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Aliautie intre poporule orientale.
Brasiovu, 7 Septembre 1878.

Amu disu in num'erulu trecutu, ca suprema- 
tistii noștri maghiari si nemți după firea loru 
adeverata tindu mai multu a pâralisâ, ear1 nu a 
favorisâ liber’a desvoltare a romaniloru si slavi- 
loru din Orientu. Pe catu timpu principiulu con- 
ducătoriu alu politicei loru in interiorulu monar- 
chiei va fi : asuprirea politica si naționala a na- 
tiunalitatiloru romane si slave conlocuitărie, ei, si 
se voiăsca, nu voru potă observă o atitudine sin
cera amicabila catra popărele chrestine de pe pe- 
ninsul’a balcanica.

Cu tote aceste inse partea cea mai mare a 
maghiariloru diplomati si nediplomati mai este 
atat’a de naiva de a crede, ca ar’ fi cu potintia 
câ Ungari’a se inchiaia spre esemplu o aliantia 
streusa defensiva si ofensiva- cu Romani’a si Ser- 
bi’a, se intre in relatiuni strense amicabile cu 
aceste state vecine inainte de a se fi aliatu, în
ainte de a se fi impacatu pe bas’a egalei îndrep
tățiri cu romanii si slavii de acasa, cu cari tra- 
iescu împreuna in unulu si acelasiu stătu.

De curăndu primi diuariulu boemu „Politik* 
dela corespondentulu seu din Bucuresci scirea, ca 
pe la mediuloculu luuei lui Augustu ar’ fi mersu 
la Bucuresci doui ămeni de încredere ai d-lui 
Tisza, unulu deputatu si altulu magnatu ungurescu, 
avendu missiunea secreta de a intrebuintiâ absentiâ 
ministru lui-presiedinte Ioanu Bratianu si a castigâ 
astfeliu pe romani pentru politic’a maghiara.

Ori-catu de absurda s’ar’ pară la prim’a ce
tire acăst’a scire, ea ’si are îndreptățirea in atitu
dinea ce-o observa politicii si diplomații maghiari 
de unu timpu incăce fagia de Romani’a. Pugiuu 
importa dăr’ dăca relatiunea de susu este esacta 
său nu, ajunge ca, judecandu chiaru după opiniunea 
ce predomina in press’a maghiara, politicii unguri 
credu, ca ar’ fi cu potintia, câ ei se inchiaie o 
aliantia cu Romani’a fara ai dâ acesteia mai in
ainte garanția reala, ca maghiarii au incetatu de 
a fi inimici ai desvoltarii elementului romanescu.

Corespondentulu lui „Politik" are resonu a 
nu crede in possibilitatea unei asemenea aliautie. 
Barbatii de stătu ai României au datu probe des
tule, ca ei sein se socotăsca numai cu factorii 
reali, nu inse cu promissiuni găle si cu fantas
magorii politice, cari preocupa inca pe cei mai 
multi dintre politicii maghiari. Cestiunea e dealt- 
mintrea fărte clara si simpla. Ungurii, dăca 
voiescu se dă probe de amiciția fagia de romani, 
trebuie se incăpa antaiu cu romanii dela ei de 
acasa, căror’a le datorescu in privinti’a acăst’a 
atatu de multu, incatu nici intr’unu veacu nu se 
potu curați de tăta datori’a.

„Ungurii voiescu inse se se unăsca cu romanii in 
contra aspiratiuniloru de emancipare ale slaviloru, 
sustienendu, ca romanii sunt amenintiati din par
tea slaviloru in aceea-si mesura câ si ungurii" — 
adauge corespondentulu diuariului numitu.

Este adeveratu. Singurulu argumentu ce ’lu 
aducu maghiarii pentru alianti’a cu romanii e — 
Russi'a, sunt — slavii. Sunteti amenintiati de russi 
câ si noi, prin urmare sunteti aliatii noștri na
turali, dicu ungurii catra romani. Nui dreptu ce 
ve spunu ungurii, voi romanii nu sunteti nicide- 
cumu amenintiati de catra slavismu, pe voi ve 
amenintia, câ si pe noi, numai supremati’a un- 
guriloru si a nemtiloru, le striga slavii. Care din 
doui are dreptu ?

La acăst’a nu se p6te respunde numai cu 
cateva cuvinte. însemnătatea cea mare si capitala 
ce o are pentru momentu cestiunea aliantieloru 
intre micele popăre ale Orientului merita a fi trac
tata mai pe largu si cu 6re-care minutiositate. 
De astadata finimu, dandu dreptu corespondintelui 
lui „Politik", candu dice, ca marea problema a 

viitoriului este, câ popărele orientale se’si dă man’a 
pentru câ se nu cada victime aceloru rasse, cari 
tindu a trai pe contulu altora rasse ! —

Luptele in Bosni’a si Herzegovin’a.
„Pester Lloyd“ publica scrisărea unui soldatu 

din regimentulu „Este“, divisiunea XVIII, care 
divisiune a fostu iusarcinata cu ocuparea Herzego- 
viuei. Reproducemu si noi scrisărea acăst’a inte- 
ressanta ; ea e datata dela Stolacu 25 Aug. 1878 
si suna asia :

„Iubita mama! Spre a dâ unu semnu de 
viătia, iau cu bucuria cerus’a a mana, spre a-ti 
scrie despre patianiile, despre lipsele si situatiunea 
năstra. Vei fi auditu, in ce situatiune ne aflamu; 
multiâmita lui D-dieu inse am scapatu pana acuma 
cu viăti’a din tote luptele. In 1 Aug. amu trecutu 
frontier’a, unde avurarnu o mica lupta, in 13 Aug. 
avu batalionulu 2, care erâ in Stolacu, o mare 
lupta, unde a 8-a compania se aflâ iu frunte si 
capitanulu Medved, unu oficieriu inferioru si 76 
soldați fura omoriti si cativa vulnerați. — Noi le 
veniramu intra ajntoriu la 14 Aug., dăr’ era prea 
tardiu. După aceea a plecatu de aci batalionulu 2 
si batalionulu 1 a remasu. in 16 Aug. dim. erâ 
se plece trenulu nostru pentru provisiuni la Met- 
covici, nu potu inse merge mai departe decatu o 
jumetate ăra dela orasiu, unde fii atacatu de 
insurgenți. Noi, adeca compani’a I, eramu 
escort’a. Insurgenții se suira in munți , noi 
atunci ne amu intorsu in fortarătia si ei 
impuscau necontenitu asupra năstra, asia incatu 
compani’a nostra avu 9 morti si cativ’a răniți. 
Acumu ne aflamu in fortarătia, âcuma foculu ini- 
micu deveni mai mare, insurgenții se aflau pe 
munți in fagi’a fortaretiei, asia a duratu foculu 
acesta dela 16 dim. pana in 21 Aug, la 10 ore 
a. m. dî si năpte; in fortarătia se aflâ numai o 
singura cisterna, unde nu erâ multa apa; numai 
avemu nici victualii. Acuma iti poți inchipui iu
bita mama in ce stare ne aflamu luptandune de 
6 dile si neavendu ce rnancâ si ce bă. In fiecare 
săra primea fiecare soldatu ’/2 patrariu de apa si 
o bucățică de pismetu turcescu, care l’amu fostu 
gasitu in fortarătia. Soldatii turci ue-au primitu 
in fortarătia si iu orasiu amicabilu ; cu ei n’amu 
avutu nici o lupta. La intrarea năstra au depusu 
armele si au plecatu in Turci’a. In 17 Augustu 
insurgenții au atacatu brigad’a, care ne venea noe 
intru ajutoriu, dăr’ au fostu imprastiati si batuti, 
candu începură a dâ focu tunurile năstre , sute 
de insurgenți cadiura. Este ingrozitoriu cumu 
tractau insurgenții pe soldatii noștri. La cei-ce 
cadeau său ii prindeau le taiau nasulii, urechile 
degetele pana candu inca traiau. Turcii puneau 
in tiăpa pe soldați vii chiaru. Nu poți se-ti 
descriu iubita mama ce avemu se suferimu acuma. 
In 21 amu mancatu carne de calu, de amu fi 
avutu numai mai multa, eramu atatu de osteniți, 
incatu nu mai poteamu amblâ; caii, cari se aflau 
in fortarătia nu se mai poteau tieuă pe peciăre 
de flamandi, ne miramu chiaru si noi, ca amu 
mai potut’o duce, dăr’ si esteriorulu nostru este 
destulu de tristu. Unu maioru din regimentulu 
nostru inca e ranitu; pana astadi inca nu se 
scie cati lipsescu din regimentulu intregu; trebuie 
se se fi perdutu fărte multi, asia si dela vena- 
tori . . .

