
F6i’a, candu concedu ajutdriale. — Pretiulu: 
pe 1 auu 10 fl., pe */< 3 fi. v. a. Tieri esterne 12 fl. 
v. a. pe unu anu seu 272 galbini mon. sunatdria.

Se prenumera la poștele c. si r., si pe la DD. 
corespondenți. — Pentru serie 6 cruceri v. a. 
Tacs’a timbrala ă 30 cr. val. austr. de fia-care 
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Resbelulu.
Brasiovu, in 28 Novembre n.

Or’a Plevnei va bate in curundu. Mulțime de 
desertori turci chiaru si din armat’a regulata a lui 
Osman se predau pe fiecare di aute-posturiloru ro
mane si russe, spuindu, ca caus’a, care i-a silitu 
a deșertă este mai cu sdma lips’a de hrana. Ori- 
c'atu ar’ micsioră ddr’ Osman-pasi’a rațiunile de hrana, 
ori-catu de inteligente si precaute ar’ fi mesurile, 
ce le-ar’ luă, diu’a numai pdte fi departe, in care 
se va vedd silitu a capitulă. Situatiunea lui inse si 
in alta privintia devine totu mai critica. Totu mai 
multu se restrenge cerculu de impresurare alu 
armateloru aliate. In 23 1. c. după o lupta de 
doue dile trupele russe au mai luatu o positiune 
din cele mai tari si bine fortificate, in preajm’a 
siantiului Praviti’a, intre Orchani’a si Etropolu. 
Turcii in numeru de 10 bataliâne au fugitu in 
disordine completa si numai apropierea nopții si 
marea obosdla a trupeloru russesci au impedecatu 
urmărirea.

F6rte ominăsa pentru Osman-pasi’a este dis- 
put’a ce s’a escatu intre turcofili, despre aceea, ca 
cu cine va trată elu despre capitulatiune. Ori-carui 
generalu russescu numai principelui Carolu uu-i va 
predă Osman spad’a s’a, scriu turcomanii. Osman 
se fi pusu chiaru conditiuuea acdst’a, cerendu că 
armat’a romana se se retraga. Vedi cei supera pe 
ei? Romanii se nu participe la onărea luării Plev
nei. Ddr’ inzedaru se turbnra turcofilii. Principele 
Carolu este si romane comandantulu-siefu alu ar
mateloru aliate, care iucungiura Plevn’a, de aceea 
Osman-pasi’a va trebui vrendu nevrendu se trateze 
cu elu cu „fostulu vasalu alu Porții otomane."

Ultimele sperantie le mai punu turcofilii in 
armat’a lui Mehemet Aii dela Orchani’a. Numai o 
energica acțiune dicu ei, ar’ mai potă scapă pe 
Osman-pasi’a. Ddr’ ce va potd incepe Mehemet Aii 
cu 30,000 6meni adunați in pripa din tdte părțile 
fagia cu numerăs’a oștire russo-romana, care dilele 
aceste a mai fostu inmultita cu o divisiune de 
grenadiri ?

T6te foile aducu scirea, după care s’ar’ fi 
datu ordinu dela cuartirulu generalu russo-romanu 
intendentiei din București de a tramîte neamenatu 
cuantitati mari de pane si pesmeti la Plevn’a. Se 
asigura, ca aceste provisiuni ar’ fi destinate pentru 
armat’a lui Osman, care ar’ fi tramisu unu parla
mentarii! in taber’a russo-romana spre a trată des
pre capitulatiune. De aici se lati si faim’a, ca 
Plevn’a a capitulatu, ceea ce inse pana acuma uu 
s’a adeveritu.

Victori’a romaniloru dela Rahov’a a produsu 
in tăta Europ’a unu efectu din cele mai favorabile 
armatei si- causei romane. Ea a venitu tocmai la 
timpu pentru că se faca se amutidsca t6te gurile 
reu voitărie. Relativii la acdsta victoria reprodu- 
cemu mai la vale unele depesie mai importante.

Finimu cu impartasirea, ca după o relatiune 
oficiala mai noua au fostu facuti prisonieri in Kars 
17,000 turci, intre cari 5 pași si 800 oficieri. 
Russii perdura 1 generalu, 30 oficieri si 469 sol
dați morti, 43 oficieri si 1790 soldați răniți.

Cetimu in „Monintoriul" :
M. S. Domnitoriului, capulu supremu 

alu Armatei Romane.
Felicitamu cu respectu si devotamentu pe înălți

mea Vâstra pentru laurii cu cari victori’a a incunu- 
natu Armat’a Romana si pe Augustulu ei Capu, prin 
luarea Rahovei.

Cogalnicdnu, 61. Chitiu, I. Campindnu, P. S. 
Aurelianu, Eug. Statescu.

D-lui presiedinte alu consiliului de miniștri.
Bucur esci.

Multiumescu din anima consiliului de miniștri 
pentru felicitările ce’mi trainite.

Me simtu mândru a Me află in fruntea vitejei 
oști romanești, care a incununatu cu lauri steagu
rile sale, a improspetatu glori’a străbună si a in- 
scrisu numele Rahovei din nou in paginile istoriei.

CAROLU.
Poradim, 13 Novembre. — Joui, Alteti’a Sa 

Principele Domnitoriu a dejunatu la Bogot, pentru a 
serbatori fericit’a luare a Rahovei de către tru
pele năstre.

Alteti’a Sa Imperiala Marele Duce Nicolae a 
ridicatu un toastu in sanetatea Altetiei Sale Principe
lui României si a armatei romane. Alteti’a Sa prin
cipele Domnitoriu a respunsuridicandu unu toastu in 
sanetatea Majestatei Sale Imperatului, a Altetiei 
Sale Imperiale Marelui Duce Nicolae si urandu is- 
banda armateloru aliate.

Revist’a politica.
Brasiovu, in 27 Novembre n.

In camer’a din Budapest’a se desbate de cinci 
dile proiectulu unui codice penalu pentru 
Ungari’a, singurulu stătu in Europ’a, care, cumu 
dise referentulu, inca nu possede o lege penala 
sistematica. Autorulu acestui proiectu este eruditulu 
secretarii! de stătu Csemegi. In au. 1874 proiec
tulu a fostu presentatu camerei, care l’a datu unei 
comissiuni spre revisiune; in 1875 a venitu din 
nou inaintea camerei si a fostu esaminatu de atunci 
cu scrupulositate in secțiunea judiciara. Acuma a 
fostu primitu de catra adunarea deputatiloru de 
basa a desbaterei speciale.

Astadi se va deschide cu ceremonialulu inda- 
tinatu sessiunea corpuriloru legiui- 
16 r e ale României. Presiedintele consiliului 
ministriloru d. I o n u B r a t i a n u va dă cetire 
mesagiului domnescu de deschiderea sessiunei ordi
nare in numele Domnitoriului. Este 6re de lipsa 
se mai accentuamu marea importantia a acestei 
sessiuni? Auspiciele, sub cari se readuna represen- 
tantii tierei, sunt cele mai bune. Fia că tramisii 
poporului Se se petrunda de marele momentu si se 
premdrga natiunei cu esemplulu de strensa unire 
si solidaritate pentru interessele mari ale tierii!

