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Ar. BRASIOVU, 18|6 Octobre

R e s b c I u hi,
Brasiovu, iu 17 Octobre n.

„Nimicu nou de pe campulu de resbelu." 
Asia suna si telegramele din Gorni-Studen si cele 
din Constantinopolu. Marele duce Nicolae telegra
fia inca din 12 1. c., ca frigulu si timpulu uritu 
continua. Ce este dăr’ mai naturalu decatu ca 
sub asemeni impregiurari nu eră cu potintia a ese- 
cuta operațiuni seriăse militare. Cu totu timpulu 
reu inse lucrările de săpătură s’au continuații la 
Plevn’a si romanii s’au apropiatu de „fortulu sân
geroșii" pana la 30 pași. Acuma indreptandu-se 
vremea ne potemu asteptA la o acțiune dintr’o 
parte său de alt’a. La Plevn’a său la rîulu Ian- 
tr’a trebuie se se incaiere catu mai curundu oști
rile din nou. Effectivulu armatei marelui duce 
raostenitoriu dela Iantr’a se fia dejă de vreo 
130,000 ămeni, unu numeru superiorii acelui’a alu 
turciloru lui Suleiman-pasi’a, cari se dice ca sunt 
decimați preste acăst’a prin băl’a de tipbus. Afara 
de acăst’a se mai anuntia ca ofensiv’a generalului 
Zimermanu a silitu pe Suleiman-pasi’a se tramitia in 
contra-i 30,000 ămeni din ăstea s’a. De alta 
parte spunu desertori turci din Plevn’a ca armat’a 
lui Osman-pasi’a sufere multu de băle, de lips’a 
de provisiuni si de îmbrăcăminte. Situatiunea 
ostiriloru turcesci devine din di in di mai trista, 
precandu se imbunatatiesce aceea t a armateloru 
chrestine. Adeveratu ca si aceste au suferitu multu 
din caus’a frigului si a timpului reu si au avutu 
multi bolnavi, dăr’ ori cumu sunt multu mai bine 
aprovisionate. Romanii si in punctulu acest’a sunt 
in avantagiu, ca-ci se scria, ca numerulu bolnavi- 
loru la ei este fărte micu. întreruperea comunica- 
tiunei pe podulu dela Nicopoli a duratu pana la 
15 1. c., in care di se credea, ca podulu va fi 
Grași restabilitu. In totu timpulu acest’a coinuni- 
catiunea s’a facutu numai prin luntrii. Prin acăst’a 
întrerupere s’a fostu ingreunatu multu aprovisiu- 
narea armatei dela Plevn’a.

In 10 Octobre au sositu la Plevn’a 15,000 
ămeni din gard’a imperiale. Armat’a romano-russa 
este acuma de vreo 110,000 ămeni. Cu tăte aceste, 
scrie „Polit. Corr." nu va fi cu potintia a impre
sii râ cu succesu armat’a lui Osman-pasi’a in anulu 
acest’a, dăca nu va intră si Serbi’a in acțiune. 
Pri.ncipatulu acest’a vedemu, ca face acuma cele 
mai seriăse si grabnice pregătiri si se păte așteptă,, 
ca va intră in acțiune păte inca in lun’a lui Oct. 
Relatiunile diplomatice intre Serbi’a si Turci’a inca 
nu s’au ruptu. Marele-viziru a adressatu o nota 
fărte energica catra guvernulu serbescu din caus’a 
negotiatiuniloru sale cu Romani’a si Russi’a. Părt’a 
pretinde că guvernulu lui Milanu se dă desluciri 
satisfacatărie despre pregătirile de resbelu serbesci 
si dăca nu le va dă va merge o comissiune spe
ciala turcăsca la Belgrad. Pre lengă acăst’a, mai 
cere Părt’a că guvernulu serbescu se depărteze pe 
consululu russescu din Belgrad si se iă josu stă- 
gulu russescu de pe cas’a consulatului. Totu odata 
pretinde grabnic’a desarmare. Acăst’a nota care e 
unu feliu de ultimatu, a fostu impartasita si po- 
teriloru garante.

„Telegrafului" din București i se scrie dela 
Parodin 27 Sept. st. v. intre altele :

„La 23 Sept. st. v. a avutu locu unu consiliu 
de resbelu la care au luatu parte marele duce 
Nicolae, Mari’a S’a Domnitoriulu, generalii Totle- 
ben, Nepokoicitski, Imeritinsky si alte somitati. 
Despre schimbările in personalulu militariu sunt 
cele ’urmatăre: Generalulu Totleben ajutoriu alu 
M. S. Domnitoriului, generalulu principe Imeritinsky 
siefu de statu-majoru pentru ambele armate in 
loculu generalului Zatov, care remane comandanții 
alu corpului alu 14-lea, colonelulu Cantnozino sub 
siefu de statu-majoru pentru armat’a russa. Loco- 
tenentu-colonelu Pilatu subsiefu de statu-majoru

pentru cea romana. Colonelulu Baruti subsiefu 
de statu-majoru pe leuga generalulu Cernatu, co- 
mandantulu armatei romane. Generalulu Gurko 
comandautu alu cavaleriei unite in loculu genera
lului Krylof trecutu in suit’a marelui duce Nicolae 
că ajutoriu alu inspectorului generalu' alu cava
leriei..........

Parodin, 28 Soptembro 1877.
„La 26 curentu au mai sositu aici doue^ divi- 

siuni de infanteria de garda cu artileri’a loru si 
o brigada de venatori. Astu-feliu trupele russe 
din nou sosite impregiurulu Plevnei se urca la 
cifr’a de 35,000 care plecu astadi spre a luă po- 
sitiuni. Aceste trupe sunt armate cu renumit’a 
arma Berdan si nu lașa nimicu de doritu atatu in 
echipamentu si amunitia catu si in frumoseti’a 
ămeniloru si a cailoru. De siguru aceste trupe 
sunt cele mai frumose ce se potu vedă. Armat’a 
aliata din impregiurulu Plevnei se păte consideră 
că trecandu peste 100 mii cu o artileria si cava
leria mai multu decatu poternica. Direcțiunea data 
lucrariloru a luatu unu intreitu aventu, astu-feliu 
ca complect’a investire a Plevnei nu mai este de
catu o cestiune de puginu timpii si de alta parte, 
desertorii din trupele regulate turcesci fugiți din 
Plevn’a din caus’a fămei, arăta că disperata posi- 
tiunea trupeloru care nu ar’ fi mai multu de 
30,00o, din caus’a mariloru perderi ce au cercatu 
in ultimele lupte. ..

„Timpulu de si umedu, pare a voi se se in- 
dreptedie si se faca locu frumăseloru dile de tămna. 
Acăst’a va fi cu atatu mai multu de doritu cu 
catu ar’ pune capetu reului traiu alu trupeloru, 
care de si adăpostite in corturi si culcandu-se pe 
paie prăspete, se resimtu de umiditatea timpului. 
Trebue se marturisimu inse, ca soldatulu romănu 
pare a fi fostu crescutu pe campulu de resbelu, 
atatu de cu înlesnire sufere ori-ce intemperii. O 
dovăda palpabila va fi de ajunsu spre a convinge 
pe celu mai neincrediatoriu. La 25 curentu, pe o 
ninsăre amestecata cu plăia ce a duratu tăta diu’a, 
soldatîi romani au lucratu 1Q0 metri de retransia- 
mențe; pe de alta, reporturile oficiale ale dilei 
de 27 arăta 160 bolnavi in tăta armat’a adeca 
mai puginu de % la1 suta asupra efectivului 
armatei."

Sciri telegrafice. —(Agenti’a „Havas".)
Pa rodim, 11 Oct. (Officiala.) In noptea de 8 

spre 9 Oct. pe la miediulu nopții turcii au atacatu paralelele 
si lucrările de apropiare ale romaniloru din fați’a Plevnei. 
Turcii construira o lucrare dc contra-apropiare, de unde au 
pornitu ataculu. După o 6ra de lupta turcii au festu re
spinși si de atunci au părăsita lucrările de contra-apropiare.

Parisu, 12 Oct. D. Gambetta a fostu’ condamnatu 
din nou pentru ofensa catra marsiălulu de Mac-Mahon in 
circulara s’a electorala la trei luni de inchisdre si 4,000 
franci amenda.

