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Politica orientala austro-ungara.
Brasiovu, 4 Septembre 1878.

Se mira lumea, cumu de s’a potutu, că ca- 
binetulu vienesu se voiâsca a pacifică Bosni’a numai 
cu doue divisiuni, candu a trebuitu se scie chiaru 
din relatiunile consulului austriacu dela Seraievo, 
Vassiciu, publicate in fâi’a oficiala de Vien’a, ca 
poporatiunea acelei tieri, cea mai mare parte ini
mica ocupatiunei, prepara trupeloru austriaco o 
formidabila resistintia. Nu mai incape indoiâla, 
ca s’a comisu in casulu de fația o erâre, care a 
costatu si inca va costă pe armata multe jertfe, 
dâr’ erârea acâst’a nu s’a comisu din causa, ca 
monarchi’a nâstra nu ar’ fi fostu destulu de bine 
pregătită militaresce, ci pâte pentru aceea, ca co
rnițele Andrâsy a datu mai multu credienientu re- 
latiundoru false ale agentiloru sei slavi decatu 
asigurariloru omului seu dela Seraievo. Gresiâl’a 
ori catu de mare se fi fostu, s’a potutu prin ur
mare corege indata si alte divisiuni prâspete se 
afla acuma in Bosni’a spre intarirea trupeloru de 
ocupatiune.

Monarchi’a nâstra este militaresce destulu de 
bine pregătită nu numai pentru Bosni’a, ci inca 
si pentru alte eventualitati mai grave. Nu se 
pâte dice inse totu acâst’a in privinti’a politica.

Austro-Ungari’a a fos'tu trasa in vertejulu 
actiunei orientale inainte de a fi resolvatu marea pro
blema a egalei indreptatiri din intru, la care esperimen- 
tâza necoutenitu barbatii de stătu austriaci 
dela 1860 incâce. Amu intratu in Bosni’a 
pentru de a pacifică poporatiunea de acolo si a-o 
indrumâ pe calea progressului, inainte |de a fi ajunsu 
la o pacificatiune deplinu multiamitâre a interesse- 
loru vitale ale popâreloru din interiorulu monar
chiei, inainte de a fi asiguratu de ajunsu fiecăreia 
din multele natiunalitati ale acestui vastu imperiu 
bunurile civilisatiuuei. Acelora, cari au crediutu, 
ca supremati’a germano-maghiara, ar’ fi celu mai 
bunu mediulocu pentru pacificarea definitiva a po
pâreloru monarchiei li se da acuma ocasiune des
tula de a se convinge chiaru din efectele produse 
de ocupatiune in timpulu celu scurtu de siese 
septemani, de candu s’a pusu in lucrare, ca cal- 
culatiunea loru a fostu zidita pe nisipu.

Sistemulu domnitoriu, care si-a pusu de scopu 
intarirea elementului germanu si maghiaru pe con- 
tulu celorlalte nu se pâte impacâ nicidecumu cu 
nou’a acțiune bosniaca. După firea s’a adeverata 
elu trebuie se paraliseze, ear’ nu se favoriseze des- 
voltarea popâreloru slave si romane din Orientu. 
In punctulu celu mai de căpetenia, vine dâr’ in 
conflictu cu recerintiele unei bune politice orien
tale, care in prim’a linea trebuie se se baseze pe 
cucerirea simpathieloru poporatiuniloru orientale 
nicidecumu inse pe poterea brațieloru. Cumu vei 
câștigă inse simpathiele unui omu, candu elu te 
scie, ca ești inimiculu celu mai inversiunatu alu 
fratelui seu, care traiesce intr’o casa cu tine ? 
Cumu va potâ se insufle incredere guvernulu austro- 
ungaru romaniloru si slaviloru din Orientu in 
timpu ce in laintrulu monarchiei doinnesce o direcțiune 
politica, care tinde la sugrumarea individualității 
naționale a romaniloru si slaviloru indigeni ?

„Va se ajungemu si noi la sârtea Tnrciei 1“ 
esclamă deunadile unu diuariu maghiaru. Acâst’a 
temere ar’ deveni trista realitate dâca monarchi’a 
nâstra ar’ tinde a suprematisă popârele chrestine din 
Orientu , ale impedecâ in desvoltarea loru libera 
si independenta. In momentulu candu Austro- 
Ungari’a ar’ declară astfeliu resbelu natiunali- 
tatiloru de pe peninsul’a balcanica ea ar’ moșteni 
dela Turci’a sârtea sigura a descompunerei sale. 
Atunci ar’ triumfă Russi’a, ca-ci ea ar’ fi consi
derata si mai departe de catra slavi, că libera- 
târe providențiala, că protectâre naturala a loru, 
pe candu t6ta ur’a ce au avut’o chi estinii orien

tali in contra Turciei s’ar’ îndreptă in contra 
Austriei.

Nu, missiunea adeverata a monarchiei nâstre 
in Orientu nu pâte fi astfeliu, cumu si-o inchi- 
puiescu diplomații maghiari. Acâst’a se pâte vedâ 
mai bine din contradicerea, in care se afla faptulu 
si decursulu ocupatiunei cu dorintiele aceloru di- 
ploinati. Potemu sustienâ, si nu fora îndreptățire, 
ca ocupatiunea s’a pusu in lucrare de a dreptulu 
in contra vointiei suprematistiloru germano-maghiari. 
Este caracteristicu iu adeveru pentru giurstarile 
nâstre, ca o acțiune atatu de grava n’a potutu se 
fia esecutata, decatu numai in opositiune cu do
rintiele espresse ale partideloru dela guvernu.

Monarchi’a nâstra vrendu a-si împlini marea 
missiune iu Orientu, trebuie se devină scutulu 
aperatoriu alu libertății popâreloru din Orientu. 
Acâst’a inse ’i este cu nepotintia, pe catu timpu 
grav’a problema a egalei indreptatiri intre popârele 
din interiorulu seu nu va fi resolvata spre rnultia- 
mirea tuturoru.

Romanii din Bulgari’a si Dobrogea.
(Corresp. part, a „Gaz. Trans.8)

Silistri’a, 16 Aug. v. 1878.

Cine ar’ fi crediutu, ca sârtea chrestiniloru 
de sub stapauirea tur căsca va se ajunga inca a fi 
invidiata in dilele nâstre? Necredibilulu a devenitu 
cu tâte acestea o trista realitate celu puținu iu 
catu privesce sârtea romaniloru din Bulgari’a abia 
scapati de sub domni’a turcâsca. Acesti’a au ajunsu 
a regreta, ca nu mai sunt sub domni’a pasialeloru. 
Pe candu pașii turcesci stapaneau Bulgari’a, ro
manii de aci n’aveau motivu de a se plânge atat’a 
că acuma sub noulu regimu bulgaro-russu infiin- 
tiatu abia de eri alaltaeri.

Nouii guvernanți bulgari imbetati cu totulu 
de bunătățile ce s’au versatu asupra capeteloru 
loru, despre cari nu’si potu dă contu," desconsidera 
totu ce nu este bulgaru si procedu la impartirea 
dreptății in modulu celu mai arbitrariu asia, ca 
nemultiamirea bietiloru romani si turci devine din 
ce in ce mai mare, incatu calatorindu prin aceste 
tienuturi pe ori-ce cale si poteca n’audi decatu 
espressiuni de indignare, âmenii dorindu timpulu 
trecutu sub a caruia administratiune, ori-catu de 
pecatâsa ar’ fi fostu ea, romanulu totusiu eră mai 
puținu jicnitu in drepturile si mai puținu apasatu 
in atributiunile sale. Acuma dreptate nu mai este, 
ca-ci ea se practica de funcționari bulgari lip
siți de ori-ce cultura si desbracati de totu 
bunulu simtiu, care inca totu mai caracterisâ pe 
turcu. Ve poteti face o idea despre acești ma- 
gistrati dâca ve voiu spune, ca presiedintele tri
bunalului din Silistri’a este unu bulgaru, care in 
tâta vieati’a s’a n’a fostu decatu unu simplu car- 
ciumariu. Turculu, oricatu de despotu ar’ fi elu 
dela fire, avea celu puținu ârecare nobletia de 
caracteru si era mândru a potâ dă gratia s. a.

