
Gazet’a ese de 2 ori: Joi’a si Duminec’a, 
Fbi’a, candu concedu ajatbriale. — Pretiulu: 
po 1 anu 10 fi., pe */< 8 fl. v. a. Tieri așterne 12 fi. 
V. a. pe unu anu sdu 21/a galbini mon. sunatâria.

Se prennmera la poștele o. si r., si pe la 
DD. corespondenți. — Pentru serie 0 er. 
Tacs’a timbrala ș 30’ or. de fiecare pu

blicare.
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Ir. 50. Braslovu 13|1 Iuliu 1876.

Nr. prot. S. IX./p. 100.
Concliiamare.

In conformitate cu hotarirea adunarei generale 
a Associatiunei transilvane, tienute in Reghiqulu 
săsescu in 30 Augustu 1875 sub Nr. prot. XXVI,, 
adunarea generala ordinaria a Associatiunei pentru 
anulu curentu, se conchiama in orasiulu Sibiiu pe 
diu’a de 10 Augustu cal. n. 1876.

Toți onoratii domni membri ai Associatiunei 
suntu rogati a luă parte in numeru catu se p6te 
mai mare la acâsta adunare.

Din siedinti’a ordinaria a comitetului Associ
atiunei transilvane, tienuta la Sibiiu in 3 Iuliu 
1876.
Iacobu Bologa, Dr. D. P. Barcianu,

Presiedinte. Secretariu.

Transllvaili’a. (Adunare basericbsca). 
Dbra ast&data brasi nu romanbsca, ci romano-catho- 
lica, bra după naționalitate f6rte amestecata, ma
ghiara, germana si cevasi slava. Fiendu-ca si din 
acbst’a noi romanii amu potd invetiâ fbrte rnultu, 
vomu impartasi despre densa .unele informatiuni, 
care credemu ca trebue se fia instructive pentru 
noi. Lectorii noștri -si voru aduce aminte din pu- 
blicatiunile altoru ani, ca decandu religiunea catho- 
1-ica in staturile casei Habsburg-Lotharingi’a nu mai 
este dominanta, si decandu are se lupte si ea fbrte 
rnultu chiaru pentru existenti’a sa, episcopatulu seu 
ajunse in fine la cunoscintia si convicțiune, ca de 
nu se va radiind, ei densulu pe asia numitii laici, 
seculari, mireni, adeca pe poporulu r. catho- 
1 i c u, are se o patia catu de reu, si asia de voia 
de nevoia archiereii adoptara principiulu comitelui 
Cavour: Eclesia libera in stătu liberu. 
De aici urmara apoi de cativa ani incâce cunoscu
tele conferentie, sinbde, congresse, proiecte de sta
tute regulatbrie de autonomi’a basericei; din t6te 
acele inse rosultate practice, realisate nu 
vedi mai nimicu. Lucrulu acesta se pare fbrte 
misteriosu la toti aceia, cari nu cunoscu mai de 
aprâpe blastematele măiestrii ce se jbca de catra 
una partita fbrte periculbsa in stătu, spre a sugrumă, 
nu numai ori-ce mișcare libera la ori-care con- 
fessiune religibsa, ci spre a omori chiaru christhia- 
nismulu fara distinctiune asia, in catu acea partita 
nu te intrhba dbca’ti faci cruce din drbpt’a spre 
stang’a ori viceversa, dbca pop’a teu p6rta barba 
sbu e rasu, dbca te-ai botediatu prin afundare sbu 
prin tornare, ci ea ’ti spune verde: Nu vrbu nici 
o religiune, bra pre catu nu potu extermina reli
giunea si confessiunile religiâse, le supunu la vo- 
inti’a mea, si că se o pociu face acbsta mai usioru, 
voiu minți lumei, ca eu suntu statulu, caruia trebue 
se se supună tbte societățile din lume, fia si reli- 
gidse. Asia dbra in ochii loru eclesi’a, societatea 
christhiana are totu atata vbdia si trecere, că si 
de ex. societățile de asecurantia, că si companiile 
de corabiere, de caii ferate, de mine si de alte ra
muri industriali.

Excel. S’a episcopulu Michailu Fogarasi a con- 
chiamatu adunare basericbsca amestecata pe 6 Iuliu 
la resiedenti’a sa in Alb’a-Juli’a. In cerculariulu 
seu convocatoriu episcopalu dice, ca in a. 1875 nu 
a potutu convocă adunarea pentru diferite cause. 
Ve aduceți amente, ca in anulu trecutu nu s’au 
potutu conchiamâ nici alte congresse si sinode totu 

JjȚenluZdifferite cause*. Dn. L. Farcas care se 
ocupa cu mare zelu de cestiuni eclesiastice preste 
totu si de autonomi’a basericei rom. catholice in 
specialu, presupune in „M. Polgar* nr. 147, ca 
acele cause trebue se fia fbrte grave, pentru-ca 
altumintrea nu ar’ fi suferitu nici episcopulu, nici 
senatulu basericescu admininistrâtivu dela Olusiu că 
„atatea agende importante cate s’ap accumulatu 
dela 1874, se remana neterminate, precum insusi 
dn. Farcas observa acbsta impregiurare.-’. .Numerulu 
rom’, catholiciloru in Transilvani’a nu este mare, 
ca-ci elu abia trece peste 220 de mii, si aceia 
recrutați din tbte nationalitatile anume si dintre 
romani; acbsta baserica inse susținuta pana in e- 
poc’a dualismului de catra curtea imperiala cu am
bele bratie, ajutata in desvoltarea sa prin mai 
multe familii de magnați trecute dela calvinia la 
catholicismu, precum si prin unu numeru conside
rabile de familii germane militarie si civili venite 
in transilvani’a si naturalisate aici, că de 150 ani, 
-si castiga cateva fonduri frumbse si unu numeru 
insemnatu de scble institute filantropice etc. Cine 
ar’ fi mai crediutu inse, că si fondurile diecesei 
rom. catholice se se afle „in disordine*, si totuși 
este asia. Acestu lucru bate cu atatu mai rnultu 
la ochi, ca averile basericei rom. catholice au fostu 
depuse de regula la stătu; contabilitatea loru se 
află in manile functionarlloru statului, caroru li se 
platesce salariu din veniturile aceloru averi, fora a 
intrebâ pe cleru si pe poporu; interessele anuali 
se numera de acolo pelanga un’a miie si una de 
controlle. Curatu asia o pate metropoli’a gr. ca- 
tholica din Transilvani’a si cea gr. resar. ortodoxa 
din Bucovin’a.

