sciutu este ca dlu Tisza e constitu- 
tionalu numai, candu e vorb’a de deputatiuni la 
Kossutu, si de fraternisari cu softalele si de comi
tete infiintiate in favbrea turciloru, dbr’ candu vede 
ca si cetatibnulu romanu ‘vrb-se se folosbsca de 
constitutiunea tierei, atunci d-sa este statulu,1 d-sa 
qonstitutiunea. Amiculu nostru corespondinte se va 
fi convinsu dpjâ din actele publicate si in colbnele 
acestui diurnalu, ca „locurile competente® l’au 
amagitu, debrace intru adeveru, numai pe ban’a in
terdictului dini Tisza s’au desfiintiatu comitetele 
romane dih! Brasiovu, Sibiiu, CluSiu etc. O inter- 
pellatiune in! dieta in acesta tespectu n’ar’ fi numai 
la locu,.ci .si la tempu. Noi inse asecuramu pe 

ca interdictulu -seu 
usei romane, decatu

litate.
. .0. ■> • |i:I i_______ : '

K e s h e b l u.
De vr’o cateva dile incbce nu mai potemu 

capotă nice o soire despre starea si mișcarea ar
matei russe dela Dunăre. Firulu electricu este sub 
o, controla atatu de stricta, incatu nu pbte se co
munice nimicu ; apoi si diurnalele din Bucuresci 
vorbuscu1’’despre tbte lucrurile din lume, numai 
cu privire la armat’a russa si romana dela Dunăre 
nu se demittu in detaiurii De aici potemu cu 
dreptu cuventu se conchidemu, ca acolo se prega- 
tescu lucruri, cari mane poimane voru surprinde 
tbta lumea. Pentru aceea nu potemu se .luamu in 
nume de reu reserv a stricta, ce. vedemu ca se 
observa de catra foile 'din Bucuresci, ca-ci in mo
mente supremA'câ aceste, candu din1 di in !di se 
astbpta fortiarea' trecerei unei armate preste unu 
fluviu mare câ Dunarea, chiaru si celu mai inno- 
centu ,reportu , despre punctele de concentrare si 
despre mișcările acelei armate, pbte se causedie 
unu reu nereparabilu, se contiena o tradare for
male. Astfeliu standu lucrurile, nu ne fbmane 
alt’», decatu se asteptamu in linisce si pacientia 
cursulu evenimentelorn. >i. u.

i — Cumu-ca despre pace nici! vorba nu pbte 
se fia, se vede si de acolo, ca imperatorele rus- 
jsescu prin ,ucasu dela Ploiesci a- ordonatu a se 
recrută de nou in Russi’a 218 mii feciori. Ingri- 
girea.de unu aaiâ considerabilii contingentu nou 
de armata, inca mai inainte de ce armat’a cea 
betrana ar’ fi piimitu adeveratulu botezu de sânge, 
apoi impregiurarea, ca acbsta recrutare s’a ordonatu 
a se face in fug’a;mar,e, ne făcu a crede, ca Russi’a 
se teme si de alte complicatiuni afara de Turci’a.

— Unele diurnale străine pretindu, ca intre 
Russi’a si Romani’a s’ar’ fi incheiatu o con men
țiune noua, după care Romani’a n’ar’ potb se tiena 
pe pecioru de batâia mai multu de 45 mii soldați. 
Foile din Romani’a nu spunu- nimicu.in acbsta 
privintia, inse după parerea nbstra trebuie ca intre 
guvernulu romanu si russu s’a facutu unu aran- 
giaiiientu nou cu privire la trecerea preste( Dunăre. 
Si anume se pbte, că acele 15 mii soldați romani, 
cari dimpreună cu corpulu alu nouelea alu armaței 
russe ’formbdia arip’a drbpta a ostirei dela Dunăre, 
se fia destinați â trece Dunarea,' bra militianii se 
remana in tibra. In totu casulu inse armat’a ro
mana va aperă, va luptă că aliata alaturea cu 
bea russa, dbr*  firește sub comand’a Domnitoriului 
Oarolu, căruia i s’a datu la' dispoaitîune si unii 

corpu de armata russa, si asiâ' nu se va implinf 
voi’a unguriloru, cari dorescu se vbdia batea ro
mana acbsa din campulu de lupta.

— Pre campulu de resbelu din Armeni'a inca 
nu s’a mai intemplatu nimicu momentosu. Precandu 
soirile din Petersburg spunu, ca armat’a russa a 
ocupatu orasiulu Olti fora nice o descărcare de 
pușca, si ca russii au ocupatu dejâ primele fortifi- 
catiuni ale Carsului, pe atunci turcii sustienu, ca 
Olti este inca in man’a loru, ca au cea mai buna 
sperantia de a respinge pe rusBi si- dela Cars. 
Mai inainte de ce si-ar potb implini inse acbsta 
sperantia se se tiena domnii turci bine, că se nu 
pbrda si orasiulu E.rzerumu, cate, 2dhpa cumu scrie 
unu corespondinte de acolo, deși numera 60 de 
mii locuitori^ totuși nu va potb se resiste nimenui, 
câ-Ci in totu' orasiulu numai cas’a unde locuiesce 
Vali se pbte mumf casa, bra celelalte * ?«untu colibe 
de lemnu, bordeie cu ferestre de ;nharthia unsa, 
cari :1a prim’a bombardare• jvoru luă focu, -incatu 
in scurtu tempu totu orasiulu se va preface in 
cenușia. Totu acelu corespondinte spune, ca chiaru 
si intre'ottomani suntu multi, mai cu sbma Curdii, 
carr trecu cu gramad’a la russi.
' — Nuitiâi*  pre campulu alu treilea de lupta
pare ca fortun’a favorbdia mai multu armele tur- 
cesci decatu pe;ale muntenegriniloru. O scire din 
Cattaro, 12 Iuniu, anuncia, ca după o lupta de 
55 bre muntenegrinii fura scosi din positiunea loru 
fortificata dela Carstati si s’au restrasu la Banjani. 
In urm’a acestei retrageri principele Nichita 'si-a 
stramutatu cortelulu generalu dela Planica, langa 
Nicsici, da Ostrog.

