
„Gazet'a" ese de 2 ori; Joi’a si Duminec a, 
Făi’a, candu concedii ajutăriale. — Pretiulu: 
pe 1 anu 10 fl., pe ’/i 3 fl. v. a. Tieri esterne 12 fl. 
v. a. pe unu anu seu 2’/2 galbini mon. sunaWria.

Se prenumera la poștele c. si r., si pe la DD. 
corespondenți. — Pentru serie 6 cruceri v. a. 
Tacs’a timbrala a 30 cr. val. austr. de fîa-care 

publicare.
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Resbelu Iu.
Brasiovu, in 13 Octobre n.

Pldi’a continua impedeca multu operațiunile 
armateloru russo-romane in Bulgari’a. De aceea 
nu ne va surprinde a primi p6te si mane si poi- 
mane soirea, ca pe câmpulu de resbelu nu s’a pe- 
trecutu nimicu nou. Turcii cu totu timpulu reu 
nu dau pace. Unu telegramu din 11 Oct. spune, ca 
ei au atacatu in 8 transieurile romane, inse au fostu 
respinși de catra bravii dorobanți cu mari per- 
deri. Turcii se simtu fârte nelinisciti prin lucrările 
romaniloru, cari inainteza pe di ce merge. Cre- 
demu ca nu voru mai trece multe dile pana 
vomu audi ca au luatu si fortulu, de care s’au 
apropiatu, după cumu scimu, atatu de multu, incatu 
potu se converseze cu basibuzucii său se le mai 
arunce cate unu osu se ’si ascutia dinții cu elu. 
Generalulu Totleben care pârta titlulu de ad-latus 
alu principelui Carolu, conduce lucrările de sepa- 
tura dela Plevn’a cu mare rigorositate si cunos- 
cintia de lucru. înaintea tuturoru eroiceloru incercari 
va trebui se cada in fine si acestu cuibu terribilu 
alu lui Osman-pasi’a.

Interessulu se concentrdza acuma asupra mis- 
cariloru ostei lui Suleiman-pasi’a. Totu mai multu 
se asigura de catra turcofili, ca Suleiman a fostu 
numitu comandantu supremu in speranti’a, ca lu- 
andu grabnicu ofensiv’a va bate pe Tiarevici si va 
usiurâ prin o asemenea victoria positiunea sultanu
lui fația cu Germani’a, care a protestatu din nou 
f6rte seriosu contra crudimiloru comise de turci in 
Bulgari’a. Avemu ddr’ se ne asteptamu la lucruri 
mari din partea „infricosiatului" assaltatoriu alu 
Sipcei. Numai se nu o patidsca Suleiman câ in 
Muntenegru si la Sipc’a, unde a fostu batutu de 
repetiteori. Suleiman ’si concentrdza acuma armat’a 
la Kadikioi in apropierea Rusciucului. Nu va trece 
multu ddr’ si temerariulu pasia va pune dstea s’a 
in mișcare. In casulu acest’a este neevitabila o 
batalia mare, care invingandu russii, ar’ decide 
campani’a din anulu acesta cu deseversire in fa- 
vorulu armateloru chrestine.

La Silistri’a turcii făcu preparative de trecerea 
Dunării. Nu credemu inse, câ ele se fia seriâse, ci 
voru avd de scopu numai de a tiend pe locu re- 
servele russe adunate la Calarasi si impregiuru, 
pentru câ se nu p6ta trece in Bulgari’a. Dela 
Calarasi se anuncia, ca trupe si lucratori russi au 
trecutu in iusul’a din laculu Borcei, si ca turcii 
arunca din Silistri’a si din vap6rele de pe Dunăre 
in tdte nopțile bombe asupra loru. Deja s’au luatu 
tdte mesurile de aperare la tiermulu stengu de 
catra armat’a russa de acolo.

Serbi’a ’si a indreptatu armat’a la gra- 
nitia. Acolo au ajunsu deja 7 brigade serbesci, 
care s’au concentratu la rîulu Timocu. Armat’a 
dela Timocu va opera probabilii iu cointielegere 
cu russii si romanii contra Vidinului si a Plevnei. 
Unii dicu ca Serbi’a inca nu ar’ fi ajunsu la o 
intielegere perfecta cu Russi’a, diu causa ca ar’ 
pretinde la facerea păcii si o parte din Bosni’a, 
ceea ce inse Russi’a nu ar’ voi sei concdda din 
respectu catra Austri’a. Mai de crediutu este inse 
relatiunea „Corresp. Politice" după care intielege- 
rea intre Serbi’a-Romani’a si Russi’a este dejA 
perfecta.

„Ataculu redutei, fixatu la 1 Oct., s’a amanatu, pre- 
cumu citimu intr’o coi respondintia din Vrbiti’a a diuariului 
„L’Orieut", pentru-ca preparativele nu erau suficiente. Turcii 
au facutu din partea loru retransiamente, cari au silitu pe 
romani, de au facutu si ei altele, destinate a anula efectulu 
celoru turce. La 1 si 2 Oct. s’au instalatu morthiere ; mane 
probabilu, ca se va incercâ tirulu, după care probabilu, ca 
va incepe ataculu. Plevn’a e blocata in totu sensulu, afara 
de direcțiunea Sofiei, der’ cerculu de incungiurare se re- 
stringe in fiacare di. Din fortulu Grivitz’a se vede forte 
bine orasiulu Plevn’a, care se afla in vale si care formeza 

o panorama tarte pitoresca. Dinainte stă la vreo 250 metri 
fortulu de luatu si pe care tur.cii l'au numitu „fortu sange- 
rosu", din caus’a sangeiui, ce s’a versatu pentru posessiunea 
lui. La steng’a e o vale cu doue coline, care ascunde o 
parte a orasitilui, Fortulu Bucov’a, care se afla puținu la 
steng’a si inainte de fortulu sangerosu, numitu de romani 
fortulu Plevnitiei, completeza in modu admirăbilu aspectulu. 
Ataculu acestui fortu va urmă după luarea fortului sânge
roșii. Fortulu Bucov’a, propriu disu e cliei’a Plevnei. Elu 
domnesco pe celelalte prin positiunea s’a.

Sciri telegrafice. — (Agenti’a „Ha vas".)
O r s i o v ’a , 9 Oct. După nesce informatiuni venite 

din Nisch, fortificatiunile construite leuga Orkliani’a de 
Sefket-pasi’a nu consista decatu diu doue redute, cari domina 
drumulu Plevnei. Acesta tabera nu so va fortifică mai multu. 
Trupele, cari sunt concentrate acolo, se compunu in parte 
din garnisonele din Sophi’a, Vidinu si Nisch si din mai 
multe detasiamente de gendermeria din Macedonia.

L o n d r ’a , 9 Oct. Se telegrafeza din Belgradu, ca 
uegociatiunile intre Serbi’a si Russi’a nu s’au terminatu inca. 
Serbi’a cere anexarea unei parti din Bosni’a si garanții 
pentru independenti’a s’a.

Constantinopolu, 9 Oct. Nici o lupta nu se 
semnaleza in Asi’a dela ultim’a bataia. Timpulu celu reu 
impedeca operațiunile iu Bulgari’a. In Sipc’a zapad’a cade 
iu abundantia. Din Plevn’a nu sunt depesie. Primulu drago- 
rnanu alu ambassadei Austriei pleca mâine la Andriauopoli 
spre a examina procedur’a urmata relativa la insurgenții si 
bulgarii acusati de spionagiu.

Londra, 8 Oct. Intr’unu discursu, ce a prouun- 
tiatu cancelariulu eșichierului Sir Northcote a recunoscuta, 
ca o mare bravura s’a desfasiuratu de cei doui beligeranta 
Elu a adaugatu, ca deca s’ar’ presentâ ocasiunea de a incepe 
negociatiunile in favărea păcii, cei doui inimici ar’ pote s’o 
accepte fora a perde nimicu din reputatiuuea loru militară.

Constantinopolu, 8 Oct. Nesce telegrame din 
Rasgradu si din Sipc’a semnaleza nesce incaerari fora im- 
portantia. Bombardarea Rusciucului continua. Noue convoiuri 
ar’ fi sositu la Plevn’a, der’ nu este nici o confirmare ofi
ciala despre acest’a.