In Silistri’a, iiB^-d.in cetatile vestitului cua: 
drilateru turcescu ^si 'Căpltala de districtu, cumu 
sciti, locuiescu că ^fîn districtu turci, bulgari si 
romani, cari in partei’isi aveau scâlele loru. Scâl’a 
romanâsca de aci inse\ nu mai esista astadi, ca-ci 
bulgarii au prefacut’d intr’unu magazinu de pro
ducte remase dela armat’a. turcâsca candu a para- 
situ cetatea. Apropiandu-se timpulu de a incepe 
cursurile atatu professorulu catu si notabilii romani 
din comuna intervenira cu insistentia pe la autori
tari, spre a li se eliberă localulu scâlei, dâr’ tâte 
remonstrarile si protestările loru remasera fara 
efectu. Singur’a loru sperantia este acuma la mi- 
nisteriulu culteloru din Bucuresci, la care s’au 
adresatu spre ale mediuloci pe o alta cale elibe
rarea localului.

Intr’un’a din dilele acestea unu gendarmu 
bulgaru mergăndu intr’o comuna numita Cuzgun 
aprâpe de Silistri’a si locuita de romani, începu a 

maltratâ pe primariu (unu romanu), din causa, 
ca acest’a nu vrii se-i preamble calulu. Dâr’ inca 
nici cu acâst’a nu fii destulu ci’lu mai duse inca 
si legatu la unu pichetu din apropiere, pentru că 
soldatii bulgari de acolo se ’lu bata mai bine. 
Priinariulu maltratatu astfeliu încercă a caută satis- 
factiunea legala pe la auctoritati, fii inse datu 
afara ori unde se presentă cu reclamatiunea s’a 
justa. Acum ve poteti imagină cumu sunt trac
tați tieranii, dâca primariulu, representautele co
munei, se tractâza astfeliu. De bieții musulmani 
nici nu ve mai pomenescu, ca-ci acesti’a dâca ar’ 
potea ar’ luă câmpii in totu momentulu.

Cumu sciti, acuma se face recrutare in tâta 
Bulgari’a, spre a formă o armata de 70 pana, la 
75miiâmeni. Si aci faimoșii „Tuca na glava*) **)  
se pârta arbitrariu d. e. in Turtucai’a, unu 
tărgsioru pe malulu Dunărei in fa^i’a Oltenitiei din 
siese sute familii romane au luatu sub drapelu 
110 tineri romani, ear’ din 28 comune plus 200 
familii bulgare din orasiu abia luară 75 bulgari 
(nespalati). ’Ei dicu, ca de aceea iau mai multi 
romani pentru ca acesti’a sunt mai representabili, 
mai frumoși. Aci au dreptate, ca-ci preamblandu- 
me prin Silistri’a me dusei si la conacu (prefec
tura) in curtea caruia se imbracau recruții. In 
flanculu dreptu erau arangiati romani totu voinici 
unulu si unulu, âra bulgarii erau pe lenga ei, că 
nesce sterpituri. Adressandu romaniloru recruți 
puține cuvinte ’mi respunsera mai toti: Dâca 
trebuie se fimu soldați, apoi amu dori a fi in 
armat’a romana.

*) „Tuce na glava“ e o polecra aplicata de romanii de aci
bulgariloru sinonimu cu ,,capu de stuca“ si analogu la „calu 
verde, serbu cu minte".

După hotaririle congressului din Berlinu, 
cumu ve este cunoscutu, cetatea Silistri’a nu apar- 
tiene Dobrogei, ci nouei Bulgarie. Frontier’a de
semnata in tractatu trece la 10 kilometri din josu 
de Silistri’a. Inse locuitorii nebulgari din Silistri’a: 
romani, musulmani, greci si armeni, inca mai nu- 
trescu speranti’a, ca acestu orasiu la stabilirea 
definitiva a granitiei, va fi alipitu Dobrogei. Ei 
prepara acuma o adressa colectiva, prin care ceru 
acâst’a fiindu hotariti, ca dâca Silistri’a va remanâ 
la Bulgari’a, se venda totu ce au si se trâca sâp 
in Dobrogea sâu in Romani’a. Bulgarii se vede, 
ca au simtitu ceea ce se prepara, ca-ci mai deu- 
nadi publicară in orasiu unu ordinu, prin care li 
se intredice locuitoriloru nebulgari vinderea de 
imobilie.

Tâte că tâte, unu lucru inse nu ’lu intielegu: 
de-ce in orasiulu Silistri’a se recrutară numai 
bulgari, intre cari intrara, că voluntari si doui 
romani fara capeteiu ? Dece recrutarea se face 
si in Dobrogea cedata României, de-ce numai intre 
Bulgari ? Dece guvernulu bulgaru se silesce din 
resputeri si cu mare zoru a scâte totu felulu de 
contributiuni din partea Dobrogei ? —

Asia stau lucrurile in nou’a Bulgaria. Dâr’ 
inca cevasi si mai multu. Incatu potu pretinde a 
fi bine informării, bulgarii mai cu influintia isi 
dau tâta silinti’a a atitiă pe poporu in contra 
oGuparei Dobrogei, formandu bande armate, cari 
se se opună armatei romane, candu va voi se ea 
tiâr’a in posessiune. Pe de alta parte romanii, 
musulmanii, grecii, si totu ce nu este bulgaru se 
silescu a organisă comitete pentru a adună bani, 
că se fâca armatei romane la intrare o primire 
din cele mai strălucite. In Chiustengea se dice, 
ca pentru acestu scopu sunt deja adunați la 50 
mii franci. —

Speru ca dintre aceste doue partide, vă esi 
deocamdată invingetâre cea mai din urma, amica 
romaniloru si armatei loru. Toti se intreba : âre 
candu voru veni romanii se ne scape de urgi’a si 
miseri’a, in care neau bagatu pecatele?

Spiritele atatu de agitate mai fura domolite 
prin aparenti’a a mai multoru oficieri de stătu 



maioru romanu tramisi din Bucuresci prin Do-1 
brogea, spie a luâ notitie despre modulu cumu au] 
fosta administrata acdst’a tidra pana astadi si 
spre a studiâ localitățile unde ar’ trebui asiediate 
garnisânele si altele.

Indata ce camerele romane voru transiâ for
malitățile impuse de constitutiune, trupele romane 
voru trece in Dobrogi’a si se crede, ca armat’a 
de ocupatiune va fi compusa din regimentele 7, 
5, 4 de linia, batalionulu 1 si alu 4-lea de ve- 
natori si regimentulu alu 2-lea de artileria.

Pentru conjunctiunea calei ferate Cernavod’a 
cu liniile romane asemenea se făcu studieie preli
minarie din partea unei societăți de intreprinderi. 
Totodată studibza oficierii de stătu maioru si lo- 
culu de trecere alu trupeloru peste Dunăre.

Divisiunea russa ce se afla actualmente in 
Silistri’a plbca in Russi’a.

Cu alta ocasiune mai multe. La vedere.

