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Imperatuiu in Sibiiu.
Sibiiu, in 1/13 Sept. 1876.

Precandu prindu păn’a in mana câ se scriu 
aceste ronduri, Maiestatea Sa imperatorele este 
inca in mediuloculu nostru, inse pre candu cetitorii 
„Gazetei" voru ceti aceste ronduri ale mele, pre 
atunci inaltulu ăspe din sinulu nostru va fi ajunsu 
dejâ la loculu resiedintiei sale, deărace preste pu-, 
cine ăre ne va parași, plecandu inapoi catra Vien’a 
si ducundu cu sine reminiscintiele cele mai plăcute 
despre devotamentulu, iubirea si neclintit’a incre- 
dere, ce unu bunu suveranu păte se aștepte si păte 
se intempine la popărele sale. Inse pre catu de 
mare ni-a fostu bucuri’a la sosirea Maiestatii Sale 
aici, pre atatu de mare ne este acum întristarea, 
candu se duce din mediuloculu nostru. O singura, dăr 
buna consolare ne mai remane inse, si acăst’a este 
dulcea suvenire a acestoru pucine dile de rara bucuria si 
firm’a convicțiune, ca Maiestatea sa, câ unu bunu 
părinte alu popăreloru sale, nu va da uitării, ca 
aici in estremele parti sudu-ostice ale monarchiei 
traiesce unu poporu, ce se numesce poporu romanu, 
si care in poterea sacrificieloru si a meriteloru sale 
pentru patria si tronu astăpta cu dreptu cuventu 
mai multa considerare din partea regimului Maies
tatii Sale

Despre aceste voiu avă tempu si de alta data, 
acum voiu inse se ve comunicu in liniamente prin' 
cipali totu ce s'a intemplatu mai momentosu in 
cele trei dile din urma, deărace sciu, ca despre 
cele petrecute in diu’a sosirei Maiestatii Sale in 
Sibiiu, ati primitu deja reportulu necessariu, la care 
asiu avă se mai adaugu in totu cuprinsulu seu res- 
punsulu, ce Maiestatea S’a Fa datu capiloru base- 
riceloru romane, si anume Excelentiei Sale dlui 
metropolitu Dr. V a n c e a si clerului condusu de 
dinsulu i-a respunsu: „Sum convinsu de sincerita
tea sentieminteloru esprimate si potu se ve asecuru, 
ca prosperitatea locuitoriloru de ori-ce confessiune 
Mi diace la anima de o potriva. Sum prea multia- 
mitu, ca in sinulu poporului de confessiunea D-văstra 
domnesce intielegerea fratiăsca si pacea neturburata; 
staruiti si pre venitoriu, câ prin zelăs’a împlinire 
a sântei missiuni se pastrati la poporu acestu 
scumpu tesauru, precum si credinti’a si respectulu 
de lege, si fiți siguri, ca recunoscinti’a Mea va 
insoci totu-deun’a acăst’a activitate a Dvăstra. Pri
miți multiumit’a Mea pentru devotamentulu aretatu." 
— Escellentiei sale dlui metropolitu Romanu si 
clerului seu i-a respunsu: „Primescu bucurosu es- 
pres8iunea omagieloru si a devotamentului Dvăstre. 
In momentele grele de astadi este grea missiunea 
tagmei preotiesci, si am o multiamire deosebita, 
caudu vedu, ca clerulu romanu transilvana -si im- 
plinesce consciintiosu acăsta missiune si nisuesce a 
intari pe credintiosii sei in încredere catra tronu 
si patria, in concordia fratiăsca si in respectu facia 
de legi. Dorescu din anima, câ activitatea Dvăstra 
in acestu respectu se fia incoronata de celu mai 
bunU successu. Pre acestu terenu poteti se contati 
siguru pe recunoscinti’a si spriginulu Meu."

Mai departe observu, ca la prandiulu din 10 Sept, 
au partecipatu si metropolitii romani Dr. I. Vancea 
si Mironu Romanulu, apoi episcopii Mihailu Pavelu, 
Ioanu Metianu si Victoru Mihâlyi.

