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„Gazet’a" ose do 2 ori ; Joia si Duminec’a, 
Foi’a, candu concedii ajutorialo. — Pretiulu: 
pe 1 anu 10 fl., po 1/i 3 fl. v. a. Tieri esterne 12 fl 
v. a. pe unu anu seu 21l2 galbini mon. sunatăria. publicare.

Ir. 6S. BRASIOVU, 13|1 Septembre ’

R e s b e I u I o.
BrasîOVU, in 12 Septembre.

Circula ârasi sgoinote prin tiăra, inse de asta- 
data ele vorbeseu de o mare învingere ce ar’ fi 
reportat'o armatele Întrunite romano-russe asupr’a 
lui Osman-pasi’a. Chiaru in „Kelet" vedemu cu 
litere îrtari telegrame, cari spunu, ca romanii au 
luatu doue fortificatiuni dinaintea Plevnei si ca 
ar’ fi respiusu 20,000 turci cari veneau intru 
ajutoriu lui Osman-pasi’a, apoi ca vuete s’a respanditu, 
ca Osman-pasi’a ar’ fi fostu batutu si ar’ fi fostu 
prinși 40,000 de turci.

Pana in momentulu acest’a la t6ta intempla- 
rea trebuie se se fi decisu s6rtea lui Osman-pasi’a. 
Marea batalia de multu așteptata in fagi’a Plevnei 
s’a inceputu in 7 Sept, dimindtia de catra artile- 
ri’a romana, care a storsu admiratiunea Tiarului si 
a armatei russe. Luptele cele mai crâncene s’a 
incinsu in 7, 8 si 9 in giurulu Plevnei. Armatele 
russor-romanein numerude vreo 110,000 6meni au stătu 
fagi a cu 80,000 turci intariti bine si cu-o artile
ria escelenta. Pupa o scire telegrafica privata din 
Zimnicea, in 9 Sept, sâr’a ar’ fi cadiutu in fine 
Plevn’a in manile trupeloru russo-romane. Nici o 
scire oficiala nu a sositu inca pana acuma, dâr’ 
nu mai incape indoitia, ca ataculu contra lui Os
man-pasi’a a succesu, insasi tacerea telegrafului din 
Constantinopolu confirma acdst’a.

Soldatii romani s’au luptatu in dilele de 7, 8 
si 9 Sept, că adeverati eroi. Martore suntu cele 
40 de decoratiuni ale; celei mai mari cruci a St. 
George, cari au fostu distribuite braviloru armatei 
romane de catra imperatulu Alesandru. Acest’a 
a avutu ocasiune a se convinge in persăna despre 
bravur’a esemplara a soldatului romanu. Cu bu
curia amu inregistratu mai la vale si scirea, ca 
bravulu generalu Mânu a comandatu artileri’a 
romana si a dobanditu mai cu sdma in diu’a. prima 
(Vineri) succese admirabile.

Abia asteptamu se primimu sciri positive des
pre resultatulu mariloru lupte din giurulu Plevnei. 
Osman-pasi’a, odata batutu, ar’ veni la rondu Me- 
hemet Aii cu ceilalți belliduci turci si sdrtea tur- 
ciloru ar’ fi sigilata pentru totdeaun’a. Precumu 
ne spune si correspondintele nostru din București, 
t6te s’au ptisu in mișcare spre a bate po Osman- 
pasi’a, si comandantelo 6stei dela Plevn’a, princi
pele Carolu s’ar’ fi esprimatu fti'te categoricu 
pentru o acțiune pe vitiia pe mdrte. De aceea ne 
poțemu așteptă in fiecare momentu, că soirile pri
vate despre luarea Plevuei se fia confirmate in 
modu oficialii. Pana atunci se lasamu se vorbdsca 
relatiuuile oficiale si știrile private de mai la vale.

Unu suplimentu alu „Monitoriului" publica 
urmatdrele sciri oficiale:

Dela teatrulu resbelului.
Măgurele, 9 Septembre.

Eri bombardamentulu positiuniloru inamice a 
urmatu cu mai multa vioiciune de catu in diu’a pre
cedenta ; 14 baterii romane erau in activitate. 
Mari’a S’a a asistatu catu-va timpii la foculu din 
divisiunea 14, apoi insogitu de generalulu Cernatu, 
s’a dusu la cuartierulu Majestatii Știe Imperatului 
care sosise in ajunu. Sdr’a la 5 6re, divisiunea 
4-a (Alexandru Angelescu) voindu se inaintedie 
mai multu bateriele știe, a avutu unu angagia-
mentu vigurosu cu inamiculu. 
acdsta lupta regimentulu 13 
batalionu din alu 5 de linia. 

Au luatu parte la 
de dorobanți si unu 
Sub foculu neintre-

ruptu alu unei redute inamice trupele ndstre au 
inaintatu si au ocupatu unu retransiamentu. Per
derile ndstre suntu: unu soldatu mortu si vreo
30 răniți, intre care capitanulu Mortiumu si sub- 
locotenentulu Hartelu. Canonad’a va urmâ astadi.

In lupt’a de alaltaeri, alu trei-spre-diecelea 
regimentu de dorobanți si artileri’a n6stra s’au 
portatu in modu admirabilu la luarea retransia- 
mentului ocupații de inamicu. Amu avutu vreo

30 de răniți si vreo cati-va morti. Eri, la dejunu, 
Majestatea S’a Imperatulu a beutu in sanetateă 
armatei romane, laudandu-i bravur’a. Majestatea 
S’a Imperatulu a bine-voitu a, dă vreo 40 de 
cruci St. George braviloru armatei romane. M. S. 
Domnulu României a invitatu pe Mari’a S’a 
Ddmn’a de a face a se pregăti esiarpe cu care 
se se decoredie drapelulu regimentului alu 13-lea 
de dorobanți cu „Sttii’a României". Mari’a S’a 
Domnulu se afla in deplina sanetate, si eri a 
avutu la dejunu pe A. S. I. Marele Duce Nicolae.

Diuariului „L’Orient" i se scrie din:
N i c o p o 1 i, 7 Sept. Suntu 4 dile decandu 

s’a decisu că se se id astadi ofeusiv’a contra cor
pului lui Osman-pasi’a. Credu ca se voru incercâ 
a luă, Plevn’a in 11 său in 10 Sept, ser’a. In 
11 se celebreza aniversarea suirii pe tronu a im
peratului Alesandru, si marele duce siefu-coman- 
dantu e decisu a face totu. spre a potd oferi in 
diu’a acdst’a imperatului o victoria castigata con
tra lui Osman-pasi’a. S’au luatu t6te dispositiunilO 
spre a asigură reusit’a acestei intreprinderi grele; 
si ea va reuși. Osman-pasi’a e isolatu. Nici 
Suleiman nici Mehemet-Ali nui p6te veni intru aju
torii!. Cestu din urma, care cundsce situatiunea 
critica a lui Osman, face minuni spre ai alergă 
intru ajutoriu. Inse armat’a marelui duce moșteni - 
toriu este acolo spre ai inchide calea. Catu de 
impetuosu ar’ si fi ataculu lui Mehemet-Ali, elu 
va remand nefructiferu. Ve garantezu, ca marele 
duce mostenitoriu are fortie destule spre ai resistâ. 
Osman-pasi’a va fi deci batutu, batutu cu desever- 
sire : acdst’a e o predicere care se va realisă in 
curundu. Armatele, fora a perde timpu, se voru 
aruncă apoi asupra lui Mehemet-Ali, care inca va 
fi batutu. Acest’a e planulu ce se urmaresce, 
după cumu se asigura de catra persdne bine in
formate. —

Tocmai candu eră se inchiaiamu Nr. acest’a 
primiramu urmatoriulu telegramu dela correspon- 
dintele nostru;

București, 12 Sept. 7 dre 30 m. demandtia. 
Batali’a cea mare dela Plevn’a conti
nua de Vineri inc6ce neintreruptu. Re
gimentele roinanesci au luatu cu asaltu 
trei redute tur ce s ci. Romanii avura 33 
morti si 110 răniți.

Turcii lui Osman-pasi’a au atacatu 
din nou cu mari glăte armat’a romana. 
Ataculu acest’a a fostu asemenea res
pins u de catra trupele romane, cari s’au 
luptatu că eroii.

