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„Kelet“ in dulci jubilo.
* BrasiovUj 24 Augustu, 1878.

F6i’a maghiara guvernamentala din Clusiu 
.„Kelet“ (Orientulu) este de cateva dile incăce băta 
de bucuria. Nu cumva le merge regimenteloru 
unguresci din Bosni’a atatu de stralucitu, nu cumva 
a reportatu guvernulu vreo victoria, care se-i asi
gure o domnia gloriăsa inca celu puțiuu pe unu 
patrariu de seculu ? Nimicu din tăte aceste. Altu 
evenimentu, de bucuri’a caruia erâ aprăpe se’si sara 
din pele Clusienii, face pe „Kelet" se iubileze. Este 
marea intemplare, ca in „părțile transilvane" a 
succesu ăineniloru guvernului a mana la urn’a 
electorala vreo cateva mii de alegatori romani si 
ca totu acelasiu terorism a reusitu a alege in 
multe cercuri sasesci deputati guvernamentali, prin 
care faptu ar' fi fostu desmiutiti si desavuati atatu 
„passivistii" romani, catu si „intransigenții" sasi.

„Kelet" cA si maiestrulu Tisza n’are urechi 
pentru plângerile poporului maghiaru, n’are ochi 
pentru ingrigirea si amaraciuuea, ce a cupriusu 
pepturile patriotiloru maghiari, fbi’a clusiana vede 
prin sticl’a s’a numai ămeui multiamiti cu sărtea 
loru, fericiți de bunătățile, ce le vărsa guvernulu 
cu abundantia asupra capeteloru loru plecate, 
vede cu deosebire multiamirea si starea fericita 
iu care după a lui „intemeiata" părere se afla 
intrăg’a romanime si sasime din Ardealu. Po- 
porulu romanu si sasescu din Transilvanfa —■ ne 
spune „Kelet" — abia a asteptatu se vina mo
mentul u, câ se documenteze pe fația catu de bine 
se simte sub acestu guvernu desmintindu pe acei 
intransigenți, cari cauta nodu in papura spre a 
sădi numai ura si nemultiamire in șirurile lui. 
„Dăca amu si presimtitu, ca pe conducătorii falși 
ai romanimei i va desminti chiaru poporulu loru 
propriu — esclama „Kelet", — dăr’ n’amu cu- 
tezatu a speră, totu acestn resultatu din partea 
betraniloru sasi impetriti."

„Kelet" se bucura vediendu ca falangei ăme- 
niloru guvernului si a adjutoriloru loru de tăta 
categori’a ia succesu pentru momentu a sparge ici 
si colo șirurile strense ale romaniloru si sasiloru 
diu Transilvani’a si nu puțini voru fi acei’a, cari 
.pi servilismulu loru fara margini său in orbi’a 
'loru voru consimți cu elu, dăr’ organulu clu- 
sianu in einotiunea s’a uita cu deseversire 
ca armele, cu cari s’a castigatu acelu 
succesu momentanu, sunt cu doue taisiuri, ca 
astadi îndreptate in contra romaniloru si sasiloru, 
mane se potu intărce in contra maghiariloru, ca 
unu succesu dobenditu intr’unu stătu constitutio- 
nalu cu pretiulu terrorisarei si alu corruptiunei nu 
este o victoria, ci unu desastru pentru acelu stătu. 
Cu tăte aceste noi n’amu fi disu nimicu, amu fi 
lasatu pe „Kelet" se guste pe deplinu dulceati’a 
bucuriei sale, pentru care nu ’lu invidiamu nici- 
decumu, dăca ar’ fi remasu lucrulu la atata.

Dăr’ „Kelet" nu se multiamesce cu succesulu 
celu fărte problematicu ce l’a eluptatu ceat’a prea 
plecata de care a dispusu maiestrulu Tisza la 
alegerile din urma cu ajutoriulu slabiciunei unor’a 
si a nefidelitatii altor’a, ci incepe se ne amenintie. 
Pe toti aceia, cari nu se bucura cu elu asupra 
isbandei aceleia a constitutiunalismului si liber
tății in „părțile transilvane" cu ocasiunea alegeriloru, 
„Kelet" ’i apostrofăza intr’unu modu, incatu 
ni se pare pentru momentu, ca ne aflamu inca in 
dile'e lui Bach, candu diuarieloru le erâ opritu se 
se folosăsca chiaru si de cuventulu „națiune". 
Iutielegemu ca „Kelet" nu voiesce se scie de 
dorintie, postulate si drepturi ale natiuuei romane, 
— dăr’ de candu este o crima a mărtu
risi si aperâ intre marginile legiloru esistente unu 
programu, care totu pe calea legala tinde la egal’a 
indreptatire naționala a popăreloru din aceste tieri?

Si apoi intrebamu pe „Kelet" din Clusiu, 
pe cari conducători „adeverati" ai poporului ro- 

mânu se basăza elu caudu combate pe conducă
torii cei „falși" ? Tiene elu ăre ca asianumitii 
„activiști" suut cei „adeverati" V Dăr’ nu vede, 
ca chiaru si activiștii au declaratu solemnelu in 
conferintia si in programulu loru, ca „ei voru se 
lupte activu pentru castigarea acelorași drepturi 
in favorulu natiunei, pe cari passivistii voru se le 
câștige prin resistentia passiva" ? Ori dăra „Kelet" 
tiene pe aceia de conducători adeverati, cari si-au 
oferi tu sans fațons servitiele guvernului ? Că se 
sustiena o asemenea absurditate nu ne asteptamu 
nici dela terroristii din Clusiu.

Nu va trece multu si lumina se va face. 
Atunci voru vedă si romanii, cari au fostu sedusi 
si amețiți la ultimele alegeri si maghiarii nepre- 
ocupati, care este adeverat’a vointia si convicțiune a 
poporului romanu. „Kelet" inse se’si iasăm’a, seincete 
cu amenintiarile, se’si stempere bucuri’a si se o 
guste in pace, ca-ci vremea frumăsa nu tiene 
multu si după seninu vinu ărâsi nuorii. Post iubila 
nubila !

Efectele ocupatiunei.
Maghiariloru nu le mai iese din capu sacri

ficarea hussariloru la Maglay si a regimenteloru 
unguresci de sub comand’a generalului Szapâry la 
Gracianic’a, Clocotnic’a si la Doboy unde divisiunea 
20 a fostu silita se se retraga dinaintea uumerăsei 
ăste a insurgenților^, cari se dice ca erau la vreo 
20,000 ămeui bine conduși si bine armați. Ne
norocirile, ce au venitu asupra divisiunei Szapâry 
sunt intr’adeveru mari, ca-ci se dice, ca numai in 
Doboy se afla 250 răniți din acea divisiune. Re
tragerea lui Szapâry a adusu cu sine, câ partea 
intrăga nord-ostica a Bosniei se fia evacuata de 
trupele uăstre. Inca in decursulu retragerei tru
pele au fostu in continuu atacate de insurgenți. 
Acuma gen. Szapâry se afla in Doboy de unde a 
respinsu tăte atacurile pana acuma.

Press’a guvernamentala maghiara mai antaiu 
se silea se ascunda si se escuse nesuccesele un
gurului Szapâry puindu tăta vin’a pe intrigu’a si 
tradarea din partea poporatiunei mohamedane, si se su- 
peră. tare pe consiliulu de resbelu din Vien’a, 
care a tramisu numai atatu de puține trupe 
iu Bosni’a. Foile vieneze i-a respunsu dicăndu 
ca caus’a superarei diuarieloru maghiare e numai 
aceea, ca dintre toti tocmai generalulu unguru a 
mancatu bataie dela insurgenți. Press'a moderata 
maghiara, cu „Pester Lloyd" in frunte, continua 
inse a condamnă dispositiunile consiliului militariu 
din Vien’a, care, dice, cu tăte ca de doui ani in- 
c6ce a pregatitu ocupatiunea, totusiu momentulu 
de fația l’a aflatu nepregatitu câ totdeaun’a. „N. 
Fr. Presse" scrie inse din Vien’a cu privire la 
nesuccesele suferite: „Este unu secretu publicu, 
ca gen. Philippovici, candu i s’a incredintiatu co
mand’a armatei de ocupatiune, a supusu unu me
moriu consiliului de miniștri, cerondu se i se dă 
unu uumeru indoitu de trupe, ca-ci numai in ca- 
sulu acest’a păte se se esecute ocupatiunea fora 
pedeca. La acăst’a cerere se fi respunsu inse An- 
drâsy, basendu-se pe relatiunile agentiloru sei sud- 
slavici, ca densulu s’ar’ incumetâ a intrâ si numai 
cu doue companii cu stăgulu austriacu in frunte 
in Bosni’a, si e convinsu, ca poporatiunea l’ar’ 
primi cu entusiasmu. Nu scimu, dăca Andrâssy s’a 
basatu pe cunoscintiele sale de genaralu de hon- 
vedi său de diplomatu bine informatu, candu a 
disu aceea, dăr’ cu dorere vedemu, ca generalulu 
Andrâsy s’a insielatu totu asia de reu câ diplo- 
matulu Andrâsy."