Diu’a de luni, 11 Septembre, s’a petrecuta 

mai vertosu cu revist’a trupeloru pe campulu de 
esercitiu, după care a urmatu Defileulu, care a fa- 
cutu onăre tienutei militari a soldatiloru transilvani. 
După aceea s’a tienutu o manevra mai mica. — 
Catra 1 ăra din di Maiestatea S’a se reintărse in 
orasiu si cercetă mai multe institute, intre cari 
scăl’a de cădeți, Theresianulu si alte institute. Ca
tra ărele 5 Maiestatea S’a primi in audientia de- 
putatiunea României. Din sorginte demna de cre- 
dintia sciu, ca primirea acestei deputatiuni a fostu 
cordiale, amicale si preste totu distinsa. La pran
diulu de astadi partecipara: ministrulu br. Wenk- 
heim, deputății României Ionu Bratianu, Statescu, 
Coulin, Cotroutiu, prefectulu comit. Brasiovu Szenti- 
vânyi s. a. Săr’a la 8 ăre a avutu locu unu con- 
ductu de tortie de vr’o optu sute de persăne. Cu 
acăsta ocasiune presiedintele pompieriloru Dr. Lind- 
ner, adressandu-se catra Maiest. S’a, In. care se aflâ 
in ferăstr’a deschisa a cortelului seu, esclamă unu 
poternicu „se traiăsca", care urare trech apoi in 
undele multimei si pareâ ca nu voiesce a se mai 
fini. —

In 12 si 13 Septembre înainte de amădi se 
tienura manevrele cele mari, la cari Maiestatea S’a 
partecipă din diori de di pana pre la 1 si 2 ăre 
după amădi. Cu acăsta ocasiune trupele transilvane 
au datu . prim’a proba pre pamentulu patriei loru 
inaintea suveranului despre capacitatea si desteritatea 
loru militare. Si potemu dice, ca successulu a fostu 
splendidu si imbucuratoriu. Maiestatea S’a si-a 
esprimatu deplin’a multiumire in autografulu seu 
catra comandantele Ringelsheim, caruia i-a of- 
feritu in semnu de recunoscintia ordinulu cu corăna 
alu crucii de feru class’a prima.

In 12 Sept, după amădi Maiestatea S’a cer
cetă institutele de invetiamentu si basericele din 
locu, si anume gimnasiulu de stătu, celu evangelicu, 
baseric’a catedrale evangelica, seminariulu gr. or. 
romanu si monastirea ursulineloru. — In 13 Sept, 
după amădi Maiestatea S’a încetă de a mai face 
escursiuni, sciindu ca săr’a la 7 ăre si 10 minute 
are se plece pe drumu. La prandiulu din acăsta 
di au partecipatu numai militari. Pre la ărele 7, 
candu Maiestatea S’a avea se plece, se implura 
stradele de ămeni din orasiu si din tăte satele ve
cine; orasiulu se illumină si banderie de tierani 
așteptau se insociăsca pre Domnitoriu pana la gara. 
La ăr’a numita Maiestatea S’a se puse pre caru si 
in cateva minute a ajunsu la gara, unde s’a des- 
partitu de catra notabilii si prelatii, cari erau de 
facia: metropolitulu Romanu, superintendentulu Dr. 
Teutsch, episcopulu rom. cath. Fagarassy, prefectulu 
Sibiiului Wăchter si alții, dandu cu toti man’a de 
despărțire 8i destingundu pre fia-care cu cateva cu
vinte cordiali. Indata ce s’a datu semnulu de ple
care, mulțimea poporului a eruptu in strigate en- 
tusiastice de: „Se Traiăsca" !

Astfeliu potemu dice, ca Maiestatea S’a a fostu 
pre neașteptate la noi, si deși acum nu mai e la 
noi, totuși este cu noi, si noi suntemu si vomu fi 
cu trupu si sufletu, cu avere si viătia cu Elu si 
pentru Elu.

