
„Gazet’a11 ose do 2 ori ; Joi’a si Duminec’a, 
Foi’a, candu concedu ajutoriale. — Pretiulu: 
pe 1 anu 10 fl., pe J/4 3 fl. v. a. Tieri esterne 12 fl. 
v. a. pe unu anu său 21/2 galbini mon. sunatdria. 

Anulu X1L.
Se prenumera la poștele c. si r., si po la DD. 
corespondenți. — Pentru serie 6 cruceri v. a. 
Tacs’a timbrala ă 30 cr. val. austr. de fia-care 

publicare.

Jir. 88. BRASIOVU, 1 Novembre|20 Octobre iwr.
Resbelulu.

Brasiovu, in 31 Octobre n.
Luptele dintre Gorni-Dubnicu si Telisiu au 

avuții o strălucită inchiaiere in 28 1. c. prin lua
rea Telisiului împreuna cu alte 3 tunuri si cu 
alte cateva mii de prisonieri, intre cari si unu 
pasia. Cu tdte mesurile de precautiune ce le luase 
Osman-pasi’a intarindu mai multe puncte din par
tea despre vestu a Plevnei spre a ’si asigură 
comunicatiunea cu Sofi’a, turcii au fostu respinși 
din t6te positiunile loru si Osman cu dstea 
s’a este inchisu si pe deplinu incungiuratu 
in Plevn’a, fora de a mai potă sperâ la 
vreunu altu ajutoriu afora de acel’a ce ei oferă 
propriele sale lortie. Chefket-pasi’a e batutu si 
Suleiman-pasi’a abia va potd resiste cu cei 65.000 
6meni ai sei ăstei lui Tiarevici dela Lomu, care 
numera deja 130,000 omeni. Acuma se va vedă, 
dăca dstea lui Osman este său nu aprovisionata 
pentru unu timpu mai indelungatu. Ddca e adeve- 
ratu ce se scrie despre seraci’a, ce ar’ domni in 
Plevn’a, atunci Osman in curundu trebuie său se 
capituleze său se faca o încercare desperata de a 
sparge anelulu de fortificatiuni, ce’lu incungiura, 
spre a scapă cu armat’a s’a in vreo parte.

Corespondintiele năstre de mai la vale aducu 
detaliuri fărte interessante despre evenimentele din 
giurulu Plevnei dela 19 pana la 25 Octobre a. c. 
Din priin’a scrisăre, in care unu alu doilea cor- 
respondinte ne descrie decursulu luptei dela 7/19 
Oct., vedemu ca reluarea catu mai grabnica a ata
cului asupr’a redutei turcesci devenise o necessitate, 
ca-ci bravele trupe din divisiunea a IV, cari dela 
inceputulu resbelului au stătu totu in prim’a linea 
a focului, suportandu tăte ostenelele campaniei cu 
o rara abnegatiune de sine, cerău se fia duse 
contra turciloru, ca-ci preferau mai bine a se bate 
cu ei, decatu a mai stă in siantiurile umede sub 
foculu continuu alu inimicului.

Ori catu de mare se fi fostu încrederea co- 
mandei supreme in divisiunea a IV, care a repor- 
tatu victori’a dela 30 Augustu, ar’ fi trebuitu că 
indata după acdst’a lupta se i se fi acordatu pu- 
ginu repausu trecundu-o in line’a dou’a. Dăr’ cu 
tăte strapatiele suferite, trupele romane s’au lup- 
tatu si la 19 Oct. totu cu acelasiu eroismu pe carelu 
admira tăta Europ’a, dăr’ nu au potutu reuși 
pentru ca turciloru le sosău necontenitu noue aju- 
tărie. De ce nu au sositu aceste si romaniloru ? 
Dăca corpulu alu IX-lea russescu a stătu paratu 
de ce nu a intratu in acțiune ? La aceste întrebări 
nici corespondenții noștri nici noi nu potemu res- 
punde. Fia de ajunsu a sci ca trupele romane 
din divisiunea Il-a care inlocuesce pe a IV-a in 
siantiurile redutei romane ardu de impatientia 
de a se mesură din nou cu inimiculu. Bravii 
dorobanți, pe cari ii onorăza reu turcii numindui 
basibozuci „romani", nu se voru lasă pana nu vorn 
luă redut’a împreuna cu armele camaradiloru ca- 
diuti la 19 Octobre.

Sciri telegrafice. — (Agenti’a gen. russa.)
Gorni-Studen, 12/24 Oct. O telegrama anuntia 

trist’a noutate, ca principele Sergiu de Leuchtenberg 
a fostu omoritu de unu glontiu in frunte in un’a din cele 
din urma recunăsceri făcută de armat’a marelui duce moste- 
nitoriu. Acesta morte, mortea soldatului, a inclieiatu cu dem
nitate scurt’a. cariera a acestui principe.

Gorni-Studen, 13 25 Oct. Generalulu Gurko a 
luatu cu o parte din garda după o lupta inversiunata de 
10 6re o positiune întărită turcesca intre Gorni-Dubnik si 
Telesiu. Densulu s’a stabilitu pe drumulu Sofiei, unde inta- 
resce positiunea prin noui siantiuri. Au fostu facuti priso
nieri : Achmed-Efzi-pasi’a, siefulu seu de statu-majoru, multi 
oficieri, 3000 soldați si uuu intregu regimentu de cavaleria; 
s’au luatu asemenea 4 tunuri, multe pusei si munitiuni. 
Perderile ndstre sunt necunoscute, der’ sunt simtietârie. Tur

cii au arboratu de doue ori drapelulu parlamentariu, si apoi 
au trasu asupr’a trupeloru ndstre.

Par od im, 26 Oct. Marele duce comaudantu-siefu 
a visitatu tlieatrulu luptei dela Gorni-Dubnik si positiunile 
cucerite. Purtarea trupeloru dela generalu pana la celu 
din urma soldatu a fostu admirabila. Perderile russiloru nu 
sunt inca cunoscute esactu, ele trebuie se fia de aprdpe 
2500 omeni, ale turciloru, celu puținu egale. Nici uuulu nu 
a scapatu. Toți, cari n’au fostu uciși, au fostu facuti priso
nieri. S’au luatu 80 oficieri, 4 tunuri si unu drapelu.

P o r a d i m , 29 Octobre. — Eri Telisiulu a. fostu 
atacatu si luatu de russi. Siepte tabore (batali6ne) unu 
pasia, trei tunuri si mai multi oficieri au cadiutu in] manile 
invingatoriloru.

De pe campulu de resbelu.
(Correspondiutie particulare ale „Gaz. Transilvaniei".) 

Verbiti’a, 22 Octobre c. n.
Ve este cunoscutu, cu ce mari dificultăți au avutu a 

se luptă trupele romane din fați’a Plevnei si ce încordări 
uriasie au trebuitu se faca spre a’si asigură posessiunea pri
mei redute dela Grivitz’a luata la 11 Sept. (30 Aug.) si 
spre a se apropiă prin construirea de siaptiuri, transieuri si 
paralele, de a 2-a reduta (supranumita „Plevniti’a"). Este 
admirabila perseverantia, cu care a esecutatu divisiunea IlI-a 
si a lV-a romana lucrările aceste de apropiere sub foculu 
inimicului, care nu incetă de a trage asupra lucratoriloru. 
Cu toto ca a plouatu doue septemani si a si ninsu, trupele 
romane au continuatu cu lucrările loru si au finitu si a 
patr'a si ultim’a paralella, care dela flanculu dreptu este 50 
metre departe de redut’a turcesca, er’ dela flanuulu stengu 
numai 20 metre. Mai este a se adauge, ca nu trece mai 
nici o di, in care turcii se nu fi atacatu positiunile romani
loru. T6te aceste dese încăierări s’au finitu cu respingerea 
turciloru, cari nu au potutu se ie nici unu palmacu din 
terenulu ocupatu de trupele romane. Meritulu celu mai 
mare in stapanirea si aperarea positiuuiloru romane dela 
Grivitz’a Tu are fora indoiela divisiunea IV-a, care dela 
inceputulu resbelului a stătu totu in prim’a linea, care a 
reportatu victori’a dela 11 Sept, si de atunci incoce a res- 
pinsu cu o rara bravura tote atacurile turcesci îndreptate 
asupr’a redutei si a siantiuriloru romaue. ■ Ce nu a trebuitu 
se sufere pana acuma acest’a brava divisiune ? Va fi destulu 
a aminti numai serviciulu estraordinariu greu si ostenitoriu 
ce l’au avutu trupele din divisiunea IV in siantiurile, cari 
in urm a ploiloru necontenite erau pline cu apa. Ostenelele 
aceste mari au facutu se pera de rnultu rosieatia de pe 
fețiele braviloru soldați, multele strapatie si lupte sangerdse 
le încrețiră frunțile. Sub asemeni impregiurari eră fdrte na
turala. ca trupele voiau mai bine a se bate cu turcii, fa- 
caudu o incercare seridsa de a le luă redut’a, decatu a mai 
stă la panda in siantiuri sub o plăia continua de proiectile 
din redut’a turcesca. Romanii apropiauduse atatu de rnultu 
de acest’a era si greu de a nu se nasce din desele încăierări 
mai mici o lupta mai seridsa.

