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Priimirea imperatalui in Sibiiu. 
Sibiiu 11 Septembre a. c. 1876.

Eri si astadi au fostu dile de serbatăre pen
tru noi. Maiestatea S’a preainaltulu noBtru mo- 
narchu a sosita; eri dimineatia la 6’/2 bre sub su- 
natulu clopoteloru cetatii la gar’a Sibiiului, unde a 
fostu salutatu cu onorurile militare de catra com- 
pani'a de onăre a regimentului Mecklenburg-Strelitz, 
music'a militară intooandu imnulu imperatescu. 
Maiestatea S’a imbracatu in uniform’a unui gene- 
ralu austriacu a saritu indata din cupeu si a pa- 
situ pe perronu ordonandu pusc’a la umeru. Dupace 
a părăsita si suit’a imperatăsca vagănele a fostu 
salutata Maiestatea S’a de catra cornițele supremu 
alu Sibiiului, imbracatujin vestminte de gala un
gurești cu o vorbire uDgurăsca, la care a binevoitu 
a ceti Mai. S’a unu. respunsu totu in limb’a ma
ghiara. Mai. S’a a disu: „Me bucuru ca am po- 
tutu visitâ earasi Sibiiulu după unu timpu mai 
îndelungata/ Indata după acăst’a a fostu salutata 
Maiestatea S’a de catra Escelentiele Sale episcopulu 
rom. cat. Fogarassy, metropolitulu Vancea si me- 
tropolitulu Mironu Romanu, de catra episcopulu 
Aradului Metianu si din partea superintendentului 
evangelicu din Ardealu Dr. Teutsch. Cestu din urma 
s’a adresata catra Maiestatea 'S’a in limb’a germana 
ear’ ceilalți in limb’a maghiara. Maiestatea S’a a 
binevoitu a adresă preagratiăse cuvinte salutatăre 
fiescecaruia din numitii capi bisericești. Intre alții 
a onoratu Maiestatea S’a si pe primariulu Sibiiului 
cu-o mica avorbire. Indata după acăst’a a facutu 
Maiestatea S’a revist’a companiei de onăre, care a 
presentatu armele, cu care ocasiune s’au presintatu 
imperatului Esc. S’a comandantele br. Ringelsheim, 
brigadierulu col. Kreisch si siefulu statului majoru 
col. Demel.

Maiestatea S’a a plecatu apoi in trăsură cu 
adjutantulu br. Mondel la steng’a, sub aclamatiu- 
nile entusiastice ale numerăsei populatiuni, insocitu 
de unu banderiu prin stradele decorate festivu si 
prin cele trei arcuri de triumfu impodobite cu 
guirlande de flori si cu stendarte imperatesci negre- 
galbine, apoi cu tricolorulu romanescu si ungurescu 
si cu bicolorulu sasescu. Pre amendăue părțile 
stradeloru erau asiediate deputatiunile numerăse de 
tierani romani si sasi cu standartele loru, tenerimea 
școlara, societățile industriare s. a. In apropierea 
casei comandantelui unde a descalecatu Maiestatea 
S’a, formau spalieru membrii comunității si a ma
gistratului, corpulu professoralu, preoții tuturoru 
confessiuniloru, gremiulu advocatiloru, autoritatile 
civile s. a.

Primirea a fostu insufletităre. La 6rele 11 
începură felicitările din partea diferiteloru corpora- 
tiuni bisericesci si lumești. Antaiu a fostu prii- 
mitu clerulu romano-catholicu apoi celu greco-catho- 
licu si greco-orientalu sub conducerea metropoliti- 
loru romani, in fine preotimea protestanta. Lupa 
aceste au urmata priimirea deputatiuniloru diferite
loru comitate si cetati, intre cari a comitatului 
Sibiiu, a cetatii si comitatului Brasiovu, a cetatii 
Clusiu s. a. După aceste urmara audiintiele pri
vate, cari inca au fostu numerăse.

După ameadiu visită Maiestatea S’a casarmele 
militari, institutulu de crescere franciscanu, asistă 
apoi la producerile datatoriloru la semnu si la ale 
pompieriloru. Săr’a fd illuminatiune grandiăaa. 

Maiestatea S’a datu ocolu prin cetatea festivu illu- 
minata insocitu fiindu in trăsură de Esc. S’a mi- 
nistrulu br. Wenkheim.

Astadi la 8 ăre dim. se tienfi revist’a armatei 
pe piati’a cea mare de esercitîu.

Din partea României libere sosi eri săr’a la 
7 ăre cu jțrenu separatu d. primu ministru 1. Bra- 
tianu, ministru de justiția Statescu, secrețariulu 
princiariu Coulin si colonelulu Baruzi.

Deputatiunea princiara din Romani’a va fi 
priimita in audiintia de săra la 5l/s ăre.

La ărele 8 săr’a va fi arangiatu in onărea 
prea înaltului ăspe unu conductu grandiosu de 
tortie.

Mane (in 12 1. c.) va asistă Maiestatea Ș’a 
la manevrele militare dela Christianu.

Priimimu din Sibiiu urmatoriulu telegramu: 
La bineventarea corporatiuniloru bisericesci ro

mane Maiestatea S’a a binevoitu a respunde; 
„Contezu cu deosebire in impregiura- 
rile critice de astadi lă fii acestoru bi
serici/

Deputatiunea României a fostu priimita di
stincta. Miercuri se reintărna.

Primariulu localu Gibel si oratorulu Gătt din 
Brasiovu priimira decoratiuni.

Sibiiulu a escellatu fărte cu festivitățile.
■ . :<1

Atragemu atențiunea cititoriloru noștri asupra 
corespundintieloru de mai giosu din Transilvani’a, 
la cari vomu reveni mai pe largu in nume- 
rulu venitoriu, in care vomu reproduce ai unu re
porta detaiatu despre decursulu lupteloru in comi- 
tatulu Uniadărei.

Naseudu 5 Septembre 1876.
Reintorsu dela siedinti’a universitaria a nou 

infientiatului comitatu Bistritia-Naseudu tie- 
nuta in 4 c., venu a Ve comunică unu scurta re
porta despre decursulu acestei adunari.

Dăr’ inainte de a face acăst’a voiu a aminti 
pro acurtu despre cele intemplate in Naseudu.

In 2 c. a tienutu comitetulu fonduriloru una 
siedintia plenaria in care s’a alesu unu iovetiatoriu 
pentru scăl’a normale din locu in persăn’a d. Ionu 
Jarda. Amu fostu asceptatu cu sete de a se per- 
tractă său celu pucinu a vedă inceputulu pertracta- 
rei proiectului de statutu, după cum s’a fostu con- 
clusu in siedenti’a corn, din 14 Augustu, inse nece 
amintire nu s’a facutu; din ce causa nu sein. Nu 
sciu pana candu se va amană acăsta affacere de 
atata importautia pentru administrarea acestoru fon
duri; nu sciu candu se va satisface dorintiei popu
lați unei fundatărie de a vedă odata regulata admi- 
nistratiunea fonduriloru cari ascăpta destulu de vreo 
10 ani, si care populatiune a si inceputu a crede, 
ca comitetulu amana staverirea unui normativu, său 
statutu cu intentiune. Speru si aștepta că anulu 
1877 se nu ne mai afle fara statutu.