Si apoi totuși disordine? Si inca mare.. Cumu 
se pbte? Prea usioru si bcca asia, ca fondurile a- 
ce8toru baserice suntu luate imprumutu de catra 
stătu fara a intreba pe proprietarii loru, că si 
fondulu de pensiuni alu officiariloru din armata in 
suma de 30 (treidieci) m i 1 i 6 n e apoi tocate fara 
urma asia, in catu nu mai au de unde se ti le db, 
ci cu mare nevoia -ti numera abiă interessele ca
strate si ciuDgarite sub titluri de scadieminte di
verse. De candu se totu vorbesce de autonomi’a 
basericei catholice in genere, s’au facutu incercari 
nenumerate că se i se db fondurile pe man’a si 
in administratiunea fia-carei diecese, care cumu ei 
compete. Mai antaiu li s’au denegatu sub diverse pro
teste de nimicu; bra candu capii dieceseloru si con- 
sistoriele loru au pasîtu la midiulocu cu bresicare 
energia, atunci li s’au amerintiatu, candu cu sub- 
tragerea nevoiesiei subventiuni dela atatu (n’ar mai 
fi fostu asia cumu se dă), candu cu secularisarea 
averiloru basericesci, bra unoru archierei chiaru cu 
destituire! Din asemenea cause nici unii n’au 
suferitu atata, catu suferise fericitulu metropotitu 
gr. catholicu Alexandru si catu sufere in timpulu 
de facia prea demnulu seu successoriu Ioanu. Dbra 
preste totu amu ajunau acolo, in catu cei mai multi 
archipastori romanesci candu audu numai ca brasi 
trebue se mbrga la B.-Pest’a, pare ca ’i tramite 
cineva in exiliu sbu in captivitate. Mai toti băr
bați seriosi, plini de spiritulu evangeliei, simtu o 
grbtia infricosiata candu sciu ca brasi voru fi ne- 
cessitati a se tergui că cu „negustoriiu cei mai or
dinari pentru drbpt’a proprietate a dieceseloru, a 
basericei loru. Că de trei ani incbce li se amerin- 
tia nu numai cu secularisarea domiuieloru, pe care 

le castigasera predecessorii loru dela stătu pentru 
inflorirea religiunei, sustienerea basericeloru, a cle
rului, a 8c61eloru si a celorulalte 'institute humani- 
tarie, ci li s’a mai spusu curatu, ca statulu va se- 
cularisă si confiscă chiaru si fondurile in bani, 
edifjciele, mosîile si alte’ immobilii, pe care 
le-au cumperatu archiereii din bănn loru si le-au datu 

■clerului, scbleloru poporului. Si sciti pe ce se ra- 
dîma acbsta pretensiune a despotismului constituțio
nale? Se radîma pe m^im’a juridica i„'Accessorium 
sequitur Buum principale/, sbu pe romanesce curatu 
asia: Priricjjjbl'e X (t'aruis'e stramosiului teu, 
fostu generalu, jihlie- 'iebpe s^-dbue vaci. Din acele 
patru vite in 170 de ani s’au prăsi tu cateva sute. 
Acuma vinu prefecții si deregatorii strănepotului si 
punu man’a pe tbta prasil’a aceea dicundu, ca ceea 
ce dăruise principele N. N. nu fusese alu seu, ci 
alu tierei, si nu avuse dreptu a le donă. Mai 
rnultu: ei ’ti mai ceru si frenele, si sielele aceloru 
iepe si fuuile cu care fuseseră legate acele dbue 
vaci, că si cumu le-ar’ cere cineva dela nisce furi 
inferați, la cari s’ar’ fi aflatu vitele. Indesiertu le 
dici tu apoi: „Mei, nu fiți nebuni, cititi si vedeți, 
ca principele N. N. avuse si elu acelea vite că 
donatiune dela acestu poporu, a cărui reli
giune si baserica o ingrijimu noi; nu lasati reli
giunea in pielea gbla, nu o degradați precum de
gradarăți tibr’a, nu o faceți de batjocura, ca-ci a- 
deveru dicemu vbue, fapt'a vbstra se va sparge iu 
capetele vbstre* ; pentru-ca ei in cele din urma -ti 
replica in tonu brutale: „Nbue nu ne pasa de voi 
si de popii voștri, ci ne pasa de pungile nbstre. 
Tăceți, ca ve vomu face „lefi."

Adică archierei si preoți cu „lefi?"
„Da dieu cu lefi, pentru că se ve potemu avb 

cu atatu mai usioru in potestatea nbstra, se ve tie- 
nemu de plete si de barba, mai alesu pe voi tâl
hari de dacoromanisti.*

Dbra scblele?
„Nici o scbla mai rnultu in manile vbstre, ca 

voi ve faceți numai scble romanesci. La Chan- 
tataru cu ele. Adb popo banii incăce ca’ti făcu 
eu tie sc61e, precum am inceputu se’ti făcu in tib
r’a Hatiegului (alias Valachia transilvanica la chro- 
nicari) prin Koos Ferencz, Rbthi Laios et Comp.* 

Dbra pe romano-catholicii maghiari de ce nu-i 
lasati că se ’si administre densii averile loru că 
baserica autonoma ?

„Pentru-ca amu ingropatu tibr’a in datorii si 
nu ne-a mai remasu nimicu de zalogitu decatu nu
mai moșiile basericei catholice, pe care vremu parte 
se le zalogimu, parte se le vendemu, ca de nu, 
vinu creditorii că se ne ib tibr’a intrbga zalogu. 
Decatu a sacrifică tibr’a, mai bine voimu se sacri- 
ficamu religiunea.*

Ecca adeveratele cause, pentru care autono
mi’a nu pbte se prindă radecina in baseric’a rom. 
catholica. Ecca si căușele lacrimeloru pe care le 
vbrsa intru ascunsu si adesea in tăcerea noptiei 
metropolitulu Ioanu, episcopulu Pavelu si alții, bra 
unii copii cu mustetiele resucite in acelasiu timpu 
ii injura ca nu făcu nimicu. Nimicu?? Apoi dbca 
cumva nu făcu ei nimicu (?), in locu de a perde 
timpulu irreparabile cu vorba multa saraci’a omu
lui, cu publicatiuni adunate de prin respantii, dati 
bmeni buni se facemu noi, se le sarimu intru aju- 

I toriu asia, precum saru calvinii, luteranii, rom. ca
tholicii la ai loru.



Pana candu acăsta maltratare si hostilitate in 
contra basericei năstre?