Defigerea timpului, candu se se faca ataculu contra 
„Plevnitiei" s’a lasatu de catra comand’a suprema cu totulu 
in voi’a si judecata comandantelui divisiunei romane. In 
urm’a acest’a a destinatu colonelulu Anghelescu diu’a de 
19 Oct. pentru ataculu redutei turcesci. De ambele parti ale 
acestei redute construira turcii, intrebuintiandu bine paus’a 
dileloru din urma, mai multe traverse si măriră astfeliu 
frontulu de aperare. Afara de acest’a construira mai multe 
intarituri de pamentu înaintea fortului Bucov’a. — In dilele 
ultime romanii au simulatu mai multe atacuri spre a detrage 
atențiunea inimicului dela ataculu seriosu intentiunatu.

Dispositiunea atacului a fostu urmatorea: Unu bata- 
lionu din reg. V de dorobanți sub comand’a unui capitanu 
si batalionulu 1 de venatori sub comand’a majorului Corna- 
neanu formara prim’a linea. In fruntea colânei mergea o 
trupa de voluntari compusa din dorobanți si din soldați de 
geniu, cari duceau cu sine fasine, gabione si altu materialu 
necessariu pentru assaltu. In a dou’a linea eră alu 5-lea 
reg. de linea sub majorulu Leonu. Artileri’a divisiunei IlI-a 
cu 30 tunuri avea se bombardeze împreuna cu artileri’a 
divisiunei IV (cu 20 tunuri) redut’a inimica si fortulu Bu
cov’a. Ataculu avea se se faca asupr’a frontului osticu si 
sud-osticu alu redutei turcesci. Partea nordu-ostica a frontu

lui ora observata de catra bataliănele 2 si 3 de venatori in- 
dereptulu cărora stă divisiunea de reserva, gat’a fîindu de a 
respinge ori-ce ofensiva eventuala a turciloru.

Colân’a de atacu s’a pusu in mișcare la 2’/2 6 re 
parasindu paralella a 4-a. Trupelo ndstre in cateva minute 
si ajunseră la siantiulu turcoscu, pe care’lu trecură. Aci se 
incinse o lupta crâncena. Turcii se retraseră in parte din 
siantiu in interiorulu redutei; ei aperau cu maro resistintia 
unghiurile fortificatiunoi. Foculu artileriei de ambele parti 
era nemai pomenitu si dotunarile erau atatu do dese, incatu 
nu mai sciai din care parte veneau bombele. Turcii postaseră 
pe dealulu dinaintea Plevnei o bateria calareatia, care eră 
spriginita de artileri’a forturiloru de acolo. Dorobanții si ve- 
uatorii se luptau cu mare inversiunare, der’ nu le-a fostu 
cu potintia a se urcă pe escarpe din siantiurile, cari erau 
3 metre afunde. De patru ori s’au aruncatu trupele romano 
c’unu formidabilu liurra asupra redutei, der’ nu au potutu 
se-o ie, ca-ci foculu omoritoriu alu turciloru din deretulu 
parapeteloru ii intimpinâ pe glassiulu redutei. Turcii prii- 
rnira preste acest’a ajutdre insomnate pe la 3 Ore p. m. 
Situatiunea atacatoriloru deveni totu mai grava si asia se 
decise retragerea trupeloru spre a le înlocui cu altele, 
aveudu ambițiunea de a luă redut’a cu ori-ce pretiu.

Pana la 6l/2 ser’a s’a formatu o noua co!6na de atacu 
diu regim, alu 7-lea de linea sub comand’a locot.-colonelu 
G r i g o r e I o a u u si in line’a a dou’a din regimentele 13 
si 14 de dorobanți sub comand’a majorului Macri si a 
locot.-colonelu F o t e a. Russii au sprigiuitu ataculu din tdte 
bateriele loru si corpulu IX-lea russescu stă gat’a de a in
tra in acțiune, in casu candu lupt’a ar’ luă dimensiuni mai 
mari. — Artileri’a a datu semnalulu la atacu, deschidiendu 
sub conducerea comandantului ei a bravului colonelu Herlitu 
unu bombardamentu terribilu asupra fortificatiuniloru turcesci, 
In timpu de 1/2 6ra ardea deja satulu Bucova si parapetela 
reduteloru turcesci erau numai nesce ruine. Trupelo romane 
plecara la 6 ore din paralelle, Regimentulu alu 7-lea ocupă 
siantiurile turcesci si se luptă cu mare esacerbare, cu t6te 
ca’si perduse comandantulu, care a fostu vulneratu. Se face 
nâpte si lupt’a inca totu continuă fora resultatu. Soldatiloru 
le lipsescu mai cu seina mediuldcele de a se sui pe escarpe 
si se vede, ca s’au sfiitu a intrebuintiă cadavrele cadiutiloru 
pentru scopulu acest’a. Acuma veniră la rondu trupele din 
line’a 2-a de atacu. La 7’/2 sera se rapedira bravii do
robanți de mai multeori asupra fortului cu-o furia nespusa. 
Uuu huria ! indelungatu făcu se resune campulu. In urm’a 
acest’a se lățise scirea in cuartirulu generalu, ca romanii 
ar’ fi luatu redut’a ceea ce din nenorocire nu s’a adeveritu. 
Artileri’a turcesca amuțise deja der’ cu atatu mai terribilu 
era foculu turciloru din reduta, cari puscau din patru șiruri. 
Capitanulu G r o z ’a din statulu majoru si sublocotenentulu 
P a p a z o 1 u dela geniu, oficieru de ordonantia alu col. 
Anghelescu au fostu răniți, der’ au remasu, după ce li s’au 
legatu ranele, in acțiune, Doue încercări eroice au mai fa
cutu trupele romane, cari părăsiră si reocupară de repetite- 
ori siantiurile de a intră in posessiunea redutei, avendu după 
atatea perderi macaru acesta satisfacere, der’ n’au reusitu. 
De cate ori se apropiau de parapete, erau respinse de foculu 
aspru alu infanteriei turcesci, care nu incetă nici pe unu 
momentu, ca-ci turciloru le soseau necontenitu ajutorie. Cu 
t6te aceste trebuie se fi perdutu si turcii celu puținu vreo 
700 dmeni. Puscaturile au iucetatu la 9’/2 6re, trupele 
obosite se retraseră si in udptea cea rece străbateau vaietele 
vulneratiloru remasi in siantiuri, pe cari nu iau potutu 
aduce de acolo din caus’a focului inimicu. Perderile ndstre 
au fostu mari: 2 oficieri si 250 soldați morti, er’ 22 ofi
cieri si 780 soldați răniți. Multe perderi au causatu trupe
loru ndstre bombele, cari cadoau in paralelle si cari spar- 
ganduse resturnau cate 8—10 dmeni. — Acțiunea se fini 
asia der’ fora de altu resultatu, decatu acela, ca au cadiutu 
pe ambele parti o suma mare de omeni. Trupele romane se 
bătură si acuma că întotdeauna cu cunoscuta loru bravura, 
si deca nu au reusitu de astadata a luă redut’a, caus’a a 
fostu ca turcii, cari se aflau scutiti inderetulu fortificatiuniloru, 
primiră in continuu noue ajutorie, pre candu reservele roma
niloru erau puține.

Verbiti’a, 12/14 Oct. 1877.