In fine mi mai permitu se observu o singura 
impregiurare, care caracterisăza pre deplinu anim’a 
cea buna si semtiulu de dreptate alu Maiestatii 
Sale. Mai multi dintre cei ce au avutu fericirea de 
a fi presentati Maiestatii Sale câ membri ai dife- 
riteloru deputatiuni si corporatiuni mi-au comuni- 

catu, ca Maiestatea s’a ar fi intrebatu pre mai 
multi dintre funcționarii publici, dăca pricepu bine 
tăte trei limbile patriei, si vediendu ca cei mai 
multi fura siliți a mărturisi, ca limb’a romana nu 
o pricepu bine, li-ar fi recomandatu seriosu, se in- 
vetie acăsta limba, dăca voiescu a ocupâ funcțiuni 
publice in Transilvani’a. — Dăca ar sci Maiestatea 
Sa, ca ce dificultăți intempina limb’a romana chiaru 
aici in sinulu Transilvaniei, atunci credemu, ca ar 
fi facutu si mai multu in acestu respectu.

BrasiOvn 3/15 Sept a. c. 1876.
Despre cele intemplate in Sibiiu in decursulu 

petrecerii Domnitoriului acolo, reportamu la altu 
locu; aici inse, unde vremu se facemu o revista 
asupr’a situatiunei, observamu numai atat’a, ca 
acăsta escursiune neașteptata a Domnitoriului la 
trupele din Transilvani’a, concentrate Ia Sibiiu, ne 
face a conchide, ca Maiestatea S’a este ingrigitu, 
simte si prevede mari eventualitati, cari voru avă 
a pune de nou la proba poterile sale armate. Pre
candu imperatorele russiloru dimpreună cu princi
pele de corăna cutreerara totu intinsulu Russiei, 
spre a se convinge in persăna despre starea ar
matei si preste totu a mediulăceloru de resbelu, 
pre atunci si Maiestatea S’a Domnitoriulu nostru 
face escursiuni in cele mai estreme parti ale mo
narchiei totu cu scopu de a-si castigâ convicțiune 
despre dibaci’a militare de o parte, ăra de alta 
parte despre spiritulu ce domnesce in castrele ar
matei sale. Fia, câ aceste escursiuni ale Maiestatii 
sale se fia încoronate de celu mai imbucuratoriu 
resultatu; fia, câ așteptările Domnitoriului se se 
realisedie.

Pre langa mișcarea in cercurile militari si 
desbaterile diurnalistice despre Gestiunea de resbelu 
său pace, amu mai avutu ocasiune de unu tempu 
incăce de a inregistrâ mai multe reporturi din di
ferite parti ale patriei, referitărie la mișcarea in
terna pe terenulu administratiunei publice. Despre 
acăst’a amu vorbitu si vomu mai vorbi la loculu 
si tempulu seu, aici constatamu numai faptulu im- 
plinitu, ca legea despre arondarea municipieloru a 
intratu dejâ in vigăre si pe basea ei s’au consti- 
tuitu nouele municipie in tăta tiăr’a. In dilele 
prossime are se se pună in practica si legea des
pre consiliele administrative, inse mai înainte de 
acăst’a ministrulu de interne ar voi a se intielege 
in persăna cu prefecții cei noui despre modalitățile 
de aplicarea acestei legi, precum si a toturoru ce
lorlalte legi si ordinatiuni referitărie la non’a or- 
ganisatiune a municipieloru. Pentru aceea toti 
domnii prefecți ar fi primitu, se dice, invitare la 
o conferintia ce se va tienă mai înainte de 20 Sep
tembre in Budapest’a sub presiedinti’a dlui ministru 
Tisza. Cu acăsta ocasiune se voru consultă acești 
domni si in privinti’a introducerei casseloru do- 
mesticali.

Va se dica, dlu Tisza, la casu se nu se in- 
temple niscari lucruri neprevediute, -si va pune in 
practica totu planulu seu despre organisarea ad
ministratiunei publice si ni va da ocasiune se ne 
convingemu de nou dimpreună cu dsa, ca ori-ce 
organisare nu va fi in stare a scăte administratiunea 
din asiaticismulu ei pana atunci, pana candu acea 
organisare nu va tinde ie duca la altu scopu, de- 
catu numai la o administratiune regulata, ăra nu ii 



la împilarea si maghiarisarea popâreloru nemaghiare 
din stătu. Pana candu planurile de organisare 
interna, fia ele ale dlui Tisza sâu ale ori si cui, 
nu voru tiend contu de drepturile ce competu po
pâreloru nemaghiare din stătu, ci din contra le 
voru calcă si nimici, pana atunci dela reu totu la 
mai mare reu vomu trece.