Cu acăsta ocasiune s’au convocata si represen- 
tantii comuneloru din fostulu districtu alu Naseu^ 
dului pentru de a aduce ultimele omagie 111. Sale 
d. capitanu supremu Al. Bohatielu. Observu ca 
de multa nu a vediutu Naseudulu in sinulu seu 
unu numeru asiă frumosu de inteligentia si de po- 
poru. La 12 ăre s’a adunatu tăta inteligenti’a si 
cu representantii comuneloru, la vreo 300 persăne, 
la'institutulu gimnasiale de unde au mersu in cor- 
pore la d. capitanu Bohatielu. Aci d. vicariu Gr. 
Moisilu, prin una vorbire bine alăsa si bine sim

țită, ii multiumesce in numele p'oporatiunei de con
ducerea s’a si de ajutoriulu seu datu in t<5te direc
țiunile si la tăte ocasiunile in tempu de 15 ani 
catu a stătu in capulu acestui districtu. D. Al. 
Bohatielu cu ochii scaldati in lăcrime multiumesce 
inteligentiei si poporatiunei acestui districtu pentru 
manifestarea unoru simpathii atatu de caldurăsa; 
apoi după ce a facutu o scurta revista preste cei 
15 ani decandu a venita la conducerea acestui dis
trictu cu' firm’a vointia: si intentiune de a face 
multa pentru acestu districtu, ceea ce inse nu i-a 
successu asiă după cum a voita, ca-ci poterile i-au 
fostu mai mici decatu vointUa, — răga si reco- 
menda inteligentiei si poporului din acestu districtu 
nu că capitanu supremu, ca-ci atare numai este, ci 
in, calitate de cetatianu si frate: a) unire si armo
nia la tăte affacerile publice; b) a desbate si aplanâ 
ori-ce neintielegeri si ori-ce affaceri acasa si a nu 
merge la străini; c) a nu face multa politica resp. 
a restringe politic’a la interessele si agendele ce 
privescu prosperitatea si înaintarea acestui poporu; 
in fine promite, ca deși sărtea a voita se ne des- 
partimu după una viătia dulce de 15 ani, acăsta 
despărțire va fi numai corporalmente, anem’a si spi- 
ritulu seu va fi pururea la acestu tienutu. :

Săr’a s’a intrunitu inteligenti’a la unu ban
cheta arangiatu in onărea cetatianului A. Bohatielu 
la care au participatu preste 80 persăne. Toastele 
nu au lipsita. Sirulu acestor’a l’a deschisu d. vice- 
capit. Flbrianu de Porciusu pentru Maiestatea S’a 
si cas’a domnităria. Dintre toastanti amintescu pre 
d. Ioachimu Muresianu, dreg. Moisilu, Dr. P. Tanco, 
Dr. Moisilu si Dr. Popu pentru d. Bohatielu. D. 
profes. de musica A. Kunna ni-a delectatu in de
cursulu banchetului cu cateva piese esecutate de 
orchestrulu si chorulu studentiloru. Petrecerea a 
fostu fărte anemata si a duratu pana catra 2 ăre 
demanăti’a.

VeDU acum’a la adunarea constituanta 
a nou infientiatului comitatu Bistritia- 
Naseudu tienuta in 4 1. c. in sal’a ospelului o- 
rasianescu din Bistritia. La 10 ăre a. m. sal’a 
eră plina. De partea drăpta siedea romanii din dis- 
trictulu Naseudu, de a steng’a sasii din distr. Bis- 
tritiei; representantii celoru 30 de comune anessate 
dela comitatele invecinate erau distribuiti in ambele 
castre.

Indata după 10 ăre intră Illustr. S’a d. co
mite Hbssler si după cetirea decretului de denu
mire si după depunerea juramentului prescrisu -si 
ocupa scaunulu presidiale si prin una vorbire mai 
lunga prin care răga pre membrii comitetului a’lu 
sprigini in conducerea acestui comitatu, promitiendu 
de alta parte a fi dreptu facia de toti locuitorii a- 
cestui comitatu fara disținctiune de naționalitate si. 
confessiune, deschide siedinti’a constituanta a aces
tui comitatu.

Vorbirei de deschidere s’a respunsu din partea 
sasiloru prin d. parochu din Bistritia Gotl. Buda- 
ker si din partea Naseudeniloru prin d. prof. Mas- 
simu Popu, accentuandu-se de ambii oratori, ca nece 
unii nece alții nu au doritu acăst’a contopire a dis- 
tricteloru, ca mai bine le-a plăcuta a vietiui de 
sine, inse dăca legea ne impune, dedati a fi ascul
tători de lege, locuitorii acestoru districte voru a 
se supune si de asta-data legei si a remană cre- 
dintiosi tronului si dinastiei pentru totudeauu’a.

D. vicariu alu Naseudului propune a se duce 
protocolulu in tăte 3 limbele. D. presiedente res
punde, ca ar’ fi bene se se ascopte pana la facerea 
statutului său a regulamentului si pana atunci pro
mite a se esplicâ tăte agendele adunarei in tăte 
limbele, care părere se si primi.

Mai antaiu se cetescu numele membriloru din 
ambele districte, apoi se alegu comissiunile pentru 
transpunerea archiveloru, a averei ambeloru districte 
limitarea comitatului ai a cercuriloru etc........

Observu cu dorere, ca districtulu Naseudului 



a fostu reu representatu. Dm 130 membri abiâ 
a fostu diumetate; nu asiă din partea sasiloru, din 
80 si vreo 4 membri abiâ au lipsitu 3—4. Pana 
candu d-loru atata indiferentismul A fostu unu 
norocu, ca-ci nu a venitu nemica la votisare nomi
nale, ca ci noi si in prim’a siedentia remaneamu in 
minoritate. — Ei bine domniloru membrii 1 Dăca 
veți continuă si pre venitoriu asiă, si veți arată 
atata nepăsare facia de siedentiele comitetului, inca 
si acuma candu ne aflamu in maioritate, atunci ve 
intrebu asupra cui ve veți plânge, candu sasii ne 
voru dă numai ceea ce voru voi? cui veți multiuir*  
postpunerea interesseloru naționale din acestu cc 
rnitatu? Numai si numai d-văstra! Dăca nu ve 
temeti ca istori’a va face nota despre portarea si 
indiferentismulu d-văstre, intrebati-ve celu pucinu1 
conscienti’a d-v6stre de romanu. Cu deosebire pe 
cei ce supteti aleși de poporu a-rlu respectă si care 
însărcinare a-ti primit’o, trebuesce pe ve mustre 
copscienti’a pentru-ca nu a-ti satisfacutu detorintiei 
cu care suuteti deoblegati facia de poporulu ce v’a 
ouoratu cu încrederea. Său dăca interessele private 
nu ye permitu a face nece atata sacrificiu pentru 
bietulu poporu, atunci celu pucinu repasîti, nu pri
miți sarcine ce nu supteti in stare ale suportă, ci 
mai bene faceți locu la alții, cari voru fi in stare 
a aperă mai cu energia interessele poporului.