L o n d r ’a , 9 Oct.- In discursulu seu din Exetor, 
Sir Northcote a disu, ca nu se păte opri a nu se gândi, ca 
păte veni o astfeliu de surprindere, care va iusielă profețiile ace- 
lor’a, cari declarau, ca resbelulu nu se păte termină, decatu 
după o campania mai decisiva.

„L’Orient" aduce urmatârele sciri telegrafice:
B r a i 1 ’a, 9 Oct. n. Marele duce Constantinu va 

plecă de aci spre a merge peste Dunăre la Calarasi, unde 
va luă comand’a fortieloru russe, ce se afla adunate aci. 
Corpulu de armata alu generalului Zimmermann va luă ofen
siv’a. S’a pusu dejă in mișcare.

S i s t o v u , 9 Oct. dim. E cu totulu esactu, ca 
cuartirulu generata alu marelui duce comandantu-siofu se va 
stabili aci. E possibilu, ca imperatulu Alocsandru va petrece 
o parte a ernei in Bucuresci.

Calafatu, 9 Oct. Tempulu o tarte rece. Aci a 
ninsu chiaru. In Balcani asemenea a niusu tare. Sanetatea 
soldatiloru noștri e buna.

T u r n u - Ma g u r e 1 e , 9 Oct. 2 6re sera. Podulu 
dela Nicopoli a suferita enormu, inse cu tote aceste furtun’a 
cea mare, care a sbuciumatu Duuarea, nu l’a potutu strică. 
Cu tăte aceste este impossibilu de a trece peste elu pentru 
momentu si comunicatiunile intre cele doue tiermuri trebuie 
se se faca prin sialupe. Stricatiunile causate podului voru fi 
curundu reparate. Probabilu, ca in septemau’a acest’a nu se
va intemplâ nimicu insemnatu pe campulu de resbelu. Ploue 
in continuu.

Revist’a politica. — Brasiovu, 12 Octobre n.

Helfy Ignaz este astadi eroulu dilei iu adu
narea deputatiloru din Budapest’a. Despre aface
rea Helfy se ’desbate, Helfy respunde, Helfy inter- 
pelldza si lui Helfy i se dă desluciri. Este 
caracteristicu si ne da destula materia de cugetatu 
impregiurarea ca tocmai acestu Helfy, matadorulu 
stângei estreme, adoratorulu lui Kossuth j6ca astadi 

rolulu principalii in discussiunile parlamentului 
maghiaru. La acfet’a, se intielege, a contribuita 
multu si incidentulu cu cei patru hamali (hordâr) 
cari au periclitatu prin presenti’a loru in cas’a 
lui Helfy, imunitatea acestui deputata. Despre 
acestu casu guvernulu a facutu in fine relatiune 
sustienendu, ca acei „hordari", cAri erau insarcinati 
cu supraveghiarea stradeloru si a birturiloru, n’au 
fostu tramisi de nimenea la Helfy, ci fiindu beți 
au intielesu avisulu siefului loru politienescu reu, 
crediendu ca i’a provocata a merge in locuinti’a 
lui Helfy s. a. O asemenea relatiune a trebuitu se 
provdce numai risete, er’ opositiunea a iutrebuin- 
tiatu momentulu spre a indreptă unele loviri aspre 
contra guvernului. Cu tdte ca ministrulu Tisza a 
declaratu ca nimenea nu a datu ordinu de a urmări 
pe Helfy, ca guvernulu are dreptu injjimpregiura- 
rile de fația a supraveghiâ unele persâne, a tre
buitu se ’si auda grele acusatiuni din partea opo- 
sitiunei.

Pe lenga Lud. Simonyi, care numesce tdta 
procederea guvernului scandaldsa, a adressatu insusi 
Kossuthianulu Helfy guvernului urmatdriele cuvinte: 
„Gandindu asupr’a lucrului acestui’a trebue se in- 
trebu, ca ore in Ungari’a domnesce legea său 
arbitriulu, ordinea legala sdu spionagiulu. Ddca 
poporulu se va convinge ca spionagiulu e siste- 
mulu regimului, atunci ministrulu de interne inze- 
daru va cercetă după arme, ca-ci atunci fia-care 
toporu si fia-care c6sa va deveni arma. (Aplause 
in steng’a estrema) fia-care brațiu barbateseu va 
fi arma, pentru câ se stdrga de pe fași’a pamen- 
tului sistemulu acest’a miserabilu impreuna cu 
mediulâcele sale si mai miserabile. “ (Aprobare sgomo- 
t6sa in steng’a, murmurați in centru.)

Amenintiarile de calibrul u acest’a inca p6te 
se aiba effectulu loru si se pare, ca au influintiatu 
si asupra respunsului, ce l’a datu ministrulu Tisza 
in siedinti’a din 10 1. c. t6tu la interpellatiunea 
in cestiunea complotului secuiescu. După declara- 
tiunile lui Tisza affacerea secuidsca nu a avutu nici 
pe departe insemnatatea ce-i se atribuie. Ministrulu 
dice, ca faim’a, ca s’ar’ fi planuitu o revolutiune 
interna nu e adeverata. Guvernulu ’si reservdza 
dreptulu de intrevenire in cașuri de aceste, nu pote 
impartasi inse detaliuri, dedrece affacerea se afla 
inaintea judecatoriloru. Pana acuma, dice diu Tisza 
mai departe, s’au confiscatu 2000 pusei si trei 
ladi cu dinamitu, (cari s’au descoperitu la stațiunea 
Hdjjasfalva, unde au fostu spedate sub declaratiune 
falsa cu trenulu mixtu) si optu individi au fostu 
arestați. Dealtmintrea, dice, nu s’au luatu nici 
mesuri estraordinare militarie, nici nu s’a tramisu 
vr’unu comissariu regescu in Secuime.

Declaratiunea acdst’a a trebuitu negresitu se 
multiumdsca pe representantii poporului maghiaru 
si p6te chiaru si pe Helfy, cu t6te, ca acest’a a 
desaprobatu mai cu sdma arestările din 16 t e 
punctele de vedere. — Guvernulu canta, guver
nulu descânta. Antaiu s’a facutu svonu mare 
cu confiscatiuhile, acuma totulu appare iu alta 
lumina multu mai pușinu periculâsa. — In 
cele din urma vomu ajunge la dis’a reportoru- 
lui lui „National-Ztg.“ si scirea cea mai n6ua in 
afacerea secuidsca va fi ca — „nimenea nu a 
participatu la ea ; nimenea nu a espedatu mulți
mea de arme confiscate si ca la domnulu „nimenea" 
au fostu adressate." — Sdu cine scie ddca nu 
vomu audi inca ca totu lucrulu a fostu o neintie- 
legere câ aceea cu „hordârii" tramisi la Helfy, 
ca cei ce au spedatu armele au fostu beți si in 
locu se le adresseze vreunui popa romanescu din 
Campia, care conspira aprigu in coldnele lui „Ellen- 
br“, „Hon" et Consortes, le-au adressatu secuiu
lui Horvâth in Kdzdi-Vâsârhely ? Se asteptamu 
inse in patientia resultatulu instructiunei.

Subscriptiunea la imprumutulu renta de auru 
de 80 miliâne se continua. Pana in 11 1. c. s’au 
slibscrîsu după unu telegramu a lui „Kelet" 



11,793,800 florini de aura. In piatiele esterne din 
Parisu, Londr’a s. c. 1. a fostu resultatulu sub- 
scriptiuuei. pana acuma fărte neînsemnata. Totu in 
acea făia cetimu, ca deputatiunea regnicolara au
striaca au ruptu negotiatiunile cu cea ungara, din 
causa, ca acăst’a n’a respunsu ia ultimatuln au- 
striacu. Deărece negotiarile vamale cu Germani’a 
au fostu asemenea întrerupte, devine cestiunea in- 
voirei dualistice totu mai grava. De aceea se dice 
ca in consiliulu de miniștrii adunatu in Vien’a in 
7 1. c. sub presiedinti’a imperatului s’ar’ fi decisu 
a se așterne camerei austriaco si celei ungare unu 
proiecții de lege, care va stabili unu p r o v i s o r i u 
pe timpulu de unu anu. Pare, ca acăst’a ne e 
sărtea că din provisoriu se nu mai esimu niciodată.

