
„Gazet’a" eso do 2 ori; Joi’a si Dumineca, 
I«'6i'a, candu concedii ajutoriale. — Protiulu: 
pe 1 anu 10 fl., po ’/< ,3 A- v. Tio™ esterno 12 fl. 
v. a. pe unu anu s6u 2’/2 galbini mon. sunatdria.

Se prenumera la postolo c. si r., si pe la DD. 
corespondenți. — Pentru serie 6 crucori v. a. 
Tacs’a timbrala ă 30 cr. val. austr. de fia-care 

publicare.
Amilii X1L.

Vr. 50.

Cu numerulu acest’a se inchiaia se- 
mestrulU I. Numerulu 51 se va spedâ numai 
celoru, prenumerati. Bogamu ddr’ a grăbi cu pre- 
numeratiunea pe. semestrulu alu II-lea cu atatu 
mai multu, cu catu trebuie se stabilimu si nume
rulu esemplarieloru ce sunt a se tipări.

P. T. domnii noui abonanti sunt cu deosebire 
rogati a ne tramite adressele esactu, . aratandu si 
post’a cea mai aprope de loculu unde locuiescu.

Pretiulu abonamentului pentru monarchia e 
pe siese luni 5 fl., pe trei luni 3 fl.; dr’ pentru 
străinătate pe siese luni 6 fl. v. a; Scrisorile 
sunt a se adressă la

Redactiunea
1 „GAZETEI TRANSILVANIEI" 

in Brasiovu.
■ H, ■■ .:|l-h

Russi’a si Romani’a.
iii.

Cu tractatulu dela Pafisu inchiaiatu in 30 
Martiu 1'856 si cu conventiunea europdna din 19 
Augustu 1858 in mana, națiunea romana vediendu’si 
patri’a sa pusa sub garanti’a Europei si adoptata 
in sisthem’a staturiloru europene, a sciutu se-si 
moderedie ori-ce"passiuni din trecutu, se uite ve
xațiunile consuliloru si totu-odata se pună de nou 
in cumpănă drdpta binele si reulu avutu pana 
atunci dela Bussi’a. De si acele doue antithese 
nu eră tocma in equilibru; de si unele reminis
cența mai eră inca prdspete in spiritele romani- 
loru, totuși ei incepura se de Russiei semne de 
reconciliare sincera. Ddra pe la a. 1861, pre candu 
partit’a numita a lui Barbu Catargiu se Încercase 
a restabili de nou influinti’a russdsca esclusiva, cu

. H.i !
delaturarea. celei simpatbice francesci, luptele par- 
titeloru inferbentate de nou se terminară. prin 
asasinarea numitului ministru diu’a mare, cadiutu 
de glontiulu unui unguru, platitu cu bani francesci. 
De nu ar’ mai fi nici-una alta proba de amdrea 
libertatiei si a independentiei in Romani’a, acea 
catastrofa din ddlulu mitropoliei singura era de 
ajunsu spre a ne informa despre aspiratiunile na
tiunei romanești. Casulu de asasinatu fii primitu 
cu terrore si urgia, ddra aversiunea de catra unu 
protectoratu singuraticu si esclusivu se manifestă 
prin tdte classile societatiei romanești.

Adversarii romaniloru repetu adesea conuexiu- 
nile mai multoru familii moldavo-romanesci cu 
altele russesci, de unde apoi inchiaie la simpathii 
naționali periculdșe pentru națiunea romana si 
pentru staturile limitrofe. Este adeveratu, ca in- 
vasiunile russesci insocite de comuniunea religiosa, 
au trasu in urm1 a loru successive unu numeru 
6recare de casatorii russo-romanesci in regiunile 
superiori ale aristocrației, si nu voimu se negamu, 
ca Russi’a se încercase la diverse ocasiuni a trage 
foldse politice din casatorii de acelea, au si trasu 
uneori. Dicemu si mai multu: Russi’a va fi adop- 
tătu maxim’a de stătu de a-si asigura influinti’a 
sa prin asemenea casatorii. Aci inse russii nu 
făcură mai multu,,. decatu imitata pe alte regime 
vechi si noue. Este cunoscutu la toti espressiunea 
usitata in lumea europdna de „națiunea ari
stocrat i e i“, cu alte cuvente, aristocrațiile 
popdraloru europene nu voieă se scia de alte na- 
tionalitati si națiuni, ti ele se tienea de unic’a
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națiune s o 1 i d a r i a in tdta Europ’a, dra cele
lalte classe de. dmeni trecea sub noinenclatur’a in-
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sultatdria de canalia (Canaille = adunaturi, lape- 
daturi), de unde urmă, ca aristocrații -si caută ne
veste in ori-ce tidra numai din națiunea loru 
aristocratica, fia-care de rangulu seu, ori ddca se 
potea Si mai de susu, precumu facea si monarchii. 
Tbt'ii asia se intemplă si in tierile romanești, de 
si in acestea feudalismulu nici-odata nu a potutu 
prinde , radecini că pe airea. Ddra ce ? Intrdg’a 
aristocrația superidra a Ungariei este amestecata si 
corcita prin casatorii nu. numai germane si adesea 
italiano, serbo-croatice. poldne, ti si cu familie 
russesci', precumu de es. grafii Appony, prin
cipii Eszterhâzy s. a.

In cercurile gubernamentului din Vien’a s’a 
pusir ăotudeauna tenieiu mare pe incoragiarea casa- 
toriiloru cu familie străine, firesce cu scopu in- 
vederatu de a castiga influintia in alte tieri. Pana 
in a. 1866 acea maxima politica era practicata cu 
mare diligentia de catra regimulu ausțriacu tocma si 
la armata, mai alesu, la regimentele acelea, care 
se asiediâ in garnisdne prin cetatile ' renane ale 
confederatiunei. Officiarii acelora regimente trebuia 
se fia mai totu juni aleși, binefacuti si frumoși, 
li se acordă si adausuri considerabili de plata, că 
se se pdta inverti in societățile de frunte, pe langa 
domnisidre din familii de inalta positiune, spre a 
le castiga de neveste, precumu si le câștigă multi. 
Interessulu Austriei de a se sustiend si a predomina 
in Grermani’a, prin urmare si rivalitatea cu Prussi’a, 
dictase acdsta mesura. Totu manopere de acestea, 
cumu' amu dice, matrimoniali, se urmă in Itali’a, in 
Graliti’a si mai multu decatu ori-unde in Ungari’a, 
era ungurdicele ndșțr,e,,i vedea cu mare plăcere pe 
austriaci, din caus’a' portărei loru celei elegante, si 
se cunună cu ei. Nu știu publiciștii maghiari nici 
rnacaru aceea ce potu vedd'pe fiacare di cu ochii 
loru ? Apoi dea, intre officiarii Biisdiei, mai toti 
nobili, sunt fdrte multi prea bine crescuți, ca-ci 
numerulu celoru brutali scade si la ei, ' că si la 
alte armate, pe anu ce merge ; ce mirare ddra, 
ddca si boierdicele ndstre ochieâ ici colea pre cate 
unulu dintre ei? Ddca inse interessulu Au
striei sdu alu Russiei cerea, că se câștige pe po- 
pdra inca si prin casatorii, apoi dta, ca lumea 
moderna fu martora la cateva catastrofe măreție, 
unde aceleași popdra ajunse t la cunoscienti’a de 
sine, prin cate una scuturatura gigantica, sfarmara tdte 
lantiurile, prin urmare si ochiurile de lantiu făurite din 
casatorii aristocratice. Curatu asia se intemplă si 
in Romani’a. Consuli generali cumpliti, că Riick- 
rnann (1837i—8); că Titoff, Daschkoff, Duhamel 
celu brutale, consiliari russesci că faimosulu Alex. 
Sturdza s. a., ajutati inca. si de baionetele inva- 
siunei, dra nu numai, de familii caputate cu muscali, 
au fostu paralisati de' vointi’a natiunei, care -si 
vedea de interessele sale, de patri’a sa, 
de iiidependenti’a si libertatea sa.