Cu tăte ca se constata diu mai multe parti 
ca cu deosebire aprovisiunarea armatei ar’ fi inca 
in multe privintie defectuăsa, trebuie se punernu 
auimositatea, cu care oficioșii maghiari combătu 
mesurile luate de conducerea centrala militară, pe 
contulu frecariloru ce au inceputu intre partid’a 
militară si maghiari, cari se temu de sărtea ce i 

se prepara in ascunsu dualismului. Dăr’ ce dice 
opositiunea maghiara, dăca chiaru guvernamentalii 
sunt atatu de catraniti asupra Vienei ? — Kos- 
suthianii dela „Egyetărtes" striga in gur’a mare, 
ca „camaril’a dela Vien’a" planuiesce nimicirea 
maghiarismului, ca de aceea baga regimentele un
gare in foculu celu mai greu, câ se le prapadăsca 
s. a. Asia se dicea si asta tămna ca russii ar’ 
fi tramisu trupele romane unde era mai greu in 
contra Grivitiei, câ se le nimicăsca. Acăst’a s’a 
doveditu inse de ueesactu, deărece Domnitoriulu 
Carolu insusi a facutu acele dispositiuni, voindu 
se arete ce păte armat’a s’a. Dăr’, respundu vie- 
nesii, numai regimentulu 39 din divisiunea Szapâry 
consta din maghiari curați, celelalte sunt ames
tecate cu slavi si granitiari adeca „unguri de a 
dou’a categoria".— Cetatianii din Hatvan au datu unu 
protestu in contra ocupatiunei si opositiunalii moderați 
provăca pe toti ungurii se imiteze esemplulu acest’a 
patrioticu. Maghiarii, guvernamentali si opositio- 
nali, sunt tare desamagiti. Acăst’a se păte vedă 
din articulele ce le adusera foile cu ocasiunea ser- 
barei dilei sântului Stefanu. „Va se ajungemu si 
noi la sărtea Turciei!" esclama „Kozvălemăny". 
„Ce insămna națiunea ? in adeveru, națiunea nu 
numera nimicu, numai Tisza Kâlmân numera", dice 
„Pești Naplă". „Altfeliu, cu totulu altfeliu ne-amu 
inchipuitu acțiunea, altfeliu resbelulu, in care avă 
se’si capete dualismulu botezulu de focu, si des- 
amagire si ingrigire ne apasa acuma animele cu 
greutatea plumbului" — oftăza guvernamentalulu 
„Pester Lloyd".

Luarea Seraievului.
Despre luarea orasiului Seraievo, capital’a Bos

niei, a sositu in 20 Augustu la Vien’a urmatărea 
depesia detailata dela comandantele trupeloru de 
ocupatiune:

ML. Tegetthoff a fostu indreptatu cu 
brigad’a de munte 1 si 2 a divisiunei a 6-a dela 
Zenic’a pe drumulu celu reu peste Cacani-Visoc’a 
spre Seraievo. Tegetthoff avii la Cacani o 
lupta, despre care relatăza urmatăriele:

„In 15 după ce am ajunsu in Cacani, am fostu ata- 
catu de vreo 500 insurgenți, cari inse fura indata impras- 
tiati; inca in năpte am inceputu a trece Bosn’a la Popo- 
vici, lasandu la tiermulu dreptu unu batalionu spre aperarea 
flancului meu stengu. Antegard’a dela tiermulu stengu a 
fostu primita pela 10’/2 ăre a. m. la esirea din defileulu 
Colotici c’uuu focu violentu de catra inimicu, care ocupă 
positiuni fărte bune, totu asia fii primitu si batalionulu ce 
inaintă la tiermulu dreptu. După o lupta de 1 ora si ju- 
metate s’a retrasu inimiculu la tiermulu stengu si grosulu 
trupeloru a inaintatu apoi pana la Citlucu si antegard’a a 
ocupatu Ilanulu ; Batalionulu dela tiermulu stenga intim- 
pină o resistintia mai mare, der’ totuși iuaintâ pana la 
Busici ; lupt’a ne-a costatu 8 răniți."

Cu dat’a 17 Augustu relatăza M. L. Tegetthoff:
„Am poruitu astadi spre Visoc’a cu colăn’a stenga la 

5 ăre si cu colăn’a la tiermulu dreptu alu Bosnei totu la 
5 ăre dimineati’a, er’ cu colăn’a principala am plecatu pe 
drumulu tierii bine couservatu la 7!/2 dim. Pe la 8 ăre 
am datu de inimicu, care ocupase line’a dela'Caici la tier
mulu dreptu alu Bosnei, de-alungulu Podrinascei pana la 
muntele Craljevaș la tiermulu stengu, si mai cu seina Brat- 
nic’a, caro eră ocupata de redifi in 3 etagie, cari deschi
seră unu focu fărte viu. Mișcarea de atacu asupr’a flancului 
stengu inimicii s’a potutu osecută numai fărte incetu, in 
fine inse inimiculu după o lupta îndelungata si inversiunata 
a fostu respinsu spre Visoc’a. Si pe tiermulu stengu a fostu 
constrinsu locot.-colonolu K a 11 e n b r u n n o r pe inimicu 
că se se retrage; atunci sosi tocmai geuer. M ii 11 e r cu 2 bata- 
lione si 1 bateria, pe cari comand’a corpului le tramise in 
ajutoriulu meu ; am ocupatu indata V isoc’a, unde afla- 
rarnu multa munitiune si arme grămădite ; am lasatu apoi 
câ trupelo, cari erau forte ostenite din caus’a terenului celui 
greu, se bivuacheze. P e r d e r i 1 e sunt: 2 oficieri si 80 
soldați răniți; 4 morti."



Relatiunea lui Tegetthoff o am primitu abia 
eri demaneatia. N’am potutu prin urmare, avendu 
in vedere ca atatu trupele sale catu si ale mele 
erau ostenite, se pornescu mai departe spre Sera- 
ievo, cu tâte ca doreamu acâst’a multu, ci am re- 
masu cu colân’a mea la Blazui, pre candu Tegett- 
hoff a inamtatu paua la Han-Seminovac. La 2 
âre după ameadiu am inceputu a face recun6sceri 
spre Seraievo cu trupele, cari singure mai erau 
inca puținii ostenite, cu 2 escadrâne de hussari si 
cu 2 tunuri; cu ocasiunea acâst’a vediuramu, ca 
insurgenții aveau redicate pe inaltimea dela Lukovac 
baterii pentru patru piese, de alta parte observa- 
ramu, ca promontoriulu Cobil’a-Glav’a nu era ocu
pații de insurgenți. Tegetthoff din parte-i s’a 
urcatu cu intrâg’a s’a colâna pe muntele Kosarsky. 
Brdo. Dispositiunea pentru astadi sună pentru 
colân’a principala astfeliu :

„Gouer. Kaiffel (5 bataliâne, o bateria usiâra si 
o bateria de munte)" pleca la 4 bre demaneatia din tabera, 
pe siosea pana Ia inaltimea dela Ilitze, se abate apoi spre 
Cotori si intorcendu-se la steng’a ia direcțiunea Debelo- 
Brdo spre Seraievo. Colonelulu V i 11 e t z (3 bataliâne si 3 
baterii din reserva) are direcțiunea pe drumulu spre Cratiu- 
selo, va pleca inse după gen. Kaiffel; colonei colonelului 
Villez s’a mai datu peste acest’a ll/2 escadronu, pre candu 
genei1. Kaiffel primi numai unu jumetate escadronu. ML. 
Tegetthoff, a careia trupa era întărită prin detasia- 
mentulu gen. M ii 11 e r , primi însărcinarea a ocupa inal
timea dela Pasan-Budo.“'

