
Gazet’a esa de 2 ori: Joi’a si Dumineca, 
Fâi’a. canaa concadu aj a țâri ale. — Pretialu: 
pe 1 ana 10 fi., pe ’/j 3 fi. v. a. Tieri estems 12 fi. 
V. a, pe unu ano adu 21/* gslbîni mon. sunatdria.

Be prenumera la poștele o. si r., si pe Ife 
DD. corespondenți. — Pentru serie 6 or. 
Taca’a timbrala a 30 or. de fiaeare pu

blicare.
Anala XXXIX.

Ir. 53. Braslovn 23|11 luliu
' '------ ------- .............. -X

1876.

Spionulu dela Alb’a si press’a din 
Clusiu.

Nu se pâte crede pana la ce mesura a irritatu 
infami’a dela Alb’a comis.sa de unu spionu in dia- 
riale de Clusiu pe miile de romani, cari au con- 
scienti’a demnitatiei loru de âmeni si de romani. 
Terminii in cari ni se scrie nâue asupra cașului a- 
cestuia suntu asia de tari, precum dela 1861 si 
1867 nu amu mai vediutu esiti mai alesu din pe
nele unoru barbati demni de totu respectulu si 
stim’a nâstra. Unulu ne intrâba: „S’a proclamatu 
cumva legea marțiala, ori ca ne aflamu in stătu 
politienescu, sustienutu de spioni si denuntianti, de 
gendarmi pedestri si călări, câ in dilele lui'Bach? 
Se ni se spună curatu, după care legi suntemu gu- 
bernati noi romanii/ Altulu revoltatu in sufletulu 
seu, ne provâca se declaramu, ca suntemu prea de
ciși a ne apara libertatea personala, prin urmare, 
ca vomu visita in totu timpulu, diu’a nâptea, pe 
consângenii, pe amicii si cunoscutii noștri ori-si 
unde. Alu treilea propune — cu totu dreptulu — 
că se ceremu cu totii din tâte părțile in modu so- 
lidariu, satisfactiune efficace atatu dela, spionulu ca- 
lumniatoru, catu si dela redactiunea „Kelet"; căci 
suntu legi destule, după care poteinu pretinde cea 
mai aspra pedâpsa a' calumniatoriloru. Alti amici 
propunu chiamarea la unu locu a unei conferentie 
de barbati matori si curagiosi, spre a ne consulta 
despre modurile cumu se De aparamu de cursele 
ce ni se punu, de spioni si denuntianti, de prole
tarii presei din patri’a nâstra si de atatea existen- 
tie catilinarie, care ârasi sa prepara câ se dă focu 
patriei.

Intre aceste cetimu totu in diariale maghiare 
din Clusiu, ca advocatulu Dr. I. Batiu se aflâ 
tocma in Clusiu in aceeași di, in care spionulu 
dela Alb’a mintîse in „Kelet", ca acelu romanu 
illustru si patriotu eminente ar’ fi fostu in Alb’a, 
prin urmare ca nu potea se fia in aceleași mo
mente la dâue locuri.

In „Kelet* vedemu, ca dn. jude r. Alexandru 
Velicanu si d. advocatu Ioanu Cosieriu detera ca- 
lumni&toriului desmintirea meritata si ’lu inferară 
cu epithetulu ce’i compete, precum si ca acea causa 
spurcata se afla in man’a procurorului.

Maghiarii din partea loru escusa pe' spionu si 
pe diariale maghiare dela Clusiu cu impregiurarea, 
ca in acestea dile extraordinare temendu-se de 
muscali mai tare câ ori-candu alta-data, se temu 
si de romani, câ nu cumuva unindu-se cu muscalii 
si cu serbii, se dă si ei navala asupra maghiariloru 
si nemtiloru. Respingemu acâsta scusa cu indig- 
natiune. Scimu si noi, ca-ci vedemu cu ochii no
ștri, cumu tremura de fric’a Jmuscaliloru; dâra si 
atata scie tâta Europ’a, ca in an. 1849 maghiarii 
au fostu aceia, cari au tramisu la imperatulu Nico- 
lae supplice, memorande si deputatiuni, mai antaiu 
din partea magnatiloru tierei, după aceea vâr’a 
candu era muscalii pe la noi, din partea Kossuthia- 
niloru cu prea umilit’a rogatiune, câ se le dă de 
rege pe unulu din filii sei, câ asia Ungari’a se 
devină ceea ce se dice Secundo-genitura a Russiei. 
Niciodată romaniloru nu le-a plesnitu prin capu, câ 
se comitta asemenea tradare.

Asia dâra pentru-ce maghiarii se se târna asia 
de tare, ca romanii voru da man’a cu rusii, că’i 
voru chiama in tiâra si se voru închina imper&tu* 

lui Russiei? Acești catilinari ori-ca au nebunitu, 
sâu ei au cugetele cele mai spurcate. Fia inse 
prea siguri, ca planurile loru suntu deochiate pen
tru totu-deauna.

„Kelet" in nr. 156 din 12 luliu pe col. 3-ea 
cutâdia a infera pe romanii numiți de elu in nr. 
precedente cu crim’a „tradarei de patria (honârulâs)*. 
Pana la atata împinse pe agitatorii (bnjtogatok) 
dela Clusiu fric’a de muscali si de romani! Bărba
ții inferați cu asemenea spurcatiune suntu datori 
si-esi, onârei proprie, patriei si natiunei, a insiste 
cu tâta perseveranti’a, pe tâte calile possibili, cu
noscute loru câ buni jurisconsult!, câ redactorii dela 
„Kelet" se fia condamnați pentru acâsta calumnia 
capitala la inchisâre pe atati ani, pre cati ar’ con
damna judecat’a pe romani, candu ’iar convinge de 
crim’a tradarei..

Aici nu încape nici-o crutiare catra nimeni si 
cu atatu mai pucinu catra acei inemici declarați 
ai existentiei nâstre, ai pacei publice si ai convie- 
tiuirei in acâsta tiâra; âra cuven’tulu de fraternitate, 
pe care dn: Cosieriu si unii alții pune temeiu asia 
mare, se nu mai fia luatu indesiertu, se nu fia 
predatu pe inimici de aceia, din carii nu vei face 
frați pana’i lumea si pamentulu. Ce frați? Dâra 
cumu a fostu Cainu catra Abelu, sâu Frarsz Moor 
catra Cari Moor in tragedi’a lui Schiller, sâu acei 
sultani, carii indata-ce ajungea la tronu, sugrumâ 
cu gaietanu de metase pe toti frații loru?