Publiciștii maghiari si germani ne mai im
puta si scotu ochii cu comuniunea credintiei reli- 
gidse si a ritului orientale. Pana mai deunadi, în
ainte cu 10—15 ani, acestu argumentu scosu 
contra romaniloru .trecea de fetu alu fanatismului; 
astadi classile luminate ale natiunei, că repre- 
sentante legitime ale opiniunei publice, afla ca 
acestu argumentu este machiavellisticu, perfidu, ne- 
rusinatu, totuodata că atentătu alu libertatiei de
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consciintia. „Cine ce are cu religiunea si cu con- 
sciiuti’a mea? Esi afara nerusînatule !“ Acesta e 
respun'sulu, ce se dă astadi in București, Iassi, 
Craiov’a la imputări de natur’a acesteia. „Ce ve 
pasa voue, de care ritu ne tienemu noi ? Uite, ne 
mai plăcu decoratiunile altarieloru orientali si cău
tările acelea melancolice, ddca nu sunt executate 
pe nasu; ddra pentru aceea ori care din noi cale- 
torimu in Itali’a si anume la Rom’a, siedemu acolo 
cu lunile si cu anulu, că se admiramu acelea mi
nuni ale artei, care nu-si mai afla parechi’a nicairi 
in lume. In catu pentru b a s e r i c ’a ndstra, ea 
este si remane naționale, independenta, 
autocephala, asecurata prin legile ndstre 
fundamentali, aparate, ddca s’ar’ cere, cu brahiale 
ndstre. Diferenti’a essentiale intre noi si alte po
pdra este, ca noi nu voimu se audinui de potestate 
monarchica absoluta in laintrulu eclesiei ndstre, 
adeca nici de papa-rege absolutu, că in Apusu, 
nici de cesaro-papa că in Russi’a, in Prussi’a.si An- 
gli’a. Cine voiesce se scia mai multe despre rela- 
tiunile ndstre eclesiastice, se mdrga la prelegeri 
din dogmatica si din dreptulu canonicii la vre-unu 
seminariu de ale ndstre, cine nu vrea, se-si tiena 
gur’a si se ne lase in pace. “ Acesta e limbagiulu 
romaniloru in cestiuni religidse, scurtu si indesatu, 
de unde se pdte vedd curatu, ca ei cu singur’a 
esceptiune de comuniunea dogmatica, nu au nimicu, 
nici in clihu nici in maneca, cu baseric’a cesar'o- 
papista a Russiei, precumu nu are nici a regatu
lui Greciei.

Se resumamu, Politic’a României atatu fașia 
de Russi’a, catu si de tdta lumea» este dictata, 
formulata si inpusa esclusivu de interessele proprie 
ale patriei si natiunei. B.
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R e s b c I u 1 u.
Luarea Tirnovei, vechiei capitale a regatulu 

bulgaru, se adeveresce. Acdsta cetate aperata de 3000 
nizami, de redifi si de art leria turcesca a fostu 
luata in 7 Iuliu 1. c. cu torti’a de cavaleri’a si 
artileri’a generalului russii Gourko. Ataculu ă fostu 
stralucitu. Russii au facutu mai multe sute de 
călăreți turci prisonieri. Lupt’a s a terminatu 
tardiu sdr’a cu respingerea turciloru spre Osmanu- 
Bazar. Se’ntielege ca armat’a russa a fostu primita 
si aci, că in tdte părțile unde a strabatutu, cu 
mare entusiasmu din partea populatiunei. — Si 
cetatea Biel’a a cadiutu in fine in manile russiloru. 
Positiuhea acdst’a strategica importanta trebuieă se 
fia luata, ca-ci ea predomina trecerea preste rinlu 
Iantr’a apoi drumulu intre Rusciucu, Tirnov’a 
si Sofi’a. La Biel’a avu locu in adeveru o însem
nata batalia, care a reniasu inse nedecisa. Russii, 
cari ataca.ra pe turci erau abia in numeru de 
12,000, precandu turcii erau mai multi de 30,000. 
Lupt’a a duratu 8 ore intre mari perderi de ambele 
parti, n’a avutu inse n ci unu resultatu definitivii, 
de drace ambele armate ’si-au conservatii positiunile. 
Perderile turciloru au fostu pdte intreitu mai mari, 
artileri’a mai cu sdma le-au causatu multe strica*;  
tiuni. Acdst’a impregiurare in legătură cu Întăririle 
cari necontenitu le sosiea russiloru, se vede ca a 
silitu pe turci a se retrage, ca-ci unu telegramu 
oficialu dela Zimnicea din 6 Iuliu 1. c. anuncia, 
ca dragorii si infanteria russa au ocupații cetatea 
Biel’a si ca la riulu Iantr’a avii locu o incaierare 
cil cerchesi, cari se respandiea, lasandu in urm’a 
loru 10 morti.

Turcii voiescu se’si mai incerce inca 6 data 
noroculu pe apa cu vapdrele loru, cari de unu 
timpu inedee au fostu condamnate la neactivitate. 
La Sulin’a s’au opritu in 8 1. c. noue vapdre



turcesci si au fostu bombardate causandui însemnate 
stricatiuni si incendii. Unu vaporu care se află 
pe la gur’a Kiliei, luandu in găna o barca dela 
Gibriani, s’a inomolitu, doua monităre russesci 
s’au tramisu că se ’lu iă.

Se scrie ca totu in 8 1. c. au sositu înaintea 
Sulinei la gur’a Dunărei alte 20 vapăre turcesci. 
Dăca ar’ reuși aceste se pătrundă pe Dunăre ar’ 
potâ causă mari dificultăți ostirei russesci care 
operăza in Dobrogi’a taindui tăta comunicatiunea 
cu Romani’a. Pentru a impedecă inse o asemenea 
întreprindere, comandantele russu din Tulcea a 
luatu mesuri seriăse, asiediandu torpile in Dunăre, 
că ori-ce vasu ar trece se fia aruncatu in aeru.

Acțiunea turciloru pe Dunăre vine prea tar- 
diu. Vapărele loru voru fini cumu au inceputu, 

-cu unu cumplitu fiasco său cu unu saltu teribilu 
in aeru. .Nu pe Dunăre se va mai potâ decide 
sărtea resbelului, ci numai pe pamentu . bulgaru. 
Russii trecu Dunarea necontenitu cu diecile de 
mii si făcu preparative estraordinare pentru asse- 
diarea Rusciucului si a celoru-lalte trei fortaretie 
turce. Mulțime de tunuri de celu mai greu cali
bru se transpărta pe teatrulu de resbelu. Problem’a 
e grea de aceea se recere si materialii greu.

Trei corpuri de armata provediute pentru 
d,oua luni cu proviantu si t6te cele trebuintiăse, 

•șe scrie ca au trecutu dejă Dunarea. Alte trei 
corpuri se astăp'ta ; tăte la olalta voru face unu 
effectivu de aprăpe 200,000 ămeni, cari voru opera 
in direcțiunea Rusciucului, a Nicopolei si Tirnovei. 
Noua ajutăria si reserve sosescu de alta parte 
neîncetata din Russi’a prin Bolgradu in Galați. 

.După o di de repausu trupele aceste plăca mai 
departe. Se observa mai cu săma multa artileria. 
Pana nu voru sosi si aceste trupe la destinatiunea 
loru nu se potu așteptă; operațiuni decisive pe 
tiermulu dreptu alu Dunărei.