K a d i k i o i, 10 Oct. Ploi’a impedeca ori-ce opera
țiune. Trupele construiescu bordee sub pamentu. Circulati’a 
pe drumuri este fărte anevoidsa. Avant-posturile russesci si 
turcesci sunt fașia in fașia la Lom. Toți europenii parasescu 
lagerulu dela Kadikioi, flindu-ca le este peste potintia de a 
găsi o locuintia. Principele Hasan a plecatu la Varn’a.

Gorni-Studen, 10 Oct. Turcii au redicatn po
dulu, pe care ’lu incepusera la Silistri’a. La Lovci’a in diu’a 
de 3 Ocf. (21 Sept.) o recunoscere tramisa sub comand’a 
siefului de escadronu Tarassov, c’o sotnia de casaci a gonitu 
400 turci din Tursk-Isvoru si’a derimatu depositele de grane 
si de furagie. Din Teveno a mai pusu pe gona 300 basi- 
buzuci si s’a intorsu la Macr’a, flindu-ca passulu dela Te
veno ’lu-a gasitu ocupata de 400 cerchesi cu 3 tunuri. La 
Plevn’a Luni ser’a 8 Oct. (26 Sept.) turcii au atacatu in- 
târirile romane, der’ au fostu respinși cu mari perderi. La 
Sulin’a in diu’a de 9 Oct. (27 Sept.) unu mare monitoriu 
cuirasatu alu turciloru cu trei catarturi a datu peste o 
torpila, si a fostu aruncatu in aeru.

Verbiti’a, 13 Oct.. („L’Orieut".) Treidieci sol
dați turci, cari au deșertată din armat’a dela Plevn’a s’au 

predatu ante-posturiloru romane. Ei spunu, ca armat’a lui 
Osman-pasi’a e lipsita de munitiuui, de provisiuni si de îm
brăcăminte. Oficieri si soldați voru preferi a se proda decatu 
a se lupta in conditiuui atatu de triste. Singura Osman- 
pasi’a ’si conserva energia. Cei treidieci ămeni, cari s’au 
datu prinși mureau de fălne si orau mai goli.

Gorni-Studen, 12 Oct. Timpulu rece si plo- 
iosu continua. Nimicu nou. La 11 1. c. cazacii din corpnlu 
de armata dela Rusciucu, au ocupata satulu Opaka, după 
ce au dislocații pe inamicu.

Parisu, 15 Oct. Toți candidații republicani au 
fostu aleși in departamentulu Seuoi, afara do ucel’a din 
arondissmentulu alu optulea, unde a esitu admiralulu Tou- 
chard cu 6334 voturi contr’a 5241.

Parisu, 15 Oct. Apropo 150 resultate sunt cu
noscute. Din acestu numeru 13 din coi 363 au fostu batuti 
de conservatori; din cei 158 cinci au fostu inlocuiti cu 
republicani.

Parisu,'15 Oct. D. Fourtou, ministru de interne 
a fostu alesu cu o majoritate de apropo 4000 voturi. La 
Ajaccio barouulu Hausmaun a fostu alesu contr’a principelui 
Jerome Napoleonii.

Compiotulu uugaro-secuio-lorcescu.
Revenimu la inter pellatiunea deputatului Helfy 

in caus’a complotului secuiescu si la respunsulu 
ce i l’a datu ministrulu Tisza, ca-ci ceea ce au 
vorbitu acesti’a in siedinti’a din 10 1. c. este fărte 
instructivu pentru noi. Helfy intrăba, de este 
adeveratu ca s’au conflscatu arme si ca in urm’a 
acăst’a s’au arestatu cetatiani ? Recunăsce ca dato- 
ri’a guvernului a fostu a confiscă armele si dăca 
s’au petrecutu in Transilvani’a lucruri, că cele 
relatate prin foi, apoi le desaprăba si elu din 
punctu de vedere alu oportunității. ... „Chiaru 
si atunci ar’ trebui desaprobate dăca respectivii ar’ 
apucă arm’a pentru o causa simpathica natiunei, si 
pana atunci ar’ trebui desaprobata o asemenea în
treprindere, pana nu va fi doveditu, ca esistenti’a 
tierii o cere neaparatu, ca-ci sunt cașuri in viăti’a 
unei națiuni, in cari ea insasi trebue se iă in mana 
conducerea destine!oru sale. Unu asemenea 
c a s u ar’ o b v e n i spre esemplu dăca ar’ 
fi tramisa armat’a austro-ungara 
in lupta contra turciloru a 1 a t u r î 
cu r u s s i i, precandu in Ungaria domnesce una- 
nim’a convicțiune, ca estinderea Russiei este o ces
tiune de esistentia pentru tiăra. Acuma inca nu 
e motivata aplicarea legei supreme „salus reipubli- 
cae", autaiu pentru ca Turci’a nu este avisata la 
ajutoriulu nostru, apoi pentru ca astadi prea puginu 
avemu se ne tememu de espansiunea Russiei,' in 
fine pentru ca — cu tăte ca politic’a năstra ofi
ciala orientala e fărte turbure — inca nu e dove
ditu, ca cabinetulu voîesce se mărga cu russii. Din 
căușele aceste este a se desaprobă acea mișcare."

Va se dica Helfy desaprăba tăte numai fărte 
conditiuuatu si merge pana a sustienă ca națiunea 
maghiara ar’ avă dreptu a ’si luă insesi destinele 
in mana, prin urmare a face revolutiune, in casu 
candu armat’a imperiala s’ar’ trântite contra tur
ciloru. Se vedemu ce ia respunsu ministrulu pre- 
siedinte Tisza? Dupace declară, ca nici umbra de 
planuirea unei revolutiuni interne nu esista, ministrulu 
dise: „Aceste faime de revolutiune inse voru află lesne 
crediamentu, dăca dreptulu revolutiunei ’si afla in 
sinulu acestei camere apostoli zeloși. Sciu, onorata 
casa, ce e ertatu intr’o tiăra libera; dăr’ nimenea 
nu’mi va potă aretâ o tiăra libera, in care se le 
fia ertatu singuraticiloru a face politica de capulu 
loru in contra legislativei si a guvernului si de 
ărece acești factori observa un’a si acee’si politica 
totu ce s’ar’ intemplă, ar’ fi contra loru si pentru 
aceear pana candu voru colucră acești factori, nu 
potu recunăsce îndreptățirea unei asemenea pro
pășiri, fagia cu nici o eventualitate."

Trebuie se recunăscemu, ca respunsulu acest’a 
a fostu teoreticii correctu, dăr’ catu se păte de 
domolu. Dlu Tisza, care mai deunadi araenintiă cu 



„sdrobirea" elementeloru natiunale - opositiunale, 
standu astadi fagia cu aprigulu Kossuthianu Helfy 
s’a imblanditu in modu surprind! etoriu. — Mai 
departe adause ministrulu: ... „Fapta este, ca 
arme au fostu contrabandate; fapta este, ca au 
fostu tramise sub nume străine la individi locuitori 
in Secuime : singuru acdst’a impregiurare dovedesce, 
ca scopulu a fostu de asia, incatu a trebuitu se fia 
ascunsa. Fapta e, ca unele transporturi au si 
fostu luate in p r i m i r e de catra. respec
tivii." După acesta escusa cercetările si aresturile 
făcute dicandu, ca ddca nu ar’ fi procesu asia gu- 
vernulu, ar’ fi cumisu celu mai mare delictu contra 
tierii si contra sermaniloru, cari erau se fia sedusi 
spre nenorocirea loru, apoi continua: „Nu sein, 
cate arme s’au confiscatu, voru fi inse vreo 2000 
pana acuma; der’ s’a mai confiscatu cevasi (auditi!) 
ce caracterisdza conscientiositatea celoru ce au fostu 
in jocu. S’au gasitu 3 ladi cu dinamita, pachetate 
in nesce giamantane, cari au fostu spedate cu tre- 
nulu de persăne dela Vien’a pana la stațiunea 
Hejesfalva si ar’ fi potutu causă mare nenorocire. 
Domniloru! a cercetă după asemeni 6meni si a 
altă ddca se pdte, cari au fostu conducătorii, este 
datoria după legea patriotica, umana si divina." 
(Aprobare in centru.)