Cu privire la situatinnea armatei de ocupa- 
tiune in urm’a lupteloru pana la finele lui Augustu 
scrie diuariulu oficialu „Wiener Abendpost* :

„Decursulu lupteloru de pana acuma in Bos
ni’a a aretatu, ca grosulu insurgentiloru sta in 
fagi’a brigadeloru imperatesci, cari ocupa înălțimile 
dela Doboy. Dăca generalii imperatesci cu totu 
ajutoriulu ce le-a sositu pana acuma, totu stau 
inca in defensiva, caus’a este, ca voiescu se’si re- 
culăga si se’si pregatăsca bine tăte fortiele câ se 

păta reluâ ofensiv’a cu aceeași superioritate, care 
e garanti’a unui succesu sigura si nimicitorii! de 
fortiele inimice.

„Genei alulu Szapâry in curăndu va dispune 
peste 3 divisiuni, si atunci va fi sositu momentulu 
ofensivei. De alaltaeri (31 Aug.) sosescu in Broodu 
trupele, cari indata se indrăpta spre Sav’a. ■ Pre
gătirile de resbelu se intetiescu si in Seraievo, 
care orasiu se va fortifică. Eri sosi la Broodu 72 
de bateria tunuri de calibru greu si se dice, ca 
pana in 5 Sept, voru mai veni inca P/2 bateria 
de tunuri de positiune, destinate pentru fortifica- 
tiunile din Seraievo. Nu se scie numai cumu se 
va potă transportă materialulu acest’a colossalu 
dela Broodu încolo, ca-ci cu tăte ca dincolo de 
Sav’a se afla mai multu de 12,000 carre, mea 
totu mai este asia mare lipsa de mediulăce de 
transportu, incatu in fiecare ăra se ceru cate 100 
de carutie. Pana in 6 Sept, voru se sosăsca la 
Broodu inca 6 regimente de infanteria completa, 
o mulțime de cavaleria sitrenu."

Cu privire la starea sanetatiei trupeloru scrie 
totu Gazeta de Vien’a cu dat’a de 3 Sept.: „Este 
in natur’a giurstariloru, ca trupele de ocupatiune 
se afla intr’o continua activitate in urm’a multe- 
loru espeditiuni si alu greului serviciu de campu. 
De astadata soldatii voru avă se se lupte cu mari 
strapatie, cari ostenescu poterile fisice ale indivi
dului inca mai intensivii, decatu candu ar’ fi a se 
face operațiuni mari belice. Acestu faptu are ne- 
gresitu o influentia mare asupra sanetatiei trupe
loru. Cu tăte acestea senatatea trupeloru după 
scirile, ce ne sosescu, e normala si mai buna, de- 
catu se descrie din mai multe parti. Considerandu 
situatiunea nefavorabila, cifr’a bolnaviloru nu este 
nicidecumu surprindietărie. De-altmintrea in acele 
tienuturi tămn’a este cea mai senatăsa parte 
a anului. “

Lui „Deutsche Zeitung" i se telegrafăza din 
Broodu 1. Sep. : Unu comerciantu, fostu oficierii, 
sositu astadi dela Loznic’a trecăndu pe la Bjelin’a 
spune, ca oficierii de geniu turci au facutu din 
Bjelin’a o a doua Plevna, si ca va fi fărte greu 
si va trebui o asediare regulata spre a luă ora- 
siulu. lncependu dela Drin’a se estindu fortifi
catului de pamentu pana la Dugopolie si peste 
Chursc’a earasi indereptu la Drin’a pana la satulu 
Medgearsi. Bjelin’a fu aprovisiunata si provediuta 
cu materialu de resbelu in abundantia. Provisiunea 
si munitiunea veni, câ din pamentu năptea, nu 
se scie de unde. Garnisăn’a dela Bjelin’a este si 
acuma deja mare dăr’ ea va fi inca si mai mare.

Trupele de sub comand’a generalului Sza
pâry s’au reculesu in fine si primindu ajutărie 
suficiente au reluatu ofensiv’a. Gen. Sza
pâry auuncia din Doboy 4 Sept, săra: Deărece 
numerulu insurgentiloru la tiermulu dreptu alu 
Bosnei aprăpe de sioseau’a spre Doboy este mare 
a fostu tramise regimentele 54 si 8 si o bateria 
de munte sub comand’a gen. Waldstătten spre 
Lipacu, si după o lupta de 7 ore insur
genții fura respinși in tăte părțile si 
urmăriți pana la inoptare. Pierderile năstre trecu 
peste 130, mai multi răniți. — P h i 1 i p p o- 
v i c i anuncia din Seraievo, 5 Sept. : Prim’a 
si a dou’a brigada de munte din divisiunea a 6 
de sub T e g e 11 h o f f au 1 u a t u 1 a g ă n a 
in 3 Sept, o banda de 100 insurgenți. 
Perderile insurgentiloru sunt 30 morti si fărte 
multi răniți; perderile năstre 10 morti 40 răniți.

Cujus generis?
(Corresp. part, a „Gaz. Trans.“)

Din Transilvani’».
Dintre impressiuuile cele mai plăcute dela 

conferinti’a năstra electorala generala din Sibiiu 
ocupa loculu primu acea a mea firma convingere, 

[ca aderenții ambeloru păreri dorescu cu totu ac'oea 



sinceritate de a vietiui in pace, in armonia, in 
fratietate adeverata cu națiunile conlocuitbrie din 
patria; si cumu-ca toti sunt gafa a întinde la 
momentu și elementului maghiaru si celui germanu 
man’a fratibsca, dbca se voru convinge, ca si din 
acestea parti se intentioubza cu sufletu curatu si 
anima sincera impaciuirea popbreloru, ce locuescu 
dimpreună. ■ Este o doriutia instinctuale acbst’a, 
pentru-ca fiecare dintre națiunile locuitbrie iu fru- 
mbs’a Transilvania iubesce in totu acel’a gradu 
brazd’a ce o nutresce, vatr’a familiara si mor
mintele strabuniloru. Viu nici unulu din noi nu 
va parasf pamentulu acest’a, nici va abdice dela 
naturalulu dreptu de esistintia. Astfeliu nu ne 
remane decatu o alternativa, din care eu preferu 
si sustienu — pana voi potb — partea : că se ne 
intielegemu unii cu alții.

Speramu, ca catastrofa din Orientu si con- 
secintiele ei voru contribui multu la inradacinarea 
acestei idei mai alesu intre romani si maghiari; 
intre cele dbue oase, d6ue mici popbre, ce sunt 
situate intre doue oceane de națiuni in tbta di
recțiunea eterogene de ele si neinfrenavere in vo
racitatea loru. Speramu, ca după cumu ne amu 
convinsu noi romanii, nu de prim’a, dbr’ de 
siguru de ultim’a data, ca elementulu slavicu nu 
e amiculu nostru, totu asia se voru fi convinsu si 
maghiarii, ca alianti’a loru dualistica ne- 
fiindu naturala, nu le pbte aduce alte fructe, de
catu inca vreun’a Bosnia si Herzegovina. Speramu, 
ca pe bas’a tuturoru acestor’a va trebui se urmeze 
de sine brecare apropiere intre aceste doue națiuni.

Speranti’a m’a insielatu ! Istori’a dilei arbta 
tocmai contrariulu. Abisulu cresce pe di ce merge, 
atacurile se immultiescu si devinu totu mai vehe
mente si se indreptbza tocmai intr’acolo, de unde 
resarira primele radie de sperantia.

Eata cumu e situatiunea actuala. Cu ocusiunea 
conferentiei nbstre electorale generali eu unulu mai 
ca nu me mai sciamu orientă in privinti’a atitu- 
dinei pârtii celei mai mari a fratiloru noștri Si- 
bieni in tempulu mai din urma. Numerulu aderen- 
tiloru sistemei de activitate se spori in restempu 
de 3 ani catu de binisioru intre ei; vediui des- 
fasiurandu-se o energia neobicinuita, o mișcare 
surprindietbria la densii spre, a face se triumfeze 
drapelulu loru.