Unu corespondinte alu diuariului „L’Orient" 
arăta ca e difficilu, ba mai impossibilu a cunăsce, 
fia chiaru si numai aprocsimativu numerulu per- 
deriloru suferite de russi. la trecerea Dunărei si 
după aceea. După cercetările sale numerulu morti- 
lorii dela 27 Iuniu pana in 4 Iuliu s’ar’ urcă 
aprocsimativu la 750; cel’a alu vulneratilora la 
2100. Totalulm 2850 morti si răniți. „Cu atatea 
perderi deși destulu de seriăse, - russii ar’ fi esitu 
inca bine la cale, dăca ne gândimu, ca tăta Eu- 
rop’a era in credmtia, ca trecerea Dunărei ii va 
costă, pe russi celu puținu 20,000 ămeni. Publi- 
camu aci după „Romani’a libera" o descriere mai 
detaiata a trecerei si a luarei Sistovului:

„S istovu, 23 Iuniu v. 1877. Amu visitatu podulu 
său mai bine cele patru poduri, pe cari russii le au arun
catu peste diversele brașie ale Dunărei. Insulele, puse in 
comunicatiune cu cele doue tiermurj, ale Dunărei sunt insul’a 
Vardinu si doue ostrdve. Tiermulu romanu alu Dunărei este
despartitu de insula Vardinu prin gur’a Vedei. Aci se afla 
unu podu romanescu mai insusu de celu construita de russi. 
Ele n’au o lungime mai mare de 40 metri.

Insul’a Vardin este in cea mai mare parte nisipdsa, 
nu e padurdsa. Dupa-ce am trecutu pe autaiulu podu, amu 
mersu vr’o ’/2 de 6ra pe tieremulu nisiposu alu insulei si 
amu ajunsu la alu doilea podu, celu mai lungu din cele 
patru, care străbate brașiulu celu mai mare alu riului. 
Acest’a este de vre-o 6000 metri si asiediatu pe barei;
este destulu de largu pentru 4 cai in rondu. De ordinariu -1 i i ;. i
cazacii trecu pe josu doi cate doi lasandu slobodu freulu 
cailoru. Alu treilea podu e mai lungu decatu celu d’autaiu; 
alu patrulea, care ajunge la tiermulu bulgaru, are o lungime 
de 120 metri.

La 15, in diu’a trecerei, numai autaiulu podu era 
facutu. Trupele russe s’au imbarcatu apoi pe pontdne. Cumu 
in ndptea de 14 catra 15 Iuniu turcii n’au simtitu nimicu, 
nu intielegu. Candu se facil diua, turcii incepura se traga 
asupr'a inibarcatiuniloru si pontoueloru, cari străbateau Du
narea. Trei pontdne fura cufundate cu doue tunuri din 
bateri’a de campu, pe cari russii le aveau cu densii; 120 
de ămeni perira in valurile riului. Dela punctulu, unde 
desbarcara russii pe tiermulu turcescu pana in orasiu sunt 
aprăpe doue kilometre. Russii suira dealurile, espusi la 
foculu celoru trei baterii turce asiediate pe costa si la im- 
puscatur’a inimicului desfasiuratu in tiraliori de alungulu 
Dunărei pe inaltimi. Lupt’a fii inversiunata. Mare bravura 
do ambele parti. Russii sfirsira prin a lua cu baioneta o 
bateria pe candu formabil’a loru artileria asiediata in insul’a 
Vardinu, demontă alta bateria. Turcii fugiră ducundu cu 
sine tunurile din a treia. Pierderile au fostu mari si de-o 
parte si de alt’a ; este greu de a le calcula.

Musulmanii din Sistovu au fugitu catra Tirnov’a si 
Siurnl a; o parte din cuartierulu musulmanu presinta nnu 
aspectu de devastare : ferestrele sfaramate, •_ mobilele sdrobite, 
totu feliulu de sfaramaturi acoperea pamentulu. Aprăpe jume- 
tate orasiulu eră parasitu ; acumu russii ocupa casele mu- 
sulmaniloru. Unii dintr’ensii au remasn in orasiu. Imperatulu 

Alexandru i-a luatu sub protectiunea sa. S’au pusu sentinele 
la Moschee, cari n’au fostu devastate, spre a impedeca ori
ce profanare. Cazacii au arsu satulu Deliosiulea, locuitu de 
circasiani, la ddue 6re distantia de Sistovu. Se pregatesce o 
mare batalia. Imperatulu a visitatu de trei ori Sistovulu, 
totu-deun’a primitu cu mare enthusiasmu. Antaiasi-data o 
suta de fete imbracate in albu si cu buchete de flori in 
mani esira înaintea s’a; totu orasiulu eră aci. Fuse o 
scena de enthusiasmu si de iubire ce nu se păte descrie. 
Astadi cuartierulu generalii russescu va fi transportatu la 
Sistovu. Proclainatiunea imperatului catra bulgari a fostu 
citita in baseric’a sântei Treimi dinaintea principelui Cer- 
casky, care este insarcinatu cu organisarea si administrarea 
tierei. Elu ’si va incepe funcțiunile salo după luarea Tîrno- 
vei, unde se va stabili. Aci s a formatu o specia de guver- 
namentu provisoriu, care exercita poterea sub numele de 
comissiune: ea se compune din 12 membri. S’a formatu 
pentru mantienerea ordinei unu feliu de gendarmeria locala, 
care are uniform’a că a militieniloru romani si o cruce 
verde că șernnu distinctivu. Mai este si gendarmeria 
russesca."

Trecemu său nu trecemu Dunarea ? Eca între
barea care ocupa astadi primele colbne ale diarie- 
loru romane. Pana nu voinu avă unu tratata de 
aliantia cu Russi’a se nu trecemu Dunarea, esclama 
„Press’a". Unu corpu din trupele năstre se se 
alipăsca pe langa armat’a russăsca si se coopereze 
la acțiunea militară imitandu ceea ce a facutu 
Piemontele in resbelulu Crimeei, scrie „Timpulu". 
Ambele aceste. diuarie opositiunale nu afla garan
ții destule in procederea guvernului si voiescu a’lu 
face responsabilii de tăte. Din tăta discutiunea inse 
se aude si vechiulu refrenu alu lupteloru de par- 
titu : dăca amu fi noi la guvernu totulu aru 
merge mai bine. Peccatu ca nu se păte repetă 
spectacolulu unuia si aceluiasiu resbelu mai de 
multe ori, ca-ci atunci ar’ pptă se se constate 
care guvernu ar’ fi fostu mai bunu. — In data ce 
trecerea armatei romane preste Dunăre s’a potutu 
prevedă că o necesitate, va se dica inca dela incepu- 
tulu resbelului, a trebuitu guvernulu romanu se iă 
mesuri spre delaturarea pedeciloru ce se contrapu- 
neau actiunei plănuite.

Guvernulu trebuiă se-si câștige garanții sufi
ciente, inainte de a luă o decisiune atatu de mare 
si grava pentru oștire si tiăra. Astadi inse miniștrii 
chiaru se voiăsca n’ar’ potă vorbi, trebuie se pă
streze secretulu, numai faptele complinite voru potă 
rupe velulu, cu care este acoperitu acestu secretu.

Foile din1 Vien’a vorbescu multu despre o 
conventiune, care ar’ fi inchiaiat’o d. Ion Bratianu 
cu Șerbi’a pentru trecerea armatei romane pe la 
Turnu-Severinu preste teritoriulu serbescu. Totu- 
deodata se sustiene scirea despre calatori’a dlui 
Cogalniceanu la Vien’a. „Corresp. pol." scrie pe 
langa acăst’a ca russii ar’ fi primitu in principiu 
cooperarea romaniloru inse numai cu unu corpu de 
12,000 după esemplulu Piemontului in resbelulu 
dela Crimee#,. ,

Din Aten’a se relatăza ca, consiliulu de mi
niștrii s’a declaratu pentru o acțiune elena in 
unire cu tăte poporatiunile chrestine din Turci’a, 
cerendu pregătiri mai active pentru înarmare.