Situatiunea pe campulu resbelului in valea 
Moravei este nu numai nedecisa, ci este confusa si 
nesigura mai multu câ âri si candu. Alarmulu de 
armistițiu si pace, ce de aprâpe doue luni incâce 
se sustiene cu pertinacitate de catra foile austro- 
maghiare, nu p6te se arete inca nice unu resultatu. 
Si dâca nu se va intemplâ vr’o minune din partea 
profetului Mohamedu, apoi potemu fi siguri, ca 
pana la inchiarea pacei vomu avâ se mai petrecemu 
inca o iârna, dâca nu cumva si mai multu. Serbii 
ar inchiâ armistițiu, inse turcii nu se invoiescu, 
pentru ca in acestu casu trebue se sustiena cu 
mari spese tâta armat’a in neactivitate, âra pre de 
alta parte ar da serbiloru ocasiune a-si reculege 
poterile si a se intari si prin ajutâriele ce le vinu 
din Russii’a. Pace ar inchiâ turcii bucurosu, inse 
conditiunile loru nu le primescu serbii nici candu 
ar sci, ca au se cada in lupta pana la unulu. — 
Positiunea actuale a armatei serbesci este asia de 
tare, incatu turcii si au perdutu speranti’a de a 
potâ străbate mai departe.

— Trecerea russiloru in Serbi’a n’a incetatu. 
Diariulu „Pești Naplâ*  comunica, ca in 6 Septembre 
au plecatu din Odessa 13 officieri, 120 subofficieri 
si o mulțime de soldați. Altu diariu maghiaru 
spune, ca 500 de soldați din tienutulu Donului au 
capetatu concessiune de a trece in Serbi’a. In Pe- 
trupole se spâra, ca in tempu de o luna se voru 
potâ află pe campulu de resbelu 20 de mii russi.

*) Din patru mii cati se află in Transilvani’a 
pana la 1848 s’au facutu pana astadi la 40 de 
mii; mai alesu orasiele maghiare se inpopulâdia 
neincetatu cu evrei, âra pe la sate, vai de locu ori 
unde apuca. Red.

— Pre candu pe de o parte se dice, ca Rus- 
si’a in intielegere cu Germani’a ar fi cerutu dela 
guvernulu din CoDstantinopole, câ se nisuâsca a 
pune catd mai curendu capetu versarii de sânge, 
ca-ci la din contra nu se va mai potâ evită inter- 
vontiunea altoru poteri, sâu fia chiaru a loru pro
pria, pre atunci pre de alta parte audimu, ca gu
vernulu russescu ar fi cerutu dela guvernulu roma- 
nescu concessiunea, de a trece prin Romani’a 150 
de mii soldați pre campulu de resbelu. Intru catu 
suntu adeverate sâu nu aceste sciri, nu potemu se 
scimu inca, inse dâca le punemu in paralela cu 
impregiurarea, ca generalulu Manteuffel, care a fostu 
la Varsiovi’a de a salutatu pe imperatulu Russiei 
in numele suveranului seu, inca ar fi adusu cu sine 
nisce planuri de activitate din partea Russiei, apoi 
trebue se admittemu, ca o schimbare totu are se 
se intemple in situatiunea de astadi a poteriloru, 
cari pana acum n’au partecipatu la rescâla deadrep- 
tulu si in tâta form’a.

— Din incidentulu întronării noului sultanu 
a comisu guvernulu turcescu unu inconvenientu ne- 
ertatu facia de Romani’a, tramitiandu-i o comuni
care, in aceeași forma si termini, câ si Egiptului, 
Tunisului etc. prin care o invita se serbeze întro
narea prin salve de tunuri si prin luminatiuni. — 
Deși guvernulu romanu nice n’a bagatu in sâma 
acâsta invitare de serbare, totuși se pare ca s’a 
superatu fârte reu asupra acestei neghiobie turcesci, 
care, precum dice „Romanulu*,  nu merita mai 
multa insemnetate, decatu unu faptu copilarescu, 
care probâza, ca betranii copii dela Bosforu au ca- 
diutu in mintea prunciei, ceea ce vestesce unu fi- 
nitu apropiatu.