O negura dâsa favorisil marsiulu colâneloru, 
cari ajunseră fora perderi la punctele indegetate. 
La 6^2 bre artileri’a dela colân’a ML. Tegetthoff 
a datu primele focuri asupra castelului dela Sera
ievo incungiuratu de unu zidu tare, unde asiedia- 
sera insurgenții mai multe tunuri. La ârele 7 si 
30 minute ajunseră bateriile colonelului Villetz 
la Bufalic si incepura din partele lupt’a cu caste- 
lulu. Totodată atacă col. Villetz positiunea insur- 
gentiloru dela Cratinselo, care eră intarita cu 
siantiuri. Gen. Kaiffel numai cu greu si fârte 
incetu a potutu se gonâsca pe inimicu, care se 
află in positiunile fârte tari si greu de urcatu la 
Mrdzidjije si la muntele Trebevitz si cu tâte ca 
colonelulu Villetz Tu spriginea vigurosu, gener. 
Kaiffel abia la 10 âre si 5 minute a potutu se 
ajuuga pe inaltimea dela Debelo-Brdo; tunurile 
de munte ale generalului Kaiffel făcură in fine se 
amutiâsca tunurile inamice din citadela, cari ’si 
indreptau foculu loru cu taria in contra colâneloru 
colonelului Villetz si Tegetthoff. Infanteri'a des
făcută in glâte inaintă acuma spre cetate; se 
incinse un’a din cele mai infricosiate si crâncene 
lupte; din fiecare casa, din fiecare 
ferâstra si din fiecare crepatura de 
usia impuscau asupra trupeloru 
nâstre, chiar u femeile si insurgenții 
vulnerați si bolnavi din spitalulu mili- 
tariu situatu spre vestulu intrarei in orasiu 1 u a r a 
parte la lupta, care a dur atu pana 
la 16 r n si 30 minute. 8e petrecura scene 
necredibile de fanatismu selbaticu si numai 
bunatatii.de anima, dâr’ si disci
plinei trupeloru nâstre este a se multiami, 
ca orasiulu a remasu scutitu de dauna mai mari; 
cu tâte aceste cateva case au cadiutu prada focu
lui. Perderile nâstre, cu dor ere o 
spunu, nu sunt neinsemnate. Au fostu 
răniți maiorulu Dilmont din reg. de- inf. 38, rna- 
iorulu Eimonsberger din reg. de inf. 52, capita- 
nulu Andreănsky din reg. de inf. 46, toti gravu 
răniți; sub-locotenentulu Marquis de Gotzani 
dela reg. 12 de artileria usioru ranitu. Trofeele 
câștigate inca nu s’au potutu numeră. Trebuie se 
laudu cu deosebire br a v u r ’a si devotamen- 
tulu tuturoru trupeloru, cari au luatu 
parte la lupta, inainte de tâte inse trebuie se 
laudu estraordinar’a precisiune a focului tuturoru 
bateriiloru. Comandanții colâneloru 
merita o deosebita distinctiune; Propunerile 
de remunerare le voin așterne in curendu 
cu cea mai mare devoțiune. Insurgenții se impras- 
tiara in tâte părțile, cu deosebire spre Gorasd’a si 
Rogatic’a. După ce s’a finitu lupt’a si a fostu 
ocupatu intregu orasiulu s’a plantatu stindartulu 
imperatescu pe castelu si in sunetulu imnului po- 
poralu fu salutatu de 101 salve de tunu si de 
strigările entusiaste infinite ale trupeloru, acom
paniate de acele ale locui toriloru chrestini.

Seraievo, 19 Augustu 1878. Philippovici.

Alb’a-Iuli’a, 18 Augustu 1878.
(Corresp. part, a „Gaz. Trans.“)

Diurnalistic’a se privesce adi de graiulu, de 
espressiunea unui poporu. Si cu totu dreptulu. 

Si precum pe unu individu asia si pe unu poporu 
Tu poți dejudecâ din graiulu, din espressiunile lui, 
fiindu-i aceste barometrulu celu mai siguru alu 
culturei sale, a caracterului seu si alu spiritului, 
care Tu posede. In aplicarea acestoru adeveruri 
fația cu poporulu nostru romanu credu inse, ca 
judecat’a ar’ fi prâ severa, dâca fara a cercă mo
tivele esceptionale, s’ar’ mesură cultur’a, carac- 
terulu si spiritulu lui uumai după graiulu seu, 
adeca după diurnalistic’a s’a. Inse chiaru si pe 
langa motive esceptionale escusatârie judecat’a 
asupra romanului din acestu punctu de vedere nu 
p6te fi decatu numai prâ aspra, — si acâsta ju
decata cade mai antaiu asupra capeteloru acelora, 
cari că fii romani crescuți din sinulu poporului si 
prin educatiunea si cultur’a de care s’au iraparta- 
situ sunt capabili si chiainati a fi interpretii cu
getului si simtieminteloru confratiloru, din in- 
diferentismu si indolentia condamnabila negliga 
a da taria graiului romanu, — a concurge spiri- 
tualminte macaru la spriginirea si redicarea diur- 
nalisticei nâstre.

Si mari sunt perderile nâstre din acâst’a ne- 
gligere, chiaru atatu de mari, pe catu de insem- 
nate ar’ fi dobandile ce le-amu avâ, dâca că ro
mani, cu anima si sufletu romanescu, si cu zelu 
fația de căușele nâstre naționale nu amu pregetă 
a dă in diurnalistica nâstra espressiune de bucuria 
fagia de fapte frumâse si patriotice si de alta 
parte dâca nu amu crutiâ o descoperi si sbicui 
vitiulu si pecatulu, care râde sinulu romanu.

Pe pamentulu romanu, deosebitu in orasie 
unde in tâte sunt atatia inteligent! romani, cari 
prâ multu ar’ potâ face pentru binele si prospe- 
rarea natiunei nâstre, — âre in acele chiaru ni- 
micu nu se intempla ce merita lauda publica, si 
ce ar’ trebui a fi publicate, că esempln nobile de 
imitare, — si âre sbiciului publicității, acestei 
prâ buue medicine lecuitârie, acestui impunatoriu 
controlu publicu, nu s’ar’ potâ dă âre mulțime de 
fapte negre si rusinâse ?

Cărui poporu maretiulu si frumosulu nu i se 
impare de imitatu si cărui poporu reulu nu-i con
vine a fi lecuitu, acela are se pâra.

Vreți confratiloru, din orasie si comune cu 
inteliginti romani, că romanulu se fia privitu de 
unu astfeliu de poporu ?

Dâca nu, la o parte cu indolenti’a blastemata 
si lasati se se audia graiulu vostru, inarindu fru
mosulu si sbiciuindu uritulu, — si folâsele na
ționale voru fi mari, âra strănepoții voștri ve voru 
binecuventâ.

Eu inregistrezu dela noi deocamdată unu 
frumosu si laudabilu actu.

O conferintia tienfl inteliginti’a nâstra in 18 
a Junei curente in scâl’a greco-orientala romana. 
Conformu conclusului adusu de adunarea generala 
din Abrudu a societății pentru fondu 
de teatru romanu, adunarea generala din 
anulu acest’a a numitei societăți avendu a se tienâ 
in anulu acest’a la noi, si in urmarea unei pro
vocări din partea dlui vicepresiedinte Iosifu IIoszu 
si a d-lui secretariu Iosifu Vulcanu, conferinti a 
menționata stator! după scurta desbatore terminulu 
adunării societății pentru fondu de teatru romanu 
pe 10 si 11 Octobre si alegându si unu comitetu 
arangiatoriu, pentru statorirea si esecutarea pro
gramei adunării, pentru arangiarea uuui baiu im- 
preunatu cu concertu. Comitetulu consta din urmă
torii d-ni: Presiedinte d. advocatu Mateiu Nicola, 
vice-presiedinte d. advocatu Rubinu Patitia, casariu 
dlu secretariu de financie Georgiu Popu, secretariu 
dlu jude orfanalu Mihaiu Cirlea, âra că membrii 
dnii advocati Nicolau Barbu, Georgiu Eilipu si 
loanu Cosieriu, mai departe duii Dr. loanu Popu, 
Nicolau Popu, Nicolau Benza, loanu Cirlea, loanu 
Margineanu, loanu Moldovanu, Dimitrie Rada, 
Petru Germanu si Nicolae Palisianu. Acestu co
mitetu, din membrii menționați fiindu constituitu, 
da garanția deplina, ca adunarea tienenda in 10 
si 11 Octobre va fi una dintre cele mai frumâse 
adunari, incatu nimicu nu va fi intrelesatu din partea 
comitetului, că reusirea se fia strălucită.

