
Gazet’a ese de 2 ori: Joi’a si Duminec’a, 
Fdi'a, candu concedu aj at<5 riale. — Pretiulu: 
pe 1 anu 10 fi., pe ’/6 3 fi. v. a. Tieri esteme 12 0. 
v. a. pe una ana seu 2î/a galbini mon. sunatdria.

8e prenumera la poștele c. si r., si pe la 
DD. corespondenți. — Pentru serie o cr. 
Tacs’a timbrala a 30 or. de fiaoare pu

blicare.

Ir. 40.

mu.

Braslovu 4 Iuniu 23 ffiaiu

Perslstentla in aparare.
Conspiratorilor asupra vietiei nâstre naționale 

le-a casiunatu, câ se extermine cu ori-ce pretiu 
limb’a nâstra cea romanâsca, nu numai din vt^ti’a 
publica, ci si din scâle, din baserica, din viâti’a 
privata, familiari». Acești fanatici desperați n’au 
uitatu nimicu si n’au invetiatu nimicu. Ei se a- 
rata câ si cumu nu ar’ cunâace fiorâsele desastre, 
in care a inbrancitu Kossuth si partit’a sa tierele 
aceste numai prin fanatismulu naționale, prin o- 
braznic’a impunere a limbei maghiare la popâ- 
rale conlocuitârie. Prim’a si essential’a causa, pen
tru care romanii, serbii, slavacii s’au aparatu in 
1848/9 de furiile terroristiloru cu armele inpum- 
nate, a fostu limb’», âra nu alte secaturi si fabule 
„de Camarilla, de reactiune politica, de amagiri 
dela Vien’a." Minciuni tâte pana la una. Faimo- 
sulu baronu Nic. Vesselânyi (orbulu) disese pe la 
1830: „Se desfiintiamu robi’a iobagâsca, inse cu 
pretiulu de a le desfiintia limb’a si a le impune 
pe a nâstra *).  La conditiuuea aceea nerușinata 
tenerimea nâstra de atunci — sexagenarii si sep
tuagenarii de astadi — ei respunsera: Cu acestu 
pretiu nu ne trebue libertate. Pe la an. 
1837 lupt’a naționale de aparare fii începută din 
partea sasiloru pe calea publicitatiei. La momentu 
se alaturara si romanii. Dâra maioritatiie dieteloru 
cu methodulu loru terroristicu mergea înainte fora 
crutiare. Unusprediece ani a duratu acea lupta de 
pene, pana ce a spartu in flăcări. Atunci romanii 
si sasii s’au alaturatu langa acela, care le-au pro- 
missu, le-au si asecuratu drepturi relative mai multe 
si mai essentiali decatu le avusera pana atunci. 
S’au intemplatu in a. 1848 aceea ce se intemplase 
si in anii 1690—1700 — 1704 adeca in epoc’a 
Curutiloru lui TOkolyi si ai lui Fran. Râkoczi. 
Curutii de atunci si curutii de astadi nu differu in
tru nimicu. Unii câ si alții conspiratori in contra 
vietiei popâraloru. Acei conspiratori insistu cu totu 
adinsulu, câ archiereii romanesci se vîre, se fari- 
siedie, se impună cu ori-ce pretiu limb’a maghiara 
in scâlele romanesci. Renegatei si respop’a din 
„Kelet" afla, ca acea pretensiune criminala ar’ fi 
fârte firâsca si ca aceia, cari i se oppunu, ar’ fi 
nisce nebuni de legatu. Unu altu fanaticu anume 
Michailu Herczeg professoru la universitate, nu mai 
ascunde mîti’a in sacu, ci intr’o dissertatiune a sa 
pretende in termini cathegorici, câ diet’a se nu mai 
amble cu doi bani in trei pungi, ci se decretedie 
odata pentru totu-deauna in modu exclusivu limb’a 
maghiara nu numai de „limba a statului" cumu 
făcuse pana acilea, ci de a dreptulu, de unica si 
singura limba naționala pentru popârale locuitârie 
in Ungari’a si Transilvani’»,• âra pe cei, cari nu 
voru vrea se se supună de buna voia, se-i con- 
stringa prin fortia fisica, precum făcuseră odeniâra 
nemții cu slavii din Prusi’a, Saxoni’a, Meklenburg 
caroru le-au impusu limb’a loru cu armele, si unde 
n’au potutu nici asia, ’iau exterminata cu totulu**).  
Este prea adeveratu, ca nemții au comissu barba
rii si atrooitati din cele mai selbatice in contra 

*) Vesselânyi, B a 1 i 1â1 e t e k. Nyomatott Bu- 
kuresthen 1830. (Adeca vorba se fia de Bucu- 
resci).

**) Jogtudomânyi „KâzlOny" nr. 19 et 20 
Bpest 1876,

popâraloru de naționalitate slava; asia este, nemții 
au exterminatu provincii întregi câ si lupii răpitori 
candu intra in vreo turma de oi; adeveratu, ca 
lupt’a intre nemți si slavi a fostu seculari»; dâra 
totu asia este adeveru cunoscuta, ca ur’a dintre 
slavi si nemți inca este învechita, in permanefitia, 
dâra mai intensiva si decatu e ur’a dintre maghiari 
si romani, dintre turci si șerbi, turci si muscali. 
Se pare inse, ca in secululu nostru pe nemți inca’i 
mustra consciinti’a, ca de ce se temu totu nu voru 
scapa; de aceea se si ocupa fârte multu cu P a n - 
slavismulu, pe care slavii -lu oppunu la Pan- 
germanismulu celora, cu care făcu propaganda 
in tâta lumea, mai vertosu pe terrenulu economiei 
naționale si in parte cu literatur’a. Numai catu 
popârale slave pe anu ce merge se descurca totu 
mai bine de latiurile pangermanismului, -si inavu- 
tiescu literatur’a, studiendu si ei cu mare zelu lim
bile classice si limb’a francâsca. Lupt’a gigantica, 
pe viâtia pe mârte, lupt’a decisiva intre elementulu 
slavu si celu germanu, mai este inca numai ces- 
tiune de tempu. In acele dile a le judecatiei de 
apoi âl’a de lutu a fanaticiloru noștri compatrioti 
va ajunge ciocnita prin urmare si sfarmata in mii 
de bucăți.

Sta fârte reu la unu professoru de drepturi 
a aduce rola de rebellu in contra drepturiloru 
omenesci, a irrita pe națiunea maghiara in contra 
celei romanesci si a celei slave, a nutri ura si a 
provoca resbunare, a îndemna la mesuri barbare, 
la subjugare spirituale, la omoru politicu, la exter
minare naționale. Renegatulu si respop’a mana in 
cas’a nebuniloru pe romanii, cari -si apara scâlele 
loru de invasiunea brutala a ori-carei limbi, 
care nu este a romaniloru si pe care aceștia nu o 
vrâu. Sciinti’a psychiatriei a inaintatu in dilele 
nâstre multu mai bine, decatu se nu pâta decide 
medicii cei probați, care din aceste dâue opiniuni 
-si are loculu in cas’a alienatiloru. In totu casulu, 
acestei specie de publiciști fanatici semena ca i s’au 
datu rola de antegarda câ se cercetedie terrenulu, 
se pipăie pulsurile, se afle ce ar' dice popârale con
locuitârie, candu ar’ vedâ, ca ârasi li se înfige pum- 
nariulu in câste.