Luptele in Bosni a.
Pentru câ si cetitorii noștri se ’si p6ta face 

o idea despre luptele desperate, strapatiele si 
periculele estraordinarie, ce au avutu si inca au 
de a suferi trupele din divisiunea 20 de sub co- 
mand’a generalului Szapâry publicamu după „Lai- 
bacher Tagblatt" scrisbrea unui oficierii din acea 
divisiune catra tatalu seu. Ea este datata din 18 
Augustu a. c. „Din lini’a de bataie cea mai in- 
aintata pe inaltimile de pe tiermulu dreptu alu 
Bosnei in fația de D o b o y“ si suna asia :

„Scumpalu meu tata ! Nu mai credeam, ca-o se-’ti 
mai potu adressâ inca o scrisore. In 16 după ce ti-am 
fostu adresatu scrisărea din urma amu fostu tramisi din 
tabera la 11 6re inainte de ameadi, că ante garda. Liue’a, 
ce era se ocupamu, a fostu cu o dl mai inainte asigurata 
de catra unu batalionu din regimentulu alu 16-lea. Trup’a 
acest’a inse fu surprinsa desu de diminetia de o banda de 
insurgenți si batalionulu nostru — vreo 500 ămeni, — 
paremisa pentru ca din nefericire adormiseră strajile sale, 
fu parte masacratu, parte luatu la gdna. Noi aflaramu pe 
vandali tocmai candu erau mai ocupați cu teribila meseria 
do a ciungi (mutila) si de a tai’a bucăți pe răniți, prinși 
si morti. După o lupta crâncena de 2 6re goniramu pe 
turci din inaltimele, pe cari abia le-au fostu luatu.' Ei se 
asiediara după aceea pe inaltimele din fația si indreptara 
asupra ndstra unu focu omoritoriu. O adeverata pldie de 
glontie se versa asupra capeteloru ndstre- Pe lenge acest’a 
inimicii aveau 3 tunuri, din cari impuscau asupra posi- 
tiunei năstre cu obuze fdrte voluminăse. Foculu acest’a a 
duratu pana la drele 9 ser’a si se fini cu nesce urlete in- 
fricosiate ale turciloru, de cari resunau văile. Ceea ce tre- 
curamu cu vederea in fierbiutiel’a luptei amu trebuitu se 
vedemu acuma după ce se facă pausa inca totu prea de 
timpuriu : oper’a unei crudimi din cele mai teribile, cari 
s’au seversitu vreodată pe acestu pamentu. Giuru impre- 
giuru eran imprastiate corpuri trunchiate in modulu celu 
mai barbaru si desbracate de haine. Capetele le luara bar
barii cu sine spre a le pune in tiepa pe munții loru.

Cumu diseiu aceste evenimente s’au petrecutu in 16 
1. c. Eri in 17 si astadi avomu repausu ; stamu fația ’n 
fația cu insurgenții la o depărtare de 1200 pana la 1500 
de pași observandu-ne unii pe alții cu rigdre. Deca amu 
ave macaru o singura bateria de munte la dispositiune nu 
sar’ pote uita la noi de pe inaltimele loru cu atata indras- 
nela; cu 20 de impuscaturi cu srapnele amu imprastiâ 
pe bestiele acele in t6te venturile; deârece inse nu ne 
potemu bucura de possesiunea unei asemenea baterii, in- 
fanteri’a trebuie se tiena positiunea pe lenga strapatiele 
cele mai grele. Dela 16 1. c. incdceme aflamu in line’a 
de bataia cea mai înaintata, diu’a trebuie se-o petrecemu 
in formațiune de bataie si se observamu in continuu pe 
inimicu; năptea trebuie se priveghiamu si se luamu me- 
surile de precautiune cele mai stricte, pentru ca se nu fimu 
surprinși de inimicu. In luptele ce le avuramu amu per- 
dutu relativu multi oficieri, pentru ca oficierulu trebuie se 
premerga soldatulu cu esemplu bunu si atunci acest’a merge 
după elu.

Prea bunulu meu tata! Am puțina sperantia de a 
ve revede pe voi, iubitii mei ; ca-ci apr6pe a trei’a parte 
din camaradii mei dela regimentu au cadiutu deja. P6te 
ca mane nu mai traiescu, ca-ci tocmai vediuramu vreo 
3000 insurgenți urcandu munții, in fiecare 6ra din n6pte 
ne asteptamu a fi atacati. Avemu ordinu strictu de a nu 
cede in nici unu casu si ’i vomu da ascultare, deca si noi 
oficierii amu fi necessitati, a impuscâ pe unii seu alții lași, 
cari s’ar’ retrage si deca amu si trebui se perimu cu totii. 
Bunulu Dumnedieu se aiba numai indurarea, ca deca ast- 
feliu nu se pote, seu se me lovească unu glontiu in anima, 
seu deca voiu fi cumva vulneratu, se am inca atata potere, 
câ se ’mi potu descarcă iusu’mi unu revolveru in capu, că 
astfeliu se potu scapă de sărtea ce m’ar’ așteptă caudu asi 
cade viu in manile acestoru omeni miserabili. Scumpe tata ! 

iubiți frați! Nu ve mâhniți prea tare; dăca voiu cade, 
voiu muri pe campulu de ondre pentru patria iubita, de 
siguru o mdrte demna de fiiulu unui tata atatu de bravu ! 
Mai multu câ mdrtea ce ’mi sta inainte me face se des- 
peru tacerea ta, prea iubite tata I De candu am calcatu 
pe pamentulu Bosniei (29 Iuliu) n’am capetatu nici o scire 
dela tine. Nu sciu cumu ti merge tie scumpe tata, cumu 
le merge fratiloru mei! — Astadi in 19 abia potu se in- 
chiaiu scrisdrea, după ce eri am fostu intreruptu. Ndptea, 
cu esceptiunea urleteloru nebunesci ale insurgentiloru, a 
fostu liniștita. N’avemu inca nici unu prospectu, câ se 
fimu inlocuiti de alte trupe scapandu de servitiulu acest’a 
ostenitoriu. ’Mi pare reu, ca nu potu scrie mai multu, 
dedrece trebuie se stamu totu su cocosiulu trasu si se supra- 
veghiamu neincetatu mișcările nimicului.

Despre s6rtea divisiunei 20 de infanteria pu
blica si „Tagespost" din Graz unu r&ndu de scri
sori dela 6 pana la 21 Augustu, din cari estra- 
gemu urmat6riele :

„6 Augustu. Amu stătu trei dile la Samac in tabera, 
după aceea porniramu mai departe spre Gradacac, cu tdte, 
ca plou’a tare si pamentulu eră taro inmuiatu ; aci incepu 
munții si drumurile sunt asia incatu trenulu cu provisiunile 
percurge o distantia de 4 miluri acuma de 5 dile si inca 
mai are o bucata buna. Adeveratu, ca sunt vreo 600 carre, 
trase fiecare do cate 10 parechi cai, cari pre lenga acest’a 
trebuie se fia împinse ici colo si de soldatii noștri, cari 
abia mai potu stă pe pecidro de osteniți. Alaltaeri sera in- 
traramu in Gracaniți’a, unde ne simtieamu siguri. Diminetia 
ne insciintiara deodata cateva femei serbesci, ca turcii vo- 
ieau se atace taber’a uostra ; noi porniramu spre orasiu si 
furamu primiți de pe stradele si din ferestrile caseloru tur- 
cesci cu impuscaturi. Noi inaintaramu cu baionet’a, luaramu 
cu assaltu casele si aprinseramu 4 din ele. Nu-si pdte ni
menea imagină, cu ce inversiunare se luptau chiaru si fe
meile si copii in contra ndstra. Avemu unu mortu, 5 răniți, 
intre cari unu locotenentu ; turcii avura vreo 80 morti, 
50 răniți si vreo 80 fura prinși; luaramu si multe arme 
si munitiune. Dorere inse, ca intre mortii si ranitii turci 
cea mai mare parte erau betrani, femei si copii. Io singuru 
am facutu o bravura dubidsa, străpungându pe unu turcu 
de 60 ani, care me atacă cu iataganulu. De eri dela 
prandiu compani’a ndstra e tramisa erasi că antegarda; 
nimicu de mancare; in Gracanici’a e liniște, ca-ci turcii 
au fugitu de acolo.