In Muntenegru pausăza oștirile. Turciloru le-a 
succesu a provientă fortaretiele Niksich si Goran- 
sko pentru cateva septemani, dăr’ in urma au 
fostu respinși si din passulu dela Dug’a. Aeum’a 
se dice ca Suleiman-pasi’a ar’ fi primitu ordinu 
se tramita catu mai multu din trupele sale lui 
Abdul-Kerim la Dunăre.

Russii operăza in Asi’a fărte incetu. Ei înain
taseră pana catra Erzerum inse s’au retrașii ăr*  
spre fortarăti’a Kars, care inca totu este incungiu- 
rata de trupe russe. Asteptamu se se faca mai 
multa lumina despre luptele din Armeni’a.

Brasiovu, in 11 Iuliu 1877.
In 7 Iuliu c. camer’a maghiara s’a amanatu 

prin rescriptu regescu pana catra 15 Septembre 
a. c. — Părinții patriei șe potu bucură deci de 
lungi ferie, inse tiăr’a n’are se se bucure de 
resulțatele activitatii loru de una diumatate de 
anu. Ca-ci abstragundu dela impregiurarea, ca cu 
tăta mulțimea interpellatiuniloru, cari de cari mai 
grandiăse, totuși n’au potutu se pună la cale 
complicatiunile orientali si se asecure intregitatea 
imperiului turcescu, dăr’ apoi chiaru intru compla- 
narea divergintieloru interne n’au fostu nici cu 
cutu e negru sub unghia mai fericiți. Pactulu 
dualisticu, la alu caruia reînnoire se lucra cu 
assiduitate de ani de dile, are astadi cele mai 
bune prospecte de a nu se realisă. Dupace guver
nulu maghiaiu cu celu austriacu n’au potutu se 
se intielăga in privinti’a nouei base a dualismului, 

s’a aflatu espedientulu salvatoriu, că punctele d 
divergintia se se complanedie printr’o deputatiun 
regnicolare, constatatoria dintr’o comissiune esmis 
de parlamentulu maghiarii si dintr’alt’a esmis; 
de parlamentulu austriacu. Acăsta deputatiun 
regnicolare întrunită in Vien’a a lucratu ma 
multe septemani pana ce in fine in 6 1. c. 
ajunsu ia resultatulu, ca divergintiele nu se pot; 
complană, noulu pactu dualisticu nu se păte rea 
lisă. Austriacii, ce e dreptn, renuncia la reservel 
loru relative la vamele financiari, inse pentru acee, 
se reintorcu la statulu quo atatu in cestiune 
quotei, catu si a restitutiunei dariloru, si de aic 
mai departe dlu Herbst si- consocii nu vreau s 
mai concăda nimicu. La inceputu, unguriloru li s 
pară discutabila acăsta propunere, dăr’ in fine tot 
ei au fostu aceia, cari au eschisu ori-ce discussiun 
declarandu, ca densii nu se abatu dela pretensiu 
nile loru.

In modulu acest’a deputatiunea regnicolar 
inca s’a aretatu impotenta facia de complanare 
controverseloru dualistice, pentru aceea parlamen 
tulii maghiaru s’a amanatu mai inainte de a pri 
mi reportulu comissiunei sale si lusandu t6t 
acăsta affacere pana la tâmna.

Din caus’a resultatului nefavorabilii alu acti 
vitatii deputatiunei regnicolare atatu primuli 
ministru austriacu Auerspergy catu si celu maghiari 
Tisza au alergatu la Andrăssy, , adeca Ia nasiuli 
dualismului, si anume celu d’autaiu, că se căn 
svatu cumu se ăsa din dilema, ăra alu duoilea 
că se se planga, ca ministeriulu austriacu e slabi 
si nepotintiosu, incatu ’lu duce Herbst cu partit’i 
sa de nasu. Inse Andrăssy inca n’a aflatu ma 
bunu espedientu, decatu amanarea cestiunei pani 
la tdmna. — De aici apoi mai vert-su foih 
maghiare au latitu faim’a, ca ministeriulu Auer- 
sperg are se demissionedie in dilele prossime.

Pre basea celoru premisse potemu deci st 
constatamu, ca dăca frații siamesi nu se potu îm
pacă astadi, candu monarchi’a este iu periculu de 
a fi de adî pana mane complicata in resbelulu 
orientalii, atunci cu atatu mai greu se v.oiii pote 
impacă ei la ărna. Inse cu tăte aceste ei se voru 
împacă, dăca va depinde numai dela ei si nu voru 
intreveni la tergu si alti factori, ca-ci domnii un
guri voru sci la tempuiu seu se renuncie; la tdte 
pretensiunile loru cele noue, numai șe li se lase 
celu puqiuu atat’a, catu au avutu. Pentru aceea 
maioritatea popăreloru din imperiu numai aiunci 
va scapă de acestu nedreptu sistemu, candu ungu- 
rulu si neamtiulu nu va mai cutediâ se se tergu- 
iăsca pe pelea ei fora de voi’a ei. • ■

— Diurnalele maghiare făcu capitalu din im
pregiurarea, ca guvernulu romanu a denunciatu 
Austriei conventiunea pentru estradarea reciproca a 
fugariloru din miliția si de miliția, si dicu, ca de 
buna săma guve nulu romanu a facutu acăsta nu
mai la indemnulu romaniloru din Transilvanî’a, 
cari număi sub conditiunea neestradarei i-ar’ fl 
promisu legiuni întregi de fugari. — Ce va dice 
inse publiculu cetitoriu, candu va află, ca romanii 
transilvani nu merita onărea ce Ii-o făcu ungurii,, 
dedrace conventiunea respectiva s’a denunciatu, 
fiindu-ca a espiratu!

— Totu foile maghiare sustienu cu tarîa, ca 
intre Austri’a si Angli’a ar’ esiste o aliantia pentru 
casulu, candu imperatulu Russiei nu s’ar’ tienă de 
cuventu, ci ar’ merge pana la estremitate contra 
Turciei. La acăst’a inse organulu principelui Bis- 
marck „Nat.-Ztg." face nimerit’a observare, ca 
Austri’a in daru cauta alianiie esterne, candu ea 
nu e in stare se-si consolidedie alianti’a cu popo
rale sale interne.

TRANSILVANI’ A. — Brașiovu 10 Iul. n. 
După cateva dile de adeverata canicula urmă una 
din acele ploi manăse, de di si năpte, care pla- 
tescu miliâne. Câmpiile ndstre suntu frumdse. 
Pretiurile cerealieloru s’au moderatu cu atatu mai 
vertosu, ca după relatiunile comerciantiloru veniti 
in dilele aceste din Romani’a, pe la siesuri s a 
si inceputu secerisiulu la ordiu si la grane, care 
in o parte mare a României dincăce de Milcovu 
suntu bune. Din cerealiile anulu' trecutu se mai 
afla cantitati immense, si cumu se , nu se afle, 
candu inșusi P. Lloyd este silitu a mărturisi, ca 
acei romani „leneși" ?) producu pe fia-care anu 
pana la 80 milidne cantare, (de vama, 89 S de 
Vien’a) cerealii de tdte speciile, din care in anii 
normali se espdrta in tieri sraine preste 20 de 
milidne c. Pre catu voru mai fi inchise gurile 
Dunărei, Bosforulu si Dardanelele, de esportu, in 
afara nu păte fl vorba. Consumtiunea, la armate 
nu păte se fia asia de mare, că se ridice pretiu-



rile. Vite cornute inca suntu asia de multe, in 
catu la tergurile de tiera care se tienura in lun’a 
acăsta. pe la unele puncte la Dunăre, nici pe diu- 
matate n’au aflatu cumperatori, de aceea evreiloru 
liferanti veniti in armat’a russăsca in cete de 
spariatu, le merge fărte bine. — Caidurile in 
Romani’a suntu sugrumatărie,

Examinele de văra pe la scălele năstre se 
tienura preste totu, si este de doritu, că resulta- 
t.ele loru se se faca cunoscute natiunei, macaru pe 
calea publicitatiei, cn atatu mai vertosu, ca dela 
unu timpu incăce ămenii ăresicumu amețiți de 
grijile lumesci, uita se mărga macaru la examene, 
spre incuragiarea tenerimei si consolarea profesori - 
loru si docentiloru.