După- conferintia vediui barbati altcumu se
rioși, jalusi de onbrea, renumele si popularitatea 
loru, mergbndu in energi’a loru atatu de departe, 
incatu calcara chiarusi pa r ol ’a d a ta 
dea sustiend conclusulu conferen
tiei generali de solidar minte obli
gatoriu. Se lapedara de tata si mama si aler
gară ca fluturii după nurii cochetei de activitate.

După tbte acestea nu s’a potutu presupune, 
nici așteptă alfa, decatu ca conlocuitorii maghiari 
voru recunbsce, ca maioritatea fratiloru noștri Si- 
biieni sunt intru atat’a de petrunsi de ide’a infra- 
tirei, incatu in afecțiunea loru entusiastica: de a 
le face pe voia doinniloru maghiari — resignbza 
chiaru si la simpathi’a nbstra, ba rischbza de a fi 
condamnați de tbta lumea culta pentru calcarea 
parolei de solidaritate.

Dbr’ ce se vedi ! Astadi buciuma maghiarii 
prin tbta tibr’a, ca: Sibiiulueuuucuibu 
de vipere; Sibienii sunt vampiri, 
carisugu sange1e poporu1ui lipitu 
de pameutu spre scopuri infernali; 
caSibiienii, cari tragu salariulu 
loru din subventiunea statului 
(— precumu se scie consistoriulu 
bisericescu cu dlu vicar iu in frunte) 
sunt 6 meni nemultiamitori si per- 
fidi, ca institutele romane de cul
tura din Sibiiu sunt diatribe revo
luționari; ca „Telegrafulu romanu" 
e o f 6 i a degenerata, care urmdza 
manie r ’a banditiloru deainfigepe 
furiși u cutitulu dreptu in anim’a 
statului maghiaru.

Tbte acestea si mai multe le vedemu desvol- 
tate per longum et latum in Nr. 197 a lui „Kelet“ 
din 30 Augustu a. c.

Ei bine fratiloru activiști Sibiieni et consortes, 
le suferiti voi aceste ? Candu vediuramu ca rup- 
serati parol’a data pentru solidaritate in atitudinea 
nbstra, ui sângeră anim’a pentru frații noștri de-o 
mama. Acuma vediendu injuriile cele infernali 
aruncate pallam et publice in fațp’a vbstra — ni 
rosiesce obrazulu. Acest’a e blidulu de 
linte, ce vi’lu presentbza nouii 
voștri frați de cruce?! Astfeliu pricepu 
ei fratietatea că se ve timbreze in fagi’a lumei de 

ingrati si perfidi; se strige in gur’a mare, ca nu 
meritați, decatu despretiu si infamare, se invbce 
poterea de feru a statului că se ve sugrume ? Se 
dice, ca noi passivistii suntemu inimici ai statului; 
dbr’ se dice, ca si voi activiștii sunteti neamici ai 
aceluia. Spuneti-ne acuma voi: de ce se ne tienemu ?

T n r t u r e 1 u Codreanu.

Gimnasiulu romanu din Beiusiu.
Cultur’a mintii si nobilitarea animii, consoli

darea caracterului sunt basele, pe cari se inte- 
meibza prosperitatea si fericirea individuala, catu 
si naționala. Apoi unde se cultivbzu acești doi 
factori puternici, dbca nu in institutele de inve- 
tiamentu si de educatiune, ca-ci aceste sunt vetrele 
de unde se respandescu radiele cele binefacatbrie 
si umanitarie, cari dau vieatia, taria si însuflețire 
pentru totu ce-i bunii, nobilii si frumosu. Cu catu 
este o națiune mai tare remasa indereptu in cul
tura, cu atata are necessitate de mai multe in
stitute de invetiamentu si de educatiune. Națiunea 
romana inca e remasa indereptu in cultura nu 
atatu din vin’a sa, ci din caus’a impregiurariloru 
vitrege si din caus’a barbariei timpuriloru trecute. 
Cumu diseramu nu-i națiunea, romana de vina, ca nu 
se afla pe aceeași trbpta de cultura cu alte na
țiuni luminate, ci acelea pedeci mari, cari iau 
stătu in drumu si au oprit’o. Si romanulu a ara- 
tatu, ca iubesce si imbra^iosibza cultur’a si sciinti’a 
candu i se da ocasiune, ba ca e in stare se aduca 
mari sacrificii pentru ridicarea asiediaminteloru de 
cultura. Despre acestu adeveru ne da dovbda cea 
mai strălucită si gimnasiulu din Beiusiu. Acestu 
gimnasiu a trecutu dela intemeiarea s’a pana in 
diu’a de astadi prin trei fase de evolutiune.

In anulu 1829 a intemeiatu Episcopulu Sa- 
muilu Vulcanu in orasiulu Beiusiu unu gimnasiu 
micu, apoi a ridicatu cu spesele sale o zidire cu 
o ridicatura spre scopulu acesta si a depusu 35,000 
fl. m. c. său 36,750 fl. v. a., că din dobandile 
de 6°/0 ale acestui capitalii se se platbsca pro- 
fessorii gimnasiului de patru clase gramaticale 
după organisatiunea de pe acelea timpuri, si inve- 
tiatoriulu clasei a dou’a normale său elementare. 
Professorulu clasei prime gramaticale si invetia- 
toriulu clasei a dou’a normale capetă cate 300 fl. 
m. c. său 315 fl. v. a. eara ceialalti professori 
gimnasiali capetau cate 350 fl. m. c. său 367 fl. 
50 cr. v. a., bra professorulu, care purtă direcțiunea 
mai primea pe langa salariulu de mai susu inca 
50 fl. m. c. său 52 fl. 50 cr. v. a. Acbsta era 
starea gimnasiului pana la anulu 1837.

Acestu mare archiereu si iubitoriu de cultur’a 
spirituala a nbmului seu vediendu, ca prin intemeiarea 
gimnasiului micu n’a potutu intimpinâ tbte nece
sitățile ivite, ca tinerii lipsiți, cari absolvau cele 
patru classe gramaticale trebuieau din lips’a me- 
diulbceloru si a instituteloru superibre se-si cur- 
meze studiile, de aceea a asternutu inaltului tronu 
inca indata după anulu 1836 alte litere funda- 
tionale spre a ridică gimnasiulu intregu. Pe langa 
cele patru clase gramaticale a mai adausu 
doue umaniâre, asia ca gimnasiulu s’a facutu de 
6 clase, asemenea si norm’a cu cele doue clase 
sistemisate a ridicat’o ia scbla capitala, pe langa 
scbl’a triviala, ce esistă de mai inainte.

Apoi si edificiulu l’a mai maritu si largitu 
astfeliu, ca poteau incape auditoriile pentru siepte 
clase si inca mai remanea locu destulu, că se 
păta locui directorulu si 6 professori neinsurati. 
A dispusu, ca după sistem’a do atunci se se 
propună in fiecare clasa tbte materiile de cate unu 
singuru profesoru. Mai încolo si-a esprimatu 
dorinti’a ca professorii claseloru umanibro se fia 
stabili, bra cei ai claseloru gramaticali se se suie 
gradatu din prim’a clasa si se mbrga cu studenții 
pana intr’a patr’a gramaticala si după ce au ira- 
plinitu cursulu acesta de patru ani bra se se in- 
tbrca in prim’a gramaticala. Mai încolo si-a ma- 
nifestatu ferbintea dorintia, că pe langa studiile 
celelalte sistematice se se propună iu clasele uma- 
nibre si gramatic’a si literatur’a romana si se in
troducă ortografi’a cu litere străbune latinesci, fi- 
resce limb’a romana se se tracteze, că studiu es- 
traordinariu. Cine mai gandea pe atunci la gra
matic’a si literatur’a limbei romane, candu si as
tadi acele studii se tractbza in cele mai multe 
institute fbrte masteru ! Pentru completarea gim
nasiului a mai depusu inca 40,000 fl. m. c 
sbu 42,000 fl. v. a. asia ca tota fundatiunea 
facea 75,000 m. c. sbu 78,750 f. v. a., care 
capitalu aducea cate 6°/0 4500 fl. m. c. sbu 
4725 fl. v. a. ; pe totu anulu.