Visit’a presiedintelui camerei italiane dlui 
C r i s p i la Berlinu, primirea deosebita ce i s’a 
facutu acolo, au produsu sensatiune in cercurile 
diplomatice si toti vedu in acăsta visita pregătirea 
unei aliantie intre Germani’a si Ita- 
1 i ’a. Apropiarea strensa intre aceste doue state se 
face tocmai in ajunulu alegeriloru in Franci’a, 
ceea ce va se insemne, ca atatu Germani’a catu si 
Itali’a se temu, ca reusindu in Franci’a unu gu- 
vernu clericalu, se va derangiă ecuilibriulu in 
apusulu Europei spre defavorulu loru.

Domineca in 14 Oct. a. c. se voru face ale
gerile generale pentru camer’a francesa. Dela 
aceste alegeri va depinde viitoriulu franciei si 
chiaru pacea europeana. Partitele se lupta inver- 
siunatu si in curendu se va decide dăca este că 
Franci’a se remana republica, său ca va deveni 
ărasi imperatia. Gambetta a adressatu unu mani
festa catra poporulu francesu. „Franci’a, dice, va 
declară, ca voiesce republic’a,.. ea va condamnă 
politic’a dictatoriala si nu va lasă siefului poterei 
esecutive alta alternativa de catu a se supune vo- 
intiei natiunale său a se retrage. “ Din caus’a 
acestoru cuvinte este urmaritu Gambetta din nou 
pe cale judiciara. — înainte de Gambetta a pu
blicata Grăvy, locotiitoriulu lui Thiers in conduce
rea partitului republicanu, manifestata seu. Elu 
candidăza pentru mandatulu de deputata alu aron- 
dismentului alu IX-lea din Parisu, ce eră incredintiatu 
lui Thiers. Guvernulu, cu bonapartistii si clericalii 
pune intru aceea totulu in mișcare spre a reesi 
cu candidatii sei la alegeri. Vreo 500 de candi
dați sunt sustienuti de guvernu, intre acesti’a suut 
jumetate bonapartisti. Se vedemu fiva coalitiunea 
monarchica atatu de tare, incatu se restărne repu
blic’a, său ca acăst’a va sili pe presiediutele Mac- 
Mahon a se supune său a se retrage din postata 
seu ? Se speramu, ca suveranitatea poporului fran
cesu va esi invingatăre din lupt a electorala, ce va 
decide asupra destinului Franciei.

Comptotulu ungaro-secuio-turcescu.
Lui „Ellenăr" i se telegrafia din Brasiovu: 

„Ungurii de aci sunt ingrigiati din causa ca gu- 
vernulu romanu simulăza prepusulu, ca si ungurii 
cari vetiuescu in Romaui’a ar’ fi incurcati in 
complotulu secuiescu, deși nu e adeveratu. Sus- 
pitionarea acăst’a tendentiăsa (?) se propaga chiaru 
de catra organele oficiăso si ne face se conchidemu, 
ca guvernulu romanu său mai bine disu celu rus- 
sescu cauta unu pretestu, spre a urmări pe unguri 
cari fara de aceea au avuta a suferi destule mal
tratări (?), decandu s’a inceputu resbelulu." In 
urm’a acestui telegramu adressăza „Ellenor" catra 
compatriotii sei din Romani’a admonițiunea că se 
se părte intieleptiesce. Fărte bine face „Ellenor" 
candu recoinenda unguriloru din Romaui’a o por
tare liniștita, ca-ci dea ce cetimu in „Telegra- 
fulu" din Bucuresci, organu care nu se numera 
intre cele ofîciăse: „Complotulu din Ungari’a nu 
eră intinsu numai in satele si orasiele de peste 
Carpati. După catu amu aflata si după catu amu 
auditu singuri, elu avea ramificatiuni chiaru aici 
in tiăra. In diu’a, candu ungurii de dincolo ar’ fi 
trecuta dincăce armați si cu fesuri in capu, unii 
din ungurii de aici, cari sunt initiati, trebuiă se 
pună man’a si ei pe arme se alerge la ordinile 
siefiloru destinați." După aceste „Telegr." da 
unele notitie initiatăre relatandu cateva cașuri de 
portare ostila a unoru unguri din tiăra. Intre 
altele scrie : „Cativa cetatiani unguri din Bucuresci, 
voindu si ei se arete recunoscintia tierii, in care 
au traitu ani intregi si in care au castigatu bani, 
au facutu o lista de subscriere pentru a veni in 
ajutoriulu soldatiloru romani răniți. Unii din un
guri au subscrisu cu cea mai mare bucuria, se au 
gasitu alții inse, cari au declarata, ca nu văru dă 
nici unu banu, pentru ca romanii se bata contra 
fratiloru Ioni si ca mai bine arunca banii in 

garla s. a. Intre acesti’a e unulu Lajos ferariulu, 
domiciliata in cotarea de Albastru, care a facutu 
stare aici si care are acareturi in acea cotare.... 
Unu altu evreu unguritu amploiata la drumulu de 
feru, numita Herdegen, a facutu o lista de sub
scriere numai pentru soldatii turci si dilele trecute 
trecandu nesce prisonieri mohamedani pe la gara, 
elu a impartitu banii acestor’a, fiindu intrebatu de 
unu cunoscutu pentru ce împarte numai la turci 
ăr’ nu si la muscali si romani, elu a respunsu, ca 
ar’ dori că acesti’a din urma se păra toti si voru 
peri, ca-ci Ungari a nu va lasă pe turci se fia 
batuti. Aceste cuvinte fiindu audite de cativa 
cetatiani au produsu o legitima agitațiune iu gara 
care nu s’ar’ fi finita bine dăca politi’a nu intre- 
veniea si nu facea nevediutu pe evreulu unguritu" 
s. a. Numit’a făia adauge apoi ca s’a auditu dela 
individi unguri chiaru amenintiari, ca ei „trebuie se 
se bata cu olahii", provăca apoi pe guvernu a 
luă mesuri energice, si finesce asia: „Nu p6te se 
se planga nimeni, ca nu se bucura de cea mai 
mare libertate in acăsta tiăra, de cea mai neau- 
dita tolerautia chiaru acumu in timpu de resbelu. 
Trebuie dăr’ că se nu abuseze de ele, ca-ci atunci, 
aceea ce nu face legea de multe-ori face poporulu 
indignata."

Relativu la planulu conspirantiloru imparta- 
siesce „Kozvălemăny" urmatăriele: „Trup’a desti
nata a străbate in Moldov’a — 2000 6meni, intre 
cari 300 cavaleriști — nu avea se capete uni
forme, ci eră se părte spre distinctiune numai fe- 
sulu turcescu, pe care eră se’lu pună in capu nu
mai dupace a trecuta graniti’a. Neavendu artileria 
trup’a, voiă se intrebuintieze contra cavaleriei ini
mice rachete de sistemulu Congreve, de cari inca 
s’au spedatu in Transilvani’a. Mișcarea, a carei’a 
idea vine dela englesi, s’a pregătita in Vien’a. 
Intre cei initiati se afla mai multi magnați vediuti 
transilvăneni, foști oficieri din armat’a comuna, 
chiaru si o rudenia a casei domnitărie (dicemu: o 
rudenia si nu unu membru). In appellulu ce eră 
se’lu adresseze comandantulu trupei catra romani 
eră se fia accentuata, ca trup’a a venitu pe terri- 
toriulu romanu că amica a poporului romanu si 
romanii erau se fla provocati a se sculă cu arm’a 
contra guvernului loru russofilu si a’si caută radi- 
mulu politicu in Austro-Ungari’a."

Unu correspondinte a lui „Egyetărtăs" din 
Secuime nu se păte retienă de a suspitiunâ din 
nou, ca armele au fostu destinate pentru Romaui’a. 
„Toti gresiescu, scrie elu, cari credu, ca atentatulu 
au esitu din sinulu natiunei secuiesci." Lui „Ello- 
năr" i se scrie de alta parte, ca complotulu a 
fostu arangiatu de steng’a estrema cu bani si cu 
arme englesesci. Planulu eră a nelinisci pe romani 
si pe russi printr’unu resbelu-guerilla. Totu in 
acelu timpuz eră se erupă o revoluțiune in Poloni’a 
s. a. „M. Ăllam" ne spune, ca legiunarii erau se 
trăca peste fruntaria cate unulu si ca aveau se se 
adune in Focsiani. Fiacare legiunariu avea se pri- 
măsca o arvuna de 50 fl. s. a.