După acdst’a dlu Tisza mai respunde la unele 
întrebări secundare, constata ca nu s’a tramisu in 
Secuime nici unu feliu de comissariu, ca investiga- 
tiunea se face de catra autoritatile politice si ju- 
decatoresci din locu si ca nu s’a desvoltatu nici o 
potere militară estraordinaria, apoi, ca au fostu 
arestați cu totulu 8 individi si fiuesce cu aceste 
cuvinte. „Intru acdst’a consista t6ta aftacerea tran
silvana, care, dorere, a făcuta mai mare svonu, 
cu deosebire in foile patriotice, si a fostu presen- 
tata Înaintea esternului că mai însemnata, decatu 
este, care inse in adeveru se reduce la cele pugine 
spuse de mine." — Caracteristicu este acordulu 
acest’a linu cu care ’si-a inebiaiatu min. Tisza 
respunsulu. Compiotulu secuiescu odata descoperita 
a trebuitu se creeze guvernului actualu o situatiune 
din cele mai dificile, de aceea d. Tisza ar’ vedd 
bucuroșii, candu nici nu s’ar’ mai vorbi de aedsta 
affacere trista. Ddr’ de multe ori se intempla ca 
tocmai ceea ce doresci mai multu nu se implinesce 
si astu-feliu se pare acuma, ca cestiunea complo
tului, abia aplanata puginu in laintru, se ridica din 
nou si provăca noue discussiuni in foile din afara.

La acdst’a au data cu deosebire anse vuetulu 
ce se respandise dilele trecute in Romani’a, ca o 
banda de vreo 1500 unguri ar’ fi intrata la p a- 
s u 1 u C.l o s i a n i pe pamentu romanu care a produsu 
mare irritatiune in cercurile romane si russe ba 
chiaru si in Serbi’a. Scirea acdst’a a fostu nutrita 
prin faptul u ca in 12 Oct. pe la 10 6re dimindtia 
toti oficiarii si impiegatii civili unguri, cari asista
seră la santirea stogului de honvedi din O r s i o v ’a, 
au plecata împreuna cu music’a militară c’unu ya- 
poru espressu la ostrovulu turcescu Ada-Kale unde 
an stata pana tardiu nâptea. Se dice ca la rein- 
Urcerea loru turcii din cetate au slobozita 7 tu
nuri. S’a constatatu inse ca vuetulu acela despre 
intrarea unei bande in Romani’a a fosta o misstificare, 
precumu vedemu din comunicatulu de mai josu alu 
Monitoriului. Cu tdte aceste irritatiunea cresce in 
cercurile guvernamentale romane si acuma dupace 
vine „Romanu lu“ si publica ma.nifestulu 
catra maghiari care eră se fia respanditu iu 
tdta tidr’a de catra resvretitori, in care se provdca 
națiunea maghiara se ie armele pentru turci si 
care, dice Romanulu, este subscrisu de generalulu 
Klapka, Entostin Simonyi, Ignatz Helfy, Mauriciu 
lokai, Isidor Kaas, .Ludovicii Csernatony si Bela 
Lucacs, — ne potemu prea bine închipui de unde 
provine irritatiunea. D6ca se va adeveri pe de
plinii autenticitatea acestui documenta, atunci s’a 
rupta prin publicarea iui masc’a de pe fegiele com- 
plotantiloru turcolatrii si i-amu vedd in trist’a loru 
golatate. Ce voru respunde dlu Klapka-Helfy et 
Compania la acăsta fruntașa suprindere ce le o face 
„Romanuta" prin publicarea manifestului? Voru 
potă ei sustiene si acuma ca nu au’sciutu nimicu 
de totu lucrulu?

Intru aceea se mai afla inca destui dmeni 
reutatiosi, cari nu incdta a aruncă prepusurile cele 
mai miserabile asupra romaniloru din Transil-vani’a. 
Asia scrie unu pecatosu cu numele Văndory Lajos 
intre altele lui „Pești Napl6“ : „Precandu de o 
parte nesce fanatici unguri au comisu o nebunia 
nesocotita, este' sigurii de alta parte, 
ca romanii d'in T r a n s i l v a n i’a au c o- 
:m i s u o crima patriotica; romanii 
transilvane ni.exaltați au c u m p e r a t u 
si a u p r i ni i t u arme in mare n u m e r u ; 

despre acăst’a inse p6te nu este inca timpulu a 
vorbi." (Sic!) Vedi pana unde p6te merge reutatea 
unorn dmeni. Si „P. Napl6" totusiu publica, deși 
sub reserva, astfeliu de infamia.

Cetimu in „Monitoriulu oficiata" din Romani’a;
„După informatiunile luate in fagi’a locului de catra 

unu oficierii superiorii tramisu anume resulta, ca scirea res- 
pandita despre intrarea unei bande de unguri in Romani’a, 
pe la pasulu dela Closiani e absolutu lipsita do fundamenta. 
Scirea provine dela cativa tiorani din sătulii Orjoni, carii, 
vediendu o aglomeratiune do milițieni adunați pontru a 
schimbă patrulele pichetului Nr. 18 si veniadu dela 
fruntaria, au crediutu ca sunt unguri."

Bucuresci, 1/10 Octobre 1877.

Sunt informata pe deplinii, ca dela 18/30 
Sept. a. c. ’mi perira cinci (5) scrisori puse de 
mine la post’a de aici. Patru din acestea ve eră 
adressate dvdstra, dra a ciucea la un’a familia 
persecutata de sorte, alu cărei fetioru se afla că 
sergentu-majoru iiițr’uuu regimente de linia. Eu 
avusem pana acilpa încredere atatu in post’a ro
manica catu si in cea austro-unguresca, si asia 
pe nici un’a din acelea scrisori nu am luata rece- 
pissa; ca-ci de asiu fi luata, astadi asiu poto re
clamă in poterea legei cate 50 franci (20 fl.) 
pentru fia-care. Nu potu se sciu, in care din 
acestea doue țieri vecine au dispăruta scrisorile 
mele,, de aceea me contenescu a ridică prepusu 
asupr’a vreuneia din cele doue poște, constata nu
mai, ca scrisorile mele n’au ajunsu la adressele 
loru. Nu m’asiu miră nici ddca acelea s’ar’ fi 
dessigilatu ex officio, mai alesu acuma, de 
candu se descoperi compiotulu ungureșcu; pentru 
ca am mai vediutu in alte timpuri nenumerate 
cașuri de acestea. Ceea ce me irrită pe mine că 
si pe ori-care alta oinu ce ’si are consciiuti’a 
demnitatiei sale, este impregiurarea, ca ddca scri
sorile private se dessigilddia, citescu si — pdte se 
și decopidza iu secreta, de ce nu se resigildza si 
inaintodia.la adressele loru, precumu se intemplâ 
sub periodulu absolutismului, si cumu se face iu 
t6fe staturile absolutistice, in care se mai sustiene 
pe la stațiunile principali c a b i n e t u 1 u n e g r u, 
insarcinatu cu furarea de scrisori private. Vediu 
cu adeveratu, ca aristocraticul!! „Pești Nap 16“ 
si alaturea cu elu „Neues Pester Journal" afirma, 
ca in Ungari’a s’ar’ fi restabilita cabinetulu negru. 
Eu de aici nu sciu ce se credu despre lucrulu 
acest’a si Iasu că se ve informați dvdstra despre 
existent! a acelui cabinetu. Ceea ce sciu eu fdrte 
bine este, ca t6te patrii corespondintiele mele fu
seseră destinate spre h. se publică din cuventu in 
cuventu in Gazeta, ' si ca ve eram datoriu cu ele 
pentru honorariulu ce ’mi numerati dvdstra; de 
unde urmddia prea firesce, ca celu ce ’mi pitulă 
corespondintiele mele, labdrea si ostendl’a mea, in 
ori-ce stătu in adeveru liberii si civilisatu ar’ fl 
se cadia sub dispositiunile respectivelor!! legi pe
nali, se fia condamnatu si la desdaunare. Dâra 
s’au escatu .inipregiurări estraordinarie ? Atunci se 
nu arnble nimeni cu doi bani in trei pungi, se nu 
’si bata jocu fabulandu despre libertăți constitu
ționali, ci se aiba coragiulu a proclamă pe fagia 
starea de obsidiune cunoscuta, la dv. sub numele 
nemtiescu de Belagerungszustand, său de lege mar
țiale, precumu s’a proclamații in vreo 14 comitate 
legea stataria prea usiiata in Ungari’a. Ddr’ se 
lasu ulteriâr’a polemia asupr’a spargerei scrisoriloru 
private in grigi’a diarieloru maghiare, care apara 
pe vidtia si mârte pe secui si ainerintia cu vechi’a 
peddpsa a taiarei de mana pe cei ce cutfidia a 
rupe sigille si a citi scrisori private, si se trecu 
la ordinea dilei.