Cabinetulu Broglie-Fourtou s’a vediutu in fine 
silitu a se retrage dela potere. In loculu lui a 
chiamatu Mac Mahon unu ministeriu asia nu- 
mitu de afaceri, care inse in adeveru represinta 
totu principiele si vederile cabinetului demissionatu. 
Pers6nele din cari se compune noulu guvernu sunt: 
generalulu Grimandet de Rochebouet presie
dinte alu consiliului si ministru de resbelu; Ban- 
n e v i 11 e la esterne; W e 1 c h e la interne; L e- 
p e 11 e t i e r la justiția; D u t i 11 e u 1 la fiuaucie 
astronomulu F a y e la instrucțiunea publica; Oz en- 
ne la comerciu; Grueff la lucrările publice si 
amiralulu R o u s s i n la marina. In 24 Novem
bre s’a presentatu noulu ministeriu inaintea senatu
lui si a camerei si a declaratu ca programulu seu 
este a remanfi afara din cerculu lupteloru politice. 
„Vomu respectă legile tierei. După o lunga perioda 
de agitațiune Franci’a are lipsa de liniște; in anulu 
acest’a mai cu stina trebuie se ne preparamu pen
tru espositiunea din 1878. Vomu face totu spre 
a mediuloci o buna conducere a afaceriloru. Vomu 
respectă si vomu face se se respecte constitutiunea 
republicana; ea va trece intacta iu manile urmasi- 
loru noștri, indata ce presiedintele va află de bine 
a incredintiâ poterea unui ministeriu esitu din parla- 
mentu; pana atunci inse ne vomu strădui a sus- 
tiend ordinea si pacea. Presiedintele cere ca se ne 
ajutati la opulu de liniștire si contdza pe patrio- 
tismulu d-v6stre.“ Declaratiunea acdst’a a presie- 
dintelui noului cabinetu a fostu primita in senatu de 
catra monarchisti cu aplause, de catra republicani 
inse cu-o tăcere fdrte semnificatăre. Adunarea de
putatiloru inse nu s’a marginitu la atat’a. Aci a 
interpellatu M a r c e r e in privinti’a formarei ca
binetului. „N’aveti nici o partita in parlamentu — 

i le dise elu — representati numai poterea perso
nala." Singurulu mediulocu de a liniști tidr’a este 
recunăscerea drepturileru parlamentari; elu con
jura pe miniștrii a spuue adeverulu prosiedintelui, 
că se fia crutiata tidr’a de crise uoue. Ministrulu 
W e 1 c h e dise ca presiedintele are dreptulu după 
constitutiune a numi si unu ministeriu estra- 
parlamentariu (a carui’ă membri nu făcu parte nici 
din senatu nici din camera;) voimu impacare si 
liniștire nu aducemu nimenui resbelulu; vomu as
cultă de lege numai probitatea si inbirea de patria 
ne va conduce.

Cu tdte declaratiunile aceste inse a primitu 
adunarea deputatiloru cu 323 contra 208 voturi 
urmatărea moțiune a dep. F e r r y : „Considerandu 
ca ministeriulu din 23 Nov. după compunerea si 
organisatiunea s’a este o negare a drepturiloru 
natiunei si a drepturiloru parlamentare si pdte con
tribui numai a mari cris’a, care dela 16 Maiu in- 
c6ce apasa greu asupra afaceriloru: camer’a de
clara, ca nu p6te intră in nici unu feliu de rela
tiune cu acestu guvernu si trece la ordinea dilei. “ 
— Camer’a dti?’ nu a asteptatu că se viia mini
steriulu si sei declare resbelulu, ci i l’a declaratu 
ea indata ce a pasitu pe aren’a parlamentara. In 
modulu acest’a situatiunea a devenitu aprăpe nesu- 
feribila. Maresiululu Mac-Mahon a pornit’o pe-o 
cale fdrte retacita si periculâsa. Elu contrapune 
guvernulu personalu vointiei natiunale si s’a de
claratu ca va continuă politic’a resisten- 
t i e i. Continuarea acdst’a inse nu se pdte fini de- 
catu cu resturnatura de stătu sdu revolutiune. 
Ministeriulu de facia estra-parlamentariu ’si-a in- 
ceputu activitatea cu arestări in massa făcute in 
capitala. S’au gasitu placate afisiate in suburbiele 
din Parisu, cari contienu amenintiari contra 
guvernului. Banuieal’a ca insu’si agenții guvernu
lui au respanditu aceste afisie provocatdrie, este, 
credemu, tocma acuma fdrte indreptatita. Guver
nulu ar’ voi se provdce o mica revolta pentru că 
se aiba cuventu a intrebuinti’a forti’a. Niciodată 
dela 1870 incdce situatiunea Franciei nu a fostu 
mai critica. Se speramu ca libertatea parlamen
tara, ca drepturile natiunei francese voru esi invin- 
gatdre si facia cu acestu guvernu estra-parlamentariu.

Junctiunea calei ferate orientale cu a României.
Intre fremetulu armeloru din vecinetate se 

aflara dmeni, cari din o cestiune național-economica 
făcură unu calu mare de batalia, cumu sunt cei 
de rass’a Holstein. Noi, atatu că cetatieni de stătu 
catu si că locuitori ai acestui municipiu numitu 
Brasiovu, de ani 31 avuseramu ondrea nici-odata 
ceruta de a participă in persdna la tdte Întreprin
derile consiliului municipale in cestiunea caliloru 
ferate, incependu dela prim’a deputatiune tramisa 
la Presburg si la Vien’a iu a. 1847 de aici si 
din Sibiiu. Astadi inca nu potemu remand indi
ferenți la o cestiune de atata importantia si ne 
place a crede, ca compatriotii si concetatienii nostrii 
sunt totu de acdsta părere; de aceea ne tienemu 
de a ndstra datoria a semnală stadiulu, in care 
ajunse aceeași.

Lectorii „Gazetei" ’si voru aduce aminte de 
luptele nenumerate si grele, prin care a trecutu 
cestiunea impreunarei caliloru ferate la vreo fron- 
taria transilvano-romana. Acelea lupte insogite de 
intrige si certe intre diversele partite, pe la gu
verne si parlamente au decursu dela 1856, de 
candu cu prim’a deputatiune la București, pana 
candu successe abia, că guvernele tieriloru limi
trofe se inchiaie in a. 1875 cunoscut’a conventiune 
ratificata mai apoi de catra parlamente si sanctio- 
nata de capii ambeloru staturi. S’a vediutu inse, 
ca junctiunea pe la Brasiovu-Temisiu-Predealu a 
fostu combătută cu focu, inse nu numai in ca
merele din București, ci si in cele dela B.-Pest’a. 
Mai multu: chiaru partit’a Rosetti-Bratianu face 
calu de batalia din acdsta junctiune contra „albi-



loru", precandu de alta parte in Ungari’a si Tran
silvania nu vei află, unu singuru diuariu ungu- 
rescu, care se nu se folosăsca de tăte ocasiunile 
spre a mustră pe ministeriu atatu pentru inchia- 
ierea conventiunei comerciale cu Romani’a, prin 
care s’au omori tu mai multe ramuri de 
indusria ungaro-transilvana, catu si 
pentru conventiunea junctiunei, prin care a sacri- 
ficatu interessele Transilvaniei interesseloru socie
tății austriace a caliloru ferate din Ungari’a- 
Bauatu. Asiadăr’ agitațiunea contra ambeloru con- 
veptiuni se afla pana in diu’a de astadi in perma- 
nentia si noue ni se pare, ca ea nu va incetă 
niciodată. ,

In 29 Sept. a. c. agitațiunea pentru junctiune 
străbătu si in camer’a comerciala dela 
Brasiovu, unde se presentă ărasi in form’a 
unui calu de batalia mai „sirăpu" decatu celu dela 
Bucuresci. Membru onorariu dn. comite Iuliu 
Schweinitz (fostu oficieriu in armata, casatoritu 
iu famili’a c. Nemeș) află cu cale a o rapedi in 
discussiune prin urmatări’a moțiune: Considerandu, 
ca lucrările de constructiunea calei ferate pe la 
Predealu snnt sistate din partea României, este 
pericolulu apropiatu, ca guvernulu romanescu atatu 
va traganâ acea constructiune, pana candu calea 
ferata dela Orsiov’a se va termină mai curendu si 
se va deschide pentru comunicatiune. Deci guver
nulu ungurescu t r e b u e se ia mesuri fora ama- 
nare, că Romani’a se reincăpa din partea sa cons
tructiunea calei ferate, său de nu, i n s a s i U n- 
gari’a se o ia asupra’si si se termine 
acea cale, ăra in acestu casu vam’a (duan’a, do- 
gan’a) comuna se se edifice pe teritoriu ungurescu." 
Oricine vede, ca asia vorbesce cineva din siea, de 
pe calare.