G. B a r i t i u.

Brasiovu in 12 Iuliu 1876.
Cu privire la arestarea deputatului Mileticiu, 

despre care luaramu notitia in numerulu precedentu, 
primiramu mai multe detaiuri, de unde se păte 
vedă pecatulu si culp’a, ce se dice ca ar fi comiss’o 
dlu Mileticiu facia de stătu si de legile sale. — 
Fiindu dlu Mileticiu deputatu in camera, arestarea 
lui nu s’a potutu intemplâ, fora scirea si invoirea 
guvernului. Guvernulu a ordonatu deci, că Mile
ticiu se fia arestatu si transferata la Budapest’a. 
Ordinulu de arestare a sosita din Budapest’a in 4 
Iuliu la 10 ăre săra, candu procurorulu de stata 
dimpreună cu presiedintele tribunalului si cu capi 
tanulu orasiului Neoplant’a tienura indata conferin- 
tia si deciseră, că arestarea se se ÎDtemple in de- 
manăti’a dilei urmatărie, adeca in 5 Iuliu. Iu 
diu’a acăst’a la 3 ăre demanătia, capitanulu orasiu
lui Manoiloviciu si procurorulu de stata Popoviciu, 
insociti de 10 soldați din regimentulu Cesaroviciu 
intrara in cas’a lui Mileticiu, pre care procurorulu 
de stătu lu scolâ din patu si i anunciă in numele 
legii, ca este prinsu. Mileticiu protestă contra ace
stui pasu alu organeloru statului facia de dinsulu, 
inse protestulu nu ajută nimicu. Elu trebui se ur
meze. Diu’a de 5 Iuliu o petreci! in inchisărea 
orasiului pana la 6 ăre săr’a, candu fu pusu pe 
vaporu si tramisu la Pest’a, că uu cumva prin 
remanerea lui in Neoplat’a se ae dă ansa la vr'o 
disordine.

Diuariele maghiare dicu, ca Mileticiu ar fi 
arestatu din caus’a unui articlu aparutu in ,Zastava“, 
unde ar provocă pe russi, că se procăda cu impe- 
ratorele Alessandru asiâ, precum au procesau si 
turcii cu sultanulu Abdulu-Aziz. Totu in aceste 
diuarie cetimu inse, ca Mileticiu fu arestata din 
causa ca dinsulu, că corifeu alu serbiloru din Un- 
gari’a, a amblatu se câștige pentru Serbi’a nu nu
mai bani, ci si voluntari.

Deputatulu Poli tu, aflandu de arestarea lui 
Mileticiu, a adresBatu presiedintelui camerei Colo- 
manu Ghyczy urmatoriului telegramu: „Collegulu 
meu deputatu Mileticiu fu arestata astadi demană- 
tia. Am telegrafutu si ministrului de justiția. Ne- 
aflandu-lu partasiu la nice o crima, prin acăsta 
arestare s’a violatu in modulu celu mai grosolanu 
inmunitatea, de care s’a bucuratu pana acum fia- 
care deputatu din camer’a maghiara. Ceru scutulu 
legii in favârea collegului meu si regreta, ca prin 
acăsta fapta Ungari’a s’a stersu din cadrulu statu- 
riloru civilisate."

— Intelnireaimperatoriloru la Reichstadt a fosta 
si a trecutu si acum diurnalistic’a -si da tăta silin- 
ti’a a. află ce s’a potutu petrece la acăsta intelnire 
cu privire la evenimentele din Orienta. — Intre 
altele se dice, ca dlu Andrâssy cu voia său fora 
de voia ar fi spus’o verde dlui Gorciacoffu, ca Au- 
stri’a nu păte se sufere formarea unui complecsu 
mai mare de staturi slavice in Orienta, deărace 
prin acăst’a s’ar pfriclitâ esistinti’a sa de stătu. 
Pentru aceea dlu Andrâssy ar fi propusu, că in 
totu casulu, ori se invinga, ori se nu invinga sla
vii contra turciloru, situatiunea territoriale actuale 
trebue se se păstreze nestrămutata. — Ce va fi 
disu Gorciacoffu la acăsta dorintia a dlui Andrâssy, 
care tiene inca si astadi la proiectata seu de re
forme, nu potemu sci, inse scirnu ce vedemu negru 
pre albii in Monitoriulu din Petrupole, unde se 
dice: „Austri’a trebue se intielăga, ca pre basea 
positiunei năstre politice si etnografiice noi suDtemu 
amiculu si aliatulu ei naturalu. Păte se aiba deci 
tata speranti’a, ca resbelulu in Orientu va remană 
după pottatia localisatu. Noi pana atunci vomu 
sustienă pacea, pana candu se voru respectă inte- 
ressele năstre si nu vomu fi provocati la resbelu, 
candu apoi totu asiâ de pucinu ne vomu spariă de 
reBbelu, pre catu de multu-lu evitamu acum.*

Soirile de pre campulu de resbelu sunt con- 
tradicatărie. Slavii sustienu cu totu âdinsulu, ca 
pana acum ei sunt invingutori; din contra turcii 
cu ajutoriulu guvernului nostru ne imbata cu sciri 
despre triumfulu si minunile armeloru turcesci, cari 
omăra pre șerbi cu gramad’a si i alunga din tate 
positiunile. — Fapta este iuse, ca armat’a serbăsca 
a strabatutu afundu in sinulu Turciei si-si sustiene 
d’ocamdata positiunile ocupate, de unde are se o- 
pereze mai departe. Soirile dela 7 Iuliu dicu, ca 
generalulu serbu a atacata pe turci la Iavor, unde 
s’a incinsu o lupta de cinci ore, care inse a remasu 
nedecisa. Alte trupe serbesci sub conducerea sub- 
colonelului Oiolacanticiu a atacatu pe turci la Rasc’a 
si după o lupta de 10 ăre i-a respinsu. Turcii s’au 
retrasu după Novibazaru, ăra serbii au ocupata totu 
terenulu dintre Rașca si Novibazaru. — In lupt’a 
dela Bielin’a au cadiutu 200 turci; serbii luara o 
flamura de a turciloru, o mulțime de pusei, cai si 
munitiune. — Scirile ce trecu prin censur’a gu
vernului nostru dicu, ca 1500 de Miriditi din Al- 
bani’a au primitu arme spre a lupt’a contra Mun- 
tenegrului. Asemenea aru avă de cugetu se faca si 
bosniacii catolici contra Serbiei. Aceștia inse au 
cerutu d’ocamdata scutulu Austriei.

Scirile din 8 Iuliu sunt mai cu sama censu- 
rate de guvernu si prin urmare vestescu mari vic
torii reportate de catra turci. Se dice adeca, ca 
intre Ali-pasi’a si intre șerbi a avuta locu o lupta 
la Gladniti’a. Serbii fura batuti totalu (?), incatu 
se retrasere in fuga selbateca după siantiurile dela 
Iavor, lasandn 1500 morti, totu atati’a răniți si 
o mulțime de materialu de resbelu. Perderile turci
loru sunt neinsemnate. — Studenții (Softa) din 
Constantinapole au cerutu arme, că se mărga contra 
inimicului. Cererea li se va implini.