Sciri telegrafice. —(Agenti’a „Havas*.)
Gorni-Studen, 6 Septembre,. La 4 Sept, turcii 

din Mikren făcură o încercare contr’a Lovcei. Ei fura res- 
piusi după o lupta, care dura 4 6re. In aceoasi di turcii 
atacara Mahren lenga Elen’a cu fortie puținu considerabile. 
Ei fura de o potriva respinși. La 5 1. c. turcii atacara 
armat’a russa din Rusciucu pe tota lini’a si principalmente 
la Kotzelen si Ablav’a, unde ataculu fu facutu de 19 bata- 
lione, 18 escadrdne si 23 tunuri. Aceste fortie se măriră 
continuu in timpulu luptei. Detasiamentulu rtissu, care le 
eră opusu, nu se compunea decatu din 5 bataliăne si 8 
escadrăne cu artileria. Elu resista energicu in timpu de 6 
6re de o lupta inversiunata, der’ inaintea marei superiorități 
numerice a inimicului, elu se grămădi spre Ostritz’a. Per- 
derile au fostu mari din ambele parti. Detasiamentulu rus- 
sescu, care se află la Ulav’a, a fostu de o potriva atacatu 
de turci cu mari fortie ; der’ elu a respinsu tote atacurile 
loru si a mantieuutu positiuniie sale. Pe flanculu liniei de 
aperaro a armatei russesci diu Rusciucu turcii au pronun- 
tiatu unu atacu la Kadikioi si la Pankioi, der’ nu se scie 
inca deca este unu atacu seriosu seu o simpla incaerare. — 
Liniștea domnesce de partea Balcaniloru. Suleiman-pasi’a 
reface armat’a lenga Kazanlik. — Russii au perdutu aprăpe 
1000 uciși si răniți la luarea Lovcei. Perderile turciloru in 
acesta acțiune au fostu considerabile. Russii au facutu 100 
prisonieri, toti răniți.

P a r i s u , 7 Sept. n. Mane va fi o maro afluentia 
la iumormontaroa lui Thiors. Se crede, ca ceremoni’a nu va 
dă locu la nici unu dosordiuu.

R o m ’a , 7 Sept. Sauotatea Papei inspira neliniștiri. 
Elu a slabitu forte multu.

Constantinopolu, 7 Sept. Unu împrumuta 
de 2 miliăue do livro sterlinge nominale s’a contractata cu 
banc’a otomana. Elu este destinata la plat’a catorva anti- 
cipatiuni. Plat’a pusciloru cumperato iu Americ’a a fostu 
garantata de liartbi’a-monoda in circulatiuno.

Bolgradu, 7 Sept. n. Prin cercurile diplomatice 
se raporteza, ca consululu generalu gormanu confere fărte 
adeseori cu principele Milanu ; se afirma, ca Gormani’a a 
aprobata pe doplinu participarea Serbiei la resbolu si ca ar’ 
fi dispusa a garantă principatului, in casu de a fi inviusu, 
statu-quo ante bellum. Itali’a pare a morge mana in mana 
cu Germania. Austri’a se tiene inca intr’o stricta reserva.

Constantinopolu, 7 Sept. n. Diuarele asigura, 
ca numai 8 bataliăne turcești au fostu la Lovci’a, candu 
le-a atacatu 40,000 russi. Osman-pasi’a ar’ fi sositu apoi 
cu 28 batalione spre a reluă cetatea. Resultatulu iucercarei 
sale inca nu s’a publicata. (!)

P a r i s u , 8 Sept. n. Unu cortegiu imensu a ur
matu funeraliele lui Thiers. Sicriulu eră acoperitu cu bu
chete si corone. Dămu’a Thiors urmâ remasitiele mortale alo 
illustrului seu soțiu însoțita de o mulțime respectuăsa si 
liniscita, care se marea pe fiecare momentu in totu per- 
cursulu. S’au pronuntiatu discursuri la Cimiteriu de d. Jules 
Simon, Jules Grevy si Sacy.

Turnu-Magurele, 8 Sept. sera. („Monit. 
ofic.“) Bombardamentulu Plevnei de catra trupele romano- 
russe a inceputa eri pe tăta line’a in presintia imperatului 
Russiei. Se continua astadi cu inare violentia. Ataculu de- 
finitivu va avea locu iu cateva dile. Armat’a romana si mai 
cu sema artileri’a, s’a luptatu eri cu curagiulu si sângele 
rece unei armate dedate in resbelu. Cuartirulu generalu alu 
principelui Carolu se va apropia totu mai multu de Plevn’a.

Nicopoli, 9 Sept. („L’Orient".) Armat’a ro
mana a facutu unu asaltu eroicu contra unei fortificatiuni 
turcești si a luat’o. Amu avutu vreo 30 morti si răniți. 
Entusiasmulu e nediscriptibilu. Batali’a crâncena de ambele 
parti se continua.

— In privinti’a acest’a relateza „R o m a n u 1 u“ : 
Regimentulu alu 5-loa de linia si unu regimentu de doro
banți, ameudouo diu divisiunea Anghelescu, au luatu cu 
asaltu un’a din fortifîcatiunilo turciloru dela Plevn’a, după 
o lupta din cele mai crâncene. Perderile năstre sunt, unu 
soldatu mortu si 30 răniți, intre cari capitanulu Mortiuuu 
si locotenentulu Hendelu, a caror’a rane sunt din norocire 
usiăre. Lupt’a dureza inca.

P a r o d i n , 9 Sept. n. La 8, după ocuparea ora-
siului Katzelevo de catra turci, n’a mai fostu nici unu atacu
asupr’a orasieloru Kadikioi T6ta armat’a russesca dela
Rusciucu a facutu o mișcare iuapoi in nisce positiuni noue
conceutrante. In noptoa de 6 spre 7 trupole russesci, cari 
sunt in fați’a Plevnei, au reușita, fora scirea turciloru, se 
ridice baterii po nisce iualtimi, cari domina positiuuoa ini
mica. Foculu contr’a Plevuei a fostu deschisu la 7 si a 
fostu reinoitu Ia 8 cu o mare vioiciune. Perderile russiloru 
sunt minime. Pe totu celalaltu campu de lupta totulu este 
liniscita.

C o t i n j e , 8 Sept. n. Nicsici s’a predata muntene- 
griniloru eri fora nici o conditiune, avendu 19 tunuri. 
Garnisonei si locuitoriloru musulmani li s’a permisii se se 
retraga la Gatsko.

Parodinu, 9 Sept. n. Bateriele russesci s’au a- 
propiatu eri de Plevn’a. Canonad’a a tienutu t6ta diu’a. 
Ser’a flanculu stengu a ocupatu înălțimile dela sudulu Plev- 

. uei. Perderile russiloru iu afacero au fostu de 500 ămeui. 
Ceutrulu si arip’a stenga au inaintatu cu doue mii pași, 

i Satulu Usivitr’a a fostu ocupatu cu o perdere minima. Ca- 
• nonad’a a tienutu tăta noptea. Astadi de dimiuetia a in- 
i doitu violinti’a s’a.

Verbitz’a, 9 Sept. n. Se crede, ca armat’a ro- 
i, mana va sustiene sfortiarea cea mai mare in lupt’a, ce a 
) fostu angagiata in fați’a Plevnei. In diu’a de Vineri, arti- 
i leri’a romana, comandata de generalu Mânu, a fostu admi- 
) rabila. După parerea generaliloru russi chiaru acesta arti- 

I leria este fărte frumăsa.



R a s g r a d tk, 9 Sept. u. Divisiuuea Nedjib a tre- 
cutu Vineri Lomulu si a ocupatu Opaka in urm’a unoru 
lupte, in care russii au suferitu perderi siintitore. Inimiculu 
s’a retrasu in direcțiunea Bielei, parasindu cu totulu vecină
tățile dela Popkioi si Karahassankioi.