— Guvernulu din Constantinopole a recomen- 
datu foiloru turcesci, câ se vorbbsca mai moderatu 
despre Greci’a; noi inse nu credemu, câ prin 
acbsta tardiia moderatiune se se mai pbta oprf 
pornirea resbelnica in Greci’a, unde acumu de cu- 
rendu's’a formatu unu guvernu de coalitiune, con- 
statatoriu • din' toti capii de partite, adeca din 
personalitățile cele mai marcante ale tierei. Apoi 
din Candi’a se telegrafbdia dela 12 Iuniu, ca adu
narea naționale, avendu in vedere, ca Pbrt’a otto- 
mana a respinsu împlinirea pretenaiuniloru sale, !;a 
decretatu a-si aperă drepturile cu arm’a. Se astbpta 
deci o rescbla1' generale in Candi’a, apoi in Epiru 
inca se' ivescu fenomene de rescolare.

— Sosirea principelui serbescu Milan ia Plo
iesci eră anunciata pe 14 Iuniu si avemu cuventu 
se credemu, ca elu va fi sositul deja insocitu de 
minișțrulu Ristici, de colonelulu Horvațovicii si 
Lesjanin. Principele vine se salute pe imperatulu 
russescu, ceea ce unguriloru nu le prb place, dbr’ 
precumu vedemu, plăcerile loru astadi nu se mai 
baga in sbma.
lOtp. '

iBadftpest’a, 6 Iiiniu 1877.
MăghiaHi dvbstre din Transilvani’a au tele- 

grafatu'diumaleloru maghiare de aici, ca d. Col. 
Tisza, primu-ministru si ministru de interne ar’ fi 
disolvatu comitetele dameloru romane din Brasiovu 
si Sabiiu etp., si ca ar’ .fi opritu offertele pentru 
ranitii romani. In catu sumu iuformatu dela locu
rile competente, dlu Tisza n’â facutu, si nici ca a 
avutu de cugetu a tramite atare ordinatiune, care 
ar’ contradice constitutiunei ' tierii, si ar’ vatemâ 
dreptulu cetatianiloru in modu flagrante.*)

Sgomotulu ce s’a facutu l’au produsu „frații® 
unguri din Transilvani’a, cu diprnalistic’a loru, ce 
imbbta publiculu cetitoriu cu ideile cele mai sar- 
bede, si totu-odata mai obscure; carea atacundu si 
batjocorindu totu ce este romanu sub sbre, vrb se 
faca servitiu causei desperate a loru si a ruditiloru 

o ifacutu maij bunu 
celei turco-maghiare.

Red.

turcj — acitiandu si sumutiandu, carpindu 8 
scornindu cele mai mari neadeveruri asupra ro 
maniloru.

Si ce este lucru bine de insemnatu: Nu si 
afla nime, nici macaru unu individu din invetiatii (! 
si diplomații maghiari (!), carele se spună con 
sangeniloru sei, ca acbsta tienuta a loru nu pbti 
se producă nice unu bine; si ca prin halaripurih 
ce le făcu se compromitu pre sine insisi. Barbat 
cu icultura europbna, precumu este dlu I b k a i s 
alții,111 stau muți Ta alarmările ce le făcu, in in- 
vidi’a loru selbateca, flăcăii dela redactiunile „Hon® 
„P. Naplb®, (apoi dela cele din Clusiu ?)

Se potu delectâ intru adeveru acei barbat 
romani, cari pana astadi mai sustienu, ca sorte? 
romanului ar’ fi impreunata cu a ungurului, si ci 
trebue se traimu bine cu frații maghiari. Si acest 
pucini romani,h: dbcai pana acumu nu, dbr’ de ac 
inainte trebue se-si pbrda tbta speranti’a: ca-c 
bea „frații® maghiari, in situatiunea cea mai cri
tica, candu le arde muculu la degete, catu dt 
leali si bine-voitori se' pbrta1 facia de sbrtea ro 
maniloru: Si acbst’a trebue se o scia si dnii Ghici 
Păntazi de dincolo si toti aceia, cari sunt amici 
turciloru si ai unguriloru.

Sbierati si alarmați amiciloru maghiari, pam 
sunteti la spatele si sub tutel’a Austriei, ca-c 
aveți ocasiune binevenita, si curagiulu vi-lu in
spira situatiunea politica. Candu inse a-ti trai dir 
omeni’a si harnici’a vbstra, sumu curiosu, undi 
v’ar’ fi acestu curagiu ? Nu potu presupune, ca at: 
urmă fatalismulu ruditiloru voștri turci, 
ca-ci atunci ar’ fi paguba I si de acea pucina cui 
tura, care pana acuma a’M primitu-o dela Europ’a 
civilisata.

' • 1 . .11,'

Romanii noștri voru sci a merge si mai de
parte pre calea ce li dietbdia semtiulu loru patrio- 
ticu ' si nationalu. Sbieratulu maghiariloru nici 
odata nu-i va potb intimidâ; precumu nici laudele 
din partea loru nu i-ar’ |>otb inaltiâ. Convinși, ca 
Europ’a civilisata intrbga se interessbdia., de binele 
ginte.i latine dela Dunăre, de scaparea României 
de sub barbari’a turcbsca, noi cești de dinebee, 
frați ai loru de sânge si religiune, ni vomu face 
detorinti’a, ce ni-o dietbdia anim’a nbstra de ro
mâni'. anim’a de filantropia pentru sortea raniti- 
loru romani cadiuti in resbelulu emancipării națio
nali. — Romanii, si mai vertosu . teneretulu din 
Bndapestia (.jau; serbatu cu pietate memorabil’a di
de 3/1-5 'Hai.^