Scirile dela 9 Iuliu sunt favorabile pentru 
șerbi. Alu patrulea atacu alu turciloru sub co- 
mand’a tai Osmanu pasi’a asupra trupeloru serbesci 
dela Zaiciar fu respinsu cu mari perderi. Trupele 
serbesci trecură fluviulu Timocu si plecara catra 
Viddinv. — Colonelulu Anticiu a inceputu a bom
bardă fortulu Novibazar. Generalulu Cernaieffu a 
fortificata Acpalanc’a spre a fi sigura contra even- 
tualitatiloru; 1000 de bulgari s’au alaturatu la 
armat’a serbăsca, ce operăza catra Nisiu. Asemenea 
se anuncia, ca mai multe mii de bosniaci s’au a- 
laturatu la armat’a serbăsca dela Drin’a, ce se 
afla sub comand’a tai Alimpiciu. — Totu despre 
acăsta armata dela Drin’a se dice, ca s’a impreu- 
natu cu armat’a munteuegrina, care a ocupatu for- 
tulu turcescu Medun. — Scirile mai noue le inregi- 
stramu la alta locu.

Se dice, ca guvernulu romanu a tramisu Păr- 
tei otomane o nota, in care dice, ca dăca flotill’a 
turcăsca de pe Dunăre va străbate mai departe 
dela Viddinu, atunci Eomani’a Fa consideră acest’a 
de violare a confinieloru si va trebui se intre in 
resbelu. — Totu odata se mai anuncia, ca alianti’a 
intre Serbi’a si Greci’a ar fi deja inchiata.

Unu telegramu alui „Kr. Ztg.“ din Bucu
ros ci auuntia, ca d. ministru alu affaceriloru stră
ine M. Cogalniceanu a cerutu dela camera, că 
se număsca o comissiune, cu care se se păta con
sultă asupr’a starei prestate a politicei esterne, a- 
vendu ai face totodată împărtășiri importante. Elu 
adause: bubuitulutunuriloru se aude la 
porțile năstre si Dumnedieu scie, dăca 
in aceste grele impregiurari va fi de 
ajunau tactulu si patriotismulu nostru! 
—Camer’a satisfacandu cererei ministrului, alese 
pe presiedinte, pe unu vice-presiedinte împreuna cu 
alti siepte membri din sinulu seu in acea comis
ei u ne.

Cererea dlui Cogalniceanu de a î se dă unu 
consiliu, din sinulu camerei, ca ajutoriulu carui’a 
se păta conduce mai bine destinele tierei in afara, 
nu mai păte surprinde astadi, este inse o dovăda 
mai multa pentru grav’a situatiune in care se afla 
Romani’a in faci’a resbelului si a complicatiuniloru 
orientale. Dlu Cogalniceanu, catu de dibaciu ar’ si 
fi elu in conducerea affaceriloru străine ale tierei, 

simte totuși in momentele de facia trebuinti’a unui 
consiliu, cu care se păta imparti responsabilitatea 
ce-i incumba. Respunderea acăst’a catra tiăra 
fiindu dăr’ atatu de grea, trebuiesce că decisiunile 
ce suntu a se luă se fia de o prea mare însemnă
tate. Pacea, liniscea păte chiaru viitoriulu tierei 
trebuie se fia agiangatu. Ce feliu voru fi dăr’ im
portantele sciri, ce le va comunică ministrulu co- 
missiunei parlamentare? Se face ăre din partea vre
unei din marile poteri pressiune asupr’a României, 
pentru că se intre in acțiune contra Turciei? Său 
ca i se oferă României o alta aliantia in favorulu 
integrității înaltei Porti? Este ăre cestiunea Dună
rei, care neliniscesce atatu pe barbatii de stătu ro
mani? Se scie, ca turcii voiescu se opereze cu flo- 
till’a loru de resbelu pe Dunăre contra Serbiei. 
Guvernulu serbescu a protestatu contra unei opera
țiuni pe Dunăre, cu cuventu, ca in virtutea trata- 
telorn acesta fluviu este internationalu, va se dica 
nu păte se fia intrebuintiatu spre scopuri resboinice. 
Protestulu serbescu nu a potutu, decatu se provăce 
intregu consimtiementulu României. Acestu stata, 
a carui’a frontiera de catra miădia-di este numai 
Dunarea, trebuie se aiba unu interessu deosebita 
pentru aceea, că Dunarea se fia respectata că unu 
fluviu internatiunalu. Apoi Romani’a si se vrea nu 
lesne păte lasă se trăca flotill’a turcăsca pe lenga 
tiermurii sei, fara că se i se impute, ca partinesce 
pe Turci’a.

Păte dăr’ obveni casulu, că Romani’a se con
sidere trecerea flotillei turcesci pe Dunăre, de-o vio
lare a fruntariei sale. Atunci insasi strict’a obser
vare a neutralitatii proclamate ar’ pretinde, că ar
mat’a romana se impedece cu ajutoriulu artileriei 
sale trecerea nailoru de resbelu turcesci. Deaici 
inse lesne se păte nasce cele mai grele complica- 
tiuni pentru stătuta romanu. Pericululu e immi- 
nentu, Romani’a trebuie se se decidă la unu feliu, 
se ta positiune cu o di mai inainte facia de evene- 
mintele, ce se petrecu cu atat’a rapiditate la frun- 
tariele sale. Aci jace tăta greutatea momentului. 
Cumu se va decide? Respunsulu ni’lu va dă tim- 
pulu celu mai de aprăpe. Fia că dlu Cogalniceanu 
si consiliulu seu parlamentariu se gasăsca adevera- 
tele mediulăce, cari se păta scapă stătuta romanu 
de periculele, ce’lu amenintia.

Cu viua multiumire cetimu in Monitoriulu 
oficialu alu României inaltulu decreta dom- 
nescu, prin care se acorda dloru T. Ci pariu, G. 
Baritiu si I. Maximu medali’a „Bane Merenti* 
cl. I. pentru distinsele loru merite pe campulu 
sciintificu-literariu. Elu suma asia:
Ministerulu culteioru si alu instructiunei publice.

CAROLU I.
Prin grati’a tai Dumnedieu si vointi’a națio

nala, Domnu alu Romaniloru,
La toti de facia si viitori sanetate; 
Asupr’a reportului ministrului Nostru secretarii! 

de Stătu la departamentulu culteioru si instructiunei 
publice, Bub Nr. 5593,

Amu decretata si decretamu:
Art. I. Acordamu medali’a „Bene-Merenti“ 

clas’a I. dloru: Timoteiu Cipariu, canonicu prepositu 
alu Sf. metropolii de Blasiu, fosta vice-presiedinte 
alu societății academice romane, pentru operile sale 
limbistice si istorice;

G. Baritiu, membru alu societății academice 
romane, pentru operile sale istorice literare; si

I. C. Maximu, profesoru, membru alu societății 
academice romane, pentru operile sale limbistice si 
didactice.

Art. II. Ministru Nostru secretariu de Stătu 
la departamentulu culteioru si instructiunei publice 
este însărcinata cu esecutarea acestui decreta.

Data in Bucuresci la 17 Iunie 1876.
CAROLU.