Acea moțiune a nobilelui comite Schweinitz 
se luă in discussiune, cumu se dice meritoria, nu
mai in siedinti’a in 5 Nov., ca-ci cumu se pare, 
noulu presiedinte alu camerei corn. dn. C. Fabri- 
cius ii lasă timpu, că se se mai căca in capetele 
sapientiloru membrii. In acea di inse secretariulu 
camerei dn. âdvocatu I. Hintz, barbatu cu minte 
agera si camu pessimistu din firea sa, dupace dete 
informatiuni ample asupra statului cestinnei, esi cu 
propunerea, că se se inaintedie petitiuni catra mi- 
nistrulu de cornerciu, in care camer’a se căra ase- 
curarea constructiunei calei ferate pe teritoriul u 
romanescu si midiulocirea, că localitățile de vama 
internaționala se se edifice pe teritoriulu transil
vanii ; ăra mai departe dn. secretariu e de părere, 
că se incete orice agitațiune in acăsta causa.

Nu asia cornițele Schweinitz. D-lui spune ca
merei in termini categorici, ca Romani’a nu. va fi 
in stare se termine calea ferata pana la termiuulu 
defiptu in conventiune, prin urmare, ca calea ferata 
dela Orsiov a se va deschide mai curendu, de catu 
cea dela Predealu. De aici apoi va urmă după dsa, 
ca totu comerciulu se va abate din Transilvani’a 
prin Banatu la Orsiov’a. Generosulu comite se mai 
teme inca si de altu-ceva: ca dăca nu se va face 
unu magazinu colossale la gar’a dela Brasiovu, co
merciulu intregu va trece dela noi la Ploiesci. 
Prin urmare, ăta totu atatea cestiuni de viătia si 
de mărte pentru Transilvani’a.

Din tăte acestea premisse c. Schweinitz in- 
chiaie asia: „Romani’a nu păte său nu vrea se’si 
tiena parol’a ; prin urmare t r e b u e se se inchiaie 
conventiune noua, in care se se stipuledie, că pe 
teritoriulu romanescu se faca Ungari’a calea ferata." 
De aci incolo corn. Schw. insiste cu totuadinsulu 
pentru agitațiune catu se păte mai energiăsa si 
mai intinsa in parlamente, la guvernu, in pressa 
(si mai unde ?); imputa greu guvernului ungurescu, 
ca fagia cu Romani’a fusese asiă de indulgenta 
atatu la inchiarea conventiunei comerciale, catu si 
la a calei ferate. Acelea imputări le adoptara si 
alti membrii ai camerei comerciale, reflectară inse, 
ca tocma de aceea positiunea proiectata acilea nu 
va fi luata in nici o consideratiune la ministeriu, 
din causa, ca acela face totu pe voi’a României (?). 
Dăr’ dn. Schweinitz nu se lasă cu una, cu dou’a, 
ci continuă a’si apară punctulu seu de vedere cu 
energia militaria, de si atatu de reu, in catu dăca 
sunt adeverate cele comunicate in acăsta materia 
in făi’a ministeriala „Kelet" Nr. 268, atunci ne 
miramu, cumu de nu ’iau deschisu capulu ceilalți 
membrii presenti, imbatrîniti aci in Brasiovu, cu
noscători de regiunea Predealu, amblati de nenu- 
merateori in Romani’a. In fine, după lungi des- 
bateri se decise a se inaintâ din partea camerei 
comerciale petitiune la ministeriu, inse fora ca se 
amerintie pe Romani’a in sensulu pretensiuniloru 
dlui Schweinitz, cărui i se potea respuude 
fărte pe scurtu, cu sententi’a cunoscata prea bine 

la germani: „Man merkt den Zweck und wird 
verstimmt." I se mai potea dă informatiune despre 
noulu coutractu inchiaiatu intre guvernulu României 
si intreprenorulu anglu Crawley, in poterea caruia 
după trei luni dela incheiarea pacei trebue 
se se reincăpa si continue lucrările la calea ferata 
dintre Ploiesci si Predealu.

Dăr’ c. Schweinitz pretinse că se se faca sila 
României. Amu dori se scimu, de ce natura ar’ 
potâ se fia acea sila tocma a c u m u , candu pe 
teritoriulu României se făcu doue caii ferate, adeca 
dela Fratesci la Zimnicea si dela Bender la Galați, 
cu capitalurile Russiei. C. Schweinitz 
cere cassarea conventiunei din urma privităria 
la calea ferata Ploiesci-Predealu. Nimicu mai po- 
pulariu in Romani’a decatu o > pretensiune că acăst’a 
mai alesu acuma, candu la potere se afla tocma 
oppositiuuea din 1875. Der’ c. Sch. pretinde totu- 
odata inchiarea unei alte conventiuni pe gus- 
tulu seu. Noi nu potemu se scimu, ce respunsu ar’ 
dă in momentulu de fagia dn. Mich. Cogalniceanu 
că ministru de esterne si cliiaru intregu ministe- 
riulu romanescu la o pretensiune asia de „cata- 
născa" ; ne temeniu inse fărte, ca in loculu Ro
mâniei mici si asuprite, ar’ respunde Russi’a di- 
cundu: „Romani’a se afla astadi in mediu- 
lodulu modestei sale armate acolo, unde o am in- 
vitatu eu că se stă alaturea cu mine; ca deocam
dată nu are nici bani nici timpu, că se ve faca 
voue calea fe.ata dela Ploiesci inainte; dăr’ dăca 
ve pasa asia multu de acea cale, lasati, ca o făcu 
eu, in catu pre candu veți fi voi gat’a cu liniăr’a 
văstra de patru miliarie si cu tunellele cumplite 
din Predealu, am se ajungu si eu acolo cu lini’a 
romanăsca. Voi sciti, ca in a. 1849 v’am facutu 
in patru septemani siosea si poduri pe la Oituzu." 
V’ar’ placea acestu limbagiu domniloru din Secu
ime ? Noue nu.

Comitelui Schweinitz ii este frica se nu se 
deschidă calea ferata banatiăna pe la Orsiov’a pe 
l-a Aprile 1878, precumu a predisu „Fremden- 
blatt", ca-ci după densulu in acelu casu comerciulu 
si industri’a Transilvaniei ar’ fi omorite, precumu 
crede si „Kelet".

Dăr’ mai antaiu, credu densii seriosu, ca gu
vernulu Ungariei va fi gată cu calea sa ferata pe 
1 Aprile 1878 pana in Predealu ? Noi nu credemu,

Suntemu fărte recunoscutori corn. Schweinitz, 
ca l’a prinsu mila mare de industri’a si de co
merciulu Transilvaniei. Dorimu inse fărte, că .se 
scimu, care industria si care comerciu ’lu intie- 
lege densulu. Noi că ardeleni autochtoni (nămu de 
nămu, din văcuri) nu cunăscemu nici o industria 
ardelăna, care se se afle in periculu de a mai fi 
sugrumata, ca-ci ea cu esceptiuni puginu cumpani- 
tărie este omorita mai de inainte. Dăra in
dustri’a mare? Vomii respunde dlui comite si ca
merei intregi cu esemple scăse din cei de pe urma 
douedieci de ani. La Brasiovu si prin pregiuru 1 
fabrica de tortu (bumbacu), 3 de catranitie, 1 de 
smaltiuitu (Email, pentru ăle de feru), 1 mare de 
farina usiăra (la Satu-lungu), 1 de portielanu, 
1 de caramidaria, 1 bereria mare, mărte tăte. Mi
nele de feru dela Brescu, Covasn’a, Fiile, Szt.- 
Domokos, Hermâny etc. omorite cu perdere de peste 
doue miliăne florini. La Sibiiu si impregiuru 1 
fabrica de zacharu, 4 fabrice de charthia (Orlatu, 
Cârtiesiăr’a, Avrigu, Padurea-tenera) mărte, 1 fa
brica de torsu lana, 1 de chemicalii, 1 bereria 
renumita (Orlatu) ingenunchiate. La Clusiu fabric’a 
de zacharu in ruine, măr’a de charthia mărta de 
multu. Mărei de charthia dela Aiudu nici de nume 
nu i se mai aude. Cea dela Bogat’a, cea dela Csik- 
Szt.-Mârton sterse de pe pamentu. Fabric’a cea 
mare de charthia. dela Petreni (Petersaorf) lenga
S.-Sabesiu, cadiuta de doue ori cu perdere de 
260 mii florini si astadi vegetandu cu alu treilea 
capitalu. Fabric’a dela Zernesci ingenunchiata la 
grati’a banciloru. Vomu dice puginu diece miliăne 
perdute in acestea intreprinderi enumerate acilea.