Agitatorii fanatici făcu totu-odata unu reu 
mare chiaru populatiunei maghiare din Transilvani’a. 
Pana candu se se mai dea lumei tristulu spectacolu 
de fug’a familiiloru fruntasie maghiare din comu
nele rurali si retragerea loru pe la Clusiu si in 
cetatile sasesci? Pana candu acâsta frica tortura- 
târia de vendett'a romaniloru? Ce plăcere diabolica 
au acei agitatori renegați a vedâ repetite scenele 
din anii 1784, 1830, 1848, 1861, 1865/6 inca 
si anulu 1876? Acâsta propaganda de spaima din 
partea agitatoriloru maghiari este cu atatu mai 
condamnabile acuma, candu elementulu maghiaru 
din Transilvani’a unificata, este pusu sub scutulu 
immediatu alu Ungariei, candu maghiarii isi au 
institutulu de honvedi, regimente de gendarmi la 
dispositiunea ministeriului ungurescu, administra- 
tiunea întreaga in manile loru, garnisânele din 
armat’a permanenta la ordinu, si in fine, candu nu 
mai pâte dice nimeni, ca romanii din Transilvani’a 
aru sta in relatiuni secrete cu Vien’a, cu asia nu- 
mit’a Camarilla. Dâra diarieloru din Clusiu si dela 
B-Pesta nu le place, cumu bine vedemu si noi, a- 
mioiti’a intima a monarchului nostru cu monarchulu 
Russiei, si se temu pâte, ca acesta candu va pune 
vreunu cuventu bunu pentru slavi, ’lu va pune si 
pentru romani? Tâte se potu in lume, si acâsta 
una inca se pâte, inse numai cu scirea lui Ddieu, 
nu si cu a romaniloru din acestu imperiu, trantiti 
la pariete si legați cotu la cotu.

Noi amu avutu ocasiune de vr’o trei ori in 
semestrulu trecutu a invitâ si rogâ pe cei mai de 
frunte barbati ai natiunei maghiare din Transilva
ni’a câ, in prevederea mariloru evenimente se bine- 
voiâsca a pune frene strinse agitatoriloru din Clusiu 
si din alte locuri, se nu’i sufere a torna neincetatu 
oleiu pe focu; se’i invetie, ca după cate s’au in- 
templatu dela 1863/4 incâce, stringere de mana 
n’au se aștepte dela romani, ca inse tienut’a nâstra 
a fostu dâmna, pacifica, patriotica si in totu res- 

pectulu correcta, pentru-ca suntemu convinși, ca 
totu ce ne compete nâue câ âmeni, câ fii ai patriei, câ 
națiune, va venf pe calea cea mai firâsca mai cu- 
rendu decatu amu fi crediutu si noi insine, prin 
urmare, ca nu avemu nici-o trebuintia de conspira- 
tiuni, nici de vespere valachice câ cele kossuthiane 
dela 1855/6.

Astadata mergemu mai departe si facemu1 
apellu de-a dreptulu in numele sacru alu patriei 
la cateva persâne din cele mai demne, mai intie- 
lepte si de auctoritate bine meritata. Asia Ve ro- 
gamu pe DVâstra domniloru: baronu Ludovicu Io- 
sika excellentia, d-ni comiți Colomanu Eszterhâzy, 
Samuilu Vass, Haller, baronii si grafii Bânfy, emi
nente barbatu Carolu Torma, Em. Miko, episcopu 
Michailu Fogarasi, dnii Horvâth Macskâsi, precum 
si pe alții inaltiati mai pre susu de prejudetiele 
dilei si cunoscuti de humanitatea DVâstra, câ se 
ve aruncați in cumpănă totu pondulu auctoritatiei 
de care ve bucurați spre a infrena furiile agitato
riloru de professiune si a’i invetiâ, ca nu e bine se 
mai atietie ur’a si se nutrâsca hostilitatea intre ro
mani si maghiari; se le spuneți curatu, ca acestu 
methodu alu terrorisarei de care se folosescu den- 
sii, este unu anachronismu, si ca elu produce tocma 
rezultate oppuse de ceea ce astâpta agitatorii. De 
altumentrea DVâstra sunteti moltu mai intielepti 
si petrundietori decatu se aveți cea mai mica tre
buintia de consiliulu nostru alu acestoru âmeni ne- 
cunoscuti in cercurile DVâstra. Asia inchiaiemu 
apellulu nostru patrioticu cu asigurarea stimei ce 
ve pastramu. G. B a r i t i u.

Scivile bellice. Aatur’a loru.
Omeni buni, deocam-data se nu credeți nimicu, 

se cititi cu saDge rece, fara preocupatiuni, fara 
simpathii si antipathii, se nu sperați, ca in situa- 
tiunea de facia veți potea da preste adeverulu cu
ratu. Ou atatu mai pucinu crediementu se dati 
sciriloru telegrafice, care se publica in diariale dua- 
listice cu litere catu ochiulu boului, ca-ci acelea 
dâca nu suntu tâte false, dâra tâte câ una suntu 
tendentiâse, prin urmare suspitiâse. Ele semena 
ou speci’a reptiliiloru cunoscute sub numele s i e r p e. 
Nu toti sierpii suntu veninoși, nu toti suntu aspide, 
vipere, sierpi cu clopotiei sâu Boa constrictoru, cu 
tâte acestea zoologii dau âmeniloru consiliulu, câ 
se omâre pe ori-ce sierpe fora distinctiune, pentru- 
câ nu cumva din necunâscerea loru se-ti urmedie 
mârtea dintre diece prin unulu veninosu.

Este usu vechiu si stravechiu a partiloru bel
igerante, câ celu pucinu precatu timpu se bătu, 
se-si ascundia cu tâta grij’a, nu numai planurile 
strategice, ci pre catu numai se pâte, si bătăile 
perdute. In dilele nâstre inse minciun’a, âra mai 
vertosu exagerarea cifreloru au ajunau la gradu 
extraordinariu; a lipsi la 1 cate dâue si trei O se 
considera câ unu lucru de gluma.

Odata Napoleonu I perduse una batalia par
țiale. Indata după perderea ei, densulu dictă adju- 
tantelui seu unu buletinu despre una victoria stră
lucită. Adjutantele se uită lungu la elu si cutediă 
a-i observa, ca lucrulu nu se petrecuse asia. „Taci 
si scrie," ii replică Napoleonu, „asia ’mi convene; 
si apoi, ce vrei dta? âcca asia se face istori’a in 
dilele nâstre."

Asia se face dieu aceea. Probe insutite avemu 

comis.sa


si noi despre acestu methodu de a prepara mate
rialii istoricu din a. 1848/9. Ce mai buletine stră
lucite citeamu in limb’a maghiara dela unele locuri, 
unde abia se vediusera avanposturile unulu pe al- 
tulu, său unde honvedii ori asia numitii Gainari, 
adica voluntari —■ basî-buzuci ungureni dă focu la 
cate unu satu romanescu, inpuscâ pe cativa betrani, 
femei si copii, apoi se apucă se inpusce galine, 
gâsce, rație, pe care său le acatiă de siea, dăca 
era călări, său le ducea in verfulu baioneteloru in 
triumfu acasa, apoi oficiarii scriâ cate unu reportu 
laudarosu, ca s’au lovitu cu atatea mii de vlachi 
si au inpuscatu din ei atatea sute. In cașuri de 
acestea adeverulu curatu se descopere numai după 
stricta cercetare. Ecca una din căușele principali, 
pentru care cu tăta publicarea de documente au- 
thentice, mai este inca fărte greu a scrie istori’a 
aniloru 1848 et 49 in Ungari’a si in Transil
vanii.