. Diu’a proclamării ..ndependintiei României a 
produsu in animeie fia-carui romanu simiiemintele
de bucuria, ca după atatia sedii de barbaria asia- 
tica-^ Romani’a este redata siesi. ii —x. ■
(J.Wî.'J ji . ■ > j ■ •>—. - j

Sigllisto^a, Maiu 1877. v.
In Nr. 31 ălu „Gazetei® s’a publicatu o co- 

respondentia „dintre Tarnave®, in care dlu cores- 
pondinten se ocupa cu afaceri bâsericesci ale popo
rului romanu din JSighisibr’a; espunendu inse acele 
afaceri — din audite — intr’o lumina neosacta, 
me simtiu indetoratu, a rectifică si a reduce la 
adeverat’a loru valbre faimele1 respandite in publi
citate. —

Mai antaiu de tbte dbr’ afle on. publicu ceti
toriu, ca capelanulu M. n’a cumparatu edificiulu 
acela, câ se speculeze, ci, pentru poporulu romanu 
gr. or. din Sighișțibr’a, aprbpe la 2500 suflete, ne 
mai incapendu in baseric’a s’a cea vechia si mica, 
si de multu se ocupase cu idea — de altumintrea 
fbrte laudabila, — ca precumlu scbl’a sa este in 
cetate, centrulil orasiului risipitu, asiâ se faca acolo 
si baseric’a, cu atatu mai vertosu, ca-ci însemnatei 
parti din poporu baseric’a de astadi ei vine fbrte 
indepartata. Ba, .fiendu zidirea acea de vendi.are, 
chiaru intrase in brecari negotiatiuni cu proprieta- 
riulu, carele inse ceruse atunci ținu pretiu esorbi- 
tantu, pana la 3000 fl, semnu învederată, ca nu 
este ruina netrebnica, precumu 'au auditu corespun- 
dihtele ; ci aceea inadeveru este o monastire vechia, 
cu cate-va odăi langa dens’a, dbr’, o zidire puter
nica, carea reparandu-se pbțe servi dreptu baserica 
si scbla sbu casa parnchiala. —

Intr’aceea venindu acea zidire la licitatiune 
fora voia, capellanulii M., aflandu despre acbst’a 
din iiilemplare si ne mai fiindu tempu a aduna 
comitetulu parochiale, o cumperâ pe risiculu seu 
cu 1502.fl, si indata o si oferi, poporului, carele 
intr'unitu in sinqdu legalu o si priimf de' a sa, 
cu conditiune, câ banii (totu 1502 fl.., nu pretiu 
de speculatTune!) se‘se. ebra împrumuta din fon
durile achidiep^sane, fora interesse pe. ‘trei ani. 
Nepotendu-se 'mcuviintia acbst’a rogare din partea 
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preven. corisistoriu archi'd., — ca-ci eră contr’a 
statutului organicu, si a concluseloru sinădeloru 
năstre archidiecesane, cumperatoriulu, careie îm
preuna cu trei deputati din sinulu poporului fusese 
iu persăna in Sabiiu, s’a vediutu silitu a împru
mută sum’a, ce avea se o respundia in terminu: 
de 14 dile, dela „Albin’a*  pe langa doi giranti.»

*) Nepotu alu imperatesei J o ș e f i n e, dela 
fiiu-seu Eugeniu, fostu v.-rege aîu Italiei intre 
1805-1813.

Mai tardiu la cererea respectiviloru, ven. con-' 
sistoriu incuviintiă unu ajutoriu din fondulu ba-i 
sericeloru serace, si în. ministeriu, catra carele se! 
adresase comun’a basericăscă, asignă la recomanda-j 
tiunea parintăsca chiaru a Ess. Sale par. archiepp. 
si Mitropolitu —.ifunu altu ajutoriu considera-; 
bile. ~ 7 ■- joi'-ie ■ ,

In fine cerendu-se voia’ oentru o colecta be
nevola la coreligionarii noștri din archidiecesa, 
incursera si din aceea sume însemnate, asia, incatu 
zidirea este dejâ mare parte platița. — ; £ j

Acest’a este pe scurt,u, dăr’ in esenna, starea 
lucrului. :

Este dăr’ iinâginâtiune, ca M. ar’ fi cumpe- 
ratu zidirea, că. se speculeze ; este neesactu, ca 
zidirea din Gestiune, a#- fi o ruina nefolosivera.; 
este neadeverata, ca va se se cumpere zidirea in 
modu neieirtatu cu banii basericei din Sighisiăr’a; 
este contr’a logicei fapteloru si acteloru, ca popo- 
rulu n’ar voi se scia de acea zidire; eBte suspicio- 
nare nefundata, ca Esc. s’a metropolitulu n’aru 
avă scire despre causa; dăr.’ este chiaru rea vointja 
a afirmă,: ca colect’a s’aru fi facutu „sub firm’a*  
basericei din Sighisiăr’a spre scopuri străine, — 
si asia rogu pre dlu coresp. „in numele adeverului 
si alu binelui publicu*,  a luă notitia despre aceste 
rectificări, ăr’ pre on. , publicu cetitoriu, a judeca 
nepreocupatu asupr’a acestei cause. Atat’a deocam
dată ! UnuSighisioreanu.