Respop’a dice ca „maghiarulu n’a exterminatu 
nici o naționalitate intr’o miie de ani." Da dieu 
nu, din simpl’a causa, ca n’a potutu, pentru-ca alții 
s’au aparatu pe viâtia, pe mârte. De altumentrea 
„Gazet’a" nu a inculpata nici-odata pe națiunea 
maghiara de asemenea crima selbatica, ci numai pe 
acei individi si acele corporatiuni selbatece, care 
s’au încercata in adeveru se extermine pe poporulu 
romanescu, precum au fostu de ex. regele Sigis- 
mundu cu episcopii, diet’a dela 1602, compilatorii 
legiloru approbatali, Kossuthianii, tribunalele de sânge 
din 1848/9 si acești fanatici, acești instigatori, a- 
gitatori de professiune, (Bujtogatok), pe cari’i ma- 
nanca pielea, ca-ci nu-si incapu in ea. Acâsta nu 
e tactica dacoromanâsca, precum flecaresce respop’a, 
ci suntu adeveruri istorice, chiare, luminate câ ra- 
diele sârelui, de aceea minciun’a lui te revâlta.

Nu noi amu disu mai antaiu, ci cu sute de 
ani înaintea nâstra au marturisitu istoricii străini 
despre dacoromâni, ca ei mai de multe-ori si-au ver
sata sângele pentru limba si naționalitate, decatu 
pentru libertate. Respop’a ne intrâba in bataia de 
jocu, ca unde suntu acele renumite câmpuri de bă
tălii, pe care se fia curau acelu sânge multu pen

tru limba si naționalitate? Unde? Pe territo- 
riulu Daciei, carele intregu este ingrasiatu si 
frementatu cu sânge romanescu. Si adeca ce cre
deți voi, pentru ce si-au versata romanii sângele 
pre candu, in cursu mai bine de unu seculu s’au 
retrasu batenduse de pe lini’a Somesiului pe a Mu- 
rasiului, de pe a Murasiului pe a Oltului, de pe a 
Oltului in Carpati si preste Carpati, âra spre nordu 
in regiunile Prutului si ale Șiretului, unde ne-ati 
inpinsu numai ajutati de nemți, său mai bine, de 
tâta lumea catholica. Dâra candu vlachii au sfar- 
matu âstea intrâga a regelui Carolu Robertu (1330) 
si candu la 1369 nimiciră tâta armat’a lui Ludo- 
vicu I cu pe voivodulu A por, vice-voivodulu De- 
sideriu Vasiu si alti fruntași? Si bătăile ro
maniloru cu regele Sigismundu, si bellulu celu in- 
fricosiatu civile din a. 1437—8, ai desele lupte cu 
sasii catholici, si nenumeratele lupte cu turcii, si 
bătăliile cele crunte cu regele Mateiu Corvinu re- 
negatulu, mai multe revolutiuni romanesci parțiali 
pana in a. 1784 si chiaru pana in an. 1848/9 
fost-au acele totu atatea jocarii copilaresci de a 
popiculu? Adeca in cursulu seculiloru, de cate-ori 
protoparintii voștri se luptă in contra strabuniloru 
noștri câ nisce prosti ce era, cu scopu câ se rupă 
pe clerulu romanescu naționale de catra corpulu 
natiunei si se-i dă unu altu cleru cu totulu strainu, 
pentru ce credeți voi ca -si versâ romanii sângele 
loru in torrenti ? Ca dâra nu pentru ochii caluga- 
riloru grecesci, ca pentru-ca in baseric’a orientale 
nici-odata nu a potutu străbate pe dintregulu ce- 
libatulu, nici-odata nu s’au potutu face regimente 
popesci, care se se impună popâraloru câ nesce 
garnisâne milisarie. Aceste popâra si anume celu 
romanescu si-a conservata cu versari de sânge cle
rulu seu naționale, pe pop’a seu esitu din sinulu 
seu, fiiu, frate alu seu, însurata aci in famili’a sa, 
si candu au venita inemicii câ se-i iâ pe pop’a ro
manescu si se-i de altulu strainu, romanii au fostu 
in stare se db focu basericei si de aci încolo se se 
închine Ddieului parintiloru sei in baseric’a cea 
mare a naturei, âra din man’a unui popa, care nu’i 
vorbesce limb’a lui si nu simte câ elu, nu a voitu 
se iâ nici cuminecatur’a dela mârte. Asia 
dâra lupt’a pentru religiune a fostu la romanu 
lupta pentru limba si naționalitate. Ca sacrele i 
s’au servita grecesce sâu slavonesce ? Fia: la alții 
s’au servita latinesce si ârasi in alte parti ale lu- 
mei arabesce etc.; dâra clerulu seu a fostu națio
nale, care ’ia vorbitu limb’a lui si a simtitu ală
turea cu elu dorerile lui.

Ce vreți voi ag. cu archiereii noștri ? Din diu’a iu 
care densii s’ar’ supune la mesurile vâstre tirannice 
si nebune, densii nu ar’ mai fi archiereii noștri. 
Se incerce ori-care din ei si va vedâ, se pună ure- 
chi’a si ascultandu va audf.

Se o scurtamu. Limb’a maghiara se va in
troduce in scâlele poporului romanescu numai atunci, 
candu se va introduce si limb’a romanâsca prin lege 
si in realitate in scâlele maghiare.

Intr’unu stata poliglottu a voi se realisadi 
in secululu nostru unificarea limbiloru, insâmna a fi 
revolutionariu si rebellu, insâmna cumu amu mai 
disu, a te expuue cu totu dreptulu la ostracismulu 
omenimei intregi.

A cauta unitatea statului in unitatea limbei 
insâmna a cauta pretexte de tirania, a voi se asi
guri dominatiunea la o minoritate, sâu lenesia, sâu 



lipsita de facultatea de a mai invetia si alta limba 
afara de cea materna.

A se provoca la trufasiele amerintiari ale Iui 
Bismark trântite in capulu poloniloru din ducatulu 
Posen, semnifica a lauda fapt’a tiraniei, si totu- 
odata a mânui sabi’a nemtiâsca cu ddue taisie, care 
câ mane ve p6te taia capulu vostru.

Romani, persisteti in credinti’a parintiloru no
ștri, ca-ci Nemeaea existe si este neadormita.