Si in dilele de adi, candu pe terenulu politicu 
activitatea nâstra e atatu de nefructifera, e unulu 
dintre cele mai imbucuratârie semne, ca romanulu 
pentru a dă semne de esistiuti’a lui, si pentru a 
ajutoră inaintaroa nâstra pe terenulu soțialu si 
culturalu, imbrațisiâza cu căldură dâmna societă
țile nâstre naționale.

La revedere. A. I u 1 i a n u.

Confessiunile si Raialele in Bosni’a.*)

*] După unu estractu alu lui „Pester Lloyd“ din opulu 
intitulatu „Bosni’a11 de Schweizer-Lerchenfeld.

Deca impartimu locuitorii Bosniei după coufessiuni, 
era nu după rasse (seminții), capetamu doue grupe princi
pale, mohamedâni si chrestini, Chrestinii la rendulu loru 
inca se impaitu in doue confessiuni, in chrestini greco- 
orientali si in romano-catolici seu latini. In privinti'a in- 
fațiosierei esteriâre nu se distingu greoo-orientalii do ro
mano-catolici intru nimicu, ca-ci vedi totu același poporu 
ticalosu si amantu, care nu arata nici unu semuu de 
bucuria adeverata despre esistiuti’a sa. Si totuși este o 
diferintia esențiala intre amendoue grupele, deca consideramu 
mai de aprâpe preotimea acestui poporu, care este adeve- 
ratulu seu regulativu si are mai mare seu mai mica influ- 
intia asuprai. Deca totuși se ne damu parerea asupra cle
rului din acesta tiera, atunci aceea pentru clerulil gr.-orto- 
docsu va fi multu mai nefavorabila. Caus’a, pentru care nu 
ne poteinu pronunția favorabilu peutru clerulu ortodocsu, 
este simoni’a cea spurcata, care se eserciteza chiaru de pa- 
triarhulu din Constantinopole cu o nerușinare scărbâsa. 
Celu ce voiesce se capete din mana patriarhului vreunii 
episcopatu in Bosni’a, acela trebuie se platesca sume con
siderabile de bani patriarhului si celu ce da mai multu, 
capeta episcopatele cele mai bune si mai grase. Se face o 
formala licitatiune cu posturile cardinale preotiesci. Patri
arhul^ fanariotu din Coustantinopolu trage venituri frumâse 
din astfeliu de licitatiuni.

In Bosni a si in Hertiegovin a sunt trei episcopi unulu 
in Zvornic, altulu in Seraievo, alu treilea in Mostar, acesti’a 
sunt totu fanarioti, pe cari nui dâre de feliu de turm’a 
cuveutatâre, decatu se o tundă si se o mulgă pana ii ia 
si pielea. Tirania si despotismulu popiloru fanarioti au 
luatu si iu alte parti ale peninsuloi iiirice dimensiuni atatu 
do mari, ca turm’a credincidsa a fostu multu mai apesata 
si mai impilata din partea clerului fanariotu, docatu din 
partea stapaniloru turci. Nici nu se pâto altmintrelea, pana 
candu demnitarii cei mai inalti bisericești trebuie se-si 
cumpere demnitățile loru cu auru greu, si apoi ca se nu’si 
perda acele posturi sunt siliți, câ iu totu anulu se tramita 
la patriarhatu daruri însemnate, cari adeseori trecu peste 
veniturile eparhiiloru. Peutru că se se pâta sustiene in 
posturi episcopii iutroducu o sistema de impilare si des
poiate, care se esecuteza intr’o forma mai fina, decatu des- 
poierile din partea organeloru administrative otomane, si 
din partea proprietariloru mohamedaui.

Considerandu, ca clerulu ortodocsu n’are in tiera nici 
o proprietate, considerandu, ca salariele mitropolitiloru iu- 
fațiosieza sume mari (7 - 12,000 fi. pe anu), numai încape 
nici o indoiela, ca pentru câ se se procure aceste, sume si 
darurile cele enorme, se recere, câ se se faca imposite iu 
t6ta tiera asupra tuturoru comuneloru bisericești seu paro- 
hiiloru. Parohulu hotaresce tributulu (birulu) ce este 
datoriu fiecare parohianu intielegandu-se de sine, ca nu 
trebuie totdeauna se’lu platâsca in bani gafa. Contribu- 
tiunea o pâte plăti si in naturale: in bucate, miei si găini. 
Sunt âmeui mari, cari inca nu suut botezați, din causa, ca 
părinții n’au potutu plăti sum'a, care li s’au cerutu pentru 
botezu. Si candu măre cineva inca capeta pieotulu ceva, 
care nici intr’unu chipu nu-si pâte uită de sine, cu atata 
mai vertosu, ca pressiuuea de susu ilu silesce la astfeliu do 
fapte. Cei mai tristu si mai durerosu, ca atatu clerulu 
superioru catu si celu inferiorii n’aro nici cea mai mica 
sciintia si nu suut cașuri rari de a află preoți, cari nu 
sciu nici ceti, nici scrie, cari dicu rogaciunile de rostu fara 
de a le ceti. Peste totu sunt 509 preoți, dintre cari 374 
cadu pe Bosni’a, eara ceilalți 135 po Ilertiegovin’a. __
Catolicii au 142 preoți. Clerulu catolicii esto recrutata diu 
tagma franciscaniloru si întrece clerulu ortodocsu atatu cu 
calitatile morale catu si cu cele științifice si are si înaintea 
mohamedaniloru o vedia deosebita.

Cu tâta cultura clerului catolicu inse credincioșii ca
tolici sunt totu atata de ignoranți, si de amariti, câ si coi 
ortodocși, unu fenomenu, care s’a observații si in alte lo
curi. Capulu biseiicei catolice are o leafa ca mu la 2000(1. 
16ta vieatia calugariloru franciscani face o impressiune fârte 
amarita si trista. Credincioșii catolici s’au bucuratu de 
âre-cari libertăți si privilegii, inca diu timpurile invasiunei 
osmaniloru, pe cari au sciutu se le stârca potorea centra- 
listica romano-catolica dela iuvingetoriu. Cu tâte privile
giile si cu tâte firmanele totuși n’au scapatu de persecu- 
tiuni de fanatismulu barbaru alu mohamedaniloru nici 
catolicii.

Astfeliu in urma persecuțiuniloru celoru ne mai po
menite se ruinaia bisericele, si manaBtirele catoliciloru (după 
cumu se pustiira si mănăstirile romaniloru din Transilvani’a 
prin fanatismulu tirania si despotismulu calviuiloru sub 
domni’a principiloru patriotici.) Ortodocși voru fi cam 
500,000 si catolici 120,000 catolici cu 84 parochii, dintre 
cari 63 iu Bosni’a si 21 in llertiegoiin’a.