r; /.! . ~~~ : :i t
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Bucuresci, 10 Iuniu (29 Maiu). Eveni

mentele uimitărie si ametitărie ale âcestei epoce 
măreție intereăădia pe tăta lumea din diverse cause 
si cu, diverse scopuri. In catu pentru mine, ve 
spunu dreptu, ca atențiunea mea este absorbita cu 
totulu de portarea si sărtea armatei năstre. Sciu 
apretia immensele consecentie, >pe .care le potu avă 
peripețiile, acestei'drame heroice orientale,' din care 
face parte essentiale venirea Maiestatiei sale im- 
peratului Russiei cu trei fii si cu nepoții dela 
săra s’a Mari’a Nicolaevna, căsătorită cu Maximi- 
lianu Napoleonu duce de Leuchtenberg.*)  Admiru 
si eu ca' toti, romanii, acăsta prefacere a lucruri-’ 
lom; dăra, pre candu audiulu ’mi remane, cumu 
amu dice, aoasa, ochii ’mi sunt îndreptați la Ga- 
lafatu, la Bechetu si Turnu-Șeverinu. Repetu, ca 
ve descoperisemu cu mai multe luni înainte cre- 
dinti’a mea, ca ăstea romana se va bate pentru 
patria si libertate naționala si ca Domnulu că su- 
premu belliduce, in casu de necessitate estrema -si 
va espune chiaru viăti’a. Acumu inse vediu, ca si 
credinti’a mea fusese prea multu condiționată. 
Marturisescu : nu avusemU nici -eu idea chiara de- 
spr(ș acea lava vulcanica, ce ferbea intru ascunsu 
in pepturile acestei generatiuni. C a r o 1 u I nu 
avea nici-decumu trebuintia să stă pe parapetele 
bateriiloru, se îndrepte elu insusi cate unu tunu, 
se’si espuna viăti’a fora necessitate la cinci bombe 
turcesci cadiute impregiurulu seu. Mi s’a respunsu, 
ca In. .Sa voiă se incoragedie pe officiari si sol
dați. Dăra unde era necessitatea de a’i incoragiâ 
in modu asia de periculosu, candu scimu cu totii, 
ca înainte de aceea officiarii si soldatii se inbuldia 
care de care, atatu la Calafatu, catu si la Olteniti’a, 
pre catu stetese brigad’a generalului G. Mânu 
intre acelu orasielu si intre .Giurgiu,» că se in- 
drepte si se traga cu tunurile. „Press’a*  <din Bu- 
cur'esci gratulă Domnului cu sententi’a | latih'at 
Audaces fortuna juvat. Se me erte domnii dela 
„Press’a*,  dăra acea nu a foste simplu ;coragiiij 
cutezare (audacia), ci mai multu: Temeritas — 
ărba cutezare, temeritate, ceea ce necumu unui 
suveranu, dăra nici unui generalu1 nu 'e ipermisu a 
face, nu spre a’si crutia person’a- sa, - dăca^vreti, 
ci in interesshlu causei. Este cu totulu altu-ceva 
in cașuri de per.iddle supreme, candu esemplulu 
comandanteluț ar’’ fi absolutu necessariu,. său ,cp'mn 
disese odeniă.ra Francisrcu I -regele Eran.ciei: Totulu 
e perdutu, numai onărea nu, ;;h>! "bivif ,iin ",

Curagiulu si bravurile tțupei năstre dela ar- 
tilleria ău produsu in ajmat’a intrăga o rivalitate 

generale. Sciti ca se ventilădia multu in diuarie 
cestiunea trecerei trupeloru năstre in Bulgari’a si 
anume la Vidinu, Cladov’a, Adacală. Nu amu 
aflatu dela cine va fi esitu mai antaiu acestu 
planu, nu cunoscu si nici ca pretindu a cunăsce 
planurile secrete ale operatiuniloru; ceea ce cu
noscu este,' ca1 officiarii si soldatii de linia . se in- 
trăba mereu cu tăia naivitatea romanăsca: „Dăca 
turcii nu se încărca a trece la noi, dăca pe noi 
nu vreu de ne duca asupra loru, unde se ne bar 
temu cu ei? Cumu se lasamu noi atatea mii de 
oi," șute de' vite.cu Cărne 'si cai, mulțime de, cq.-| 
ra'bii, încărcate si"luate de turci? Se ne ducă la 
ei',' se'. scătemu predatiunile cu' baionet’a din pelea 
loru, se ne resbunămu scutu'ratu si indesatu pentru 
mărteă atatoru săteni năvittovati, pă' cari barbarii 
basibuzuci si cercasieni ii impuscara la mai multe 
locuri.*  — Eta, ca a. este grij’a si necasulu celu 
mai mare alu osta^siloru noștri, ca comandanții- 
nu’i voru duce se se’bata cu turcii. Fărte bine a 
di'su Domnulu mai deunadi catra cei patru co
respondenți, doi francesi si doi din Vîen’a, ca 
barbati’a romanului nu e sgomotăsa, nu laudarăsa, 
dăra cu atatu mai intensiva. 'In adeveru, ca foculu 
Ce ariie astadi in peptulu romaniloru se poie ase- 
mena mai multu cu ferulu rosîtu sub cărbunii 
aprinși, decatu cu celu ce dă flăcări, său cumu 
dicu ardelenii, para, bobotaia. Dăra vai.de acela, 
care va pună man’a pe ferulu inferbentatu. Tru
pele năstre nu’si făcu illusiuni, sciu bine ca au 
se cadia multi, ca ci turcii sunt buni soldați si au 
temeiuri mari de a se bate pan’ la estermihare; 
la noi inse predomina ur’a tradiționale, suvenirea 
toturoru releloru, cate au facutu ottomanii patriei 
băstre, părintiloru si strabuniloru nosttii, de candu 
spendiurâ si taiă pe ămeni prin tăte stradelfy de 
candu fixă ei pretiurile la tăte obiectele de ven- 
diare, de candu taiă manile si scotea ochii ămeni- 
loru, de candu ne calcă locuintiele si ne rape.a 
femeile,, de candu mancă si bea, apoi ne silia se 
le platimu taxa pentru tocituludinti- 
loru, precumu mai făcu pana in diu’a de astadi 
in Bulgari’a.