Ministru secretariu de Stătu la de
partamentulu culteioru si intructiu- 

nei publice,
G. Chi tiu.

itucuresct Diu’a de St. Diuene. 
................ In biletulu dv. de alaltaeri me între
bați, dăca alegerile la camera au fosta in adeveru 
libere, său influentiate totu că mai inainte, ca-ci 
vaieraturile „Trompettei Carpatiloru* ar’ fi destep- 
tatu ăresicare îndoieli. Mai antaiu ve rogu, că ori- 
candu e vorb’a despre alegeri in Romani’a, se nu 



alunecați ale judecă pe acele după cele ungurești, 
cu care v’a batutu Ddieu pe dv., ca-ci ele differu 
una de alta, precatu differe romanulu de maghiaru 
in temperamentu, in educatiune si caracteru.

De 9 ani de candu ve duseră si pe dv. că de 
hatiu la parlamentulu din B.-Pest’a, cate batai si 
omoruri electorali s’au intemplatu in Ungari’a si 
cate in Romani’a? In Ungari’a cu sutele, in Ro- 
mani’a batai numai la unele orasie si in capitala, 
omoruri electorali d6ue trei in capitala si in alte 
d6ue orasie, dra aceste de catra dmenii cutarui mi
nistru.

Si in acei 9 ani pe cati funcționari au desti
tuita miniștrii unguresci de interne pentru-ca s’ar’ 
fi amestecata in alegeri ? Faceți bine inse de luati 
vreo diece nri ai „Monitoriului oficiale* din Bucu
rești si numerati pe acei funcționari, anume sub
prefect!, pe cari ministrulu de interne d. Vernescu 
’i-a destituitu, pe unii i-a datu si pe man’a procu
rorului, din causa, ca au făcuta alegatoriloru sila 
morale, prin amerintiari său promissiuni, cu scopu 
de a se recomendâ ministeriului actuale. In catu 
pentru dn. Boliacu, eu aflu dorerea sa prea natu
rale. Alesu de atatea-ori in judetiulu Vlasca, acuma 
părăsita de vechii sei alegatori, omulu se simte 
f6rte vetamatu. Eu inse in loculu dsale nu asiu'fi 
candidata astadata nicairi, si alesu fiendu ori-unde, 
nu asiu fi primita cu nici-unu pretiu. T6ta tiâr’a 
scie, ca dsa nu este numai adversariu politicu, ci 
vechiu inemicu personale alu celoru mai de 
frunte barbati din asia numit’a partita a rosiloru.

Suntu de nu me insieta, 15 ani, adica de candu 
„Romanulu* era proprietatea unui consorțiu si ad
ministrata de unu comitetu, ca s’a decisu că nu
mele lui Boliacu se nu mai intre in acelu diariu 
si ori-ce discussiune cu densulu se fia curmata pen
tru totu deauna. „Romanulu* si-a tienutu parol’a 
data; din contra dn. Boliacu a continuata a se 
certă neincetatu, a insultă pe dnii Rosetti, pe fra
ții Brateanu si pe mulțime alții, dupa-ce aceștia ii 
întorseseră de multu dosulu. Acdsta fii una din 
errorile cele mai grave ce potea committe unu omu 
alu politicei, care se scie stimă pe sine. D-lui 
Boliacu i se p6te ertă errdrea acdsta, pentru-ca dsa 
este poetu si dmenii cu imaginatiune poetica suntu 
de regula nefericiți in politica. Preste acesta tem- 
peramentulu seu ferbinte, care nu sufere obiectiuni 
si observatiuni, Far’ fi adusu in camer’a actuale in 
conflicte si mai grave cu multi collegi de ai sei, 
si apoi, nu sciu pentru-ce se mai caute unu sexa- 
genariu inca si alte midiuldce de scurtarea vietiei, 
in locu de a imita pe betranii noștri, cari dupa-ce 
trecea de siesedieci si atati de ani, apucă pe calea 
basericei, -st vedea de sufletu, recită Miluesce-me 
Dumnedieule si cântă: Din tineretiele mele multe 
patimi s’au luptatu cu mine. Dn. Boliacu are mari 
merite pentru națiune că poetu si că archeologu. 
Pdte fi ca ven’a poetica i s’a mai subtidtu prin 
betranetie, dâra că archeologu depende numai dela 
densulu că se adauge mereu la meritele câștigate. 
Retragerea dsale din parlamenta eră necessaria inca 
si din acea causa, ca s’a compromisu prea greu 
prin desele laude ce incarcâ pe dn. generala Flo- 
rescu, cărui ii atribue marele meritu de a fi orga- 
nisatu armat’a, candu națiunea in punctulu acesta 
este cu totulu de alta părere; oa-ci in adeveru, dâca 
Romani’a are armat’a pre catu o vedemu si pre
cum o vedemu, apoi eminentele acestu meritu este 
după Ddieu alu lui Stirbeiu-Voda pentru corpulu 
dorobautiloru, alu lui Alexandru Ioanu I si alu lui 
Carolu I pentru tâte celelalte trupe si in genere 
pentru t6ta organisatiunea ei; âra anume dâca cor
pulu oficiariloru au ajunau la gradulu perfectiunei 
in care se afla astadi, acâsta bucuria ne-a facut’o 
pe langa diliginti’a si patriotismulu fia-caruia din
tre densii, domnitoriulu actuale asia, in catu dâca 
Mari’a Sa la inceputu că omu teneru, necunosca- 
toriu de tiâra si de âmeni, ar’ fi comisu nu mai 
sciu ce errori in politica ori in administratiune, 
meritele sale pentru armata le-ar’ correge pe tâte. 
Candu vreodată de dâue sute si mai bine de ani 

au avutu moldavoromanii curagiulu, că in faci’a 
unui bellu fârte periculosu pentru Pârt’a ottomana, 
se proclame neutralitate fara armata macaru numai 
precum este acâsta si turcii se nu aiba curagiulu 
a le imperă se se alature la dstea loru? Dâra des
pre neutralitate, pe care vediu ca multi o intielegu 
fârte reu, vomu vorbi cu alta ocasiune.

Societatea geografica in Romanfa.
In 15 Iuniu a. c., I. S. Domnitorulu a bine

voita a primi pe vice-presiedintele societatiei Geo
grafice romane, principele Alexandru Cantacuzino, 
si pe secretariulu generalu d. G. Lahovari, cari au 
avuta onâre a inmană M. S. Domnitorului diplom’a 
de protectoru si presiedinte alu acestei societăți, 
precum si cele cinci prime numere ale buletinului 
societatiei geografice pe Ianuariu pana la Maiu.

Totu cn acâsta ocasiune au supusu I. S. Dom- 
nitoriolui unu reporta despre lucrările societatiei 
dela Februariu trecuta data adunarei generale,, si 
pana in presentu, din care resulta, ca consiliulu 
societatiei a tienutu in acestu intervalu siese sie- 
dintie si ca principalele lucrări au fosta urma- 
târiele:

S’a pronuntiatu asupra reportului comissiunei 
numite spre a esamina geografi’a d-lui coloneta 
Slaniceanu, chart’a României a d-lui Masaloup si o 
traducere a d-lui maioru Crainicu.