*) Nimicu pe lume mai naivu, decatu telegra
mele unoru prefecți de ai dlui Catargiu, cari cerea 
cate una miie (10Q0) lei noi că ajutoriu spre a 
potă scăte din urna pe cate unu candidatu alu gu- 
bernului, pre candu prefecții din Ungari’a si Tran
silvani’a avea puși la dispositiune fia-care cate 10 
— 50 mii fiorini.

**) A se vedă decretulu despre migratiune alu 
ministrului C. Tisza 22 Iuliu 1875 nr. presid. 674.

Siedinti’a venitărie a comitetului noului corni- 
mitatu se va tienă in 25 1. c. la 10 ăre a. m., 
iu care pre langa pertractarea propuneriloru ce le 
voru face comissiunile esmise, va veni ai alegerea 
comissiunei de a^ministratiune, care precum ne in- 
formăza legea va fi anim’a comitatului. In acăst’a 
comissiune vinu 10 membrii aleși. Se fimu deci 
cu multa precautiune si cu multu studiu la persă- 
nele ce voimu a alege. De alta parte se avemu 
gfigia, ca aci va veni votisare nominale. Apellezu 
deci la toti membrii comitetului din fostulu distr, 
aln Naseudului, ii rogu in numele interesseloru 
năstre naționale si locale a participă la acăsta a- 
dunare; ii rogu si-i deoblegu pre parola de a lasă 
ori-ce lucru de o parte si a veni la Bistritia. Ab- 
senti’a membriloru păte in tempulu celu mai de 
pprăpe pe dă ansa |de a fi condamnata de istoria.

După amădia-di s’a arangiatu totu aci unu 
bauchetu. Tpastele au decursq in tăte 3 limbile 
pentru comite, unirea, armoni’a si fratietatea sin
cera iptre romani si sasi, Despre adunarea din 
25 la tempulu seu.

Corespondentele.

Odorheiulu secuiescu 6 Sept. a. c.
Iu 4 Septembre a. c. s’a tienutu si aci adu

narea constitutiva a noului comitatu.
Nu voiu se făcu descrierea celoru decurse, 

pentru ca acele părta mai multu unu interesu lo- 
calu, puru si simplu secuiescu, care pe noi pucinu 
ne impărta. Singura impregiurarea, ca s’au alatu- 
ratu si unele comune sasesci si romanesci la noulu 
comitatu alu Odorheiului, me face a ve răpi aten
țiunea pentr’unu momentu dela alte agende cu 
multu mai ponderăse, pentru ca am vediutu ca 
s’au presentatu si unii sasi precum si preotulu ro
manu din Drausu, cari inca au luatu parte la a- 
dunare, inse ce3tu din urma mai multu numai că 
spectatoriu.

Preotulu sasescu din Erked, mi se pare cu 
numele Dr. Teutsch, s’a incercatu a’si esprime in 
limb’a germana parerea de reu, pentru ca vreo 
doue comune sasesci s’au ruptu de catra scaunulu 
Cohalmului si s’au incorporatu la acestu comitatu, 
unde nu au cu cine se se intieleaga, deărece sasii 
nu sciu unguresce, ear’ secuii nu precepu candu 
vorbescu si scriu ei germanesce. Apoi se planșe 
pentru ca elementulu sasu s’a datu prăda maghia- 
risarii secuiesci. Acăst’a vorbire a dlui Teutsch 
a fostu spriginita intr’unu limbagiu fărte reu un- 
gurescu de catra notariulu sasu din totu acelasiu 
locu. Deși ei erau numai doi afara de judele co- 
munalu se luptara c’unu curagiu demnu de-o causa 
atatu de momentăsa.

Inse secuii imbuibati, caror’a guvernulu de 
astadi le concede tăte usiurintiele, ertandulu prin 
lege a fierbe vinarsu cu caldarea fara nici o tacsa, 
intretienendule scăla reala si preparandii de stătu 
acolo, unde ei au unu gimnasiu catolicu, unu co
legiu reformatu si altulu unitariu, unde cea mai 
mare depărtare de centrulu comitatului este abia 
de 6 miluri, unde totu in acea apropiere ’si mai 
redica capulu alte 2 — 3 comitate: Muresiu-Osior- 
heiulu, Ciuculu si Hâromszăk-ulu, unde au percep-- 
toratele in apropiere, că se nu-i silăsoa a alergă 

perdiendusi timpulu si lucrulu, acești secui dicu, 
se școlara că tigrii asupr’a celoru doi sasi si cu-o 
turbare nespusa Ie plesniră iu facia, ca guvernulu 
uugurescu tocmai pentru aceea ia incorporatu aci, 
că se invetie unguresce, pentru ca eata disera ei, 
cati romani au fostu si suntu inca si astadi in 
comitatulu acest’a, toti suntu unguri si nu le ples- 
nesce prin minte a mai visă de Dacoromania; cul- 
tur’a ungureasca ia adusu acolo incatu astadi nici 
ca mai voiescu a vorbi altcum decatu unguresce; 
ba acei’a s’au lepadatu cea mai mare parte si de 
numele loru, cari nu se potrivesce pe limb’a lui 
^tilla, ca asia voru proceda dăr’ ei cu celelalte 
comune acum din nqu incorporate.

Mai trebuiene un’a offensa mai mare dupace 
ne au desnatiunalisatu o mare parte de romani si 
le-au rapitu limb’a prin apucaturile cele draconice, 
cari le amu descrisu in Nr. 11 si 12 alu Gazetei 
din anulu curentu, mai trebuiene ampjiintiare mai 
periculăsa că ceea ce ne așteaptă pentru comunele 
romane de nou jertfite?! ! —

Blicuresciț 8 -Septembre n. Reu a fa- 
cutu d. Catargiu ca nu s’a ratrasu dela ministeriu 
de buna voi’a sa celu pucinu cu unu anu inainte 
de acăsta, si era fărte bine, dăca l-a Ianuariu 
1876 nu mai află pe dn. Florescu in nici-unu mi
nisteriu, ca dsa păte fi bunu de ori-ct alta voca- 
tiune in stătu, dăra de ministru nu a fostu bunu 
nici-odata; ii lipsesce simburele pentru asemenea 
vocatiune.