Candu se batea rusii cu turcii in ărn’a anului 
1854 pe la Dunăre, generalii rusesci cu Gorciacoff 
in frunte, se incercă cu mare rigăre se ascundia 
adeveratulu numeru alu mortiloru si ranitiloru, si 
suntu memorabili aci cașurile dela Oalafatu, Giur
giu, ăra mai alesu celu dela Olteniti’a. Locuitorii 
comuneloru invecinate si derogatorii însărcinați cu 
îngroparea celoru uciși, cu transportarea la spitale 
a celoru răniți, ici diece dăuedieci, colo 2—3 sute, 
cetea in același tempu in buletinele rusesci, ca in 
cutare batalia ar' fi cadiutu mortu unu soldatu si 
ar' fi fostu răniți trei ori patru.

Numai dela 1859 incăce comandantiloru su
premi ai staturiloru mai civilisate a inceputu se le 
fia rusîne si se nu sufere mai multu nerusînat’a 
propagare de minciuni si de falsificarea adeverului, 
ci tocma din contra, amu vediutu ca si in bellulu 
duplu din 1866 si in celu epocale din 1870 — 1 
a’au luata de ambele parti belligărante mesurele 
cele mai bune, leali si honeste, ca după fia-care 
scaramusiu de anteposturi, de antegarda, că si după 
bătălii parțiali si cu atatu mai multu după bătălii 
mari decisive se se compună cathaloge catu se păte 
mai exacte, de morti, de răniți si dispăruți, apoi 
se se publice numele loru, că se afle părinții, con
sângenii si tăta lumea. Procedur’a diarialoru ma
ghiare si a celoru dualistice si pangermane din 
Vien’a este cu totulu oppuaa, intemeiata pe min
ciuni mai nerușinate decatu ale corturariloru. Că 
proba s’ar’ potea numera numai de 2 septemani in
căce exemple cu dutien’a. Si apoi tăte minciunile 
loru tendentiăse. Mai de curundu au inventatu 
ărasi unu modellu de inpertinentia, după care in 
armat'a serbăsca s’ar’ fi aflatu si unu regimentu 
de romani, cari mai toti ar’ fi desertatu la Osmanu 
pasi’a dela Vidinu, din care causa Milanu ar’ fi 
voitu se decimedie pe cei cari nu apucasera a de
șerta, ar’ fi inpuscatu. numai pe patru inși din ei. 
Acăsta este copi’a unei alte minciuni unguresci, 
scornita de chronicari din dilele imperatului Sigis- 
mundu, cu scopu de a escusa fug’a cea rusinăsa a 
ungureniloru de inaintea turciloru. Tendenti’a a- 
cestei minciuni inca este invederata.

Cele mai multe telegrame suntu fabricate in 
Vien’a, in B.-Pest’a si unele chiaru in Clusiu de 
catra ămeni, cari se lupta cu pușca lunga de aici 
pan’ la batalfa. Ceea ce se adeveresce pana acilea 
din cate ne potu interessa pana acilea este, ca in 
liniile serbesci se lupta cateva mii de slavi din 
monarchia, de ambele confessiuni, adeca serbo-croati, 
ăra in liniile turcesci lupta una trupa mica de ma
ghiari si de nemți, precum si ca turcii au unu nu
meru respectabile de oficiari germani, poloni, cativa 
maghiari, parte renegați cu totulu, parte inca ne- 
taiati impregiuru.

Intr’aceea timpulu nu păte fi asia departe in 
care lumea si cu ea noi va fi in stare de a 
trage informatiuni exacte.

Orasiovu in 10/22 Iuliu 1876.
Inteliginti’a romana din Banatu a tienutu 

in 10 Iuliu o adunare numerăsa in Temisiăr’a,

unde s’a consultata si intielesu asupra modalitati- 
loru reinfiintiarei Episcopiei gr. or. romane de 
Temisiăr’a. Adunarea acăst’a avendu in vedere, ca 
o episcopia romana in Temisiăra este neaperatu 
necessaria pentru poporulu romanu din acelu tienutu 
a dicisu in unanimitate a se apucă serioau de lucro 
si a stărui la locurile competente, că dorinti’a si 
vointi’a poporului romanu din acele parti ale Ba
natului se devină fapta catu mai curendu. Pentru 
esecutarea concluseloru aduse de adunare si preste 
totu pentru facerea pasiloru necessari in acestu 
respecta, adunarea a alesu din sinulu seu unu co- 
mitetu constatatoriu din mai multi membri fruntași. 
— Conclusele adunării le vomu comunică in nu- 
merulu prossimu.

— Generalulu austriacu pensionata Georgiu 
Stratimiroviciu, neaflandu-si locu in castrele armatei 
serbesci, pentru ca se pare ca ar’ fi voitu se das- 
calăsca chiaru si pe generalulu comandante Cernai- 
effu, — a trebuita se se intărca acasa in Banatulu 
serbescu, inse indata ce a pusu peciorulu in Sem- 
linu, politi’a de acolo puse man’a pre dinsulu si-lu 
transpărtă in Neoplat’a. Arestarea acăst’a inca s’a 
intemplatu la ordinulu guvernului.

De pre campulu de resbelu n’avemu nice de 
asta-data se comunicamu despre vr’o lupta mai mare 
său despre vre unu alta pasu decidietoriu facutn 
de o parte său alta. Scirile ce le primimu! se re- 
ferescu tăte la loviri mai pucinu însemnate, inse 
si aceste sunt asiâ de diferite, asiâ de contradica- 
tărie, incatu nice nu mai scie omulu ce se alăga 
din ciurulu fantasmagorieloru turcesci si serbesci, 
ca-ci din tăte aceste sciri se vede, ca nicaiuri nu 
se intempla vr’o lovire, unde se nu fia învingători 
si turcii si serbii, si ărasi se nu fia invinsi si unii 
si alții. Nice dăca acestu resbelu s’ar portă pre 
câmpurile Hindostanului său ale Mongolaiei n’amu 
potă se fimu condamnați a ceti si audi at^te in- 
tortocature. Dăca ar fi se credemu numai catu de 
pucinu sciriloru turcesci, pre cari domnii noștri 
austro-maghiari inca le mai netediescu, atunci nice 
n’amu mai avă se facemu multa vorba, ci se con- 
statamu numai, ca serbii si muntenegrinii sunt ba- 
tuti cu deseversire, ca n’a mai remasu nice unu 
pecioru serbescu pre pamentu turcescu. Aci se dice, 
ca principele Milanu, vediendu-se strimtoratu de 
turci a ceruta mana de ajutoriu dela russi, aci 
ăra ca turcii ceru ajutoriu dela tăta Asi’a, pentru 
că se-si păta sustienă domni’a in Europ’a. — Pre 
de alta parte inse nice serbii nu făcu alfa de 
candu au inceputu resbelulu, decatu totu invingu, 
totu cucerescu si totuși nu prea sunt departe de 
unde au plecatu. — Asceptandu deci fapte decidie- 
tărie, inr.egistramu aci scirile mai noue asiă pre 
cum le primimu.