S’a ocupatu cu chestiunea ridicarei unei colâne 
meteorologice in București, in faci’a Universitatiei.

A cercetatu cererea ce .’i-a indreptatu comis- 
siunea de geografia comerciala din Parisu pentru a 
formă si in Romani’a o asemenea secțiune, care se 
fia in relatiune cu comissiunea din Franci’a. — 
Secțiunea centrala din Parisu, care se preocupa a- 
cumu de străpungerea istmului de Panam’a si de 
crearea unui canalu interocianicu, se compune de d. 
Ferdinand de Lesseps, că presiedinte, d. la Ron- 
ciâre le Nourry, senatoru, vice-admiralu etc., d. 
Meurand, directorele ministeriului affaceriloru stră
ine, vice-presiedinti si d. Leon Douillet, secretariu.

Societatea a mai priimitu o scrisâre dela dn. 
baronu de Watwille împreuna cu unu regulamentu 
elaborata de comissiunea congressului geograficu 
dela Parisu, la care Romani’a a fosta represintata, 
pentru instituirea in fia-care tiâra a unui biurou 
centrata internationalu.

Consiliulu a admisu in aceste siedintie 56 
membri noui, cari, adaugati la cei inscrisi deja, 
urca numerulu loru la 199 membri activi, si a in
dreptatu circularie catra tâte persânele notabile si 
de distinctiune din judetie, rugandu-le a da con- 
cursulu loru societatiei nâstre.

Societatea geografica a primitu scrisori si s’a 
pusu in schimbu de comunicatiuni cu mai multe 
societăți geografice străine, precum cele din Bor
deaux, Vien’a, Goth’a, Madridu, Rom'a, Lisabon’a, 
cari totu-deodata au tramisu si buletinele ce pu
blica.

Biuroulu societatiei nâstre a tramisu o circu- 
laria tuturoru membriloru, anuntiandu-le, ca insta- 
landu-se acum societatea definitivu cu archive, bi
blioteca, colectiuni, etc., va primi cu recunoscintia 
ori-ce daruri s’ar’ oferi pentru înavuțirea societatiei 
cu opere științifice.

Acâstă a fosta activitatea consiliului delegatu 
spre a urni lucrările societatiei geografice pana la 
viitârea adunare generala, care se va tienâ in Octo- 
bre, candu consiliulu va supune, afara de conferin- 
tie, si mai multe memorii cari i s’au indreptatu, 
si diferite chestiuni in desbaterea adunarei. „Mon.“

Conventiunea si annexele sale. 
(Urmare). 

riK i n c.
La esirea din Romani’a.

Numirea articuleloru

Sare;
Tutunu, foi sâu fabricata sub tâte for

mele sale;
Faine;
Cârti, opere de cartografia si de rnu- 

sica, imprimate in Romani’a;
Vinuri si otieturi;
Rachiuri, alcooluri si bere;
Petroliu bruta si rafinata;
Productele mineloru exploatate in Ro

mani’a;
Producte manufacturate in generata;

Basea Drep
turi

ACTU ADITIONALU.
Pentru a dă traficului districteloru fruntarie- 

loru respective înlesnirile reclamate de trebointiele 
comerciului silnicu, cele dâue inalte parti contrac
tante au convenitu asupra celoru ce urmâza:

1. Voru remanâ libere de ori-ce dreptu de 
vama la importatiune si exportatiune prin frunta
riile Austro-Ungara si Romana in Austro-Ungari'a 
si in Romani’a:

a) Tâte cantitatile de mărfuri alu carora dreptu 
de împlinita nu se urca la cifr’a totala de doi cr. 
v. a. sâu 5 la suta din francu.

b) ^irba, fenu, paie, frundie, fenu pentru am- 
balagiu ri pentru astupata, plante furagere, trestia 
de mare si trestia ordinaria, plante vii (butaci de 
vie), cereale in bâbe său in spicuri, plante legumi- 
nâse, canepa si in nebatute, cartofi;

c) Stupi cu albine vii;
d) Sânge de animale;
e) Lipte dulce si lapte batutu;
I) Cărbuni de lemnu, de pamentu, turba, căr

buni de turba;
g) Pietre pentru claditu si de cioplitu, pietre 

pentru pavagiu si pietre de mâra, pietre ordinaris 
pentru ascuțita, gresii ordinarie pentru coase si 
seceri, tâte petrile sâu taiate său netaiate — dâr* 
nici cioplite nici taiate cuadratu — sgura, petrisiu, 
nisipu, varu si ipsosu crudu, marga, argilu, si in 
generata ori-ce felu de pamentu ordinariu, care 
serva pentru facerea caramidiloru, âleloru, pipeloru 
si vaBeloru;

h) Cărămizile;
i) Taritiele, fain’a de rapitia si alte resturi 

de fructe tescuite si uscate si de sementia olea- 
ginosa;

j) Cenușie vegetabila sâu de cărbuni de pa
mentu, gunoiu pentru ingrasiatu pamentulu, lichidu 
turbure de vinu, lavuri, orzu copta in coptoru pen
tru bere, coji de fructe, balagure, sfaramaturi de 
pâtra său de huma, lavuri de aru sâu de argintu, 
pamentu de mocirla;

k) Pane si faina in cantitate 
Carne prâspata „ „
Brandia „ „
Untu prâspetu „ „
2. Voru remanâ asemenea 

de 10 chil.

libere de ori-ce
dreptu de vama la importatiune in Austro-Ungari’a 
prin fruntariile Austro-Ungara si Romana, precum si 
pe Dunăre prin tâte porturile acestui fluviu, atatu din 
Romani’a catu si din AuBtro-Ungari’a, cerealele in 
generata, productu alu pamentului României.

3. Vinurile de ori-ce feliu, productulu pamen- 
tului Austro-Ungariei, importate in Romani’a prin 
caile aratate in articululu precedentu, voru plăti Ia 
intrarea loru in Romani’a, sâu in butâie său in bu
telii, unu dreptu ad-valorem de 5% la suta.

Vinurile României voru intră prin tâte frunta
riile Austro-Ungariei neplatindu, fia in butâie fia 
in butelii, de catu drepturile de intrare acordate 
națiunii celei mai favorisate, fara că positiuuea loru 
de astadi se fia in nici unu casu agravata.

4. Voru fi scutite de drepturile de vama de 
importatiune si de exportatiune si se voru bucură 
de liber’a trecere afara de caile vamale, animalile 
de munca, instrumentele agricole, mobiliarulu si 
lucrurile ce tieranii, domiciliati la marginile frun- 
tariiloru, voru importă sâu voru exportă prin liniă 
vamala pentru lucrările loru agricole sâu prin schim
barea domiciliului loru.