Reu a nemerit'o si Camer'a actuala, ca a luatu 
la găna pe miniștrii din partit’a oppusa, in modu 
solidariu, adeca nefacundu nici-o distinctiune intre 
densii, după faptele loru. Lumea este de ex. fărte 
interessata că se vădia, din ce temeiuri ar’ potea 
fi condamnatu la vreo pedăpsa unu barbatu cumu 
este d. Dr. Nicolae Cretiulescu, nu pentru-ca d-sa 
este descendentele uneia din familiile cele mai vechi 
si mai de frunte ale tierei, ci pentru-ca in persă- 
n’a acestui barbatu de stătu chiaru adversarii sei 
cunoscu si trebue se cunăsca pe unulu din cei mai 
buni patrioti, probu, dreptu, totu-deauna midiuloci- 
toriu, sinceru si luminatu intre asia numit’a partita 
boierăsca si intre burgesfa, său dăca mai vreți, de
mocrația, ăra pre catu timpu fusese ministru de 
culte sub domni’a de mai inainte, celu mai zelosu 
promotoriu alu instructiunei publice. Său ca dăra, 
sub dn. Cretiulescu că ministru alu lucrariloru pu
blice, unii funcționari ori ingenieri străini voru fi 
abusatu de bunatatea animei sale? Amu vrea se 
cunăscemu pe cei mai onești dintre toti miniștrii 
staturiloru europene, caroru nu li se intempla ne
plăceri de acestea.

Dăra si mai reu face dn. ministru de acumu 
alu justiției, dăca sufere că se fia rapitu de passiu- 
nile unoru funcționari, cari calea domiciliulu mai 
multora dintre foștii partisani ai miniștpriului tre- 
outu. „Romanulu*  se pare ca ar’ voi se justifice 
acea procedura violenta cu brutalitati comisse sub 
d. Catargiu. Se se constate acelea brutalitati si 
nelegiuiri, acea arrogantia nesuferita a mai multoru 
prefecți si subprefecti ai dlui Catargiu, dăra se ne 
ferimu a introduce in viăți’a năstra publica jus ta- 
lionis, oefliu pentru ochiu, dinte pentru dinte, din 
testamentulu vechiu alu jidoyiloru; ca-ci acea poli
tica vechia jidovăsca considerata din tăte punctele 
de vedere este fatala, ea ar’ duce cu timpu dreptu 
in robi’a Babilonului. Resbunariie de partite au 
fostu in totu trecutulu României caus’a principale 
a ruinei la care ajunsese. Se nu’mi dica nimeni, 
ca atunci era boierii cari se sfasiiă in partite si 
chiamâ poteri străine in ajutoriu. Tocma pentru 
acăsta, cu atatu ar’ fi mai dorerosu astadi, dăca 
democrati’a ar’ aluneca pe calea nefericita a 
vechiloru boieri. După noj, vocatiunea patriotica 
si cea mai nobila a democrației este conciliare si 
niciodată resbunarea. Dăra abusurile, delictele, cri
mele, dilapidarea de bani publici trebue se fia pe
depsite. Fărte bine; dăra după care legi si pro
cedura? Cupru se păte acășta, că partit’a democra
tica se nu fi fostu in ptare a culege probe juridice 
de ajunsu in cei cinci ani ai p/inisteriului Catargiu, 

si se fia silita, că abia acumu, ajunsa la potere, 
se calce casele foștiloru funcționari spre a pune 
man’a pe ele? Ore inse după alarmulu ce se fă
cuse in camera, după publicarea actului de acusa- 
tiune ridicatu in contra ministriloru, se mai potea 
cugeta funcționari atatu de prosti, că se nu ascun- 
dia său se ardia ori-ce acte secrete ar’ fi mai avUtu 
in scriniele loru? Prin urmare ăta ca tăta proce- 
dur’a dlui Statescu se presenta in ochii lumei că 
un’a din acele vexațiuni, de care se intempla asia 
desu in Ungari’a contra serbiloru, in Transilvani’a 
contra romaniloru, ăra poporatiunei i se infiltra ve- 
ninulu spionagiului.

Inse chiaru acusatiunile ridicate contra fosti- 
loru miniștri ce suntu ele in comparatiune cu fap
tele celoru mai multi miniștri unguresci in cei năue 
ani fliu urma? Din tăte cate s’au vediutu ridicate 
in camera, cele care cumpanescu mai greu, atingu 
pe dd. Catargiu, Mavrogheni, Florescu si Lahovari; 
si chiaru acestea in comparatiune cu abusurile un
guresci, turcesci si multe austriace, apparu că nisce 
imitatiuni copilaresci *).  Pedepsiți neaperatu pe 
acei miniștri, dăca aveți legi applicabili la respon
sabilitatea ministeriala; vedemu inse mai multe in
culpări ridicate asupra loru, care cadu immediatu 
in sarcin’a maioritatiloru din camera si senatu; 
prin urmare dreptatea si logic’a inexorabila cere, 
că membrii aceloru maioritati inca se fia dati ne- 
smintitu in judecata, si inca păte cu mai mare 
dreptu decatu miniștrii. Ge feliu de legislatori, 
ce patrioti, ce romani suntu aceia, oari in cinci ani 
de dile nu cercetădia budgetele, ci le yotădia că 
din gluma, si nu vedu virementele dlui Florescu? 
La Vacaresci cu ei. Numai atunci va sta partit’a 
lui Marius cu a lui Sulla, a lui Gesaru cu a lui 
Pompeiu facia in facia, si consecentiele ? Lasamu 
se le judece lectorii, dăca in fapi’a mariloru evenL 
mente actuali e bine că lupt’a partiteloru năstre se 
fia inpinsa la estreme.

întrebarea dv. făcută in nr. 66 despre desti
tuirea mai multoru ardeleni si banatiani este la 
loculu seu. Pre catu cunăscemu noi acăsta causa 
delicata, ve potemu respunde numai atata, ca au 
fostu departati numai unii professori, cari se tieuea 
de scăl’a dlui Titu Maiorescu dela Iassi, că unii 
cari ar’ stă, Ddieu mai scie in ce prepusu; ăra 
ceilalți mai multi cari se afla in funcțiuni diverse, 
cati inca nu s’au naturalisatu (dreptulu de indige- 
natu), suntu provocati in modu peremptoriu, că se 
-si documentedie indigenatulu neaparatu pana in 1 
Ianuariu 1877, ca-ci in casulu contrariu nu voru 
mai fi suferiti in funcțiunile publice ale statului. 
Unora li se pare, ca acesta ar’ fi totu ventulu care 
bate de colo dela Dunarea de susu, carele nu mai 
păte suferi migratiunea in aceste parti**).  Năue 
inse ni se pare, ca acăsta este numai una rnesura 
patriotica de precautiune, pe oare ministeriulu nos
tru a vediutu ca trebuie se o iă in sensulu legi- 
loru patriei relative la naturalisatiune si cu luare 
in consideratiune seriăsa a situatiunei politice pre
sante, in care invasiunea cea mai violenta auBtro- 
ungurăsoa este totu asia du probabila că si cea 
russăsca. In ambele cașuri, ve lasu se judecați 
dv., care ar’ fi positiunea aceloru individi, cari că 
suditi străini s’ar’ afia in servitiulu statului roma- 
nescu. Chiaru interessulu loru personale cere că 
se ăsa din acea stare fărte curiăsa de amfibie. 
Numai apoi credemu, ca totu interessulu statului 
cere, că acei funcționari greci si bulgari, nascuti 
in Turci’a si Greci’a, cari nicLodata nu s’au natu
ralisatu conformu legiloru acestei tieri, in numeru 
preste cinci sute, se fia strinsi in pinteni că si asia- 