Dela Constantinopole se telegrafăza cu dat’a 
17 Iuliu, ca trupele turcesci la Ac-Palanc’a atacara 
pre șerbi in positiunile loru la Babina Glav’a si 
după o lupta vehementa i fortiara a se retrage 
după lini’a de demarcatiune. — Dela Viddinu se 
telegrafăza mai in tăte dilele, ca serbii, fiindu per
secutați de turci, se retraseră dincolo de riulu Ti- 
mocu. — Acăsta retragere a serbiloru s’a anunciatu 
inca cu vr’o trei dile mai înainte si nu s’a consta
tata nice pana astadi. —

Scirile mai noue dela 18 si 19 Iuliu sunt 
tăte in favărea serbiloru. Asiâ intre altele se de- 
pesiăza dela Belgradu, ca unu detasiementu turcescu 
atacă pe șerbi la Mocragora in apropiare de Acpa- 
lanca, inse fu bătuta si alungatu. Nice unu turcu 
nu se afla pe pamentu serbescu. — Detasiementulu 
serbescu Duciciu ocupa inca si acum intariturile 
turcesci dela Novavaros. — Lesjanin a facutu 
unu atacu asupra unei aripe a armatei lui Osman- 
Pasi’a si-lu alungă din mai multe fortificatiuni.

In sied. adunarei natiunale romane din 3 
Iuliu st. v. s’a data cetire unei propuneri subscrise 
de 80 deputati pentru a se numf comissiuni de 

ancheta pe lenga tăte ministeriale, spre a constata 
căușele, cari au provocata reau’a stare financiara a 
României si a se dă in judecata mi n iste - 
riulu din 12 Martiu, 1871 (ad. fostulu mi- 
nisteriu Catargiu). Acăst’a propunere s’a recomen- 
datu sectiuniloru. In siedinti'a din 7 Iuliu a ce- 
titu colonelulu V. Ghergel reportorele comitetului 
delegatiloru pentru numirea de anchete parlamen
tare pe la ministerie, reportulu seu. Asupra acestui 
reporta deschidienduse discussiunea generala, dintre 
deputății mai de renume numai d. N. Ionescu a 
vorbitu, apelandu la generositatea adunării si ro- 
ganduo se faca esceptiune pentru d. Orescu, fostu 
ministru de culte in ministeriulu dela Aprile a. c., 
„care era coditi'a celui dela 12 Martiu,“ cu cu- 
ventu, ca d. Orescu ar’ fi fostu o protestare viiua 
in acelu ministeriu; in fine propune a se votă ime
diata darea in judecata a celorulalti miniștrii din 
fostele dăue ministerie (Catargiu—Florescu). De- 
putatulu Pantazi Ghika, dice, ca iocatu pentru dn. 
Orescu d-s’a ’lu stimăza dăr’ nu păte uita solidari
tatea ministeriala in favărea s’a. Adunarea nu păte 
se faca esceptiune pentru d.' Orescu; trebuie se-lu 
tramita la Casația cu toti ceilalți si crede ca acolo 
se va justifică. După d. Burileanu lua cuventulu 
d. reportoru col. Ghergel aretandu, ca faptele fos
tului cabinetu suntu cunoscute de tiăr’a intreaga; 
ea a inferatu deja p’acei miniștri: adunarea inse 
trebuie se cercetedie aceste fapte, se adune probe 
judecatoresci pentru că Curtea de casatiune se con
damne. Adunarea acăst’a e datăre se procăda ast- 
feliu pentru a satisface si dreptulu si moral’a, pen
tru a se sci de-aci inainte, ca marirea dela minis- 
steriu are si o cădere, care păte fi urmata de-o 
pedăpsa aspra, dăr’ corespundietăre cu faptele. D. 
Ghergel răga pe adunare a aproba conclusiunile re
portului. Inchidienduse discussiunea se punu la votu 
conclusiunile reportului si se priimescu 
cu 91 bile albe pentru si 4 negre contra 
din 95 voturi. D-nii miniștri s’a abtienutu de 
votare.

DeciBiunea acăst’a mai unanima a camerei este 
de cea mai mare gravitate pentru viitărea desvoltare 
interiăra a tierei. Noi o aducemu simplu la cunos- 
cinti’a onor, nostru publicu cetitoriu, retienendune 
d’a face pentru acuma vreo observare la dens’a din 
partene. Luamu notitia inse cu plăcere despre as- 
sicurarile ce ni le da in prinvinti’a acăst’a si organulu 
partitului natiunalu- liberata, care numesce votulu 
din ceBtiune „unu mare actu de dreptate si de 
moralitate alu adunarei natiunale; actulu consti- 
tutiunale celu mai insemnatu ce s’a produsu pana 
astadi in Bomam’a*. „Se vedea, dice numit’a făie, 
ca este o datoria pe care represintantii națiunii si-o 
indeplinescu, ăr’ nu o dorintia deresbunare 
ce’si sa tis fa cu*. Apoi promite, ca „adunarea 
natiunala ’si va împlini acăăt’a datoria cu demni
tate si imparțialitate pana in capetu; ca nu va 
tramite inaintea justiției decatu pe cei ' 
dovediți pe deplinu de culpabili. — A- 
daugemu ca deocamdată nu e vorb’a de darea in 
judecata definitiva ci numai de o prealabila cerce
tare spre constatarea fapteloru. —

Adunarea deputatiloru a aprobatu in sied. din 
8 Iul. c. v. cu unanimitate de 80 bile albe pro- 
iectulu de respunsu alu camerei la me- 
sagiulu tronului. De asta-data nu ne iărta 
miculu spațiu de a reproduce macaru in estrasu 
prea insemnat’a acăsta adressa a camerei, care for- 
măza unu programu completa alu guvernului natiu- 
nalu-liberalu. Ea resuma remediulu pe care repre
sintantii natiunei suntu deciși a-lu aplică spre bi
nele si fericirea tierei in aceste cateva cuvinte: 
„Constitutiunea devenita unu adeveru, 
o politica naționala si liberala, o poli
tica onesta si de progressu.* Facia cu 
acestu programu e fărte momentuăsa declaratiunea 
firma a adunarei natiunale, ca „maioritatea ei 
ehotaritaasegrupânu in giurulu cutarui 
său cutarui omu, ci numai in giurulu prin
cipie loru liberale si democratice.* Vomu 



reveni inca mai pe largu la acestu respunsu im-1 
portantu.

In sied. din 7 Iuliu a retrasu d. ministru 
de resbelu proiectulu pentru chiamarea 
sub stăguri a unei parti din reservele armatei, 
spre a se pune capetu tuturoru scomoteloru, ro- 
gandu pe adunare ai da unu bilu de indemnitate 
pentru dilele ce voru trece presta cele (15) preve- 
diute de lege. Adunarea a adoptatu in unanimi
tate cererea d. ministru. Va se dica mobilisarea 
parțiala a armatei remane fapta complinită cu con- 
simtiementulu camerei; proiectulu de lege s’a re» 
irasu numai spre a i se dă caracterulu adeveratu 
alu unei mesuri de siguritate luate momentanu, in 
modu provisoriu, Acăst’a impregiurare inse nui 
de trage nimicu din insemnatatea, ce trebuiesce se i 
se dă.

Totu in acea siedintia a camerei s’a depusu 
unu proiectu pentru acordarea unui creditu de 
10,000 lei spre a veni in ajutoriulu fa- 
mi li e lor u cari au trecutu pe teritoriulu 
r o mânu cu-ocaaiunea resbelului serbo-turcu.—

De leu ga calea lui Trai anu in diua s. 
Petru 1876.