5. Animalele vii, importate dintr’unu territoriu 
pe celalaitu, nu voru plăti reciprocii, la intrarea 
loru, decatu drepturile de importatiune, care suntu 
sâu voru fi percepute in Austro-Ungari’a in comer- 
ciulu de fruntaria, conformu stipulatiuniloru tracta- 
teloru încheiate in acâsta privintia cu națiunile cele 
mai favorisate.

6. Fainele si farinâsele alimentarie, produsu 
alu industriei Austro-Ungariei, voru fi libere de 
ori ce dreptu de vama la importatiune in Romani’a 
prin frontierele Austro-Ungara si Romana, precum 
si pe calea Dunărei, prin tâte porturile acestui riu.

7. Productele pamentului proprietatiloru supu- 
siloru celoru dâue inalte parti contractante, care 
s’ar’ gas! despărțite prin lini’a fruntaria Austro- 
Ungara si Romana de locuintie si ferme, voru fi 
scutite de drepturile de intrare si esire, candu se 
voru transportă in aceste clădiri (locuintie său 
ferme).

Concesiunile cuprinse la Nr. 1 si la Nr. 4 
suntu cu tâte acestea limitate pentru locuitorii unui 
locu de a lungulu fruntariei, care nu ar’ trece in 
Austro-Ungari'a si in Romani’a distanti’a de 10 

! chilometri.



8. Cele dăue înalte parti contractante se voru 
intielege asupra precautiuniloru si mesureloru de 
luatu pentru a potă acordă unoru localitati, unde 
se va crede de trebuintia, liber’a trecere afara de 
caile vamale a obiecteloru cari suntu scutite in 
Austro-Ungari’a si in Romaui’a, de drepturile de 
vama atatu la intrare catu si la esire, conformu 
legiloru si reglementeloru fia-careia tieri.

(Va urmâ.)

Din comitatulu Clusiului 8 Iuliu st. n.
— Venindu de a se pertractâ in prossim’a 

congregatiune a acestui comitatu objecte de mare 
importantia precum: arondarea comitatului, 
statutulu si bugetulu comunalu — sere- 
cere, câ onoratii membrii romani ai comitetului 
municipalu nu numai se participe catu de numeroși 
la acăst’a congregatiune, ci se se si întrunească 
prealabilu spre a se consultă asupr’a objecteloru de 
mai susu.

Se aduce deci prin acăst’a la cunoscintia, ca 
spre acestu scopu se va tienă in presăr’a adunarei 
comitatense la 5 ăre d. a. in locuinti’a din Clusiu 
a subscrisului un’a conferintia prealabila, 
la care cu tăta on6rea invitu pe o. d. membrii a- 
partienatori clubului romanu.

Presiedintele clubului: A. Trombitiasiu.

VI a i nou.
Bucuresci 10 Iuliu (Telegr.) Ministrulu- 

presiedinte a cetitu in camera o depesia, care dice, 
ca la cerereaguvernului romanuTurci’a 
s'a invoitu a neutralisă Dunarea sub con- 
ditiunea. câ Romani’a se împiedece formarea ban
delor armate si liferati’a de arme, ear’ Șerbi'a 
se se invoiăsca a nu atacă fortareati’a 
insulara Adakaleh, care se fia proviantata 
din partea României.

Acăst’a telegrama e de mare însemnătate, ea 
constata, pentru casulu candu Romani’a si Serbi’a 
aru primi conditiunile puse de catra Turci’a o vic
toria diplomatică a guvernului romanu, de o mare 
gravitate politica.

Semlinu 10 Iuliu. Du ci ci cernăza Novi- 
varos; Giolokantici bombardăza Novibazarulu. 
Alimpiciu a luatu cetateaMiculu-Zwor- 
nik. — 

In Iankova-Kiissura au vulneratu turcii doi 
core8pundinti francesi si pe unulu alui „N. Freie 
Presse*.

Vien’a 10 Iul. Garnisăn’a dela Salonichi a 
plecatu cu drumulu de feru la Mitrovitza spr0 
intarirea trupelorn turcesci, deărace trupele serbesci' fruiltai’iu 
» primita la Novibazaru ajutora si stau as intre-1 n ‘ „„
rupă legatur’a intre Salonichi si armat'a turcbsca.! . , . i , T

Totu din Vien’a se auuntia, ca Auetro-Un-. SemestlUlu piimu. Dela l-a IullU 
gari’a a cerutu dela Serbi’a satisfactiune, pentruca St. V. 1876 foi a Se Va tl’amite 
serbii au pusicatu in vaporulu „Tisza*. Guver- numai celoi’U abonați.
nulu serbescu a corespunsu cerintiei austro-ungare Domnii CU Creditele Se bine- 
si a datu declaratiune in scriau, ca va pedepsi pe voiesca a nu mai amanâ. 
comandantele respectivu serbescu, si ca va luâ me- 
suri stricte pentru câ in viitoriu se nu se mai re
pete unu asemenea inconvenientu. Masurile luate 
de catra guvernu voru fi publicate in „Monitoriulu*
serbescu.

Din Belgradu se mai telegrafăza lui „S. d. T.“ 
ca trupele brigadierului Oatoiciu dela armat'a Timo- 
cului au ocupatu b’ni’a dela Bregova pana la Ra- 
kovitza.

Ci olocan tici u bombardăza fortare
ati’a Novibazar. Din Serbi’a turcăsca vinu 
mulțime de ămeni in Serbi’a si ceru se li se dă 
arme. — Oapitanulu 111 ici u a luatu cu asaltu 
taber’a turcăsca dela Iarinje. —

Soirile oficiale dela Constantinopole vorbescu 
totu numai despre învingeri de ale musulmaniloru. 
Dăca aru fi adeverate aceste sciri, armat’a serbăsca 
aru trebui se se considere astadi câ si bătută pe 
tăta lini’a. Oficialii si oficioșii turci inse una vedu, 
si alt’a se intempla. Acuma ei voiescu se scia, ca 

trupele serbesci, cari au atacatu in vinerea trecuta 
fortificatiunile Novibazarului si sembata positiunea 
turciloru la Sokidja, aru fi fostu batuti totalu de 
catra turci (?) si inca cu mari pierderi. — Cumu 
s’aru potă câ Serbii se bombardeze Novibazarulu, 
candu ei aru fi fost batuti cu deserversire innain- 
tea acestei fortaretie? — —

Se scria ca imperatulu nostru Franciscu- 
I o s i f u s’aru fi reintorsu veselu si cu bune spe- 

: rantie dela convenirea s’a cu Alexandru I alu 
Ru asiei la Reichstadt. Imperatulu se fi disu 
catra o deputatiune de supusi din Bohemi’a:

„Aducu cele mai bune sperantie pentru sustie- 
nerea pacei. Fiți liniștiții* — Fiva-ăre si 
cont, de Andrâssy asia de linistitu câ monar- 
chulu seu? —

Unele foi din Austri’a mersera pana a affirmâ 
ca dela reusit’a conferintiei din Roichsstadt va de
pinde remanerea său caderea contelui de Andrâssy 
din inaltulu seu postu. La Reichsstadt adeca se 
fi avutu Andrâssy a portâ unu duellu formalu cu 
princ. Gorciacoffu, ca-ci asia cbibzuira numitele 
diuarie, ca dăca va succede ministrului nostru de 
esterne a castigâ pe imperatulu Alexandru, pentru 
combinatiunea austro-ungara: de a nu intrevenl ai 
a sustienă stătu quo amelioratu in Turci’a, atunci 
Gorciacoffu va fi silitu a’si dă dimissiunea. Iu ca
sulu contrariu, candu Gorciacoffu ar‘ reuși cu-o com- 
binatiune favorabila slaviloru din Turci’a pre lenga 
imperat. Franciscu-Iosifu, atunci Andrâssy va tre
bui se si ia catrafusele si se plece din palatiulu 
dela SchOnbrunn — acolo, de unde a venitu.