numitii ungureni, ae-si documentedie naturalisatiu- 
nea loru in acelasiu terminu, ăra in casulu con
trariu se fia departati la 1 Ian. din posturile loru. 
Ni se va dice, ca grecii si bulgarii n’au cui se 
tradedie secretele statului romănescu. Ore nu? Noi 
amu sci se implemu o lunga lista de asemenea ca
șuri, fia si numai din ultimulu periodu de 40 de 
ani, adeca dela Alex. Dim. Ghica si Michailu Sturdza 
pună ia Oarol.u I*),  De pjpe s’au folosita Rus- 
si’a in tăte campanieje sale si ce denuntianti mai 
fideli au avutu turcii câ dintre bulgari? In tăte 
minigțeriele vei afla greci si bulgari, inca si unii 
russi, de a caroru naturalisatiune mare, cumu se 
cere dela romanii de preste C&rpati, nu scie ni
meni nimicu. Differenti’a este numai, ca grecii si 
bulgarii suntu aparati prin connexiunile familiarie 
in care au intratu, candu din coutr^ romanii trans
carpatini nu se bucura de acestu mare avantagiu, 
de carele ei său nu vrău, său nu se șciu folosi câ 
grecii, câ bulgarii, arnautii etc. Cu aceste refle- 
xiuni noi nu vremu se pombatemu pe grecii si pe 
bulgarii immigrati in Romani’a, pretindemp numai 
mesura drăpta pentru toti. Celu ce vrea a servi 
României, se scia numai de unu juramentu si nu 
de dăue, se jure credintia neclațita numai patriei 
s^le adoptive; ăra dăca nu vrea, se ăsa din func
țiune. —

*) Dn. Mitileneu, directoru la minist. de ex
terne, barbatu de altumintrea seriosu, este grecu din 
Athen’a, si ne-ar’ placă se-i vedemu diplom’a de 
naturalisatiune.

La întrebarea particularia ve respundu, pa so
cietatea Transilvani’a inca nu si-a tienutu aduna
rea generale, prin urmare nici bursele nu s’au im- 
partitu; dăra eosourenții guntu multi.

In Societatea academica examinarea sintaxe 
inca nu s’a terminatu; merge inpetu de tofu, §-fu 
de §-fu. —

Sciri telegrafice. Belgradu 7 Șșptembre. 
— Ristici a adressatu astadi consuliloru a dău’a 
nota, semnalandu-le năue crudimij comise de turci 
in tienutulp Zaiciaru; acestu" tienutu a fostu cu 
totulu jafuitu, sate întregi au fostu arse chiaru sub 
ochii autoritatiloru turcesci. In tienutulu Alexinatz, 
au fostu arse 48 sate.

Conventiunea dela Genev’a nu e de locu re
spectata; turcii, indata ce diarescu Crucea roșia, 
tragu asupra ambulantieloru. Domineca au omoritu 
pe secretariulu comitetului Crucii roșie, in esercitiulu 
funcțiunii sale, după ce ’i taiasera braciele.

Incendiele aprinse de ordinaru in urm’a luptei 
n’au fostu justificare prin nici o necessitațe stra
tegica-

Procederea turciloru denota o sistema precon
ceputa d’a urmări ruinâsi esterminâ; nu mai e unu 
resbelu de popăre civilisate.

Cettinje 8 Sept. — Batali’a de' alaltaeri 
a avutu unu fiuitu fărte stralucitu pentru munte- 
negrini. Dervisiu-pasi’a s’a fostu decisu după o 
manevrare de mai multe dile, a lua fortulu Piperi, 
a taia asia comunicatiunea intre Kuoci si Munte- 
negru si a intrâ apoi in Muntenegru. Elu plecă 
cu 20 bataliuni Nizami, cu vreo 3000 Bași-bozuci 
si cu toti Zeibekii cati au mai soapatu cu vieati’a 
la desastrulu din urma. Diumetate din oștire treciî 
preste riulu Zet’a, cealalta diumetate remase in- 
deretu câ reserva. Comandantele muntenegrinu 
Bozo Petrovici plecă jndata cu țșele doue bataliuni, , 
cari erau la dispositiunea ’a înaintea turciloru si 
se luptă infocatu trei ăre pana soșirp alte dome 
bataliuni din Kucci si Sienic’a. La Trjebae si Dol- 
jasn’a-Glavica, chiai’a dela Piperi, a fostu lupt’a 
cea mai inversiunata.

Catra 5 ăre se rapedira muntenegrinii in a- 
saltu contră turciloru, ii respinseră p’acesti’a, spar- 
sera șirurile loru si ii goniră catra riulu Morava. 
2000 de turci au remasu morti, preste o miia s’au 
inecatu in Morava, restulu a fugitu la Podgoritza. 
Si pierderile muntenegriniloru suptu mari, pentru 

ca turcii au fostu diresu asupr’a loru din siese 
parti foculu artileriei. Numerulu mortiloru loru se 
urca la 67, alu ranitilo.ru la 122. Turciloru li s’au 
luatu multe arme si trei stendarte.

D e 1 i g r a d 7 Sept. Situatiunea militară in 
valea Moravei este urmatărea: Oernajeffu ’si inta- 
resce positiunile firme ce le ocupa; cu deosebire 
positiunea deja Djunis a jptarit’o in cea mai mare 
iutiăla cu siantiuri pentru artileria si infanteria. 
Turcii, preste 40.000 la numeru prodomnescu te- 
renulu dela muntele Jastrebatz iucependu de-a lun- 
gulu tiermu'lui stengu alu Moravei pana catra apusu 
unde mâi in faci’a Deligradului se vărsa unu rin- 
letiu in Morav’a, intregu tiermulu dreptu alu Mo
ravei este inse liberu de turci. Alexinatzulu a fostu 
parasitu de catra populatiunea serba si positiunile 
sale le-a ocupatu si le apera majorulu Iovo Popo- 
vici cu 10.000 Infanteria si cu 10 baterii de 
tunuri.

Turcii suntu convinși despre aceea, ca posi
tiunea presenta a lui Cernajeffu este fărte tare. Ei 
operădia cu pucina precepere, incețy si fara succesu 
contra fortificați unei dela Djunis. In 5 Sept, au 
incercatu a atacă loculu acest’a, au fostu inse si
liți in urm’a unui focu de artileria concentricu a 
se retrage. In 6 Septembre reinoira turcii ataculu 
pe intrăg’a linia, inse ărasi fara successu. Sorbii 
au avutu numai mici pierderi cam la 100 vulnerați, 
cari au intratu sub ingrigirea ambulantiei russe, 
care se afla stabilita in Djunis. Turcii câ ataca
tori trebuie se fi avutu mari pierderi. — Horvato- 
vici a gonitu avant-gardele turcesci dela Topolnitza 
si se afla acuma intre Topolnitza si Gramad’a.