Atlien’a, 9 Sept. n. 801 ladi, contienendu 18770 
pusei Chassepot au sositu. Guvernulu a hotaritu 14 milione 
drahme pentru marirea marinei. D. Tricupis, ministru alu 
afaceriloru străine, respundiendu observatiuniloru făcute de 
Porta guvernului elenu, a disu, ca elu face pe Turci’a res- 
pundietoria de evenimentele viitdrie si ca redicarea Thesaliei 
se datoreaza relei administratiuni turce, care lașa nepedepsite 
jafurile si omorurile comise de turci contr’a chrestiniloru. 
0. Tricupis termina uot’a s’a, dicundu, ca couduit’a guver
nului va depinde de eventualitățile, cari se voru produce. 
Escadr’a germana va parași Syr’a la intdreerea admiratului 
care s’a dusu incognito la Constantiuopolu. Ministrulu Fran- 
ciei, d. Tissot a sositu. Representantulu Porții, Fotiadis Bey, 
n’a plecatu inca.

Nicopoli, 9 Sept. n. (Serv, lui ,,L’Orient“.) 
Armat’a romana e admirata de catra armat’a russa. Soldatii 
noștri Sunt adeverati lei. M. S. T i a r u 1 u a d o c o r a t u 
patrudieci dorobanți cu crucea Sântului 
G e o r g i u.

Nicopoli, 10 Sept. n. Principele Carolu 
adocoratu stegulu regimentului 13-lea de 
dorobanți cu steau'a României' Batali’a se 
continua cranceuu. Trupele uăstre inaintoza mereu.

Calafatu, 9 Sept. n. Bateriele romane au in
ceputu astadi la 3 ore a bombardă Vidinulu. Turcii au 
rospuusu. La orele 7*/2 sera bombardamentulu a incetatu.

Bechetu, 9 Sept. n. Foculu asupra Rahovei a 
fostu descliisii astadi la orele Turcii au respunsu.
Bombardamentulu a incetatu abia noptea.

Giurgiu, 10 Sept. n. Bombardamentulu s’a re- 
luatu din doue parti eri la trei 6re. Unu monitoriu turcu 
a luatu parte la acțiune. Unu obusu a cadiutu in gara 
asupra unei masîne.

București, 9 Sept. (29 Aug.) 1877.
(Corresp. part, a „Gaz. Trans.“)

Telegramele, pe cari le veți citi in diuariele 
de aici cu dat’a dela Zimnicea, Nicopoli, Turnu- 
Magurelli, venite eri in 8 Sept, dela cuartirulu 
generalu romauescu, se aducu pana acumu prin 
curieri pana la stațiunile numite, din causa ca 
comunicatiunea telegrafica na apucatu inca a se 
restabili deadr.eptulu cu capital’a. Din acelea se 
vede, ca batali’a decisiva impregiurulu Plevnei s’a 
inceputu, dupace M. S’a Domnitoriulu apucase a 
declară, ca său va luă P 1 e v n ’a si va g o n f 
pe Osman-pasi’a, său ’si va lasă 
v i ă t i ’a pe campulu de batalia. De aici 
poteti judecă despre suprem’a importantia a mo- 
menteloru presente. Bombardamentulu positiuniloru 
turcești de înaintea Plevnei prin artileri’a roma- 
născa continua de eri demanătia (adeca de Vineri 
in 7) fora precurmare. Astadata lupt’a o înce
pură romanii. Divisiuuea a patr’a (Anghelescu), 
care inaintase din septeman’a trecuta 25 kilom. 
dela Nicopoli catra Plevn’a, in 6 Sept, ’si impinse 
liniile si mai înainte, ăra positiunile unde fusese 
acea divisiune, le ocupa a trei’a (Mânu.) Cuartirulu 
generale alu principelui Carolu e d’ocamdata 
la Vrbiti’a. Eri vorbindu cu doui domni, unu pro- 
prietariu si unu directoru de scăle, carii tocma 
sosiseră dela cuartirulu nostru generalu, dumnealoru 
me asigura, ca trupele năstre, pe lenga ce sunt 
bine ingrigite, au si mare nerăbdare de a se me- 
sura odata cu inimiculu, apoi se ăsa ori-unde va 
esf. Intr’aceea publiculu capitalei se afla, că si 
tiăr’a intrăga, in așteptare febrila. Multi sunt su- 
perati pe guvernu, ca-ci nu incepe se publice nu- 
merulu mortilofu si alu ranitiloru. Acăsta preteu- 
siune este in totu respectulu legitima, ca-ci ve 
potăti imagină batetur’a miiloru de animi de mame, 
soții, sorori, si — ce se ascundemu, anime le năstre 
ale barbatiloru batii totu asemenea. Eu aflu, ca 
guvernulu e decisu a dă cursu la publicatiunile 
așteptate cu justa impatientia; dăca inse nu s’a 
facutu pana acuma, caus’a este, ca in desele sca- 
ramusie merunte dela Dunăre si după atatea bom
bardamente reciproce dela Calafatu, Bechetu, Co- 
rabi’a, Turnu etc., dintre romani au cadiutu si 
sau ranitu fărte puțini, ceea ce se esplica mai 
alesu din impregiurarea, ca atatu tunurile năstre 
Krupp catu si puscile Peabody bătu mai departe 
că ale turciloru si multu mai bine, decatu ale 
russiloru; anume puscile russesci numite Krnka, 
pe lenga ce sunt prea grele, apoi abia bătu la 
650 metrii, de unde se potu esplică si enormele 
loru perderi.

Mai este si alta inpregiurare, ce scuti pana 
acumu pe ai noștri, adeca alegerea fărte nemerita 
a positiuniloru, cu scopu de a crutiă pre catu se 

păte mai multu vietiele omenesci. Mai adaugemu 
si estraordinari’a celeritate cu care operădia tru
pele năstre in comparatiune cu cele russesci, care 
suntu mai greăie si pră incarcate cu obiecte 
diverse, precumu recunoscu chiaru generalii rus
sesci. In fine punemu in cumpănă sobrietatea 
oficiariloru si a soldatiloru nostrii; apoi presto 
t6te acestea credinti’a ca D-dieulu părinții oru 
noștri va ascultă ferbintile rogatiuni ale milliăne- 
loru de romani. Din acestea se esplica ceea ce 
aflamu dela barbati seriosi cari veniră dela Cra- 
iov’a, ca in spitalulu militariu de acolo se afla 
numai capitanulu Botezu ranitu la Calafatu, ăra 
in cele dela Dunăre vreo 16 inși răniți. In ba
tali’a dela Lovcea participase numai unu batalionu 
romanescu de venatori, desfacutu in tiraillori, din 
care cadiura 6 oficiari si vreo 30 fetiori parie 
morti parte răniți, ăra dela artileri’a .romanășca 
2 morti.

încercările turciloru de a trece incăce candu 
dela Silistri’a la Cilarasi, candu dela Turtucai’a 
la Olteniti’a, candu pe la Calafatu, suntu numai 
manopere de diversiune, esecutate cu planu de a 
tienă pe locu mai multe trupe romanesci, că in 
casu de necessitate se nu păta alergă in ajutoriulu 
grosului armatei năstre de preste Dunăre. La 
diversiuni de acestea eramu preparați si le vomu 
sci paralisâ. Veți fi observatu, ca podulu dela 
Corabi’a se strămută la Turnu-Magurelei, asia ce- 
rundu interessele operatiuniloru.

Trupe russesci de garda vinu neincetatu, mai 
totu ămeni că nisce giganti (uriesi) si multu mai 
bine imbracati decatu alte trupe. Pana in lun’a 
trecuta spesele calei ferate romane, care suntu a 
se platf de catra Russi’a pentru transporturile 
sale, se urca la 12 J/2 milliăne franci. De aici 
se calculăza, ca statulu României va fi scutitu 
pentru anulu acest’a de plat’a subventiunei preve- 
diuțe in conventiuni, ca-ci interessele capitaluriloru 
au se fia coperite din venitulu netto. Dăra la 
vămi si la regia voru fi deficite. Din contra, 
venitulu posteloru si alu telegrafeloru cresce me
reu, precumu, v’amu mai comunicatu.

Dăca cumva nu v’asiu mai scrie in septe- 
man’a acăst’a, se sciti ca voiu fi trecutu Dunarea 
pe cateva dile, numai se’mi succăda a câștigă 
v i s ’a consulatului russescu la pasportu, de care 
nu me potu lipsi fora mare pericolu.