Faimele colportate cu mare diligentia de 
catra diariele maghiare, ca tiăr’a năstra Transil- 
vani’a ar' fi plina de bande hotiesci, se demintu 
pe fia-care di prin ele insele; fantasii si altu 
nimicu. Casuiu dela Hosuseu este redusu la 
siinplulu omoru. comisu de nisce jidovi contra 
altui jidovu, din caus’a unei resbunari personale ; 
ăra de atunci incăce se mai intemplă omorirea 
unei familii de evrei in orasiulu Turd’a in dina 
mare. Se pare inse, ca pe diariele maghiare le 
gonesce consciinti’a loru si le rapesce somnulu. 
Furturi comune se intemplă si pe la noi, mai 
alesu in unele orasie cu politii miserabili, care nu 
merita nici coji de malaiu; dăra patri’a banditiloiu 
(betyăr, csikos, szegăny legănyek, rablă bandăk) 
este Ungari’a cu statariele sale, unde incepura 
ărasi a omori nu numai jidovi, ci si preoți catho- 
lici, barbati pe femei si femei pe barbati, in catu 
dăca ai stă se descrii tăte cașurile de omoru si de 
jafuri cate se intemplă in fia-care septemana, altu 
-ceva nu ti-ar’ mai incapea intr’o făia ca a năstra.

Apele minerali din tienuturile năstre suntu 
asta-data mai pucinu cercetate decatu ori-candu, 
nu atatu din caus’a tractarei brutale intemplate 
anu si antierti la Mehadi’a, Tusnadu, Vâlcele, 
catu mai vertosu din causa, ca vecinii noștri isi 
tienu de datoria a remană pe la casele loru, 
pre candu junimea si chiaru mulțime de barbati 
se afla sub arme, De altumintrea in Romani’a 
inca se deschidu pe anu ce merge destule ape minerali, 
bai de apa rece si calda. Caletoriile prin munți 
in lunile de văra inca au inceputu se intre in 
datinele populatiuniloru urbane din regiunile 
campene.

Secțiunile scientifice
ale „Associatiunei transilvane pentru 

literatur’a romana etc.
Adunarea generala dela Brasiovu, (cea mai 

numerăsa din tote) decisese intre altele, că in sen- 
sulu statuteloru se se fărmeze trei secțiuni scienti
fice. Adunarea gener. din 1864 au alesu si pre- 
siedenti de secțiuni, la cea filologica pe illustrulu 
barbatu erudiții Tim. Ci par iu, la cea istorica 
de Gabr. Muntănu, la a scientieloru naturali pe 
presiedeutele de atunci alu associatiunei Andreiu 
br, de Siaguna. Vointi a naționale fusese si aci 
mai pre susu de tăta laud’a; urm’a inse arată, ca 
inca nu venise pentru noi timpulu de a inainta 
cultur’a năstra prin societate academica. 
După 14 ani adunarea generale dela Sabiiu decretă, 
ca acuma e timpulu. Unuia diu secretarii comi
tetului *)  i-s’a commisu elaborarea proiectului de 
regulamentu, carele in siedintiele din 21 et 22 
Iuniu se dete in discussiune, si pe langa unele 
modificatiuui mai usiăre fă adoptatu spre a se da 
in deliberarea adunarei generale. Pentru că pro- 
iectUlu acela se ajunga inainte de tienerea adunarei 
la cunoscinti’a membriloru ei, nu lipsimu a-lu 
trece si iu colănele năstre in testulu adoptata

*) A se vede in făi’a menstruale Baseric’a orthodoxa 
romana Nr. VII.

„REGULAMENTU 
pentru infiintiarea de secțiuni scientifice in sinulu 
asociatiunei trans. pentru literatur’a romana si cul

tur’a poporului romanu.
§ 1. Pre bas’a §§-loru 1, 2 si 23 din statu

tele acestei asociatiuni, se decide infiiutiarea de 
trei secțiuni scientifice, anume:

a) Secțiunea istorica.
b) Secțiunea filologica.

. c) Secțiunea scientieloru naturali si matematice.
1 § 2. Secțiunea istorica aduna documente

autentice pentru înavuțirea istoriei patriei si a na
tiunei, cumu si pentru coregerea eroriloru stracu- 
rate in istori’a năstra si le comentăza; compune 
scrieri originali si traduce scrieri de valăre pentru 
poporulu romanu; supune la critic’a drăpta operele

*)i Dlui G, B a:r i t i n. Red. 

istorice publicate in diverse limbi, relative la 
patri’a năstra; recomanda adunarei generali operele 
din specialitatea sa, pre care le afla demne de 
premiu, de onorariu, ori de mențiune onorabila.

Secțiunea filologica se ocupa cu diverse ces- 
tiuni filologice si mai alesu cu acelea, alu caroru 
scopu este înavuțirea dictionariului limbei romanești, 
purificarea ei de barbarismi, atatu in vocabule 
catu si in sintactica; supune la revisiune si cri
tica opere puru literarie si traductiuni din auctorii 
clasici moderni si antici; recomanda ce afla 
demnu de premiu, de onorariu, său de mențiune 
onorabila. ,,i.. .ț.

Secțiunea scientieloru naturali si matematice, 
cultiva specialitatea sa in diversele ramuri cu tăta 
aplicarea!posibila la lipsele poporului romagescu, 
considerate din punctulu generale alu economiei 
naționale, si din cele speciali ale agriculturei, sil- 
viculturei, montanisticei, higienei, comerciului etc., 
ăr’ operatele demne de recomendatu le aduce la 
cunoscienti’a adunarei generali, spre a fi premiate, 
său incai laudate. 11

§ 3. Adunarea generala alege pentru anteiulu 
periodu de 3 ani pe presiedintii sectiuniloru prin 
majoritate absoluta a membriloru presenti, ăr’ pre 
viitorin alegerea acelora se va face conformii § 6. 
De membrii ai sectiuniloru, va recunăsce si consi
deră pre acei membrii fundatori si ordinari, carii 
insinuandu-se conformu § 4 alu acestui regula
mentu de buna voia, se si obliga a elaboră si 
presentă pre fia-care anu, celu pucinu, cate unu 
operatu originalu său traductiuni.

§ 4. Doritorii de a participă că membrii la 
vre-un’a din cele 3 secțiuni, se insinua in scrisu 
la presiedintii sectiuuiloru. Numerulu membriloru 
in secțiuni nu este limitatu, inse sub conditiune, 
că se fia totu-odata membrii activi ai asocia
tiunei.

§ 5. Indata ce se voru fi presentatu celu 
pucinu cate 7 membrii de fia-care secțiune, presie
dintii respectivi in cointielegere cu comitetulu 
asociat, deci du diu’a convocarei loru, in care au a 
se constitui si a luă decisiuni pentru activitatea 
loru in venitoriu.

§ 6. Fia-care secțiune isi alege din sinulu 
seu unu presiedinte (§ 3), unu v. presiedinte 
pentru cașuri de absentia motivata a presiediutelui, 
si unu secretariu, a cărui vocatiune este ducerea 
proceseloru verbali in siedintia, tienerea in ordine 
si registrarea acteloru sectiunei si a manuscripte- 
loru intru unu localii destinatu spre acelu scopu, 
de catra comitetulu asociatiunei. i

§ 7. După constituirea sectiuniloru, cu drep- 
tulu adunarei gen. prevediutu in § 32, alinea 6 
din statute, de a ingrigi pentru censurarea opera- 
teloru scientifice, se in'vestescu secțiunile, fia-care 
in sfer’a sa de activitate.