Alaltaeri 10 Oct. la ărele 12x/2 se făcu în
cetare de arme pentru doue 6re, spre a in- 
gropâ mortii remasi pe campulu de lupta. La 6r’a



ficsata esi unu oficieru romanu din redut’a Gri- 
vitz’a cu unu sttjgu albii si inaintandu spre redut’a 
turcbsca, se intalni cu oficierulu turcu esitu totu 
pentru acestu scopu la jumetate distanti’a dintre 
ambele forturi. Ambi oficieri fora, arme salutan- 
duse respectuoșii, se intielesera asupra modului, 
cuinii are se urmeze îngroparea, ficsandu totodată 
si o linea de demarcatiune.

După acdst’a esira din ambele parti soldatii 
destinați pentru a adună armele de pe campulu de 
lupta, si personalulu sanitariu pentru îngroparea 
cadavreloru. — Din partea năstra se ingropara 
aprbpe 250 cadavre, si credu ca cu ceva mai multe 
din partea turciloru. ■

Remarcabila ia acdsta ocasiune fii mirarea 
reciproca a soldatiloru, vediendpse de odata fagia 
in fagia venindu in contactu de aprâpe, fora de a 
se mai gândi, ca cu vreo cateva minute mai în
ainte aruncau mdrtea unii intr’alții. Ai noștri ri- 
deau de turci, facundu glume, la care nici turcii 
nu remaneau datori.

Comandantulu fortului turcescu eră unu colo
nela, care vorbea perfecții limb’a francesa si care 
in conversatiune cu ai nostrii se lansă si in apre
ciat! politice. Intre medicii esiti din redut a tur- 
cdsca atrase admiratiunea generala unu doftorii 
romanu, care ’si-a facutu studiele in Vien’a si care 
tiene de nevasta o ruda a comercianteiui P. din 
Vien’a. Numele acestui medicu termina cu „ici." 
Elu dice, ca ar1 mai avea in taber’a turcdsca unu 
colegu totu romanu. Printre altele ne spuse, ca 
prisonierii noștri sunt forte bine tratati de catra 
turci si ca chiaru densulu i-ar’ fi cautatu. Intre 
acești prisonieri ar’ fi 1 majora si 4 oficieri. 
Acbst’a coincide esactu cu perderile nbstre in ul- 
tim’a lupta, in care nu se potea găsi urm’a a 
4 oficieri.

Asupra starei armatei turcesci acestu patriota 
nu pote shu nu indrasnd a ne dă nici cele mai 
mici notitie. Elu eră eleganții imbracatu c’unu 
gherocu, vesta si pantaloni negri si cu fesu in 
capii. Asemenea eră bine imbracati si ceilalți ofi
cieri si soldați turci, ceea ce ne-a surprinsu din 
causa, ca noi eramu deprinși ai vedd intr’o stare 
cu totulu deplorabila. Se vede, ca Osman-pasi’a 
nea aretatu totu ce a avutu mai frumoși si mai 
bine imbracati.

Dorobanții noștri atragu admiratiunea generala 
a turciloru, cari vorbindu despre ei, ii numea me
reu: „b a s i b u z u c i i v o s t r i i.“

Armele găsite si adunate de turci, cari erau 
ale nbstre, le făcură piramida dinaintea fortului si 
cerendule noi, ei intrebara pe Osman-pasi’a ddca 
potu se le dă. Acest’a respunse: „Lașa ti ar
mele pe campu, de unde le vom p o t 6 
luă odata cu redut 'a."

Pe la 6rele 3 după terminarea missiunei toti 
se retraseră la locurile loru, schimbandu reciprocu 
cele mai viui complimente. Indata ce campulu de 
lupta fii br’ libera, se trase unu tunu dreptu sem- 
naln, ca ostilitățile potu reîncepe. De miratu este 
inse, ca după acestu semnalu si pana sdr’a nu se 
trase din nici o parte macaru unu singuru focii. 
Se crede, ca caus’a a fostu, ca au remasu incantati 
unii de alții. Nu totu asia eri si astadi, in .care 
dile avuramu bombardare generala de dimindtia 
pana sdr’a. Mane credu, ca o se ve potu scrie ceva 
mai interessantu din Valea Vidului-Iserului.

Verblti’a, in 13/25 Octobro a. c.

Spre a se împresură pe deplinii Plevn’a primi 
generalulu G u r k o „eri 12/24 Oct. ordinii de a 
inaintă cu trupele de garda si cu cavaleri’a romana 
de sub comand’a sa, ce se aflau pe platoulu dintre 
Vidu si Iseru asupr’a siosele Plevn’a-Sofi’a spre 
a-o ocupă luandu astfeliu singur’a linea de opera
țiune care o mai avd Osman-pasi’a. In prevederea 
acestora operațiuni Osman a intaritu inca din vreme 
satulu Gorni-Dubnicu precumu si alte puncte in 
vestulu Plevnei, pregatindusi astfeliu o linea de 
etape întărite pana la Sofi’a, care se-i servdsca la 
o retragere eventuala stil chiaru numai pentru 
aducerea cu înlesnire a ajutârieloru si provisiuni- 
loru pornite dela Sofi’a.

Asiadti-’ pentru a potd deveni stapanu pe 
siosdau’a susmenționata gen. Gurko ataca eri satulu 
Dubnicu si întăririle de acolo. După o lupta crân
cena, care a duratu pana sdr’a, armat’a chrestina 
remase in posessiunea satului G.-Dubnicți si a 
unui fortu din apropiere margininduse din caus’a 
nopții a. le aperă pe aceste pana a dou’a di, astadi, 
de unde apoi se continua ataculu si asupra celoru- 
lalte forturi de dincolo de siosea, cari stau in 
legătură cu punctele deja cucerite. Astadi din zori 
pe dina canonad’a a inceputu intr’unu modu aprbpe

Inniormcutarca ini Papiu llarianu.
Domineca demaneatia amu primitu dela Sibiiu 

urmatbrea depesia telegrafica :

Sibiiu, 28 Octobre 1877 9 bre a. in.
Inmormentarea illustrului barbatu alu natiunti 

Âiessandru Papiu llarianu a fostu grandibsa, 
asistandu intrbg’a inteligintia romana din locu si 
o mulțime de poporu din satele vecine. Au luatu 
parte intre alții Escel. S’a metropolitulu M i r o n u 
Romanul u, prefectului comite W ă c h t e r, 
primariulu orasiului K a p p si multi magistrati, 
Romanimea, junimea academica din Vien’a, 
Pest’a, Clusiu, clericii greco-orient, 
au depusu cununi pe mormentu. Oratorii funebrali 
au fostu : Rusu, Babe s iu si Petrescu.

Elia.

Anunciulu de mbrte este subsemnatu de 12 
notabili romani si suna asia :

Noi cei subsemnați venimu a ne împlini sa- 
cr’a datorintia că amici si că romani, cu anima 
sfasiata de dorere anunciandu natiunei romane, 
cumca prd-amatulu si multu stimatulu nostru cona- 
tionalistu Dr. Âlessandru Papiu llarianu, mem
bru alu societății academice romane, fostu profes- 
sore, ministru si procuroru-generalu in Romani’a, 
barbatu de inalt’a eruditiune si celu mai emininte 
zelu natiunalu, după un’a scurta crisa de cinci 
dile, Marți in 11/23 Octobre a. c., pe la br’ă de 
mbdiadi, prin paralisi’a creriloru a repausatu in 
Domnulu, m stabilimentulu provincialii de aici 
pentru alienați, in etate de 48 de ani.

Trist’a solenitate funebrala va avb locu la 
15/27 Octobre după mbdiadi la 2 bre, pornindu 
conductulu dela amintitulu stabilimentu spre gra- 
din’a dela biseric’a romana gr.-cath. din subur- 
biulu. de josu, unde i se vom depune osamentele 
pentru eternu repausu.

Veniti deci fratiloru se-i damu 
o n b r e a cea de pe urma!

Sibiiu la 13/25 Octobre 1877.

N. Pope ’a. Iac. B o 1 o g ’a. I. V. R u s s u. 
P. Dunc’a. Dr. II. Pus car iu. E. Măcelări u. 
L H a n n i ’a. V. B a b e s i u. Z. B o i u. 
Vis. Romanii. I. Pop eseu. Part. Cosm’a.