„Kelet" mustra aspru pe guvernu pentru 
arestările făcute in Secuime si dice: „Dăca Miletici 
si soqî conspira cu russii si serbii, atunci acțiunea 
loru e indreptata contra statului ungurescu. Secuii 
inse n’avura intentiunea de a se revoltă contra 
dinastiei său contra formei guvernamentului, din 
contra ei au voitu se ta arm’a pentru a asigură 
unitatea si viitoriulu statului si acăst’a e cu totulu 
altuceva. “

Inzedaru se silesce inse făi’a aristocratica a 
spală pe harapu, ca-ci albu nu ’lu va face nici
odată. Eca ce scrie organulu englesu „Times" 
asupr’a motiveloru espeditiunei plănuite si ale 
simpathiei maghiare pentru turci: „Eră unu timpu 
in care maghiarii scieau ce insămna, a se luptă 
pentru siguranti a chrestinismului contra ordeloru 
asiatice. Unu poporu, care a facutu se resune in 
tăta Europ’a protestele sale contra tiraniei Vienei, 
s’ar’ pară ca ar’ fi fostu deosebita cualificatu, 
pentru a desprobă o tirania, (ad: cea turcăsca) 
care e cu atatu mai dărnna de ura, pentru ca 
calea in pictare legile cele mai sânte ale vieții si 
ale onărei. Cu tăte aceste opiniunile reale ale 
Ungariei sunt, deși nu prea nobile, dăr’ fărte na
turale. Lupt’a ce a avut’o in 184.8, pentru inde- 
pendentia, este punctulu de manecare alu intregei 
sale istorii moderne si chiai’a tuturora sentimen- 
telorn sale actuale. Lupt’a acăst’a ar’ fi reușita 
păte, dăca Russi’a nu ar’ fi intrevenitu. Nu se 
păte așteptă dela maghiari se uite ca fructele 
eroismului loru le-au fostu răpite prin geniulu 
despotismului incarnata in Tiarulu Nicolae, ca 
Turci’a a oferita unu asilu refugiatiloru unguri si 
ca tăte amenintiarile Russiei n’au potutu face că 

sei estradeze. Despotismulu cu care imperatulu 
Nicolae a guvernata Poloni’a si rigărea cu care a 
suprimata insurrectiunea ungara, facil se fia uitate 
actele lăudabile complinite sub domni’a imperatului 
actualu. Va fi greu a numi doi suverani, cari se 
semene atatu de pușinu uuulu cu altulu că Nico
lae cu Alexandru, său a află acte cari sei carac- 
teriseze intr’unu modu mai deosebitu că interven- 
tiunea in Ungari’a, in 1848, si emanciparea sclavi- 
loru. După despotismulu de feru alu lui Nicolae a 
urmata guvernulu in comparatiune liberata alu lui 
Alessandru. Cu tăte aeeste maghiarii nu potu 
uită anulu 1849. De aceea ei comitu fapte atatu 
de paradocse din puncta de vedere moralu, inse 
nu eră nici o necessitate că din caus’a antipathiei 
loru pentru russi se devină amicii si adoratorii 
unui stătu si ai unei societăți, care possede tăte 
vitiele, ăr’ nici un’a din virtuțile despotismului."

Alta nota a dlui ministru de esterne aln 
României M. Cogalniceanu relativa la crudiraile 
comise de turci :

„Domnule Agentu! Dela începutul n rosbelului 
care unnăza acumu in Bulgari’a, si mai inainte 
de intrarea armatei romane in acea provincia, 
v’am anunțiatu spre comunicarea cabinetului dela... 
ca autoritatile militari turcesci de dincolo de Du
năre au decisu a nu acordă nici gratia, nici mise- 
ricordia ranitiloru si prinsiloru romani, cari voru 
cadă in manile loru. Ministrulu dela Constanti- 
nopolu s’a grăbita atunci a tăgădui acestu faptu, 
ăr’ eu dm parte-mi am crediutu se lasu in sar- 
cin’a evenimenteloru grigi’a pentru a desminti de- 
claratiunile formale ale Porții in acestu puncta.

Din nefericire prevederea mea a fostu justifi
cata prea multa. Printr’o telegrama vani insci- 
intiatu, domnule Agentu, despre procederile neome- 
năse si nelegale ce urmădia autoritatile militari 
turcesci contra ranitiloru ambulantieloru jiăstre 
dela Plevn’a. In fia-care di inse, faptele revolta- 
tăre ridica si mai multa indignarea generala. 
Impartasindu scarb’a ce simtu toti martorii oculari, 
nu potu lipsi de a recurge, fara cea mai mica in- 
tardiare, la midiuloculu de a insciintiă despre 
acestea pe poterile semnatăre ale conventiunei din 
Genev’a, — singur’a sperautia pentru inlatararea 
potintiăsa a mentionateloru violări, de cari se făcu 
culpabili in fia-care di comandanții si soldatii turci. 
— Pe campulu bătăliei dela Plevn’a la 6 (18) 
Septembre, maiorulu Nicolae Ioanu si căpitanulu 
Nastase din armat’a romana, cari erau prea greu 
răniți pentru a potă se se retraga la unu locu 
sigura, — după ce s’au retrasu trupele luptatăre, 
ei au fostu taiati in bucăți cu topărele de catra 
basi-buzucii veniti in urma. Afara de acăst’a, acei 
romani răniți usioru, cari au potutu se scape furiși 
din campulu bătăliei, marturisescu unanimu, ca 
după încetarea lupteloru au vediutu bande de je
fuitori si asasini navalindu asupr’a mortiloru spre 
a ’i despoia si sluti, ăr’ pe răniți spre a ’i ucide 
cu torturele cele mai îngrozită re.

Prin urmare nu mai este admisu a se indoi, 
ca actele de asemenea natura, nu numai ca sunt 
tolerate, dăr’ chiaru autonsate de catra comandan
ții armatei turcesci. Acăst’a din urma este si mai 
inultu dovedita prin dispretiulu armatei otomane 
pentru tăte dispositiunile umanitarie acordate de 
statele europene, impedicandu mai cu osebire pe 
personalulu „Crucei roșie" de a ’si îndeplini misi
unea pe campulu de lupta. — Reservandu-si pe 
rauitii noștri că unu feliu de prada sigura pentru 
omoritorii ei autorisati, — numit’a armata trage 
cu focuri intr’adinsu asupr’a stăgului ai bu; si fi- 
indu-ca in ambulantiele năstre doi infirmieri au 
cadiutu dejă victime ale curagiului si zelului loru, 
amu fostu nevoiti se renuntiamu la ori-care serviciu 
alu personalului sanitariu in fagi’a positiuniloru 
turcesci, de ăre-ce ar’ fi espusu la o peire sigura. 
Din acăst’a resulta, ca cadavrele cadiutiloru noștri 
stau inca pana astadi neingropate.

Tăte aceste sunt nesce fapte vediute si con
statate de mai multi insarciuati militari străini, 
fapte cari ne amintescu barbariile cele mai hidoase. 
Este cu nepotintia, că poterile cari au aderatu Ia 
conventiunea din Genev’a, se iă numai pura si 
simplu acta de aceste rusinăse procedări. Appel- 
landu la simtiementele de umanitate si la respec
tata pentru omenire, cari s’au manifestata tot-dă- 
un’a de către guvernu, pe lenga care sunteti acre- 
d tatu, sperii, ca, multiumita pressiunei poteriloru 
străine, vomu vedea ca autoritatile turcesci curendu 
voru intră ăr’ in calea tratateloru, dela care se 
abatu cu atat’a multiumire. Nu potu se apasu in- 
desiulu asupr’a realitatiei acteloru descrise mai 
susu; după opiniunea mea, ele ar’ merită o inta- 



rire formala printr’o comissia internaționala, si 
guvernulu romanu este celu d’antaiu, care ar’ cere 
o cercetare seriâsa a fapteloru culpabile ale auto- 
ritatiloru militarie tarcesci,.

Prin urmare bine-voiti, domnule agente, a ceti 
pentru acestu scopu present’a nota a dlui ministru 
de esterne, si a ’i liberă o copia după dens’a.

București 10/22 Septembre, 1877.

M. Cogalniceanu. 

--------------
Buletine dela theatrulu resbelului.