Brasiovu in 3 Juniu 1876.
Facia de insemnatatea si gravitatea affaceri- 

loru esterne si in specie facia de seriâs’a desvoltare 
a cestiunei orientale, cursulu lucrnriloru interne nu 
mai escita mare iateresu si nu esercita nice uuu 
farmecu asupra acelor’a, — si e mare numerulu 
aceloru, — cari t6ta speranti’a spre bine în tidra 
si-au pus’o in evenimentele din afara. Inse cu 
tate aceste se nu credemu, ca dbra in urm’a de
tronării lui Abdul-Aziz masin’a statului ungurescu 
ar fi incetatu, nu, din contra se bagamu bine de 
seama ca acăsta mașina lucra acum cu atata as- 
siduitate si iutidla, incatu in cursu de trei dile 
este in stare se dd gat’a chiaru si asemeni lucruri, 
cari mai eri alaltaeri se tieneau de impossibilitati 
in statulu magbiaru. Asiâ nomit’a lege despre a- 
rondarea municipieloru, care de trei ani inc6ce s’a 
aflatu totu in facere, astadi se pdte consideră de 
lege in forma si in fapta, pentru ca camer’a de- 
putatiloru din Budapest’a aflandu-se pare-mi-se sub 
preBSÎunea evenimenteloru din Turci’a sdu fost’a, 
inspirata de vr’o potere superi6ra, destulu ca n’a 
mai lungitu vdrb’a, ci după desbateri de trei dile 
a votatu legea de arrondare, care s'a pregatitu in 
cursu de trei ani. La discurssiune asupra acestui 
proiectu de lege a partecipatu mai cu seama opo- 
sitiunea, inse in fine si acdst’a a obositu si proi- 
ectulu s’a primitu. — Vorbindu de opositiune, ni 
veni in minte, ca in diet’a ungurdsca se afla si 
deputati romani naționali, despre cari-afara de dlu 
Cziple nu potemu se presupunemu decatu bine, si 
cari cu tdte aceste de unu tempu inc6ce observa 
o tăcere mormentale, o tăcere enigmatica facia de 
totu ce se petrece in camera si in sferele guver
namentali, ceea ce ne face a crede, ca dinsii sdu 
consemtu cu totu ce se face si se petrece acolo, 
sdu ca intru atat’a s’au desgustatu de pornirea 
unguriloru, incatu nice nu mai afla cu cale a li 
spune si aretă in altu modu nemultiumirea popo
rului rornanu, decatu prin tăcere. Deși suntemu 
convinși, ca acei domni deputati sunt departe de a 
consemti cu pornirea domniloru dela potere, totuși 
pentru evitarea falseloru interpretatiuni, ce se potu 
dă tacerei loru, ar fi cu scopu a face, baremi la 
ocaaiuni binevenite, cate o dechiaratiune roma- 
nâsca. —

— Precum scimu, totu in Budapest’a mai 
tiene inca siedintie si o alta dieta, cunoscuta sub 
numele de delegatiuni. Aici se desbatu interessele 
comune ale ambeloru parti ale monarchiei, intre 
cari ocupa locu si politic’a, ce o pbrta Austri’a că 
mare potere facia de t6ta lumea din afara, si pen
tru aceea siedintiele acestei corporatiuni ni oferu 
de multe ori materialu mai variu si mai placutu.

Din numerii precedenti ai acestei foi cetito- 
riulu va fi aflatu, ca intre alte mesure ce se in- 
datendza a se luă in ajunulu erumperii unui res- 
belu, guvernulu serbescu a decretatu intre altele si 
unu moratoriu de trei luni, ceea ce insemnăza, ca 
in acelu restempu nimenea se nu-si păta cere pre- 
tensiunea ce o are la altulu. Din acdsta causa unu 
membru alu delegatiunei maghiare a interpellatu 
pre cancelariulu imperialu austriacu Andrâssy, ca 
are cunoscintia despre acestu moratoriu si ca luat’a 
dispositiuni, că la casu candu acestu moratoriu s’ar 
estinde si asupra detorieloru esterne ale Serbiei, se 
nu altereze interessele Ungariei? D-lu cancelariu 
respunse, ca indata ce a aflatu despre acâsta me- 
sura, a depesiatu consulelui generalu din Belgradu, 
că se faca întrebare si dbca moratoriulu se va es

tinde si asupra detorieloru esterne ale Serbiei, a- 
tunci se protesteze. — Alta interpellatiune s’a a- 
dressatu dlui Andrâssy cu privire la impregiurarea, 
ca banc’a imperiului germanu a eschisu charthiele 
austro-maghiare din cursu. Dlu cancelariu a res- 
punsu, ca aici p6te pucinu se ajute, deârace acbata 
dispositiune se tiene de cerculu activitatii autonome 
a bancei.

Reductiunile in bugetulu armatei comune, pro
puse din partea comissiunei bugetarie a delegatiu
nei austriaco, s’au respinsu cu ocasiuuea votării ge
nerali. Acdst’a va se dica, ca nu este tempulu 
oportunu de a se face reductiuni in bugetulu ar
matei, care in curendu va trebui se arete, ca ce 
mai p6te.

Situatiunea in Orientulu Europei devine din- 
tr’o di intr’alta totu mai eristica si mai insuflatbria 
de grige. Precandu pre de o parte in Constan- 
tinopole se detronă betranulu Abdul-Aziz si in 
loculu lui se installă „din grati’a lui Dumnedieu 
si vointi’a naționale Muradu V.“, pre atunci pre 
de alta parte vinu sciri cari de cari mai alarma- 
tbrie-si mai amenintiatârie de pacea Europei, care 
atat’a s’a bucinatu in lumea mare pana ce s’a 
deochiatu. Se depeaiăza, ca armat’a serbdsca ar fi 
trecutu dejă confiniele si ca resbelulu s’a inceputu. 
Totu-odata se mai comunica, ca alianti’a intre Ro- 
mani’a, Serbi’a, si Muntenegru ar fi fapta împli
nita; ca in 5 Juniu Greci’a inca va intră in ac
țiune. — T6te aceste sciri au inca necessitate de 
constatare, ba cu privire la trecerea trupeloru ser- 
besci preste confinie se anuncia dejă ca n’ar fi 
adeverata, ci se afla numai in ajunu de a începe 
resbelulu, pre care nice nu-lu va mai dechiară for- 
malu. Adeverulu este inse, ca Serbi’a totu va intră 
in acțiune adi ori mane. Dejă se comunica, ca in 
Belgradu ar fi aparutu unu manifestu alu princi
pelui Milan catra serbii din Bosni’a si Erzogovin’a 
prin care i provbca a se alaturâ la Serbi’a. Am- 
basBadorele rusescu din Constantinopole generalulu 
Ignatieff ar fi scrisu ministrului serbescu Risticiu, 
că se nu mai amane cu începerea resbelului. Mai 
departe diariulu „Obzor*  din Belgradu scrie, ca 
generalulu Alimpici este numitu comandante alu 
corpului de armata dela riulu Drina, ca Stratimi- 
rovici va comandă corpulu de voluntari străini. 
Mai multi generali rusei au intratu si voru mai 
intră in armat’a serbbsca.

Insurrectiunea bulgariloru iea dimensiuni totu 
mai mari. Dela Varn’a se anuncia, ca la Burgos, 
apr6pe de marea ndgra, 600 de inși au redicatu 
flamur’a revolutiunei. — Insurrectiunea din Bos
ni’a si Hertiegovin’a cede d’ocamdata la alte sciri 
alarmatbrie.