Venitulu se distribuea in urmatoriulu modu: 

.a) Directoriului localu, care se alege după norma
tivele in vigbre, din sinulu professoriloru, se da 
500 fl. m. c. sbu 525 fl. v. a.; b) prof'essorului 
din prim’a si din secunda clașsa umanibra se da 
cate 400 fl. ni. c. sbu 420 fl. v. a. prin urmare 
amenduroru 800 fl. m. c. sbu 840 fl. v. a. ; 
c) fiecărui professoru gramaticalu cate 350 fl. m. 
c. sbu 367 fl. 50 cr. v. a., in suma 1400 fl. 
m. c. sbu 1470 fl. v. a. Invetiatoriulu primei 
classe normale se reinana pe lenga provisiunea in- 
vetiatoriului scblei triviale ; e) pentru incalditulu 
scbleloru cate 3 stanjini de lemne, stanjinulu cu 
cate 3 fl. m. c. sbu 3 fl. 15 cr. v. a., 63 fl. 
m. c. sbu 66 fl. 15 cr. v. a.; f) pentru ingriji- 
toriulu scbleloru 50 fl. m. c. sbu 52 fl. 50 cr. v. a.; 
g) pentru conservatiunea edificiiloru si pentru pro- 
curatiunea mobileloru scolastice 240 fl. m. c. sbu 
252 fl. v. a.; tbta suma 3353 fl. m. c. sbu 
3520 fl. 65 cr. v. a.; h) din sum’a restanta de 
1147 fl. m. c. sbu 1204 fl. 35 cr. v. a. se se 
cbca pane si se se imparla la tinerii seraci romani 
din părțile acestea. De acestu beneficiu se se bu
cure tinerii seraci, cari studibza in acestu institutu 
si au celu puținii din studii si din moralitate 
clas’a prima, dbr’ apoi doresce, că la împărțire se 
se iâ in consideratiune mai cu sbma tinerii greco- 
catolici.

Acbsta dispositiune arbta simtiulu celu blandu 
si umanu, ca nu pretinde, că numai tinerii emi- 
nenti se se impartasibsca de beneficiu, ci si pri- 
manii, sciindu fbrte bine, ca n’au toti studenții 
darulu de a se distinge, apoi nu se restringe nu
mai la fii sei sufletesci, ci concede, că se se bu
cure si tenerii romaui de alta confessiune, numai 
catu cere că se se prefere greco-catolicii, intiele- 
gandu-se, ca in lipsa de greco-catolici se potu 
impartasi si de alta confessiune. Manipulatiunea 
acestei fundatiuni cade iu sarcin’a episcopului gr.- 
cat. din Oradea-inare si fiindu scaunulu episco- 
pescu vacautu, cade tbta sarcin’a pe capitululu 
diecesanu, afara de aceea despre starea activa sbu 
passiva a fundatiunii se voru dă socotele in totu 
anulu inaltului consiliu regiu locutenentiale ungu- 
rescu. Toti professorii, afara de celu din prim’a 
normala, se voru alege liberu (libere legendi) din 
clerulu greco-catolicu alu diecesii Oradiei-mari prin 
episcopulu diecesanu si fiindu scaunulu episcopala 
vacantu, prin capitululu aceleiași diecese si se voru 
propune directiunei concernente literare spre con
firmare, in fați’a careia voru depune esamenulu 
aprobatoriu.

Fundatiunea acbst’a, fora de a impedecă o 
administratiune privata a fondului, deslinandu-so 
(accensenda) pentru institutele literarie publice, va 
fi supusa (parebit) inspectiunii publice, precumu si 
in tbte părțile administratiuuii literarie va depinde 
strinsu numai (stricte unice) si nemediulocitu de 
direcțiunea superibra regbsca a scbleloru si a stu- 
diiloru din districtulu literariu alu Oradii-mare, 
asemenea si despre progressulu tinerimei scolastice 
in studii si moralitate, si despre professori insisi 
se voru așterne informatiuni semestrale pe calea 
respectivei direcțiuni literarie inaltului consiliu 
regiu locutenentiale ungurescu.

Prin acbst’a dispositiune fundationale este su- 
pusu gimnasiulu din Beiusiu indirectu inspectorului 
de scble maghiaru, apoi directu ministeriului ma
ghiaru, prin care impregiurare’i remane numai 
umbra din caracterulu confessionalu. Ce au potutu 
indemna pe acestu bunu romanii la o astfeliu de 
dispositiune, nu potemu pricepe.

Mai dispune, ca de ar’ inceta vreodată acestu 
institutu capitalulu fundatiunii cu pretiulu edificii
loru se se imparta in doue parti, o parte se se 
destineze pentru stipendii, bra cealalta parte pentru 
dotatiunea seminariului micu gr.-cat. din Oradea- 
mare. In 11 Augustu 1837 s’au aprobatu si con
firmați! literile fundationale si in anii următori 
s’au introdusu classele umanibre si in acbst’a stare 
au reinasu gimnasiulu pana la introducerea sistemii 
celei noua.

In anulu 1851 in 6 Februariu s’a tienutu 
consiliulu scolasticu in presintia Escel. Sale dom
nului Episcopu Vasilie Erdblyi, sub presidiulu 
reverendis. d. Iosifu Papp-Szilăgyi, inspectoru si 
consiliariu c. r. peste scblele gr. cat. din distric
tulu Oradiei mari, fiindu presentu directorulu gim- 
nasialu si toii professorii gimnasiali cu scopu de 
a organisă gimnasiulu de nou după legea provi- 
soria, care a dat’o ministrulu de culte si instruc
țiune publica Leo Thun pentru organisatiunea 
gimnasieloru.

In acbst’a conferintia s’au discutatu si stabilitu 
vr’o 10 puncte, dintre care voiu scbte pe cele 
mai însemnate; La punctulu 2 se decide, că 



gimnasiulu acest’a se se organiseze in gimnasiu 
mare de 8 clase si dâc.a veniturile fundatiuniloru 
n’ar’ ajunge pentru câ se se pota plăti toti pro
fessorii se se r6ge ministerialii, câ.sum’a ce lip- 
sesce se se suplindsca din fundulu studiiloru cato
lice si câ se nu fie lipsa de professori harnici, se 
adâpta principiulu, câ se se aplice preoți neinsurati 
si neputendu-se implini posturile cu de acesti’a se 
se aplice si preoți insurati, ba si dintre mirenii 
greco-catolici se se aplice de professori, ddca s’ar’ 
află, barbati harnici. — In punctulu 5 se decro- 
tâza limb’a romana, câ limba a instructiunei cu 
acelu adausu, ca de ar’ fi studenții, cari nu sciu 
romanesce se li se esplice studiile si in limb’a 
loru si sei lase, câ se respundia in limb’a loru 
proprie. — Punctulu acesta catu privesce străinii 
n’are nici unu intielesu, ca nui nici o rațiune pe
dagogica nici didactica, pentru care se lise faca 
astfeliu de concessiuni, din contra acelea conces- 
siuni aduceau scolariloru romani pagube nerepa- 
rabile. Apoi străinii an gimnasii destnie in Un- 
gari'a pe candu romanii numai pe acest’a ’lu au. 
— In punctulu 7 se concrede direcțiunea provi- 
soria celui mai betranu professoru, facandulu res
ponsabilii pentru instrucțiune. Câ prof. capeta 
400 fi. si ca directorii inca 100 f. prin urmare 
500 fi. m. c. sâu 525 fl. v. a. Doi professori 
mai betrani vom capetâ cate 400 fl. m. c. alti 
patru professorii vom capetâ cate 350 fl. m. c. 

•In punctulu 8 se decide, că tinerii greco-orientali, 
se asculte doctrin’a religiunei dela professorii gim- 
nasiului, deârece e comuna si diferă numai in puține 
puncte de a gr.-catoiiciloru si acelea puncte li se potu 
face cunoscute si de parochulu neunitu afara de 
sc61a si ddca voru cere li-le voru potfl si esplicâ. 
Mai incolo din causa ca greco-orientalii au totu 
acelasiu ritu se obliga tinerii gr. or. se mdrga in 
di de lucru si dumineca la biserica cu greco-ca- 
tolicii, numai lise concede, câ se se cuminece in 
biseric a loru. In punctulu 10 incatu nu se voru 
ajunge lemnele pentru brganisatiunea cea noua 
promite domnulu episcopu, ca catu va trai va dă 
I6te lemnele pentru t6te clasele gimnasiale si 
normale gratuitu in totu anulu si nutresce via | 
sperantia, ca acdst’a voru face-o si următorii sei, 
spre a promova cultur’a naționala.