Cetimu in „Monitoriulu oficialu" :
„Dumineca, 18 Sept. st. v. curentu, a sositu 

la marele cuartiru generalu domnescu E. S. d. go- 
neralu de geniu de Totleben, care s’a presentatu
I. S. Domnitoriului. Mari’a S’a a luatu dejunulu 
cu domnulu generalu de Totleben si a pornitu apoi 
•împreuna de a visitatu positiunile si întăririle ridi
cate de trupele armatei de Occidentu la arip’a 
stenga, impregiurulu Plevnei. Domnitoriulu, însoțita 
de illustrulu generalu, a mersu de s’a intalnitu cu 
A. S. i. marele duce Nicolae, care sosise dela 
Gorni-Studen si au inspectatu împreuna cu de ama- 
runtulu lucrările seversite, hotarindu pe cele ce mai 
trebuescu efectuate spre a restringe din ce in ce 
mai multu cerculu, care incungiura forțele posi- 
tiuni ale inamicului si a pregăti astfeliu mai re
pede si mai siguru caderea Plevnei. M. S. Domni
toriulu s’a intalnitu drasi cu marele duce si cu 
E. S. generalulu Totleben înaintea positiuniloru si 
de aci au pornitu cu totii in inspectiunea intariri- 
loru din centrulu armatei de vestu. Ambii coman
danți precumu si E. S. generalulu Totleben au 
remasu satisfacuti de situatiunea trupeloru si de 
modulu, cu care se conducu lucrările. Acdsta in- 
spectiune a duratu pana sdr’a, candu M. S. Dom
nitoriulu s’a intorsu la marele seu cuartiru gene
ralu, dra A. S. i. marele duce a remasu in bivua- 
culu, in care se asiediase.

Marți 20 Sept. I. S. Domnitoriulu a pornitu 
la Orele 8 de dimindtia din cuartirulu seu gene
ralu, s’a intalnitu cu A. S. i. marele duce Nicolae 
si însoțiți de E. S. generalulu Totleben, au ince- 
putu inspectiunea pe arip’a drdpta, in positiunile 
ocupate de armat’a romana. Atatu M. 8. Domni
toriulu si A. S. i. marele duce Nicolae, catu si 
illustrulu aparatoriu alu Sevastopolului, au remasu 
pe deplinu multiumiti de lucrările de intarire, 
cari se esecuta de trupele ndstre, de regularitatea 
si ordinea perfecta, cu care ’si indeplinescu ser- 
viciulu in transieuri in fați’a focului redutei si 
siantiuriloru inamice, de neobosit’a si indrasndti’a 
vegbiare, cu care se mantienu diu’a si n6ptea, la 
o asiâ scurta distantia, de ori ce întreprindere a 
inamicului, gat’a a respinge in ori ce momentu 
atacurile sale.

De aci I. S. Domnitoriulu cu A. S. Imperiala 
si E. S. generalulu Totleben, împreuna cu suitele, 
au mersu de au luatu dejunulu la cuartirulu gene
ralu alu armatei romane. Aci, prea inaltiatulu 
nostru Domnu a remisu A. S. I. marelui duce 
marea cruce a ordinului „Stdu’a României, si ma
rele duce a bine-voitu a rogă pe Mari’a S’a a 
consimți, ca A. S. imperiala se p6rte însemnele de 
cavaleru alu ordinului nostru, spre a avă in lotu- 
dduu’a pe pieptu acdsta cruce, că unu semnu de 
afecțiune personala ce are pentru M. S. Domnito
riulu si de stima pentru armat’a romana. Cu acdsta 
ocasiune M. S. Domnitoriulu a bine voitu a decoră 
mai mul ti din adjutanții marelui duce, si a inma- 
nă dlui inspectoriu generalu alu serviciului sani- 
tariu alu armatei, Dr. Davil’a, însemnele ordinului 
imperialu Stanislas clas’a II cu placa si spada, 
care ’i a fostu conferita de Maiestatea S’a impera- 
toriulu Russiei. M. S. Domnitoriulu a bine voitu 
a adaugă dlui inspectoriu generalu Davil’a ca a 
fostu recomandata Maiestatiei Sale pentru acdsta 
distinctiune, nu numai spre a ’i resplati meritele 
personale, ddr’ totu de-odata spre a se recompensă 
zelulu, devotamentulu si abnegatiunea cu care este 
dirigiatu intregulu serviciu sanitariu alu armatei 
ndstre, si pe care I. S. Domnitoriulu ’I a consta
tata nu numai in dilele de lupta, dâra si in am- 
bulantiele si spitalele de pe campulu de resbelu.

După dejunu, Domnitoriulu cu marele duce 
si generalulu Totleben au continuata inspectiunea, 
si spre săra s’a intorsu la marele cuartiru dom
nescu, dra A. S. imperiala a mersu la cuartirulu 
ce ’si alesese. In sdr’a acelei dile, pe la drele 9, 
turcii deschiseră de odata unu focu violenta de 
infanteria, sustienutu de salve de artileria, in con
tra paralellei năstre celei mai apropiate de redut’a 
inimica Nr. 2. Romanii adastandu-se la unu 
atacu imediata, ripostară indata printr’unu focu 

din cele mai viue, si se pregătiră a primi pe ini- 
micu cu baionet’a. După aprbpe unu cuarta 
de 6ra de impuscatura din cele mai violente de 
ambele parti, turcii incetara foculu si nu intreprin- 
sera nici unu atacu, fia ca intentiunea loru fusese 
numai de a vedd, ddca romanii nu voru fi intimi
dați printr’unu focu asia de viu si neasteptatu la 
o asia mica distantia si voru parași paralel’a, fia 
ca intentiunea loru fusese de a vedd ddca paralel’a 
eră ocupata de trupe si n6ptea, său ca, in fine, in 
adeveru aveau intentiunea de a atacă si au aban
donata acestu proiecta, vediendu vigilenti’a si fo
culu asia de bine hrănita alu trupeloru romane, 
care ’i convinse, ca întăririle erau ocupate de fortie 
indestulatâre. In dilele de Mercuri si Joi, 21 si 
22 Septembre, I. S. Domnitoriulu, împreuna cu 
A. S. I. mamele duce si cu E. S. generalulu Tot
leben, a continuatu inspectiunea intaririloru si lu- 
crariloru de fortificatiune ale armatei. Vineri, 23 
Septembre, A. S. I. marele duce Nicolae cii suit’a 
s’a a venita la marele cuartiru generalu domnescu, 
la Poradim, unde a luata dejunulu impreuna cu 
M. S. Domnitoriulu. După dejunu, A. S. imperala 
si-a luatu concediu dela inaltimea S’a si s’a intorsu 
la Gorni-Studen.

Publicamu urmatârea telegrama adressata de 
A. S. I. marele duce Nicolae, principelui Gorts- 
chacoff:

G-orni-Studen, 27 Sept. (9 Oct.) 1877. 
In partea despre Rusciucu, la 25 Sept, v., unu 
micu detasiamentu turcescu a atacatu satulu Ko- 
chevo, dâra au fostu respinsu. La 26, turcii 
s’au aruncata asupr’a posturiloru năstre înaintate 
dinaintea Kadikioi. Reservele năstre sosindu, 
inimiculu a fostu respinsu cu o perdere însemnata. 
Amu avutu 4 răniți. La Kadikioi sunt concen
trate mari fortie inimice. Turcii au evacuata 
Kostainitz’a si Sadin’a. La Silistri’a, turcii au 
deschisu foculu contra malului romanu, atatu din 
bateriile si bastimentulu loru, catu si prin impus- 
oatura. Nici o perdere din partea ndstra. Nimicu 
nou nici la Plevn’a, nici in Balcani.