— Cetimu in „Mon. oficialu*  urmatoriulu co- 
municatu:

„Journal de Bucarest*,  in numerulu seu din 
Dominec’a trecuta, publica unu articulu de fondu 
intitulatu „Turci’a si Romani’a*,  prin care, facundu 
mai multe apreciari ce nu avemu ale releva, ter
mina dicundu, ca sublim’a Pârta a tramisu Măriei 
Sale Domnitoriului, cu ocasiunea avenimentului nou
lui Sultanu, o notificare identica cu acea tramisa 
Kedivului Egiptului, Beiului Tunisului, precum si 
guvernatoriloru generali ai imperiului.

Acâsta aserțiune este cu totulu neesacta. Ma
rele Viziru a tramisu in adeveru o telegrama Mă
riei Sale Domnitoriului, acâsta telegrama inse con- 
tiene, in terminii cei mai curtenitori, notificarea 
despre avenimentulu noului Sultanu, si exprima sen
timentele cele mai bine voitâre ale Maiestatii Sale, 
atatu pentru Romani’a catu si pentru Domnulu ei“.

Bucuresci, 1/13 Septembre. Adică dia- 
riele maghiare se lauda, ca âstea insurgentiloru 
Kossuthiani in a. 1849 ar’ fi ucisu sieptedieci de 
mii de russi ? *).  Lauda-te gura, ca âcca pumnulu. 
In bătăliile cate au avutu russii cu maghiarii in 
acelu anu in Ungari’a si Transilvani’a, n’au picatu 
din russi cu morti cu răniți cu totu nici siepte mii. 
Acâsta se pâte proba cu date authentice culese in 
regula si controlate bine; preste acâata potu măr
turisi adeverulu mai multe mii de âmeni betrani si 
honorabili, cari nu numai au vediutu cu ochii si 
auditu cu urechile loru cele ce se intemplâ, dâra 
au si partecipatu in peraâna la îngroparea morti- 
loru câ preoți, câ funcționari, medici, chirurgi etc. 
Buletinele bellice au potutu suna ori-cumu au voitu, 
indata inse după pacificare s’a restabilitu ade- 
verolu prin cercetări si conscriptiuni făcute din locu 
in locu, prin luarea in ajutoriu a matriculeloru 
preotiesci si a protocâleloru dela spitale, apoi s’au 
li publicatu. In bătăliile din Transilvani’a n’au 
picatu nici patru-sute de russi; nici n’a fostu cu 
potintia, câ se pâra mai multi, pentru-ca acelea bă
tălii tienea mai totu-deauna scurtu si se termină 
de comunu cu fug’a insurgentiloru in ruptulu ca
pului; după aceea muscalii ii incungiurâ si desarma 
pe toti. Totu ce s’au batutu bine la maghiari au 
fostu batâliânele si escadrânele cele multe, care in 
a. 1848 desbinandu-se de catra armat’a imperiala 
austriaca, au trecutu la Kossuthiani. Oficierii ace- 
loru truppe deșertate se batea fdrte bine, pentru-ca 
avea se alâga numai intre glântiele russesci si in
tre furcile austriace dela Aradu, Pest’a etc. Noi 
mai dicemu inca odata pentru totu-deauna maghia- 
riloru, in înteressulu loru si alu nostru, se lase 
aceste copilării, se nu irrite, sâu cumu se esprime 
poporulu, se nu bage in draci pe muscali, ca odata 
o voru plăti fârte scumpu. De civilisatiunea rus- 
sâsca se nu-si bata jocu, ca maghiarii in acestu 
punctu n’au se impute russiloru nimicu pe lume. 
Nici cu unu dramu nu este mai multu simbure ci- 
vilisatoriu in rass’a maghiara decatu e in'cea rus- 
sâsca. Cu slavii meridionali si cu romanii se se 
inpace frumusielu si catu se pâte mai curundu, câ 
se nu fia prea tardiu.