Se 'pare, ca corespondenții străini si anume 
ai diărieloru din Londonu, carii ne insultă mai că 
si cei unguresci, -si mai trasera mesurile, de candu 
Domnulu le acordă audientia si le' tienîi cate o 
lăctiune, li care au ce comenta vre-o luna1 de dile. 
Ce e dreptu, unii veniseră pe aici informați si preo
cupați de ideile cele mai estravăgante. In. Sa le-a 
disu, că si miniștri Cogalniceanu si Brateanu: 
„Nici-decumu nu avemu pretensiunea de a fi per- 
fecti, fora defecte, ba din contra, ni le cunăscemu 
cu destula dorere ; dela dv. inse asteptamu 
numai, că se scrieți curatulu adeveru, aceea ce 
vedeți cu ochii voștri, ăra tiu fabule audite dela 
inemicii numelui romauescu." Cu tăte aceste se 
pare, ca unii din acei corespondenți sunt n'isce ămeni 
fărte pretențioși, desmerdati pana la obrăznicia. 
Unulu din Londonu -si bate jocu ‘de dn. Cogalni
ceanu, ca l’a pri'mitu in Vestmentu de casa si 
intr’o Camera, unde se îmbrăca. Audj tu secatur’a 
de englesu 1 Apoi ca Bismark primesce adese visite 
de cea mai mare importanții culcatu in asternutu 
pe la 11 ăre din di, si au fostu, mai si sunt astadi 
in Europ’a destui miniștrii si diplomati, carii te pri- 
mescu candu potu si unde potu ; dăra acei core
spondenți ămeni înfumurați, pretindu se fia primiți 
celu pucinu că Gorciacoff, ăra dăca nu le faci pe 
voia, te iojura. Unu amicu alu -meu ’mi reflectă, 
ca dăca dn. Cogalniceanu i’ar’ fi pusu ini mana 
una rolisiăra numai cu 50 napoleoni, in locu se-lu 
defaime, l’ar’ fi laudatu că pe unu Palmerston.

Intre aceste „Press’a*  din 28 Maiur» v. tra
duse'din inportantele diariu englesu „Daily News“ 
una corespondentia destulu de plăcută pentru ăstea 
năstra, pe care e bine se o reproduceți si dv.

„C r a i o v ’a. — Marți.
„Inspectiunea principelui 0 a r o 1 u la Cala- 

fatu e’terminata. A. S. se intărce ‘asta săra in 
Bucuresci. Ceea ce hmu vediutu m’a impresionatu 
si’mi da o idea cu totulu diferita de aceea ce este 
in genere respandita despre armat’a romana. In 
paralelogramulu diiitre Ciuperceni si Cetatea-, alu 
cărui centru este Calăfatulu, se afla 30,000 de 
soldați, cu unu fisicu escelentu, fărte bine echipați} 
armați cu Peapody, si cu o artileria care trece 
preste proporti’a obicinuita, cu unu planu de acti-t 
une determinatu si in perfectu acordu cu Russii.*  
..ii, „Peste pucinu se potu așteptă sciri-i țtiteres- 
sante de pe teatrulu resbelului dela secțiunea 
Vidinu Calafatu.*

Dejâ au inceputu a se form’a opinia europăna 
in favărea armatei romane, imprastiindu calomniile

1 si ponăsele reu1 voitoriloru; si cu asăst’a nu ne 
indoimu, ca se va ridica si creditulu ce inspira o 
națiune, care voiesce se fia si care scie se sustiena 
atatu cu intieleptiunea catu si cu bratiulu armatu 
drepturile si onărea tierii.-

J Acumu voru intielege, credemu, si cei dela 
„Romanulu*,  de cata utilitate a fostu '“legea reor- 
ganisarii armatei din Martiu 72, pe care dloru au 
combătut’o si pe care „Pressa*  a sustienut’o CU 
tăta energi’a. ' („Preș.*)

'— „Monitorjulu*  relatăza, ca MM. LL. Domnito- 
rjulu si Dămn’a, in urm’a unei invitatiuni-din .partea 
Maiestatii Săle Imperatorelui Russiei, au mersu, 
insociti de maresialulu curții, de d. A. Mavrocor- 
datu, siambelanu alu (M. S. Dămnei, si de doi 
dni ajutanti domnesci, Dumineca, .29 ale curentei, 
cu unu trenu espresu, la orele 4 Y2 la Ploiesci, 
spre a prandi la Maiestatea Sea.

Măriile Loru jau sositu la Ploiesci la orele 
5 3/4. Maiestatea Sea Imperiala, împreuna cu AA. 
LL. II. Marii Duci Czarevicii Nicolae Nicolaevici 
si ceilalți membrii ai familiei imperiale, au primitu 
la gara pe Măriile Loru.

Imperatorele dandu bratiulu M. S. Dămnei 
s’au urcatu in trăsură; M. S. Domnitoriulu s’a 
suitu intr’alta trăsură cu Marele Duce Mostenitoru, 
si, urmați de ceilalți membrii ai Augustei familii 
Imperiale, au mersu la cuartierulu Maiestatii 
Săle.

La locuinti’a Imperatorelui se afla înșiruita 
escorta imperiala, compusa de deputatiuni din tăte 
regimentele gardiei. După defilarea escortei a ur- 
matu prandiulu de familia la Maiestatea Sea.

La orele 7 72, Imperatorele împreuna cu 
Dămn’a si Domnitoriulu, cu Marele Duce Mosteni
toru si ceilalți Mari Duci au mersu de au1 visitatu 
taber’a cazaciloru din garda. Maiestatea Sea impe- 
ratulu a ordonatu se se dă semnalulu de alarma ; 
regimentulu a fostu indata gata, a incalecatu si a 
defilatu. ! j

După acăst’a Maiestatea Sea Imperiala a in- 
socitu pe înălțimile Loru la gara împreuna cu 
AA. LL. II. Marii Duci, unde au stătu pana la 
orele 8 si 20 minute, candu, luandu-si diu’a buna 
dela Manile Loru, trenulu Princiariu a plecatul

II. LL. Domnitoriulu si Dămn’a s’au reintorsu 
in capitala la orele 10 săr’a. T

Itali’a, Rom'a 6 Iun. 1877.
: Demonstratiunea din piati’a Colon na in 4 I. c. 

săr’a,1 dede ocasiune, la interpellari in camer’a 
deputatiloru din partea,lui Bertani si Amadei, cari 
pretindeau, cai ide’a de demonstratiune s’ar’ fi nas- 
cutu spontaneu si pre neașteptate la acordurile 
dulci ale musicei, si ca eră catu se păte mai 'mo- 
narchica, prin urmare ministrulu de interne si po- 
liti’a s’a portatu in modu cu totulu nedemnu, de a 
sufocat’o in modu âsiă de pucinu gentilu.