Memorandulu croitu la Berlinu s’a presentatu 
— ae dice — guvernului turcescu, care inse pre
gătise formul'a de refusu inca mai înainte de ce i 
se presentase. Ouprinsulu essentialu alu acestui 
memorandu l’amu comunicatu in nr. trecutu. Fran- 
ciei ei pare reu, ca s’a grabitu de a se alaturâ la 
acelu memorandu. Itali’a a subscrissu operatulu 
dlui Gorciacoff din consideratiuni de pace si din 
punctu de vedere alu umani tatii si civilisatiunei. 
Angli’a, care a refusatu si a d6u’a 6ra, de a face 
causa comuna cu celelalte poteri, se teme de pla- 
nulu Rusaiei de a străbate in Dardanelle, pentru 
aceea s’a resolvitu a se opune acestui planu cu 
tbta poterea sa.

— Diariulu „N. Tageblatt*  din Vien’a scrie cu 
privire la schimbarea din Constantinopole urmato- 
riele: Detronarea lui Abdul-Aziz si proclamarea 
lui Muradu de sultanu este o victoria a politicei 
anglese si o cădere a politicei russesci. De aici 
se născu mari temeri pentru viitoriu. Contrastulu 
intre Russi’a si Angli’a va deveni totu mai preg- 
nantu, si dâca nu va succede a se delaturâ cesti- 
unea orientale dela ordinea dilei, atunci ea in 
curendu se va aprinde in tata întinderea ei. Se 
p6te intemplâ, că Romani’a si Serbi’a se dechiare 
schimbarea de tronu in Constantinopole de illegale 

si cu acdst’a se-si motiveze rescolarea loru contr’a 
Porții si se nisudsca a ajunge la independintia 
perfecta.*

Romanfa. „U. p. A.*  aduce urmatari- 
ele depesie telegrafice:

Sultanu Murad V a fostu proclamatu impera- 
tore, prin grati’a lui Dumnedieu si vointi’a na
ționale.

Predecesorele seu a fostu transportata si depusu 
la vechiulu serata cu tata famili’a sea. Faptulu s’a 
împlinita cu o linisce remarcabile.

Veselia publica. Serbări pentru trei dile.
Murad s’a instalata astadi la palatu.
Dela Paris, 30 Maiu. — Revolutiunea tur- 

căsca este, favorabile primita de lumea politica si 
financiaria. Se credp, ca ea va inlesni solutiunea 
greutatiloru din Oriente.

Ministeriulu turcescu se va compune de Midhat 
că vizir, Khalil Sherif că ministru alu afaceriloru 
străine si Sadik la financie.

„Gazetta de Colonia*  anuncia, ca marele viziru 
Mehmed-pasia si Mihad-pasia erau in capulu mișcării, 
care a detronatu pe Abdul Aziz. Sultanulu detro
nata e supraveghiatu in palatu. Noulu sultanu a 
adoptata trei puncte: Una adunare permaninte de 
notabili, desfiintiarea seraiului, reducerea listei civile 
la cinci miliăne lei turcesci.

„U. p. A.“ vorbesce despre acdstu evenimentu 
asia: „Revolutiunea din Constantinopole este in 
adeveru unu evenimentu din cele mai mari.

Acâsta revolutiune de palatu aduce-va, fia si 
pentru catu-va timpu, impaciuirea Orientelui, dandu 
autonomia nationalitatiloru celu compunu in Europa, 
său este una din acele spasmuri cari suntu simp- 
tomele mortii? Viitoriulu avendu a ne respunde 
f6rte curendu, este de prisosu, pentru astadi celu 
pucinu, se ne mai incercamu d’a’lu prevedb.

Se sustiene, ca fostulu Sultanu ar fi avuta in 
cas’a sea vreo trei sute de milibne de franci, in 
auru si efecte publice. Elu strinsese si tienea a- 
cesti bani — pe candu oștirea era lipsita chiaru 
de hrana — spre a servi fiiului seu de parghia, 
prin care se se suie pe tronu. Acbsta avere inse, 
pastrata cu atata taria, ar’ fi fostu si densa, pe 
cumu se spune, un’a din căușele, cari au provocata 
caderea Sultanului Abdul-Aziz. “

In tata Romani’a se tienu acumu adunari e- 
lectorali, pentru cointielegeri la alegerea deputati- 
loru la nău’a camera. Tbte partitele făcu conta 
pentru sene, precandu tate ar’ trebui se conlucra, 
că națiunea, ea se ăssa victoriâsa intru tate ce o 
atinge, si va esi numai atunci, candu se voru alege 
deputății cei mai probați patrioti si naționaliști, cari 
se indrepte prin legi tate relele, de cari suferi 
tidr’a din vin’a indiferentismului fanariota. —

Domnitoriulu in 10 Maiu, candu fh felicitatu 
de v.-presied. senatului Dim. Sturza in fruntea se- 
natoriloru, respunse apropos la fratiăaca întrunire 
asia :

„Domnule v.-presiedente I DD. senatori!
Felicitările, ce mi adressâza v.-presied. celui 

d’antaiu corpu alu tierei, au unu mare pretiu pen
tru mine. încrederea, ce amu in tari’a si in lea
litatea poporului rornanu, me imbarbataza in înde
plinirea missiunei, la care provedinti’a si vo
inti’a naționale m’a chiamatu. In tate mo
mentele solemne toti romanii au sciutu se se ună
șea fratiesce, sum convjnsu, ca asia voru urma 
si iu viitoriu si ca cu totii împreuna vomu coopera 
la fericirea si marirea patriei.*

Acâsta unire fratiăsca se fia farmeculu tuto- 
roru partiteloru si la alegeri, spre a coopera la fe
ricirea comuna. —

— Primari’a Bucuresciloru a admiau dorinti’a, 
că pe venitoriu la „Tergulu mosiloru*  se se faca 
expositiune anuale de tate obiectele produse, si cele 
cari merita se se si premieze spre incuragiarea eco
nomiei, artei si industriei. Felicitamu pe auctorii 
si decidetorii de a se realisa acăsta idea salutare!!!

In caus’a orientale. La memorandulu lui Gor- 
ciacoff primitu in conferintiele dela Berlinu, adera
seră si Itali’a si Franci’a. In siedinti’a Camerei 
tienuta in Rom’a 27 Maiu ministrulu de externe 
Melegari a dechiaratu, ca Itali’a aderăza la memo
randu in interessulu păcii si alu civilisatiunei, con- 
stataza retragerea Angliei de a adera la memorandu, 
si crede, ca acăsta nu va impedeoa acțiunea celoru- 
lalte poteri. Elu crede, ca Angli’a -si va pune in- 
fluinti'a la Pbrta, că se primăsca propunerile cou- 
feriutii dela Berlinu.



Angli’a tiene tare de punctulu egalitatii in- 
teresseloru in Orientu, incatu nemica se nu se în
treprindă pana candu tâte cele 6 poteri nu se voru 
in voi, luandu parte asemene, la ceea ce princ. Gor- 
ciacoff nu vre a adera, ca cu acâsta politica An
gli’a i trage dunga preste planulu rusescu de in- 
trevenire activa in Turoi’a la casu precalculatu. 
Aste Angli’a vigilâza Dardanelele si e resoluta a 
impedeca orce pășire in parte, fora invotela a tâte 
6 poterile, si crede, ca Franci'a si Itali’a inca se 
voru alatura la acestu punctu de plecare, ca altu- 
feliu Russi’a pâte ocupa Constantinopolea sub pre- 
textulu causei. —

Organisarea sistemului militariu alu României.
Istori’a armatei e strinsu legata cu istori’a 

patriei nâstre.
Bătăliile dela Rovine, Racova, Resboieni si 

Calugareni ne dovedescu in destulu, că romanii 
nu’si pastrara independinti’a si naționalitatea, de- 
catu prin poterea armeloru.