Revist’a politica. — Apparatulu nostru con- 
stitutionalu a inceputu a se pune ărasi in mișcare. 
Semnu, ca amu intratu in tămna. Camerele din 
Vien’a si Budapest’a se ocupa din nou cu cestiunea 
bancei si cu celelalte întrebări critice ale impaca- 
rei fora fine austro-ungare. Interessulu ce’lu oferă 
aceste pertractări de impacare trebuie se fia inse 
micu chiaru si intre deputati, ca-ci clubulu pro- 
gressistiloru din Vien’a se ocupa acuma de întreba
rea, ca 6re in ce modu i s’ar’ potă face mai multa 
distractiune senatului imperialu. Progressistii ga- 
sescu ca timpurile suntu agitate si ca grava este 
situatiunea politica, de aceea se intrăba, ca 6re 
n’ar’ fi consultu din partea Camerei, a îndreptă 
o adressa catra Majestatea S’a ?

Nemții voiescu discussiuni de adressa si uita 
catu de reu li s’a taiatu poloniloru gustulu de a 
face proiecte de adressa. Amu fostu reprodusa si 
noi in estrasu proiectulu de adressa alu deputati- 
loru poloni din Lembergu. Elu a facutu rea im- 
pressiune la guvernu, mai cu săma pentru ca a 
atinsu cestiunea regatului polonu. Ministeriulu ve- 
diendu, ca acestu proiectu are mari sianse de a fi 
primitu de maioritate, a gasitu unu espedientu 
minunatu pentru de a impedecâ votarea lui. In 
momentulu candu eră se se incăpa discussiunea, s’a 
ridicatu representantele regimului si a declaratu iu 
numele Maj. Sale sessiunea dietei de închisa. 
„Dziennik Polski" scrie: „Națiunea polăna a voitu 
se admonieze pe Austro-Ungari’a. Acăst’a nu vrea 
se-o asculte. Va veni inse timpulu, candu aceia, 
cari ne-au repudiatu admonițiunea, voru recunăsce 
ca polonii au fostu in dreptu."

In fine a succesu si regimului maghiarii a 
departă pe „urdîtoriulu" adresseloru de nemultia- 
mire ale granitiei militare croate, pe generalulu 
br. Mollinary. Monitorulu ăstei publica deraissio- 
narea acestui’a din postulu de comandanții generalu 
alu Croației si de siefu alu administratiunei civile 
a partiloru neprovincialisate din graniti’a militară. 
Maj. S’a esprima cea mai mare recunoscintia 
pentru escelentele servicii ale br. Mollinary si 
promite ai dă unu altu postu. Diuariulu „Frem- 
denblatt" dice ca in loculu lui Mollinary va veni 
croatulu gen. Philippovici, care „va fi esecutorulu 
fidelu alu poruncitorii Maj. Sale, avendu si respec- 

tele cuvenite fația de constitutiunalismulu ungara." 
Totu acăst’a atitudine pretinde a fi observat’o si 
Mollinary. Acuma se va vedă ca agitațiunea din 
granitia ’si are radacin’a in nemultiumirea poporu
lui si ca, ori-cine va fi comandantele, ea nu se va 
asiediă cil un’a cu dăue. Cestiunea ardenta a grani
tiei, in specialii cestiunea drumului de ferii, a 
fonduriloru ganitiare, a provincialisarii va veni si 
înaintea camerei din Zagrabi’a si va trece multu 
pana se va potă aplanâ.

In 2 1. c. a avutu locu in R u m ’a unu 
meetingu serbescu, care, dupacum rela- 
tăza „Zastava", a fostu cercetatu do 10,000 ămeni. 
Cetatea eră decorata cu stindarte serbesci. Presie- 
dinte a fostu Dr. Subotics. Iu resolutiunea primita 
cu unanimitate se dice, ca imperiulu turcescu tre
buie se incete de a mai esistă in Europ’a, dăca 
este că supusii chrestini se aiba o sărte mai buna 
de omu; apoi esprima simpathiele serbiloru pentru 
popărele, cari se lupta spre a’si recâștigă liber
tatea si pentru Russi’a, amiculu Austro’-Ungariei, 
care a saritu in ajutoriulu loru ; serbii sunt con
vinși, dice resolutiunea mai departe, ca perirea 
Turciei nu va fi spre reulu Austro-Ungariei si in 
fine declara, ca guvernulu atunci va servi mai bine 
interessele monarchiei, dăca nu va întreprinde ni
micii pentru Turci’a si dăca nu va pune nici o 
pedeca desvoltarii libere a popăreloru chrestine 
din Orientu.

Asia serbii. Altfeliu cu totulu inse cugeta 
asupr’a cestiunii acestei’a Kossuth Lajos. Scirea 
despre succesele trecatăre ale lui Osman-pasi’a la 
Plevn’a l’a incuragiatu a scrie iubitiloru sei Cze- 
gledeni o năua scrisăre inca odata asia de lunga, 
in care provăca pe monarchia la acțiune, dicundu 
ca momentulu acestei’a va fi sositu indata ce 
Serbi’a ar’ reincepe resbelulu cu Turci’a. Vomu 
reveni inca la dorintiele lui Kossuth cari sub im- 
pregiu arile de fația n’au nici unu prospectu de a 
se realisă.

Eroulu dilei in Franci’a este astadi inca 
Thiers, marele defunctu, se vedemu ddca va fi 
totu elu său principiele lui, cari voru învinge la 
alegeri. Inmormentarea lui a decursu in tota 
liniscea, inse a fostu unu protestu viiu contra gu
vernului. Acest’a voiă că inmormentarea se se faca 
pe cheltuielile statului. Veduv’a Thi rs s’a oppusu 
inse si a staruitu că cei '363' membri republicani 
ai camerei, care a fostu dissolvata, se asiste la in- 
mormentare că corporatiune completa. Iu urm’a 
acăst’a guvernulu a retrasu decretulu, care ordonă 
inmormentarea pe spesele guvernului si asia Thiers 
a fostu ingropatu de fidelii sei republicani, nu de 
ămenii guvernului reactiunariu. Cu ocasiunea acăst’a 
stângele senatului au adressatu catra națiune unu 
manifestu, in care aratandu meritele lui Thiers, 
indămna pe Franci’a se documenteze in unire si 
cu taria vointi’a s’a suverana cu ocasiunea alegeri- 
loru si-i recomanda republic’a liberalu-conservativa.

„Sașii muscali in Transilvani’a.”
Sub acestu titlu diuariulu maghiara „Kelet" 

din Clusiu aduce in fruntea numerului seu 201 
din a. c. unu articlu dedicatu principalului organu 
alu natiunei sasesci din Transilvani’a, adeca diua- 
riiilui „Tageblatt" din Sibiiu. Indemnulu la im- 
provisarea acestui articlu Iau capetatu domnii din 
Clusiu dela unu articlu aparutu in „Tageblatt* sub 
titlulu „Romanii si maghiarii", despre care lua- 
ramu si noi notitia in numerulu precedentu. Fiindu 
deci vorb’a si despre noi romanii in acăsta pole
mica a diariului maghiara contra celui sasescu, ne 
semtimu îndemnați a face si noi unu scurtu 
estractu din mentionatulu articlu alu lui „Kelet", 
in care se dice intre altele : 11

„In aceste dile critice suntemu departe de 
cugetulu de a irrită nationalitatile din acăsta parte 
a tierei. inse datorinti’a de diurnalisti ne impune 
a nu mai trece cu vederea ceea ce face si direge 
„Zastava" sastisea din Sibiiu, care este infiintiata 
cu banii superintendintelui sasescu si ai altora 
biurocrati sasi, si care indata ce a facutu ochi a 
si inceputu se netediăsca si se faca curte nationa- 
litatiloru nemaghiare din patria, precumu romaui- 
loru, serbiloru etc. Inse romanii nu s’au lasatu 
se-i amagăsca, deărace ei cunoscu pe sasi din fapte, 
cuvintele episcopului Lemănyi, pronunciate in diet’a 
transilvana dela 1841—45, candu a cerutu aju
toriulu unguriloru contra sasiloru, afla inca si astadi 
deplina justificare la romani. Dăr’ cu tăte ca la 
romani a intempinatu cea mai resoluta respingere, 
totuși ceat’a cea năgra dela „Tageblatt" nu se 
descoragiădia, ci in aliantia cu Politu si Mileticiu 
nu scie cumu se insulte mai uritu demonstratiunile 
ungurești contra muscaliloru, si nici-decatu nu-si 