In corespondintiele mele perdute ve descriamu 
intre altele mai multe, sublimele patriotismu alu 
aceloru familii patriciane fruntasie, care au inpro- 
visatu pe la residentiele loru rurali cu spesele pro
prii spitale pentru răniți, ve narram ceea ce am 
vediutu la venerabilele sexagenariu dn. dr. med. 
Nic. Cretiulescu in comuu’a rurala Leurdeni, nu 
departe de Pitesci, unde ddnin’a sogi’a dsale si 
geuial’a s’a nepăta intocmira in siepte chilii unu 
spitalu de 15 paturi, aprovisionatu cu tăte cele 
necessarie, cu medicu-chîrurgu si cu personalulu 
servitoriu, inse sub immediat’a grigia a dăinneloru 
casei. Ve vorbiamu asemenea de minunatulu de- 
votamentu :alu cocăneloru mai tenere din societatea 
superidra a capitalei, care mergu pe întrecute spre 
a face servitiu de di si năpte, in ordine prescrisa, 
pe la spitalele de răniți, 6ra altele nu ’si pregeta 
a amblă din casa in casa spre a culege ajutăria. 
Ve connuiicamu după aretarile martoriloru oculari 

date autentice despre selbitic’a crudime a tai 
Osman si a tai Suleiman, cari nici suferia se ’si 
ingrdpe armatele christiaue pe mortii loru, nici 
punea se se îngrăpe ai turciloru asia, catu pe toti 
ii scobiseră paserile carnivăre si ’i rodd cânii, 
6ra putdrea pestilențiala eră omorităria. Aci adeca 
se intielegu acei morti, cari apucasera a cadă cu 
ocasiunea assalturiloru in luncile dintre Griviti’a 
si dintre fortificatiunile remase in manile turciloru.

In doue epistole din urma ve vorbiamu des
pre estraordinări’a inversiunare si amaratiune pro
dusa in capitala si in tidr’a intrdga după primirea 
sciriloru authentice despre compiotulu ungureșcu 
si încercarea de a face invasiune din partea Se- 
cuimei in Moldov’a. Se fiți auditu espectoratiunile 
mai alesu ale barbatiloru competenti si ale tene- 
riinei! Celoru mai multi le parea fdrte reu, ca s’a 
descoperita asia curendu acelu complota ungureșcu, 
înjură pe denuntiantii armeloru si ’si descoperia 
dorinti’a că se intre 5 si 10 mii de unguri in 
ori-care parte a României, pentru că se nu mai 
dsa nici unulii. Dera publiciilu se insielase iutr'unu 
punctai: elu adeca nu sciă, ca ministeriulu nostru 
aflase de acelu complota spurcata i n a i n t e de a 
se fi confiscatu o singura lada cu arme in Tran- 
silvani’a, si luase in tăcere t6te mesurile necessarie 
spre a intimpina pe rebelii cumu se cade intre 
munți, la unu locu f6rte acomodatu, alesu cumu 
se dice, pe sprincăna. In catu pentru demascarea 
planului ungureșcu, ori-cate veți fi citita despre 
elu, poteti fi siguri, ca meritata primei descoperiri 
este alu ambassadei russesci dela Vien’a, de unde 
marele ambassadoru Novikoff a reportatu in stricto 
secreții imperatului seu si cancellariului principe 
Gorciacoff, care a si notificata indata ministeriulni 
nostru spre a se sci informă. Despre revelatinnile 
acestea publiciilu nu sciuse nimicu. De aceea dia- 
riele maghiare compromitu greu pe ministeriulu 
ungureșcu, candu afirma neîncetata, ca acela Sein e 
de multu despre existenti’a complotului; ca-ci 
acuma diuariele romanesci si russesci intreba ne
încetata, ca ddca gubernulu ungureșcu a sciutu de 
multu, de ce nu a confiscatu indata dela inceputu 
cele de antaiu ladi cu arme si munitiuni si le a 
lasatn se ajunga in manile secniloru. De altmen- 
trea si asia cumu s’a intemplatu, attentatalu acesta 
pdte fi de mare folosu romaniloru. Mai eră si pe 
aici unii 6meni, cari ve impută dvdstra, de ce nu 
ve aveți bine cu compatriotii vostrii. Acumu toti 
aceia amutira; 6ra cei informați bine despre 
mersulu lucruriloru sunt de părere, ca ungurii 
nicidecumu nu se voru opri acilea, ci la cea de 
antaiu ocasiune voru merge multu mai departe, si 
ca ministrulu Tisza enuntiâ deunadi unii mare 
adeveru, dicundu, ca „maghiarii sunt mai turci 
decatu turcii."

Bucuresci, 3/15 Octobre st. n.

Ve rogu, că se satisfaceri dorinti’a mai mul- 
toru teneri, carii făcu aici întrebări dela diverse 
institute, si se’i informați despre urmatdriele : In 
Nr. 72 alu „Gazatei" pe col. 2 s’a spusu curatii 
tenerimei respective, ca societatea „Transilvaai’a" 
nici estimpu nu va potd dă nici o bursa, din cause, 
pe care crede'amu, ca le va publică comitetulu seu. 
Se pare, ca dintre tenerii respectivi, bacalaureati 
si aflători pe la facultati, nu prea citescu diuarie 
romanesci, ca-ci altumentfea nu ne-ar’ veni atatea 
întrebări. Ddra si comitetulu facea fărte bine, ddca 
anuntiă de timpuriu căușele in mai multe diuarie. 
Ei bine, hta unele. Din toti stipendiatii vechi ai 
Societatiei pana in Augustu a. c. absolvise mumii 
unulu. Intr’aceea in primavdr’a trecuta unu june 
din Br. însărcinării cu punerea la posta a burse- 
loru trimestrali pentru stipendiati, a fugitu cu ele 
in Turci’a; asia spre a repară daun’a acdst’a, so
cietatea fii necessitata a cassă pe a. 1877/8 unic’a 
bursa vacanta, 6ra de alta parte a mai dă si nesce 
ajutârie passagere la unii juni desperați de saracia 
totala.

Dela ministeriulu lucrariloru publice nu se 
mai p6te dă nici o bursa preste cele publicate 
asta-primavăra prin Monitorii si impartite la tim
pulu seu. Lipsa ulteriâra de ingenieri va fi numai 
după inchiaierea pacei, dra astadi astdpta vreo 10 
candidați aplicarea loru. Conditiunile de primire se 
publica regulata in Monitorii. In totu casulu, 
acuma se cere mai multu că altadata, remintia.ro 
la protectiune străină si castigarea de indige
na tu. Ce pecarii! Mulțime de tineri venu aci 
orbesce, intru nim cu informați, si nerecomendati la 
nimeni. Ce crederi dv. ca se alege din mai multi ? 
Pana candu aedsta inigratiune fatala ? ?

remintia.ro


Din Crisian’a 26 Septembre 1877.