Episcopulu catolicu din Bosui’a rosideza in Brestovsco. 
Catolicii din Ilertiegovin’a stau sub opiscopii din Mostar si 
Ragus’a. Tâta cestiunea orientala culmineza in cuventulu 
„Raia", totuși cei mai puțini voru fi iu stare a intie- 
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lege ocar’a, degradatiuuea, sclavi’a brutalitatea, neiudrepta- 
tirea, caro apasa pe cei mai multi supusi creștini ai im
perialul otomauu (cuventulu „Raia" insemneza turma, ciurda 
cirada, si s’a luatu din alu 19-lea Sur’a [capit.] alu Co
ranului, unde pe la fine se dice : „La diu’a judecății de pe 
urma vomu mana pe cei fora de lege in iadu, precumu se 
mana o ciurda de vito la apa“). Domni’a turciloru s’a tre- 
cutu in Bosni’a si in alto parti ale Turciei, care acuma 
s’au smulsu din man’a turcului fauaticu. Nici intr’o tiera 
chrestina in tăta Europ’a n’a fostu omulu degradatu si 
tiranisatu că in Turci’a. Pe candu se buciuma din Constan- 
tinopole in tăta Europ’a apuseua, ca se voru introduce re
forme binefacatărie, bosniacii remasera totu in starea de mai 
inainte, adeca chrestinii n’aveau dreptu de a-si face turnu 
cu clopote, ci numai tăca, prin care chiamau credincioșii 
la biserica, că la cavaleria, candu da ovesu cailoru. — (Ce 
mai miuuue mare, ca barbarii si fanaticii de turci asiatici 
nu lasau pe chrestini se-si faca biserici si se-si puua clo
pote, pe candu sasii din Transilvani’a, cari părta uumele de 
evangelici, adeca adevorati păzitori ai invetiaturiloru evan- 
gelice si portatori ai culturei si ai civilisatiunii, n’au con- 
cesu odata cu capuln, că chrestinii ortodocși se-si zidesca 
in cetati biserici catra strada si se le pună clopote. Cine 
nu crede, u’are decatu se rnerga in oricare cetate sasesca 
si se vedia, ca bisericole sunt infundate in laintru, iu curți, 
si u’au nici turnuri, necumu clopote.) — Cu tăta decreta
rea egalitatii culteloru iu Stambulu, totuși chrestinulu bos- 
niacu, candu se apropia uuu mahomedanu trebuiea se se 
scole de pe scaunu, se-i deschidia portiti’a seu părt’a curții 
sale si pasialei se-i sărute mau’a si gouunchii. — (Dera ce 
voru dice geuoratiunile mai tiuere, care n’au apucatu vre- 
inile acelea bune si fericite, caudu domnea aici in cetatea 
Brasiovului, unu aiurisitu de „judetiu“ seu „feuogiu" alu 
orasiului, care prin tiraniile sale întrecea pe pașii turcesci din 
Bosni’a. Candu trecea pe langa casa lui „Blohii" (romanii) 
trebuieau se-si ia palaria de departe si se rnerga cu ea totu 
a mana pana trecea de casa lui, apoi ori ei a cineva in 
ferestra ori nu si era vai de acela, care ar’ fi cutezatu se 
treca cu palaria in capu pe lenga cas a jupanului „judetiu 
ca indata alergau după elu slugile lui si din 25 de toiege 
nu scapă nefericitulu. Bune vremi, mai erau acelea! Cumu 
se infașiosiau negutiatorii si alti fruntași iuaintea domni- 
loru sasi nu o mai pomenescu, ca te înfiorezi de despretiulu 
si degradatiuuea cu care’lu primea sumetiulu si atotpotei- 
niculu patricianu. In dilele cele bune si fericite dă si 
bieții negutiatori, cate unu baiu apoi invită la elu si ma- 
gistratulu, dara pana la 12 6re, pana candu erau domnii si 
stapauii. de fașia si pana nu se ospetau domnii cei mari 
si cei mici, secretariasii cu jupanesele loru, nu cuteză nici 
uuu june de romanu se jăce, nici nnu negustoriu se manance 
ceva. Isi tieueau fetele de negutiatori de cea mai mare 
onăre si favăre, candu le luă si le jocâ cate unu secre- 
tariasiu cu cate 200, 300 fi. lefa pe anu. Numai după 
ce se ducea totu magistratulu se incepea balulu romanescu, 
atunci incepeau junii se jăce cu fetele si mumele, se 
tindea mesele, ca atunci fiecare isi ducea de mancare de 
acasa, ca la baiu poteai muri do făme si de sete, ca nu 
capotai nimica. Ce mai vieatia minunata patriarcala I) —

... Ba mai multu decatu atata, candu se intalnea 
unu crestinu calare cu unu turcu trebuiea se ste po locu 
si se se de josu pana trecea mohamedanulu. Tăta infașio- 
siarea bosniacului arata, ca elu a traitu sub unu jugu foite 
tiranicu. Chiaru si imbracamintea iti spune indata, ca ai 
de a face cu unu sclavu, ca hainele lui sunt mai inchiso, 
decatu ale mohamedanului. (Colorile deschise sunt unu 
semnn de libertate la moliamedani.) Femeile sunt imbra- 
cate parte sorbesce, parte morlacesce, parte turcesce. . . —

Scol’a de agricultura dela Herestrau.
Ministrulu agriculturei, comerciului si lucrari- 

loru publice din Romani’a a insarcinatu o comis- 
siune compusa din dnii C. N. Racota, Trotânu si 
Dr. I. Felix, ca se asiste la esamenele teoretico 
si practice ale eleviloru dela scâl’a de agricultura 
si silvicultura dela Herestrau (la barier’a Bucu- 
resciloru) cu scopu, câ, se-i relateze situatiunea, in 
care au gasitu institutulu si se propună imbuna- 
tatirile ce credu, ca ar’ trebui introduse in acâst’a 
scâla. „Monitoriulu" publica acuma raportulu 
acestei comissiuni catra ministru, care este fârte 
interessantu din punctu de vedere alu instructiunei 
in genere atatu, catu in specialu alu instructiunei 
agricole necessara poporului romanu câ panea de
tâte dilele. Estragemu dâr’ punctele principale ale 
reportului din cestiune :

Relativu la scâla comissiunea a constatatu, 
ca sc61’a numera actualmente 47 elevi atasiati la 
studiulu agriculturei si 68 la secțiunea mecanica. 
Cursurile ce se predau, conformu programului, sunt 
in numeru de 7 pentru agricultura si 4 pentru 
mecanica, âr’ instrucțiunea, ce se da eleviloru in 
acestu institutu, se divide in doue parti: in in- 
vetiamentu teoreticu si in invetiamentu practicu. 
In privinti’a programului comissiunea ar’ dori

1. câ in fiecare anu se se faca unu programu 
definitivu servindu de norma scâlei ; numai ast
feliu s’ar potâ constatâ, dâca professorii au per- 
cursu tâta materi’a si dâca sunt de lipsa modifi
cări. 2. Dnii professori se fia oblegati câ după 
terminarea cursuriloru teoretice se faca aplicatiuni 
la cursurile predate. Aceste aplicatiuni se se faca 
sâu pe campu, sâu in escursiuni pe la fabricele si 
fermele vecine, său in laboratoriu, analisandu di
ferite pamenturi si plante, facâudu disectiuni ani
male s. a Pentru acestu scopu e necessitate câ 
toti professorii se fia speciali si se fia instalați 
chiaru in institutu. 3. Se se intrunâsca celu puținu 
odata pe septeraana școlarii din tâte clasele spre 
a li se face o conferintia generala asupra lucrari- 
loru fermei (moșiei arendate), sei pună in curen- 
tulu progressului si a starei agriculturei din tâta 
tiâr’a romanâsca. — Programulu actualii a fostu 
aplicatu de professori in modu sat.isfacâtoriu. Apli- 
catiunile culturei propriu dise inca se făcu in modu 
destulu de satisfacâtoriu ; gratia activitatii si asi
duității d-lui P. S. A u r e 1 i a n u , directorele 
scâlei.

Scâl’a are o ferma adeca o mosie-modelu, 
care se esploatâza cu scopulu specialu, câ elevii 
se faca practica. Ferm’a cuprinde 500 pogâne, 
dintre cari 450 pogâne formâza campulu de ex- 
ploatatiune, âra 50 pogâne sunt ocupate cu gră
dini, parcu, clădiri, vie si campulu de esperientia 
compusu din 6 pogâne. In exploatatiuue se ur- 
mâza doue asolamente, unulu pe 140 pogâne com
pușii astfeliu: jacera, rapitia, grâu, plante prasi- 
târie, gunoitie, cereale de primavâra, nutretiuri 
(mazariche) s. c. Pe restulu de pogâne se urmâza 
unu asolamentu basatu pe jacera si compusu din 
jacera, cereale de tâmna si de primavâra, nutre
tiuri s. a. Acestu asolamentu are a se urmă 
pana candu se va ingrasiâ pamentulu si atunci se 
va potâ adoptâ asolamentulu de mai susu. Afara 
din asolamentu se afla lutierna si cateva pogâne 
cu fenatie naturale. Tâte lucrările fermei se făcu 
cu argati si âmeni cu diu’a; elevii făcu practica 
mai alesu in culturile de esperiintia si la condu-, 
cerea instrumenteloru ; ei i-au parte neînsemnata 
la lucrările fermei, nepermitiendule timpulu. — 
Esploatatiunea fermei se face de catra directorele 
scâlei cu propriele sale mediulâce, platindu statului 
o arenda anuala de 4500 lei. Comissiunea crede, 
ca ar’ fi mai corespundietoriu scopului câ ferm’a 
se se esploateze in regi’a statului, pentru-ca direc
torele ori-care ar’ fi nu va potâ face cheltuielile, 
ce ar’ necesită cumperarea tuturoru masineloru 
perfecționate si introducerea celoru mai alese rase 
de animale, fiindu-ca aceste ameliorări reclama 
sume mari, Cu tâte aceste cultur’a fermei e destulu 
de iugrigita, in raportu cu mediulâcele, de care 
dispune arendasiulu. In anulu acest’a granele si 
alte culturi sunt dintre cele mai frum6se ; graulu 
mai cu sâma este de admiratu si pâte fi intrebuin- 
tiatu totu câ sementia, atata e de curatu.