Pentru câ se se asigureze gimnasiulu s’au 
facutu colecte iu tdta dieces’a, prin care colecte 
adunate dela episcopu, care singuru a datu 1270 
fl. m. c. pentru instrumente fisicale si alte colec- 
tiuni si dela credincioși s’a maritu fondulu dela 
75,000 fl. la 90,000 fl. m. c. său 94,500 fl. v. a. 
In 18 Sept. 1853 prin resolutiune imperatdsca se 
confirma gimnasiulu de optu clase si isi aplaci- 
dâza din fundulu studiiloru catolice o subventiune 
anuala de 3530 fl. m. c. său 3706 fl. 50 cr. 
v. a. Priu resolutiunea ministeriului de culte din 
29 Sept. 1853 se ordindza, câ directorulu gimna- 
sialu se capete 800 fl. m. c. său 840 f. v. a. 
eara professorii computanduli-se cuartirulu naturalu 
600 fl. său 630 fl. v. a. dra suplentiloru se lise 
de numai cate 500 fl. m. c. său 525 fl v. a.

In gimnasiulu dela Beiusio, câ in t6te gim- 
nasiele au fostu limb’a instrucțiunii pana la anulu 
1844 cea latina, de atunci s’a intr’odusu cea un- 
gurâsca. Iu anulu 1851 s’a intr’odusu limb’a 
romana, câ limba a instrucțiunii sub cuventu, ca 
tinerii romani se p6ta face spor u mai mare in 
studii. Apoi pentru câ tinerimea scolastica se-si 
pdta castigâ catu mai iute cunoscinti’a limbei ger
mane se decise pe la 1853, câ se se propună in 
fiecare classa cate 3 6re pe septemana, âra in 
clas’a VII si VUI-a s’a propusu literatur’a ger
mana in limb’a germana. In anulu 1854/5 s’au 
fostu decisu a se propune in t6te clasele gimna- 
siului superiore ce’u puținu unu studiu in limba 
germana si ddca vrea Dumnedieu, se voru propune 
si doua studii mai usiâre in limb’a germana. De 
asemenea pentru câ se se faca progressu mai 
mare in limb’a latina, se va propune in clas’a 
VIII Propedeutic’a in limb’a latina (ad ampliorem. 
in lingua latina profectum assequendum, classe 
VIII propedeutica lingua latina proponetur). Ce 
mai idea bizara si desientiata. Noi scimu din 
esperientia, cata greutate le face propedeutic’a 
studentiloru in limb’a materna, dâra apoi in cea 
latindsca. Numai dicemu nimica, ca cine va audi 
numai va incepe se rida. Astfeliu stau lucrurile 
pe la 1853/4 cu gimnasiulu dela Beiusiu. Cumu 
stau ele astadi ? Acdst’a o vomu vedd in nu- 
merulu venitoriu. (Va urmâ.)

„Wiener Zeitung" publica urmatâriele auto
grafe imperatesci catra ministrulu-presiedinte alu 
Austriei:

Iubite principe Auersperg! Fația cu evenemintele 
militare din Bosni’a si Herzegovin’a intrăg’a poporatiune, 
condusa de simtiulu traditionalu patrioticu, arata cele mai 
caldurâse simpathii pentru trupele nâstre, cari se lupta cu 
atat’a bravura si devotamentu si pentru successele loru stră
lucite. Iuteressulu patrioticu alu poporatiuuei se documenteza 
cu deosebire in ajutoriulu ce li se da ostasiloru răniți. Iau 
acest’a la cuuosciintia cu mare satisfactiune si dau espres- 
siune viuei dorintie, câ spriginuln caldurosu, ce l’a datu 
poporatiunea pana acuma reuniuniloru patriotice de ajutorire 
esistente, se’lu de si de aci incolo in aceeași mare mesura, 
care corespunde simpathiei patriotice tuturora pentru su- 
ferintiele celoru ce au fostu răniți in împlinirea cea mai 
fidela a datoriei loru.

Insarcinandu-te a aduce acest’a la cunosciinti’a tutu
rora, te provocu totodată a dâ sprijinulu celu mai poternicu 
reuniuniloru patriotice pentru ajutorirea ranitiloru si a te 
ingriji cu deosebire peutru durabila si folositdria conlucrare 
a acestora reuniuni.

Schonbrunn, 31 Augustu 1878.
Franciscu Iosifu.

Iubite principe Auersperg! Petrunsa de caldurosulu 
interesau si de ingrigire pentru binele ostasiloru noștri ră
niți in luptele gloriose din Bosni’a si Herzegovin’a sunt, 
convinsa, ca in t6to cercurile dameloru voiu iutempiuâ do- 
rinti’a patriotica do reala manifestare a acelorași simpathii ; 
incatu rocomandu „reuniuniloru patriotice pentru ajutorirea 
ranitiloru", a caroru activitate plina do merite o acornpa- 
niezu cn unu simtiu de sincera multiamire câ se creeze 
reuniuni femeesci, cari se ste in legătură cu ele, dorescu 
viu, ca sensulu blandu si unmanitaru întotdeauna probatu 
alu femeiloru se insuiesca a creâ asemeni reuniuni de dame 
in numeru catu de mare. ’Mi va servi spre mare multia
mire, a dâ deplin’a mea ingrigire si a sprigini catu se pote 
do multu crearea si desvoltarea de asemeni reuniuni pa
triotice de dame. Acest’a se-o aduceți la cunoscintia publica 
si se luati inițiativele ce vi se pare, ca mai sunt de lipsa.

Ischl, 3 Soptembre 1878.
Elisabet’a.

Societatea academica romana.
Sessiunea anului 1878.

Siedinti’a dela 16 Augustu 1878.
Membri presenti : Dnii Aurelianu Petre S., Baritiu 

George, Caragiani Ioanu, Ghic’a Ioanu, Hasdeu Bogdanu P„ 
Hodosiu Iosifu, Ionescu Nicolae, Laurianu Augustu Treb., 
Maniu Vasile, Odobescu Alexandru, Quintescu Nicolae, Ro- 
mauu Alexandru, Sionu George, Sturdza Dimitrie A.

Presiediute Ioanu Ghic’a.
Siedinti’a se deschide la ora P/2 p. m. După ce se 

face apelulu uominalu, la care respundu 14 membri, d. 
presiedinte declara sessiunea anului 1878 deschisa; după 
care d. secretariu generalu da lectura reportului delegatiunei 
asupra resultatului lucrariloru din anulu 1877—1878 sî 
presentarea socoteleloru pe acestu anu.

Din acestu raportu vedemu, ca operele publicate in 
anulu trecutu sub ingrigirea membriloru delegatiunei sunt 
urmatoriele : „Istori’a lui Mihaiu Vodă Vitea
zul u“ de N. Balcescu, care opera a vediutu lumin’a mai an- 
taiu si a fostu primita cu deosebita simpatia de publicu. Ea s’a 
facutu sub privegherea dlui Ă. Odobescu, carele pe lenga 
prefația a adausu la capetulu cârtii si o serie de alte 
scrieri ale uemuritoriului istoricu, relative la istori’a națio
nale. „Istori’a romana" de Dione Cassiu, tradusa de 
d. Anghelu Dimitrescu s’a tiparitu sub privegherea dlui G. 
Sionu. — Opuscululu lui Dimitriu Cantemiru „E v o n i- 
meutele Cantacuziniloru" s’a tradusu si tipărită 
sub ingrigirea dlui G. Sionu. Acestu opusculu apoi s’a 
intrunitu intr’unu singuru volumu cu unu altu opu a lui 
Cantemiru „Di vanul u“. — Pnblicatiunile celelalte, pre- 
cumu „Analele" partea II, „Istori’a imperiului otomanu" 
partea II s’au mai intardiatu.