Despre decursulu inmormentarei mai primiramu 
inca urmatbrea corespondintia :

Sibiiu, in 29 Octobre 1877.
Actulu ceremoniei funebrali a neobositului 

nostru istoricii si mare patriotu s’a celebratu 
Sambata cu cea mai mare pompa. Precisu la brele 
2 se aflau la locuinti’a unde eră depusu decedatulu 
mii de individi din tbte clasele societății. Aici 
eră Esc. s’a par. metropolitu Mironu, membrii 
consistoriului archidiecesanu, corpulu professoralu 
dela institutulu Andreianu, tbta inteliginti’a romana, 
autoritatile civile locali, anume cornițele Va elite r, 
v.-coin. Gibbel, primariulu cetatii Kapp. direct, 
de posta F o Iert, si alții, tenerimea dela. tdte 
institutele de invetiamentu, studenti, juriști, teologi, 
pedagogi si poporu nenumeratu.

Că preoți au servitu Rsa d. protopopii I. V. 
Rusu, cu alti doi preoți si unu diaconii.

Punendu-se in mișcare imposantulu convoiu, 
in frunte mergea capel’a militară, după aceea ur
inara studenții, juriștii, elevii instit. Andreianu, 
chorulu aceslor’a, preoții, carulu pomposu cu 
cosciugulu trasu de patru cai, de ambe laturile cate 
cu 16 barbati din inteligintia portandu mari lumi
nări de căra aprinse, veni apoi Esc. s’a metropo
litulu, representantii autoritatiloru, onoratiorii, in- 
teligiuti'a, poporu, si in flne mulțime de trasuri 
cu dame.

Nemidiulocitu înaintea carului funebralu unu 
teneru portă o frumbsa cununa din partea familiei 
Hodosiu, cu inscriptiunea : I n t r u m e m o r i ’a 
iubitului nostru unchiu A. Papiu 
llarianu. Jelnicii nepoți. Er’ pe cos
ciuge se aflau alte cinci cununi cu inscriptiuni 
aurii pe pautlice un’a fdrte mare de flori naturali:

mai viu decatu eri, resultatulu inse nu este cunos- 
cutu. —

Mane speru a ve pot6 dă t6te detaliurile des
pre lupt’a de eri si astadi, adaugundu numai, ca 
eri armat’a russo-romana din partea despre sud- 
ostu si nordu a Plevnei a facutu o demonstrațiune 
asupra Plevnei, deschidiendu unu focu viiu pe t6ta 
line’a si simulandii totodată mișcări mari de trupa 
spre a atrage atențiunea ostirei turcesci si asupra 
acestora puncte.

Lui A. Papiu llarianu. Romanimea 
a dou’a Lui A. P a p i u 11 a r i a n u. T e n e r i 
m ea romana din Vien’a; a trei’a: Lui A. P a 
p i u 11 a r i a n u. T e n e r i i romani din Buda 
pest’a; a patr’a: Dela universitatea dii 
Clusiu. T e n e r i i romani; in fine un’a a e 1 e 
vil or u din instit. ped.-teol. Andreianu. — 
Semne învederate de aderintia din partea natiunei 
cu deosebire a tenerimei, a cărei frate si părinți 
a fostu elu totu-ddun’a.

Ajunguudu la biseric’a gr.-cath., cosciuguli 
fit pusu pe unu catafalcu in midiuloculu bisericei 
aci după terminarea ceremonieloru bisericesci, dli 
protopopii Rusu rosti o cuventare frumăsa, prii 
care aretâ meritele lui llarianu că chrestinu si ci 
romanu ; lenga mormentu, care se află in cimete 
riulu bisericei in partea de catra driimii, mai an 
taiu vorbi dlu V. B a b e s i n, aretandu mai p< 
largu meritele defunctului pe terenulu scientificu 
literarii si publico-natiunalii, in fine dlu Petri 
Petrescu, prin o cuventare scurta ’lu puse di 
modelu tenerimei presto totu.

Eră aprdpe de 6rele 6 candu se termini 
aedsta înmormântare rara.

Fia-care ne amn deparfatu petrunsi de ce: 
mai adenca dorere. □

K e v i s t ’a politic a.
Brasiovu, in 30 Octobre n.

Se anuntia ca miniștrii austriaci si unguresc 
s’au reunitu intr’unu consiliu mare in Budapesta 
spre a se consultă in privinti’a mesuriloru ce suni 
a se luă dupace negotiatiiinile pentru reinoire; 
tratatului de v a m a s i de c o m e r c i i 
cu Gf e r m an i ’a n’au avutu nici unu resultatn. 
Pana acuma dualistii noștri totu mai sperau cu 
Germaui’a nu va luă in seriosu amenintiarile salr 
cu ruperea negotiatiuniloru vamale, acuma-dupacr 
vedu ca Bismark nici-decumu nu gluinesce suni 
consternați cu totulu. Abstragundu dela greutatea 
ce se nasce din opositiunea economica a Germa
niei pentru impacarea dualistica, de ărece tratatulu 
de vama si de comerciu cu Germani’a stă in necsu 
strinsu cu cestiunea iinteridra de vama si de oo- 
merciu, dela care depinde apoi obiectulu principalii 
alu pactului dualisticu, stabilirea cuotei ce va av£ 
se contribue Cis-si Translaitani’a la budgetulu 
comunu, tdta afacerea acdst’a mai are inca si o 
însemnătate politica.

Ddca nu se va potd creâ unu provisoriu pre- 
lunginduse tratatulu presentu cu Germani’a inca pe 
unu timpu ărecare, atunci trebui- se fia introduse 
neamenatu t a r i f u 1 u a u t o n o m u . va se dica 
fiacare din tierile contractante, Germani’a, Austro- 
Ungari’a va avea tarifulu seu de vama propriu. 
De aci se nasce unu mare pericolu economicii cu 
deosebire pentru Ungari’a, care are interessu a si 
usiură catu mai multu esportnlu producteloru sale 
c ude. Cnmn va p6te se’si ajunga acestu scopu 
inse ddca Germani’a de o parte si Austri’a de alta 
voru sui tarifulu pentru importulu cerealieloru un
gurești? De aceea pOte se aiba dreptate „Kelet“ 
din Clusiu, candu sustiene, ca cris’a a ajunsu la 
culme prin incidentulu cu Germani’a, ca pericolulu 
ce se nasce din efu, nu e numai economicii ci si 
politicu. „Se dice — scrie „Kelet" — ca Bis- 
marck sta acuma sub influinti’a junkerilorii (aristo- 
cratiloru) acesti’a ’si temu productele de Ungari’a 
si pentru aceea ar’ fi disu Bismarccu : „nu ne tre
buie noue grâu ungarescu, ddca ne va trebui ni’lu 
da russulu mai eftinu; si numai cateodata ne va 
trebui." Achst’a ar’ fi marea schimbare a politicei 
economice, a cărei stea conducatoria e nu numai 
reactiunea, ddr’ totodată si simpathi’a russdsca, 
p6te si intrig’a."

E prea naturalii, ca sub asemeni impregiurari 
pactulu dualisticu nu pbte inaintă cu nici unu pasu. 
Mare este si temerea dualistiloru, că nu cumva 
p r o v i s o r i u 1 u ce va trebui se se introducă in 
cestiunea impacarei se dureze unu anu intregu. 
Mandatulu camerei ungare presente se finesce in 
Iuliu 1878, pentru aceea eschiama „P. Lloyd" : 
„Impacarea trebuie se se efectueze de catra legis- 
lativ’a presenta său ca nu se va efectui niciodată." 
Si intradeveru, cu representantii de acuma ar’ mai 
merge cumu ar merge, cine scie inse ce voru mai 
aduce alegerile viitărie ? — Ddr’ bre nu predorn- 
nesce intentiunea de a aduce confusiune in tdte 
relatiuuile dualistice prin traganarea impacarei ? 
De acdst’a se teme si „P. Lloyd" cu ai sei.