ascunde bucuri'a, candu afla de vr’o victoria a 
arineloru russe. In dilele din urma a publicatu si 
o scrisdre dela unu pretinsu „romanu" sub titlulu 
„afaceri romane-maghiare", unde dice, ca pentru 
ce se mai ofere acumu romanii mana fratidsca 
unguriloru, cari ’si-au oferitu ajutoriulu loru tur- 
ciloru, că se p6ta subjugă si mai departe pe 
clirestini. Asia vorbesce pseudo-romanulu dela 
„Tageblatt". Fația de acdsta procedere iucdta 
ori-ce încercare de capacitare. Candu fdi’a princi
pala a natiuuei sasesci agita in favărea russiloru 
si sumutia pe romani că se se alieze cu russii, 
dra nu cu ungurii, nu potemu avd, cuvinte de a-i 
respunde, ci numai de a o respinge cu dispretiu. 
Ddr’ se bage bine de sdma domnii dela „Tage- 
blatt", ca-ci in aceste tempuri grele nu sunt bune 
jocurile copilaresci. Ddca ar’ face acdst’a serbii si 
presto totu slavii, amu mai intielege-o, inse dela 
sasi nu o potemu intielege si pentru aceea ne vine 
aprbpe a crede, ca ei stau in ser vițiul u 
v r e unei r e a c t i u n i secrete." —

Biseric’a gr.-orient, din Nagy Galambfalea 
in periclu de a fi venduta!

Odorheiulu secuiescu 6 Sept.
Fostulu invetiatoriu din Gralambfaleu Michailu 

Moldovanu acumu cu locuinti’a in Sighisi6r’a inac- 
tiunandu eclesi’a gr.-or. din G-alambfaleu pentru 
unu restu din salariulu seu invetiatorescu de 56 
fl. v. a., lucrulu au ajunsu acuma la esecutiunp.

In 20 Februariu 1877, judecatori’a cercuala 
din Cristurulu secuiescu, concediendu sub Nr. 527 
esecutiunea pentru acoperirea pretensiunei de 56 
fl. v. a. capitalu, împreuna, cu interessele de 6% 
dela 4 Iuniu 1875 pana la diu’a platirei, 8 fl. 
spesse procesuali si 15 fl. 65 cr. v. a. spesse 
esecutiunali, s’au trasu averea immobila a eclesiei 
sub esecutiune intabulandu-se cu resolutiunea din 
10 Maiu 1877 Nr. 911 dreptulu pignoraticiu 
asupra averei înscrise in protocolulu cârtii fundua- 
rie Nr. 185 A f 1, 2, 3 si 4 a numeriloru cu- 
renti, care constă din biserica, cimitiru, unu locu 
de aratu si 2 parcele de pădure.

Poporulu gr.-or. din Galambfaleu si satele dini 
pregiuru, e compusu din romani gr.-or. maghiarisati, 
cari puQinu se interessbdia unde voru amblă, la 
biseric’a romandsca, reformata ori uuitaria, pentru 
ca simtiu natiunale romanescu nu au, si ddca ’si 
pastrddia. pana acuma religiunea stramosidsca, este 
a se multiumi numai unui instinctu estraordinariu 
si bunului tactu a preotului Aftanasie Onitie, care 
se lupta cu saraci’a si langediesce de fbme !

La unu poporu că acest’a inzedaru vei ap- 
pellâ că se-si scape biseric’a de sub esecutiuue, 
pentruca te reindruma secuiesce, adeca catu se 
pbte de brutalu; preotulu e seracu că siărecele 
din biserica, unde nu suntu prescuri nici odata, 
asia ddr’ cine se scape romanimea din rușine ?

Biseric’a din Gralambfaleu e unic’a biserica 
roinandsca din comitatulu Odorheiului secuiescu, 
clădită frumosu si din materialu solidu, acoperita 
cu țigle, si situata la unu locu frumosu lenga 
drumulu tierei, si este singur’a clădire, care ’ti 
mai aduce aminte, ca si pre aici mai suntu ro
mani. Ddr’ sciti ca nu este clădită din suddrea 
acestui poporu, ci din marinimositatea unoru ro
mani din Brasiovu, cari nu au voitu că acești 
correligionari se se pdrdia in sinuri străine ! si dta 
ca acuma stamu acolo că biseric’a se se venda, 
si sciti la cine ? — La unitari, cari abia astdpta 
se o cumpere, pentruca ei nu au biserica. — 
Rușinea cea mai mare si blastemulu domnedieescu 
ar’ cadd asupra acelora, cari potcndu-o scapă de 
sub esecutiune n’ar’ cercă a-o scapă!

Din parte’mi, fora a spori vorbe multe, pen
truca nu aflu oportunu, me adressediu cu umilit’a 
rogare catra Escelenti’a s’a archiepiscopulu si 
metropolitulu romaniloru de religiunea gr.-or. din 
Transilvani’a si Ungari’a, catra prea santitulu. 
archipastoriu M i r o n u B o m a n u 1 u , că se se 
îndure a scapă acestu santu altariu si acdsta mica 
avere bisericesca de sub man’a aceloru rei voitori, 
ordonandu că numai decatu se se tramitia sum’a 
de 83 fl. 85 cr. v. a. protopopului din Sighisiăra 
cu acea îndrumare, că se o admaneudie pre lenga 
cuitantia timbrata advocatului actore Dr. Moritz 
Wolf, si despre acdst’a se incunosciintiedie si pre 
freotulu gr.-or. din Gralambfaleu Aftanasie Onitie, 
fiindu-ca altu-cumu si noi ceilalți romani respan- 
diti printre secui amu fi lipsiți de mangaierea de 
a mai avd unu locu santu, unde se ne potemu 
rogă lui Domnedieu, si fiindu-ca nu vedu a fi unu 

asia mare sacrificiu pentru cas’a lui Domnedieu, 
care este biserica romandsca.

B. M. D. B a s i o t a,
jude la trib, regiu din Odorheiulu secuiescu.

Societatea academica romana.

Siedinti’a din 19 Augustu 1877.
Membrii presenti: N. C r e t i u 1 e s c u, G. S i o n u, N. 

Ion eseu, A. Odobescu, V. A. Uree li ia, I. Ghic’a, 
V. Mau iu, A. Treb. Laurianu, G. B ari tiu, Gr. 
Stefanoscu, D, Sturdza, I. Caragiani.

Vice-presiedinte : G. B a r i t i u.
La lectura si verificarea processului-verbale alu siedin- 

tiei precedente, fiindu presenti numai 10 membri, si. facun- 
du-se observatiuni ca redactiunea s’a nu este indostulu de 
fidela, si nu coprinde tăto dotailiele siedintiei, s’a rodicatu 
cestiunea deca procossulu-verbale se păto verifică nefiindu in 
siedintia numerulu regulamontariu alu membriloru. S’a 
opritu pentru cate-va momente vorificarea; dera venindu doi 
din membrii intardiati, după vorificarea si aprobarea proce- 
sului-verbale, presiedinti’a cere se se pronunția Societatea in 
plenulu seu asupra proceduroi acesteia: deca adeca procesulu- 
verbalo trebue se se verifice numai de membrii presenti 
la deschiderea siedintiei, seu de maioritatea regulainentaria.

D. I. G h i c ’a, vorbiudu in these generale, dice ca 
nu numai verificarea processeloru-verbale, dera ori si ce alte 
lucrări s’ar’ cuveni se se esecute de membrii' presenti; ca-ci 
ar’ fi o paguba si morale si materiale pentru Societate de a 
se paralisâ din caus’a absentiei unuia seu doi membri.

D. Laurianu, observa ca statutele prescriu si 
ceru o majoritate anume determinata pentru că se tiena 
siediutie si mai alesu că se se ie decisiuni. Catu pentru 
verificarea processeloru-verbali marturisosce ca in adeveru 
asia a fostu usulu pana acuma: ca adeca se se verifice de 
catra membrii presenti la descinderea siedintiei. Recunăsce 
cu tăte aceste ca procedur’a nu este stabilita prin statutele 
Societății nici prevediuta prin vreunu regulamentu speciale : 
ea inse se păte justifică cu esemplulu tuturora corpuriloru 
legiuităre, cari in ocasiuni analoge nu ceru decatu numerulu 
membriloru presenti.