T a b e r’a d e 1 a B o s n ’a, in fația de Doboy 
16 Augustu. Trebuie se cundsceti deja sdrtea brigadei 
ndstre. Ceea ce amu avutu se suferimu nu se pdte descrie. 
Dela Gracaniți’a merseramu spre Tuzla, unde din tdte păr
țile furamu atacati de bande de insurgenți superidre la nurneru, 
impuscaturi de pe tdte inaltimele, cele 1000 carre nu mai 
poteau inaintă prin defileele cele strimte; nici unu mo- 
mentu de repausu, fara hrana, diu’a luptandu, ndptea os
teniți la straja, totu intr’o pldie de gldntie. Intr’o irrita- 
tiune infinita ajunseramu in retragerea ndstra pana la 
Bosn’a strentiosi, osteniți la culme si avuramu vreo 400 
răniți, morti si dispăruți fiindu cu totulu numai 8 bata- 
lidne. Acuma ne aflamu la Bosn’a in fația de Doboy sj 
asteptamu intariri. Aprovisiunarea e miserabila; de mai 
maltu do 8 dile n’avemu pane, numai pismete mucedu, 
n’avemu vinu, ci numai spirtu miserabilu; deca avemu 
norocu a mai dă de cate ceva platimu pretiuri enorme (unu 
litru de vinu otietitu costa unu fiorini si mai multu) Se 
’ntielege, ca avemu multi bolnavi. Catu ne oprimu undeva 
se arunca soldatiii, cu tdte ca e caldu teribilu, in tina si ne 
trebuie multu pana ’i potemu porni mai departe.

Antegard’a dela Sprec’a 20 Augustu. Turcii 
in nurneru mare au atacatu antegard’a ndstra si amu tre
buitu se luamu earasi cu baionet’a positiunile in parte per- 
dute. In acest’a afacere perduramu earasi vreo 200 morti 
si răniți. Aspectulu fu teribilu, candu reluandu positiunile 
perdute de regimentulu 26, vediuramu capetele taiate ale 
soldatiloru noștri. Eri după ameadiu ne mai atacara inca- 
odatu insurgenții. Avuramu earasi 50 morti si răniți.

Antegard’a dela Sproc’a, 21 Augustu. De 
2 dile ne dau pace turcii, pdte pentru ca ploua neincetatu. 
Eu sunt singurulu oficieru la compania, ca-ci capitannlu si 
sublocotenentulu zăcu bolnavi de friguri. In regimentu 
suntemu acuma fdrte puțini oficieri, ca-ci 3 sunt răniți si 
8 bolnavi. Am primitu deja cevasi intariri, der’, fiindu-ca 
turcii sunt fdrte tari, ne trebuiescu celu puținu 20,000 
dmeni spre a pote inaintă cu succesu.

Cu datulu 31 Aug. sosiră urmatâriele sciri 
din Bosni’a si Herzegovin’a: După o telegrama 
a L. M. I o v a n o v i c i din Mostar (Herzegovin’a) 
a ocupatu in 28 Augustu o brigada din divisiunea 
18 localitatea Nevesinie fara a intimpina resistintia. 
Indata s’a procesu la desarmarea poporatiunei din 
Nevesinie. — O telegrama a L. M. comite Sza
pâry din Doboy (Bosni’a) 31 Aug. spune: Eri 
la 10 72 6re a. m. deschiseră insurgenții unu focu 
de artileria din 5 tunuri, la care respunsera in
data bateriele n6stre; pana după ameadiu la 2 
6re. au fostu reduse la tăcere 4 tuuuri turcesci si 
numai unulu mai continuă foculu din candu in 

candu. Intre orele 6 si ll/2 s’a schimbatu focu 
de pusei. Perderile sunt necunoscute. Perderea 
totala in luptele dela 15, 16 si 17 Augustu a 
fostu: 7 soldați morti 4 oficieri si 77 soldați 
răniți. — La luarea Seraievului in 19 Augustu 
perdura trupele nbstre cu totulu: unu oficieru 
si 55 soldați morti, 8 oficieri si 284 soldați ră
niți si 2 dispăruți.

Din S e r a i e v o se anuntia, ca acolo este 
liniște numai in aparentia, ca in 30 Aug. drasi a 
impuscatu unu turcu dintr’o ferdstra pe unu sol
data de ai noștri. N6ptea e fbrte periculosu de a 
amblă prin stradele strimte ale orasiului. Insur
genți aparu pretutindeni in giurulu orasiului si 
strica comunicatiunile ndstre telegrafice s. a. Cumu 
se dice tat’a si unu frate alu fanaticului siefu de 
insurgenți turcu Hagi Loi’a au fostu impuscati in 
lupta, soți’a si unu copilu alu lui iuse se afla in 
Seraievo. Aprovisiunarea trupeloru e fdrte defec- 
tudsa, trupele nu capetau cate o di intrdga de 
mancare. Intendantulu corpului fii chiamatu la 
Vieu’a spre a se justifică. Caracteristicii pentru 
scumpetea estraordinaria din Bosni’a e, ca unu 
chilo de carne se pune erariului in socotdla cu 
75 cr. La insurgenți s’au aflatu multe pusei de 
sistemulu Krnka, pe cari au potutu se le capete 
numai din Serbi’a. — Prin foile germane se lățise 
faim’a, ca archiducele I o a n u S a 1 v a t o r u ar’ 
fi cadiutu in lupta contra insurgentiloru. Acdst’a 
scire e falsa, adeveru e numai, ca archiducele s’a 
bolnavitu in Kizeliak de dissentoria inse nu in 
modu periculosu. — In spitalulu din Seraievo au 
moritu pana acuma 35 soldați austriaci greu răniți.

Cuventu de deschidere,
rostitu prin directorulu despartiementului Alimpiu Barbolo- 
viciu la ocasiunea adun. gen. a desp. XI alu „Associatiunei 
transilvane pentru literatur’a romana si cultur’a poporului 

romanu, tienuta la 16 Iuliu 1878 in comuna Basesci.

Motto: „Latin’a ginte e Regina 
intr’ale lumei ginte mari, 
Ea porta in frunte-o stea divina,. 
Lucindu prin tempii seculari.

Aleosandrl. 
Onorata adunare !

Orizonulu limbei romane eră intunecatu prin 
nuorii cei grei ai furtuneloru seculari, si numai 
din candu in candu ’si reversâ radiele sale preste 
națiune, câ se apriuda iu anim’a aceleia ambrea 
natiunei si schinteia civilisatiunei si a spiritului 
naționale. Un’a dintre fiicele străbunei ginte latine, 
națiunea romana, a fostu sguduita intr’atata de 
furtunele secularie, fați’a ei cea mandra a fostu in 
asia mesura negrită de plesnele viscbleloru si in- 
cretita de sirbiele lacrimeloru, suferintieloru secu
larie, in catu sororile ei nu mai poteau recunbsce 
intr’ensa pe surcbu’a trupinei gloribse a gintei 
latine. Inse sbrele, deși acoperita de nuori in- 
tunecosi, totu sbre remane, si ’si concentrbdia in 
sine radiele lucinte, pentru câ după resfirarea 
nuoriloru impedecatori, cu atatu mai mare strălu
cire se se reverse peste orizonu. Asia a fostu 
acoperita si lirnb’a romana de nuorii desastreloru 
secularie ; inse si sub nuori acoperita totu lirnb’a 
unei atari națiuni a remasu, a careia mama stră
bună Rom’a antica a condusu destinele lumei prin 
sciintia si prin brațiu; ea a fostu numai întune
cata si impedecata de a’si reversâ radiele sale 
stralucitbrie, dbr’ nici odata n’a apusu de pe 
orizonulu natiunei romane. Si bta suflandu spiri- 
tulu simtiului naționale si strabatendu preste ori
zonulu natiunei, a resfirate nuorii cei negrii de pe 
sbrele lucinte alu limbei romane si stralucindu 
aceea din inaltimea orizonului presto fați’a natiu
nei romane, a stersu de pe aceea pbt’a cea negra, 
casiunata prin furtunele secularie, si prin foculu ei 
divinu a secatu lacrimele asia, catu fați’a ei si-a 
recastigatu mundrbtia-i originala intr’atata, catu 
represeutantii sororiloru ei adunați la Montpellier 
in societatea limbeloru latine, nu numai au recu
noscuta intr’ensa pre dulcea loru sora, pre lirnb’a 
romana, ci ce e si mai gloriosu pentru lirnb’a 
nbstra, premiulu cupei de arginta l’a judecata 
autorelui laureata alu cântecului gintei latine, lui 
Vasilie Alecsandri si printr’ensulu limbei 
si natiunei romane. Din dulcbli’a acestei bucurii, 
cu carea este impluta cup’a limbei si anim’a na
tiunei nbstre, suntemu fericiți si noi a gustâ on. 
aduuare, câ fii ai natiuuei romane. Deci nici-odata 
nu m am simtita asia de fericita, as a de voiosu, 
de candu m’a onorata increderea iubirei d-vbstre 
cu directoratulu despartiementului XI alu „Asso
ciatiunei transilvane pentru literatur’a romana si 
cultur’a poporului romanu", câ si tocma in minu- 
tulu acesta soleau, candu am onbre a salută pe 