Relativu la a t e 1 i e r u 1 u ce functionâza pe 
lenga scâla, comissiunea a vediutu cu părere de 
reu transferarea scâlei de arte si meserii dela 
barier’a Mogosiâiei la Herestrau, contopindui direc
țiunea cu a scâlei de agricultura. Prin permutarea 
scâlei acelei’a la scâl’a de agricultura si contopirea 
s’a cu a fabricei dela acea scâla s’a adusu o con- 
fusiune regretabila in lucrări, ca-ci natur’a lucră
rilor u ce trebuiescu seversite de catra elevii 
scâlei de arte si meserii e cu totulu diferita de aceea 
a lucrariloru unui atelieru de agricultura. Cu rao- 
dulu acest’a fabric’a de instrumente agricole, care 
odiniâra era atatu de prospera se va transformă 
intr’unu feliu de fabrica de lacatusieria sâu tem- 
plaria, prin urmare, cu totulu departe de scopulu 
ce trebuie se ’si propună unu atelieru de agri
cultura. Comissiunea râga dâr’ pe ministru, câ se 
faca se se transfereze catu mai curându scâl’a de 
arte si meserii in clădirile ce s’au facutu inadinsu 
pentru acestu scopu. „Dâca acâst’a scâla ce în
cepuse se fia atatu de prospera ar’ fi urmatu pana 
adi in conditiunile ei primitive, mai toti mese
riașii si fabricanții noștri ar’ fi fostu numai 
romani, mai cu sâma ca se luase dispositiuni, câ 
la cei mai buni școlari premianti, ce ar’ fi esitu 
din acâst’a scâla se li se deschidia pe cont’a sta
tului cate unu atelieru in districtele loru respec
tive. Numai astfeliu se voru respandi artele si 
meseriile in tâta tiâr’a, scapandu-ne cu incetulu 
de fabricanți străini". — Catu pentru fabric’a de 
mașini si instrumente agricole, trebuintiele agri
culturei ceru a i se dâ o mai mare desvoltare 
spre a potâ face instrumente de asemenea natura 
catu de multe si eftine, de unde proprietarii si 
arendașii din tiâra se ’si pâta procura, cu tâta

încrederea, instrumentele, cele mai perfecte si mai 
potrivite cu trebuintiele loru. Acâst’a fabrica ar’ 
potâ dâr’ se fia folositâre nu numai scâlei dâr’ si 
tierei întregi.

Incatu privesce personalulu fermei si alu ate
lierului, comissiunea a constatatu cu plăcere, ca 
elu este aptu pentru însărcinările sale. — Rela
tivu la constatarea profitului netu alu esploata- 
tiunei in ultimii ani resulta din relatiunea dini 
directore ca, câ in ori-ce ferma profitulu este var.a- 
bilu, fiindu si ani de perdere, si ca in genere profitulu 
ar’ variâ dela 1500—3000 lei anualinente. Comptabi- 
litatea de si tienuta in partida simpla, e regulata. — 
Comissiunea nu’si pâte ascunde parerea de reu, 
ce a simtitu, vediendu desfiintiata scâl’a de orti- 
cultura si pomologia, ce se infiintiase acuma doui 
ani. De aceea propune a se luă mesurile necesari 
spre a se infiintiâ din nou acâst’a scâla, ca-ci ea 
este de cea mai mare importantia atatu pentru 
proprietarii mari, catu si pentru cei mici si mai 
alesu pentru orasieni, unde mai toti au cate o 
gradina in cuprinsulu burții loru, apoi acâst’a scâla 
alaturata pe lenga institutulu de agricultura ar’ 
potâ fi de celu mai mare folosu si! pentru 
economi’a, ce ar’ aduce scâlei. Pe lenga acestea 
comissiunea afla de lipsa dotarea institutului 
cu mai multe colectiuni, precumu schelete de ani
male domestice, atlante, tablouri s. a. In fine in 
ceea-ce privesce hran’a si intretienerea eleviloru, 
in reportu cu spesele ce se făcu, comissiunea le-a 
gasitu suficiente si in bune conditiuui. Ar’ fi de 
doritu inse a se infiintiâ o infirmeria si unu sta- 
bilimentu de bai pe lenga scol’a de agricultura 
câ necesitate higienica.

Legea in contra Socialistiloru.
Proiectulu de lege in contra socialistiloru, care a 

fostu presentatu consiliului federalu, contieue 24 articule. 
Acestu proiectu dispune in substantia, ca associatiunile, in- 
trunirile si publicările, care tindu a servi propagand’a doc- 
trineloru democrato-socialiste si comuniste, adeca surparea 
baseloru ordinoi sociale-politice actuale, trebuie se fia inter- 
dise. Interdicerea păte fi pronunciata de autoritatile locale 
alo stateloru federale. Interdicerea pronunciata este valabile 
pentru tota întinderea teritoriului federale. Recursulu in 
contr’a interdicerei este deschisu pentru afacerile privitărie 
la associari si la pressa, înaintea unei comissiuni imperiale, 
ce se va institui. Acesta comissiune se va compune din 9 
membri, dintre care celu pușinu cinci voru trebui se faca 
parte din magistraturai. Ea va otari in ultim a instantia.

Proiectulu mai contiene dispositiuni penale aplicabile 
la fiecare casu de delictu. Pedeps’a minima este o amenda 
in bani; pedeps’a macsima unu anu de inchisăre. Autori- 
sarea de siedere păte fi refusata in cateva districte si in 
ărecari localitati pentru persănele, cari se consacra la pro- 
pagaud’a doctrineloru socialiste. Espulsarea in acelasiu casu 
păte fi pronunciata iu contr’a strainiloru. Interdicerea.de a 
’si esercitâ meseri’a, păte fi pronunciata iu contr’a tipografi- 
loru, librariloru, otelioriloru si birtasiloru. Tipograliele potu 
fi închise. Iu districtele si iu localitățile, unde siguranti’a 
publica păte fi ameniutiata de propagand’a socialista, aulo- 
ritatilo centrale potu, cu cousimtiomeutulu consiliului federale, 
se prescrio pentru timpu de uuu anu, ca întruniri nu se 
potu faco, decatu cu autorisarea politiei; ca veudiarea im- 
piimateloru pe caloa publica este interdisa; ca individii 
fora midiuloce si fora domiciliu voru fi espulsati; in fiue, 
ca posessiunea, portarea si vendiarea de arme sunt supuse 
la ărecare restrictiune.

Diariulu francesu „Le Temps", diu care imprumutamu 
acestu ostrasu, caracterisa astfeliu proiectulu de lege, pre
sentatu consiliului federale germanu in numele Prussiei de 
catra comitelo Otto de Stolborg, substitutulu cancelariului 
imperiului, „in contr’a tendintieloru periculăse pentru socie
tate, ale democrației sociale:"

„Proiectulu pune partid’a socialista afara din dreptulu 
comunu. Elu o supuue unei legi de esceptiune, unei juris- 
dictiuni esceptionale si 'i redica ocrotirea tribuualeloru, câ 
se o supună arbitrariului administrativul „Rom."