Ministrulu Nicotera respunde, ca densulu a 
opritu demonstratiunea inca de diu’a pre la 3 ăre 
p. m. „pentru ca demonstratiunile de năptea, se 
scie, de unde incepu, dăr’ nu unde si cumu se fi- 
nescu.*  — Intru adeveru, ministrulu aici are ra
țiune, ca-ci demonstratiunea se incepîi cu „Traiăcsa 
Itali’a — Traiăsca Regele*  si fini cu Abbasso 
Nicotera, Morte alu Papa s. a. „viva Garibaldi.*

Ministrulu observa mai departe, ca dăca intru 
adeveru aveau de cugetu se faca una demonstratiune 
monarchica, de ce n’au profitatu de ocasiunea ce 
se prestă diu’a, candu Regele se reintorcea dela 
revist’a trupeloru, si candu camerele s’au condusu 
la Quirinalu, că se presenteze lui Victoru Emaqoilu 
ovatiunile loru ? Apoi, adauge ministrulu, proiectulu 
de demonstratiune nu s’a nascutu, cumu afirma 
Amadei, — spontaniu la armoni’a musicei, ci eră 
preparațu mai de multu, că si alte demonstratiuni 
ale diverseloru partide.

După aceste deputatulu Bertani deplorăza, ca 
2 flamure naționali s’au batjocoritu de catra gar- 
dele de siguranti’a Ipublica si de catra carabinieri ; 
gardele cu spad'a scăsa intru una maua si- cu re
volvere intralt’a, au apucatu 2 flamure si an’a au 
sfasiat’o in, bucăți. Este tolerabilu asiă ceva ? 
Nicotera respunde, ca după ce demonstranții au 
fostu imprasciati din piati’a NaVona, 'ăre cati-va 
mai cerb’cosi, in piaci’a S. Eustachiu n’au ascultatu 
de ’garde, si aceste se vediura silite ale luă fiamu- 
rele, că se nu se mai grupeze si alții in giurulu 
loru. întreba apoi: Gumu se păte suspectă ca 
gardele si carabinierii ar’ fi volitu se batjocurăsca 
flamur’a, care avea scutulu Savoiei ? Asecurăza mai 
departe, ca dăca s’ar’ fi intentatu vre-o demoni-
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tratiune oscile monarchiei, n’ar’ fi permisa nice 
cele mai mici tentative.

Echoulu a c es te i d e m o n s t r a t i u n i. 
Moderații si progresiștii făcu cele mai 
viue remonstratiuni, pentru ca demonstrantiloru de 
dumineca sâr’a li se opri a se' presontâ la Quiri- 
nalu. — Spunu ca in adunari se dau ministrului 
de interne nescari epitete nu prea desmierdatârie. 
Republicanii din contra suntu fărte multiumiti de 
conduit’a, politiei si a ministrului, si din oprirea 
aceea tragă argumentulu, ca partid’a loru este cea 
mai respectata' de catra autoritati.

La Va ti can'u. ‘Eri au fostu primite in 
audientia multe deputatiuni ale dieceseloru italiane, 
cari t6te se ptesentara cu adresse de aderintia si 
alipire catra Ș. scaunu Apostolicu, si cu daruri 
f6rte pretidse si, admirabilmente pregătite a nume 
pentru Santi’a S’a Pap’a. Sanetatea S. Sale, este 
escelente in butulu multeloru scornituri ale adver- 
sariloru declarați, cari l’ar’ voii mortu si cu den- 
sul'u inmormentatir 1 si papatulu. Acești titanidi 
nerusînati au’ idscenatu, acumu de cati-va ani, 
monstruos’a lupta cu Olimpiulu sacru. Anuntia, ca 
Papatulu e mortu de a dreptulu . . candu lumea 
catholica din cele mai depărtate regiuni aldrga a 
consolă pre Pontifice si a-i: manifesta sentiementele 
de aderintia, a-împreună rogatiunele sale cu ale 
S. Parente, că Cerulu se grabâsca triumfulu Miresei 
lui ChriBtosu.

Eri erau plene șalele de peregrini la Tomba 
Apostoliloră. S. S’a Pap’a trecea prin tdte, i șalele 
oprindu-se cate pucinu spre a primi gratulatiunile 
si darurile peregriniloru si a-j consolă apoi cu 
suavele -cuvente ale benecuventarei indatenate. etc.

Rectificare. Faim’a ce se respandisse alalta-eri 
despre mdrtea ministrului Mancini, eri ((in 5.) vene 
desmintîta. Spunu, ca, este mai bine; d6r’ morbulu 
este f6rte greu. ]/ H A. V<.

In Eogarasiu.
— (Procesau criminalul) In septe- 

man’a trecuta i6 tineri trecuseră plaiulu muntiloru, 
parte ca unii dintre ei nu av6u destula subsistentia 
aici, parte ca necunoscundu lîmb’a maghiara nici 
unu venitoriu nu așteptă. Din acdsta causa dinainte 
cu 3 dile ne vediuramu cu o cercetare criminale 
si cu procuroruluj, din Brasiovu d. Renyeres. i

T6ta inteligenti’a romana din acestu munici
piu sta in grea suspitiune inaintea poterniciloru 
dilei: - planup ;;de-inalta tradare se deducu din 
caus’a aceloru 6 tineri, cari s’au dusu se-si caute 
unu venitoriu mai bunu, ca-ci acasa nu l’au aflatu. 
Cercetarea' s’a estinsu' nu numai in orasiulu Faga- 
rasiu, ci sî in municipiu ; afara de aceea denuncia- 
tiuneaJ' contra celoru mai onorabili barbati este in 
fl6re,‘ si nimine nu este scutitu.