Fagia cu multele știri despre o m e d i a t i u n e 
de pace, la care se dice ca ar’ fi dispusa mai cu 
stina Angli’a, si inca chiaru la cererea sultanului



feste de interessu a sci ceea ce scrie despre acdst’a 
fdi’a oficiala „Wiener Abendpost". T6te scrisorile 
năstre din Peterburg, scrie acea f6ia, ne spunu, 
ca Russi’a e decisa a continuă, resbelulu pana la 
ajungerea scopului, ce si l’a pusu, si relatiunile ce 
le primiinu dela Constantinopolu ne descriu cu 
colori vini preparatiunile ce se făcu acolo pentru 
continuarea resbelului, si acceutudza totu-odata, ca 
Turci’a are de gandu a se aperă pana la estremu. 
După infonnatiunile aceste pacea ar’ fi ddr’ inca 
fdrte departata.

Cris’a din Franci’a nu mai e atatu de 
acuta decandu a dechiaratu „Moniteur universel" 
ca ministeriulu va remand numai pana la deschi
derea camereloru, care va avă locu in 5 Novembre. 
Se vorbesce ca este apropiata formarea unui cabi- 
netu de afaceri. Mac-Mahon e inca nedecisu ce 
persdne se chiame la guvernu.

București, 16/28 Octobre 1877.

Conspiratorii unguriloru si anglii dau natiunei 
romanesci chiaru fora voi’a loru, testimoniulu celu 
mai straiucitu si convingătorii!, ca servitiulu ce 
damu noi in resbelulu acest’a umanitatiei si 'iu 
specie libertatiei comerciale pe Dunăre si pe marea 
ndgra, va trebui se fia recunoscutu la timpulu seu 
că essentiale. Ungurii si anglii, fia-care din punc- 
tulu loru de vedere si din interessele loru parti- 
cularie, n’au voitu nici-decumu că si Romani’a se 
id parte activa la acdsta campania. De aici vene, 
ca ei mai antaiu ’si batd jocu de armat’a Româ
niei ; după aceea candu a vediutu ca ea se tiene 
forte bine la Dunăre si ca este probabile că se 
trdca, incepura se verse lacrime de crocodilu di- 
cundu, ca le este fărte mila de șarmanii romani, 
mai alesu ca dea, n’au nici ce mancă, nici cu ce 
se imbracă si ca tidr’a loru li se ruinddia. Dupace 
tdte acelea manopere nu le folosiră nimicu, cons
piratorii unguri din diu’a in care s’a sciutu ca 
trupele romanesci voru trece Dunarea nesmintitu, 
s’au si decisu a ’si câștigă arme si munitiune cu 
scopu de a incalcă pamentulu romanescu. Acdsta 
se intemplase inca din vdra, tocma pre candu pe 
la dvdstra se proclamase legea stataria insocita de 
furci in comitatele locuite de romani. Dupace li 
s’a spartu complotulu in urmarea descopeririloru 
făcute mai antaiu de politi’a russdsca, vediendu 
agenții unguresci si englesesci, ca nici asia nu 
o scotu la cale cu romanii, schimbandu-si planulu, 
de 1 luna inc6ce agitddia cu totu adinsulu aici in 
tidra spre a irritâ pe populatiuni că se cdra re
tragerea armatei din Bulgari’a, se amerintie pe 
miniștrii cu dare in judecata si chiaru cu m6rte, 
dra pe Domnulu cu detronare si cu instituire de 
regentia, ddca nu vine acasa, că si cumu in se- 
colulu nostru suveranii nu s’ar’ duce in calatorii 
cu lunile, si alții — buna-6ra imperatulu Brasiliei, 
cu anulu intregu, fora că administratiunea se sufere, 
ddca miniștrii sunt ămeni cumu se cade. De aici 
ve poteti esplică atatu tienut’a unoru diarie din 
capitala, pe care nu vreu se le nuinescu, precumu 
si faimei e minciundse care se citescu in diariele 
străine vrasmasie none, cumu e „N. fr. Presse,“ 
„M. Tageblatt" „P. Lloyd,“, cele maghiare si 
cateva englesesci, care au inceputu se amerintie cu 
turburari interne, cu revolutiuni sangerăse ince- 
pendn dela Turnu-Severinului pana la marginile 
Bucovinei, pentru-ca asia sdu se. sildsca pe Carolu 
a veni acasa cu dstea, sdu se faca pe Europ’a a 
crede, ca este absolutu necessariu, că se intre 
trupe Austro-unguresci in Romani’a, spre a restabili 
pacea si liniștea la noi.

Totu de aici vine si ametit’a pretensiune de 
a conchiamă camerele inainte de terminulu legale. 
Tdta lumea eur.opdna scia, ca in timpuri bellice 
se dă dictatur’a in man’a unui’a, si . ca potestatea 
legislativa aștepta resultatele cu gravitatea cuvenita 
ei; fora a renuntiă cată de puginu la drepturile 
sale suverane, ea numai le suspinde pe unu terminu 
6re-care. Si credu 6re intrigantii si agenții ini
micii or u nostrii, ca maioritatile camereloru actuali 
voru condamnă tienut’a de pana acumu a guber- 
niului ? Ambele camere decretaseră aprăpe in 
unanimitate mobilisarea si aperarea patriei pe lini’a 
Dunărei, sdu in casu de necessitate si pe lini’a 
Carpatiloru. Ceea ce a facutu guberniulu preste 
acelu votu alu tierei este, ca a trecutu si Dunarea 
cu un’a parte considerabila din armata. Ce e 
dreptu, pentru acestu pasu alu seu guberniulu va 
avd a se justifică la timpulu seu, dra. eu credu 
din parte-mi, ca acea justificare ’i va si succede 
perfectu. Națiunea romana nu are se pdfda pe 
nici unu momentu din vedere, ca marele Viziru 
si Abdul-Kerim pasi’a cutediasera a tracta pe 

suveranulu României că pe ori-care pasia, porun- 
cindu-i in primavdr’a trecuta, că se ’si supună 
6stea s’a la comand’a loru; dra dupace intrara 
russii in Romani’a, vezirulu făcu pe sultanulu Abdul-Ha- 
mid, că se declare pe Carolu detronatu. Acea 
infamia o pdte suferi altulu, unu turcu sdu tur- 
cofilu, niciodată inse unu Hohenzollern, dieu inse 
nici națiunea, nici camerele si nimeni1 din noi. 
De aceea vediuramu, ca aceleași camere applaudate 
de națiunea intrdga, au decretatu si prociamatu 
independinti’a perfecta, prin urmare si 
ruperea ori-caroru relatiuni de suzeranitate cu 
Pdrt’a otomana. Ddra independinti’a proclamata 
fora voi’a sultanului si in contra lui, are trebuin- 
tia de aparare din momentulu proclamarei sale. 
Cu ce erarnu se aparamu ? Nu cumva cu condeiele 
diaristiloru ? Se nu se faca de risulu lumei. 
întrebarea este numai: Se mai potd apară inde- 
pendenti’a ndstra numai pe malulu stangu alu 
Dunărei, adeca de aci, de acasa ?