Seraievulu.
Seraievulu. — turcesce: Bosn’a-Serai — 

este capital’a ambeloru provincii, Bosni’a si Her- 
zegovin’a si resiedinti’a guvernorului civilu si mi
litari u si a tuturoru autoritatiloru tierii. Cetatea 
zace 1720 urme peste suprafața marei adriatice 
si are aprâpe 50,000 locuitori. Cea mai mare 
parte sunt mohamedani, 5000 creștini gr. or. la 
1000 catolici, vroo 3500 evrei, aprâpe 1000 ți
gani si vreo 3000 coloniști străini de diferite 
confessiuni. Panoram’a Seraievului, pe caro ro
manii vechi ’lu uumiau „Sărite", e incantatâria. 
Anevoie se pâte câ unu orasiu se fia mai frumoșii 
situatu câ acest’a. Seraievulu oferă cu multele sale 
giamii, moschee si minarete, cu bisericele, cupolele,
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turnurile si zidurile, cu cele 3 riuri ale sale, cu 
multele poduri, insule,. grădini si nenumeratele 
edificii incungiurate de verdătia, unu aspectu fer- 
mecatoriu, surprindietoriu. Dăca intri inse in orasiu, 
observi mare necuratienia si neregularitate, astfeliu 
incatu perdi multu din ide’a frumăs’a ce ti-ai fa- 
cut’o de departe. Cu tăte aceste inse Seraievulu 
este nu numai cea mai mare si bogata cetate a 
tierii, ci si unulu din cele mai interessante orasie 
ale Deltei ilirice. Mai cu săma bosniaculu nu-si 
păte închipui ceva mai pomposu si mai stralucitu 
că Seraievulu. Dintre zidirile publice sunt remar
cabile 1. conaculu, resiedinti’a guvernorului in 
stilu modernu; 2. casarm’a militară cu 2 etage 
zidita la 1857 ; 3. hal’a comerciului, lipscani’a 
(Bezestan); 4. Telaleri’a (unde se vendu vechiturile), 
zidire de pătra. Aceste clădiri apartienu popiloru mo- 
hamedani. Mai sunt apoi si unele zidiri private mai în
semnate. Orasiulu de altcumu oferă puQinu interessu 
architectonicii. Dintre giamii si moschee peste o 
suta la numeru sunt numai doue zidiri frumăse 
din timpulu candu domni’# Islamului era in cea 
mai mare splendore si adeca: „Careva dzamija" 
(giami’a imperatnlui) si „Usrenbergova-dzamija" 
(giami’a begului Usren). Cele doue citadele, cea 
vechia si cea noua, sunt estinse pe doue inaltimi 
ale orasiului, dăr’ că fortificatiuni neînsemnate. 
— Seraievo a fostu fundatu la 1465 de catra 
nobilii bosniaci Socolovici si Zlatarovici, cari mai 
antaiu trecură la Islam, si de catra vezirulu tierii 
begulu Usren. Acest’a a ziditu si resiedinti’a 
(Serai), deunde si-a luatu numele orasiulu. In 
anulu 1480 Seraievulu a fostu cuceritu de catra 
oștirile regelui Mathi’a, in anulu 1698 de catra 
trupele austriaco sub printiulu Eugeniu de Savoi’a, 
candu cadiura prada focului 150 de giamii. Sera
ievulu are unu caracteru pitorescu orientalu. Casele 
mohamedane cu ferestrile îngrădite cu ferii ale 
odailoru unde locuiescu cadînele, incungiurate mai 
totu de grădini, mohamedanele imbrobodite si in- 
veluite, frumăsele fete creștine si femei tinere in 
costumulu loru nationalu, viăti’a mișcata a tru- 
peloru concentrate aci in uniformele loru 
diferite, mulțimea de moslimi, chrestini, ar- 
nauti, jidani, tîgani s. -a. mai bine, mai 
reu imbracati, dăr’ totdeaun’a pitoresci, printre ei 
caii cu povare si ici si colea cate unu begu mân
dru pe cate unu calu iute că unu smeu — tăte 
aceste făcu o impressiune deosebita asupra caleto- 
riului. In dile de serbatori mahomedane abia te 
poți mișcă pe strade, cari sunt pline de poporu si 
călăreți si printre ei trasurile haremuriloru, după 
obiceiulu vechiu colorate pe din afara, ducându cate 2 
pana la 3 cadîne sulemenite. — Seraievulu este 
centrulu comerciului din Bosni’a; cea mai mare 
parte din marfile, cari venu din Rumeli’a său din 
Europ’a in Bosni’a, se aducu la Seraievo si de aci 
se espedăza in tăta tiăr’a.

TD i ■v e i s
(Aniversarea nascerii Maiestatii 

Sale in Bucur esci.) Cetimu in „Monitoriu": 
Dumineca, 6/18 Augustu curentu, cu ocasiunea 
aniversarei nascerei Maiestatiei Sale Imperatorului 
si Regelui Austro-Ungariei, s’a celebratu la bi- 
seric’a parochiala romano-catolica din capitala unu 
Te-Deum. La acăsta ceremonia au fostu de fașia : 
D. M. Cogalniceanu, ministru alu afaceriloru străine; 
d. Cavalerii de Zwiednick, agentu si consulii ge- 
neralu alu Austro-Ungariei, insoțitu de totu per- 
sonalulu consulatului; unu adjutantu Domnescu, d. 
comandantu alu divisiunei a Il-a teritoriala si d. 
prefectu alu politiei capitalei. După terminarea 
oficiului divinu, d. ministru alu afaceriloru străine 
a mersu, insoțitu de unu adjutantu Domnescu, 
intr’una din trasurile Curtiei la otelulu agenției 
diplomatice si consulatu generalu alu Austro-Un
gariei, spre a face dlui agentu si consiliu gene
ralu visit’a oficiala de felicitare.

(D. I 6 n u B r a t i a n u ,) presiedintele con
siliului, — scrie „Romanulu" — este de patru 
dile deja la baiele dela Marienbad. Mai inainte 
de plecare d-s’a eră pe deplinu restabilitu de con- 
secintiele accidintelui dela Cotroceni, dăr’ ii remanea 
acea slăbiciune, resultatu a. doui ani de munca 
neîntrerupta si de emotiuni neîncetate, pentru care 
toti amicii ’lu rogau de multu se se ingrijăsca 
seriosu si se ia cateva septemani de unu repausu 
deplinu. In tiăra repausulu nu’i eră possibilu, 
atatu pentru-ca d-s’a insusi nu se potea retienă de 
a se ocupă necurmatu de afacerile dilnice ale gu
vernului, catu si pentru-ca prea numeroșii visita- 
tori nui lasau unu inomentu de liniște. După 
soirile, ce avemu dela Marienbad, d. Bratianu in- 

cepe a se resimți dejâ de efectele repausului, ce 
păte gustă si de ale ingrijiriloru ce’si da. Este 
probabilii, ca pe la finele lunei curente său la in
ceputulu lunei viitărie, se va intărce in tiăra, spre 
a’si reluă viăti’a si ocupatiunile d-sale obicinuite.

(Unu t i e r a n u i n in o r m e n t a t u de 
v i u.) Eri Luni, in diorulu dilei unu nenorocitu 
teneru tieranu, unulu din fruntașii comunei Gasi- 
tesci, insuratu de cureudu, venindu incarcatu cu o 
povara de porumbu alu domeniiloru in capitala, 
impreuna cu alti tovaresi ai sei, pe siosău’a ve
chiului drumu alu Craiovei, avu nenorocirea se fia 
omoritu chiaru de povar’a lui, si ăca cumu: Pe 
drumu boii, zarindu unu lacu cu apa alaturea cu 
sioseau’a, se abature din cale că se mărga acolo. 
Bietulu tieranu dormindu nu prinse de veste la 
timpu că se oprăsca vitele de a se coborf după 
terasementulu sioselei in acelu locu si fii restur- 
natu. Elu cadiîi in lacu, a carui’a adăncime nu 
eră nici de jumetate metru, cu fați’a in josu, si 
fii cotropitu de porumbulu din caru, ce venf totu 
peste densulu in apa. Ceilalți carausi, fiiindu mai 
departe, nu ajunseră decatu prea tardiu că se re
tragă de sub caru pe tovaresiulu loru si avura 
trist’a sărte de a scăte numai unu cadavru, care 
eră inca caldu. Nenorocit’a victima, se vede, ca 
pe lenga sdruncinatur'a cadiaturei fu asphixiatu si 
de porumbulu, care ’lu invelea. „Press’a."