§ 8. Secțiunile tienu siedintia regulata celu 
pucinu de 2 ori in fia-care anu la resiedinti’a 
asociatiunei, in casu de necesitate si mai adeseori. 
Convocarea membriloru se face prin presiedinte, 
său in lips’a aceluia, prin v. presiedinte, in scrisu, 
cu 21 dile mai inainte de diu’a ficsata.

§ 9. Pentru că secțiunile se păta tienea 
siedintie, se cere presenti’a de celu pucinu 5 mem
bri. Conclusele loru suntu valide, dăca se aducu 
cu maioritate absoluta de voturi ale membriloru 
presenti. Cu egalitate de voturi nu se păte luă 
nici unu conclusu.

§ 10. Dăca presiedintii si secretarii celoru 
trei secțiuni, in urmarea unei cousnltatiuni preala
bile, voru află necesaria convocarea sectiuniloru 
întrunite, o potu face acăst’a, inse numai in ’dilele, 
iu cari si de altmentrelea secțiunile au se lucre in 
siedintiele loru particularie.

§ 11. Alegerea themeloru de concursu la pre
mia este de competenti’a sectiuniloru întrunite.' 
Presidiulu in siedinti’a întrunită se dă celui mai 
betranu dintre presiedinti, său in absenti’a acelora, 
v. presiediutelui mai betranu. Conclusele se iau cu 
maioritate absoluta.- !■. I

§ 12. Membrii, cari ar’ fi impedecati a veni 
la secțiuni, prin morbu său prin forti’a maiora, 
isi potu transmite lucrările loru la secțiunea res
pectiva.

§ 13. Operatele membriloru se potu ceti 
in siedintiele sectiuniloru singuratice, său intruuite, 
private său publice, după cumu voru află cu cale 
secțiunile in consultatiune prealabila.

§ 14. La operatele puse in concursu, se ob
servă esactu regulele adoptate pentru casuiu acesta 
de catra tăte societățile scientifice, că adeca numele 
concurentiloru, auctori său traducători, se remana 

necunoscute, afara de casuiu in care li s’ar’ votă 
premiu, onorariu său mențiune onorabila.

§ 15. Fia-care secțiune are se comunice 
adunarei generale ordinarie a asociatiunei, cate 
unu memorialu generale despre lucrările sale 
auuali, său macaru cate unu operata de ale 
membriloru, prin lectur’a ce i se va dă in siedinti’a 
publica.

§ 16. Pentru-că membrii sectiuniloru se 
p6ta reinană totu-dăun’a in contactu unii alții, 
presiedintii, său v. presiedintii cu secretarii fia-ca- 
rei secțiuni, se investescu cu caracteru de dele- 
gatiune, catra care au de a se adressă membrii 
preste anu.

§ 17. Delegatiunea sectiuuiloru este in re
siedinti’a asociatiunei, si lucrăza in localulu comi
tetului ei, ;pre catu tempu nu se voru luă alte 
dispositiuni.

§ 18. Spesele cancelariei sectiuniloru se votăza 
si acopere din veniturile asociatiunei.

§ 19. Membrii esterni ai sectiuniloru, licării 
voru veni la siedintiele prevediute in § 8, voru 
recepe desdauuarea speseloru de calatoria si un’a 
diurna modesta, pre catu-va suferi starea fon-, 
duriloru asociatiunei. Acea diurna se va ficsă, 
din partea adunarei generali din anu in anu.

§ 20. Abseutarea nejustificata dela siedintia 
trage in urm’a sa perderea diurnei pre dilele de 
absenți a.

§ 21. Spesele prevediute in §§-ii 18 si 19 
se voru regulă si trece in fia-care anu, la buge- 
tulu asociatiunei.

§ 22. Bibliotec’a asociatiunei va sta deschisa 
spre usulu membriloru din secțiuni pre totu 
tempulu, catu ilu voru petrece in resiedinti’a 
ei, si in decursulu anului, cu preferintia facia 
de alții.

§ 23. Acestu regulamentu se păte modifică 
după esperienti’a ce se va face la aplicarea luij 
inse numai dăca modificările voru fi propuse de 
catra 2 din celea 3 secțiuni si cu votulu maiori- 
tatii absolute, datu in adunarea generale a asocia
tiunei transilvane pentru literatur’a romana si cul- 
tur’a poporului romanu.

Romani ’a.
B u c u r e s c i, 8 Iuliu st. n. Spuuu 

dreptu, ca la inceputu, dupace Turci’a declarase 
României bellulu de facto si Începuse a bombarda 
orasie, a devasta sate si ale dă focu, si dupace 
guberniulu si camerele au ridicatu manusi’a aruncata 
de Sorta, vediendu eu ca proprietarii si comerci-. 
antii cei mai avuti, cu venituri dela 10 pana la 
50 mii de galbini pe anu, abia daruia patriei 
cate doi cai de cavaleria său pretiulu loru, mo 
camu indoiamu si eu in patriotismulu romaniloru. 
Nu trebuea se judecu tiăr’a după 2—3 sute de 
ărneni din cei mai bogati, Astadi vediu. Lucrurile 
acestea in lumina neasemenatu mai stralucităria.. 
Cu catu locuitorii au simtitu ca pericolulu cresce 
neincetatu, si ca relele făcute de turci se inmul- 
tiescu, cu atatu a inceputu se prindă radecini 
convicțiunea, ca trebue se scapamu pentru totu 
-deun’a de vecinătatea turcăsca, cu atatu mai 
multu patriotismulu isi aduce fructele sale. De 
atuncea burgesi’a si populatiunea rurale cea mai 
avuta alerga cu prinăsele sale pe altariulu patriei; 
de atunci vedemu in „Monitorulu oficialii" ca de 
es. unu Axente Bodarau din comun’a Tusl’a da 
pe sam’a ăstei 5 vaci, Frații Tulceanu dela c. 
Niculaes’a 7 vaci si 3 juncani, evreii Iancu Siela- 
riu si Ilaimberg Sigal din c. Negresei, distr. 
Vaslui 17 boi si 6 vaci, Leibes Paucher et Ghit- 
mana Crismariu 6 boi, Nicolae Sterie dela Bechetu 
1000 hectolitre de papusioiu etc. etc. De aceștia 
se afla cu sutele. Alti proprietari, arendatori si 
comune din tienuturile in care petrece cavalen’a, 
mai alesu a corpului dorobantiloru călări,; dau 
gratisu locu de pascutu la cate 100 si 200 de 
cai, pre catu timpu escadrănele stationeza in 
acelea parti. Cu acăsta specie de ofrande statulu 
si anume tesaurulu armatei face economia de multe 
mii in bani.

Mai de curendu s’au datu ordinu chiaru la 
cererea mai multoru clerici, *)  că se se pună pe 
la tăte basericele României cutei de colecte pentru 
armat’a năstra naționale, si anume pentru ajuto- 
riulu invalidiloru si alu aceloru familii, ai caroru 
barbati cadu in bătălii. Dintre calugaritie au se se 
pună mai multe in șervitiulu ambulantieloru nostre, 
intocmâ precumu se facil si in Russi’a sub patro-

? i



nagiulu Maiest. sale imperatesei. Asia de es. ve- 
demu, ca in spitalulu Panteleimonu, pe care 
guberniulu nostru ilu puse la dispositiunea coman- 
dei supreme russesci si care este inpoporatu de 
bolnavi si .răniți de ai armatei russesci, servitiulu 
’lu făcu sorori de charitate aduse din monastirile 
Russiei.