Onorata Red acțiune! Crediu ca aveți 
informatiuni detaliate despre scandalulu dela Ora- 
dea-mare inscenatu de turcii noștri botezați, de 
aceea me marginescu a ve atrage atențiunea asu- 
pr’a unei declaratiuni a dlui Justinu Pappfy cate 
odaia si Popfiu, publicata in diurnalele unguresci 
din Orade’a. Diurnalele unguresci adeca indata 
după scandalu ’si manifestase părerea de ren pentru 
spargerea ferostriloru episcopului Olteanu, ale că
rui semtiemente maghiare sunt destulu de cunos
cute, cumu dicu aceleași foi, si pentru aceea nu 
s’a illuminatu palatulu episcopescu, pentru ca 
Prea-santi’a s’a nu se află in Oradea, ci in Beiusiu, 
altu-cumu nu ar’ fi. intrelasatu a luă parte la bu- 
curi’a generale. Totu-odata acele diurnale pretindu 
a sci, ca preotimea din ura catra cpiscopulu seu 
pentru sentiementele lui maghiare nu ar’ fi facutu 
nici unu pasu spre illuminarea palatului in absen- 
ti’a episcopului ; ba „P. Napl6“ acusa pe capitulu 
pentru intrelasarea illuminatiunei, (fia „Szabadsăg" 
ingenioșii cumu e, dice, ca preotimea ar’ fi potutu 
pune unu transparentu cu inscriptiunea „episcopuiu 
nu e acasa", si atunci nu s’ar’ fi intemplatu scan
dalulu.

După acestea vine dlu Pappfy si publica in 
foile din Oradea un’a declaratiune lunga catu o 
di de văra, si facundu-se advocatulu episcopului, 
nu se scia, chiamatu său nechiamatu, dascalesce 
pre ungurii oralani pentru nemultiamirea aretata 
fația de patronulu loru Olteanu. La acăsta dasca- 
litura meritata nu am a observă, decatu, ca e 
fărte curiosu, că celu insultatu se se escuse.

A dou’a parte a declaratiunei e mai interes- 
sante, ca-ci dlu Pappfy nu se restringe la draga- 
lasi’a s’a persăua, ci se gerăza, că si candu ar’ 
vorbi in numele a nu sciu ce sogi de principii, 
ce pretinde ai avă. De si păte ati capetatu me- 
morat’a declaratiune din alta parte, totuși ve ala- 
turu aci diurnalulu „Biliar", carele o contiene in
tru tota estenssiunea. Spre a ve us ură lucrulu 
ve traducu passagiele mai pregnante spre a vedă 
pana unde păte merge ratacirea unoru ămeni pe 
la noi: „Fația de posetiunea ocupata de neferi- 
cit’a patria a fratiloru noștri din Romani’a, in 
resbelulu russo-turcu sub influinti’a agravanta a 
impregiurariloru, care posetiune păte se duca in 
direcțiune sinistra animele multoru romani nu prea 
cugetători, cari se iău după aparentia, ’mi iău li
bertate a declară, ca abstragundu dela declaratiu- 
nile Santiei Sale ponteficelui, capulu gloriosu alu 
bisericei năst're, care le-au facutu cu ocasiunea 
acestui resbelu in favărea turciloru, de si acelea 
că enuntiatiuni politice nu oblega pre membrii 
bisericei, totuși că cuventele celui ce stă pre 
stanc’a lui Petru că custode preste turm’a s’a 
lumăsca ingrigitu de salutea ei, me constringu la 
seriăsa cugetare, incatu si din punctu de vedere 
curatu romanu natiunalu din adanculu animei mele 
dorescu si cu mine dorescu a buna săma numeroși 
dintre frații mei romani victori’a strălucită a ar- 
meloru turcesci, pentru ca in invigerea turcului 
iubitoriu de pace vediu eu garanti’a libertății si 
independenții patriei mele si a României ptc. 
Mai incolo declarantele dice ca ’i pare reu, ca 
prin cucerirea russului se se vescediăsca semana- 
tur’a unui Arpăd si Traianu. In fine dice: 
„Candu potu asecură pe frații maghiari in numele 
celoru-lalti romani soți ai mei de principii despre 
indentitatea sentieinenteloru năstre patriotice, spe'ru 
ca nu voru luă in nume de reu, dăca ne bucuramii 
cu densii de învingerea causei de libertate, inse 
cu ochii plini de lacrimi plangundu pe frații noștri 
cadiuti si ingrigiati de venitoriulu si libertatea 
României" s. c. 1.

Că se poteti face puține comentări e la acăsta 
declaratiune ar’ fi bine, dăca ne ar’ spune dlu 
Pappfy, cari dintre romani sunt soții sei de prin
cipiu, in numele caror’a vorbesce, ca noi nu-i 
scimu, nu-i recundscemn pre aceia, cari dorescu 
libertatea turcăsca, ce o au chrestinii din oriente. 
Atat’a scimu, ca dlu Pappfy inca de tenerelu a 
nutri tu sentiemente contrari sângelui romanescu, 
spunu conscolarii sei, ca că gimnasistu portă pin
teni si păna in pelaria s. a., mai tardiu inse ajun- 
gandu in seminariulu centralu S. Barbara sub in
fluinti’a altoru teneri începuse a se ocupă cu li
teratul-’a romanăsca si a manifestatu sentiemente 
infocate romanesci. Pre acăsta cale lu vedemu si 
mai tardiu că professoru in mai multe adnnari. 
Mai tardiu inse bag-săma vediendu, ca alții pre 
alte caii au potutu ajunge la posturi inalte cu 
delaturarea altor’a mai meritați, a inceputu a se 
aretă altumentrea mai vertosu, de candu sistase 
publicarea „Amvonului." Dintre multe inseranamu

numai ca intr’unu recursu pentru canonicatu preste 
voia episcopului Szilagyi s’a imbiatu de uniculu, 
ce ar’ fi in stare a impacâ pre romani si unguri. 
Totu in acestu intielesu a scrisu odiniăra comitelui 
Haller. Se tacemu despre programulu seu dela 
Marghit’a, candu candidase de deputatu si vorbise 
catra romani intr’o forma, catra unguri in alfa. 
Densulu a mai pași tu de deputatu si in corni tatulu 
Satmarului, dăr’ fara succesu. A fostu unulu 
dintre inscenatorii conferentiei de Oradea mare, 
de unde a mersu deputatiune după episcopulu Olteanu 
la Budapest’a a tienutu predic’a funebrala ungurăsca 
pentru Deâk Ferencz in catedral’a oradana, mai 
multe toaste unguresci, asia si la celebrulu iubileu. 
Acumu pune verfu cu declaratiunea acăst’a, despre 
care gurele rele dicu, ca ar’ vră se fia unghitia 
pentru postulu vacantu de canonicii in Orade’a 
mare. V e r i d i c u s.

N o t ’a R e d a c t i u n e i. Du. correspondento pre
supune, ca redactiunea „Gazetei" dispune de timpu si do 
spațiu, că se păta face comentarie la de trei-ori nefericit’a 
declaratiune a dlui Iustinu Pappfy din „Biliar" Nr. 144 din 
23 Sept. a. c. publicata cu scopu de a escusâ pe dn. epis
copii Ioanu Olteanu, ca-ci nu illnniinaso in favărea turciloru, 
cumu si de a. convinge po poporulu uugurescu, ca unii ro
mani simtu iu acestu punctu totu că dsa. Las’, ca none ne 
lipsesce timpulu si voiuti’a do a intra in polemii asupra 
unoru cestiuni, la care respundu evenimentele cu prisosii, 
dera apoi iususi declarautele ne scuti do acesta ostenela, 
candu lovi iu niodulu celu mai necrutiatoriu sentimentele 
diametralii oppuse ale immensei maioritati a poporului ro
manescu de 9 10 miliăno, candu dsa că chrestinu si inca
catholicu, sedusu puru si simplu de ura coufessiouale catra 
russi, doresce victori’a doctrineloru Alcoranului, prin urmare 
subjugarea perpetua a poporaloru chrestiue din Turcia 
europena de catra mohamedani, numai din causa, ca acelea 
nu recunoscu primatulu papei dela Rom a; iu fine candu dsa 
lauda pe papa Piu IX, peutru-ca acest’a la a d e n c i 1 o 
sale betrauetie pusu la cale de iesuiti, uitandu pe toti nu
meroșii sei antecessori, cati predicaseră cruciate contra 
mohamedaniloru, scapă catova cuvoute iu favărea turciloru si 
contra russiloru iu acestea dile de proba noua, pre candu 
collegulu seu patriarchulu grecescu din Constantiuopolu este 
obligatu a face rogatiuni in tăte Duminicile ■ si serbatorile 
cu totu clorulu seu pentru victori’a armeloru sultanului Abdul 
Hamid. Dăca totuși amu voi se reflectamu si noi pe dn. 
Pappfy la ceva, ar’ fi numai că se’lu asecuramu, ca barbatii 
actuali de stătu ai României n’au cause de a schimba pa- 
triotismulu si devotamentulu loru catra natiuno cu nimeni in 
Europ’a, si ca atatu ei, catu si toti fruntașii statului roma
nescu sciu bine, pentru ce au intratu in acelu dantiu alu 
Bellonei cu Marte, cunoscu forte bine pe russi că si pe 
turci, si nu simtu nici o necessitate de a cere consiliu dela 
maghiari, cu atatu mai pușinu dela Oradea-mare, sunt si 
tari in credinti’a catraDumnedieulu parintiloru nostrii.