I on. adunare in lirnb’a dulce romanbsca, in acea 



limba, pe carea au distins’o sororile ei in socie-! 
tatea limbeloru latine cu laurulu invingerei. Inse 
unu poporu, una națiune, pe ai cărei poeți ’i in- 
corontidia cu laurulu invingerei gloritise barbatii 
celebri ai sciintiei pentru farmeculu dulce alu 
limbei si sborulu spiritului celu inaltu, e uu’a na
țiune plina de vitalitate si vieti’a; deci si națiu
nea romana are vititia, are viitoriu; si viitoriulu 
si’lu va prepara, viăti’a si-o va asecurâ singuru 
prin labore intinsa desvoltanda intru cultivarea 
limbei sale. Si ce este altu-ceva scopulu associa- 
tiunei transilvane, si prin urmare si alu despartie- 
mentului nostru, in care suntemu intr’uniti, decatu 
cultivarea limbei si literaturei romane si a popo
rului nostru romanu tieranu. Glori’a secerata prin 
limb’a nâstra romana se ne impulpe spre culti
varea aceleia si a literaturei ei pe ttite tereuurile 
activitatiei si in ttite treptele natiunei nâstre ro
mane. Actista se si-o recuntisca de datorintia santa 
preotulu de pe amvonu, iuvetiatoriulu din sctila, 
jurisconsultulu, industriariulu si plugariulu. — La 
labtire fratiloru ! fiacare se’si implintisca cu scum- 
petate chiamarea sa, si facăndu acesta, prin lucru, 
cultivarea limbei, literaturei si a poporului ne va 
ajută Dumnedieulu parintiloru noștri a ajunge la 
scopulu maretiu, care e prepararea unui viitoriu 
mai ferice pentru națiunea romana si eternisarea 
numelui ei iu analele pop6reloru Europei civilisate. 
Si prin acestea, invocaudu ajutoriulu Spiritului 
Santu, in numele Tatalui si alu Fiului si Spiritului 
Santu, am on6re a dechiara siediuti’a de deschisa!

Adress’a catra d. Vas. Alesandri.
la Mircesci. 

Domnule!
Laurulu invingerei gloriâse, care l’au seceratu 

limb’a romana prin penelulu poetica alu Domniei 
Tale, in societatea limbeloru latine, acordandu 
Ti-se premiulu meritatu pentru Ganteculu gintei 
latine, infrumsetiedia si templele Natiunei romane 
dinctice de Carpati: prin urmare si ale despart. 
XI. alu asociat, trans. pentru literatur’a romana 
si cultur’a poporului romanu, pentru care primesce 
Te rogamu, espressiunea ontirei, devotamentului 
si iubirei n6stre fratiesci, care Ti-le cultivamu si 
eternisaniu pentru totdeauna, dorindu-Te ferbinte 
nu numai cu brațiele, ci si cu anim’a deschisa, că 
se binevoicsci a luâ parte la adunarea generala 
a Asociat, trans. pentru literatur’a romana si 
cultur’a poporului romanu tienenda in Simleulu- 
Silvaniei la 4 Aug. a. c. Te rogamu, că pe unu 
Mesi’a alu românismului se veni-Ti in midiuloculu 
nostru, spre a ve potti sărută fruntea si manile, 
care au eternisatu glori’a limbei romane in concer- 
tulu natiuniloru gintei latine.

Adunarea despart. XI. alu Asociat, trans. 
pentru literatur’a romana si cultur’a poporului ro
manu tienuta in Basesci la 16 Iuliu 1878.

Aliinpin B arbolovi ciu, Vasiliu Popu,
presiedinte. actuariu.

Marele poetu binevoi a respunde in urmă
tori ele :

Mircesci, in Iuliu 1878. 
Domnule presiedinte!

Cu mare multiamita am primitu epistol’a 
d-v6stre de invitare la adunarea generala a Aso- 
ciatiunei transilvane pentru literatur’a romana si 
cultur’a poporului romanu. Cu o multiamire inca 
mai viia a’si respunde acelei amicali invitări, dtica 
impregiurarile casnice mi-ar’ permite se me depar- 
tediu in var’a actista dela Miresei.

Ar’ fi o adeverata serbattire pentru mine, de 
a me găsi in midiuloculu iubitiloru mei frați ro
mani din Sim'eulu-Silvaniei ; inse neputendu a 
me află in persăna acolo la 4 Augustu, gandulu 
si anim’a mea voru fi la d-vtistra. aducăndu-ve 
urările mele cele mai ferbinti pentru prosperitatea 
marirea si glori’a românismului!

Primiți, ve rogu, domnule presiedinte, asi
gurarea simtiriloru mele de cea mai înalta consi
derația.

(„Transilvania") V. Alesandri.

Membrii conferentiei electorale din Sibiiu.
(La conferinti’a alegător iloru 

romani din Transilvan i’a) tienuta in 
8/20 Iuliu a. c. in Sibiiu au luatu parte urmă
torii domni: Nicolau Popea din Sibiiu, Nicolau 
Fratesiu din Sibiiu, Visarionu Romanu din Sibiiu, 
Dem. Cuntianu din Sibiiu, Iulianu Filipescu din 
Brasiovu, Demetriu Cuteanu din Sacadate, Zachari’a 
Boiu din Sibiiu, Ioanu Iancu preotu, Rornulu Crai- 
nicu preotu din Dobr’a, Demetriu Comsi’a din 
Sibiiu, Dr. D. P. Barcianu din Sibiiu, Eugenu 
Brote din Sibiiu, Ioane Buzdugu adm. protopopescu

din B.-Dioseni, Alesandru Danciu proprietariu de 
mine, Atanasiu Usieriu proprietariu din Borgo- 
Suseni, Dr. N. Maieru prof. sem. din Sibiiu, Ge- 
orgiu Baritiu, Antoniu Bechnitiu comerciante in 
Sibiiu, Teudoru Crisianu, Dr. Nicolau Stoi’a, Ioane 
Popu, Grigorie Mateiu din Sibiiu. Parteniu Cosma 
din Sibiiu, Ioane Hannia din Sibiiu, Dr. Dem. 
Racuciu din Sibiiu, N. Strevoiu, M. Lazaru, Al- 
masianu, A. Trombitasiu, Ioanu Romanu jun., Dr. 
Borcia, Petra Petrescu, Georgiu Brateanu, Popa 
Radu. Vincentiu Grama din Fagarasiu, Dr. Aureliu 
Brote, M. Andreica din Câmpeni, Ioanu Gallu 
protopopu Abrudu, Absolonu Siarlea din Tiapu, 
Basiliu Petri din Sibiiu, Dionisiu Chondi adm., 
eppscu Mediasiu, Ioanu Hentesiu din Ocn’a Sibiiului, 
Teodoru Petrisioru prof. Blasiu, Gerasimu Candrea 
advocatu Câmpeni, Ioanu de Preda advocatu Sibiiu. 
Dr. Ilarionu Puscariu, Ioanu Drocu adm. prot., 
Dr. Ios. Hodosiu, Dr. M ga. Ioanu Stoicutia pa- 
rochu Sescioru, Ioauu Mihu parochu Cacova, Lazaru 
Negrila invetiatoriu in Sibiiu, Isaia Oprisioru invetia- 
toriu in Ocn’a, Nicolau Popescu prof. Blasiu, Dr. Ne- 
mesiu advocatu, Agay advocatu, Duvlea adv., Nicolau 
Cristea, I. Predoviciu, Mihailu Iekimu. E. Macellariu, 
Ioanu Romanu adv., Basiliu Harsianu adv., Paulu 
Dunc’a cons. gub., Ioane Ratiu, Georgiu Crisianu pa
rochu gr. or. Mediasiu, Nicolau Siustai adv., Cornelu 
Tobiasu, Moise Toma Sibiiu, Simeonu Popescu 
Sibiiu, Dr. A. P. Alessi, Naseudu.