Mircea fii celu intaiu ce organisă o armata 
permanenta pe la finele secuiului alu XIV., Ste- 
fanu V. indatorâ pre toti locuitorii, sub pedâps’a 
mortii, a porta arme si a se esercita cu densele. 
Petru Raresiu urmă ideiloru tatalui seu, cautandu 
a intretienea in âstea lui disciplina, si mai incâce 
Mihaiu, spre a interesa pre căpitănii lui in apera- 
rea patriei si a potea face facia impregiurariloru 
tempului, le dete possessii, indatorandu’i, că la 
intaia chiămare, fia-care se viia cu contigentulu seu 
sub drapelulu domnului; sistemu feudalu, care fii 
pâte o mesura momentanu folositâria, dara care 
aduse triste resultate mai tardiu.

Cu unu cuventu, toti domnii tempului, cari 
ilustrară națiunea, fura acei ce sciura a intretienâ 
in armatele loru disciplina si a păstră in națiune 
spiritulu militariu.

Cronicarii epocei, descriu pe romani că popo- 
lulu celu mai belicosu alu tempului, si negresitu 
nenumeratele lupte, ce tienura cu 'vecinii indieciti 
decatu densii, justifica in destulu acâsta apretiare.

In fine, resfoindu paginele istoriei nâstre, ve- 
demu că pe candu principatele erau in culmea po- 
terei loru, in timpii de mărire ai romaniloru, ar- 
mat’a in fia-care principatu avea unu efectivu 
destulu de numerosu.

Balacescu ne spune, după cronicarii epocei că 
armat’a Moldovei in dilele marirei sale se urcă la 
40,000 moldoveni si la 14,000 străini, nemți, ca- 
saci, șerbi, bulgari, albanesi si greci.

Armat’a României asemenea, nesocotindu-se ba- 
natulu Craiovei, avea unu efectivu de 16,000 de 
âmeni; mai adauga si milițiile impartite in 13 că
pitănii, corespondente celoru 13 districte din Ro- 
mani’a mare, mai adauga si contigentulu banului 
Craiovei care, că vasalu domnului, era datoriu se’si 
dea partea sa de 6ate, si ajungemu la o cifra de 
30,000.

Cifre respectabile, carii invederâdia indestulu, 
catu de bine intielegeau strămoșii nostrii, in ce 
consta adeverat’a potere a unui tatu.

Ei soiau fârte bene, că sorgintea poterei reale 
era temeinic’a organisare si disciplinare a armatei, 
ai că numai prin barbatia si curagiu poteau se 
resiste ârdeloru streine ce cautau se supuie tiâr’a.

Dâra nenumeratele lupte pentru tronu, slăbiră 
națiunea, si rapacitatea domniloru fanarioti stinse 
in ea ori-ce germine de naționalitate si de spiritu 
militariu.

Oștea romana din naționala deveni mercenaria, 
elementulu strainu incepti a se introduce intr’ens’a, 
si cu tempulu ea se stinse cu deseversire, inlocuin- 
du-se printr’o mica garda a domnului.

Astu-feliu pamentulu patriei remase prada 
celui intaiu venitu. Nici proprietate, nici familii, 
nici chiaru tronulu, nimicu nu mai potura fi ga
rantate, si osementele eroiciloru noștri străbuni fura 
umilite si calcate in pitiâre nepedepsitu de trufi’a 
străinului.

Dâra cu pierderea celoru avute fia-care simți 
in inim’a lui rușinea umilintiei; ea cresch si isbucni 
in anulu 1821 prin Tudoru Vladimirescu.

Regulamentulu din 1831 puse Romani’a pe o 
noua cale; dara jugulu era inca apasatoriu; viăti’a 
ei era inca chimerica.

Conventiunea in fine din 24 Augustu 1858 
statornici si recunoști! naționalitatea romana. Uni
rea chiaru, obiectulu de cugetare alu mariloru noș
tri principi din secolulu alu XVI. si alu XVII., se 
realisă; tiâr’a dete inca odata semnu de viâtia, si

Romani’a si Moldov’a unite intr’unu singuru stătu, 
isi redobândiră autonomi’a si drepturile trecute, 
dâca nu tâte, dara celu pucinu intrara pe calea 
mantuirei loru viitâre.

Acestea fura in scurtu fasele prin care treci! 
Romani’a si armat’a ei dela inceputu si pana in 
dilele nâstre. Fia-care din noi a cetitu cu orâre 
timpii de decadentia, si fia-care voimu se scuturamu 
tierin’a acestui trecuta spaimentatoriu, spre a intra 
regenerați in nou’a cale deschisa de conventiune.

Deosebimu in istori’a patriei nâstre doue. pe- 
riâde: una de prosperitate si ceealalta de decădere. 
Căușele, cari adusera decăderea romanilorn, produseră 
si nimicirea armatei, său mai bine, armat’a slăbită, 
patri’a cadiîl.

Acestu ade.veru ne fă fatalu; fia-care pagina 
a istoriei nâstre e plina de acestu invetiementu, si 
dâca trecutul.» sâu suvenirile istorice ale unei na
țiuni, suntu religiunea ei presenta; aceste suvenire 
ne invederâdia prea pipaitu gresialele străbune, spre 
a mai potâ cadă intr’ensele.

Din nefericire inse, că si prisonierulu ce scapa 
dintr’o carcere intunecâsa se uimesce la vederea 
luminei, asia si noi, esiti din umilitârea positiune 
din trecutu,. fara nici unu sacrificiu, ne ametiramu 
necugetandu indata seriosu la căușele ce ne făcură 
se cademu, spre a le combate si a le departa pen
tru totu-dâuna.

Patru ani trecură si nici o mesura nu jb luă 
pentru intarirea nouei Romanii, nimicu care se faca 
imposibilu pentru totu-dâun’a intârcerea umilito- 
riului nostru trecutu; si cu t6te acestea in com- 
binatiunile politice, idei’a dârei in schimbu pentru 
Veneti’a sâu Poloni'a fii pronuntiata si scrisa in 
mai multe ronduri.

Astadi inse din norocire Gestiunea organisarei 
sistemului militariu alu tierei său armarea, după 
espresiunea diaristiloru, se puse pe tapetu. Tardiu 
sâu nu, impregiurarile viitâre o voru dovedi-o, noi 
actualmente nu ne potemu decatu felicită, că a- 
câsta mare ideia, care singura numai e menita a 
consolidâ statulu, e pe drumu d’a se realisâ.

Că romanu si militariu interesatu directu in- 
tr’acâsta cestiune, viu si eu fara ostentatiune a’mi 
emite ideile; credîendu că acdsta opera departe de 
perfecțiune, pâte aduce vre-o schinteia si facilita 
catu de pucinu lucrarea acelora ce suntu chiamati 
a pune basele intarirei nâstre naționale.