Despre damele dela Iassi, alu caroru comitetu 
veni la Bucuresci, dupace premissese 4 cara de 
ambulantia, provediute cu cele necessarie, se păte 
dice cu totu dreptulu,' ca dloru executară adeverata 
bravura "de patriotismu nobile si sublime, demnu 
de imitatu in tăte timpurile.

Merite patriotice ’si castigara astadata si 
evreii, anume mai de curendu fruntașii l'oru din 
capitala, carii pe langa colecte patriotice făcute 
mai inainte, alaltăieri (6 Iuliu. 25 Iuniu.) presen- 
tara patru cara de ambulantia, care portă crucea 
r o s i i a de Genev’a. care dupace fusera binecu- 
ventate, că si ale 1 dameloru dela Iassi, s’au si 
pornitu in acea di la armata.

In'vederea acestora fapte patriotice demne 
de tăta laud’a, cumu ve poteti esplică faptulu 
cititu negru pe albii', ca faimosulu milionariu 
nai’oru Misiu (serbu din Serbi’a, dâra naturalisatu 
aici si-proprietariu de cateva dominii) depuse pe 
altariulu patriei 100 di: una suta de franci, adeca 
pe atata, catu detera de buna voi’a loru mai 
multi funcționari din cei mai sărăci. Mie ’mi .vine 
se credu,' ca cu acea ofranda ’si va fi batutu jocu 
de dn. Misiu vreunu intendante de ai sei, facun- 
du-o in numele dsale fora scirea sa. Adeverata 
insulta pentru unu Misiu si alții că densulu, carii 
cate una miie de galbiui dati o ar’ simtf că si o 
pișcătură de tientiariu, nimicu mai multu.

Apellulu facutu catra marea națiune fran- 
cesa de catra dn. Frederic Damă in favărea 
României si a ăstei sale, publicatu in mai multe 
diarie francese, credu ca l’ati aflatu si dvdstra 
demnu de tăta recunoscinti’a năstra. Numai unu 
francesu păte se scria asia frumosu si cu atatu 
elanu patrioticu.

Interessante suntu si cele doue apelluri esite 
in „Revue medicale" din pen’a i deprinsa a dlui 
dr. med. C. A. Polichronie, anume unulu „A la 
charită de l’Europe, en faveur des blessăs de 
l’Orient," ăra altulu „Appel ă la charită des 
Roumains en faveur des blessăs et des vieți mes 
de! la guerre." Si fiiindu-ca pentru ambulantie si 
lazarete se cauta mai multi medici1 romani, său 
carii se cunăsca limb’a năstra perfectu, că se păta 
tienă corespondenti’a cu auctoritatile respective, 
credu ca acestora apelluri li se va acordă tăta 
atențiunea meritata.

Resuscitarea după trei ani a processului 
pura politicu alu dlui A. Densusianu si cei 7 soci, 
comunicatu in diariele romaneSci si francese, a 
produsu impressiune prea dorerăsa si este conside
rata numai că unu actu de resbunare si de terro- 
rismu intru nimicu justificatu.

Noulati diverse.
—1 (D. G £ o r g e Gr. C a n t a c ir z i n o ,) 

fostu ministru, a adressatu Domnitoriului o scrisăre, 
in care oferă pentru trebuintiele armatei 50,000 
lei noiii (franci) si 100 chilo mari porumbu. — 
Acestu donu ih adeverii princiarii! e acorapaniatu 
de sentiementele cele mai patriotice. „Nu mai este 
iudoiăla1 ca or’a sacrificieloru a sositu", dice dnu 
Cantacuzino. „Inacțiunea ar’ fi o crima, nepasarea 
roraanîlora luminați o pata ce s’aru intinde asupra 
natiunei întregi." Domnitoriulu ii respiinde multiu- 
mindui in numele seu si alu armatei, promitiendu 
ca va ingrigi că acăst’a se păstreze, in modu du- 
rabilu, aducerea aminte a acestui marinimosu daru. 
„A sositu ăr’a, in care toti fii tierei sunt chiamati 
a-si adiice oboiulu pe altariulu patriei" esclama 
Domnitoriulu. — Nu ne indoimu ca in urm’a 
acestei nobile inițiative toti cei cu nume si avere 
din Romani’a voru depune oboiulu loru pe alta
riulu patriei.

-— (D n u V a s i 1 e A1 e s a n d r i), ilîustrulu 
poetu, a tienutu in 6 Iuliu st. n. o conferintia, 
a'iu' carei’a produsu a fostu destiuatu pentru ranitii 
romani. După o scurta introducere in care a 
dăscrisu spectacolulu imbarbatîtoriu, la care a 
asistatu in timpuln resbelului Italiei, caiidu femeile 
italiene se intrecăau in sacrificia pentru ajutorarea 
ranitiloru, ’si părăseau totu ce aveau mai scumpu 
pefiTru a legă ranele loru si a’i consolă in momentele 
’-■'!! <!iU ' ' :l. -.ni . 

din urma, a declaratu ca e fericitu a vedă unu 
spectacolu identicii si in Romani’a, acumu candn 
suntemu nevoiti a șterge de rugina palosiulu stra- 
mosiescu si alu face se lucăsca cu vechia’i splen- 
dăre, si-a inchiaiatu exordiulu dicundiu: Barbatii 
romani au doveditu ca au curagiu, femeile dove- 
descu ca au devotamentu, si acăst’a asigura tierei 
unu fericitu viitoriu. — După aceea a cititu doua 
admirabile legende compuse cu scopu de a carac- 
terisă pe dușmani. Subiectulu primei legende, 
intitulata „Murad Gâzi Sultanulu" e imprumutatu 
din Istori’a imperiului otomanu de Dimitrie 
Cantemiru. Ea consta din 3 canturi: Alaiulu lui 
Murad, năp.tea Bairamului si Ferimis. Ide'a celei 
de a dou’a e împrumutata din Lamartin si părta 
titlulu de Hogea Murad, vizirulu lui Ahmet, scena 
petrecuta pe la 1603. Despre valârea poetica a 
acestora 2 legende e de prisosu a mai vorbi, ca-ci 
cine, nu scie ca legend’a e genuin poeticii in care 
escelăza Alesandri ? Conferinti’a i s’a. inchiaiatu prin 
citirea poesiei „Balcanulu si Carpatulu". M. s’a 
Dămn’a a binevoitu a onoră cu p/esenti’a s’a 
acăst’a conferintia. „Rom."

— (Don Carlos in R o m a n i’ a). Din 
Romani’a mica, său cumu ,’i dicu acolo Olteni’a, 
avemu scire, cumca faimosulu d. Carlos, pre- 
tendentulu tronului regale din Șpani’a, veniudu 
despre Bucuresci, după o petrecere de dăue dile 
in Craiov’a, a plecatu in 28 Iuniu la Calafatu, 
unde se afla concentrata armat’a romana. Unii 
dicu ca ar’ fi cerutu comand’a unui corpu de 
armata romana. Alții afirma ca ar’ fi cerutu voia 
dela guvernulu romanu, că se formeze unu corpu 
de voluntari cu spesele sale, — tăte aceste in 
contra turciloru, inimicii creștinătății si inimici 
dovediți ai civi isatiunei. Midiulăce nu-i lip- 
sescu, pentru ca numai de curendu a mostenitu 
16 miliăne de franci dela ducele de Moden’a. 
O alta versiune dice, ca ar’ fi venitu numai că 
spectatoru, său că consiliatorii! strategicu, la care 
se pricepe fărte bine; ca-ci dă.ca n’ar’ fi unu 
bunu strategii, n’ar’ fi potutu infruiită ani 
întregi, armate regulate si armate viteze cumu 
suntu cele spaniole. In ori-ce casu, elu si-a manifes
tații dorinti’a ca ar’ vră se fia de ajutoriu Rorna- 
niloru, că >unora pre cari ’i considera că frați de 
sânge. Elu are pre langa- sine unu adjutantu mai 
betranu că densulu, si este linsocitu de unu capi- 
tanu romanu. La gar’a Craiovei o dămna romana 
i-a presentatu unu buchetu de flori, acăst’a inse 
nu că manifestatiune politica, ci simplu că o ma- 
nifestatiune personale. Don Carlos, in etate camui 
de 30 de ani, este unu barbatu cu unu esterioru 
frumosu, inaltu si robustu, in statur’a lui se vede 
caracterulu incredietoriu si sumetiu, propriu natiu
nei spaniăle. Dăca cestiunea orientului se va 
termină cu. bine, don Carlos păte se fia unu 
aspirante la unu tronuletiu de preste Dunăre,, d. e. 
că celu Macedo romanu, pre care poterile occidentali 
jaluse Russiei, nu i l’ar’ denegă, că pre unu 
contrapondu intinderei prea mari a slavismului, y.