Cine se fia in stare de a numerâ intr’unu simplu 
articlu de diuariu tote loviturile si desastrele venite 
peste industri’a transilvana multu mai inainte de 
cele doue conventiuni atatu de aspru judecate ? 
Acelea conventiuni au alta destinatiune multu 
mai simpla: Se dă junghiatur’a de gratia 
(den Gnadenstoss) industriei mici, care si ea se 
află de mai inainte in băla de hectica, ăra conven- 
tiunile au numai se’i acceleredie ăr’a mărtii. Dăr’ 
căușele bălei trebue se se caute, său ca ele se afla 
cu totulu airea, precumu in lipsa de capitaluri, 
său capitaluri nespusu de scumpe, candu e sciutu, 
ca industri’a nu sufere capitalu mai scumpu, decatu 
6°/0 î lipsa totala de incuragiare din partea statu
lui ; lipsa de curagiu propriu si perseverantia la 

intreprinderi; miserabile si gretiăse rivalitati n a- 
t i o n a 1 i chiaru si pe terrenulu industriei; blas- 
temulu vechiu alu privilegiuriloru.

Comerciu ? Ce comerciu transilvanu in- 
tielege c. Schweinitz ? Dăra nu pe celu de t r e n- 
tie multicolăre, portatu de armeni, evrei, sasi in 
boltisiăre impotionate? Acela este pure passivu, 
care ne scăte miliăne din pungi dela toti cati mai- 
mutimu luxulu omoritoriu alu europeniloru apuseni, 
care pentru noi este ciuma si colera. Comerciulu 
de transito ? Apoi acela se opresce in Brasiovu 
său in Ploiesci ?

De altumentrea noi ne-amu desvoltatu ideile 
năstre national-economice tocma si asupra acestoru 
ceștiuni atinse acilea, de mai multe ori, ăra mai 
pe urma in cei 12 articlii din a. 1876 ; de aceea 
curmainu astadata reflexiunile năstre in sperantia, 
ca camer’a comerciale va mai reveni asupra loru, 
candu apoi nu vomu fi siliți se absentamu dela 
siedintiele ei. G. B.

Dela Sabesiu ni se tramite spre publicare 
urmatoiiulu Processu verbale alu adunâ- 
rei alegatoriloru români din Sabesiu, tienuta in 4 
Novembre 1877.

1. La timpulu hotaritu fiindu adunați mai 
toti alegatorii români si unu mare numeru din 
poporatiunea româna a orasiului Sabesiu si din sa
tele vecinate, alegatoriulu Samoila Radu, unulu 
dintre barbatii, cari au convocatu acăsta adumare 
a alegatoriloru, impartasiesce: ca dlu advocatu Dr. 
Stefanu Pecurariu, deputatulu acestui orasiu la uni- 
versitatăa fundului regiu — venindu pre scurtu 
timpu la Sabesiu — s’a dechiaratu a fi gat’a a-si 
dă săm’a in totu momentulu despre activitatea s’a 
desvoltata că deputatu alu Sabesiului la universi
tate si a o pune la apreciarea alegatoriloru. Acăst’a 
impregiurare a datu unor’a indemnulu de a con- 
chiamă acăst’a adunare, care mai inainte de tăte 
aru fi se se constitue.

2. Adunarea aclama de presiedinte pe dlu 
senatoru Ioanu Piso, dirigintele politiei urbane, si 
de notariu pre domnuln Ioanu V. Barcianu candi- 
datu de advocatura.

3. La propunerea presiedintelui adunarea in
vita pe deputatulu Sabesiului la universitatea fun
dului regescu Dr. Stefanu Pecurariu a-si face ra- 
portulu.

4. Domnulu deputatu Dr. Stefanu Pecurariu, 
— după o scurta introducere, in care face istori- 
culu universității din vremile betrâne până la anulu 
1868 si de atunci incăce, ilustrându pusetiuuea si 
sfer’a ei de dreptu din trecutu si din deceniulu din 
urma -- mai alesu fagia de preponderant’a majo
ritate a locuitoriloru nesasi din fondulu regiu, si 
araintindu unele capitale fapte si porniri provenite 
numai si numai din nascutulu egoismu, separatis- 
mu si nedreptate a majorității sasesci din universi 
tate cu deosebire la cestiuuea tractanda despre im- 
partasirea tuturoru locuitoriloru de pe fundulu re
gescu la averea universității; — trece la meritulu 
causei facandu istoriculu recentei sessiuni a uni
versității.

Domnulu deputatu esplica ca cu ocasiunea 
reorganisarei de acum a universității, si anume in 
decursulu desbateriloru despre statorirea statutului 
pentru viăti’a interna si esterna a universității, in 
ce chipu a nisuitu maioritatea sasăsca a deputati- 
loru prin cunoscut'a loru desteritate ominăsa cu 
calculatiune la venitărele eventualitati se faca pe deo
parte impossibila mișcarea celoru-lalti conlocuitori 
pucinu representati in universitate, ăr’ pe de alta 
parte comitelui presiedinte alu universitarei se-i 
detraga din mana poterea, care o avusese pana aci 
alti comiți ai sasiloru in Sibiiu.

Minoritatea inse, anume deputății romani, dlu 
reportoriu si colegulu seu Dr. Avramu Tincu, nepo- 
tendu primi si aprobă acăst’a manopera a maiori- 
tatii, au insiuuatu unu votu separatu bine inte- 
meiatu la guvernu care apoi nu numai ca n’a apro- 
batu elaboratulu maioritatii ci — conformu com- 
petentiei — l’a si retramisu cu observatiunile sale 
spre intregire.

Dăr’ maioritatea nevoindu de locu se tiena 
contu de acăst’a competintia a guvernului, cornițele 
presiedinte s’a vediutu nevoitu — amesuratu indru- 
marei primite dela guvernu — a redactă numitulu 
statutu prin minoritatea deputatiloru, ceea ce s’a 
si intemplatu.

Astadi din caus’a cerbicăsei tienute a maiori
tatii facia cu guvernulu supraveghiatoriu, siedin
tiele universității suntu amanate.

Acăst’a a fostu — dice dlu reportoriu — tie-



nut’a s’a la- universitate si dechiara a fi gafa se- 
si depună la momentu mandatulu, ddca convicțiu
nea s’a, care l’a condusu in activitatea s’a, n’aru 
fi si a alegatoriloru sei.

La finitulu acestui raportu ascultatu cu în
cordata atențiune de intrdg’a adunare, presiedin- 
tele invita pre acdst’a din urma a se pronunciâ cu 
tdta francheti’a si sinceritatea asupr’a tienutei dlui 
deputatu Dr. Pecurariu.

5. Avendu cuventulu dlu Danilu Davidu, di
rigintele scdlei romane, felicită pre domnulu Dr, 
Pecurariu pre deoparte pentru ca este celu antaiu 
deputatu romanu la universitate, care si-a tienutu 
de datorintia a se presentâ in midiloculu alegatori
loru sei pentru a dă conformii usului constituțio
nale, sdma de activitatea sea; pre de alta parte 
’si-espriina recunoscinti’a pentru resolut’a tienuta. 
a dlui deputatu facia de o asiâ mare maioritate, 
si mai alesu de pernicidsele intentiuni ala aceste?a 
cu privire la interesele vitali ale romanilorj si a 
celoralalti civi nesasi din fundulu regiu.

Din acestea motive propune cA, present’a adu
nare a alegatoriloru se esprims indestulirea si re
cunoscinti’a s’a deputatului orasiului Sabesiu la uni
versitatea fundului regp'scu, dlui Dr. Stefanu Pecu
rariu si aprobandui. toti pașii facuti in acdst’a cali
tate a s’a se-in invite a nu se abate din acăst’a 
cale dandui si cu aeestu prilegiu unanimulu votu 
de încredere.

Presiedintele pune la desbatere propunerea 
domnului Davidu.