Organisarea sistemului nostru militariu o vomu 
considerea-o din intreitulu punctu de vedere, geo- 
graficu, statisticu si politicu; adeca vomu tienâ 
sâma de natur’a fruntarieloru si feliulu terimului, 
de resursele in populatiune in bani; de gradulu de 
desvoltare alu spiritului militariu in tiâra, si in 
fine de positiunea politica său de relatiunile nâstre 
esteriore.

Din aceste considerante vomu deduce in urma 
organisarea poterei armate a romaniloru.

(Va urmă.)

De pre Ternav’a mica in 18 Maiu 1876.
In unele afaceri private am trebuita se petrecu 

prin Mediasiu vreo 3 dile si intre acestea dile sau 
nimeritu si memorabil’a di de 3/15 Maiu, serbatâri’a 
natiunale. — Se nu cugetați ca dâra vrâu a ve 
descrie vreo festivitate inplenita la Mediasiu in 
memori’a acestei dile, ca-ci acolo nu se pâte face 
asiâ ceva corespundietoriu dilei, de catu totuși ce 
va s’au facutu, si adeca:

D. Elena Neagoe presiedentea „Reuniunei 
femeiloru rom. din Mediasiu si giuru*  a conchia- 
matu adunarea generale a acestei Reuniuni chiaru 
pre atesta di la Mediasiu si la atesta adunare am 
fostu martoru.

Trebue se ve marturisescu din capulu locului, 
ca atesta Reuniune — ce esiste de 8 ani — 
„romanâsca" că mai tâte cele „romanești*,  a fostu 
prea de pucine membre cercetata, ma chiaru si d. 
presiedente ce o conchiamă a lipsitu, eră tocma 
terminulu trecutu de 3 ani, candu după statute 
trebuiea a se alege oficiali respective comitetu nou 
intre cele lalte lucruri anuali, ce are ale impleni 
ori ce insocire.

In memori’a dilei . . membrele sosite mai de 
demanâtia au luatu parte la requiem-ulu tienutu in 
baseric'a gr. c. din cetate de mai multi preuti sub 
pontificarea d. Prota Ioanu Popescu, pentru marti
rii romani cadiuti in 1848/9, cu care ocasiune si 
eu că âspe nimeritu, — intre ceilalți, — am fostu 
norocosu a asculta o cuventare prea frumâsa despre 
însemnătatea dilei, de d. protopopu, — Dâra se 

mergemu la siedintia. Aici membrele adunate au 
asteptatu mai multu tempu după presiedentea pana 
candu dela atesta sosi o adressa, ca e impedecata 
si se presteda cea mai înaintata in etate, si asia 
numai pe la 2 âre au potutu membrele presinte a 
se apucă de lucru. Se proclama de presie^enta 
ad hoc d. Mari’a Bozesiapu, după oare se alege 
totu ad hoc unu notariu, si apoi pertractâza si de
cid» mai multe in affacerile Reuniunei. — Se a- 
lege comitetu pre trei ani viitori, intre cari de pre- 
siedeuta dn’a An’a Ohendi, barbatii de consiliu si 
altele. Dâra ce m’au interessatu mai tare, dorieam 
se vedu starea cassei — nervus rerum — din res- 
portulu prea demnei cassarâse d. Mari’a Moldovanu 
Bucsia, cassarâsa dela infientiarea Reuniunei pana 
acum, si alâsa de nou pre trei ani, — cercetatu de 
o comissiune a nume alâsa s’a. vediutu, ca starea 
cassei după subtragerea speseloru de 62 fi. 82 cr. 
este: 1936 fi. 78 cr., ce după informatiunîle mele 
suntu de a se multiumi in cea mai mare parte pre 
demnei cassarese.

Atesta e frumâsa politica romanâsca a roma
niloru de prin Mediasiu si giuru si atesta ar’ tre- 
buf se fia politic’a toturoru romaniloru din Austro- 
Ungari’a in aceste tempuri, ca-ci veniv’a tempulu 
si la celelalte . .

Nu-mi aducu amente se fi cetitu pana acumu 
despre atesta Reuniune, care precum se vede a ta- 
cutu si a facutu, catu a potutu, ma chiaru nece 
statutele ei nu esisera la publicitate pana acum. Ve 
alaturu dâr’ unulu, că se-lu publicați pre lenga a- 
ceste, că se se îndemne tâte la asemeni reuniuni. 
Dorescu, că atesta Reuniune că tâte cele romanesci 
se prospereze, se-si ajunga scopulu benefacatoriu 
pentru romani si dd. membre se benevoiâsca in in
teresau naționale pre viitoriu a se arată cu viu in
teresau facia de aceste institute! —

Unu âspe.

Nr. 191/1876. 0. R. Corpulu professorale 
după usulu de pana aici si in acestu anu a tienutu 
unu baiu in 11 Fauru in folosulu fondului pentru 
studenții miseri in casu de morbu; venimu dâr’ a 
Ve rogă cu totu respectulu se binevoiți a inregis- 
trâ ratiociniulu acestui baiu in colânele pretiuitului 
DV. d’uariu.

Loculu primu intre marinimosii contribuitori 
in totu ce interesâza sant’a nâstra baserica, scâia si 
națiune -lu ocupa Excelenti’a S’a parentele nostru 
metropolitu Dr. Ioanu Vancea de Butâsa, 
carele cu una gratiâsa oferire1 a contribuitu 50 fi. 
val. austr. —

In sâr’a balului au incursu 178 fi. 50 cr. v. 
a., âr’ din afora oferte maranimâsa primiramu:

Din Brasiovu prin D. Mihaele G. Sta- 
nescu dela Dnis’a 8 fi. v. a.; d. Tache Stanescu 
10 fi.; d. Georgiu-Baritiu 2 fi.; d. Agate Vasiliu 
din Pitești 2 fi.; d. Ioane Sotiru 2 fi. Sum’a 
24 fi. v. a.

Din Sibiiu prin d. Ioane Mihaltianu, dela 
d. Iacobu Bolog’a 2 fi.; d. Dr. Racuciu 1 fi.; II. 
S’a br. Ursu 2 fi.; d. Visarionu Romanu 2 fi.; d. 
Ioane Popescu 1 fi.; cineva 1 fi.; (?) 1 fi.; d. 
Gregoriu Mateiu 2 fi.; d. Paulu Dunc’a 2 fi.; d. 
Siulutiu 1 fi.; N. N. 1 fi.; d. Ioane Rusu 1 fi. 
Sum’a 17 fl. V. a.

Din Olusiu prin d. Petru Uilacanu dela R. 
d. Gavrila Popu 1 fl.; d. Leontinu Popu 1 fl.; d. 
Nicolau Popu 1 fl.; d. Iosifu Rusu 1 fl.; âre-cine 
50 cr. Sum’a 4 fl. 50 cr. V. a.

Din Turd’a prin d. Iuliu Vladutiu, dela d. 
Dr. Ioanu Ratiu 1 fl.; d. Georgiu Laslo 1 fl.; d. 
Dionisiu Siulutiu 1 fl.; d. Ilariu Popu 1 fl.; d. 
Iuliu Vladutiu 1 fl. Sum’a 5 fl. V. a.