Delogatiunoa face cunoscutu, ca d. Grigorie Tocilescu, 
care fii insarcinatu a merge in Russi’a, spre a colatiunâ 
critic’a lui Cantemiru si a urmări ori-ce alte scrieri ale 
acestui autoru, s’a iutorsu de acolo cu unu succesu, ce a 
intrecutu tote așteptările. — Delegatiunea areta apoi intre 
altele, ca presentandui-se ocasiunea do a capetâ pentru 
înavuțirea colectiunei numismatice a societății unu numeru 
de peste 200 monete, cele mai multe inedite, dela Petru 
Musiatu si Mircea I, a dispusu de a cumperâ acelea monete 
cu pretiu de 4400 lei. — M. S. Domnitoriulu, augustuln 
presiedinte de oudre alu societății, a tramisu pentru biblio- 
tec’a ei unu pretiosu opu in doue volume, er’ Prea S. S. 
părintele Melchissedecu, episcopulu Dunărei de josu si mem
bru onorariu alu societății i-a donatu unu mare numeru de 
manuscrise de ale unui’a din veteranii literaturei romane, 
banulu Vasilie Varnavu. — Delegatiunea a facutu se se 
esecute portretulu colegului d. Di m. Sturdza, funda
torului numismaticei romane, carui’a societatea ’i datoresce 
colectiunea ce posede, totodată dela familiele membriloru în
cetați din vietia a primitu gratisu numai portretele lui 
Eudosiu si Alecsandru Hormuzachi; er’ cu 
mediulocele prevediute in budgetu a facutu prin comanda, 
portretele membriloru repausati Ioanu Eliade, P. Poe- 

n a r u , C. N e g r u t i u , A. P a p i u 11 a r i a n u si I. 
M a s s i m u. Acestea au costatu 1300 lei.

Delegatiunea anuncia cu multiamire, ca unu numeru 
iusemnatu de manuscripte au veuitu pentru concursurile 
societății, ceea ce denota, ca institutiunea societății din ce 
iu co probeza impulsiunea ce da juneloru goueratiuni pentru 
lucrările intelectuali. Operatele sunt:' a) unulu asuprâ 
petrecerei romaniloru in Daci’a lui Traianu dela Aurelianu 
pana la anulu 1300, b) unulu intitulatu: „Memoriu asupra 
stării morale, sociale, politico si economice a tieranului ro- 
manu“ c) unu altu oporatu intitulatu : „Tieranulu romanu" 
— Probele de traductiuni ce s’au presentatu sunt in nu
meru de 12 ; un’a din Plutarchu (Caiu Mariu), 5 din 
Herodotu ; 6 din Pliniu.

Pentrn premiulu Nasturelu lit. B., câ cea mai buna 
carte publicata in cursulu anului curentu, s’au depusu ur- 
matdriele opere :

1. Cuvinte din betrani de d. P. B. Hasdeu.
2. O drama intitulata „La Plevn’a" de G. Sionu.
3. „Revolutiunea si revolutiunaii de d. P. Teulescu.
4. Operile dlui V. A. Urechia in 3 volume.
Aceste lucrări si opere voru face subiectulu princi- 

palu alu cercetariloru si deliberatiuneloru societății in ses
siunea acest’a. — Relativu la starea financiara a societății 
tabel’a de gestiune si compturile areta, ca la partea veni- 
turiloru din prevederile budgetare reale de 114,721 lei 
8 bani, s’au incassatu 111,815 lei 26 bani, deci urmeza a 
se mai incassâ 2905 lei 82 bani. Inso remasitiele de a se 
incassâ sunt de 7240 lei 75 bani, ceea ce insemneza, ca 
constatările au coversitu prevederile budgetarie cu sum’a de 
4334 lei 93 bani.

După cetirea reportului se procede la alegerea secre- 
tariului ad hoc, la care d. G. Sionu, intrunindu 11 vo
turi, se proclama de alesu. D. presiedinte da apoi cetire 
programei, după care se ordineza lucrările societății din 
cursulu sessiunei. După aceea se procede la alegerea diver- 
seloru comissiuui, prevediute iu programa si in fine se de
cide, ca in tâte Joile, dela 24 Augustu înainte, siedintiele 
societății se fia deschise publicului. —

Siedinti’a dela 17 Augustu.
Siedinti’a se deschide la 2 ore p. m.
Se da lectura processului verbalu alu siedintiei prece

dente si se adopta.
Se comunica o adressa a dlui I. Ghic’a, prin care 

oferă pentru biblioteca 11 opuri străine pretidse. Societatea 
esprima multiamirile sale d-lui donatoriu.

Se comunica o scrisdre a membrului societății d. ca- 
nonicu T. Cipariu, prin care areta, ca nu este iu stare a 
veni si a luâ parte la lucrarilo sessiunei din anulu acest’a. 
Societatea ia actu de acesta incunosciintiare. Der’ in aceiași 
scrisdre d. Cipariu dicendu : „Totodată rogu pe on. societate 
a’mi face cunoscutu, deca este aplicata in principiu a sus- 
cepe in analele anului curentu 1878 unu micu respunsu la 
critic’a publicata totu acolo la anulu 1876, asupr’a operei 
mele concursuali de „syntactic’a limbei romane", după ce 
totu in aceleași anale din 1877 s’a publicatu si numele 
autorului acelei opere, din care causa si anonimitatea con- 
cursuala a incetatu si autorulu a rointratu in dreptulu seu 
de a’si aperâ oper’a s’a in analele societatiei." Acest’a 
provdca drecare discutiune in senulu societății. După care 
societatea in unanimitate se pronuncia, ca ea nu pote ad
mite a se tipări in analele sale decatu disertatiuni si lucrări, 
cari după regulamentele si statutele sale mai antaiu se co- 
tescu in sinulu seu,- si apoi după unu votu espresu capeta 
aprobatiune de a se tipări.

Se mai comunica o adressa a dlui I. Cotovu, direc
torulu scolei primărie din Ismailu, prin care face cunoscutu 
motivele, pentru care nu a potutu terminâ lucrarea tradu- 
cerei Titu Liviu, care se recomaudu sectiunei filologice.

După acestea membrii trecendu la lucrările comissiuni- 
loru respective, se ocupa pana la 5 ore p. m.

Siedinti’a dela 18 Augustu.
Siedinti’a se deschide la 2 6re p. m.
Se da lectura processului verbalu alu siedintiei prece

dente si se adopta.
Se comunica o adressa a dlui professoru F r o 11 o, 

priu care oferă pentru bibliotec’a societatiei 3 esemplare din 
opuscululu seu : „U t i 1 i t a t o a s t u d i e 1 o r u n e o 1 a- 
tine iu Romani ’a". Societatea primesce cu multiumire.

Se mai comunica o scrisâre a dlui N. Teci u, mem- 
brulu corespondenții alu societatiei, prin care tramite unu 
operații, cu titlulu : „Noțiuni despre basa, acidu 
si sare". Se tramite la secțiunea de sciintie.

Se cetesce o scrisdrea a dluiN. Densusianu, care 
anuncia, ca a scrisu istori’a revolutiunei lui Hori’a si cere 
ajutoriulu societatiei spre a o pote tipări. Se decide a se 
îndreptă la secțiunea istorica.

D. Baritiu comunica o disertatiune a dlui Dr. Va sici, 
iutitulata „D a r v i n i s m u 1 u“, care se indrepteza sectiu
nei sciintieloru naturale. Asemenea comunica, ca d. Hin- 
t i e s c u are pregătite doue operate, unulu „F a u n ’a de 
Biltz", tradusa in romanesce, si altulu „Enuineratiu- 
nea plantelor u“ după Dr. Fetu. — Se decide, ca 
după ce voru veni manuscriptele, se se indrepteze la secțiu
nea respectiva.



Siedinti’a dela 19 Augustu,
Siediuti’a so deschide la 2 bre p. m.
După lectur’a apelului uomiualu, la care respundu 13 

membri, d. secretariu ad-hoc da lectur’a processului verbalii 
alu siedintiei precedente, care se adbpta.

Se comunica o scrisbre a dlui N i c o 1 a u B a r b u, 
prin care aduce la cunoscintia, ca traduceroa lui Titu Liviu, 
cu caro a fostu iusarcinatu, a terminat’o si ca peste puține 
dile, cari ’i mai trebuiescu pentru prescriere pe curatu, o 
va tramite. Se decide a se îndrepta la secțiunea filologica.