Unu ucasu imperatescu.
In urm a repetiteloru asasinate, ce s’au in- 

templatu in Russi’a in timpulu din urma, impe- 
ratulu Russiei a datu la 22 1. c. st. n. urma- 
toriulu ucasu imperatescu:

„Gasurile de crime politice, cari s’au repe- 
titu in timpulu din urma, cașuri de nesubordinare 
si de opunere contra demnitariloru puși de regimu 
si o serie intrdga de abusuri, cari au fostu în
dreptate contra perstineloru din oficiu, oferă in 
urm’a unei esaminari seritise cele mai sigure probe 
despre esistenti’a unei grupe de 6meni cu idei 
rele, cari, sub influinti’a precepteloru sociale-de- 
mocratice si altoru principii nimicittire, cauta a 
periclitâ esistenti’a statului intregu. Acești reu- 
facetori despretiuescu necessitatea ori cărei ordine 
sociale, inviolabilitatea proprietății, santieni'a fa
miliei, pana si credinti’a in Dumnedieu; du se 
infitira, candu este vorb’a de ajungerea scopuri- 
loru loru infernale, de nici unu mediulocu, si ni- 
micescu liniștea comuna prin esecutarea nerușinata 
a fapteloru loru scelerate si amenintia siguritatea 
autoritatiloru puse de regimu, carui’a ’i este impusa 
sant’a datoria de a protegiâ societatea si a se 
opune acestoru tendintie nimicittire si criminale. 
Fenomenele repetite ale acestoru crime estraordi- 
nare reclama aplicarea neintardiata a unoru ast- 
feliu de mesuri temporale estraordinare, care se 
asigure o pedepsire ' grabnica si aspra faptui- 
toriloru.

Precumpanindu acestea, amu hotărî tu a se 
predă asemenea crime pe unu restimpu tribunale- 
loru militarie, cari voru avă se esecute asupra loru 
pedepsele dictate de codulu penalu militaru, ca in 
cașurile amintite, perstiuele, asupra caror’a s’a ri- 
dicatu vr’o jalba pentru opunerea cu armele in 
contra autoritatiloru puse de regimu, său pentru 
vre’unu atacu contra sarcineloru miiitarie si poli- 
tienesci si in genere contra perstineloru oficiale 
iu implinirea datoriei loru, indata ce aceste crime 
sunt insoțite de vre’unu omoru său de o încercare 
de omoruri, de vr’o rana sau slutire, de vreo lo
vitura grea său de vreo taciunaro, se se predă 
spre judecare tribunalului militaru si se se aplice 
asupra loru legile, cari sunt in vig6re pe timpii 
de resbelu, si pedepsele statorite in art. 279, alu 
codului penalu militaru, editiunea din 1875. Actista 
procedura are se se intindia asupra tuturoru ca- 
suriloru, cari n’au fostu predate judecatiei pana 
astadi. „Resb.“ 

Diverse.
(Pentru familiele mobilisati- 

1 o r u.) Soareu’a arangiata de d. I. Pădure Du- 
minec’a trecuta la otelulu Nr. 1 din locu a reu- 
situ splendidu si a fostu bine cercetata de unu 
publicu f6rte alesu din t6te natiunalitatile. Dom- 
nisiâr’a Elen’a Pădure, care a esecutatu so
lurile menționate in numerulu trecutu a incantatu 
cu vocea s’a ftirte plăcută pe toti secerandu ap- 
lausele unanime ale auditoriloru. Precuinu ni se 
spune, venitulu curatu alu acestei soarele date in 
favorulu familieloru reservistiloru chiamati sub 
sttigu se urca la 300 fi. v. a. — Cu ocasiunea

serbarei dilei nascerei a principelui de cortina 
Rudolfu in A1 b ’a -1 u 1 i ’a fii arangiata o 
soarea cu dantiu in favorulu familieloru reservisti
loru, care se afla de presentu in Bosni’a. Suc- 
cesulu fii stralucitu, ca-ci inclusive ofrand’a prin
cipelui de cortina in suma de 50 fl. venitulu cu
ratu fti 456 fl. 82 cr., care venitu s’a si predatu 
comandautele de fortaretia generalii de b igada 
de D o b 1 e r spre înaintare la loculu destinatiunei. 
Patrontis’a sera'ei a fostu soția comandantelui de 
fortartitia, care inse .in urm’a unei indispositiuni a 
generalului fii retienuta a asistă, — si fii repre- 
sentata prin soția colonelului, d6mn’a Bartuska. 
Petrecerea se inchiaiă cu toastele ridicate pentru 
principele de cortina si patrontisa.

(Archiducele Iosifu si colonelulu 
C a n d i a n o Popescu.) „ Romanului" i se 
adrestiza din Verciorov’a urmattirea telegrama, cu 
data de 2 Sept. — Alteti’a S’a imperiale archidu- 
eele Iosifu in convorbirea ce a avutu eu d. colo- 
nelu Candiano a binevoiții a ’lu invită, că se in- 
sotitisca pe A. S. in inspectiunile, ce are se faca 
trupeloru din Transilvani’a. D. Candiano, nepu- 
tendu corespunde la actista gratitisa invitatiune, A. 
S. a binevoitu a ’lu invită se inspecteze regimen- 
tulu 86 de honvedi, comandatu de. d. colonelu 
Gheorghevici, si stationatu la Orsiov’a. Astadi 
dtir’, la orele 6 dimintiti’a acelu regiinentu a fostu 
inspectatu de catra d. colonelu Caudiano Popescu.

(M o n u m e n t u 1 u lui S i m e o n e B ar
ii u t i u) redicatu asupra mormentului seu din co- 
raun’a-i natala Bocsi’a romana (in Silvani’a) se va 
desveli — după cumu ne spune „Amiculu Fa
miliei" — cu solemnitate cuvenita in a dou’a Du
mineca a lunei Augustu anulu 1879.

(Dr. Svetozaru Miletici,) care a 
fostu inchisu pana acuma iu inchistirea tribuna
lului corectionalu dela Bnd’a fii transportatu in 
inchis6rea dela Vatiu, spre a ’si luâ pedtips’a, la 
care a fostu judecatu pentru crim’a de inalta 
tradare.