Budapest’a 10 Septembre. Diariulu „Pest. 
Lloyd“ publica unu telegramu din Constantinopole 
ddto 8 Septembre a. c. in care se dice, ca consi? 
liulu de miniștrii alu înaltei Părte ar’ fi decisu a 
pune de conditiune la inchiaiarea păcii urmatărele 
puncte: Depunerea principelui Milanu, alege
rea si investitnr’a unui nou principe alu 
Serbiei, mai multe modificați uni ale preroga
tivelor Serbiei, cei suntu garantate prin tracta- 
tulu de Pariau.

Vi din 10 Septembre (Tel. off.). Turcii au 
inaintatu pe tiermulu stengu alu Moravei pana la 
Sveti Nicola lenga Ștolaz.

Constantinopole 9 Septembre. Inalt’a 
Părta a promisu solemnelu, ca va concede câ ba- 
seric’a bulgara se fia cu totulu separata de 
patriarchatulu grecescu.

Londr’a 9 Sept. — Lordulu Stratford de 
Redcliff recomenda intr’o scrisăre acțiunea unanima 
a celoru siese poteri garante pentru resolverea ces- 
tiunei orientului prin stabilirea de state autonăme 
dela marea Năgra pana la marea Adriatica.

Zar’a 10 Sept. — In urm’a invasiunii tur
ciloru, refugiatii din Hertiegovin’a si multi mun- 
tenegrini din Grahovo trecu pe teritoriulu austriacu.

Athen’a 10 Sept. — Din Oret'a se apuntia 
ca Redif-pasi’a, guvernatorulu acestei insule, a 
arestatu fara nici unu motivu pe d. Mizotakis, de- 
putatu in adunarea generala a Cretei, transportan- 
dulu pe unu vajșu. Poporulu a cerutu liberarea lui. 
Iritatiunea e enorma, e temere ca se voru face fi 
alte arestări.

Berii nu 9 Sept, — Generalulu Manteuffel, 
intorcanduse dela Varsiovi’a, unde a fostu tramisu 
spre a conveni cu imp. Russiei, a fostu priimitu 
eri de imperațulu Germaniei Wilhelm la Merseburg 
si a trecutu astadj prin Berlinu ducanduse la Var- 
zin, unde se afla principele Bismark.

V i e n ’a 10 Sept. — Imperatăs’a E1 i s a b e t’a 
a sositu in 8 1. c. incognito in Athen’a, câ se vi- 
sitedie anticuitatile de acolo. Luni se va reintărce 
earasi la Miramare.

SOCIETATEA ACADEMICA ROMANA.
Siedinti’a dela 16 Augustu 1876.

Presiedinte, A. Treb. Laur ia nu.
Membrii presinti: Odobescu, Massimu, 

Ionescu, Sionu, Baritiu, Caragiani.

D. presiedinte declara sesiunea anuale a socie
tății deschisa.

D. secretariu-generale da citire reportului de- 
claratiunii.

Societatea nefiindu in numeru regulamentariu 
spre a potă tienă siedintia plenaria, se constituie in 
conferintia filologica.

Siedinti’a se rădică la 6 ăre post-meridiane. 
Presiedinte, A. Treb. Laurianu.

Secretariu ad-hoc, G. Sionu.
Siedinti’a dela 17 Augustu 1876.
Presiedinte, A. Treb. Laurianu.
Membrii presinti: G. Baritiu, I. Ghika, 

G. Sionu, Al. Odobescu, I. C. Massimui 
I. Caragiani, Al. Romanu, V. Babesiu si 
N. Ionescu.

Se da citire processului verbale alu siedintiei 
precedinte si se adopta,

D. Odobescu observa ca, după mărtea re
gretatului membru alu societății, P. Poenaru, so
cietatea remaindu compusa numai din 20 membrii, 
după statute maioritatea membriloru, spre a potă 
tienă siedintie plenare, este de 11 membri, dăr’ 
din numerulu membriloru activi s’ar’ cadă se se 
scada si d. Papiu Ilarianu, pe catu timpu e de 
notorietate publica cunoscutu, ca e incapabile d’a 
participă la lucrările societății si atunci s’ar’ potă 
tienă siedintia plenaria numai cu 10 membri.

Acășta observ^tiune provocandu mai multe pă
reri, s’a decisu a se reservâ pentru o siedintia candu 
voru fi in numeru de 11 membrii.

D. Laurianu face istoriculu successiunii re- 
posatului generalu C. N. Herescu, după care se 
vede ca averea pe admiuistrăzi de o curatela nu
mita de primariulu capitalei si compusa din preo- 
tulu bapericii St. Vineri; din d-s’a câ represintante 
alu societății, sub presiedinti’a d-lui C. Mânu, ca 
numitulu presiedinte a incassatu veniturile si pana 
acum n’a datu comptu de gestiunea s’a, după ori
câte staruintie s’au pusu din partea colegiloru sei. 
După mai multe observatiuni si opiniuni, cari au 
datu locu la discusiune asupra acestei materii, se 
admite parerea dlui N. Ionescu, d’a se numi o co- 
missiune, care se studieze cestiunea si se propună 
societății solutiunea cea mai nemerita. S’au alesu 
in acăsta comissiune dnii: Ionu Ghika, A. Odobescu 
si V. Babesiu.

Siedinti’a se redică la 6 ăre post-meridiane. 
Presiedinte, A. Treb. Laurianu.

Secretariu ad-hoc, G. Sionu.
Siedinti’a dela 18 Augustu, 1876.
Presiedinte, A. Treb. Laurianu.
Membrii presinti; Babesiu, Odobescu, Caragiani, 

Massimu, Baritiu, Ghika, Romanu, Sionu.
Se da citire procesului-verbale alu siedintiei 

precedinte si se adopta.
D. Presiedinte comunica flăue epistole din par*  

tea d-loru membrii ai societății N. Cretiulescu si 
Canonicu Timoteiu Cipariu, prin cari făcu cunoscutu, 
ca nu potu veni la societate in sesiunea actuala, 
fiindu impedecati de diverșe impregiurari.

Se mai comunica respunsulu institutului archeo- 
logicu germanu din Rom’a relativu la primirea pu- 
blicatiuniloru ce i-s’au tramisu de societate.

D. Laurianu oferă pentru bibliotec’a societății 
unu esemplaru de Biblia sacra Amharica 
vertitu Abu-Rumi Habessinulu.

D. Al. Pencovici oferă trei opuri intitulate: 
Codex argenteus sive sacrorum evangeliorum 
versionis goticae fragmenta; Decern codices 
ar gen tei, redivina folia cum foliis contiguis et 
intermediis; Codices Gotici ambros i ani sive 
Epistolarum Pauli Osrae Nehemiae versionis 
goticae fragmenta.

D. Caragiani oferă unu esemplaru din Odys- 
sea si Batrahomiomahia lui Omeru, traduse 
de d-sea.

Societatea primesce aceste oferte, rostindu 
multiamirile săle domniloru donatori.