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

(Urmare.)
n n. s x ’a

Reportulu comissiunei pentru revisiunea 
bibliothecei si acollectiuniloru.
Subsemuatii membri ai comissiunei insarcinata cu re

visiunea stării bibtiothecei si a collectiuniloru Societății 
acadomice, au onore a refere despre acest’a informatiuuile 
de mai la vale :

A. B i b 1 i o t h e c’a. 1. Pentru prim’a 6ra biblioțhec’a 
Societății so afla dotata cu unu intreitu catalogu : — după 
formate seu topicu, după numele autoriloru, si după materie. 
Aceste doue ultime cataldge (primulu serva numai bibliothe- 
cariului) voru face pe viiloriu facile iutrebuintiarea cartiloru, 
multe deja forto preciose, din care se compune biblioțhec’a 
nostra. Negresitu la decopiarea acestoru catalăgo, făcută 
după cartouele bibliografice prealabile intocmite, conformii 
votului Societății din anulu trecutu, s’au strocuratu pe alo
curi erori iu scrierea titlului cârtii seu a numelui autoriloru; 
dera negresitu erasi, ca acele erori voru dispărea sub re- 
visiuirea disoloru cataloge de persăn’a competonte, pe care 
vomu designa-o in acestu reportu.

2. Cărțile sunt asiediate in buna regula, in vechiele 
armarie si in altele doue datorite bunei vointie a dlui di- 
roctore alu bibliothecei statului.

3. Sum’a totala a oporeloru, la data de 16 Aug. 1877, 
este de 1795, cuprindiendu 3423 volume. Comparate aceste 
cifre cu ale anului trecutu resulta unu sporiu de 1558 vo
lume. Acestea provinu din doue sorginti: 1516 din dona- 
tiuni si 97 cumperate.

Acesta insemnata sporire a datu bibliothecei năstre o 
o importantia nu numai cuantitativa ci si cualitativa. Ea 
acumu possede, buna-ăra gratia donatiuuiloru primite dela 
D. Odobescu, uprobe totu ce s’a scrisu despre „Columna lui 
Trajanu", că Pietro Bartoli, Rafaele Fabretti, Alfouso Ciac- 
cone, Audreas Morell si mai alesu splendidulu opu alu dlui 
Frflhner. Gratia iubirei pentru Societate a dlui I. Ghica, 
prosiedintele ei, biblioțhec’a nostra possede aprope completi 
scriitorii byzautini, editiunea dela Bonn’a si pretios’a opera 
a lui Mionuet, (care ea singura so vinde peste 1000 lei) 
„Descriptiou des medailles grecques et romaines."

List’a completa a donatiuniloru — aci annexata *)  va

*) Inventariulu se va publică la finele voi. X alu
Analeloru.

*) Acesta annexa se va publică la finele X completu 
Analeloru.

aminti Societății pe lenga numele de mai susu si ale altoru, 
cari, că dnii Laurianu, Aricescu, Catulescu, Gorjauu s. c. 1., 
au donatu bibliothecei năstre frumăse collectiuui de opere.

Amintirea numelui acestoru amici ai Societății acad.
rom. va dă ocasiune adunării sale se le aduca viuele sale 
multiumiri pentru donatiuui, cari au facutu bibliothecei si 
mai alesu divisiuniloru istoriei, archeologiei si biologiei, unu 
aventn ce nu le pote da rostrinsolo sale medio financiarie, 
decatu după multi ani; er’ la audirea numelui reposatului 
archim. Ghenadie Popescu, a caruia donatiune de 1214 vo
lume (după catalogulu specialu ce s’a facutu) a datu bibiio- 
thecei o frumăsa collectiune de cârti de theologia, adnnaroa
Societății academice va dice in piciăro 
uei „Eterna se-i fia memoria!"

cu membrii comissiu-

4. Cărțile cumperate in numeru do 97 volume si are- 
tate iu list’a annexata, au**)  costatu sum’a da 840 lei. 
Iutro aceste este si „Istoria religiei ottomauo, cu deosebire 
recomandata de Societate a se procură bibliothecei ei si in 
vedere cu editarea operiloru Cantemiresciloru. E de dorit» 
inse, ca la cumperare de cârti se se faca o parte egale si 
cartiloru de sciintia.

5. Comissiunea a constatatu, ca in 1876—77 s’au 
legatu 92 volume. Sunt inse unu numeru destulu de in- 
semnatu de volume, cari urmedia se fia legato, cu deosebire 
frumosulu opu din douatiunea dlui Odobescu „Columna lui 
Traianu de Frflhner."

6. înavuțirea bibliothecei cerc do urgontia faceroa de 
armarie noue, după o sistema, care s’ar’ găsi mai potrivita 
nu numai cu trebuinti’a, dera si cu localulu Societății. Ase- 
mone este noaparata necossitate a se faco unu cartonieru 
pentru classarea si consorvarea cartdneloru bibliografice, după 
care s’au facutu catalogele si cari au se se adauge amesu- 
ratu cu intrarea in bibliotheca a orice carte.

(Va urma.)

Nontati diverse.
— (Censul- a,) Ni se scrie din M. Osior- 

heiu : Eri (11) si astadi (12) Octobre 1877, de- 
pusera dd. Victoru Popescu din Brasiovu si Ga- 
brielu Manii din Zagr’a aici la Tabl’a regăsea 
censur’a advocatiala verbala, ambii cu cunoscintia 
de legi dămna de făta laud’a, dandu respunsuri la 
întrebările puse de censori spre deplin’a indestulire 
a acestor’a si spre plăcerea publicului ascultatoriu. 
Totu atatu de satisfacatorie li-au fostu operatele 
scripturistice privitdre la censura, cari impregiu- 
rari ne indreptatiescu la speranti’a, ca voru deveni 
buui aperatori ai clientiloru loru venitori.

— (Societatea „Petru M a j o r u“ in 
P e s t ’a.) Onorata Redactiune ! Avemu onăre a 
aduce la cunoscinti’a onoratului publicu, ca teneri- 
mea romana dela universitatea din Budapest’a a 
reorganisatu societatea literaria „Petru Majoru" 
pre anulu scol. 1877/8 in siedinti’a generala ordi- 
naria tienuta la 7 Octobre st. n. compunendu-se 
comitetulu din membrii următori: Presied : Iosifu 
Vulcanu red. alu „Familiei" si advocatu. V.-presied; 
Augustinu Dumitreanu medicu, V. Secret: Nestoru 
Opreanu jur. II. Notari: Mihaiu Chiriti’a jur. IV. 
si Iuliu Traianu Popii jur. I. Cassariu: Constantinii 
Radulescu. medicu I. Controidru: Georgiu Creini- 
ceauu medicu IV. Bibliotecariu: Grigoriu Pletosu 
filos. III. Din siedinti’a comitetului tienuta la 9 
Oct. st. n. Budapest’a in 11 Oct. st. n. 1877. 
Augustinu Dumitreanu v.-presiedinte. Nestoru Opreanu 
secretariu.