Din Alb’a-Iuli’a prin d. Avramu Stoianu, 
dela d. Nicolae Barbu 1 fl.; d. Alesandru Velicanu 
1 fl.; d. Ioane Piposiu 1 fl.; d. Ioane Oosieriu 1 fl.; 
d. Mateiu Nicola 1 fl.; d. Avramu Stoianu 1 fl. 
Sum’a 6 fl. v. a.

Din Naseudu prin d. Teodoru Craciunu, de 
la dd. Alesandru Silasi 40 cr.; Vasiliu Ranta 1 fl.; 
Maximu Lic’a 1 fl.; Ioane Margineanu 1 fl.; Da- 
nila Lic’a 1 fl.; Teodoru Craciunu 1 fl.; Gavrila 
Neamtiu 1 fl. Sum’a 6 fl. 40 cr. V. a.

Mai primiramu nemidiulocitu dela d. Vasiliu 
Vancea 6 fl.; d. Dr. Iacobu Brendusianu 2 fl.; 
Br. Splânyi Albert 1 fl.; dd. Gregoriu Sirbu 1 fl.; 
Georgiu Vintila 1 fl.; Teodoru Domsi’a 1 fl.; si 
Paulu Olteanu 1 fl. Sum’a 13 fl. V. a.

Asiadâra venitulu totale e: 304 fl. 40 cr. v. a. 
Din care subtragundu-se

spesele de............................ ; 70 fl. 19 cr. v. v.
Remane venitu curatu: 234 fl. 21 cr. v. a,



Acestu resultatu servesce de cea mai eclatanta 
dovada despre viu’a interessare a P. T. publicu fa
ci a de sacrulu scopu, — deci — toti acei mara- 
nimosi domni contribuitori si colectanti, cari bene 
au voitu a părtini acestu scopu nobile, primăsca cea 
mai cordiale multiamita dela

Blasiu in 20 Maiu 1876.
Oomitetulu arangiatoriu.

Lege» de comerciu.
(Urmare).

§ 487. Drepturile, cari decurgu din contrac- 
tulu de asigurare, se prescriu după trecerea unui 
anu socotitu dela acea epoca, candu s’ar’ fi potutu 
reclama acele drepturi.

§ 488. Obiecte mobile si imobile se potu a- 
sigurâ in totalu său in parte in contra daunei de 
incendiu.

Asigurarea in contra daunei de incendiu, care 
este făcută pentru intrăg’a valăre a unui edificiu, 
— in lips’a unei stipulatiuni exprese, nu se in- 
tinde asupra zidiriloru suterane (pivnitie, putiuri si 
alte parti de sub pamentu).

La obiecte mobile trebuie indicatu expresu lo- 
culu său spatiulu, unde se afla. Asigurarea este 
valibila numai pentru loculu si spatiulu indicatu.

§ 489. Se potu asigură in contra dauneloru 
incendiului si provisiunile de mărfuri, ale caroru 
stătu variaza tempurariu. Iu acestu casu trebuie 
se se probeze stătuta, care variaza tempurariu.

§ 490. Candu la edificiuta asiguratu său in 
destinatiunea lui se va opera o schimbare, prin care 
B’ar’ augmentă pericululu de incendiu in atare gradu, 
incatu asiguratorele, — dăca ar’ fi avutu sciintia 
despre acăsta circumstantia — nu ar’ fi inchiătu 
transactiunea, său nu o ar’ fi inchiătu cu acelesi 
conditiuni, atunci se va stinge asigurarea, dăca a- 
siguratorele, după ce va fi primitu insciintiarea de
spre schimbarea intemplata, nu va fi declaratu, ca 
mantiene contractulu.

Candu asiguratorele nu va mantienă contrac
tulu, atunce acea parte din premiulu de asigurare, 
care s’a platitu si care cade asupra tempului inca 
nedecursu, se va restitui asiguratului.

§ 491. Asigurarea in contra incendiului se 
intinde asupra fia-cărei daune causate prin pericu
lulu de incendiu, fara consideratiunea nascerei in
cendiului. Acele moduri de nascere a incendiului, 
asupra carora părțile nu dorescu a intende asigu
rarea, se voru enumera precisu in contractu.

De o potriva cu nemediat’a dauna de incen
diu se va consideră acea dauna, care cu ocasiunea 
unui incendiu eruptu intr’unu edificiu invecinatu, 
se va intemplă prin stingerea său salvarea unui 
obiectu asiguratu. Acăsta regula se aplica mai cu 
săma atunce, candu obiectele asigurate peru său se 
perdu pe tempulu stingerei său' alu salvarei.

§ 492. La asigurările in contra grandinei, 
cari se referu numai si singuru asupra dauneloru 
causate prin grandina, politi’a, afara de enunciatiu- 
nile menționate in §-lu 469, va trebui se coprinda 
inca si exact’a descriptiune a pamenturiloru asigu
rate, aratandu-se limitele loru.

§ 493. Mărfuri, cari se transportăza pe us- 
catu, pe fluvii său pe ape interne, se voru potă a- 
sigură cu deplin’a loru valăre, pe care ele o aveau 
in loculu si pe tempulu predarei loru. In acăsta 
valăre voru potă se incapa afara de premiulu de 
asigurare inca si spesele de inmagazinare si de 
transportu, drepturile vamale, si tăte acele apese, 
cari se potu intemplă pana la sosirea marfuriloru 
in loculu de destinatiune.

„fara de acăsta se va potă asigură si augmen
tarea de pretiu, care se va arată pe tempulu eve
nimentului In loculu de destinatiune. Acăsta sperata 
augmentare de pretiu va trebui se se anoteze se- 
paratu si in cifre pe politi’a de asigurare sub san
cțiune de a se aplică consecuentiele §-lui 470.

Acestu feliu de asigurare se intinde asupra 
tuturoru aceloru daune de cari va suferi marfa 
transportata prin focu, fulgeru, naufragiu, grandina, 
cufundare, spargerea masinei de vaporu, său prin 
fortia majora. Numai acele evenimente se voru 
consideră de exceptate, cari voru fi ecspresu indi
cate in contractulu de asigurare.

§ 494. Asigurarea in contra risico-perlculu- 
lui de transportu începe, — in lips’a unei altei

stipulatiuni, — din momentulu, in care mărfurile 
s’au predatu spre transportare, si se termina in 
momentulu, candu mărfurile s’au consemnatu in lo
culu de destinatiune destinatariului său mandatariu- 
lui lui.

§ 495. Asigurarea va dură neintreruptu si 
atunce:

1. candu mărfurile ce suntu a se transportă 
si pe uscatu si pe apa se reincarca pe drumu in 
altu vehiculu;

2. candu mărfurile ce suntu a se transportă 
pe apa se transbarca pe drumu in altu bastimeDtu. 
O esceptiune se va face numai atunce, candu asigu
rarea de transportu se va fi inchiătu pentru o nave 
(corabia) anume indicata in contractu; inse si in 
acestu casu asiguratorele va suportă risico-pericu- 
lulu, dăca transbarcarea va fi consecinti’a unni ac- 
cidentu, si dăca navea pe care se effeptuaza re« 
transportarea marfei corespunde conditiuniloru con
venționali.

3. candu mărfurile in urm’a unui accidentu 
voru trebui se se depositeze tempurariu pana la 
retransportarea loru.