6. Luandu cuventulu domnulu Ioanu V. Bar- 
cianu constata adeverulu celoru dise de dlu depu
tatu, esplica pusetiunea care au trebuitu se iâ cei 
doi deputati romani facia de tendiutiele maioritatii 
sasesci si facia de nisuinti’a guvernului, prin care 
ni-se lașa celu putienu resuflarea cu privire la afa
cerile acestei universități administratâre de sute 
mii floreni storsi mare parte din suddrea romanu
lui, pre candu maioritatea sasdsca ambla a ne 
trânti odata pentru totuddun’a la pamentu. — 
Apr6ba tienut’a deputatiloru romani cu atatu mai 
vertosu ca prin aceea a scapatu universitatea de 
octroatiuni cu urmările neprevediute, si a incunju- 
ratu alte dispositiuni desatrudse pentru toti. —

In fine se dechiara pentru propunerea dlui 
Davidu si o recomanda adunarei spre primire. —

7. După ce mai vorbescu domnii Ioanu Dea- 
cu protopopu, Avramu Mog’a proprietariu si alții 
pentru primirea propunerei dlui Davidu si ne mai 
facanduse alta propunere, presiedintele intrdba, dd- 
ca adunarea primesce acea propunere ori bâ. —

8. Adunarea intrdga ridicandu-se de pe scaune, 
prin indelungate manifestatiuni de consimțire, de
chiara ca primesce propunerea dlui Davidu că con- 
clusu alu acestei adunari. —

La propunerea dlui Ioanu Munteanu, ad- 
vocatu,

9. Adunarea hotaresce in unamitate a se adu
ce aeestu procesu verbale la cunoscintia publica 
pe calea- diareloru ndstre politice din Sibiiu si Bra- 
siovu, si a inmanuă unu esemplariu in semnu de 
deosebita distinctiune domnului deputatu Dr. Ste
fanu Pecurariu. •—

La propunerea d. presiedinte,
10. Verificarea acestui procesu verbale se con- 

crede d-loru Ioanu Munteanu, Davidu si Ioanu 
Germanu.

11. După acesta presiedintele, — multiamindu 
adunarei pentru esemplar’a ordine si concordia, do
vedita si de asta data,. — dechiara adunarea de 
încheiata.

D. u. s.
1. Piso, Ioanu V. Barcianu,

preș. notariu.
12. S’a cetitu si aflandu-se aeestu procesu 

verbale conformu adeverului s’a verificatu.
Sabesiu, in 4 Novembre 1877.
D. Davidu, Ioanu Germanu, Ioanu 

Munteanu.

generalulu baronu Meyendorff, ceea ce ’i-a facutu se renun- 
tie a’si face drumu pe podu. După ce a suferitu perderi 
considerabile, inimiculu a profitatu de o cetia desa pentru a 
trece pîrîulu cu peciorulu si a fugitu iu direcțiunea Lom- 
Palancei. O bateria de artileria calaretia, alu 2-lea reg. de 
roșiori si unu detasiamentu de cavaleria russesca au urmaritu 
pe inimicu, care ’si parași bagagiele si 150 de carte cu 
munitiuni. Mai multi turci au fostu facuti prisonieri. Acumu 
orasiulu Rahov’a si positiunile, cari o domina, sunt cu des- 
eversire ocupate de trupole ndstre si de cavaleri’a russesca.

Pe lenga perderile, ce vi s’au adusu deja la cunos; 
cintia, avemu inca de constatata 110 morti si raniti- 
intre acești din urma se afla majorulu Mateescu, rănita in 
fruntea batalionului seu. Tdte trupele sunt acumu sub co- 
mand’a generalului Lupu.

Vineri, 28 Oct. st. v. M. S. Domnitoriulu a mersu 
de diminetia si a visitatu pe d. coloneta Zukoff, siefu alu 
escortei Maj. Sale Imperatului, care, in urm’a rauiloru ce a 
primita la batali’a dela Gorni-Dubnik, se afla bolnavu in 
Poradim. Iualtimea S. s’a intretieuutu catuva timpu cu d. 
coloneta Znkoff’ informauduse asupr’a impregiurariloru, iu cari 
a fostu rănita si felicitaudulu pentru bravur a s’a, a bine
voita a’i conferi medali’a de auru pentru „Virtutea militară." 
De aci înalt. S. s’a intorsu la cuartirulu seu, uude a pri
mita pe d. coloneta Falcoianu, numita siefu de statu-majoru 
generata alu armatei de operațiune romana. Mari’a Sa a 
intrunitu la dejunu pe locotenentulu generata principe Emil 
Wittgenstein, adjutantu alu Maj. S. Imperatului si pe colo
neta Wellesley, atasiatu militariu alu ambassadei britanice 
la St.-Petersburg. In liniile romane nu s’a petrecuta nimicu 
importanta in acea di. La avant-posturilendstres’aupresentatu vr’o 
70 de bulgari, fugindu din Plevn’a din caus’a lipsei de 
hrana. Pe la orele 7 ser’a locotenentulu generata Skobeleff 
a ocupatu cu assaltu transieurile înaintate ale turciloru din 
fați’a positiuuiloru sale pe Muntele verde in vecinătate de 
Brestovetiu. La 11 6re ser’a inimiculu, care fusese gonitu 
de pe prima cresta a acelui mamelonu a încercata se o ia 
inapoi, der’ a fostu respinsu de salvele posturiloru înaintate 
russesci si generalulu Skobeleff s’a intaritu in positiunile 
cucerite. La 5 de diminetia turcii au facutu noua încercare 
de assaltu, der’ au fostu erasi respinși cu mari perderi 
aparente.

Sambata, 29 Oct. a urmata tdta diu’a o viua bom
bardare, din positiunile ndstre si din positiunile russesci, in 
contr’a forturiloru si reduteloru inimice si asupr’a orasiului 
Plevn’a. Pe la orele 2 din ndpte, turcii au facutu in nu- 
meru mai mare, unu nou atacu asupr’a positiuniloru ocupate 
in diu’a precedenta de generalulu Skobeleff pe Muntele verde. 
Lupt’a a fostu fdrte viua, inse s’a terminata cu respingerea 
completa a inimicului, care, in acesta noua si zadarnica în
cercare a suferitu perderi mari si simtitorie.

Dumineca, 30 Oct. M. S. Domnitoriulu a mersu, la 
drele 10'/4i la Bogot la cuartirulu A. S. i. marelui duce 
Nicolae, unde ambii comandanți s’au inteinpinatu cu cea mai 
mare cordialitate si au luata dejunulu impreuna. După de
junu marele duce si Domnitoriulu s’au indreptatu spre un’a 
din bateriile de assediu inaintate, care tragea salve de ba
terii asupr’a orasiului Plevn’a. Alteti’a Sa imp. si înalt. 
Sa se opriră aici apr6pe o dra, observandu efectulu poter- 
niciloru projectile si după acest’a Domnitoriulu se intdrse pe 
la 6rele 5 si jum. la Poradim, unde prandi cu Maj. Sa 
Imperatoriulu. Pe la drele 6 sdr’a se audira impuscaturi pe 
arip’a stenga a trupeloru romane spre positiunile ocupate de 
corpulu alu IX-lea alu armatei imperiale. Bateriile romane 
deschiseră imediata unu focu viu asupr’a Bucovei si baterii- 
loru turcesci spre a sustiene foculu artileriei russe, der’ 
împușcaturile audite fiindu unu simplu schimbu intre avaut- 
posturi de ambele parti, tunurile incetara peste puținu 
acțiunea loru si totalu reintra in linisce. La midiuloculu 
noptiei la dr’a 1 s’a mai trasu o salva generala de artileria 
spre a alarmă si osteni pe inimicu.