In curundu vomu vedă care dintre acești doi 
duellanti infricosiati a esitu invingatoriu la Reich-, 
stadt. Deocamdată suntemu mai aplecați a nu dâ 
o importantia prea mare convenirei din Reichstadt 
si a crede organului contelui Andrasy, care ne 
spuse innainte, ca acolo nu se va face niraicu 
decisivu, ca se voru intarl numai principiele con- 
servatăre ale celoru trei aliati, ăr’ in colo va lucrâ 
fia-care din cele trei imperatii, după cumu le va 
taiâ capulu.

Invitamu la prenumeratiune
pentru

Gazet’a Transilvaniei"
pe

semestrulu Il-lea, sub conditiunile
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Redactiunea

Publicatiune.
Se aduce la cunosciinti'a publica, ca scaldele 

minerale dein Sangeorgiu in districtulu Naseudului 
se esarendăza prein licitatiune publica pre 5 ani, 
si anume: dein 1 lâniiarSu 1877 pana la 
finea lui Decembre 1881.

De stabilimentulu scaldeloru se tienu:
1. Fontan’a cu ap’a minerala.
2. Teritoriuln tienutoriu de scalde cu una aria de 

11 Iugere 464° II.
3. Dereptulu de a luâ taxe pentru dusulu apei 

minerale, de fle-care cilindru 1 cr. v. a.
4. Dereptulu precumu si datori’a de a dâ viptu 

ospetiloru de scalda dein Sangeorgiu prelenga 
pretiulu ce se va defige.

5. Ediflciale scaldeloru calde cu 14 cabinete si 

20 cădi precumu si a celoru reci cu 4 despar- 
tiaminte.

6. Celealalte edificia, precumu: a) ospetari’a cu 1 
sala, 2 odăi, 1 bucătărie si 1 celariu; b) una 
casa pentru locuinti’a ospetiloru cu 12 odăi 
mobilate; c) una casa pentru vigitoriu; d) unu 
ambitu; e) una glorieta; f) o cuglarie si 
g) uhu ghietiariu.

Licitatiunea se va tienă in opidulu San
georgiu in faci’a locului, si terminulu se defige pe 
29 lalim 1876 călind, nou înainte de amădiu 
la 9 ăre.

Pretiulu eschiamarei este 1300 fi. v. a. 
pre anu.

Licitantele are a depune la comisiune, spre a 
potă licilâ, unu vadiu de 10% a preciului eschia
marei.

Oferte sigilate, timbrate si provediute cu va- 
diulu prescrisu, se primescu pana in 28 Iuliu a. c.

Dela fiitoriulu arendatore se pretinde testimo- 
niulu de avere si moralitate, cauțiune in bani da 
2000 fi. v. a. său in realitati in pretiu de 300 fi. v. a.

Celealalte conditiuni de licitatiune se potu ve
dea la Officiulu procesuale in Sangeorgiu.

Sangeorgiu in 1 Iuliu 1876.
Representanti’a comunala.

Nr. 3528—1876. 2-3
Concurs».

Din legatulu lui Joseph Wehrmacber unu 
stipendiu de 400 fi. se afla de datu unui asculta- 
toriu ordinariu dintr’o scăla inalta său dintr’unu 
institutu de invetiamentu de egala categoria său 
unui studiosu, care si-a castigatu maturitatea său 
îndreptățirea de a cerceta studia inalte prin absol
virea unui gimnasiu superioru câ studiosu ordinariu 
său a unei scăle reali superiăre ori altui institutu 
pregatitoriu, si va produce despre acăsta documente 
legale, si se da fora osebire de religiune si națio
nalitate, pe totu tempulu studialoru lui.

Competitorii au a-si produce la acestu Magi- 
stratu petitiunile timbrate si provediute cu docu
mente pana in 15 Augîistw a. C. si in 
sensulu fundatiunii se dovedăsca, ca sunt diu Transil
vania ad. nascuti din părțile, cari pana înainte de 
uniunea cu Ungari’a au formatu politicesce marele 
principatu Transilvani’a, si e fora midiulăce ad., 
ca neci elu insusi neci părinții lui nu possedu atata 
avere, câ se păta din ea porta spesele studialoru.

Brasiovu, in 7 Iuniu 1876.
Magistratulu urbanu si districtuale.

Xsa Âf

2

rile purgative gazose x 
deSa jfâfiogmtak. 8-12 X 

Cuprindu in sene părțile constitutive chemice ale 
apeloru renumite dela Elopatak. 'W'

Efectu deosebitu arata pravurile aceste in contra rr 
slabitiunii de stomachu, lipsa de apetitu, in contra X 
galbinarn si tote bolele de apa seu hydropica, in contra X 
trenjiloru, la doreri de besica, tiav’a udului, nisipu si r- 
petra in ele, cathare cronice, inflaturi, curgeri albe, X 
ametieli, congestiune catra capu, peptu s. a. țLj»

Una dosa din pravurllo aceste are O 
efectulu a 3 dose de pravuri de ale lui 
Seidlitz. X

Pretiulu unei cutliie cu 12 dose este petotindene X 80 Cruciari ni. a.
Cei cari voru ale ave in depositu spre vendiare 

primescu rabatu do 25% X
Deposltulu generale se afla In BRASIOVU In ano- X 

thec’a lui Gregoriu Sava. O
XXXXXIXXXXXXXXX^

OursurSle
la bursa in 11 Juliu 1876 stă asia;

Galbini imperatosci — ~ 5 fl. 96 Cr. v. a.
Napoleoni — — —. 10 ’fl 13 » n
Augsburg —

♦ 100 90 H H
Londonu — — 127 » 75 ii h

Imprumutulu naționalii — 69 n 40 n n

Obligațiile metalioe vechi do 5°/o 66 r 10 » fi

Obligațiunile ruralo ungare 74 50 * n

n n temesiaue 73 W — fl k

li n transilvane 72 fi 75
n n croato-slav. 82 fl 50 » r

Acțiunile bancei — — 874 n —
„ creditului _ — 149 40
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