— (Serbarea memoriei lui G r i g o r e 
G h i c ’a-V o d a.) In l-a Oct. st. v. s’a serbatu 
in Li si auiversari’a decapitării acestui domnu cu 
mare solemnitate. „S t ă u’a R o m a n i e i" din 
Iași saluta serbarea acăst’a cu urmatdrele cuvinte :

„Pentru a trei’a 6ra se va serbă mane, 1 
Octobre, auiversari’a de trista amintire a decapitarei 
Domnitoriului martirii Grigore Ghic’a V. V. Odio- 
sulu asassinatu comisu de catra barbarii închină
tori ai semi-lunei asupr’a illustrului domnu alu 
Moldovei, apare cu atatu mai ecsecrabilu astadi, 
candu flărea sângelui romanu lupta pentru reven
dicarea drepturiloru antice ale patriei si pentru 
emanciparea nămului nostru. Acei’a, contra caror’a 
combătu astadi fiii tierei, sunt totu acei ce acumu 
o suta de ani implantară iataganulu loru in pep- 
tulu patrioticu alu marelui nostru Domnitoriu, 
pentru ca elu nu incotă se protesteze din tăte po
terile sale contra lasiei vendiari a Bucovinei, pa- 
mentu scurnpu alu Moldovei, si in sinulu carui’a 
repausaza cele mai gloridse remasitie ale strabuni- 
loru noștri. Mdrtea prin lașitate se resplatesce 
astadi prin m6rtea vitejăsca. Calafatulu, Nicopoli 
si Griviti’a au aretatu crudului musulmanu, ca nu ’si 
bate cineva jocu, nepedepsitu, de o națiune intrăga



timpu de patru vdcuri si ca mai turdiu său mai 
de vreme 6r’a resplatirei sosesce pentru ori-ce 
crima. Adunative impregiurulu mormentului lui 
Grigore A. Gbic'a, romani! versati o lacrima de 
mandra amintire la picidrele r. pausului eternu alu 
acestui patriotu domnitoriu.

— (C o p i 1 u c u d o u e capete) „Rom. 
lib." relatdza ca o femeia, Anic’a Sav’a, din Bucu
rești strad’a Romana Nr. 158, a nascutu in 25 
Sept. v. sdr’a pe la 10 6re unu copilu cu doue 
capete. T6te părțile corpului copilului erau com- 
pletu formate, afara de capete cari nu erau inca 
completu intarite. Copilulu a fostu nascutu mortu, 
dr’ femei’a Sav’a este sanatdălt.

III. Portfoiulu de schimburi ...................... 600,215 65
IV. Lombardu.................................................. 496 —
V. in obligațiuni ipotecari............................. 40,272 87

VI. in cliarthii de valore............................. 14,357 25
VII. in moneta................................................. 5893 55

VIII, in realitati ........................................ 21,550 —
IX. in depuneri la institute de creditu . . 13,000 —

756,214 32 
Sibiiu, 30 Septembre 1877.

Direcțiunea institutului.

Post a ultima.
Alegerile in Franci’a au avutu unu resultatu 

favorabilu pentru republicani, cari au reesitu cu 
raaioritate.' Din Parisu se telegrafdza, ca pana in 
15 Octobre numai resultatulu a 12 alegeri nu a 
fostu cunoscutu si ca intre cei 530 deputati voru 
fi cam la vreo 320 republicani, dr’ 210 conser
vatori. Speranti’a lui Gambetta, ca se voru sc6te 
din urna 4.00 republicani, nu s’a impliuitu, cu t6te 
aceste au invinsu republicanii si inca intre nesce 
impregiurari catu se pâte de nefavorabile pentru 
densii, sub unu guvernu, care a intrebuintiatu tdte 
mediuldcele possibile pentru a reesi cu candidatii sei.

Mac-Malion sdu ca va trebui se se supună 
acuma maioritatii republicane, alegandu-si unu mi- 
nisteriu diu sinulu ei, sdu ca va recurge inca odata 
la mediuloculu dissolvarii camerii cu ajutoriulu 
senatului. Este intrebare ddca senatulu după acds- 
t’a flagranta învingere a republicaniloru va cuteză 
a ’si dă votulu pentru dissolverea adunarei depu- 
tatiloru. Deocamdată constatamu ca suveranitatea 
poporului francesu a esitu invingatdre in diu’a de 
14 Oct. Gambetta a avutu dreptu: Mac 
Mahon trebuie „se se supună sdu se se duca."

Ajutoria pentru răniți.
Pilulu mare, 10 Octobre st. n.

Onorate dle Redactorul Petrunsu de scopulu 
maretiu, pentru carele frații din Romani'a ’si versa sângele 
si indemnatu de iubirea fratiesca, am incercatu a face o 
collecta in fav6rea braviloru ostasi romani răniți pe campulu 
de lupta iutre confrații mei Pilani, in urm’a carei’a am si 
adunatu sum’a de 20 fi. 40 cr. v. a., specificata in list’a 
de contribuire aci alaturata, pe care vi-o tramitu cu acea 
rogare, ca se binevoiți a o administra la loculu destinata.

Nutrindu-me cu acea sperantia, ca brațiulu si arma 
romana va fi pana iu sfirsitu triumfatoria, remanu cu onbro 

Florea Qer gar iu, economu.
List’a de contribuire pentru ostasii romani răniți, 

adunata prin F 1 o r e a Gergariu, cconomu in Pilulu 
mare:

An’a Ratiu, preotesa 2 fi., Livius Ratiu, scolariu micu 
1 fi., Mironu Serbu, invetiacelu la sc61’a poporala 5 fi., 
Hertieu Mitru, economu 1 fi., Florea Gergariu, economu 1 fi., 
Petru Brendariu cconomu 20 cr., Teodoru Paulu, economu 
20 cr., Petru Suciu, rigarosante ing. 3 fi., Cratiunu Motiu, 
economu 1 fi., Moise Pantosiu, docente 1 fi., An’a Petro- 
viciu, preotesa 2 fi., Leni Petroviciu, eleva 1 fi., 
Florea Gurbedanu, economu 1 fi., Mari’a Serbu (Chirilescu) 
1 fi. S u m ’a 20 fi. 40 cr., adeca : douedieci floreni si 
40 cr. v. a.

Pilulu mare, 10 Octobre 1877.
Florea Gergariu, economu.

Terminulu concursului se defige pre 25 Octo
bre 1887 c. n.

Concurentii la amentitele stipendia au se-si 
substdrna incdce concursele loru pana la terminulu 
susu-indigitatu, provediute cu atestatu de botezu si 
de paupertate, cumu si cu testimoniulu de pe se- 
mestrulu alu II-lea alu anului scol. 1876/7 ; &•’ 
concurentii la stipendiale de sub p. 4 in speciale 
trebue se doveddsca, cumca au absolvatu ceîu pu- 
qîiiu scăl’a elementaria, cuinu si ca se pricepu in 
genere la portarea economiei, după cumu aceea e 
indatinata in tidr’a ndstra, pe lenga aceea, se fi 
ajunsu alu 16-lea anu alu etatiei.

Din siedinti’a ordinaria a comitetului 
Associatiunei transilvane, 

tienuta in Sibiiu la 15 Sept. 1877.
Iacobu B o 1 o g ’a m. p. 

Pentru secret. II! 
I. V. R u s u m. p.

operatiuniloru institutului de creditu si de economii 
„ALBIN’A” din Sibiiu

in triniestrulu III dela 1 Iuliu pana in 30 Sept. 1877. 
I. Reuniuni de creditu.

Cu finea lui Iuniu a. c. se faflara in 
legatur’a reuniuniloru de creditu : 

participanti cu unu creditu preste totu de 
in decursulu patrariului III repasira 
participauti si din impruinute.se replatira 
reinane deci cu 30 Septembre 
participanti cu unu creditu preste totu de 
Fondulu de garanția alu rbuniuniloru de 

creditu consta din sum’a de . . .

II. Depuneri spre fruptificare.
La 30 Iuniu a. c. erau :

451 depuneri in sum’a de............................
iu decursulu patrariului III au mai urmatu 
depuneri in sum’a de............................
astumodu starea acestui ramu in acesta 

patrariu a fostu de 
depuneri in sum’a totala de .... 
diu cari iu decursulu trimestr. se ridicară 
depuneri in sum’a de............................
remanendu cu finea lui Sept, o stare de 
depuneri in sum’a de............................