Se mai comunica o scrisdre a dlui Gr. Stefanescu, 
membru actualii alu societăți ei, prin care aduce la cunos
cintia, ca aflanduse la Parisu, unde ia parte la lucrările 
congressului internationalu do geologia, regreta, ca nu va 
pote lua parte la lucrările sociotatiei, de catu catra capetulu 
sessiunei. — Se ia actu de acesta notificare.

Invetiamentulu superiorii la romanii ardeleni.
„Augs. Allg. Ztg.“ continuandu espuneiile sale sta

tistice si comparative despre invetiamentulu inferioru si su- 
perioru in Ungari’a, trecendu la gimnasii, constata 
o sporire atatu in institute catu si in studonti numai la 
unguri, nemți, pe candu despre romani dice, ca la ei nu- 
merulu instituteloru stagueza, dr’ celu alu scolariloru de- 
cresce in modu ingrigitoru. Catu pentru tinerimea romana 
dela universitățile din Clusiu si Pesta, dice, ca face in 
totalu abia vreo 60. Romanii sunt mai reu reprosentati 
in instrucțiunea mai inalta de catu ori-care altu poporu 
colocuitoru mai pușinu numerosu; acesta impregiurare 
trista ia mereu dimensiuni.

La aceste adauge „R o m a n i ’a 1 i b e r a“ :
„Corespondentulu lui „Augs. Allg. Ztg.“, deși mai 

consciiutiosu de catu multi alții, nu se pote opri a nu face 
din acesta impregiurare nesce conclusiuni, cari sub repor- 
tulu etnograficu, romaniloru ardeleni numai pagubitâre potu 
fi. Datele statistice, iufaș'siate de corespondentulu mentio- 
natu potu fi drepte; lasato singure ele ar’ pote fi vata- 
matore elementului romianu transcarpatinu, pe candu e s- 
p 1 i c a t e prin atatea si atatea impregiurari mai pe 
s u s u de vointi’a romaniloru, resultatulu loru rnoralu stri- 
catiosu, ar’ pote fi impedecatu. Datori'a confratiloru noștri 
din Ardealu este de a so face cuDOscuti Europei civilisate. 
Ocasiuui mai binevenite, ca congresselo si statistice deja 
trecute seu viitbro nu potu fi altele. Delegații maghiari, 
cari cunoscu bine relatiunile interne, le falsifica in in- 
toressulu rasei loru. Insarcinatii României, că toti „eru
diții" ei in genere, nu isi dau din nenorocire ostenela a 
studia relatiunile etnografice seu statistice de peste Carpati. 
Romanii ardeleni gandesca-se der’ ca sunt avisati asi in- 
fașisiâ singuri reporturile loru etnografice precumu si a 
esplicâ cifrele statistice actuale, din modulu, in care con- 
vietiuescu cu ungurii. Activiștii ardeleni mai multu ser
viciu faceau natiunei loru la congressele din Paris, de catu 
voru face, că slugi servile elementului ungurescu in camera 
din Pest’a."

Convocare.
In urm’a decisiunei adunarei despartiemențului 

X alu „Associatiunei romane transilvane pentru 
literatur’a si cultur’a poporului romanu", tienute 
in Iuliu a. tr. in Budatelecu, prin acdst’a sub- 
scrisulu comitetu aduce la cunoscintia publica, 
cumu-ca adunarea amintitului despartiementu in 
anulu acest’a va fi in Fenesiulu-sasescu lenga 
Clusiu la 22 Septembre st. n. Dreptu aceea 
cu t6ta on6rea suntu invitați toti onoratii membrii 
ai despartiemențului acestuia, precumu si toti 
amicii inaintarei poporului romauu, in interessulu 
cuiturei a se presentâ in numeru catu se p6te mai 
mare pe diu’a memorata la dis’a adunare.

Cu acâsta ocasiune no luamu libertate a rogâ 
de nou pe acei stimati membri ai despartiamentului, 
cari la invitarea comitetului din anulu trecutu 
n’au binevoitu a se dechiarâ, ddca mai vreu a 
remand membri sâu nu, se biuevoidsca a-o face 
acdst’a catu mai curându, pentru tienerea in evi
denția regulata a tuturoru agendeloru comitetului.

Clusiu in 3 Sept. 1878.
In numele comitetului desp. X.:

Dr. Gr. Si lași m. p., B asii iu S. P o d 6 b a m. p., 
direct, despart. actuariulu int. alu desp.

Diverse.
(S e r b i ’a si Romani ’a.) Se scie — 

scrie „L’Orient" — ca in diu’a de 10/22 Aug. 
aniversarea nascerei principelui Milan s’a celebratu 
in biseric’a serbdsca din Bucuresci unu Te Deum, 
la care au asistatu d. Campinianu, ministru de 
fînancie si interimalu de afacerile străine, (d. Co- 
galniceanu se afla inca in congediu), unu adjutantu 
alu principelui Carolu, generalulu comandantu alu 
divisiunei a doua teritoriala si prefectulu politiei. 
Anulu acest’a in 22 Aug., proclamandu-se de 

catra principele Milan independenti’a Serbiei, d. 
Campineanu ministru inter, alu afaceriloru străine, 
s’a grabitu a felicită in numele guvernului romanu 
pe guvernulu serbescu de acestu fericitu eveni- 
mentu, d. Ristici a multiamitu telegrafice dlui 
Campinianu de felicitatiunile si urările pentru fe
ricirea Serbiei, asigurandulu totodată de urările 
si simpathiile guvernului serbescu pentru Ro- 
mani’a. —

(Societatea romana de cantari 
si musica din Caransebesiu) isi va 
tiend adunarea generala Dumineca in 3/15 Sep
tembre 1878 la 3 6re după ameadi in localitățile 
casinei romane.

(Biserica jaf ui ta.) In ndptea de 31 
Augustu a. c. biseric’a rom. catolica diu Csik-Sz.- 
Simon a fostu jafuita. Hoții au dusu cu sine si 
o monstrantia, unu criboriu si unu potiru.

(F i n a n c i e 1 e României.) „Monitorulu 
oficiale" publica o dare de sdma de veniturile sta
tului incasate dela 1 Ianuariu pana la 1 Iuliu 
1878, in comparatiune cu incasarile luniloru cores- 
pundietâre din 1877. Din acdsta dare de sdma 
resulta ca in cele de antaiu siese luni ale anu
lui curinte, s’a incasatu sum’a de 77,726,805 
lei, 65 b., adeca 39,227,645 1., 5 b. mai multu 
de catu in prim’a jumetate a anului trecutu 1877. 
In acesta suma intra si 22,466,775 1., 82 b., 
incasati din escedintele caliloru ferate concedate 
Pentru a potd apretiă, după just’a lui val6re, 
acestu resultatu si prin urmare starea, in care se 
gasescu financiele statului, n’avemu de catu se ne 
amintimu, ca budgetulu anului 1878 fisdza veni
turile la sum’a de 93,372,451 lei. afara de cele 
28 miliâne din bilete ipotecare, din care pana 
acum nu s au emisu de catu 2,125,000. In cele 
de antaiu siese luni iucasandu-se 77,726,805 1., 
65 b., n’ar’ mai. remand de incasatu pentru aco
perirea budgetului, in cea de a dou’a jumetate a 
anului, de catu 15,645,645 1. 35 b. Urmandu-se 
incasarile, câ si pana acum, ceia ce e nu numai 
probabile, ci sicuru, ca-ci recolt'a fiindu strinsa, 
acdst’a va înlesni plat’a impositeloru, sum’a ce 
este de incasatu nu numai se va incasă, ddr’ va 
fi cu multu întrecuta. Asia ddr’ potemu șterge 
cu deseversire cuventulu de deficitu din budgetulu 
si espunerile nâstre financiarie. Nu numai nu va fi 
deficitu, dăr’ vomu incheiâ anulu chiaru cu unu 
escedinte dela incasari.