Luni, 31 Oct. v. M. S. Domnitoriulu a pornita dela 
marele seu cuartiru la drele 10’/2 si a mersu la Verbiti’a, 
unde a fostu primita de d. generata Cernatu, comandantuln 
armatei active romane si de intregulu statu-majoru generata. 
De aici înalt. S. a mersu calare, însoțita de dnii generali 
Cernatu, Radovici, inspectoru generata alu cavaleriei, si 
Mânu, siefu alu artileriei armatei si de oficierii statului- 
majoru generata si a inspectatu positiunile armatei ndstre 
spre drept’a

Zon’a ocupata de trupele romane formeza o linia în
tinsa neîntrerupta, care incepe dela Grivitz’a si urmeza fora 
solutiune de continuitate peste Vidu pana la Dolni-Etropol. 
Arip’a stenga, sprijinindu-se pe trupele imperiale ale cor
pului alu IX-lea (Krudner), este formata de divisiunea 2-a 
sub comand’a colonelului Cerchezu, care ocupa totu-deodata 
transieurile si paralelele ndstre in fați’a intaririloru inimice. 
Apoi imediata lenga divisiunea 2-a incepu bivuacurile divi- 
siunei a 3-a, comandata de colonelulu George Anghelescu, 
cari se intindu înaintea Verbitiei si in fați’a positiuniloru 
inimice dela Bucov’a, avendu asemenea trupele sale detasiate 
pentru ocuparea retransiamenteloru si a lucrariloru ndstre 
de întăriri. Prelungirea acestei linii o formeza brigad’a 
Sachelarie, care ocupa redutele, sagetele si lunetele ndstre

Buletine dela theatrulu resbelului.
Cetimu in „Monitoriulu oficialu:

Dlui ministru [alu afaceriloru străine. 
Poradim, 11/23 Novembre.

După assaltele repeți te dela 7 ale curentei turcii au 
evacuatu Rahov’a, convinși, ca le va fi impossibilu de a se 
mantiene intr’ens’a. In ndptea de 7 spre 8 ei au facutu o 
încercare desperata pentru a’si face drumu pe podulu dela 
Ogostu. Tdte atacurile loru au fostu zadarnice, gratia opu- 
nerei eroice a unui batalionu din I-ulu regimentu de doro
banți, sustienutu de cavaleri a si artileri’a, comandate de 

in fați’a Opauezului, avendu si trupe in reserva .spre a se 
aruncă pe punctele, cari ar’ fi atacate. Apoi vine brigad’a 
de cavaleria Rosnovanu, care mantiene legatur’a intre tru
pele romane de pe malulu dreptu si stengu alu Vidului si 
se tieue in contacta cu divisiunea 4-a peste Vidu, sub co- 
mand’a generalului Racovitia, compusa diu brigad’a Cantilli, 
brigad’a Boranescu, brigad’a de calarasi Formacu si brigad’a 
de roșiori Cretienu si cari trupe la rondulu loru se lega de 
divisiunea imperiala de grenadiri a goneralului Danilovu. 
De aci apoi incepu trupele imperiale, cari continua cerculu 
impregiurulu Plevnei, garda, infanteria si cavaleria, trupele 
generalului Skobeleff si Zotow si se impreuna cu corpulu 
alu IX-lea (Krudner), care este pe arip’a stenga a ndstra.

Tdte aceste trupe romane, cari sunt dispuse impreuna 
unele lenga altele pe o linia neîntrerupta, sunt sub comand’a 
directa a comandantului armatei romane, generalulu Cernatu, 
si sub inalt’a comanda si direcțiune a comandantului-siefu 
alu intregei armate russo-romane înaintea Plevnei, M. S. 
Domnitoriulu. Divisiunile dela aripe a 2-a si a 4-a au a so 
intielege asupr’a miscariloru imediate, si iii casu de atacuri 
cu comandanții trupeloru vecine russe.

Continuarea der’ a acestei linii spre dropt’a fii in
spectata in acea di de M. S. Domnitoriulu, care merse pe 
lini’a avant-posturiloru ndstre, la 500 metri distantia do 
acele ale inimicului, în positiunile ocupate de brigad’a Sa- 
chelari pe lini’a paralela cu intaririle turcesci dela Opanez 
pana spre satulu Susurlu. înalt. S. inteinpinatu si însoțita 
de coloneta Sachelarie si Rosnovanu, trecu pe dinaintea ve- 
deteloru ndstre de calarasi si se iudreptă spre sagetele diu 
fați’a Opaneznlui. In prim a sageta M. S. descăleca si dupace 
observă positiunile turcesci, dete ordinii artileriei, cu caro 
eră armata saget’a a deschide foculu in contr’a unei trupe 
de cavaleria si asupr’a mai multorii ciredi de vite ale ini
micului, cari esisera in valea dominata si protegiata de in
taririle sale, spre a se folosi do furagiulu ce poteau culege. 
Obusele ndstre isbira fdrte precisu asupr’a objectivului, asu
pr’a cărui fura îndreptate si atatu cavaleri’a catu si turmele 
turcesci cautara repede unu refugiu in dosulu intaririloru 
inimice. înalt. S. merse la a dou’a sageta si ordonă ase
menea a se incepe bombardarea in presenti’a s’a a forturi
loru turcesci de pe crest’a din fația a Opauezului. Projec- 
tilele ndstre isbira si isbucnira dreptu d’asupr’a si inauntrulu 
reduteloru inamice, silindu pe acei ce se vedeau pe parapete 
a se ascunde grabnicu in interiorulu loru; inse turcii nu 
respunsera la loviturile ndstre, ceea ce probă seu ca ’si-au 
retrasu artileri’a de acolo, seu ca din caus’a lipsei ’si me- 
nagiaza munitiunile ce le-au remasu. Inimiculu n’a respunsu 
in acea di artileriei noetre, decatu in Bucov’a, unde o noua 
bateria a ndstra, construita lenga lunet’a „Craiov’a", a des- 
chisu in acea dî pentru prim’a dra foculu asupr’a gardeloru 
mari turcesci diu pdlele dealului Bucov’a, in fortulu inimicu 
de acolo si intr’unu lagaru turcescu, situatu la intrarea 
Plevnei.

Efectulu acestei baterii a fostu atatu de simtietoriu 
pentru turci, incatu s’au produsu mișcări in tdte părțile, 
unde loveau obusele ndstre si bateriile inimice dela Bucov’a 
au deschisu foculu, tragundu vreo 14 lovituri, cari nu au 
causatu inse nici o perdere. M. S. Domnitoriulu s’a intorsu 
prin bivuaculu brigadei Sachelarie, unde a inspectatu cateva 
companii si recruți noui veniti din batalionulu 4 de venatori 
din regimentulu 1 de linia si din regimentulu 2 de doro
banți, cari au primita pe 1. S. cu urări entusiaste. I. S. 
Domnitoriulu a vediutu cojdcele distribuite trupeloru si apoi 
s’a intorsu însoțita de suita la Verbitz’a, de unde, dupace 
a mai data drecari instrucțiuni dlui generata Cernatu, s’a 
intorsu la marele seu cuartiru, in Poradim la drele 7 sdr’a.

Pe la drole 8 ser’a in aceeași di generalulu Racovitia 
a impinsu înainte avaut-posturile ndstre de cavaleria si a 
ocupatu cu batalionulu 2 de venatori înălțimile d’asupr’a 
satului Susurlu, construindu chiaru in acea ndpte cu o com
pania de geniu o luneta si transiee pentru infanteria. 
Acesta positiune iuaintata s’a ocupatu de noi, schimbandu 
focuri cu avantposturile inimice si cu o perdere de 2 dmeni, 
inse prin posessiuuea ei se restrânge in acea parte si mai 
multa cerculu, care impresdra pe inimicu si ’i se ia din 
posessiune o vale, iu care se afla inca multu porumbii si 
funagiu, de care inimiculu mai pote profită. Acesta mișcare a 
permisu asemenea brigadei Sachelarie a inaintâ avant-postu- 
rile turcesci. Pe la drele 9 si jum. ndptea artileri’a ndstra 
pe tota lini’a de impresurare a trasu erasi salve asupr’a 
intaririloru inimice spre a’i inchietâ si a’i causă stricăciuni.

Noutati diverse.
— (Societatea istorica n n g u r d s c a.) 