— Caus’a cea momentăsa a protopopiei Bec- 
lănului, despre care scriseiu in nr. 66—1874 si 
67—1875 a pretiuitei „Gaz. Trans.“ este inca 
dela pasci resolvita, pentru-ca d. Georgiu Tecariu 
este restituitu in pleniulu oficiu protopopescu prin 
vener. ordinariatu episcopescu de Gherl’a, cu tăte 
ca banii defraudati nu suntu restituiti nece diume- 
tate, (? R.) adeca nece vase santite, nece cate 8 
fi. din fiecare parochia — si tabelele deși acuma 
venite, inca nu suntu solvite la d. Varna. E bine 
asia, ori nu, judece On. publicu!

Tractulu vecinu protopopescu a Ciceu-Cristuru- 
lui e inse mai norocosu că noi, ca ’si are in noulu 
prota d. Ioane Oltănu unu conducatoriu desteru, 
dela care se astăpta multe imbunatatiri, dupa-ce 
scapă lesne de antecesore, care numai la calcularea 
competintieloru nisuia, — căci Oca tocmai in do- 
rainec'a trecuta 9 Iuliu a. c. s’a binecuventatu in 
comun’a Chiuza pătr’a fundamentala a unei baserici 
noua edificande de catra architectulu cu renume 
Laurentiu Sottich, cu solemnitate corespondiatOria.

Avemu multe si frumăse baserici in tienutulu 
acest’a cum e in Sirăgu, Sesarmu, Mitleiulu romanu, 
Teure si Cuzdriora — ultimele inca nu suntu toc
mai gafa; 6re n’aru fi tempulu se se cugete cei 
primo loco competenti si despre edificarea 
mai multoru scăle, si de organisarea acelora, 
fiindu ca din scăle se merge in biserica, apoi pen
tru ca scălele de alta limba se inmultiescu pe aici 
câ spinii muscalesci, — ne iau pe dinainte, apoi 
poetulu canta:

„Celu ce nu se tiene 
De lume, dieu remane."

In 6 si 9 Iuliu a. c. a datu unu studiate 
din Clusiu I. C. Lugosianu in societate cu studiatele 
Ioane Albulu (din Beclănu) doua representati- 
uni teatrali in ediflciulu scâlei naționale din 
Beclănu. Lucru raru acesta pre aci, care din 1872 
de candu fusera aci nesce diletanti cu Vas. Filipu 
si Andr. Centea, nu s’a mai intemplatu. Lugosianu 
se produse in „Ciobanulu romanu", „Surugiulu* si 
„Soldatuiu romanu* cu resultatu multiumitoriu, in 
cocăna Chiritiăie inse a prea esageratu. — Albulu 
inca a jocatu bine pre „Boieriulu* care vrea se 
esplice egalitatea cu baronii, conții, nu inse si cu 
pastoriulu satului, — apoi pe „Kalikenberg* actu 
comicu, si mai bine reusitu. Ne au procuratu doua 
seri plăcute si ne mai escitara simtiementele na- 
tiunali, ce erau cam amorțite.

I. M. Sireganulu.

Conventiunea si annexele sale.
(Capetu.)

Domniloru miniștri,
Domnulu agentu diplomaticu alu imperiului 

Austro-Ungaru, prin not’a sa din 12 (24) Maiu 
anulu curentu, m’a informatu ca corpurile legiuităre 
ale monarchiei imperiale si regăsea au aprobatu 
conventiunea de comerciu încheiata de plenipoten
țiarii UuBtro-Ungariei si României, in 22 Iuniu 
1875, si ca acăsta Conventiune a fostu ratificata 
după plenipotenti’a ce Maiestatea S’a imperiala si 

regăsea a acordatu Excelentiei Sale comitelui An- 
drâssy, ministrulu seu alu affareriloru străine. Prin 
urmare, baronulu de Calice ’mi comunica, ca a pri- 
mitu instrumentulu respectivu cu instrucțiunile cu
venite spre a procede la schimbarea ratificați uniloru 
in timpulu celu mai scurtu.

Domnulu agentu diplomaticu alu Austro-Unga- 
riei motivă cererea s’a pe impregiurarea, ca Con- 
ventiunea in cestiune trebuiudu se se pună in lu
crare o luna după schimbarea ratificatiuniloru, este 
neaparatu câ aceatu actu internationalu se fia apli- 
catu inainte de 1 Iuliu st. v., data la care, după 
comunicatiunea ce amu facutu tuturoru representan- 
tiloru staturiloru străine, prin not’a mea din 4 (16) 
Maiu Nr. 4554, urmăza a se aplică noulu nostru 
tarifu vamaiu. Totu-odata d. baronu de Calice ’mi-a 
datu copia după patent’a imperiala cu dat’a din 7 
Maiu (st. n.) prin care Maiestatea S’a imperiale si 
regăsea a imputernicitu pre ministrulu Seu de ex
terne, cornițele Andrâssy, de a ratifică, in numele 
Seu, dis’a Conventiune.

Cercetandu, d-loru miniștri, lucrările cari se 
afla in cancelari’a ministeriului nostru de externe, 
privităre la acăsta conventiune, amu constatatu, ca 
guvernulu se afla in faci’a unui actu internationalu 
definitivu. In adeveru acăsta Conventiune este în
cheiata de plenipotențiarii Maiestatiei Sale impera- 
torele Austriei si rege alu Ungariei si alu Altetiei 
Sale domnulu Romaniloru sub singur’a reserva 
a aprobarei corpuriloru 1 e g i u i 16 r i e. A- 
căsta aprobare s’a si datu de poterile legiuitărie 
din Vien’a, Pest’a si Bucuresci.

Prin urmare, precum amu mai disu, apartiene 
cabinetului din 27 Aprile numai de a supune acestu 
actu internationalu Domnului tpre ratificare si din 
partea României si de a operă preschimbarea exem- 
plareloru ratificate.

Suntu inse datoru a ve aduce la cunoscintia o 
particularitate care s’a petrecutu totu in timpulu 
predecesoriloru noștri la potere.

In lun’a Ianuariu trecutu, diariale străine au 
mentionatu, ca in parlamentulu din Vien’a, si a 
nume in sinulu comitetului economicu, insarcinatu 
de a examină Conventiunea cu Romani’a, intielegea 
ca Austri’a totu -si păstră drepturile (?) ce ar’ avea 
in privinti’a României, in poterea tractateloru de 
comerciu încheiate intre monarchi’a Austro-Ungara 
si intre Turci’a (?) si ca cornițele de Chlumecky, 
ministru de comerciu cis-laitanianu, ar' fi aderatu 
la acea strania teoria.

Dnu ministru din afara alu României, prin 
depesi’a s’a cu dat’a din 29 Ianuariu, de indata a 
si invitatu pe agentulu nostru din Vien’a, onorabi- 
lulu dnu G. Costa-Foru, pleuipotentiarulu romanu, 
care a negotiatu si subscrisu acăsta Conventiune in 
numele Inaltimei Sale Domnului României, de a 
cere explicatiune guvernului austriacu in privinti’a 
declaratiunei comitelui de Chlumecky si de a face 
reservele sale.

Agentulu nostru, prin depesi’a s’a din 13/25 
Februariu, a respunsu miniseriului ca, potrivitu or- 
dineloru primite, a declaratu Excelentiei Sale co
mitelui Andrăssy, carele a negotiatu ai a subscrisu 
dis’a Conventiune in numele Maiestatiei Sale impe- 
ratoriului-rege, ca, dăca declaratiunea ministrului de 
comerciu este exacta si se sustiene de guvernulu 
austro-maghiaru, Conventiunea nu se va ratifică de 
catra guvernulu romanu.