Asia este, ca tâte încercările de armistițiu si 
de pace suntu comedii gâle? Cu tâte acestea, dia- 
riele austro-unguresci care -si temu pelcuti’a, pro
paga neincetatu faimele de pace; ele ar’ vrea se 
ne lege ochii câ femeia ce dicea bărbatului: „Nu 
crede ceea ce vedi tu, crede ce’ti spunu eu.*  Va- 
pârale transpârta neincetatu russi îmbarcați dela 
Odess’a cu sutele la Serbi’a; pe aici trecu si acuma 
pe fi a-ca re di intocma câ mai înainte si numai 
cu acea differentia, ca vedi p’intre oficiari pe unii 
cărunți, âmeni câ de cincidieci de ani, alu caroru 
esterioru si chiaru vestmentele loru, de si civili, 
dâra fine, arata pe barbatii de rangu inaltu, cari 
toti vorbescu bine limb’a francesa, care precum este 
sciutu, in classile superiori ale Russiei se invâtia 
cu multu zelu si cu predilectiune. Vedeți apoi in 
„Allg. Ztg.“ si in diariele francese desele sciri 
despre concentrarea de truppe la fruntariele russo- 
turcesci din Asi’a intre Marea nâgra si Caucasu, 
cumu si de fortificarea cetatiei Cars si a altora din 
partea Turciei.

Dâra concentrarea DV. de diece regimente si 
23 baterii la Sibiiu, precum nu s’a mai vediutu 
nici-odata, nici chiaru in 1848/9, este ea o simpla 
manevra de tâmna? Jidovimea din capital’a nâstra 
a pusu in cerculatiune faim’a, ca austriacii voru in
tra mai curendu in Romani’a decatu muscalii. Ji
dovii austro unguresci ii astâpta cu mare sete, „câ 
se pâta face Greschaft!" Din contra, comerciantii 
bulgari aștepta cu același doru pe muscali, „ca au 
bani mai multi, platescu mai bine si suntu Nasiek- 
Brati ai noștri.*  Ecca patriotismulu luminatu la 
jidovi si la bulgari, patriotismulu pungei. Dela 
jidovii austro-unguresci nu are dreptu se aștepte 
nimeni mai multu, ca de aceea suntu ei jidovi au-

*) „Hon*  etc.