Amu mai disu si o repetimu după cei mai 
probați comandanți si totu-odata 6meni politici ai 
Europei, ca pre catu timpu voru esiste pe malulu 
dreptu alu Dunărei fortaretie si cetati fortificate 
complitu că Ada-Cald, Rahov’a, Vidinu,. Nicopole, 
Rusciucu, Siiistri’a, Rassov’a, Hirsiov’a, Macinu, 
Isaccea, Tulcea si tdte acestea in potestatea celui 
ce va domină in Constantinopole, fia acela turcu 
sdu christianu, nu pdte fi vorb’a nici de iudepen- 
denti’a si securitatea României, nici de neutrali
tatea Dunărei, nici de libertatea comerciului pe 
acelu mare fluviu. Turcii nu voru nici se audia 
de caderea si desarmarea aceloru cetati si fortifi- 
catiuni. De pre malulu stangu nu le poți ruină, 
nici desarmă 5 remane prin urmare că . se treci 
dincolo șpre ai constringe cu forti’a se le desierte. 
Acdsta stare de barbaria in care se afla malulu 
dreptu alu Dunărei, că si Turci’a intrdga, nu mai 
p6te fi suferita, ci corabierea si comerciulu
lumei pe acestu fluviu trebue se fia regulatu in-
tocma precumu este alu Renului. Staturile suve
rane dela Renu inca versasera destulu sânge
pentru neutralisarea lui, pana candu abia in con- 
gressulu alu doilea dela Rastad (Dec. 1797) la 
propunerea si insistenti’a Directoriului republicei 
francese se luă in discussiune libertatea navigatiu- 
nei pe Renu; dra in a. 1805 se inchiaiă un’a 
conventiune sub Napoleonii .1 intre Franci’a si 
Germani’a. Au mai remasu a se regulă diferintie 
essentiali cu Holand’a, care drasi după multe 
incercari, nu s’au potutu regulă definitivu, pana ce 
n’au cursu drasi sânge in a. 1830, după care 
in 31 Martiu 1831 se inchiaiă un’a conventiune 
si regulamentu aprâpe definitivu intre staturile 
riverane, care apoi se mai perfecțiunii successive 
in anii următori pana la 1841. Intocma asia 
trebuie se se reguledie si cestiunea Dunărei, pre
cumu se vede regulata a Renului. Ddra bine se 
fia. intielesu: nici-decumu fora concursulu activu 
alu natiunei romane ; decatu fora acest’a, mâi bine 
m 6 r t e. Ddca Dunarea pentru alte staturi este 
arteria mare de comerciu, ea pentru Romani’a este 
totu-odata arteria de v i d t i a. Destulu ni s’a 
rapitu in drdpt’a si in stang’a din teritoriulu 
nostru. A mai suferi că se ni se lege arteri’a 
de vidtia, de es. la Pdrt’a de feru sdu la Turnu- 
Severinului, si la Sulin’a sdu ori unde, nu ar’ sem
nifică nici mai multu, nici mai puginu, decatu ca 
voimu se abdicamu la esisteuti’a n6stra si pe lenga 
aceea se suferimu dela turci si dela ori-cine insulte 
barbare, că cele ce ni se aruncaseră in fagia mai 
antierti, candu se pusese de nou in discussiune 
diplomatica spargerea si regularea strimtoriloru 
dela Pdrt’a de feru, dra noua ne dă turcii brânci, 
dicundu, ca acela este teritoriulu loru si ca noi 
nu avemu se ne amestecamu la regularea lui, 
decatu numai se ne supunemu. Nu se pdte negă, 
ca ministrulu Beierescu se portase pe atunci voi- 
nicesce; ddra pana candu eră se mai duredie 
acelea certe continue pentru fia-care urma de 
pamentu si pentru fia-care suditu romanescu ?

Alte cause strategice si tactice, care au inpusu 
armatei ndstre necessitatea de a trece Dunarea, 
se voru află la timpulu- ,seu din pen’a statului 
rnajoru după inchiaiarea pacei. Totu cause de 
acdsta natura, ar’ potd fi si acelea, care ar’ face 
pe guberniu că se retraga armat’a din Bulgari’a, 
si eu ve potu asecură, ca a fostu vorba si despre 
acdsta inainte cu siese septemani, adeca după luarea 
Grivitiei, dupace începuseră se viie mereu regi
mente noue russesci.si dupace Suleiman ’si spăr
sese capulu la Sipc’a o septemana intrdga. Pe 
atunci se dicea: Noi ne facuramu datori’a cu 
lealitatea, ajutandu russiloru in momente critice, 
pre catu ne ajunseră poterile ndstre; dra acumu 
se ne intdreemu pe malulu nostru. Asia ddra

inainte de spargerea complotului ungurescu ai 
nostrii compromisera interessele tierei si ale ar
matei in tdte privintiele. Evenimentele si chiaru 
unele conjuncturi politice le voru spune ce au se 
mai faca, se remana si pe drna in Bulgari’a, sdu 
se trdca dinedee cu dstea ; ddra agitațiunile ungu
resci nu-i voru turbură intru nimicu, mai alesu ca 
ministrulu respectivii e di si ndpte la postulu seu, 
cundsce bine pe agenții secreti, pe patronii unoru 
diarie vendute si resvendute, cumu si totu ce se 
planuesce in strad’a calvina si in strad’a S. Vineri. 
Nu voimu se tragemu la indoidla patriotismulu 
opositiunei actuale, ddra fiane permisu a ne indof 
de sinceritatea ei catra guberniu. Q

De sub polele muntiîoru apuseni, Octobre 1877.

Astadi, candu frații noștri de dincolo de 
Carpati sangera pe câmpulu de ondre pentru liber
tatea si independinti’a scumpei loru tieri, pentru 
ondrea numelui romanu ; astadi, candu intreg’a 
lume si specialmente lumea latina privesce cu 
atențiune încordata si mandria asupr’a braviioru 
României, candu chiaru si in colib’a bietului tie- 
ranu audi oftări si. rogatiuni ferbinti pentru victo- 
ri’a armeloru romane, e datorinti’a fia-carui romanu 
adeveratu, ori si in ce unghiu ar’ locui, a fi la 
culmea missiunei sale. Nici candu nu i s’a datu 
romanului ocasiune mai bine-venita spre a docu
mentă lumei, ca elu simtiesce adeveratu romanesce, 
nici candu momentu mai oportunu spre a nimici 
acus’a tendentidsa a inimiciloru, ca romanulu e 
numai de gura nu si de fapta. Appellulu presie- 
dintelui „Crucei roșie" si diferitele corespondintie 
mai vechi si noue despre numerulu si starea oste- 
niloru vulnerați ai României, ardta destulu de 
chiaru fia-carui sufletu romanescu, ce are de a face 
că romanu si chrestinu. Ostasii romani vulnerați, 
inutilati si franti de foculu si sabi’a inimicului 
secularii! alu umanitatiei si alu civilisatiunei striga 
cuprinși de doreri, se le sarimu in ajutoriu, se nu 
i lasamu prada dorerilorn infernali, deci romaniloru 
si romanceloru implinitive un’a din cele mai sânte 
datorintie. Nu se cere dela nimenea ce e preste 
poterile sale, nu impossibilnlu, ddr’ se pretinde că 
se fiinu demni de numele ce ’lu portamu. Ddca 
pretinșii representanti ai civilisatiunei in orientu 
sacrifica pentru inimiculu seculariu alu acestei’a 
pentru despotulu musulmanu, ddca dejâ de acumu 
părta prin orasiele si satele loru in triumfu semi- 
lun’a, acdst’a mai multu se nu ne uimdsca, ei 
sustienu a ’si implini numai o datorintia fația de 
„frații loru de unu sânge“ cu acelesi aspiratiuni 
in viitoriu.

Dela erumperea resbelului actualu se prevedd 
că securu, ca frații nostrii de dincolo de Carpati 
voru avd se sângere pe campulu de lupta, se pre
vedd ca victimele voru fi enorme. Aceste victime 
striga adi la lumea romana după ajutoriu.' Iu 
multe parti romanii ’si-au facutu datorinti’a fațșia 
cu sacrificiele ce s’au pretinsu, pana ce' resbelulu 
inca nu luase dimensiuni atatu de infricosiate. Nu 
inse preste totu loculu, nu chiaru in unele parti 
ale patriei unde românismul u este mai compactu, 
si mai luminatu, unde cu totu dreptulu se astdpta 
că romanii se lucre că romani. Unulu din aceste 
tienuturi locuitu mai esclusivu de romani, sunt 
pdlele muntiloru apuseni, unde inteliginti’a unita 
cu poporulu luminatu, ar’ potd premerge cu esem- 
plulu si altoru tienuturi cu privire la facerea de 
collecte in bani, scama etc. pentru ranitii j-omani. 
Preotimea .acestui tienutu e luminata, simtiemintele 
naționali nu i le p6te d spută nimenea, deci cu 
totu dreptulu se astdpta se-si faca datorinti’a ro- 
manesce si chrestinesce, dr’ poporulu care se pdrta 
cu interessu nespusu de mare fagia cu sdrtea brar 
viloru României si este entusiasmatu de cate-ori 
aude de vreo fapta eroica esecutata de soldatii 
romani, se va aretă demnu de esemplulu ei : 
Onorabileloru d6mne ale acestui tienutu li s’a 
oferitu ocasiune de a documentă si prin fapte ca 
sunt ceea ce se numescu cu mandria romane, dr’ 
femeile tierane romane se voru aretă demne de 
nobilele loru conducatdre. — Ddca au avutu sensu 
6re-candu cuventele nemuritoriulu bardu naționalii: 
„Preoți cu crucea in frunte, ca-ci 6stea e chrestina, 
devis’a e libertatea si școpulu ei prea santu," 
atunci ’lu au de presentu, candu crucea lupta 
in contra paganei semiiune, candu umanitatea 
sangera in contra barbarismului, candu sângele 
fratiloru noștri curge si va curge inca pentru 
onârea si glori’a numelui romanu. I. P. P.