(Ratificarea tractatului dela 
B e r 1 i n u.) Eca datele candu capii Stateloru ce 
au luatu parte la Oongressulu din Berlinu au sub
semnați! tractatulu de pace. Maresialulu de Mac- 
Malion l’a subsemnatu la 23 Iuliu; instrumentulu 
este contra semnatu de d. Waddington; In 
aceiași dî l’a subsemnatu imperatulu Alesandru la 
Tzarskoe-Selo, si regin’a-imperatdsa Victori’a la Os- 
borne. Instrumentulu russu p6rta si iscalitur’a 
principelui Gorciakoff. Instrumentulu anglesu nu 
p6rta de catu numele reginei; Regele Umbert 
a ratificatu tractatulu la 24 Iuliu la Turino, cu 
contra-semuatur’a presiedintelui consiliului d. Cai- 
roli; Imperatulu Franciscu Iosifu l’a iscalitu, la 
26 Iuliu, cu contra-semnatur’a comitelui Audrâsy 
si a baronului de Pont, ministru plenipotentiaru 
pentru espeditiune; pentru Germani’a, la 29 
Iuliu, principele mostenitoriu a subsemnatu cu 
contra-semnatur’a comitelui de S olberg-Wernige- 
rode; Ratificarea austriaca este in latinesce îm
preuna cu semnatur’a imperatului; a Angliei este 
in anglesesce; a Italiei italienesce; acea a Frau
dei in francesesce; a Russiei in limb’a russa cu 
traducere in francesesce, traducere, care nu este 
iscălită de catu de principele Gorciakoff; Proto- 
colulu de schimbare a ratificariloru este subsem
natu pentru Germani’a de d. Radovici; pentru 
Austro-Ungari’a de baronulu de Mayr; pentru 
Franci’a de cornițele de Mouy; pentru Marea 
Britanic de lordulu Odo Russell; pentru Itali’a 
de cornițele de Launay; pentru Rucsi’a de d. 
Arapoff; pentru Turci’a de Sadulah-bey. „Rom."

(Catastrofa dela Miscolcz) Despre 
acdsta i se scrie foiei maghiare „Nemzeti Hirlap" 
cu dat’a 31 Aug. urmatdriele. „Asdra m’am in- 
torsu dela Miscolcz, unde am fostu martorulu 
unui casu elementaru infricosiatu. In sdr’a de 30 
Augustu me aflamu cu unu amicu alu meu in 
cas’a deputatului Horvath. Abia ne amu fostu re- 
intorsu de acolo acasa si catra 11 6re amu fostu 
desteptati diu somnu de o fortuna terribila. Ase- 
meoea tunete si astfeliu de fulgere continue n’amu 
mai vediutu. In tempu de 15 minute cetatea a 
fostu luminata mai neintreruptu de lumin’a ful- 
gereloru si o ruptura de nuori se versă in stra
dele orasiului. - De odata esi afara rîuletiulu 

Sinv’a si valea si inundară totu orasiulu ducându 
cu sine poduri, case, dmeni si vite. Ap’a veni si 
cresch atatu de rapede, incatu autoritatea n’a po- 
tutu face nemicu si âmenii erau amețiți si cons
ternați. Nici odata iu Miscolcz n’a fostu o in
undare mai mare. Aprdpe 3 6re a duratu tem- 
pestatea si facându-se diua, vediuramu jumetate 
orasiulu ruinatu. Cu o di mai înainte inca pri- 
veamu cu bucuria la orasiu, care in timpulu din 
urma a fostu iufrumsetiatn in tâte privintiele, si 
in diminâti’a urmatdrie ni se oferi unu aspectu 
cutrieratoriu de anima. T6te podurile si pasagiulu 
ruinatu. Mai toti pomii trantiti la pamentu, la 
tiermulu Sinvei rânduri intregi de case duse de 
apa; ici vedeai case derimate, colo magazine si 
pivnitie pline cu apa. De jumetate goli, plini de 
tina si cu fețiele înmărmurite de spaima amblau 
locuitorii incâce si încolo, scotiendu ap’a din piv
nitie, cautandusi obiectele perdute, plangându pe 
inorti. Pana la 12 6re din di, candu am parasitu 
orasiulu, erau adunate deja 87 de cadavre : femei, 
barbati, betrani, juni, copi. Aici se plâca unu 
copilu peste corpulu tatalui mortu, colo unu tata 
peste cadavrele copiiloru sei. Aci o mama, care a 
scapatu, tiene in brație unu copilu mortu si unulu 
viu, care plangea; colo sta întinsa pe pamentu o 
făta de 16 ani cu-o cruciulitia de auru la gâtu si 
cu espressiune atatu de dulce in fați’a ei, câ si 
candu ar’ dormi. Aci punu iu cosciugu pe unu 
betranu, pe care ap’a l’a scosu diu patulu, unde 
zacea bolnavii. Ddr’ numai voiu se continuu des
crierea acdst’a durerdsa. Orasiulu veselu si viu 
Miscolcz a devenitu o cetate a jalei si a ruinei. 
Daun’a materiala trece peste unu milionu. Miseri’a e 
mai cu sdma la clasele serace mare si e mare 
lipsa de ajutoriu.

(S p e n d i u r a t u.) Cetimu iu „Curier, de 
Bacau" : Gr. Budeanu, in etate că de 30 ani, nas- 
cutu in Bârladu, fostu comerciantu, domiciliatu in 
Galați, insuiatu, avendu 3 copii, in timpulu bai- 
loru dela Slanicu, a venitu singuru si s’a auga- 
giatu câ servu la d. G. Carpu din Iași, ce venise 
la bai. Intr’un’a diu dile remase acasa si, ajutatu 
de unu cutitu, sparge lad’a stăpânului, luandu’i 
420 franci argintu, pe cari ’i-a si ingropatu in 
dosulu bucătăriei. Apucatu de stapanu, a apusu 
adeverulu, inapoiandu si banii. Primarele, sesisatu, 
l’a pusu sub paza. La 12 a. c. d. substitutu so- 
sesce in Slanicu pentru a ’si luă famili’a; prima- 
î'iulu indata anuncia si priinesce ordinulu a incheiâ 
processu-verbalu si a’lu tramite la parchetu. Pri
marele ese, si după 10 minute se intdrce, repor- 
tandu substitutului, ca prevenitulu s’a spendiuratu. 
D. substitutu indata s’a insogitu de d-nii medici 
Aronovici si Sculy; aldrga, pune si taie curdu’a 
(incingatârea), cu care se strangulase de unu latin 
din camer’a inchisârei provisorie, si incdrca totu 
possibilulu prin spirturi, fricțiuni si intrebuintiarea 
masînei electrice, pentru a’lu intdrce la vidtia; 
dăr’ a fostu peste potintia. S’a incheiatu pro- 
cessulu-verbalu si l’au si inmormeutatu in acelu 
catunu.

Dela l-a Septembre st. v. se des
chide unu nou abonamentu la „Gazeta Tran
silvaniei.“

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

Fretîurile piatiei 
iu 6 Septembre n. 1878

Hectolitre. 
fruntea . .

11. cr.
7.60

Granu■ midiulocu . . 6.80
de diosu . . 5.60

MoStecatu .... 5.20
Secara | fromdsa . 

i de midiulocu
4.20
3.80

n . ( frumosu .Ordiulul , ... ,[ de midiulocu
4.10
4.—

n , ( frumosu .Ovesulu/ . ,| de midiulocu
2 90
2.70

Porumbnlu .... 5.40
Meiu • • ■ • . 7.10
Hrișcă —.—

Seu de vita prospetu . 36.—
„ „ „ topitu 40.—

Hectolitre. 11. cr.
Mazerea — .—
Lintea 9 50
Fasolea • • r • — —
Cartofi 1 20
Semeutia do inu 10.50

1 Chilo. fl. cr.
Carne de vita . —.40

» de rimatoriu —.48
» de borbece —.28

100 Chile. fl. cr.

Cursulu la, Tovirs’a, d.e Vien’a 
din 6 Septembre st. n. 1878.

5 °/0 Rent’a charthia 
(Metalliques) . . . 61.75 

5°/0Reut’a-argintu (iin- 
prumutu naționalii). 63.30 

Losurilo din 1860 .112 — 
Acțiunilebanceination. 806.— 

„ iustit. decreditu 242.50 
Londra. 3 luni. . 115.80

Oblig, rurali ungare . 73.25
„ „ Banat-Timis. 77.25
„ „ transilvane. 86.—
„ „ croato-slav. 76.—

Argintulu in mărfuri . 100.15 
Galbini imperatesci . 5.49
Napoleon d’ori ... 9.28
Mărci 100imp. germ. . 57.20
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