III. Operațiuni de escomptu.
Starea portfoiului de schimburi cu 30 

Iuniu a. c a fostu de :
bucăți schimburi in valbre de ... 
in decursulu patrar. III se mai escomptara 
schimburi in sum’a de............................
prin urmare starea totala a portfoiului in 

patrariulu III fii de 
bucăți schimburi in valore de ... .
iu decursulu patrariului se rescumperara 

si reescomptara 
bucăți schimburi in sum’a de ... 
astumodu resulta cu 30 Sept, starea de 
bucăți schimburi iu sum’a de ...

IV. împrumuturile de lombardu 
constau cu 30 Sept, din......................

V. Credite ipotecari.
Starea imprumuturiloru ipotecari cu finea 

lui Iuniu era de : 
obligațiuni in sum’a de ... .
in decursulu patrariului se replatira 
rate in sum’a de.................................
remanendu cu finea lui Sept, o stare 
obligațiuni in sum’a de ....

Revirementulu cassei
iu cele trei luni fii preste totn de
Statulu generalu cu 30 Septembre 1877.
in numerariu............................................ 14,408 16
in obligațiuni de participanti .... 46,020 84

768

9

759

68

519

49

470

1886

1089

2975

' 1040

1935

100

100

1.
II.

a.
47,582

1561

cr.
19

35

46,020 84

19,168 50

368,692 95

112,562 03

481,254 98

50,242 05

431,012 93

551,102 49

384,370 —

935,472’49

335,256 84

600,215 65

496

42,295

2022

84

97
de

. 40,272 87

. 975,019 07

Redactorii respundietoriu si editoru 

IACOBU MURE SI ANU.

Domn’a E m i 1 i ’a R a t i u din Turd’a ne mai tramite 
urmatâriele liste spre publicare :

List’a Nr. 19 a contribuentiloru din I a r ’a i n- 
f e r i 6 r a prin collectantele D. D.:

Sofroniu Munteanu 1 fi., Simionu Mihaiu 30 cr., Va- 
siliu Fodoreanu 1 fi , loauu Dietrich 1 fi., Gavrila Micu 1 fi., 
Stefanu Fatyol 1 fi., Georgiu Teutianu 1 fi., Ioanu Popu 
1 fi., Iacobu Sutiu 1 fi., Grigore Vertanu 1 fi., Marcu Ioanu 
1 fi., Ioane Munteanu 1 fi., Collectantele 1 fi. S u m ’a 
12 fi. 30 cr. v. a.

List’a Nr. 21 a contribuentiloru prin collectantele 
Teodoru Rece, medicu in M, - L u d a s :

Teodoru Rece 5 fi., Nin’a Molnâr din Juriu 10 fi., 
Pamfiliu Podbba din Popa 1 fi., Gebruder Dossios 4 fi,, 
Unu preotu de pe Murasiu 2 fi., Manarazanu Vasilie, preotu 
in Gabudu 50 cr., Rusz Ioanu diu M.-Ludas 1 fi., Kucer- 
zanu Ioanu din G.-Cristuru 1 fi., Novâk Isacu din M.-Ludas 
1 fi., Alex. Andrâș 1 fi., Estegar Kajetanu din M.-Bogata 
1 fi., Harmath Isacu din M.-Gezse 20 cr., Ioane Grauru 
Prota din M.-Ludas 3 fi., Harmath Lajos din M’-Orke 
50 cr. S u m’a t o t a 1 a 31 fi. 20 cr. v. a.

Turd’a, 12 Octobre 1877.
E m i 1 i ’a Ratiu.

Nr. 263-1877. 3—3

Concursu.
Pe bas’a budgetului preliminați! pe anulu 

1877/8 din partea adunarei generale a Associatiu
nei transilvane, tienute in Blasiu la 5—7 Augustu 
a. c. sub Nr. prot. XXXVI se publica prin acdst’a 
concursu la urmatbriele ajutbria :

1. La 10-ajutbria de cate 25 fl. v. a. desti
nate pentru sodalii de meseria, cualificati de a se 
face măiestrii.

2. La 28 ajut6ria de cate 12 fl. 50 cr., de
stinate pentru invetiaceii de meseria.

Terminulu concursului se defige pe 25 Octo
bre 1877 c. n.

Concurentii la amentitele ajutoria au se-si 
substdrna inc6ce concursule loru pana la terminulu 
susu indigitatu, provediute : a) iucatu pentru sodali, 
cu atestate de botezu si de portare morale, cumu 
si cu documentulu recerutu despre ace’a, cumca 
sunt cualificati de a se face măiestrii; fir’ b) in- 
catu pentru invetiaceii de meseria, se recere, că 
concursele respective, pe lenga atestatu de botezu 
si de portare morale, se fia instruite si cu adeve- 
rintia dela măiestrulu respectivu, despre desteritatea 
si deliginti’a desvoltata in meseria, cu carea se 
ocupa.

Din siedinti’a ordinaria a comitetului 
Associatiunei transilvane.

tienuta in Sibiiu la 15 Sept. 1877.
Iacobu B o 1 o g ’a m. p. 

Pentru secret. II: 
I. V. R u s u m. p.

Nr. 263 -1877. 3—3

Concursu.
Pe bas’ă budgetului preliminați! pe a. 1877/8 

din partea adunarei gen. a „Associatiunei transil
vane", tienute in Blasiu Ia 5 — 7 Augustu a. c. 
sub Nr. prot. XXXV si XXXVI se publica prin 
acdst’a concursu la urmatdriele stipendie:

1. La unu stipendiu de 60 fl. v. a. destinatu 
pentru unu gimnasiastu din fundatiunea Galliana, 
cu aceea observare, că, conformu litereloru funda- 
tionali, la obtienerea acestui stipendiu, ceteris pa- 
ribus, va avă preferintia acel’a dintre concurenti, 
carele va dovedi in modu demnu de credintia, 
cumca se trage din famili’a fundatorelui si anume 
din famili’a „Popu si Antonu."

2. La 2 stipendia de cate 70 fl. pentru 2 
teneri, carii cercetdza scdl’a comerciale inferibre.

3. La 4 stipendia de cate 60 fl. pentru 4 
ascultători de pedagogia.

4. La 2 stipendia de cate 60 fl. pentru 2 
elevi dela vreo sc61a de agricultura din patria.

5. La unu ajutoriu de 20 fl. destiuatu pentru 
unu gimnasiastu ori realistu, din fundatiunea re- 
pausatului studiosu de a V classe gimn. Emiliu 
Dionisiu Basiot’a Motiu Dembulu din Abrudu, cu 
aceea observare, ca conformu litereloru fundationale, 
la obtienerea acestui ajutoriu vor’ avd preferintia 
studenții eminenti, nascuti in munții apuseni ori in 
fostulu districtu alu Naseudului.

Spre a desface in timpulu celu mai scurtu 
restulu depositului nostru de marfa din locu, vin- 
demu 16 t e cualitatile de panzarii, batiste 
de nasu, ștergare, panzaturi de mesa si de 
cafea, chffîone,

RUFE PENTRU DOMNI SI DOMNE 
c'unu pretiu estraordinariu eftinu, sub pre- 

tiulu de fabricare.
Garantamu calitatea marfei, lucrulu 

solidu si mesur’a metrica esacta si pentru fiecare 
bucata cumperata la noi, ce n’ar’ conveni, daniu 
banii iuderetu.

BRASIOVU, strad’a Caldarariloru Nr. 483
(in cas’a <Uni Vajna.)1-*

Cursulu 1a. ‘b-u.rs’a, d.e Vien.’a
din 16 Octobre st. n. 1877.

5 % Rent’a charthia
(Metalliques) . . . 69.35 

5°/0Rent’a-argintu(im-
prumutu nationalu). 66.25 

Losurile din 1860 . 109.75 
Acțiunile banceination. 828.—

„ instit. de creditu 205.25
Londra, 3 luni. . .118.35

Oblig, rurali ungare . 77.—
„ „ Banat-Timis. 75.—
„ „ transilvane. 87.25
„ „ croato-slav. —.—

Argintulu in mărfuri . 104.10 
Galbiui imperatesci . 5.66
Napoleond’ori . . . 9.49
Mărci 100 imp. germ. . 58.50

Editiunea : Cu tipariulu lui

IOANE G O T T si fiu H E N R I C U.

impruinute.se