(O dispositiune lăudabil a.) 111. S. 
episcopulu diecesanu Ioanu Metianu printr’o circu
lara adressata la ttite oficiele protopresbiteriale si 
parochiale a luatu dispositiunea că pentru biseri- 
cele parochiale, in cari antemisele din întrebuin
țare p6rta inscriptiuni slav6ne, oficiele parochiale 
se procure antemise noui cu inscriptiune romana. 
Episcopulu dice in privinti’a actist’a: „Convin- 
gendu-ne cu ocasiunea visitatiuniloru canonice, ca 
in unele biserici ale diecesei n6stre, antemisele din 
intrebuintiare porta inscriptiuni slavtine, urmele 
timpului de trista memoria, candu dulcea ntistra 
limba eră setisa din biserica, si actista fiindu in 
contradicere cu starea ntistra actuala biserictisca si 
culturala, noi in sensulu santeloru cau6ne nu po- 
temu admite in bisericele ntistre intrebuintiarea de 
lucruri ce după natura loru stau in contradicere 
cu caracterulu nationalu alu bisericei ntistre, nici 
pentru-ca asemenea lucruri ar’ potti avă urmări 
pagubittirie pentru adeverulu istoricu, pe care 
multi tindu a’lu întunecă chiaru atunci, candu elu 
lucesce că lumin’a stirelui". Venitulu din vendiarea 
antemiseloru vechi a fostu destinatu de 111. S’a 
pentru unu iustitutu naționale de cultura din die- 
cesa. 111. S’a provocă asemenea in circular’a amin
tita pe ttite oficiele parochiale, că la redicarea ori 
reinouirea de biserici, precuinu si pe ori-ce obiectu 
știu monumente religiosu, inscriptiunile trebuincitise 
se se faca in limb’a romana si cu literele stră
bune. Aducemu respectutisele ntistre multiamiri In- 
altu prea Santiei Sale pentru aceste dispositiuni 
luate in privinti’a culturei si a artei naționale.

(„Biserica si Sctila".)
(Legarea României cu Dobrogi’a 

p r i n t r ’o cale ferata.) Se scie, ca la Sibiiu 
in Transilvani’a se formase acumu cativa ani, unu 
comitetu pentru construirea unei linie ferate dela 
Sibiiu la Pitesci prin Turnu - Rosiu, punctu de 
fruntiera intre Romani’a si Austro-Ungari’a. Ne 
potendu obtiene atunci concessiunea acestei linie, 
acestu comitetu a functionatu si pana acumu, ur- 
marindu ace'asi scopu. Lasandu se vede pentru 
mai tardiu actista cestiune, acestu comitetu ’si pro
pune astadi a construi si legă printr’o cale ferata, 
Romani’a cu Dobrogea. D. Ludovicu Zwiedinek, 
inginerulu-siefu alu acestui comitetu, este acel’a. 
care a cerutu si a obtienutu dela ministrulu ro
manu de lucrări publice, permissiunea de a face 
studiile necessarie, fia dela București la Cerna- 
vod’a, fia dela Buzeu său Faurei la Cernavoda.

(„Amiculu Familiei") ftiia bisepte- 
manara pentru ttite trebuintiele vietiei sociale re
dactata de d. Nicolae F. Negrutiu din Gherl’a 



despre a careia aparitiune amu fostu anunciatu pe 
publiculu nostru cetitoriu coutiene in Nrulu 2 dela 
13/27 Augustu urmatâriele materii: „Femei’a" 
poesie de V. R. Buticescu „Murn’a Grachiloru" 
poesie de Petru Dulfu. „Discussiuni filologice si 
historice maghiare privitbrie la romani 1. Paulu 
Hunfalvy despre cronic’a lui Sincai", de Dr. Gre- 
goriu Silasi „Calea fericire?, noveleta de A. 0. 
Adunarea generala a „Associatiunei transilvane". 
Revista. Gacitura de siacu s. a. Dorimu celu 
mai bunu succesu acestei noue întreprinderi li- 
terarie a dlui Negrutiu !

(Averea statului din Basarabi’a 
romana.) Numerulu proprietatiloru statului ro- 
rnanu din Basarabi’a romana si venitulu loru sunt 
urmatbriele : 1. In judetiulu Bolgradu statulu are 
11 terenuri si unu venitu din pescuitulu chefali- 
loru. Arend’a anuala a acestoru terenuri si a 
dreptului de a pescui chefali se redica la sum’a 
de lei 74,754, din cari pe periodulu lucratoriu 
1875—80 esista actualmente datori’a lei 33,881 
bani 25. — 2. In judetiulu Ismailu, statulu are 
26 terenuri, unu ecaretu cu sbu fora stuparii. 
Arend’a loru anuala e de lei 129,473, din cari 
pe peribdele lucratbrie 1875—80 si 1878 — 83 
esista datoria actualmente lei 28,885 bani 75. —
3. In judetiulu Cahulu, statulu are cinci moșii, 
doue ecarete si o pădure. Arend’a loru anuala e 
de lei 71,939 bani 48. Remasiti’a pe peribdele 
lucratbrie e de lei 38,927 bani 12.

(Paralele austriacein Bosni ’a.) 
In consiliulu ministriloru tienutu in Iuliu s’a dis- 
cutatu — scrie „E. Bl. — asupra aceea, ca bre 
nu va fi necesariu, câ iu tierile ce sunt de ocu- 
patu se se intrebuintieze numai banii austriaci de 
metalu. Acdst’a idea fu combătută de vreo cativa. 
membrii ai consiliului, cari au reflectatu la aceea, 
ca nu numai in părțile marginasie ale Serbiei, ci 
si in un’a din tierile ce sunt de ocupatu circula 
paralele de chartia austriaco. — De-o mai 
mare popularitate se bucura la bosniaci diecerii 
(firfiricele de 10 cr.), ca-ci in prim’a linea sunt 
adeverate monete de argintu si apoi unu dieceriu 
face chiaru unu piastru turcescu, care circula pe 
acolo. Chiaru si crucerii noștri de arama voru 
veni la pretiu in teritoriele ocupate. Unu cruceriu 
austriacu face tocmai 4 parale turcesci. Lips’a, 
de firfirici pentru tierile de ocupatiune, este deja 
mare si vâ cresce din dî ce merge in asemenea 
mesura, in catu in curându va trebui se se pre- 
sente camereloru cis- si translaitane unu proiectu 
de lege pentru înmulțirea „piastriloru" austriaci.

(24 t a 1 h a r i t i g a u i) din vestiti’a familia 
a Catieilesciloru si 2 tierani inculpați de mai 
multe călcări si jafuiri sunt prinși si depuși de 
judele instructoru de pe lenga tribunalulu Vlasc’a. 
Intre densii se gasesce capulu bandei, Nicolae 
Buciulica, care era grbz’a judetiulu Vlasc’a.

„Monit,“

(Neaplicarea la civilisatiune a 
indigenilor u din Americ ’a.) Tbta po- 
poratiunea Americei, cumu scimu, se reduce la trei 
classe; 1. Popbrele emigrate din Europ a, alu
caroru numeru cresce in modu prodigiosu, după 
datele statistice in numeru de 11 mii pe fiecare 
anu; 2. Negrii, sbu poporatiuni de alta colbre,
de origine africana, camu la 4 milibne, din cari 
cea mai mare parte erau sclavi pana in anii din 
urma, la resbelulu de succesiune; 3. Sunt po-
poratiunile indigene, numite Indieni sbu piei roșii, 
alu caroru numeru decresce din anu in anu, atatu 
prin resbelele cu Europenii, catu si prin bble si 
mai alesu prin beuturile spirtubse introduse de 
Europeni. Ei numera astadi, ca la trei sute de 
mii, mare parte din acești selbatici începură a se 
civilisâ. Unii din ei au cârti si diarie in limb’a 
loru. După ultimulu reportu adressatu „minis
trului Indianiloru" din statele unite ale Americei, 
in 1877 se aflau in Americ’a de nordu 278,000 
indiani, afara de cei din Alask’a. Din aceștia 
113 mii pbrta vestminte europene, inse taiate si 
întocmite după gustulu selbaticiloru. Pe teritoriulu 
reservatu se afla 330 scble cu 437 professori si 
11,515 școlari. Aceștia au costatu in auulu din 
urma 337,379 dolari. Numerulu indianiloru, cari 
sciu citi e de 40,397. Li s’au ziditu mai bine 
de 22,000 case, inse ei preferu a locui in coli
bele loru. Ocupatiunea loru sta in cultur’a pa- 
mentului si animaleloru de casa si in venatu, care 
multi din ei ilu preferu agriculturii. Pamenturile 
nu le cultiva regulatu, ci numai de nevoia si la 
lungi intervale. Numai in statulu Colorado s’au 
reservatu indianiloru .12 milibne de pogbne. Din 
aceste inse cei 3000 de selbatici, cari le ocupa, 

n’au cultivatu in 1877, de catu 22 pogbne. In- 
dianii tineri, crescuți după sistemulu europeanu, 
candu devinu barbati, arata aceeași neplăcere 
peutru munca si vieati’a sedentara. „R. L.“