stro-unguresci. Ceea ce trebue se bata fârte tare 
la ochi este, ca de si jidovii din Ungari’a dela 
1868 incâce se vedu emancipați perfectu prin lege 
sanctionata, prin urmare se bucura de tâte dreptu
rile, nu numai civili, dâra si politice, in catu 
nu le mai lipsesce nimicu, totuși ei continua a e- 
migra incâce pe tâte drumurile, in catu acumu a- 
nume pe la orasie, nu mai incapu unii de alții si 
se persecuta aprigu intre sinesi. Aici n’au drep
turi politice si totuși vinu incâce orbesce, cu su
tele, neasemenatu mai multi din Austro-Ungari’a 
câ din Russi’a, unde suntu tolerați numai in 12 
guberne (provincii), âra mai in laintrulu Russiei 
nu. Apoi se te mai miri de opiniunea inradaci- 
nata la poporu, ca acâsta ar’ fi o ramura a politi
cei domnitârie la DV. ? Audimu ca si in regiunile 
transilvane locuite de romani s’au immultitu fârte 
tare jidovii *).  — Portarea bulgariloru veniti suc- 
cessive de preste Dunăre si asiediati mai alesu in 
tienuturile danubiano, ar’ merita se fia ventilata 
din cateva puncte de vedere, pentru-ca acea portare 
in timpulu de facia incepîl se iă o direcțiune mai 
multu decatu curiâsa. Nu scimu cumu s’a intem- 
platu,, ca dintre bulgari au trecutu incâce totu 
camu pe atatia, pre cati romani au trecutu din 
colo. Dâra căușele acestei migratiuni cumu amu 
dice, împrumutate, se potu afla; pentru asta-data 
numai catu o constatamu. Suntu sate întregi de 
bulgari, altele amestecate, dâra cea mai însemnata 
classe a bulgariloru se afla pe la orasie, ocupata cu 
comerciulu in cele mai multe specialități ale aces
tuia, precum sub domni’a turcâsca nu l’ar’ fi avutu 
nici-odata, din lips’a totala de securitatea averei si 
a persânei. Dintre bulgarii comercianti s’au alesu 
mulțime de arendatori, proprietari,, funcționari si 
professori. V’am spusu alta-data, ca de naturali- 
șatiune nu ’i-a mai intrebatu nimeni, din causa 
cumu se pare, ca ei nu venla din Turci’a. Apoi 
barbatii noștri de stătu se mai mira, ca turcii din 
Stambulu inca nu vrâu se faca distinctiune, ci le 
dicu netedindu’si bărbile: „Ak iflak si Kara-iflak 
(vlachii albi si vlachii negri = moldovenii si mun
tenii) suntu totu Raiâ supusi ai nostrii câ si toti 
ceilalți Qhiauri credintiosi ai profetului Isa (Isusu) 
din imperiulu nostru; de aceea ’i si tragemu la 
tribunalele nâstre si respingemu paspârtele date in 
numele Beiu-lui loru Carolo*.  Destulu ca bulgarii 
scapati de iataganu pe pamentulu României si sub 
scutulu neutralitatiei acesteia -si făcură stări mari, 
-si crescură copii in tâta libertatea pe la scâlele 
nâstre, -si deschiseră si ei scâle bulgaresci, tipo
grafii, diarie, lucrara — cati au voitu — intru 
tâta libertatea pentru emanciparea naționala, si 
dâca in acestu punctu n’au facutu mai multu, cau- 
s’a se se caute numai in egoismulu, in extrem’a 
loru avaritfa (sgârcenia) ce se pare a fi una din 
trasurile fundamentali ale caracterului loru; avemu 
inse si cateva esceptiuni demne de tâta stim’a; 
dâra regul’a este, ca la cei mai multi lipsesce atatu 
patriotismulu romanescu, catu si celu bulgarescu, 
si mi se pare, ca chiaru acasa la ei in Bulgari’a, 
patriotismulu mai este inca o planta exotica, ne
cunoscuta, din care causa bulgarii au si facutu es- 
timpu infricosiatulu fiasco, prin care au irritatu asia 
multu pe șerbi si pe muscali. Dâra ceea ce ne 
privesce pe noi este, ca acuma bulgarii înjura mai 
alesu pe romani pentru infricosiat’a loru cădere sub 
petiârele cailoru turcesci. Cu ce dreptu? Mai an- 
taiu se-si numere densii pe mulțimea bulgariloru 
turcita, pe spionii bulgaresci stătători in servitiulu 
turcescu, pe archiereii loru cari mananca si bâu cu 
pasialii, cu beii si cu spahiii, pe capitaliștii loru, 
cari niciodată n’au voita se dă nici-unu banu pen
tru scopuri naționali, precum nu vrâu se dă nici 
la necessitatile patriei loru adoptive nimicu de buna 



voia, in fine se-si numere pe diecile de mii de juni, 
cari fugu de arme, apoi se stea de vorba cu roma
nii si se aștepte pe muscali.

De altumeutrea cestiunea bulgara merita că se 
fia tractata multu mai seriosu decatu se păte in 
corespondente fugitive. Intre altele noi amu re- 
comenda phisiologiloru si ethnografiloru noștri, că 
se examine pe acestu poporu tataro-slavu după re
galele sciintiei moderne si totu odata cu istori’a in 
mana, că se vedemu, pana in catu suntu bulgari 
si pana in catu romani slavisati de mai inainte 
aceia, cari au trecutu si mai trecu incăce. Este 
adeca lucru fărte remarcabile, ca asia numitii bul
gari veniti de pe malulu dreptu alu Dunărei in- 
vătia limb’a năstra perfectu si multu mai curundu 
decatu ori-care altu poporu.

Dev’a in 4 si 5 Septembre 1876 st. n.
Eri si asta-di s’a tienutu in Dev’a memorabi- 

l’a „Congregatiune de constituire" a noului muni
cipiu „Uniadăr’a", indeplininduse planulu si vechi’a 
dorintia a usurpatoriloru situatiunei, de a vedă Za- 
randulu disolvatu.

Eri si asta-di se carpi vechiulu municipiu alu 
Uniadărei cu o mare parte din municipiulu 
Zarandu, cu intregu scaunulu Orastiei si cu vechile 
cetati libere Hatiegu si Uniadăr’a, constituindu-se 
de sila in noulu municipiu „Uniadăr’a".