Prin not’a s’a din 12/24 Februariu, dnu Costa- 
Foru comunica ministeriului nostru de externe, ca 
demarsiele sale au fostu încoronate cu deplinu suc- 
cessu, ca-ci Excelenti’a Sa ministru de externe 
alu Austro-Ungariei ’i-a declaratu in modu catego- 
ricu, ca Conventiunea va fi ratificata 
fara cea mai mica modificare, si ca Ro
mani’a nu este si nu păte fi legata de catu prin 
ceea ce a subscrisu.

Spre mai bun’a d-văstre lămurire, amu onărea 
a ve pune sub ochi insasi acăsta nota a agintelui 
nostru, cu dat’a din 12/24 Februariu Nr. 126.

In faci’a unei asemenea declaratiuni cate
gorice ;

In faci’a dreptului străvechii! alu. României — 
dreptu de care tiăr’a năstra a facutu iutrebuintiare 
chiaru in timpurile cele mai critice — acela de a 
-si regulă singura affacerile sale comerciale si 
vamale;

In faci’a autonomiei României, a libertatiei 
sale de comerciu, ce ’i suntu garantate cu inalt’a 
Părta, catu si prin tratatulu din Parisu;

In faci’a dreptului nostru, intrebuintiatu in 
' tăte dilele de a regulă affacerile si interesele ndstre 

internaționale prin conventiuni încheiate cu statele 
străine;

In faci’a recunăscerei din partea imperialoru 
Austro-Ungariei, Germaniei si Russiei, alu dreptu
lui României in specialu de a incheiâ conventiuni 
comerciale.

Subscrisulu afirmu inca odata, susu si tare, ca 
in affacerile ei materiale, in regularea relatiuniloru 
sale materiale si vamale cu poterile străine, Roma- 
ni’a nu recunăste de lucratăre si indatorităre pen
tru sine de catu legile si tarifele vamale votate de 
corpurile laie legiuităre si sancționate de Domnulu 
tierei, ca ori-ce modificare la acestea, nu se păte 
face si impune comerciului nostru, de catu prin 
conventiunile si asiediamintele inchiate de noi in- 
sine, si ca prin urmare tratatele străine, încheiate 
de state străine, nu au si nu potu avea nici carac- 
teru indatoritoriu, nici potere in coprinsulu tierei 
năstre.

Ca asia fiindu, intre statulu Austro-Ungaru si 
statulu Romanu, nici unu altu tratatu, nici unu 
altu asiediamentu din diu’a ratificarei, nu păte avea 
caracteru indatoritoriu si lucrare de catu Conven
tiunea încheiata intre plenipotențiarii ambeloru sta
turi, cu dat’a din 10/22 Iuniu 1875, Conventiune 
pe care Romani’a o va esecutâ in modu lealu si 
sinceru in totu timpulu duratei sale.

Asia fiindu, ve rogu, d-loru miniștri, se me 
autorisati câ, dobendindu sancțiunea Domnăsca, se 
potu procede la sevarsirea acteloru trebuităre pen
tru schimbarea ratificatiunei acestei conventiuni si 
promulgarea ei in Romani’a.

Prin referatu deosebitu, me pastrezu de a ve 
supune unu siru de mesuri a caror’a aplicare se re
clama prin acestu actu internationalu.

Ministru affaceriloru Btraine, Kogalniceanu.
Nr. 5184. 1876, Maiu 20.

Astadi, Joi 20 Maiu 1876, consiliulu luandu 
in privire referatulu dlui ministru de externe, Nr. 
5184;

Considerandu ca Conventiunea încheiata la 10/22 
Iuniu 1875 intre imperiulu Austro-maghiaru si in
tre Romani’a a devenitu unu faptu indeplinitu, 
fiindu ca ea a fostu încheiata intre plenipotențiarii 
ambiloru Domnitori, numai sub reserv’a aprobarei 
corpuriloru legiuităre, ca acăsta aprobare s’a datu 
de parlamentele din Vien’a, Pest’a si Bucuresci;

Ca ratificarea din partea imperatului Austro- 
Ungariei este deja făcută la 7 Maiu, adica înaintea 
constituirei ministeriului actualu;

Considerandu ca Romani’a nu păte se fia obli
gata de catu la ceea ce a subscrisu;

Considerandu ca declaratiunile făcute atatu iu 
sinulu comitetului economicu, catu si in parlamen
tele din Vien’a ai Pest’a, in de afara de cele sti
pulate in Conventiune, nu suntu si nu potu fi obli- 
gatărie pentru Romani’a, precum nici cele declarate 
de miniștrii României in parlamentulu din Bucu
resci, nu potu fi obligatorii pentru Austro-Ungari’a;

Ca in contra celoru dise de miniștrii Austro- 
Ungari, la parlamentele din Vien’a si Pest’a, gu
vernulu romanu, prin agentulu seu la Vien’a, a 
protestatu si a declaratu, ca nu le păte primi că 
indatorităre pentru Romani’a;

Ca ministeriulu affaceriloru d’afara alu impe
riului Austro-Ungaru, Excelenti’a S’a contele An- 
drâssy a recunoscutu acestu adeveru, ca Romani’a 
nu p6te se fia obligata de catu la ceea ce a sub
scrisu, precum acăst’a resulta din depesi’a agentu
lui romanu, cu dat’a din 12/24 Februariu 1876, 
consiliulu, proclamandu si elu din parte’i acestu 
principiu de dreptu internationalu, decide:

D. ministru de exsterne, cerendu si obtienendu 
aprobarea Măriei sale Domnitorului, va procede la 
schimbarea ratificatiunei instrumenteloru Conventiu- 
nei mai susu citata. Totu-odata d. ministru de 
externe, prin agentulu seu din Vien’a, va reînnoi 
protestulu guvernului romanu, in contra declaratiu- 
niloru ministeriului Austro-Maghiaru, mai susu ci
tate, cari, in dreptu si in faptu, nu au si nu potu 
avea unu caracteru indatoritoriu pentru Romani’a.

D. ministru de finantie potrivitu declaratiunei 
sale ca va luă mesuri energice pentru a se aplică 
neapefatu noulu tarifu vamaiu la 1 Iuliu 1876, 
consiliulu iă actu de acăsta declaratiune si otareste 
neaparat’a aplicare acestui tarifu la susu aretat’a di.

Acestu procesu-verbalu se va aduce la înde
plinire de catra d. ministru de externe, după ce 
mai antaiu va dobândi aprobarea Măriei Sale.

(Semnați): M. Kostaki, Cogalniceanu, 
I. Bratianu, Slaniceanu, G. Vernescu, 
G. C h i t i u, M. F e r e c h i d e.



Noutati diverse.
(Serbarea scoaleloru naționale) s’a 

terminatu in anulu acesta cu unu prandiu oferitu 
de M. S. Domnitoriulu corpului profesoralu din 
capitala. Au asistatu împreuna cu D. ministru alu 
instructiuuei publice peste 40 profesori intre cari: 
D. Zalomitu, rectore alu Universității, D. A. T, 
Laurianu, decanulu facultatii de litere, D-nii mem
bri ai consiliului pemamentu: Aronu Florianu, V. 
A. Urechia si Gr. Stefanescu, si delegatiuni din 
toate ramurile invetiamentului primaru, secundaru, 
scoal’a de comerciu, musica, pictura etc.