(„Orpheu s“.) A aparutu sub redactiunea 
dlui Fellegi Victor alu 3-lea numeru din Sem. 
alu 2-lea alu brosiurei periodice musicale „Or- 
pheus“ pentru lun’a lui Augustu, care contiene pe 
15 pagine urmatăriele piese: „Der Teufel auf 
Erden" Quadrilu de L. Hblzl după motivele din 
Operet’a de F. Suppăs; „Rondo“ de Iosef See- 
mann „Tul a Tiszan“ cantecu poporalii de Elemăr 
Szentirmay, transcrisu pentru piaiiu de Iulius Kapi. 
„Orpheus" costa pe anu 6 fi. pe x/2 anu 3 fi. 
pe unu cuartalu 1 fi. si apare la inceputulu fie
cărei luni. Editiunea făiei se afla, Budapest’a I. 
Orszâghâz-utcza Nr. 94.
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Publicare de a 2-a licitatiune.
Tribunalulu regescu din Brasiovu că senatu 

funduariu in caus’a esecutionale a „Primei bance 
transilvane" contra fabricei de chartia c. r. pri
vilegiate din Zernesci pto. 2000 fi. v. a. c. s. c. 
si in caus’a lui Simeonu Margineanu pto 528 fi. v. a. 
c. s. c. face cunoscutu, cumu-ca immobiliele, 
accesoriile, zidirile, masinele si fundulu instructu, 
apartienetărie acestei fabrici, înscrise in protocolulu 
funduariu alu comunei Zernesci foi’a Nr. 585 Af 
Nro. ord. 1—3 si pretiuite cu 120,000 fi. v. a., 
se voru vinde in diu’a de 10 Octobre 1878 la 
10 ăre a. m. că la alu douilea terminu prin lici
tatiune publica, ce se va tienă la fați’a locului in 
Zernesci in cancelari’a comunala, sub urmatăriele 
conditiuni:

1. Pretiulu esclamarii este acela alu esti
mării — inse la acăst’a a dou’a licitatiune reali
tățile descrise se voru vinde si sub pretiulu 
estimării.

2. Voitorii de a licită sunt datori a depune 
la man’a comissariului licitării unu vadiu de 10% 
a pretiului de estimare său in bani gata său in 
chartii de stătu de valăre egala.

3. Pretiulu cumperarii este de a se solvi in 
restempu de doui ani, computandu-se dela diu’a 
licitatiunii in 4 rate egale, si anume: rat’a prima 
socotindu dela diu’a licitării in 6 luni, a dou’a 
rata in 12 luni, a trei’a in 18 luni si cea din 
urma in timpu de 24 luni dimpreună cu interes- 
sele de 60% la subscrisulu tribunalu regescu, că 
senatu funduariu. — Vadiulu depusu se va com- 
putâ in a dou’a rata.

4. Cumperatoriulu va intră, după ajungerea 
in valăre de dreptu a licitatiunii, iu fantic’a po- 
sessiune a realitatiloru cumperate si se va intro
duce numai decatu de catra comissariulu judecato- 
rescu. Cumperatoriulu va fi indatoratu a asigura 
zidirele luate in posessiune in contra focului. In- 
tabularea dreptului de proprietate se va esoperă 
numai după deplin’a solvire a pretiului de cum- 
perare.

5. Dăca cumperatoriulu nu ar. satisface tutu
rora conditiuniloru de licitatiune, realitatea venduta 
la cererea ori-carei dintre părțile interessate se va 
relicitâ conformii §-lui 459 alu proc. civile, fiindu 
responsabilu cumperatoriulu pentru dauna si peri- 
culu, pe lenga aceea, ca, si va perde vadiulu 
depusu.

Totdeodată se provăca creditorii ipotecari es- 

terni, că pentru representarea loru la impartirea 
pretiului de vendiare se se ingrijăsca de unu ple- 
nipotentiatu in locu, a cărui nume si locuintia se 
le insinueze inainte de licitatiune, pentru-ca altu- 
cumu se voru representă prin denumitulu curatore 
advocatulu Victorii Popescu.

In fine se provăca toti aceia, cari cugeta a 
avă vreunii dreptu de proprietate său prioritate la 
realitățile, ce se voru licită, că incusele loru de 
reclamare se le. substărna, in terminu de 15 dile 
dela ultim’a publicare a edictului, la acestu senatu 
funduariu, altcumu neimpedecandu acelea cursulu 
esecutiunii, voru fi îndrumați numai la ceea ce va 
prisosi din. pretiulu de cumperare.

Din siedinti’a tribunalului regescu de Bra
siovu câ senatu funduariu, 

tienuta in 10 Argustu 1878.
Măly in. p., presiedinte. 

Aved m. p.

Publicatiune.
In 29 ale curentei (Aug.) la 3 Ore d. a. se va 

vinde prin licitatiune tienenda in fați’a locului 
fundulu internu parochiala vechiu alu ecclesiei 
evang. reformate din Blasiu cu superedificatele 
aflatorie pe dinsulu.

Pretiulu esclamarii: 1000 fi., vadiu 10%.
Conditiunile se potu vedă la parochulu evang. 
localu si la judele processualu Toth Miklos.

Blasiu, 16 Augustu 1878. 2—2

Concurs u.
Pentru ocuparea postului de invetiatoriu la 

scăl’a confess. gr.-cath. class'a I din comunitatea 
opidana Rodn’a-vechia prin acăsta se eschide con- 
cursu cu terminulu pana in 31 Augustu 1878 st. n.

Emolumentele împreunate cu acestu postu sunt 
unu salariu anualii de 200 fi. v. a. si pentru 
cuartiru si lemne, unu relutu de 40 fi. v. a.

Doritorii de a ocupă acestu postu voru avă a 
așterne suplicele loru provediute cu testimoniu de 
cualificatiune, eventualu testimoniu bunu preparan- 
dialu, atestatu de botezu si de moralitate, la acestu 
presidiu alu senatului pana la terminulu susu in- 
dicatu. Individii, cari au mai servitu cu succesu 
bunu că invetiatori in ori-care comuna, precumu 
si aceia, cari cunoscu bine cântările, voru avă 
preferi n tia.

Din siedinti’a senatului scol. conf. gr.-cath. 
Rodn’a-vechia, in 21 Iuliu 1878.

Presiedintele ; Notariulu siedintiei:
Clemente Lnpsiaiu. Silvestru Mnresiann,
3—3 iuvet. prim.

Scola speciala comerciala 
in Vien’a, II Praterstrasse Nr. 15. 

Directorii: GĂROLU PORGES. 
Anulu alu 14-lea.

Acestu iustitutu de invotiamentu privatu or-, 
ganisatu pe bas’a legei dela 27 Febr. 1873 
si-a ajunsu in timpu de treisprediece ani ai 
esistentiei sale scopulu ce si l’a pusu : for
marea de comercianti capabili. Mii do teueri 
au se multiamesca esistenti'a loru instructiu- 
nei ce li s’a datu in acest’a scola si direc
țiunea ’si tiene de datoria a plasa pe audi
torii absolvati. 8—*
Inceputulu prelegerilorn 1» 10 Septem- 
bre n. înscrierile se incepn Ia 2 Sep- 

tembre. Programe gratis.

Fretiurile piatiei 
in 23 Augustu n. 1878

Hectolitre. 
fruntea . .

fi. cil
6.70

Granu• midi ui oc ii . . 6,10
de diosn . . 4.70

Mestecatu .... 4.—
Secara 1 fromdsa . . 4.20

( de midiulocu 3.90

Ordiult 1 frumosu . 3.90
de midiulocu 3.65

n , i frumosu . .Ovesulu> , ....| de midiulocu
2.30

2.5
Porumbulu .... 5.20
Meiu • • a • • 7.—
Hrișcă . , , —__

Hectolitre. fi. or.
Mazerea...................... —.—
Lintea ...................... 7.—
Fasolea...................... 6.—
Cartofi...................... 1 30
Semoutia do inu 10.60

1 Chilo. fi. cr.
Carne de vita . —.40

„ de rimatoriu —.48
„ de berbece —.28

100 Chile. fi. cr.
Seu de vita prospetu . 36.—

» „ „ topitu 40 —

CJin-rs-uLln la, Tovirs’a, d.e "Vieii’a,
din 23 Augustu st. n. 1878.

5% Renta chartliia 
(Metalliques) . . . 62.15 

5°/0Rent’a-argintu (im- 
prumutu nationalu). 64.20

Losurile din 1860 . 111.70
Acțiunilebanceination. 813.— 

„ instit. de c reditu 255.25
Londra, 3 luni. . 115,—

Oblig, rurali ungare . 75.—
„ „ Banat-Timis. 78 50
„ „ transilvane. —,—
„ „ croato-slav. 76.50

Argintulu in mărfuri . 100.60
Galbini imperatosci , 5.52
Napoloond’ori . . . 9.25
Mărci 100 imp. germ. , 57.68
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