Varadi’a in 20 Sept. (2 Oct.) 1877.
Onorata Redactiune! Inca înainte cu vreo 

cateva dile ne veni scirea plăcută, cumca Illustri- 
tatea S’a dlu Episcopu gr. - cath. alu Lugosiului 
Dr. V i c t o r u M i h â 1 y de Apsi’a va face in 
districtulu Varadiei visitatiune canonica. După 
programu avea se sosdsca in comun’a Varadi’a 
Domineca 18/30 Sept, la 9 Ore dim. In diu’a 
acdst’a la 8 6re dim. o mulțime de trasuri si mai 
multi călăreți esira înainte la graniti’a comitatului 
spre a intempinâ pe illustrulu 6spe, a carui’a sosire, 
precisu la 9 6re, ne-o anuntiara trescurile. Mul- 
tieme de poporu cu intrdg’a inteligentia, preoții 
in ornatu, școlarii, fetitie imbracate in haine albe 
cari sei arunce flori in cale — Tu asceptau in 
piatia înaintea arcului triumfalii. Aici Tu intem- 
pina cu o vorbire preotulu gr. - cath. Paulu Jorgo- 
viciu, la care Illustritatea S’a respunse cu nisce 
cuvinte atatu de dulci si mangaiOse incatu stărse 
lacrimi de bucuria dela ascultători, merse apoi in 
biserica celebră s. liturgia, unde după evăngelia 
tienu o cuventare plina de invetiatura si adeveru. 
După s. misa merse apoi la Illustr. S’a dlu Milos 
Baich de Varadi’a proprietariu in locu, unde i eră 
pregătita cuartirulu. Aici primi mai multe depu- 
tatiuni si scurta după aceea merse la preotulu 
localu Vincentiu Popoviciu unde facil visitatiunea 
canonica. La 2 6re după amddiu illustrulu Ospe 
merse la prandiu la 111. S’a d. Baich, care dete o 
măsa splendida invitandu pre mai multi inte
ligenta

După prandiu intre bubuitulu trdscuriloru in
solita de mai multe trasuri si banderiu plecă 
Illustritatea S’a in comun’a vecina Mercin’a spre 
a face visitatiunea canonica. Aici inca a fostu 
primita cu tăta pomp’a, si mai cu sdma merita 
se amintescu primirea diu partea fratiloru gr.-ori- 
entali din acăsta comuna. Rss. domnu Ioanu 
Popoviciu protopopu gr.-or. a invitata pre 
Illustritatea S’a că se bine voidsca a merge si in 
biseric’a gr. - or., la care invitare Illustritatea S’a 
promise, ca bucurosu va merge numai decatu. La 
biseric’a gr. - or. că si la cea gr. - cath. l’au as- 
ceptatu preoții in ornatu si intrandu in biseric’a 
gr. - or. a tienutu o cuventare frum6sa catra po
poru. On6re si stima se cuvine Rss. d. Ioane 
Popoviciu protopopu gr.-or. din Mercin’a pentru 
acdst’a primire. Sdr’a însoțita de banderiu si de 
trasurile din Varadi’a si din Mercin’a se reint6rse 
Illustritatea S’a, dr’ la Varadi’a, unde s’a aran- 
giatu in on6rei unu conducta de tortie după care 
urmă unu baiu. In dimindti’a urmatdre la 8 6re, 

Illustritatea S’a petrecutu de mai multe trasuri 
parași acdst’a comuna, lasandu cele mai plăcute 
suveniri. D-dieu se Tu pdrte in pace 1

Pe arculu triumfalu din piacia a fostu scrisu 
„Bine ai venitu antaiule episcopu romanu la noi“, 
ca-ci acdsta comuna curata romana cu aprdpe 
4000 suflete uniți si neuniti inca nu a fostu no- 
roc6sa a vedd unu episcopu romanu pana acuma. 
111. S’a dlu Dr.' Victoru Mihaly e celu d’antaiu 
episcopu romanu care a binevoitu a ne cercetă)

Cu acdsta ocasiune nu potemu intrelasă a 
aduce multiumit’a năstra 111. Sale dlui Milos Baich 
de Varadia pentru buna-primirea Illustrului nostru 
6spe. Mai departe primdsca multiumirea năstra 
dnii A. Corbu notariu corn, si Ioanu Finke direc- 
toriu dominialu pentru osiendl’a ce ’si-au data cu 
acdsta ocasiune.

Societatea academica romana.
Siedinti’a din 25 Augustu 1877.

Membrii prosenti: G. Sionu, A. Romanu, V. A. 
Urechia, A. Odoboscu, N. Cretiulescu, A. Treb. 
Laurianu, I. Ghic’a, G, Baritiu, V. Maniu, P. S. 
Aureli an u, A. I-Iodosiu, N. Io no seu, I. Car agi ani, 
Gr. Ștefan eseu, V. Babesiu.

Presiedinte I. Ghica.
Siedinti’a se deschide la 2 6re p. m.
Se anuncia doue operate ale dlui G. Baritiu.
1. „Noțiuni relative la economi’a sociala si la istoria 

civilisatiuuei in Transilvani’a."
2. „Despre museulu ethnologicu universale din Lipsi’a." 
Se decide, ca lectura acestoru operate se se pună la

ordinea dilei pentru alta siedintia.
D. V. A. Urechia da lectura reportului comissiu- 

nei numita pentru revisuirea bibliothecei si a collectiuniloru. 
(Vedi anecs’a A.)

D. Laurianu cerendu cuvenfulu mai antaiu asupra 
conclusiunlloru reportului, in ceea ce privesce donatiunoa 
dlui Sturdza, se esprime satisfacutu ; der’ audiendu despre 
o moneta dela Dragosiu, intreba deca este siguru ca se afla 
asemene monete dela numitulu domnu.

D. Sturdza spune, ca monet’a in cestiune porta 
numele lui Bogdanu I., era in priviuti’a identității acestui 
domnu cu Dragosiu, la facerea catalogului detaliatu alu 
collectiunei, ds’a se va esplică mai lamuritu.

D. Laurianu, satisfacutu de acestu respunsu, trece 
la alte observatiuni asupra cataldgeloru bibliothecei; areta 
dorinti’a, ca pe lenga catalogele făcute, se se pastredie 
unulu de ordine, in care se se treca cărțile dearendu după 
cumu intra.

D. G. S i o n u , ca secretariu generale, respunde, ca 
cărțile intrate in cursulu anului curente sunt pana acumu 
trecute, unele in listele speciale ale donatoriloru seu ale 
vendiatoriloru, afara de cele donate de archimandritulu G. 
Popescu, cari s’au pusu intr’unu armariu separatu si pentru 
cari s’a facutu unu catalogu separatu ; incheia dicundu, ca 
indata ce bibliothecariulu va fi usiuratu de lucrările de can
celaria ale sessiunei, se va face in regula si catalogulu 
de ordine.

D. Laurianu, aretandu multiumirea s’a despre 
facerea catalogului speciale alu bibliothecei G. Popescu, face 
istoriculu donatiunei regretatului archimandritu, arota cumu 
heredii au respoctatu vointi’a reposatului expressa pentru 
acesta, ddra in vedere, ca avere a remasu prea puțina spre 
a se folosi numeroșii heredi, ce s’au aretatu, rdga Societatea 
ca se incuviintiedie o suma de 250 lei pentru monumeutulu 
redicatu pe mormentulu reposatului donatoriu, ca astfeliu 
monumeutulu se fia redicatu diu partea Societății academice 
romane.

Societatea consultata decide a se trece la ordinea dilei, 
propunerea acest’a si a se discuta la timpulu seu.

D. L.aur i an u mai intreba pe comissiune, deca a 
observatu bine cărțile legate in anulu acest’a, ca-ci i se 
pare, ca s’au facutu multe erori.

D. Urechia respunde, ca in adeveru s’au fostu 
facutu 6re-cari erori de catra legatoriu, der’ ca acele s’au 
indreptatu in cele din urma.

La ordinea dilei fiindu relatiunea sectiunei istorice 
asupra scrieriloru Cantemiresciloru, d. Odobescu, că secre
tariu ad hoc alu sectiunei, supune processulu verbale in- 
cheiatu de ea, prin urmatoriulu reportu :

„Domniloru membri! Eri in urm’a decissiunei luate de 
Societate, că se se de in cercetarea sectiunei istorice refe- 
ratulu presentatu de delegatiunea nostra in siedinti’a din 
20 Aug. relativa la respnnsurile ce au venitu dela d. con- 
sulu generale alu Russiei, la cererile ce delegatiunea făcuse 
in privinti’a manuscripteloru principiloru Cantemiri, cari se 
pastredia in collectiunile publice din Moscu’a si Petersburgu, 
dis’a secțiune a luatu indata in cercetare acea cestiune si, 
deliborandu asupra’i, mi-a facutu ondre a me insarcinâ se 
aducu la cunoscinti’a dv. dosbaterile ei, supuindu la apro
barea dv. conclusele ce au resultatu din ele.