înainte de începerea processului, din municipiu 
fdrte puciui au potutu audi despre depărtarea aceloru 
tineri. Ădi toti vo.rbescu de. ei. Trebue se consta- 
tamu, ca pana acumu cercetarea se face cu t6ta 
crutîarea, presenti’a procurorului Kenyeres, despre 
care Uumai bine se vorbesce, ne da dre-care ga
ranția, că legea nu se va detornâ, si nimend va 
fi insultatu in dreptulu libertății personale din ura 
său passiune.

Ayemu 'garanția in asta privintia si in per- 
s6n’a noului Cdmite supremu Szentivănyi, care 
inca se interessâza de caus’a acdsta după cumu 
amu aflatu.

Ne d6re f6rte, cumca din o causa atatu de 
neînsemnata si nevinovata se provâca spiritele, care 
fora do aste suntu destululu de irritate.

Cati tineri de naționalitatea maghiara trecu 
in Turci’a cu scopu espressu de a forma legiuni 
si a luă parte la resbelu, r si totuși poternicii dilei 
asia ceva nu vedea, contr’a năstra introducă cerce- 
t'âre criminale, sub pretestu, ca cati-va tineri trecură 
in Romani’a se dd si ei bratiulu loru fratiloru 
loru contr’a basî-buzuciloru depradatori si barbari.

x-ici J__________
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Oradea-mare, 13 Iuniu 1877. Dom
nului G. B a r i t i u in Brasiovu. Sciindu eu, cumu 
-si versa sângele romanii pre campulu bătăliei 
pentru drepturi si libertate, — cu su- 
m’a însemnata din partea mea in alaturat’a cdla, 
nu’mi pociu închipui, ca a-si face unu lucru mai 
bunu, decatu ai o da: 1 că ajutoriu pentru ostasii 
romani j;din Romani’a, consangeniloru mei. Totu 
asia cugeta si domnii x subscrisi alaturea in aceeași

lista. Primiți dâra sumele consemnate in alaturat’a 
c61a, adeca: 25 Napoleoni in val6re de 500 franci. 
Mai incolo 24 florini v. a. in bancnote , se le tri
miteți la loculu competente.*)

Alu Dtale 8. c. 1.
Desideriu Borbola m. p., 

advocatu si proprietariu.
Col’a de collecta pentru ajutorarea ostasiloru 

romani răniți din Romani’a:
1. Desid. Borbola, adv. in Oradea-mare 500 franci.
2. Grigoriu Fabianu, parochu din comi-

tatulu Satumare ... . . / . fl. 10 v. a.
3. Iuliu Fabianu, propr. in comit. Saturn. „ 10 „
4. Georgiu Suta, par. in comit. Satumare „ 2 „
5. Ilie Turdeanu, par. in comit. Satumare „ 2 „

Sum’a totale 25 Napoleoni si fl. 24 v. a.
——-—— . ■ea . o

Noatati diverse. Ll
(Scrisori) sosite din Romani’a — pe posta, 

se afla desfăcute. Asiă ni se scrie din Fagarasiu ; 
acdsta inse nu se potrivesce cu libertatea constitu
ționale maghiara, ci numai cu stări esceptionali, 
in cari nu ne aflamu.

(Secuii rusofili) scriseră la „Hon", 
diariu maghiaru, ca in comit. Odorheiului se invir- 
tescu multi russi, cari le dicu, ca unu fetioru alu 
lui Kossutu a luatu de socia pe fat’a Tiarului si 
vini la Ploiesci cu elu, că se libereze pe unguri 
de jugu. Secuii latiescu acdsta faima 6rba pe totu 
loculu si numescu trădători de patria pe celi, cari 
agitdza in contr’a Russiei.

— Armat’a Russiei dela Dunăre si in 
Romani’a se afla in suma de 310,000 de fetiori, 
55,806 cai (si alti cai de transportu 200,000); 
972 tunuri (afara de cele de munte si de asiediare) 
ad. 9 corpuri de armata, fiacare statatoriu din 2 
divisiuni infanteria si una de cavaleria, doue bri
gada de compania, 2 bataliâne artileria călăreți. 
Afara de acdsta stau sub suprem’a comanda 7 in
gineri bataliâne, 10 regimente de cazaci, 3 baterii 
tunuri de munte, 1 bateria mitralese, 1 compania 
de venatori si 2 sdu 3 companie marine.

— (Fenomene i n t e r e s s a n t e.) Se dice, 
ca cu ocasiunea unei alocuțiuni Pap’a dela Rom’a 
ar’ fi disu, ca nu scie care dintre cele doue poteri 
belligarante va învinge, inse atat’a scie, ca asupra 
Russiei jace cu greutate man’a lui D-dieu. La 
âcăst’a se mai adauge, ca totu Pap’a ar’ fi ordo-, 
natu rogatiuni prin basericele catolice intru i s- 
b a n d ’a armeloru turcesci. — Cine cundsce riva
litatea; intre. biseric’a creștina, apusdna si cea resa- 
rităna, (n|i, se va miră de .unu,asemenea pecatu alfi 
nepacaiosului Papa, inse trebuie se se mire, candu 
aude, ca santulu patriarchu dela Constantinopole a 
ordonatu nu numai rogatiuni prin baserici intru 
isband’a armeloru .turcesci contra russiloru ortodoxi, 
ci a provocatu chiaru la arme pre credintiosii sei 
in ajutoriulu semi-lunei pagane contra russiloru 
creștini ortodoxi. —; Suntu triste fenomene aceste, 
inse mintea senatâsa le p6te esplică, fora că se 
faca capitalu confessionalu din ele, 
recurgundu chiaru la. scornituri si mistificatiuni 
infame, numai că se arete gunoiulu in ochiulu al
tuia atunci, candu ochii proprii suntu inpaiangiuati 
si cu totulu plini .de gunoiu. — Nu este tempulu 
se ne esprimamu mai esplicatu la asemeni cestiuni 
odiâse si stricatiăse.