Se comunica respunsulu de multiamire alu dloru 
Max Miiller, Leptius, Adolf Toller si Grant Duff, 
membrii onorari numiți de societate in anulu 
trecutu.

D. Președinte supune corupturile presintate 
de casiarulu societății. Se decide a se recomenda 
comisiunii respective.

D. Ghika propune si societatea admite a se 
face întrebare formala direcțiunii casei de depuneri 
si consemnatiuni, ce mesuri a luatu pentru desdau- 
narea bonurjlom societății academice, cari au dispa
rata din casa,

ranitilo.ru


Se propune a se alege comisiunile pentru di
versele lucrări ale societății. D. Odobescu e de o- 
piniune ca comisiunea, ce se va numi pentru cer
cetarea reportului delegatiunii si a compturiloru, se 
fia mai numerbsa, pentru ca se păta indica si lini’a 
de urmare a activitatii societății pentru viitoriu.

Se admite ca acbsta comisiune se fia compusa 
din 5 membrii, si se alegu d-nii I. Ghika, Odo- 
bescu, Babesiu, Baritiu si Sturdza.

Se alege comisiunea pentru cercetarea situati- 
unii bibliotecei in persbn’a d-loru Odobescu, Cara- 
giani si Romanu.

Pentru esamin&rea elaborateloru venite la con
curau, se decide a se întruni toti membrii in co- 
missiune filologica.

D. Președintele propune si societatea primesce 
că secțiunile se se intrunbsca si se se constituie.

Siedintia se redica la 6 bre postmeridiane. 
Presiedinte, A. Treb. Laurianu.

Secretariu ad-hoc. G. Sionu.
. L” . . J * • 1

A. Moli, Tuchlauben, aprope de Bazaru, 
in Vien’a.

Siedinti’a dela 19 Augustu 1876.
Presiedinte, A. Treb. Laurianu.
Membrii presinti: Sionu, Romanu, Massimu, 

Caragiani, Odobescu, Baritiu, Ionescu, Babesiu, 
Ghic’a.

■ Se da citire processului-verbale alu siedintiei 
precedinte si se ad6pta.

Se comunica o epistola a dlui P. S. Aurelianu, 
prin care face cunoscutu ca, aflandu-se intr’o mis- 
siune de stătu la Vien’a, ntt pbte lua parte la lu
crările Societății academice in anulu acesta; totu- 
deodata se primesce cate unu esemplariu din ope
rele sale intitulate B u c o v i n ’a si T i 6 r ’a n b s t ra, 
oferite pentru bibliotec’a societății.

Se da citire unei adresse a dlui P. S. Aure
lianu, prin care comunica societății observatiunile 
meteorologice făcute de sc61’a de agricultura pe cele 
d’antaiu 7 luni din anulu acesta. Se decide a se 
recomendâ secțiunii de sciintie.

Societatea, constituindu se in comissiune filo
logica, procede la citirea si esaminarea manuscrip
tului despre BÎntactic’a romana venitu la concurau, 
după c» mai antaiu se alege reportoru pentru acb- 
st’a d. AL. Romanu.

Siedinti’a se redica la 6 6re post-meridiane. 
PreBiedinte A. Treb, Laurianu.

Secretariu ad-hoc, Sionu.
Siedinti’a dela 20 Augustu 1876.
Presiedinte, A. Treb. Laurianu.
Membrii presinti: Sionu, Romanu, Babesiu, 

Caragiani, Baritiu, Odobescu, Massimu.
Se da citire processului-verbale alu siedintiei 

precedinte si se adopta.
Se comunica o adressa a diui Dim. Aug. Lau

rianu, prin care supune societății patrusprediece din 
Filipicele lui Cicerone, traduse de d-sa, 
cerundu avisulu societății ddca notitiele literare, ce 
le-a facutu pentru Filipic’a antai’a si a d6u’a, se 
admitu, spre ale continuă, si in cele urmatbre.

Se recomanda secțiunii filologice spre a da 
avisulu ce se cere.

Societatea, constituita in secțiune filologica, se 
ocupa cu citirea manuscriptului sintacticei ro
mane.

Siedinti’a se redica la 6 bre post-meridiane. 
Presiedinte, A. Treb. Laurianu.

Secretariu ad-hoc, Sionu.
Siedinti’a dela 21 Augustu, 1876,
Presiedinte, A. Treb. Laurianu.
Membrii presinti: Caragiani, Baritiu, Sionu, 

Romanu, Odobescu, Massimu, Babesiu, I6n Ghica.
Se da citire procesului-verbale alu siedintiei 

precedinte si se adopta.
Di Odobescu oferă pentru bibliotec’a societății 

unu esemplariu din statutele Academiei regale de 
sciintie din Berlinu, unu dictionariu etimologicu 
alu limbei francese de Brachet si o gramatica is
torica a limbei francese de Branchet si Reiff, dic- 
tionariulu etimologicu alu limbei russesci in dbue 
tomuri.

Societatea le primesce cu mare multiamire.
Se continua citirea si esaminarea manuscrip

tului despre sintactic’a limbei romane.
Siedinti’a se redica la 6 bre post-meridiane. 

Presiedinte, A. Treb. Laurianu.
Secretariu ad-hoc, Sionu.

Noutati diverse.
(Manevrele dela Feldsberg' din Mo- 

ravi’a), la cari a asistatu Maiestatea S’a inainte 
de a veni in Transilvani’a s’au finitu in 7 Sept, 
a. c. In diu’a acăst’a au fostu tbte trupele con
centrate sub arme. Maresialulu archiduce Albrecht 
a luatu comand’a preste intrâg’a armata de 40,000 
fețiori cu 6000 cai si 124 tiinurL. Principele de 
cor6na Rudolf a comandatu regimentulu seu de ar
tileria Nr. 2. Maiestatea S'a a luatu cu suit’a de- 
junulu in castelulu dela Funfkirchen apoi a facutu 
revista, in care timpu plouă, tare. Populatiunea 
din giuru s’a fostu adunatu in numeru mare sa- 
lutandu pe Maiestate cu caldurâse si omagiale a- 
clamatiuni. După revista a esprimatu Maiestatea 
S’a generaliloru "si brigadieriloru-coloneli multiumi- 
rile Sale. Celoru doi comandanți de corpu lea datu 
Mai. S’a man’a. Imperatulu se intbrse apoi la 
Feldsberg; Archiducele Albrecht a datu apoi cetire 
biletului de mana imperialu in care multiumesce 
Mai. S’a trupeloru pentru bun'a loru atitudiue in 
totu timpulu manevreloru, multiumindu si din par- 
tei comandeloru si trupeloru; trupele s’au asiediatu 
apoi in cantonamente lenga drumulu de feru astep- 
tandu se fia transportate inca in diu’a aceea. In 
24 bre trebuiesce. se fia transportate fara turburare 
a circulatiunei private 34,000 fetiori si 800 cai.