„Vinu der’ a dă citire inaintea dv. processului vorbale 
alu siedintiei sectiunei, care totu-odata cuprinde si conclu
sele ei.“ (Vedi anecs’a B.)



Presiedintele deschide discussiuuea asupra couclusiuni- 
loru sectiunei istorice.

D. L a u r i a n u , cerendu cuventulu, dice ca ar’ fi 
doritu, ca acestu reportu, care este lungu, se se fi comuni- 
catu mai dinainte spre a pote fi. studiatu de Societate.

D. Odobescu respunde, ca relatiunea comunicata 
de delegatiune chiaru d. Laurianu a cerutu se se tramita 
la secțiunea istorica, ca acum’a, caudu secțiunea acest’a s’a 
pronunciatu, este in regula, câ Societatea se deliberedie si 
se decidă.

Se emitu păreri de a se tramite la comissiunea bud- 
getaria si de a se amenâ, der’ in cele din urma majoritatea, 
consultata se pronuncia pentru continuarea discussiunei.

D. presiedinte invita pe membri a discuta asupra pro- 
puneriloru sectiunei istorice, luandu-se pe rondu subiectele, 
de care e vorba.

D. Laurianu observa, ca nu pdte fi vorba si dis- 
cussiune multa pentru terminarea istoriei imperiului otto- 
manu ; suma e neînsemnata, apoi deca Societatea a decisu 
odata tipărirea operei intrege si deca tipărirea a ajunsu 
aprope de capetu, trebue se aprobamu si acestu reștu, care 
se cere. Der’ asupra celorlalte cifre este bine se cugetamu 
si se nu ne precipitamu a usa asia usioru de fonduri, pe 
cari pdte nu le avenur

D. presiedinte consulta adunarea asupr’a cifrei do 
1065 lei, ceruta pentru traducerea si tipărirea bibliografiei 
familieloru Brancoveanu si Cantacuziuu. Societatea aproba. 
Era asupra missiunei pentru collationarea chrouicului ro- 
mano-moldo-vlachiloru, si alte cercetări istorice, se deschide 
discussiuuea din nou.

D. Laurianu combate propunerea pentru mai multe 
cuvinte, temeri si consideratiuui. filai antaiu spune, ca d-lui 
in principiu nu este contra missiuniloru scientifice, ca ar' 
dori se potemu tramite missiuni nu numui de collationare, 
ca aceea, care se cere, der’ totu feliulu de missiuni, si 
științifice, si filologice, si archeologice. Se. cugetamu inse la 
nepotinti’a mediuldceloru n6stre. D-lui se teme, ca suma de 
2500 lei nu va ajunge, si tramisulu nostru, după ce se va 
duce acolo, va aretă, ca nu’i ajunge si vomu fi teriti a-i 
mai da p6te si de diece ori pe atata. După acest’a, vorbindu 
asupr’a scopului indicatu, crede ca collationarea acest’a nu 
e de necessitate absoluta. Editiunea chrouicului, făcută la 
Iassi sub preveghiarea reposatului Seulescu, este convinsu 
ca s’a facutu in vederea miuutidșa a originalului, si ca tra
misulu nostru nu va pote află diferintie de catu pre mici, 
celu multu pote in privirea ortografiei. D-lui conchide, emi- 
tendu parerea, ca pentru acesta lucrare se ne adressamu cu 
rugăminte la guvernu câ se destinedie elu dela sine fondu
rile, cari se ceru, ca-ci Societatea nu pote ave indestule 
mediuloce pentru atari sacrificie.

D. S t u r d z a intempina, ca despre importanti’a col- 
lationarii nu pdte fi de opiniunea dlui Laurianu. Este de 
mare necessitate, ca deca amu decisu a se face o editiune 
completa si corecta a lui Cantemiru, se o facemu pe sigu- 
rantia, ca este esacta. Ori catu amu venera seriositatea lu- 
crarei de preveghiarea a regretatalui fllologu si professoru 
G. Seulescu, nu trebue si nu potemu se admitemu lucrarea 
lui câ infailibile: au potutu se se strecâre chiaru erori, 
ca-ci deca tipografiele n6stre astadi, cu totu progressulu, la 
care au ajunsu, si inca făcu multe erori, cu catu mai ver- 
tosu tipografi’a metropoliei din Iassi cu 42 ani inapoi. 
D-lui insista a se Observa de aprdpe manuscriptulu spre a 
se indreptâ erorile ce se voru fi strecuratu. Prin urmare 
sustiene missiunea propusa de secțiunea istorica. Deca fon
durile nu ne voru ertâ, acest’a vomu vedea-o la facerea 
budgetului; nu este inse de părere, câ se recurgemu la 
liberalitatea guvernului, mai alesu in impregiurarile, in care 
ne aflamu.

D. Laurianu devine asupra propunerei sale. Totu- 
odata adauge, ca valârea reale a autorului, despre care ne 
ocupamu, se reduce la forte puținu lucru si ca numai unu 
sentiementu de pietate a indemnatu pe Societate a între
prinde retipărirea opereloru Cantemiriane. Cuprinsulu chroni- 
cului astadi noi ’lu cundscemu mai bine din alte sorginti; 
apoi confruntarea cu manuscriptulu din Moscu’a, a caruia 
autencitate este dubia, i se pare inutile si pre costatdre ; in 
care casu d-lui crede, ca ar’ fi prea scumpu plătită pietatea 
nOstra, intrebuintiandu astadi in missiuni, fonduri, cari potu 
ave destinatiuni mai ponderdse.

D. Odobescu amintesce, cumu-ca missiunea nu ar’ 
ave numai scopulu de a ne procurâ unu textu correctu alu 
chronicului, care si acest’a este necessariu, de ora ce nu i 
se pare, ca potemu pune mare temeiu pe scrupulositatea lui 
Seulescu, carele nu se da in laturi dela esageratiuni istorice, 
precumu este isvodulu lui Clanau, ce i se atribue. — Tra
misulu nostru va ave inca sarcina de a ne aduce relatiuni 
si chiaru copie de pe acele diferite manuscripte inedite, de 
unu mare interessu, despre care mentionedia notele primite 
dela consulatulu russescu. Adunarea si tipărirea opereloru 
Cantemiriane se păru d-sale a fi lucrarea cea mai impor
tante si mai capitale din cate a intreprinsu pana acuma 

Societatea academica, cu atatu mai multu, ca d-lui se de
clara cu totulu in opunere cu parerea, ca limb’a romana 
n’a avutu pana acum’a scriitori emiuenti, care merita a servi 
de modele lițeratiloru moderni. De aceea sustiene, ca banii 
intrebuintiati in missiunea propusa potu dâ folOse mai mari 
decatu cei destinați pana acum’a la alte lucrări.

D. A. V. U r e c h i a observa, ca nu numai pietatea 
ne a iudemnatu a întreprinde o editiune a illustrului nostru 
scriitoriu Cantemiru, ci inca si marile sale merite, cari le 
au recunoscutu națiunile străine, tiparindu si traducundu 
operele lui, ce pana astadi serva de autoritate la cei moderni.

D. Ionescu felicita Societatea, ca prin discussiunea 
sa prelungita a lamuritu cestiuuea de principiu, la ceea ce 
privesce atributiunile comissiunei budgetare; era in catu se 
atinge de collationarea textului lui Cantemiru, dsa afla chiaru 
in precuventarea cârtii acestui autoru, proba de necessitatea 
imperiosa, ce este de a se revede neincetatu si a se corige 
textulu. — Dsa, nepotendu-se uni intr’acest’a cu venera
bilele d. Laurianu, crede, ca insasi ortografi’a lui Cante
miru este de o mare importantia, de drace prin t6te lucră
rile acestui mare scriitoriu romanu se simte o invederata 
teudintia,de a indreptâ limb’a romana cu elementele celei 
latinesci, care o cunoscea atatu de bine. — Pentru dsa, 
Cantemiru este urmasiulu meritosu alu maretieloru idei de 
romanitate, ce se ivescu inca in scrierile vornicului Urechia 
si mai cu sema in ale lui Mironu Costinu, si cari au ajunsu 
la apogeulu loru in acelea ale lui Sincai, P. Majoru si cei
lalți mari scriitori din Ardealu. Ori catu de inculte ar’ pare 
eruditiunea si stilulu lui Cantemiru, nu este mai puținii 
adeveratu, ca elu este o gloria a natiunei romane, de care 
nimeni nu pdte se se atiuga fora respectu. — Trebue câ 
atatu scrierile câ si faptele lui se ne serve si de modelulu 
si de iuvetiamentu in acțiunea ndstra literaria si politica. — 
Terminandu, d. Ionescu invita pe d. Laurianu a se associâ 
cu marea majoritate a membriloru Societății pentru trami- 
terea unei missiuni cu scopu de a recapetâ operele lui 
Cantemiru, cari tier’a n’a avutu fericirea a le pastrâ.