In urm’a mai multoru discussiuni, Societatea se pro
nunția a stabili ca verificarea processeloru-verbali se păte 
face de catra membrii presenti la deschiderea siedintiei, 
remanendu in dreptu cei absenți a reclamă si a cere recti
ficări, cari se se inseredie in procesSele-verbali posteriore.

Se comunica o scrisăre a dlui Dr. Vasile Glodariu din 
Brasiovu, cu unu Vocabulariu lucratu pentru operile lui 
Caiu I. Cesare, prin care cere protectiunea Societății spre a 
se pote introduce in scălele publice. — Se recomanda sectiuiiei 
philologice.

D. Cretiulescu, corundu cuventulu, arăta ca 
in anulu 1875 admitiendu că membri onorari pe d-nii Max 
Miiller, Tobler, Lepsius si Mac Duff, aștepta se vedia in 
analele Societății respunsurile aceloru domni, după cum s’a 
mai facutu in cașuri analoge.

D. L a u r i a n u crede ca in adeveru acest’a a fostu 
o scapare din vedere din partea delegatiunei si ca bine este 
se se indreptedie publicandu-se acele respunsuri prin analele 
anului curente.

Membrii delegatiunei intimpiua ca acest’a nu o potu 
admite nici că scapare din vedere, nici că orore. D-loru 
n’au crediutu ca simplulu usu alu delegatiuniloru precedeuti 
constituia o lego seu o procodura indispensabile; ca urmarea 
acest’a nu e prevediuta nicairi nici in statute nici in regula
mente ; pe de alta parte nu socotescu ca epistolele cari 
n’au nici unu interesau sciintificu, seu colu puținu adminis
trativii pentru Societate, ar’ merită se figuredie in anale, 
chiaru candu ar’ fi subscrise de nume mai multu s’au mai 
puținu illustre.

După mai multo discussiuni, se admite ca ori-ce coros- 
pondintia din partea membriloru onorari s’au corespondenți, 
cari va fi cetită in siedintia, nu va fi tipărită in analo de 
catu după o speciale decisiuue a Societății.

D. Laurianu, observa ca in analolo anului prece
dente nu s’a trecutu in list’a membriloru onorari numele 
distinsului professoro din Oxfort Max Miiller, si ca printre 
membrii donatori cu nedreptu s’au inscrisu numele reps. 
archimandritu Radiau si V. Mateescu, cari nu se afla ia 
conditiunilo art. 9, lit. c. din statute.

D. Secretariu esplica cumu ca aceste s’au strecuratu 
din erore.

Membrii trocu in lucrările comissiuniloru speciali, cu 
cari se ocupa pana la 5 ăre p. m.

Vice-prosiodiute : G. B a r i t i u.
Secretariu adhoc: G. Si o nu.

In conformitate cu art. 18 din lege si au- 
dindu pe consiliulu permanentu alu instructiuuei, 
minister iul u cultelor u si instructiuuei 
publice din Romani’a publica concursu pen
tru elaborarea unui abecedariu, a unei cârti de 
lectura si a unei istorie a romaniloru. Conditiunile, 
in cari au a fi lucrate aceste cârti si a premieloru 
ce se voru dă autoriloru loru, se potu vedea din 

programele inserate mai josu, după „Monitoriulu 
oficialu" Nr. 192, 26 Aug. (7 Sept.) a. c.
I. Programa pentru elaborarea unui abecedariu in usulu

scălelora primărie, urbane si rurale de ambe sexe.
In prefacia se va aretă claru si precisu mo- 

dulu de procedere alu institutoriului sdu invetiato- 
riului cu aplicarea cu successu a abecedariului 
spre a aduce pe școlari in stare de a potd citi si 
scrie. — Abecedariulu se va elaboră in conditiuni 
de a se intrebuintiâ atatu cu methodulu foneticu 
catu si celu silabisticu si peste totu intuitivu. — 
Scrisulu va merge paralelu cu cititulu, astfeliu in 
catu ceea ce se citesce se si se scrie. Spre acestu 
scopu se voru formă cbiaru la inceputu diferite 
linie drepte, curbe, verticale, oblice si alte figuri, 
care se servdsca că rudimente spre a formă lite
rile de scrisu. — Combinarea literiloru vocale cu 
consunantele si vice-versa spre a formă silabe, 
diceri si propositiuni sdu frase usi6re, se va în
cepe cu vocalele pleni-sune, a, e, i, o, u, cele mai 
simple si cu consunantole cele mai usidre de a li 
se esprime sunetulu. După acdst’a va urmă mecha- 
nismulu combiuarei consunanteloru cu vocalele 
scurte I, ti, apoi cu cele modificate ăi, b si â, 6 si 
î si in fine cu vocalele diftongiali d, 6, si pe urma 
cu diftongii au, el, îl, ui si triftongii aiu, eiu, îiu, 
oiu, uiu. Venindu ordinea consunanteloru modificate 
4, ț, ș, se va promite totuddun’a consuuant’a pri
mitiva spre a se cundsce modificatiunea. Asemenea 
se va urmă si cu consunantele combinate ch, gh, 
premitienduse consunantele simple. La urma voru 
intră in mechanismulu combiuarei literile, ce se 
intrebuintidza mai cu sdma la diceri străine, si 
cari sunt: k, qu, w, x, y si combinatele ph, th 
si ch. —

In tdta operațiunea combinariloru literiloru 
vocale si cousunante, se va evită cu cea mai mare 
strictetia de a nu bagă in combinatiune nici o 
litera vocala său consunanta necunoscuta; din 
contra literile cunoscute si intrate in combinatiunile 
anteriori, voru trebui a se repeți catu se va potd 
mai desu in combinatiunile posteriori ce se făcu.— 
Alfabetulu intregu, mai antaiu alu literiloru mici 
si apoi alu celoru mari, atatu de tipariu catu si 
de scrisu, va urmă după terminarea mechanismului 
combinariloru tuturoru literiloru vocale si consu- 
nante, si pentru înlesnirea cundscerei literiloru 
mari, se va dă esemple de fia-care litera mare cu 
mai multe diceri usidre de cititu si de intielesu. 
Apostrofulu jocandu unu mare rolu in limb’a ti
părită si scrisa, se va aretă intrebuintiarea lui 
prin mai multe esemple. Din semnele punctuati- 
unei se voru aretă cele mai usidre si mai desu 
intrebuintiate.

Limb’a in care se Va elabor’a abecedarul!!, 
va fi cea mai populara, evitandu-se pe catu se’ va 
potd dicerile străine. Terminatiunea iune si altele 
asemenea din cele usitate, se va intrebuintiâ pre- 
tutindinea unde necessitatea va cere. — Pentru 
esercititi la cititu, voru urmă mai multe esemple 
in prosa si versuri. Mai multe din aceste esem
ple se voru destină spre a fi tipărite cu litere de 
scrisu si vreo cateva cu slove cyrillice. La finele 
abecedariului se va adaugă alfabetulu literiloru 
cirilice sdu bisericesci mari si mici cu esemple de 
cititu si cu rogaciunile usitate ale diminetiei, sdrei 
precumu si la intrarea si esh’ea din sc61a. Abece
dariulu se va termină cu aretarea cifreloru arabice 
si cu esemple usiăre de calcululu adunarei, scaderei, 
imultirei si impartirei. — Volumulu intregu alu 
abecedariului nu va fi mai mare decatu celu multu 
dela 4—5 c61e tipărite. Terminulu concursului va 
fi la 30 Octobre st. v. a. c., pana candu manu- 
scrisulu va fi tramisu la ministeriu. Fiecare manu- 
scrisu va avd o devisa după alegere si va fi inso- 
țitu de unu plicu sigilatu, care pe d’asupr’a va 
avd însemnata devis’a manuscrisului, dra in launtru 
numele autorului. Corectarea cdleloru tipărite se va 
face de autoriu. Cartea va fi proprietate a mini- 
steriului. Abecedariulu se va tipări pe chartia 
Nr. 6 in formatulu 16. — Premiulu pentru abe
cedariu va fi 2000 lei in numerariu si 4000 
esemplare tipărite; pentru editiunile urmatdrie, 
ddca se va mai retipări cartea, se va da antonu
lui pentru facerea corecturei 1500 esemplare.
II. Programa pentru elaborarea primei cârti de lectura in 

usulu scălelora primărie urbane si rurale de ambe sexe.
In prefața se va aretă claru si precisu mo- 

dulu de procedere alu institutoriului sdu alu inve- 
tiatoriului in aplicarea cu succesu a acestei cârti 
de lectura spre a pune pe copii in stare nu numai 
de a citi bine, liberu ci si cu intielesu spre a le 
fortifică judecat’a, si a le intari rationamentulu. 
Esemplele de cititu ce voru intră in cadrul u cârtii 
voru fi: 1. Sentintie, maxime morali si proverbie 
romane usiăre de intielesu; 2. Istoriăre morale,