(N o e mii fete de m a r i t a t u.) Diarele 
din Alecsandri’a si Cairu nu potu scrie indestulu 
despre pomp’a si mulțimea de bmeni, care a fostu 
la tergulu (bilciulu) de vâra dela Tant’a in Egip- 
tulu de Josu. Acest’a s’a deschisu la inceputulu 
lunei curente si durbza pana la 11 Septembre st. 
n. Numerulu visitatoriloru, cari obicinuitu se a- 
duna din tbte părțile Orientului, se urca in ge- 
neralu dela o suta, pana la o suta cincideci mii; 
dbr’ anulu curentu acestu numeru este aprbpe o 
jumetate milionu, intre care se afla camu trei 
sute mi femei. Acestea nu vinu atatu pentru a se 
bucurâ de plăcerile târgului, catu mai vertosu 
pentru a rogâ Cerulu se le db bucuri’a de a fi 
mame. In Tant’a este ingropatu santulu Moha- 
medaniloru Sid Ahmed Ef-Bedawt (1191), despre 
care se spune, ca asia este de puternica in ceru 
rug’a lui, in catu ori cărei femei sterpe ii procura 
darulu de a fi mama. Eca causa numerbseloru 
pelegrinage. Dbr’ acestu tergu mai atrage mul
țimea si din alte cause. Aici se face si negotiu 
cu sclave, de si pe sub ascunsu. Principii si 
magnații din Afric’a Nordica si Centrala, din Asi’a 
si Turci’a ’si procura de aici odalisce pentru hare
murile loru. Chedivulu, care a visitatu si elu 
târgulu din acestu anu, a târguitu multe fete 
pentru haremulu seu. Sultanii din Marocu si din 
Zanibaru, beiulu din Tunisu si marele Sierifu din 
Mec’a au tramisu pe capeteniele eunnciloru loru la 
acestu tergu pentru același scopu. ^Numerulu scla- 
viloru, adusu in anulu acest’a, se dice, ca se urca 
la noe mii.

Insciin.tia.re.
înscrierile la scblele romane 

centrale g r.-o r. si anume : la gimnasiu, la 
schia reala de 4 clase si la sc61’a comerciale de 
3 classe, la cl. IV si V de copile se începu in 
30 Augustu si durbza pana in 5 Septembre st. v. 
Iu 6 Sept, se incepu lectiunile regulatu. Părinții, 
cari dorescu a dâ pe copii loru la aceste sc61e, 
sunt poftiți a se presenta cu fii sbu fiicele loru 
in caucelari’a directiunei in dilele de 30, 31 Aug., 
1, 2, 3, 4 si 5 Sept, la brele 9 -12 a. m. Pe 
lenga atestatulu scolasticii din anulu ultimu șco
larii se fia provediuti cu certificatu de botezu si 
de altuitu, se depună didactrulu, care pentru gimn. 
inf. si schia reala este 4 fl. v. a., bra pentru 
gimn. superioru si scbl’a comerciala de 8 fl. v. a 
pe anu. Tacs’a de primire pentru cei ce se in- 
matriculbza pentru prim’a bra la acestu institutu 
este 2 fl. Esamenele de primire si de repetitiune 
se voru tienb in timpulu ficsatu pentru înscriere.

Brasiovu, 22 Augustu 1878 st. v.
Direcțiunea: 1 St. Iosifu, directorii.

M?" Dela l-a Septembre st. v. se des
chide unu nou abonamentu la „Gazet’a Tran
silvaniei/'

Pretiulu de prenumeratiune pentru cele 
patru luni din urma ale anului este 3 fl. 
50 cr. v. a.

Nr. 4542/c., f. 1878. 2—3

Publicare de a 2-a licitatiune.
Tribunalulu regescu din Brasiovu câ senatu 

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

1. Pretiulu esclamarii este acela alu esti
mării — inse la acbst’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 sbu in bani gata sbu in 
chartii de stătu de valbre egala.

3. Pretiulu cumperarii este de a se solvi iu 

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, câ 
senatu funduariu. — Vadiulu depusu se va cora- 
putâ in a dou’a rata.

4. Cumperatoriulu va intră, după ajungerea 
in valbre de dreptu a licitatiunii, in 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 
ziditele luate in posessiuue in contra focului. In- 
tabularea dreptului de proprietate se va esoperâ 
numai după deplin’a solvire a pretiului de cum- 
perare.

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

Totdeodată se provbca creditorii ipotecari es- 
terni, câ pentru representarea loru la impartirea 
pretiului de veudiare se se ingrijbsca de unu ple- 
nipotentiatu in locu, a cărui nume si locuintia se 
le insinueze inainte de licitatiune, pentru-ca altu- 
cumu se voru representâ prin denumitulu curatore 
advocatulu Victoru Popescu.

In fine se provbca toti aceia, cari cugeta a 
avb vreunu dreptu de proprietate sbu prioritate la 
realitățile, ce se voru licitâ, câ incusele loru de 
reclamare se le substbrna, in terminu de 15 dile 
dela ultim’a publicare a edictului, la acestu senatu 
funduariu, altcumu neimpedecandu acelea cursulu 
esecutiunii, voru fi indrnmati numai la ceea ce va 
prisosi din pretiulu de cumperare.

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

tienuta in 10 Augustu 1878.
Jlâly m. p., presiedinte. 

Aved m. p.

IWIIAITII*  Nemernicu, Piscu Le- 
IIIUN I II4 urdiei, Galm’a Secarei, 
Steos’a mica, Mirele, Zanog’a mor
tului, Zanog'a ulița, Laculu rosiu 
jumetate si Poienile lui Martinu, in 
numeru de 9, situati in judetiulu 
Prahov’a, plaiulu Comarnicu pana
in liotarulu Transilvaniei, in drep- 
tulu comunei Sacelele, se dau cu 
arenda spre pasiune, si pădurile de 
pe acești munți spre taiere, cu in- 
cepere dela Santulu Dumitru 1878. 
Doritorii se potu adressâ la sub- 
semnatulu proprietarii! in Pitesci. 
îo—io N. Bratianu.

Pravurile purgative gazose
dela E16pa.ta.12:.

Cuprindu in sene părțile constitutivo chemice ale 
apeloru renumite dela Elopatak.

Efectu deosebitu arata pravurile aceste in contra slabitiunii 
de stomachu, lipsa de apetitu, in contra galbinarii si t6te 
bblele de apa seu hydropica, in contra trenjiloru, la doreri 
de besica, tiav’a udului, nisipu si petra in ele, catbare cro
nice, înfiaturi, curgeri albe, ametiele, congestiune catra capu, 
peptu s. a. 11 —12

Una dosa din pravurile aceste are efectuIu 
câ 2 dose de pravuri ale lui Seidlitz.

Pretiulu unei cuthie cu 12 dose este petotindeue 80 
cruceri in. a.

Cei, cari voru ale ave iu depositu spre vendiare, pri- 
mescu rabatu.

Depositulu generale se afla in BRASIOVU in 
apothec’a lui GREGORIU SAV’A.

Oursuln la. burs’a de Vien’a
din 4 Septembre st. n. 1878.

5 °/0 Rent’a charthia Oblig, rurali ungare . 73.50
(Metalliques) . . . 61.75 „ „ Banat-Timiș. 77.25

5°/oRent’a-argiutu (im- „ „ transilvane. 83 50
prumutu naționalii). 63.— „ „ croato-slav. 76.—

Losurile din 1860 . 111 50 Argintulu iu mărfuri . 100.10
Acțiunile baucei nation. 802.— Galbini imperatesci . 5.48

„ instit. de creditu 245.— Napoleond’ori . . . 9.28
Loudr’a, 3 luni. 115.80 Mărci lOOimp. germ. . 57.10
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