Acdsta societate merita cea mai de aprdpe luare- 
aminte. Academi’a ungurdsca de sciintia a lucratu, 
indata dela întemeierea sa (1830) din tdte poterile 
sale pentru adunare de documente isto
rice, împlinirea nenumerateloru lacune si core- 
gerea grdseloru erori in istori’a patriei. Ddr’ în
ainte cu 12 ani s’a vediutu, ca nici acea societate 
scientifica, nici istoriografii particulari nn mai sunt 
in stare se implindsca lipsele fdrte greu simtite in 
istoria. Asia veniră Ia ide’a de a infiintiâ u n a



societate istorica independenta cu 
fondu propriu si cu unu organu (magazinu istoricu) 
speciale titulatu Szăzadok (secolii). Se facil si 
acăsta. Se vedifi inse, ca acea societate istorica are 
lipsa de fonduri neasemenatu mai mari spre a cu- 
trierâ, cumu amu dice, nu numai bibliotecele si 
archivele de acasa, ci de s’ar’ potă, ale Europei 
intregi prin missiuni speciali. Asia vedămu, ca in 
dilele acestea esi dela comitetu unu apellu nou 
catra națiune, prin care se cere inmultirea de 
membrii cu cate 100 fi. capitalu, său cate 50 fl. 
tacsa anuale. Că premiu se va dă pe lenga Szâ- 
zadok una colectiune noua de documente, titulata 
„Tbrtănelmi Târ“ (Archivu istoricu) la toti 
cati voru numeră odata pentru totudeauna cate 
200 fl. In acelu archivu voru esi mai vertosu c o- 
r e s p o n d e n t i e de ale barbatiloru renumiti, 
cumu domnitori, generali, guvernatori, miniștrii, 
ambassadori, consiliari si alti barbati de stătu. 
Publicatiunea va esi la fiecare trei luni, ăra pe 
anulm intregu va face 50 pana la 60 dă căle. 
Pretiulu pentru membrii e 4 fl. 30 cr. pe 1 auu. 
De altmintrea colectiunile acestea nu au numai 
scopu curatu istoricu in sensu mai inaltu, ci ele 
mai au si altulu puru naționale in sensulu strictu 
alu cuventului, prin care adeca istoricii maghiari 
voiescu a documentă nu numai continuitatea pos- 
sessiunei si a dominatiunei, in generalii, dăr1 si in 
specialu possessiunea flăcărui petecu de pamentu in 
totu cuprinsulu tierei. Acestu scopu resulta si din 
desele conferintie său asia numite dissertatiuni său 
discursuri publice, care se tienu mai alesu tămn’a 
si ărn’a in diverse parti ale tierei, nu numai in 
alte ramuri ale sciintieloru, ci si in istoria.

— (A t r e i ’ a 6 r a 1 a N a s e u d u.) Bra- 
viloru Naseudeni le veni curendu una din satisfac- 
tiunile cuvenite loru de dreptu. Dn. d r. T a n c o , 
directorulu gimnasiului de acolo, pe langa ce dec
lara totu in „M. Polgăr", ca cele scrise de can- 
cellistulu Vărădi Antal asupra profesorului Malaiu 
si a studentiloru sunt numai inventiuni si 
calumnii infame, anuntia totuodata, ca acela- 
siu Văradi pe langa ce fd suspinsu din servitiu 
pentru portarea s’a cea plina de scandale, apoi 
tribunalulu regescu dela Bistritia ’lu arunca si in 
cercetare disciplinaria. Forte bine si frumosu; dăra 
cumu remane cu functionariulu Bobicescu dela Clu- 
siu, care dupa-ce dete aceloru infamii crediementu 
necondiționata, avii cutedianti’a de a insultă si elu 
in modu necalificabile pe naseudeni! Si cumu re
mane cu „M. Polgăr, “ care deschide colănele sale 
ori-si candu, cu cea mai mare plăcere, la ori-si ce 
calumnii se scriu nu numai contra romaniloru parti
culari, ci contra corporatiuniloru intregi, indata ce 
acelea sunt romanesci, ba chiaru contra natiunei 
intregi. După care lege de pressa sunt tractate 
diariele din Clusiu? Său ca nici după una?

— (Din Bai’a de C r i s i u) ni se scrie: 
Dilele aceste sosi aici unu locotenentu dela regim, 
de linia br. Rodich cu scopu de a prepară cuartire 
pentru miliția. Acest’a ne spuse ca preste cateva 
dile voru si sosi aci doue companii de ostasi. Nu 
scimu ca ăre voru veni cu armele incarcate si pe 
lenga aceea cu cate 200 patrăne la fia care in- 
dividu că in 1875 candu imaginatiunea fantastica 
a unora născocise ca s’ ar’ fi resculatu moții, său 
numai că se ne apere de animalele selbatece, de 
cari singuri nu ne mai potemu aperâ? Se dice ca 
scopulu aducerei a doua companii de ostasi in 
Bai'a de Crisiu ar’ fi roguve o recompensa pentru 
disolverea comitatului si a tribunalului. Ridiculu! 
Acăst’a nici „măltosiagosii* nu-o credu, cu atatu 
mai pucinu noi cari nu portamu fesu. — Patavinus.

— (Assassinii dămnei Or eseu 
si a fiicei sale Cleopatr’a) din Bu- 
curesci, anume; Nagy Rozsi, Fazakas Istvăn si 
Jorka Mihăly au fostu condamnați eri in 27. 1. c. 
de catra tribunalulu din Brasiovu la mărte prin 
străngu. Ei au marturisitu intregu faptulu loru 
oribilu fara a dă macaru unu micu semnu de cain- 
tia. In privinti’a lui Jorka Mihăly s’a decisu a se 
așterne actele spre agratiare. Fazakas Istvăn a. de- 
claratu a fi multiumitu cu sentinti’a, ceilalți doui 
voru appellă.

Sciri mai noue. — Romanii au mai luatu 
cetatea Lom Palanka. — Russii au ocupatu ora- 
siulu fortific atu Etropulu. — Turcii se fi parasitu 
taber’a intarita dela Orchani’a.

Ajutoria pentru răniți.
Turd’a, 20 Novembre 1877.

List’a Nr. 33 contribuentiloru din comuna S i a u- 
li’a de Câmpie prin collectantele domnulu I a c o b u 
C a 1 i a n u :

Iacobu Calianu 1 galbinu, Vasilie Rusu 1 fl., Iacobu 
Ormenisianu 10 cr., Petru Ielenzanu 1 fl., Georgin Borzu 
1 fl., Ioanu Suciu, uotariu 1 fl., Onisie Socolu 1 fl., Ioanu 
Runcanu 10 cr„ Iacobu Butnariu 20 cr., Alexa Roca 10 cr., 
Ioanu Popu, jude 1 sfantiu, Gregoriu Popu 10 cr., Ioanu 
Grauru 10 cr., Ioanu Campeanu 1 fl., Vasilie Micusianu 
20 cr., Indrei Ormenisianu 10 cr., Dumitru Moldovanu 
20 cr., Petru Baciu 20 cr., Slmeonu Popu 10 cr., Vasiliu 
Popu 10 cr., dn’a Rosali’a Rusu, preotesa 1 fl. si 6 coti 
panza. Suma totala 1 galbinu, 1 sfantiu, 8 fl. 60 cr. 
si 6 coti panza.

NB. Din S i n d u am mai primitu dela Katalin’a 
Pesteanu 2 chilo si dela Au’a Romantianu 21/2 chilo scame. 
Rogu pe toti acei domnii, carii au primitu liste si inca nu 
mi le-au iunapoiatu se binevoiesca a grăbi cu retramiterea 
ca se le potu si eu iuaintâ catu mai curundu la societatea 
„Crucea roșie.“

E m i 1 i ’a R a t i u.

Fagarasiu, 21 Novembre 1877.

Onorabila Redactiune! Avemu onoie in 
alaturare sub ./’ a Ve tramite una lista despre ofertele mai 
multoru contribuenti pentru soldatii romani răniți, care ne 
rogamu se binevoiți spre legitimarea năstra a-o publica in 
„Gaz. Transilvaniei".

Totu-odata provocamu si rogamu de nou pe inteligen- 
ti’a romana din acestu comitatu si in deosebi pe preoți si 
invetiatori a indemnâ pe poporulu romanu din acestu muni
cipiu — premergundu insusi cu esemplu bunu, a nu in- 
tardiâ cu ajutoriulu seu pentru acestu scopu filantropicu, 
ca-ci frații nostrii saugereza pentru caus’a românismului 
priu urmare si pentru a ndstra a flăcărui romanu.