Atatu inainte de mdsa catu si apoi, pana tar- 
diu la 9 6re sear’a, Mari’a Sea a binevoitu a se 
intretiene cu fla-care profesoru si institutoru, are- 
tandu pentru scoli celu mai viu interesu si discu- 
tandu cu iubire despre cestiuni școlare, despre 
interesele invetiamentului nationalu, despre reform’a 
limbei etc. La prandiu, Mari’a S’a purta urmato- 
riulu toastu:

„Bidicu, dise Mari’a S’a, acestu pacharu in 
onoarea invetiaturei noastre naționale si in sane- 
tatea celoru cari suntu chiamati a o respandi.

„Urediu câ silintiele corpului profesoralu se 
fia încununate cu unu deplinu succesu, asigurandu 
ast-feliu tari’a si prosperitatea scumpei noastre 
tieri“.

Lungi aclamari coperira ultimele vorbe ale 
Măriei Sale si D. V. A. Vrechia, in numele corpu
lui profesoralu, respunse prin următoarele cuvinte: 

Mari’a Ta,
„Unu nemuritoriu predecesoriu alu Măriei Tale, 

Mircea Vodă celu Mare, dice traditiunea, caletorea 
odiniora prin judetiele vecine cu judetiulu Vrancii, 
spre a se intalni cu Domnulu Moldovei si împreuna 
cu densulu a legâ, la Lublinu, memorabilulu tratatu 
de aliantia ofensiva si defensiva cu Iagelo alu Po
loniei. Trecandu intr’o Duminica printr’unu satu si 
Vediendu sătenii cu multa staruintia lucrandu Mir- i 
cea Vodă întreba: „Ddr’ c_ — __ 
de serbatoare? „Respunsera sătenii: „ 
Mari’a Ta, are graba domni’a se scrie la vecini si 
eata agerimu condeie pentru Mari’: 
condeie agenau glumeții săteni ci săgeți, 
aveau se se împle tolbele celoru datori se moara | 
sdu se apere hotarulu tiarei.

Si noi, Mari’a Ta, membrii corpului profeso- j 
r&lu in numele caror’a ridicu actestu pacharu, si’ 
noi in di de serbatoare amu ageritu, nu săgeți, a' 
trecutu timpulu loru, ci mintea generatiuniloru ti-1 
nere si amu otieiitu anim’a loru............. Cu min • i
tea luminata voru vedd mai bine datoriile ce au 
catra patria si tronu, animi otielite la trebuintia 
voru sci se înfrunte pericolulu la strigatulu ce le 
este scumpu, la strigatulu cu care inchinu acestu 
pacharu: „Traieasca Romani’a! Traieasca Carolu I 
Domnulu Romaniloru si patronulu scoaleloru ro
mane!* — Noui aclamari entusiaste din partea pro- 
feaoriloru comeseni terminară acestu toastu.

(Serbii, cum cadu?) Amu disu in Nr. 
trecutu ca telegramele turcesci bătu regulatu pe 
șerbi. Interessanta e ralativu la acdst’a, urmatdrea 
statistica de mortii ai ranitii armateloru serba si 
turca dela inceputulu resbelului pana la Iuliu, pe 
care a facuto o f6ia din Constantinopole, datele

din dilele trecute anunciara, ca soldați romani din 
armat’a serbeaca desertdza la ori-ce ocasiune bine 
venita si trecu in castrele turcesci. Aceste sciri se 
respandescu acum si de catra unii corespondenți șerbi 
— in modu esageratu. Iutr’o asemenea corespon- 
dintia cetimu urmatoriele: „Deșertările serbesci, 
despre cari a’a» vorbitu prin diuarie, s’au intemplatu 
in corpulu de armata ala lui LeBjaninu, care ope- 
rdza catra Viddinu, inse nu serbii au desertatu, ci 
romanii, cari precum se scie, formdza aprâpe a 
cinci’a parte a populatiunei din Serbi’a. La prim’a 
lovire cu turcii de sub comand’a lui Osman-pasi’a, 
romanii aruncara puscile si trecură in castrele, 
turcesci. Principele a voitu se pedepsdsca acestu 
actu de lașitate prin decimarea întregului regimentu, 
inse in fine s’a multiumitu cu mai pucinu, a ordo- 
natu se se impusce numai patru inși. Asemeni 
cașuri au obvenitu si in armat’a lui Cernaieffu.* 
— Aceste sciri, lâ casu se fia adeverate, ne ar* 1 face 
a presupune, ca poporatiunea romana din Serbi’a, 
alp cărei numeru se urca preste 220 de mii, a 
fostu de buna sdrna tratata reu de catra șerbi, pen
tru aceea dins’a prefera a se aruncă mai bine in 
braciele despotismului turcescu, decatu se mai suf- 
feria maltratarea si împilarea serbdsca. Diariulu 
„Epoca* din Bucuresci a accentuatu acestu faptu inca 
cu patru aeptamani inainte de ast’a dicundu, ca 
romanii cu greu se potu entusiasmâ pentru caus’a 
serbdsca, deârace sciu, ca in Serbi’a se afla mai 
multe sute de mii rom. in stare de eloti. Noi romanii 
din Austro-Ungari’a si chiaru cei din Eomani’a 
libera potemu se fimu mai multu pentru caus’a 
serbdsca, decatu cea turcdsca, inse frații nostrii din 
Serbi’a voru sci fârte bine, unde i dâre. Deșer
tarea din cestiune numai asiâ s’ar’ potd esplicâ. Alte 
sciri din sorginți neserbesci numescu acestu scomotu 
de deșertare „o scornitura maliti6sa.“

Errata. In nr. 51 pe col. I in locu de
„Verwicklungstheorie* a se citi: „V erwi r k un g s- 
theorie.* Alte erori mai mici care se stracdra prin
celeritatea lucrarei, le p6te correge insusi bunulu si 
intelligentele lectoru.

— (Dr. Dionisiu MâthA) Tragemu aten
țiunea publicului romanu si mai vertosu a domniloru

ce" est? de iucratf "in" di'81 d6mueioru dela scaldele din ElOpatak (Valcelle) 
Ce se fia s* ^usnadu asupra insertiunei de mai la vale despre 

- • ? dlu Dionisiu Mâthd de Bikafalva, Dr. in medicina, 
'ă”să Vodă* "**Nu i c^re 80 0CUPa iQS0 mad vertosu cu dentistic'a. Cu- 

cu' cari i noscuudu ’u porsâna pre acestu domnu si vediendu-i 
! si atelierulu cu instrumentele, apparatele si pre- 
i paratele, nu potemu decatu se-lu recomendamu 
[ atentiunei publicului, câ pre unu barbatu solidu, 
desteru si precepetoriu de lucru.