.— (M u 1.1 i a m, i t a publica.) Subscris’a 
direcțiune scolastica in .numele, eleviloru dela 
scăl’a capitale gr. or. din. Zernesci se simte deo- 
blegata a esprime prin acăst’a sincerei multiamita 
tuturora acelora domni si dămne, cari ne onorara 
cu presenti'a la examenele de văra, din 19 Iuniu 
a. c. cu elevii si elevele dela scolia năstra pre- 
mentionata, sub presidiulu zelosului si binemerita
tului parochu Ioanu Conisia, că delegatu alu Rssm. 
Iosifu Baracu, protopopii I-iu alu Brasiovului si 
admin. ppescu alu Branului, — ăr’ in specialii: 
Multu st. Nicolau Penciu, jude reg. de cercu, 
carele fiindu multiamitu cu resultatulu esameneloru, 
binevoi a adună unu numeru insemnatu de manu
ale scolastice si inai multe recuisite de scrisu spre 
a se împărți că premia eleviloru, cari s’au distinșii 
prin respunsuri; de asemenea on. Părinte Ioanu 
Danu, cumu si știm, dămne preutese Neacsi’a I. 
Comsia, care imitara esemplulu dlui N. Penciu.

Pentru care fapte nobile se aduce generosi- 
loru domni donatori cea mai; cordiala multiamita 
publica. Zernesci in 21 Iuniu 1877. st. v.
•ii'iv Direcțiunea scolastica: Bartolomeiu Bude, 

invet. si directorii.

Ajutoria pentru ranili.
i ’i .

Pre stimate domnule Diamandi I. Manole !
■ji i,! I.

Amu plăcut ă fericire de a ve tramite 101 florini v. a., 
una suta unu florinu v. austr, destinați ostasiloru romani 
răniți in lupta pentru independenti’a României. 

i.i Acesta sumulitia s’a colectatu in cerculu Lapusiulu 
comit. Solnocu-Doboc’a.*)  Romanii din acestu cercu si ai 
tienutu de santa datoria a sucurge fratiloru de unu sang 
de preste Carpati, incatu le-au concesu giurstarile. Iubimi 
câ adeverati frați pre frații noștri dincolo de Carpati, bucu 
ri’a se p6te ceti in fași’a flacaruia romanu, candu aude de 
spre brav’a ostiro romana si spirituln ce o animedia. ( 
iubesce fiacaro si’i dorosce successulu celu mai favoritoriu s 
o strălucită isbanda contra inimicului seculariu; si totu- 
odata cu o dorere de anima trebue se audia calomnielo con. 
tra fratiloru soi, carea cu atatu o simte mai tare, ;cu cati 
ca. provine dela aceia, cari impreuna cu noi ar’ trebui si 
le sara intru ajutoriu, cari deca ar’ fi cumpauitu lucruli 
bine, ar’ trebui se lase pre turcu se peara in barbaria lu 
si se se faca aliatii natiunei romaue, langa care si cu cari 
an de a imparti binele si reulu pre venitoriu.

Cu acesta ocasiune -mi permitu a ve saluta pentri 
zelulu adeveratu naționale, ce ve auimeza si ve asiguru di 
deosobita’mi stima ce ve pastrezu.

Lapusiulu-ungurescu, la 27 Iuniu 1877,
Stimatoriu frate: Ioane Georgiu 

parochu.

i; i

*) List’a contribuentiloru se va publica in numerult 
venitoriu. Red.

.r

Bucuresci, 16/28 Iuniu 1877.
Societatea „C r u c e i r o s i e“ din Romani’a, comite- 

tulu centralu Nr. 507.
r .1

Domniei sale domnului Diamandi Manole la Brasiovu, 
„Domnulu meu 1 Amu priimitu si sum’a de lei 703’14 

precumu si colletele cu materialu*),  despre care -mi at; 
facutu ondre a-mi comunică prin epistolele d-vostre,

Neobosit’a staruintia ce puneți pentru a veni cu aju- 
torulu acestei institutiuni, chiamate a mângâie suferintiele 
celoru, cari lupta pentru apararea patriei si a drepturiloru 
ndstre, me obliga, domnulu meu, a ve exprime gratitudinea 
consiliului generale alu acestei societăți si in particularii! 
recunoscieuti’a moa.

Amu ou6re a anexa aci recepisele cassierului Nr. 277 
si 278 coiistătatdrie de incassarea baniloru si a ve asigura, 
ca voiu grăbi publicarea listeloru de numele celoru, cari au 
binevoitu a contribui. .(i

i Binevoiți ve rogu, domnulu meu, a priimi assigurarea 
prea osebitei mele consideratiuni.

Presiedinte Dimitrie G b i c a. 
Secretariu Ioane S. Boboc.

■1 -l' ’»4 i.; :

*) Franci 500 si florini 24 sunt dela Oradea-mare si
81 florini dela Bai’a-de-Crisiu, er’ colletele (2 ladi) cu 
materialu sunt dela domu’a ludith’a Macellariu din Săbiiu.

R e c a p i t u 1 a r e a sumeloru de bani, co-
lectate pentru ajutorirea ostasiloru romani răniți
din Romani’a, după listele publicate in «Telegra-
fulu romanu" *)  si anume: -1

I.' List’a din Nr. 40 1342 lei 50 bani. 287- fii' 50 cr.
II. 623 „ l_ t

110 fi. — cr.
III. b n 42! 73 „ — 96 fl. — ci-.1
IV. » n n 43 n — n 22' fl. — cr.
V. » „ » 47 70 „ — r> 178 fl. — cr.

de totu 2108 lei 50 bani, 666 fl. 50 cr.
Cele .publicate

in Nr .50 940 lei bani, 332 fl. — cr.
Sum’a totala . 3048 lei 50 bani, 998 fl. 50 cr.

Sabiiu, 25 Iuniu (7 Iuliu) 1877.

Iudit’a Macellariu, colectanta.
---------------------------------- ■ !.-■

!:

*) Le vomu publică , si noi iudata .ce ne va concede 
spatiulu foiei. Red.

Cursuîu la burs’a de Vicn’a
din 10 Iuliu

5 °/0 Rent’a cbartliia 
(Metalliques) . . . 60.90

5°/0Rent’a-argintu (im- 
prumutu naționalii). 66i65

Dosurile din 1860 . 112.50
Acțiunilebanceination. 802.— 

„ instit. de creditu 145.30
Londra, 3 luni , .125.80

st. n. 1877.

Oblig, rurali ungare . 75.75
„ „ Banat-Timis. .74.--
„ „ transilvane. 73.75
„ „ croato-slav. - .—

Argintulu in mărfuri . 109.20 
Galbini imperatesei . 5.90
Napoleond’ori . . . 10.04 
Mărci 100 imp. germ . 61.60

Redactoru respundietoriu si editoruIACOBU MURESIANU. 1 . i

Editlunea : Cu tipariulu luiIOANE GOTT si fiu HENRICU.