Panza si scame se nu se mai adune, der’ cu atata 
mai multi bani, de care societatea „Crucea roșie" simte mai 
mare lipsa.

Primiți s. c. 1.

Zinc'a Romanu. Anastasia Popesc u.

List’a oferteloru pentru soldatii romani răniți in 
resbelulu cu Turcia, colectate prin George Munteanu, 
preotu romanu si directoru scoleloru granitiari si prin I. 
B o r z i a , invetiatoriu in Vistea-inferiora:

Din cass’a alodiala a comunei Vistea infer. 10 fl., 
Basiliu Stanciu 6 fl, George Munteanu 5 lei noi, Iosifu 
Cristea 2 fl., I. A. Stanciu, economu 2 fl., N. Stanciu, in
vetiatoriu 1 fl., I. Borzia, invetiatoriu 1 fl., I. Borzia, not. 
cercuale 1 fl., D. Borzia, jude comunale 60 cr., G. Neagoe, 
colectoru com. 60 cr., 0. Borzia 50 cr., D. I. Sandru 
50 cr., N. D. Sandru 50 cr., M. Stanciu 30 cr. si 1 ca- 
masia, N. Streza 30 cr., I. Neagu 20 cr., Veron’a 0. Sio- 
fariu 20 cr. si 1 camasia, S. Neumanu 50 bani, Ev’a I. 
Sandru 15 cr., N. M. Stanciu 12 cr., 0. N. Neagoe 10 cr., 
Rachir’a George Siofariu 10 cr., D. Sandru 10 cr., I. V 
Sandru 10 cr., V. Sandru jun. 10 cr., M. Sandru 10 cr., 
I. D. Stanciu 10 cr., G. Nicolae Neagoe 10 cr., G. A. 
Neagoe 10 cr., Unu romanu 10 cr., V. L. Neagoe 5 cr., 
V. Godanu 5 cr., I. Ioanu Sandru 5 cr., I. Gavrila 5 cr., 
George Giuritia 5 cr. si 1 naframa, I. Z. Giuritia 5 cr., 
Ev’a G. Borzia 2 camasi si o pareche ismene, Ana Iuonu Borzia 
1 camasia si 1 par. ismene, Mari’a I. si Mari’a P. Borzia 1 ca
masia si 1 par. ismene, Mart’a Siovariu 1 camasia si 1 par. 
de ismene, Ev’a Iuon Stanciu 1 par. ismene si 1 metru 
panza, Rachir’a Istr. Borzia 1 camasia si 1 metru pauza, 
An’a I. Cargia 1 camasia si 1 m. panza, Mari’a G. Cargei 
1 par. ismene, 1 șterg, si Sofi’a Av. Grapa 1 par. 
ismene, Rachir’a D. Borzia 1 camasia, Paraschiv’a Georga 
1 camasia, Mari’u I. George 1 camasia, Ev’a I. Grava 
1 camasia, Ev’a Dancu 1 camasia, Mari’a V. Cargia 1 ca
masia, Ev’a I. Siofariu 1 camasia, Rachir’a N. Siofariu 
1 camasia, Rachir’a 1 camasia, Mari’a N. Borzia 1 camasia, 
Rachir’a Lache Borzia 1 camasia, An’a Ia. Petrascu 1 ca
masia, Mari’a D. Sandru 1 camasia, Ev’a Nicolae Siofariu 
1 fația de perina, Mari’a M. Siofariu 1 fașia de perina, 
Rachir’a Neagoe 1 fația de perina, Georgiu Borzia 1 carpa 
de fuioru, Rachir’a Siofariu 5 rize de legatu, Ev’a V. 
Grapa 5 rize de legatu, Mariuti’a D. Borzia 2 cămeși, 
1 par. ismene si 2 rîze de legatu.

Suma in bani: 28 fl. 27 cr. v. a., 5 lei si 
50 bani rom. (Va urmă.)

Nro. 339 ex 1877. 1—3
Comit, fond. scol.

Escriere de concurau.
Pentru ocuparea posturiloru de manipulanti la 

administratiunea fonduriloru școlari ale fostiloru 
granitiari din districtulu Naseudului, si anume :

1. a postului de secretariu cu salariulu anuale 
de 800 florini;

2. a postului de perceptore cu salariulu auuale 
de 500 florini;

3. a postului de controloru cu salariulu anuale 
de 400 florini si

4. a postului de economu cu salariulu auuale 
de 200 florini in valuta austriaca, — se escrie 
prin acăsta concursu cu terminu de insinuare pana 
in I lanuariu 1878.

Concurentii la postulu de sub punctu 1 voru 
avă a documentă, cum-ca au cualificatiunea de lipsa 
pentru ducerea acestui oficiu, si in specie cumu-ca. 
au lucratu in conceptu si au deplina cunoscientia 
a celoru trei limbe ale patriei.

Cei ce prelanga aceste voru documentă, ca 
sunt si juriști absoluti cu esamenele recerute, voru 
fi preferiți.

Concurentii la posturile de sub 2 si 3 au se 
documenteze, cumu-ca au cunosciintiele necessarie 
de comptabilitate, portare morala buna nepatata si 
sunt in stare a pune cauțiunea prescrisa in sum’a 
salariului anuale, in bani ori charthie de pretiu, 
său in realitati.

Concurentii la postulu de sub 4, au se docu
menteze, cumu-ca au cunosciintiele necesarie pentru 
economatu, apoi portare morale buna si nepatata.

Concursele instruite cu documentele necesaria 
sunt a se adressă la comitetulu administratoriu de 
fondurile școlari granitiarie din districtulu Na
seudului.

Din siedinti'a comissiunei adm. de 
fondurile școlari.

Naseudu, in 29 Sept. 1877,
Presiedintele : Secretariulu :

Gregoriu Moisilu, Tom’a Mihalc’a. 
vicariu foraneu.

Publicare de licîtatiune.
Comun’a bisericăsca gr.-or. din Resnovu, după 

ce ’si-au primitu aprobările necessari dela autori- 
tatiln mai inalte competente, — in diu’a de 
18/30 Decembre 1877 la 10 ăre a. m. va vinde 
prin licitatiune verbala publica, padurea de 
f a g u de pe muntele bisericei Baiu său Dibamu, 
aflatoriu in Roraani’a, districtulu Prahov’a.

Conditiunile de licitare, precumu si alte espli- 
cari se potu capetă si respective vedă in scăl’a 
romana de aici, unde se va tienă si licitatiunea.

Resnovu, in 11/23 Novembre 1877.
1—3 Comun’a bisericesca.

Ad Nr, 842-1877. 2-3

Edict!!.
Nicolau Tom’a, născuta in Mediasiu si domi- 

ciliatu in Romani’a, carele inca in a. 1875 cu 
necredintia a parasitu pe legitim’a sa muiere, 
adeca pe Linc’a nasc. Moise Stoic’a in Tohanulu- 
vechiu prin acăsta se cităza, că in terminu de unu 
anu dela prim’a publicare a acestui edictu se se 
presenteze la oficiulu vicariate gr.-cath. alu Faga- 
rasiului spre a fi confrontati unulu cu altulu.

La din contra se va suscepe si pertractâ 
processulu divortiale si in absenti’a citatului sub- 
stituindui-se ex offo curatoru ad actum.

Oficiulu vicariate gr.-cath. alu Fagarasiului 
câ foru matrim. de I instantia.

Fagarasiu, 15 Oct. 1877.
Alesandru Micu, 

vicariu foraneu si presied. alu forului 
matrim. gr.-cath. de I inst;

Ovlts'ulIti la ele Vien.’a
din 27 Novembre st. n. 1877.

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

5°/0Rent’a-argintu (im- 
prumutu nationalu). 66.55

Losurile din 1860 . 112.60
Acțiunilebanceination. 813.— 

„ instit. de creditu 206.50
Londra, 3 luni. . . 118.55

Oblig, rurali ungare . 77.75
„ „ Banat-Timis. 77.—
„ „ transilvane. 76.—
„ „ croato-slav. 85.—

Argintulu in mărfuri . 106.30 
Galbini imperatesci . 5.66'/o 
Napoleond’ori . . . 9.53
Mărci 100 imp. germ. . 58.75
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