Silistri’a, fara 'că mai inainte se controleze acăst’a 
scire ueecsacta, a fostu destituitu. i

sacre si profane; 3. Fabule in prosa si versuri;
4. Descrieri din istori’a naturala de animale, plante 
si minerale indigene ; 5. Poesii populare ; 6. No
țiuni interessante din geografi’a României, si fapte 
mari din istori’a naționala; 7. Descrieri din di
ferite ocupatiuni ale vietiei, precumu aratulu, gra- 
dinaritulu si altele asemenea; 8. Descrieri de
diferite fenomene atmosferice si fenomene chimice; 
9. Descrierea corpului umanu ; 10. Regulele die
tetice pentru pastrarea sanetatii; 11. Regulele
de buna cuviintia si de conduita in societate. 
Esemplele luate dintr’o materia din cele indicate, 
voru variă astufeliu cu cele de alta materia, că 
se mai revină in cursulu cârtii. Multe diu esem
plele de cititu se voru destină spre a fi tipărite 
cu litere de scrisu, altele cu slove chirillice său 
bisericesci.

Limb’a in care se va elaborâ acăsta carte va 
fi cea mai popularia, evitandu-se pre catu se va 
potă dicerile străine si propositiunile s’au trasele 
complicate. Dicerile nou adoptate in limba si 
necunoscute poporului, se voru esplică in parantesa. 
Ortografi’a va fi cea mai usitata cu vocăl’a ii 
(scurtu) la substantivele, adjectivele, pronumele si 
verbele terminate in consunanta; cu vocalele dif- 
tongiali 6 si 6 unde cere necessitatea, si cu tăte 
vocalele si consunantele modificate prin semnele 
convenționali; asemenea si cu terminatiunea iune 
si altele adoptate in limb’a vorbita si scrisa. 
Manuscrisulu nu va fi mai voluminosu decatu de 
6—7 c61e tipărite, si esemplele din istori’a natu
rala voru avă intercalate celu puginu 30 figuri. — 
Terminulu concursului va fi la 30 Octombre a. c., 
pana candu manuscrisulu va fi tramisu la ministeriu. 
Fia-care manuscrisu va avea o devisa după alegere 
si va fi insogitu de unu plicu sigilatu, care pe 
d’asupr’a va avea Însemnata devis’a manuscrisului, 
ăra in laintru numele autorului. Corectarea c61e- 
loru tipărite se va face de autoru. Cartea va fi 
proprietate a ministeriului. Cartea de lectura se 
va tipări pe chartia Nr. 8, in formatulu 16 cu 
litere cicero. Pentru cartea de lectura, premiulu 
va fi de 2000 lei, 3000 esemplare, editiunile ur- 
matărie 1500 esemplare, facundu si corecturele.

(Va urmă.)

i'l'.f ’ <>.■

Noutati diverse.
— (Telegramu de condolentia.) 

Diurnalulu dlui Gambetta „La Republique 
Franqaise* din Parisu, in Nr. din 5 Sept, 
publica urmatărea depesia de condolentia dela j u- 
nimea romana din Pest’a: „Budapesth, 
4 Sept. 1877. En nous associant au grand deuil 
qu’a revetu nOtre grande seure la France par la 
mort de son illustre citoyen T h i e r s , la gloire 
de la rațe latine, nous vous envoyons nos condo- 
lăances profondăment senties. — Jeunesse roumaine 
de Pesth.“ — Adecă: Associandu-ne marelui doliu, 
ce a imbracatu sor’a năstra cea mare Franci’a 
prin m6rtea illustrului ei cetatianu Thiers, glori’a 
rassei latine, ve tramitemu coudolentiele năstre 
cele mai profundu simtite. — Junimea romana 
din Pest’a.

—(P rincipele de c o r 6 n a R u d o 1 f u) 
a ajunsu in 5 1. c. cetatea Fiume unde a fostu 
intimpinatu de catra autoritatile orasiului si popu- 
latiunea cu-o primire festiva si caldurăsa. înălți
mea s’a c. r. a visitatu tăte stabilimentele din 
Fiume, academi’a marinei, fabric’a de torpeduri 
s. a. a inspectatu apoi portulu si lucrările de 
acolo si in 6 Sept. a>plecatu la Pol’a, unde >a 
fostu primitu cu salve de tunuri date din castelu 
si de pe corabiele din portu, si acompaniate de 
strigările entusiastice ale populatiunei. Admiralulu 
Bourguignou a fostu celu d’antaiu care a salutatu 
pe principele mostenitoriu. Se scrie, ca Iu. S’a 
avea iutentiunea a remană in Pol’a optu dile.

— (Repausatulu canonic u B o r- 
b o 1 ’a de 101 ani!) „Pester Lloyd" aduce o 
notitia, care rectifica etatea repausatului canonicu 
professoru si dr. in dreptu Nicolau Borbol’a, di- 
cundu ca in anunciulu de mărte s’a fostu ficsatu 
etatea cu 9'6.ani, dăr’ după inmormentare s’ar’ fi 
aflatu testimoniulu lui de botezu, in care appare 
anulu 1776 că anu alu nascerii. Va se dica a 
fostu de 101 ani.

Ajutoria pentru răniți.
A ll-a lista de collecte pentru ostasii romani 

răniți, adunați prin Constantinii Radulescu jun. 
in L u g o s i u :

Iuliu Tuculi’a 1 fl., Constantinii Blasiu 5 fl., Petru 
Arjoca 60 cr., Vasilie Gataiantiu 20 cr., Nicolae Petroviciu 
30 cr., Gavrilu Harasu 50 cr., Iosefina Geja 40 cr., Iosefu 
Leota 1 fl., Stefanu Lajosu 50 cr., Iotia Lupu 50 cr., Iulian’a 
Pervu 50 cr., Iulian’a Brediceanu 2 fl., Nicolae Ioanoviciu .1 fl., 
Mari’a Popoviciu 1 fl., Costa Popoviciu 1 fl., An’a Constantinu 
50 cr., Vasilie Bilciu 50 cr., Sofi Vasi 50 cr., Ioanu Co- 
liciu 1 fl., Mari’a Iorga 30 cr., Helena Ursulescu 1 fl., 
veduv’a Ioan’a Petrescu 1 fl., An’a Andreeviciu 1 fl., Theo- 
doru Pap 20 fl., Alesandru Pestisianu 1 fl., M. Zsossu 1 fl., 
Vasi 1 fl., Csabai Istvân 1 fl., Danila Draganescu 1 fl., 
Todoru Gavrilonu 1 fl., Ioanu Gavrilonu 1 fl., Mag.-Pr., 
preotu 1 fl., Nicu Valcauasiu 1 fl., Virgini’a Lascu 1 fl., 
Vet’a 50 cr., Costa Ladariu 1 fl., Unu lionvedu 1 11., Ma
ri’a Nicolsanu 3 sfanți, P. Barbu 1 fl., Unu catliolicu 2 fl., 
Lucreti’a V. 1 fl., D. Lascu 1 fl., Unu francesu 1 fl., Ioanu 
Partl 3 fl., Rosali’a 1 fl., Alex’a 50 cr., Unu soldatu 
francesu 5 franci iu auru, Unu italianu 1 fl., Helen’a Sens- 
bury 5 fl., Eleonor’a CsiUncsics 2 fl., Ros’a Deliomini 5 fl., 
Iosefin’a Paitl 5 fl., br. Emili’a Billot 20 fl., br. Henri 
Billot, advocatu 40 fl., br. Cliarles Billot, doctoru in me
dicina dela facultatea diu Parisu 20 fl.

Sum’a totala: Una suta patrudieci si doui florini 
30 cr. v. a., 5 napoleoni, 5 franci si 3 sfanți.