Orade’a, 21 Oct. 1877.
Se vorbimu ceva despre capitululu gr.-cath. 

Oradanu. Aici sunt 6 canonici cu plat’a graduata 
dela 1100 fi. pana la 1800. Acăst’a suma o pri- 
raesce prepositulu; de unu anu incăce inse primescu 
ceva aucta personale, — prepositulu 1000 fl., deci 
estu-a are la anu 2800 fl. — Murindu prepositulu 
Borbol’a in lun’a lui Augustu, unu stallu canonicale 
si prepositur’a a devenitu vacante. Pentru dobân
direa acestora s’a incinsu o adeverata venatăria. 
Se vorbesce, ca episcopulu este espusu la pressiu- 
nea ămeniloru de positiune inalta in privinti’a can- 
didatiunei canonicului. Sunt recomandați ămeni, 
cari au foștii buni cortesi, si renumitulu domnu 
dela Alb’a-Iuli’a, carele de presinte n’are nici pa- 
rocliia nici inspectoratu, ergo va fi bunu de ca- 
nonicu. Sunt aspiranți pana la 15 inși.

Episcopulu pentru că se scape atatu de pres- 
siunea de susu, catu de obtruderile de josu, ’si-a 
luatu refugiu la sufragiul u universalu, adeca a 
provocatu pe cleru si respective preoți mea, ca fia- 
carele se’si dă votu secretu, ca „pe cine ’lu voiesce 
de canoni cu". De atunci incăce aspiranții n’au 
năpte, n’au Dumineca in septemaua, ci alărga 
pentru castigarea voturiloru, ca-ci vedi biue, in- 
spiratiunile spiritului santu nu potu sosi'pe alta 
cale. Precumu scimu, episcopulu va merge la Pest’a 
si va face propusetiunea de acolo. Cu conferirea 
prepositurei, precumu se aude, episcopulu voiesce 
a onoră pe fostulu economu la Beiusiu sub tem- 
pulu intercalare, delaturandu pe canoniculu senioru. 
Multe se audu despre modulu' de calumuiare pana 
la 'locurile mai inalte si despre favoruri, cu t6te 
aceste noi tienemu la sentinti’a străbunului nostru 
„magma ost veritas et praevalebit".

IJ a b r i c i u s.

Buletine dela theatrulu resbelului.
P o r ad im, 10 Oct.

Eminentiei Sale părintelui mitropolitu primatu alu 
României.

Eri, cu ajutoriulu celui prea Inaltu, a avutu locu 
sfințirea bisericei de aici dia Poradim in presenti’a M. S. si 
si a obstei acestui satu. Hramulu ș’a hotaritu a fi sf. ma
rele mucenicu Dimitrie. Cu acesta ocasiune s’au redicatu ru
găciuni cațra celu a totu Poternicu, ca sa ajute si se pro- 
tega oștirile russo-romane dinaintea Plevnei. Sfinti’a s’a 
protopopulu din Turnu-Magurele a saversitu sfințirea.

Semnatu : C AR O L U.
List’a oficiariloru morti si răniți in 

afacerea dela 7 Oct. st. v. :
Oficiari morti: Capitanu Ganescu D, din regimentulu 

7 de linia, sub-locot. Lemnea D. din reg. 7 de linia.
Oficiari răniți : Locot.-colonelu Grigorie Iouu din reg. 

7 de linia, capitanu Toporauu din reg. 5 de dorobanți, ca
pitanu Dimitriu Neculcea din reg. 5 de linia, locot. Oprea 
Vasilie din reg. 5 de dorobanți, locotenentulu Epurenu din 
batalionulu 1 de venatori, locotenentulu Stefanu V. din reg. 
13 de dorobanți, locotenentulu Gafencu din reg. 14 de do
robanți, locotenentulu Tarsiorenu din reg. 7 de linia, locot. 
Marotenu P. din reg. o de dorobanți, sub-locot. Ionescu I6n, 
din reg. 7 de linia, sub-locot. Scarlatescu din reg. 13 de 
dorobanți, sub-locot. Parapenu C. din reg. 7 de linia, sub- 
locot. Vasilescu Ion din reg. 13 de dorobanți, sub-locot. 
Galusca Eugenu din reg. 13 de dorobanți, sub-locot. Vasi
lescu Grigore din reg. 13 de dorobanți, sub-locot. Danescu 
Nicolae din reg. 14 de dorobanți, sub-locot. Papazolu din 
statulu-majoru alu divisiunei.

O.rdinu de di alu comandantului 
cavaleriei armatei de vestu.

„Luptele dela Telisiu, Gorni-Dubnicu, Seme- 
ret-Trestenik, precumu si diferitele espeditiuni 
iucredintiate de miue cavaleriei romane, au dove- 
ditu intr’unu modu stralucitu bravur’a, tienut’a 
perfecta si esactitudinea in servitiu a brigadeloru 
de roșiori si de calarasi, precumu si a bateriei de 
artileria calarătia romana. Aceste mari cali- 
tati sunt datorite mai cu deosebire meritului co- 
mandantiloru de brigade, colonelii Cretiănu si For- 
marcu. si comandanții or u celoru patru regimente de 
cavaleria, precumu si perfectei distinctiuni a între
gului corpu oficiarescu.

„Chiamatu de Majestatea S’a imperatulu la 
alta destinatiune, voiu păstră in totu-dăun’a- o 
aducere aminte de sincera stima pentru regimentele 
de elita romane ce amu avutu onărea a avă sub 
ordinele mele.

Locoteuentu-generalu, K r y 1 o f f.

Wați diverse.
— (Tergulu de t 6 m n a alu B r a s io

vul u i,) ce se tieuti in septeman’a trecuta, a esitu 
relative mai bunu, decatu altele din cei trei ani 
trecuti. Dicemu relative, din causa ca pana acuma 
avuseramu terguri de tiăra nespusu de rele. Dăr’ 
vite cornute nu eră multe, precumu se scie de 
fric’a băleloru, care intr’aceea se si arată in pro- 
portiuni insuflată rie de grija, anume in vecin’a 
Secuime, unde la S.-Szt.-Gyorgy s’au bolnavitu 
dintr’odata 78 de vite, din care 22 au peri tu si 2 
au fostu ucise. S’au luatu tăte mesurile spre a 
sistă propagarea ciumei de yite. Manufacturi tiera- 
nesci si anume panura, pensarii, straie, dela Sacele 
Branu, Schiaiu etc. eră in cantitati mari, si totuși 
cu pretiuri bunicele, din causa ca se cumpără 
pentru piatiele României. Victualii destule, cerealii 
in cantitati că in anii cei mai buni. Din Romani’a 
venise papusioiu (cucuruzu) fărte multu, ăra pre- 
tiulu la celu vechiu, uscatu perfectu, computatu pe 
galăt’a de Ardealu (64 cupe) eră pana la 5 fl. 
v. a. In Romani’a, este numai cu 2 fl. 40 cr. pana 
2 fl. 50 cr. ; dăF carausii’a e scumpa că niciodată.

— (D lu Emile Picot scrise t e n e-
rimei romane din Budapest ’a,) in urm’a 
adressei de condolintia a acestei’a la mortea ilus
trului Thiers, urmatărele ronduri: „84, Avenue
de Wagram, Parisu, in 15 Sept. 1877. Prea 
stimate domnule, intorcendu-me eri la Parisu după 
o calatoria mica, am aflatu frumăs’a scrisăre, ce 
ati bine-voitu a ’mi adressă din partea junimei 
romane studiăse din Budapest’a. — Poteti fi siguru 
domnule, ca toti cetitorii diarieloru francese au 
primitu cu viua simpathia si viua multiamire tes- 
timoniulu de fratietate, ce ni l’au datu latinii din 
Orientu in diu’a de dorere, candu amu inmormen- 
tatu pe marele patriotu Thiers. Cris’a din laintru 
de care suferimu noi dela 16 Maiu incăce, nu ne 
permitte a ne ocupă asia cumu amu voi cu cele 
ce se petrecu in tierile din Europ’a resarităna, 
dăr’ cu 161 e aceste me simtu mândru 
de partea ce au luatu romanii iu 
luptele saugerăse la Plevn'a. Eunu- 
culu se apera cu tăta anim’a, fiindu-ca scia bine, 
ca a sositu pentru densulu ăr’a mortii; dăr’ va 
inviuge dreptului ’Mi pare reu, ca nu mai potu 
parași postulu din Parisu, ca altu-feliu asiu fi fostu 
ferici tu de a vedă cu ochii proprii triumfulu 
chrestiniloru. Primiți etc. " E. P i c o t.