— (înscrierea la gimnasiulu din 
Bradu.) Cetimu in WT. R.*:  La gimnasiulu rom. 
gr. or, din Bradu comt. Zarandului si scblele nor
male de acolo se voru incepe prelegerile pro an. 
scol. 1876/7 in 3 Sept. c. v. ear’ înscrierile voru 
fi in 1 si 2 Sept, ceea ce se aduce la cunoscinti'a 
publica spre orientare celoru interesați. Bradu 27 
Aug. 1876 N. I. Mihaltianu, directoru.

— (Nou’a f6ie ungureasca), care va 
apare in Clusiu pentru interessele partitei conser- 
vatbre va portă d.upa „M. H.*  numele „$!bredbs“ 
(deșteptare). Redactoru va fi d. Ioanu Asboth. A- 
cbst’a fbie se vede va face mare concurintia lui 
„Kelet“. —

— (Cumpărare de arme si de muni-
tiuni de resbelu.) „Cur. fin.“ voiesce se scia 
ca ministeriulu de resbelu din Romani’a ar' fi trac- 
tatu cu representantulu unei case americane pentru 
o furnitura (liferatia) de pusei. J

(Societatea Crucei-rosie). Foile romane 
publica neincetatu Ia listele de ofranda, cari s’au 
primitu d$ comitetulu centrala. Din aceste liste 
vedemu ca atatu subscriptiunile in bani catu si 
ofrandele de totu feliulu de obiecte necessare răni- j 
tiloru au avutu pana acj unu resultațu din cele 
mai frumâse. Intre alții a oferitu si Regi’a mono
polului tutunuriloru 100 kilograme tutunu in una 
miia pachete. —

— (Consiliulu generalu de instruc
țiune) din Romani’a s’a convocatu pe diu’a de 1 
Septembre, c. v. spre a se ocupa de programele 
scăleloru primare si secundare.

— (Sc61 e 1 e in Marea-Britania). — 
După ultimele date oficiale numerulu scâleloru in
spectate ale Angliei si ale tierii de Galles, se redica 
la 13.243 cu 2,146.990 școlari. Scoti’a numera 
2,529 sc61e cu 302,262 elevi. In catu privesce 
Irland’a datele oficiale au datu la 1 lanuariu 1875 
o cifra de 7,257 scble si 1,006,121 școlari; inse 
abia a trei'a parte din elevii inscrisi frecuentbza 
sc61’a. Resulta dbr’ pentru Marea-Britania unu to- 
talu de 23,029 scble si de 3,455,373 elevi.

(Cursurile
la bursa in 12 Septembre 1876 stâ asia:

Galbini imperatesci — —' 5 fl. 87 cr. r, a,
Napoleoni — _ — 9 Jt 78 ’r n
Augeburg — —. — 102 n 15 * ff
Londonu — — — 122 w 66 w fi
Imprumutulu nationald — 69 n 85 ft
Obligațiile metalice vechi do 5°/0 66 r 60 0 n
Obligațiunile rurale uugare 75 f» 20 n n

n ff temesiane 73 n 75 * n
j» jf transilvane 74 50 fi J9
W !9 croato-slav, 86 !9 — fi n

Acțiunile bancei — ■ — 863 ■— n n
„ creditului — — 146 30 M n

Tlpnnaifn*  B1’asiovu: (x*)  Ferd. Jekelius, ap.; 
(xf) S. P. Mailatu; (x) Dem. Eremia;

(x) Ed. Kuglbr, apothec.; Bistritia: (x) Carolu Laîig, 
apothecariu; Dev’a: (x) Greg. Lengyel, apotliecariu; 
Deesiu: (xf*)  Sam. Kremer; Sant-Martinu: (x) Ed. 
Fischer, apoth.; Alb’a-Iuli’a: (xf) .Tul. Frdhlich, apo
thecariu; Sibiiu: (xf) c. Miiller, apoth.; (x*)  Friodericti 
Thallmayer; (x*)  F. A. Reissenberger; Uior’a; (x)' 
Al. C. Ujvary, apothecariu; Tergulu-Muresiuiui: (x) 
M. Bucher; Ili’a muresiana. (x) C. Hoffinger, apo
thecariu; Mediasiu: (xf) J. F. Guggenberger; S. Sa- 
besitt: (x) J. C. Reinhardt, apothecariu; Petrosieni: 
(x) G. Gerbert, apothecariu; Rupea (Cohalmu): (x) Ero- 
dii lui Sam. Nagelschmidt, apoth.;' Sighisibra: (x)
2—10 Josifu B. Teutsch.

In insțitutulu intimitu mai inainte

SPITZER
se primescu in pensiune invatitțcei cu pre- 
tiuri moderate. Priyighiare ingrigița si 
conscientidsa, locuintia sanetosa, tocu largu 
de jocu a casa si una buna intretienere.

2~3 A. Friedrîch.

Pravuiu Seidlitz
din

stabilimentul!! lui Moli.

Acestu pravu numai atnixci este 
germinu, candu se va vede, ca pre otichettla fia- 
carei cuthie este imprimatu vulturulu si firm’a mea.

Prin sentintie penale judecătorești s’a constatatu de 
repetite ori falsificarea firmei si a mareei mele scutit$rie ; 
pentru aceea admoniezu si făcu atentu pe onor, publicu, câ 
se se feresca de a cumperâ asemeni falsificatiuni, cari suntu 
preparate cu scopu de a iusielâ.

Pretlulu unei cuthibre originale sigilate este 
* 1 fi. v. a.

Se afla genuinii la firmele însemnate mai la vale cu x.

Rachiu de trevere (drojde)
(Ieștii atu cu sare. (Franzbrauutwein).

Acest’a este medicamentulu celu mai siguru si de mai 
mare incredere, mediculu propriu intru ajutoriuîu omenimei 
suferinde la totu feliulu de infiamatiuni interne si esterne, 
contra celoru mai multe morburi, vulnerați de tdta natur’a, 
contra dorerei de capu, de urechi si do dinți, contra vete- 
mariloru vechi si a raneloru deschise, contra racului, a 
aprinderiloru, a ochiloru inflamați, contra asia numiteloru 
pocituri seu intiepenituri, candu in urm’a unoi receli unu 
membru alu corpului nu se mai pote ipiscâ, cu unu cuventu 
contra morburiloru si vetemariloru de tdta natur’a.
Se capeta in butelibre dimpreună cu instrucțiunea 
necessaria spre a se potb folosi cu 80 or. val. a.

Genuinu numai la firmele insemnate cu t.
Untura de pesce

de
Krotin Corap. 
iu llergeu (Norvegi’a).

Acesta untura este unic’a, care intre tdte sortele si 
calitatile de untura, ce obvinu in comerciu, este mai potri
vita spre scopuri de medicina.
Pretiulu unei butelie dimpreună cu instrucțiunea 

necessaria 1 fl. v. a.

Genuina la firmele insemnate cu *.

Redactoru respundietoriu si Editoru

1AGOBU MURESIĂNU.
Editiunea: Cu tipariulu lui

IOANE GOTT si flin HENRIOU.