In cașurile puncteloru 2 si 3 asiguratorele 
trebuie avisatu catu se pote de curundu.

§ 496. Asiguratorele nu respunde de dauna 
candu, fara necessitate evidenta, transportulu nu se 
va fi executatu in modulu obicinuitu.

Candu asiguratulu va intardiă fara necessitate 
tramitterea său expedarea marfei, atunce asigurato
rele nu va respunde de daun’a intemplata pe tem
pulu intardiarei.

Candu acăsta intardiare va dură preste una 
luna, său candu destinatariulu indicatu va intardiă 
cu ridicarea marfei in loculu de destinatiune, a- 
tunce asiguratorele va fi liberu de ver-ce respon
sabilitate.

§ 497. Candu destinatariulu va luă in pri
mire marf’a înaintea evalorarei daunei, atunci res
ponsabilitatea asiguratorelui va înceta.

Primitoriulu este obligata a semnalisâ asigu
ratorelui in tempu de 8 dile după primire lipsele 
nelatente, la din contra -si va perde drepturile sale 
de desdaunare in acăsta privintia.

(Va urmă.)

Noutati diverse.
■f (N e c r o 1 o g u.) Andreiu Mânu cu soci’a 

Barbara n. Popu in numele loru alu fiiloru si fiie- 
loru resp. sororiloru si in numele Sp. D. Gabri- 
ele Mânu advocatu in Deesiu si unchiu, si alu 
obidatului sociu Augustinu Sigearteu not. cerc, in 
Agresiu, si in numele orfaniloru fii Victoru si Emi- 
lu, fiicei Lucretia, si mai multoru rudenie, cu anima 
infranta de dorere făcu cunoscutn, ca fiica, săra, 
soti’a, mama iubita Ter ezia Sigearteau n. 
Mânu in nascere, in etate de 25 ani in 26 April 
1876 -si dede sufletulu creatorelui. Remasitiele 
pamentesci se asiediara in cemet. gr. c. din A- 
gresiu in 30 Aprile 1876. La inmormintare par
ticipară intr’unu numeru frumosu din inteleginti’a 
din giuru si din poporu. —*

Eia-i tieren'a usitira si memori’a neuitata!
(Brum’a din Maiu) a facutu atatu din căce 

catu si dincolo in Romani’a in mai multe judecie 
daune mari mai vertosu in viie si plantele plă
pânde. Aici in c. Hunidărei mai strica graulu si 
nesce insecte, pureci, ăr’ in Romani’a locustele in 
multe judecie. —

Mfi HOU. Tocma pornăscu una mulțime 
de călăreți si trasure spre a intempina pe Excel. 
S’a D. archiepiscopu si metropolitu Mironu Roma- 
nulu, la sosirea aici in sinulu credentiosiloru, cari 
cu atata reverintia lu imbraciosiaza.

C. pol. din Vien’a 31 Maiu are sciri din 
Constantinopole, ca detronarea sultanului s’a facutu 
prin miniștri, cari au cerutu sultanului bani din 
cass’a lui privata pentru cass’a resbelului ce de
venise gtila, si nevrendu sultanulu a da, miniștrii 
cu Sieik-Ul-Islam ei anuntiara, ca poporulu este 
nemultiamitu cu domnirea lui si prin urmare e de
stituita si asia sultanulu si sultan’a fara luati 
cu sil’a si duși sub padia la TophanA

Eedaotoru respundietoriu si Editoru 

IA 0 O B U MORKSIANU.

Unu rescriptu alu noului sultana ailuncia, ca 
acestu ministeriu remane pe locu si din civilista se 
dau 60 mii de pungi si venitele din bunurile co
rtinei pentru a ecuilibra bugetulu statului si reco- 
menda imbunatatirea finantieloru, a instructiunei si 
reorganisarea consiliului de stata si a ministrului 
de justiția. Provtica pe ministeriu a afla una forma 
de gubernare, care se corespunda mai bine pentru 
egalea libertate a tutororu locuitorilora fora osebire, 
aratandu dorinti’a a fi in legătură totu mai amica- 
bile cu tăte poterile si proclame, ca sultanulu Murad 
se suie pe tronu prin grati’a lui Ddieu si vointi’a 
poporului. — Petutindenea se primi bine acestu 
actu si in afara ărasi.

In 1 Iuniu Pechy puse pe mass’a camerei pro- 
iectulu pentru calea ferata Brasiovu—Timisiu, si 
pentru creditata cladirei ei in Bpest’a.

Convenirea Collegiala a reunimunei 
romane de gimn. si cantari se va tienă adi de săra 
la Nr. I.
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Pravurile purgative gazose
dela Elopatak. 4-12

Cuprindu in sene părțile constitutive cheniice alo 
apeloru renumite dela Elopatak.

Efectu deosebitu arata pravurile aceste in contra 
slabitiunii de stomaclm, lipsa de apetitu, in contra 
galbinarii si tote bolele de apa seu hydropica, in contra 
trenjiloru, la doreri de besica, tiav’a udului, nisipu si 
petra in ele, cathare cronice, inflaturi, curgori 
ametieli, congestiune catra capu, peptu s. a.

Una dosa din pravurile aceste 
efectulu a 2 dose de pravuri de ale 
Seidlitz.

Pretiulu unei cuthie cu 12 dose este petotindene 
80 Cruciari m. a.

Cei cari voru ale ave in depositu spre vendiare 
priineseu rabatu de 25“'o.

Depositulu generale se afla in BRASIOVU in apo 
thec’a lui Gregoriu Suvu.
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Pretiurile piacei

in 2 Juniu 1876.

Speciea fructeloru

Granu
fruntea . 
midiulociu 
de diosu

1 Chilo |
lOOCliiloJ

are 
lui

Pretiulu
fi. | cr.

Mestecatu 
Secara | 

Ordiulu | 

Ovesulu | 

Porumbi ilu 
Meiu 
Hrișcă 
Mazerea . 
Lintea 
Faseolea . 
Sementia de 
Cartofi
Carne de vita .

„ de rimatoriu 
„ de berbece

Seu de vita prospetu 
„ „ „ topitu

fromăsa 
de midiulocu 
frumosu 
de midiulocu 
frumosu 
de midiulocu

inu

r

7 92
7 40
6 84
5 94
4 46
4 35
4 35
4 24
3 4
2 94
3 82
3 48

■—J —
— —
— —

3 . 26
12 50
— —
— 36
— 48
— —
30 —
—

Cursurile
la bursa in 2 Juniu 1876 stă aria:

Oalbini Împărătesei — — 5 fi. 77 cr. v. a
Napoleoni — _ — 9 » 68 fl f»

Augsburg — — — 103 9 20 n 9

Londonu — — — 121 , 75 9 9

Imprumutulu naționala —? 68 9 10 n

Obligațiile metalice vechi de 5 °/0 64 • 95 K w

Obligațiunile rurale ungare 74 9 50 Jf »

» » temesiano 74 n 9 9

9 9 transilvane 73 9 75 9 9

croato-slav. — w 9

Acțiunile bancei — — 804 » *“ » 9

„ creditului — — 131 9 80 W

Editiunea: Cu tipariulu lui

IOANE GOTT ei fliu HENRICU.