— (A p p e 11 u). Ne luamu libertate ,a a- 
dressâ cu tăta stim’a appellulu acest’a catra prea 
onorabilii domni autori romani, se aiba bunătate a 
onoră societatea năsțra literaria „Petru Maioru" 
cu cațe unu esemplariu gratuitu din operatele care 
le ău edatu pana acuma, său le voru edă, adu- 
cundu astu-feliu societatea in posessiunea instru- 
menteloru, cari i sunt neincungiuratu necessari, că 
se păta corespunde chiemarii săle, si cari din 
lips’a midiulăceloru nu le păte câștigă. Ridicamu 
acestu appellu cu convingerea, ca prea on. dd. 
autori nu ne voru denegâ ajutoriulu. Din siedin- 
ti’a comitetului tienuta la 21 Octobre st. n. a. c. 
Budapest’a (Waiznergasse 12) in 24 Oct. 1877. 
Augustinu D urnit reanu vice-presiedinte. 
Nestoru Opreanu secretatariu.

— (Convocare.) La adunarea generale a „R e u- 
niunei invetiatoriloru romani din Chior u“ 
ce se va tienoa in scdla romana din opidulu Siomcut’a-mare 
in 11 Novembre a. c. st n. la 10 6re a. m. sunt in
vitați a luă parte toti on. membri ai Reuniunei, cumu si 
alti amici ai invetiamentului. — Intre importantele obiecte 
ce se voru pertractâ, va fi si alegerea presiedintelui Reuniu
nei pre tempulu de 3 ani. — Siomcut’a-mare la 25 Oct. 
1877. — Teodoru Blaga, v.-pres. reun. E1 i’a 
P o p u , not. reun.

Âjntoria pentru răniți.
Ketegyhăza, Octobre 1877.

Onorate dle Redactoru ! Binevoiți a dă locu in pre- 
tiuit’a Dvostre foia la urmatdrea contribuire pentru ranitii 
romani, roganduve a publică si numele contribuitoriloru, er’ 
sum’a de 9 fl. v. a ve rogu se o dati dlui Diamandi I. 
Manole, că se o tramita la destinatiunea ei. Contribuitorii 
sunt din Ketegyhâza si anume :

M. Ardeleanu, parochu 1 fl., G. Chirilescu parochu 
1 fl., Subscrisulu 1 fl., Tom’a Benchizianu, suboflc. din Ro
man. reg. V-le 1 fl., Teodoru Pop’a 1 fl., Mihaiu Sabeu 

1 fl., Georgiu Grosu 1 fl., Ier. Pop’a 50 cr., Mihailu Cri- 
sianu 40 cr., At. Santeu 40 cr., Georgie Sabeu jun. 20 cr., 
M. Poptelecanu 10 cr„ I. Bujiganu 10 cr., Pet. Selegeanu 
10 cr., Ionii Cigiru 10 cr. si Mihaiu Moldovanu 10 cr. 
S u m ’a 9 fl. v. a. Alu M. o. Dvostre stimatoriu

Iosifu Ardeleana.

Anunciu.
Subscrisulu am onăre a incunosciintiă pre 

onoratulu pubiicu, cum-ca ăm deschisu caucelari’a 
advocatiala in Timisiăr’a piati’a Losonczy Nr. 99.

MANUILU O NGURIANU,
1—3 advocatu.

Anunciu.
Subsemnatulu am onăre a aduce la cnnoscin- 

ti’a on. pubiicu romanu: cumca cu inceputulu 
anului 1878 am de cugetu a pune sub tipariu 
unu opisioru fărte interessantu pentru publiculu 
nostru ; bă asia dicunflu uniculu in feliulu seu, si 
va fi intitulata „C o 1 e c t i u ii ,e de Recepte" 
din ecouomi’a de casa, din campu, din industria, 
comerciu si chemia. De acestu opsioru se va potă 
cu multu succesu folosi ori care economu, indus
triași u, meseriasiu si fabricautu, cuprindiendu preste 
400 patru sute recepte folosităre, cari in cea mai 
mare parte au fostu'necunoscute onoratului pubiicu. 
Cu acestu opsioru multi ’si voru potă formă unu 
soiu nou de venite, unu rarnu nou de industria 
prin fabricatiuni cari pana acuma nu le-au fostu 
cunoscute, prin urmare lasu se urmedie cateva nu
miri din cuprinsulu acelui’a: pregătirea diferitelo.ru 
săpunuri a tinlei, a licuoruriloru, a inghiatiatei, a 
viuuriloru fabricate francese, a otietului, a naspre- 
lei, estrase si esentii, cleiuri diferite, căra de 
sigilatu, spalatulu curatitulu vestminteloru, apa de 
spalatu pentru dame, ape mirosităre, apa de Colog- 
ne, eau de lustre, eau de princesse, estractu de 
absinta, receptu contra frasului, limbricului cordi- 
latu, sgarciuri si colera, medicina pentru vite si 
animale de casa, pregătirea mai multoru ungven- 
turi pentru diferite rane si băle, pregătirea rumu
lui din spirtu, focuri artificiăse, vapsirea peiloru si 
a peneloru de podăba pentru pălării, si alte multe, 
ce in acestu anunciu nu se potu enumeră. — 
Publiculu si cu deosebi intelliginti’a romana e 
rogata a me sprigini in asta întreprindere, prin 
care cugetu a face unu mare servitiu onoratului 
pubiicu romanu si a astupă intru adeveru o la
cuna. a cărei lipsa s’ă simtitu de multu la pop'o- 
rulu nostru.

Pretiulu de prenumeratiune e fărte moderatu, 
incatu si celu mai sermanu economu inca ’si păte 
câștigă acestu opsioru fora de a simiti ceva greu
tate. Pentru prenumerantii cari voru trimite banii 
anticipativu pana in finea anului 1877 pretiulu e 
50 cr. de esemplariu. Pentru acei prenumeranti, 
cari voru solvi numai la primirea opului e 65 cr. 
Pentru neprenumeranti 80 cr.

Prin urmare binevoiți călele de prenumera
tiune, eventualu cu bani incassati pana la finea 
anului 1877 ale trimite la subscrisulu autoru in 
Nyiregyhâza comit. Szabolcs. Colectantiloru dela 
8 esemplare alu 9-lea li se dă gratisu.

Grigoriu T. Miculesculu.

Rogamu pe domnii aceia, a caroru 
abonamentu espira cu 1 Novembre st. v., că se gra- 
băsca cu reinoirea lui, dăca voiescu că se li se 
tramita făi’a regulatu.

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 
adressă la

Redactiunea
„GAZETEI TRANSILVANIEI" in Brasiovu.

Oiirsizln la Tovirs’a fie "ST'îen.’a
din 30 Octobre st. n. 1877.

5 °/0 Rent’a charthia 
(Metalliques) . . . 63.95 

5°/0Rent’a-argintu (im- 
prumutu nationalu). 66.80

Losurile din 1860 . 110.—
Acțiunilebanceination. 830.— 

„ instit. de creditu 212.25
Londr’a, 3 luni. . . 117.90

Oblig, rurali ungare . 79.50
„ „ Banat-Timis. 77.—
„ „ transilvane. 75.—
„ „ croato-slav. 85.—

Argiutulu in mărfuri . 104.20 
Galbini imperatesci . 5.64
Napoleond’ori . . . 9.49
Mărci 100 imp. germ. . 58.35

Redactoru rospuudietoriu si editoru

T A C O B H M II R E S I A N ÎJ.
Editiunea : Cu tipariulu luiIOANE GOTT si fiu HENRICU.

diferitelo.ru