I ■

’ Mal nou.
Dela Ploiesci se telegrafdza, ca imperatulu 

Russiei a visitatu in 11 1. c. lagarulu bulgaru. 
Parasindu taber’a a disu catra officiari: „La re
vedere peste Dunăre.“ In timpulu visitei sale, im- 
pețatulu. a doritu se vdda pe capitanulu Baicia 
Nicoloff. Acesta era absentu si se presenta abia 
s(ira la Ploiesci, la cuartierulu generalu alu impe- 
ratului. Maiestatea s’a ’lu primi indata si ’lu im- 
bragiosiă cordialu. Capitanulu Nicoloff a; fostu 
acel’a,. care in 1854, candu turcii trecură Dunarea 
spre a atacă pe russi, inca trecu Dunarea in not.u 
spre a informă pe acești din urma de intentiunea 
inimiciloru loru.

Principele Milanu alu Serbiei a plecatu in 
14 V; o. Romani’a spre Ploiesci. Ministrulu de 
resbelu romanu generalu Cernatu, a plecatu se 
primdsca pe Inaltimea S’a la Orsiov’a,- la frontier’a 
României.

•' f ; ___ __ ■-_
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*) S’au tramisu in tdta regula. Primitoriulu.

Edict u citatoriu.
Alesandru Miliailoviciu, gr.-cath. 

din Varadia, care din necredintia de trei ani de 
dile si-a parasitu pe legitim’a s’a socia FJ6rea Mihai- 
loviciu născută Caiman, gr.cath,: din Varadia, se 
provoca, că dela publicarea acestui edictu pana in 
trei luni se se infaciosedie inaintea comissiunei 
tienende/ in Varadia; — din contra se va tiend 
investigatiunea si ise va enuntia sentintia si fora 
densulu.

Varadia, in 22 Maiu 1877.
Paulu lorgoviciu,

i parochu gr.-cath. h u-
Pentru officiulu protopopescu alu Varadiei: 

Dimitrie Rusii m. p., 
3—3 , comissariu episcopescu.

IOANU NEAGOE,
Dr. de medicina, chirurgia, obstetricia si 

!I3 n h. ophtaimologia,
Locuesce: Rrasiovu, strail’a ter- 

gulu cailorn Wr. 43. — Ordonddia dela 
3—4>/iții.'dupa prandiu. Marti’a la 6rele susu 
numite ^pentru seraci ordinatiunea gratis!

Unu economu de tiera
insestratu cu cunoscienti’a celoru trei limbe din 
tidra in vorbire si scriere, prd bine dedatu cu por- 
tarea de'economii mari, cauta in tidra ori in stra- 
inetate unu locii de administratoru sdu portatoriu 
de rațiuni său socoteli.

Informare mai deaprdpe da librari’a d. 
A. Iteissenberger in Mediasiu. 2—3 
/OOOOCXXXXiXXXXXX>OOCS 
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X -trenjiloru, la doreri de beșîca, tiav'a .udului, nișipu și 

petra in ele, catliare cronice, înfiaturi, curgeri albe, 

£
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Pravurile purgative gazose 
dela Eflogmtak. o-ia 

Cuprindli iii • sonc părțile 'constitutive cliemice 'iile 
apeloru renumite dela Elopatak.

Efectu deosebitu arata pravurile aceste in contra 
slabitiunii de stomachu, lipsa de apeti'tu, in contra 
galbinarii si tote bolele de apa seu hydropica, in contra

; J -- 7
ametieli, congestiune catra capu, peptu s. a.

1 Una dosa
i efectulu ca 2
> Seidlitz.
, Pretiulu unei
’ 80 cruceri m. a.
! . Cei cari voru ale av6 in depositu spre, vendiare,'
, primcscu rabatu de. 25%. i , .z

din 
dose

cuthio
li

pravurile aceste 1 are 
de pravuri de ale lui

Ga: .
cu 12 dose este petotindene

' I 1.1 Redactorii respundietoriu si EditoriiIA00BU MUMSIANU.
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Depositulu generale se afla . in BRASIOVU in apo- 
theo’a iui " ■ ■ O' ,11Grtigorint■ Suia.

H Pretiurile' piacei
in 15 Iuniu 1877.

Mesura Speciea fructeloru
i:

. I . 1 ■ fl

Pretiulu
cr.

!<■ : ji'.ev '• ai ihiiio
J : 1 ■■ > -.r'-:' p fruntea . 10 __

:CD 1 Granu midiulociu , 9 30.

- de diosu 8 20
Mestecată ... 7 95

l 1 ■ ' fromdsa 6 60Secara de midiulocu . 6 20
1 n , frumosu . 5 60U1 ! Ordiulu de midiulocu . 5 40

frumosu 3 50o Ovesulu de midiulocu . 3 40
Porumbi ilu 4 • 78
Meiu • • • • 6 __

O Hrișcă • . • • ’ • — 1—.
® . i Mazerea • • • ♦ — —•

(, Lintea — ....

M Faseolea —
1

Sementia de inu 12 .
Cartofi 1‘ 1

| Carne de vita .. __ 40
1 Chilo „ de rimatoriu — 48

» de berbece — —
. m •> J Sen de vita prospetu
100 , topita . .

40

Eursurile
n la bursa in 15 Iuniu 1877 sta asia: , 

Galbini imperatesci — — . 5 fl. 98 cr v. a.
Napoleoni , — 10 13 M 0
Augsburg — — . 111 tt 75 P
Londonu — — —. 126 50 n n.
Imprumutulu națională —' '66 10 ff n
Obligațiile metalice vechi de'5°/0’ 1 60 45 if
Obligațiunile rurale ungare 73 25 »

„ „ . temesiane 72fi ff 75 n • 1 »
„ „ transilvane 71 n 75 n 0
„ „ croato-slav.
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, Editiunea: Cu tipariulu IuiIOANE GOTT si fliu HENRICU.