— (Bazaine-pasi’a.) Corespondintii de pre 
campulu resbelului ai mai multoru diarie sustienu, 
ca Osman-pasi’a, care comanddza armat’a turcdsca 
dela Viddinu, n’ar fi altu cineva decatu ex-mare- 
sialulu francesu Bazaine.

considera 6 său 7 răniți pentru

luandule chiaru din telegramele oficiale ale Pârtii:
Șerbi morti Turci morti

După telegr. din 30 Iuniu 40 1
* * 3 Iuliu 500 10
n 3 2000
n 3 300

4 200 10
5 » 700 —
5 200 40

n n 6 1500 —
ff 8 300 26

x * 8 ff 900 40
ff 8 » 200 7

Totalu 6840 134
aeDe regula

1 mortu, ddca inse amu reduce proportiunea la 5, in 20 Iuliu n. la 9 6re dim. pe imperatulu Ger- 
Serbii aru avă 34,200 răniți, suma care împreuna maniei Wilhelm la Salzburg. La 10 ore facă 
cu a mort loru ar’ face unu totalu de 41,040 6meni imp. Wilhelm monarchului nostru o contravisita. 
puși în impossibilitate de a se mai luptâ. Acdsta ! Alta întâlnire, alte combinatiuni. Se ne fia numai 
cifra este ecuivalenta aprdpe cu diumitatea armatei de bine!

Belgradu20 Iuliu (Tel.) Eri avu locu o 
uumai lupta intre corpulu archimandritului Du ci ci si 

Se nu in- 400 turci regulari, care a duratu 7 6re. Turcii 
fura batuti si alungați totalu. Serbii fortifica

principelui Milanu. Turcii ar’ avd nu mai multu 
câ 134 morti, 670 răniți adeca cu totii 
804 6meni, cari nu se mai potu bate, 
vinga apoi totu numai turcii?!

— (Desertori romani?) Sciri electrice ! Zwornicul u-mi cu.

I

ff

Invitamu la prenumeratiune
pentru

Gazet’a Transilvaniei11
pe

semestrulu II-lea? sub conditiunile 
din fruntariu.

Cu numerulu 51 s’a inceputu se
mestrulu II-lea. Esemplare complete 
se mai afla. Rogamu a grăbi cu 
prenumerarea. Foi’a se tramite nu
mai celoru abonați.

Domnii cu creditele se bine- 
voiesca a nu mai amanâ.

Hedactiunea»

191 a î nou»
Imperatulu Francisculosifu a visitatu

Unu telegr. alui „S. D. T.* din Neoplant’a 
20 Iuliu spune câ muntenegrinii luara patru 
case fortificate intre Podgoritza si Medun, 
din care causa s’a intreruptu comunicatiunea intre 
aceste doua cetati. M a 1 c s i j a cu 8000 pnsci 
si 8 tunuri cadiu in manile muntenegriniloru.

Divisiunea Moravei a lui Cernajefiu 
avu in 20 t6ta diu’a mari lupte contra turciloru, 
cari au atacatu la Pirot si Ak-Palanka pe colon. 
Uzun M i r k o v i c i. Turcii se fi fostu respinși.

Unu telegr. din Constantinopole drasi anuntia 
mai multe învingeri asupr’a serbiloru; aceștia dr’ 
se fi fostu batuti la Zaitschar. Ore va fi remasu 
vreunulu dintre ei viiu?! —

Dr. Dionisiu Mâthe de Bikafalva
magistru diplomatu in (len tis ti ca, medicu de dinți, 
plombiatoru si măiestru de dinți artificiosi, Dr. in medi
cina din Budapest’a, se afla de presinte in Elopatak in 

■casele lui Beldi Gregoriu, era dela 2 Augusfu a.i c. va 
fi pre tempu de 21 dile in Tusnad.

Ordondza a. m. dela 9—12, d. m. dela 2—5 bre.
Practic’a si esperintiele sale castigatu in Budapest a 

si in strainetate, le recomenda mai vertosu in urmatoriele 

morburi de dinți si de gura:
1. Prepara si pune dinți singuratici din emailu 

anglesu seu americanu după metodulu ainericanu, frumosu, 
naturalu, durabilu si in tota privinti’a corespondietoriu, 
fora câ prin punerea loru se causeze cea mai mica 
dorere.

2. Prepara renduri întregi de dinți, cari in 
urm’a unei pressiuni de aeru tienu strinsu la-olalta, sunt 
de minune naturali si apti spre ori-ce scopu, anume 
pentru mancare, dimicare si vorbire.

ZKet* Pentru durabilitate se da garanția de dieci 
de ani.

3. Ouratia dinții de petr’a de dinți, care atatu 
pentru dinți, catu si pentru gingei este asia de stricatiosa 
si periculosa, si care produce mirosulu neplacutu alu 
gurei, gaunesce dinții si face se sângereze gingeii.

4. Dinți strimbi si suciți i îndrepta, fora a peri
clita soliditatea si sanetatea dintelui.

5. Alina si delatura indata cele mai veheminti 
doreri de dinți. Dinții găunoși i astupa cu cristalu ame
ricanu, cu miru, platina, argintu seu cu alte materie 
durabile, prin ce dinții devinu folosibili, fora câ se mai 
causeze dorere. Pentru plombiatura din metalu nobilii 
garanteza 15—20 de ani si pentru mai multe plombiâri 
se scade pretiulu in proportiune.

0. Dinți cari se mișca si nu se mai potu repara, 
precum si radecini de dinți i departeza in cateva se
cunde in urm’a esperintiei ce a facut’o cu scoterea mai 
multoru mii de dinți si cu ajutoriulu gazului aerianu seu 
si fora de acest’a, fora câ se provoce dorere seu pericolu. 
Gazulu aerianu are efectulu, ca in decursulu operatiunei 
nu semte respectivulu patientu nice o dorere. Acestu 
gazu se pdte aplica si folosi la persone de tota etatea, 
chiaru si la acelea, cari suflere de morburi de anima seu 
de plumani, fora a se teme de vre unu periculu.

7. Pentru curățirea cuotidiaua a dintiloru reco
menda dinsulu pravulu seu de dinți „Mentha“, care din 
partea mai multoru auctoritati medicali din tiera si strai- 
netate este recunoscuta de escellenta, si care este eu 
totulu nestricatiosa pentru dinți, deorace nu cuprinde in 
sine nice unu accidu.

8. Pentru curățirea dintiloru recomenda dinsulu 
neriuti’a sa francesa de dinți, care este provediuta cu 
numele seu-,

9. Consiliu medicalu da fia-caruia fora plata.
10. Studentiloru si seraciloru le scote dinții

cei rei asemenea fora plata- 1—2

Cursurile
la bursa in 21 Juliu 1876 8tâ asia:

Galbini imparatesci —• — 5 fi. 90 i or. v. a.
Napoleoni — — —• 10 a 03 w
Augsburg — — — 101 ff 50 H
Londonu —— 126 25 w
Imprumutulu nationalu — 69 n 50 • ff
Obligațiile metalice vechi de 5fl/0 66 • 05 n A
Obligațiunii# rurale ungare 74 9 — n w

p „ temesiane 72 n 50 TT ff
„ „ transilvane 72 75 B ff
„ „ croato-elav, 83 ff 50 ff ff

Acțiunile bancei — — 868 n —
ff ff

„ creditului — — 144 n 40 ff n

Redactoru respundietoriu si Editoru

IACOBU MUREȘ IA NU.
Editiunca: Cu tipariulu lui

IOANE GOTT si fiiu HENRICO.