D. Laurianu amintindu, ca după statute missiunile 
trebue se intr’unesca doue treimi din membrii presenti, cere 
câ votarea se se faca prin bile.

D. presiedinte pune la votu prin bile conclusele sectiu
nei istorice in privinti’a missiunei, fora de a prejudecâ 
cestiunea fonduriloru aferenti, si resulta 12 bile albe si 
3 negre.

Propunerea se declara primita de Societate.
Siedinti’a se redica la 5’/2 dre p. m.

Presiedinte : I. G h i c a.
Secretariu ad hoc : A. R o m a n u.

Rogamu pe domnii aceia, a caroru 
abonamentu espira cu 1 Octobre st. v., câ se gra- 
bâsca cu reinoirea lui, dâca voiescu câ se li se 
tramita fbi’a regulatu.

Cu numerulu acest’a se iucepe cuartalulu alu 
patrulea.

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.

Abonamentele se potu face in totu timpulu 
cu conditiunile din fruntariu. Scrisorile sunt a se 
adressâ la

Redactiunea
„GAZETEI TRANSILVANIEI" 

iu Brasiovu.

Publicatiune.
Prin actulu de concessiune alu înaltului mi- 

nisteriu de comunicatiune si lucrări publice dd-to 
Budapest’a 7 Septembre 1877 Nr. 14012/877 s’a 
datu comunei orasiului Brasiovu invoirea, câ spre 
scopulu de a portâ (acoperi) spesele împreunate cu 
pardosirea strateloru, sustienerea in stare buna 
a pardosâlei si a strateloru din suburbia, se iâ 
vama pentru pardosâla in 6 ani de dile.

Dreptu taxa de vama se voru luâ la barierele 
de vama, ce sunt a se introduce la intrările in 
orasiu, sumele urmatârie :

1. Pentru fiacare vita tragatâria, inha- 
mata la unu caru de povara ori de carausia
bine incarcatu , . . . . 3 cr.

2. Pentru fia-care vita tragatâria inha-
mata la unu caru de povara greu inse ne- 
incarcatu . . ■ . . . . 2 cr.

3. Pentru fia-care vita tragatâria inha-
mata la unu caru de altu 6re-care soiu . l^cr.

4. Pentru boi, cai, tauri, vaci, bivoli, 
magari, catari manati liberi, pentru fia-care
capu . . . . . . . 1 cr.

Hectolitre. 
fruntea . .
midiulocu 
de diosu . .

Mestecatu
Secara {

Ordiulu {

Ovesulu |

5. Pentru fia-care vitielu, manzu, 6ia, 
capra, mielu său porcu .... 1/2<ir.

De platirea taxei de vama sunt scutiti:
a) Locuitorii cetatii si suburbieloru Brasiovului cu 

privire la ecuipagele, cai si alte vite ale loru 
proprie.

b) Ecuipagele curții c. r. si ale archiduciloru c. r.
c) Caii miliției c. r. si ai honvedimei r. u.
d) Ecuipagele poștei r. u.
e) Trasurile, care pârta ori-ce-feliu de avere a 

statului si materialii pentru clădirile statului.
f) Ecuipagele cari trauspârta prisonieri si fugari, 

si ecuipagele pompieriloru.
T6te celelalte ecuipage, trasuri, vite sunt su

puse taxei de vama la trecerea barierei de 
vama cu ocasiunea intrării in orasiu.

Din contra la esirea din orasiu nu se platesce 
vam’a pentru pardosea.

Trasurile si vitele supuse la vama sunt avisate 
se trdca pe la barierele de vama asiediate la 
cele 3 capete ale orasiului si adeca :
a) La capulu Brasiovechiului, la Bartolomeiu.
b) La capulu Blumarii la podulu de pâtra.
c) La capulu Blumarii mici la spalatori’a de lana 

a lui Schmidt si se platâsca vama.
In dile de tergu de septemana si de anu se 

voru asiediâ afara de acdsta 3 expusaturi de vama, 
la intrările in orasiu, la mâr’a de chartia, la mo
rile de macinatu din uliti’a din dosu in Brasiove- 
chiu si in Curmătură, si trasuriloru si viteloru 
supuse la vama le este in aceste dile concdsa in
trarea in orasiu pe aici, câ si pe la barierele susu 
amintite.

Cine se va trage dela platirea taxei de vama, 
ocolindu barierele vamale ori navalindu prin ele, 
comite prevaricatiune si cade intr’o pedâpsa in fa- 
vorulu fondului seraciloru orasiului de 5 pana la 
10 ori mai mare câ tax’a respectiva, care se va 
esecutâ prin capetani’a orasiului.

Incassarea vămii pentru pardoshla se va exa- 
rendâ din partea comunei orasiului, si arendatoriulu 
dimpreună cu organele sale este iudreptatitu a opri 
ori ce trăsură va trece in raionulu de vama alu 
orasiului pe Ia ori-care intrare in cetate si subur
bii si a nu lasâ se intre in orasiu, pana nu va fi 
platitu tax’a de vama cuviintiâsa.

Certuri escate pentru platirea vămii sunt a se 
aretâ indata la capitani’a orasiului si se voru de
cide de catra acdst’a in instantia.. I extr’ia domi- 
niumu. Pentru fia-care plata de vama singulara 
va dâ arendatoriulu la man’a platitoriului o boleta 
carea va servi dreptu cuitantia.

In fine arendatoriulu este opritu a controlâ a 
d6u’a 6ra si a incomodă partitele in laintrulu ba
rierei, fora numai la cașuri de prevaricatiune in
vederata.

Aceste orendueli despre incassarea vamei pen
tru pardosdla in orasiulu Brasiovu se aducu la 
cunoscintia publica cu acelu adausu, ca incassarea 
se va incepe in 15 Octobre 1877, si ca ori cui, 
simtienduse impovoratu prin aceste orendueli. ei 
stă liberu recursulu in contra loru extra domi- 
niumu pana in 15 dile dela ivirea acestei publi- 
catiuni in „Budapesti Kozlony“.

Brasiovu, 20 Augustu 1877.
2—3 Magistratulu cetatii.

Fretiurile piatîei
bre 1877.

Hectolitre. fi. cr. 
Mazerea ... . . . 7. —
Lintea........................... 8.--

Fasolea...................... —.—
Cartofi........................... 1.40
Sementia de inu . . —.—

1 Chilo. fl. cr. 
Carne de vita . . —.32

„ de rimatoriu . —.48 
„ de berbece . —.20

100 Chile, fl. cr.
Seu de vita prospetu . 42.— 

„ „ „ topitu .-------

in 12 Oti 
fl. cr.
9.50
8.80
8 —
7.30
5.80
5.50
5.20
4.80
3.—
2.90
4.40
6.—

Granu

fromdsa . .
de midiulocu 
frumosu .
de midiulocu 
frumosu . .
de midiulocu

Porumbulu . . . .
Meiu ......................

OvLrsvLl-ui la, ToxiTs’a d.e Vien’a
din 12 Octobre st. n. 1877.

5 °/0 Rent’a charthia 
(Metalliques) . . . 63.35 

5°/0Rent’a-argintu (im- 
prumutu nationalu). 66.—

Losurile din 1860 . 109.— 
Acțiunile bau cei nation. 832.— 

„ instit. de creditu 203.50
Londra, 3 luni. . . 119.20

Oblig, rurali ungare . 74.50
„ ,, Banat-Timis. 76.—
„ „ transilvane. 75.—
„ „ croato-slav. 84.50

Argiutulu in mărfuri . 105.— 
Galbini imperatesci . «5.71
Napoleond’ori . . . 9.55’^ 
Mărci 100 imp. gorm. . 58.90

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