Lugosiu, 1 Iuliu 1877.
* 

* *
Bucuresci, 9 Iuliu 1877. 

SOCIETATEA „CRUCEI ROȘIE “ din ROMANȚA.
Comitetulu centralu Nr. 634.

Domnulu meu ! Am primitu epistol’a dvâstra, ce ’mi 
ati facutu ondre a’mi adressă la 1 a curentei împreuna cu 
sum’a de bani cuprinsa iutrensa.

Am ondre a ve inaiutâ pe lenga acesta recepiss’a 
Nr. 375, si a ve esprimâ recuuoscinti’a uostra pentru sta- 
ruintia neobosita, ce puneți de a veni iu ajutoriulu fiiloru 
si fratiloru noștri, ce cadu luptanduse a sustiene drepturile 
si independenti’a romana.

Me voiu grăbi domnulu meu a da in publicitate nu
mele confratiloru noștri cuprinși iu lista ce ati biuevoitu 
a tramite. Primiți, vo rogu, asigurarea pro osebitei mele 
consideratiuni.

Presiediute : Dimitriu Ghic’a m. p. 
Secretariu: Ioanu S. Bobocu m. p.

Dsale dlui Constantinu Radulescu jun. in Lugosiu.
* *

*
Nr. 375 recepissei aduse reg. la Nr. 426. 

SOCIETATEA „CRUCEI ROȘIE“ din ROMANȚA.
Subscriere pentru ajutoriulu rauitiloru.
Dn. Constantinu Radulescu din comuna Lugosiu. — 

Lei trei sute sieptedieci si patru, bani 70. Se certifica de 
noi primirea sumei aretate mai susu.

Anulu 1877, lun’a. Iuliu 7.
Cassieriu : Tăcu D u mit r eseu,

T. D. cassierulu eforiei spitaleloru civile Bucuresci.
* *

*
Lista ofrandeloru incurse din partea dameloru, parte 

in pandiarii, parte in scame, se va publica după sosirea 
recipissei dela societatea „Crucea roșia" certificatore de pri
mirea uumiteloru ofrande. Pana atunci me rogu de stimatele 
ddmne a me scusâ.

Constantinu Radulescu jun.

— (D i r e c t o r u J ,u p r e f e c t u r e i de 
C a 1 a r a s i) care prin imprudentia a anuntiatu 
ministeriului din Bucuresci trecerea turciloru dela' 3—3

Nr. 2090/c. f. 1876. 1—3

Edictu de licitatiune.
Tribunalulu regiu din Brasiovu că senatu 

funduariu aduce la cunoscintia publica, cuinca 
pentru incassarea pretensiunei dlui Nicolae Den- 
susianu că incusătoriu, contra fabricei de harthia 
c. reg. me'chanice priv. din Zernesci in sum’a de 
528 fl. c. s. c., prin resolutiunea de sub nr. de 
susu s’a ordonatu licitatiunea esecutiva a reali- 
tatiloru fabricei incusate petrecute in prot. fund, 
alu comunei Zernesci sub Nr. 585 Aj- Nr. ord. 
1—3 dimpreună cu tăte apertinentiele loru, adeca 
dimpreună cu tăte masînele estimate preste totu cu 
120,000 fl. v. a. — Pentru îndeplinirea acestei 
licitatiuni se defige că terminu primii diu’a de 
31 Octobre 1877, ăra in casu de lipsa că terminu 
alu douilea diu’a de 3 Decembre 1877, totu-deun’a 
la 9 ăre a. m. la fagi’a locului in Zernesci, sub 
urmatăriele conditiuni :

1. Se licităza realitățile fabricei de harthia 
dela Zernesci, cari se afla pe torritorinlu comunei 
Zernesci si punt petrecute in prot. fund, alu acestei 
comune sub Nr. 585 Af Nrii ord. 1 — 3, dimpre
ună cu edificiele, cu masînele pentru fabricarea 
harthiei, apoi tăte. apparatele de apa si cu unu 
cuventu, tăte apertinentiele, cari s’au estimata 
judecatoresce cu 120,000 fl.

2. Pretiulu de esclamare este pretiulu de 
estimare, sub care pretiu realitățile numite se voru 
potă vinde numai la alu duoilea terminu de lici
tatiune.

3. Doritorii de a licită sunt datori a depune 
că vadiu in manile comissariului de licitatiune 10°/0 
ale pretiului de estimare in bani gafa său in 
harthii de stătu in valăre corespuudietăria.

4. Pretiulu de cumperare este de a se plăti 
in restempu de doui ani de dile incependu dela 
diu’a licitatiunei in patru rate egale si anume raf a 
prima indata in diu’a de licitare la man a comis
sariului judecatorescu.

5. După ce licitatiunea va ajunge la potere 
de dreptu, cumperatoriulu intra in posessiunea fap
tica a realitatiloru cumperate, unde va fl introdusu 
indata de catra comissariulu judecatorescu. Cum
peratoriulu este inse datoriu a assecură realitățile 
contra focului. Intabularea dreptului de proprietate 
se va potă esoperă numai după deplin’a platire a 
pretiului de cumperare.

6. Dăca inse cumperatoriulu n’ar’ corespunde 
la vre un’a din conditiunile de licitare, atunci 
realitățile cumperate la cererea ori si cărei parti 
interessate se voru relicită in sensulu §-lui 459 
pr. civ. sub responsabilitatea lui pentru daun’a si 
periculu si pe lenga aceea ca elu ’si va perde 
vadiulu, dăr’ felicitarea se va face la unu singuru 
terminu si sub pretiulu de estimare.

Totu-odata se provăca creditorii ipotecari, cari 
nu locuiescu in locu, că pentru representarea loru 
la impartirea pretiului de cumperare se-si anga- 
gieze unu plenipotentiatu, alu cărui nume si locu- 
intia se o notifice inainte de începerea licitatiunei, 
ca-ci la din contra voru fi representati prin cura
tori denumindi.

In fine se provăca toti aceia, cari fația de 
realitățile licitande credu a-si validită vre unu 
dreptu de proprietate său vr’o alta pretensiune, 
precumu si dreptu de prioritate, că incusele loru 
in acăsta privintia, incependu dela ultim’a publi
care a acestui edictu in terminu de 15 dile se le 
presente la acestu senatu funduariu, ca-ci la din 
contra acele nu voru mai potă impedecă licitarea, 
ci voru fi indreptate numai asupra sumei, ce even- 
tualmente ar’ prisosi din pretiulu de cumperare.

Din siedinti’a tribunalului reg. de Brasiovu că 
senatu funduariu, tienuta in 25 Augustu 1877. 

îlâly m. p., presiediute.
Fără m. p.

Subscris’a are onăre a aduce la cunoscinti’a 
onorabilului publicu, ca incependu dela I Septembre 
a. c. (stilu vechiu) primesce sub ingrigirea ei cu 
costu si cuartiru:

1. Eleve, care frecuentăza vre unulu din in
stitutele din locu;

2. Eleve, care voru se primăsca instrucțiune 
privata acasa.

Cu instrucțiunea in menagiulu casei, lucru 
de mana, limb’a francesa si conversatiune 
francesa me voiu ocupă eu insumi. Informatiuni 
mai detaliate se dau d’ocamdata in biuroulu re- 
dactiunei „Gaz. Trans.“ intre ărele 11—1.

Elis’a Muresianu.

Oursulu la, ’bu.rs’a de Vien’a
diu 11 Septembre st. u. 1877.

5°/0 Reut’a charthia 
(Metalliques) . . . 65.40 

5°/0Ront’a-argiutu (im- 
prumutu naționalii). 68. •

Losurile diu 1860 , 111.90
Acțiunile baucei natiou. 860.— 

„ instit. de creditu 201.25
Loudr’a, 3 luni . .211.75 

; - lli- - : '

Oblig, rurali ungare . 76.—
„ „ Banat-Timis. 75.—
„ „ transilvane. 73.80
„ „ croato-slav. —.—

Argintulu iu mărfuri . 104.— 
Galbiui imporatesci . 5.63
Napoleond’ori . . . 9.44
Mărci 100 imp. germ. . 57.80

Redactoru respundietoriu si editoruIACOBU MURESIANU. Editiunea : Cu tipariulu luiIOANE G O T T si fiu II E N R I C U.