Eri si asta-di s’a luptatu de nou dreptulu cu 
mintiun’a, francheti’a cu falsitatea, curagiulu cu 
lașitatea si dreptatea cu forti’a bruta........

Eri si asta-di amu vediutu pe adeveratii fii ai 
poporului, pre adeveratii patrioti, cum sciu, cum 
vrău si cum potu aperâ binele poporului; amu ve
diutu pre eroii din tufa, pre politicii de strade, 
pre călcătorii de juramentu, cum sciu se se pitu- 
lăsca, cum sciu se imiteze tacerea pescelui si cum 
sciu sărută man’a ce-i bate; amu vediutu de nou, 
pentru ce se aducu legi peste legi si cum se in- 
terpretăza acele; dăr’ mai vertosu cum se esecuta 
acele .. — ne-amu convinsu ărasi despre bunavo- 
inti’a celoru puși la stăpânire si despre venitoriulu 
ce ne astăpta ... —

înainte de începerea „Congregatiunei", adica 
la 4 Septembre a. c. dela 8—10 ăre a. m. unu 
nameru mare din membrii congregatiunei din cinci 
parti si anume: representantii romani din munici
piulu Zarandu, scaunulu Orastiei, cetatile libere 
Hatiegu si Uniadăra, Împreuna cu o parte neînsem
nata a celoru din municipiulu de mai inainte alu 
Uniadărei, s’au intr’unitu intr’o conferintia prelimi
naria in cas’a ospitala a bravului jude reg. dela 
tribunalulu din locu, dlu Iuonu Motiu, in care con
ferintia s’a statoritu tienut’a luanda in congre- 
gatiune. De aci ne duserămu cu totii in sal’a a- 
dunarii, unde s’au fostu adunatu deja mulțimea re- 
representantiloru chiamati — si nechiamati. Peste 
căte-va minute — amesuratu usului — s’a alesu 
o deputatiune, carea a invitatu pre prefectulu-pre- 
siedinte, că se incăpa agendele — cari nu le scieâ 
nime ....

Intrandu prefectulu, George Pogâny, in costumu 
ungurescu ’si ocupă scaunulu presidialu intre „ăljen- 
uri", provocandu inainte de t<5te pre v.-notariulu 
din municipiulu Uniadărei, că se cităsca catalogulu 
membriloru diu 16te cinci părțile adnecsande. Con- 
statandu-se, că partea cea mai mare a representan- 
tiloru (mai alesu din partea unguriloru) este de 
facia, presiedintele dede cetire „cuventului de des
chidere", din care insemnamu pe scurtu numai 
cate-va schitie mai însemnate si anume, că idee’a 
de a estinde, respective de a disolve Zarandulu 
peutru de a mari municipiulu Uniad6rei — după 
presiedinte — nu este năua. Nu, — dice preș. — 
că-ci realisarea acestei idei s’a Încercata atatu sub 
Iosifu alu II, catu si sub absolutismu. Ni mai 
spuse verde si aceea, ca arondarea presenta s’a 
facutu mai vertosu pentru sustienerea rassei loru 
(fajunk fennâllâsâărt) si din alte cause de mare 
însemnătate si de mare interesau. — Apoi, aretandu 
scopulu conchiamarii congregatiunei presente, adica 
de a inaugură noulu municipiu alu Uniadărei, pe 
basea rescripteloru ministeriale si a năuei legi de 
arondarea municipieloru, pune pe mas’a adun, cate-va 
rescripte bine sigilate ale guvernului ungurescu, 
provocandu si rogandu pre representantii coadunati, 
că săi dă mane de ajutor iu intru efeptuirea ordini- 
loru mai inalte s. c. 1.

Primulu cuventu l’a redicatu Dlu L. Barcianu, 
representante din scaunulu Orastiei, rogandu pre 

presiedintele ca: luandu in consideratiune, ca o 
mare parte din representantii de facia, si anume 
romanii si sasii, nu sciu si nu pricepu limb’a ma
ghiara; luandu in consideratiune, ca scopulu repre- 
sentantiloru este, că se se intielăga unii cu alții, 
dăr’ mai vertosu, luandu in consideratiune, ca si 
legea de natioualitate prescrie s. c. 1. să bine- 
voiăsca a spune cuventulu de deschidere si roma
nesce, că se ’lu intielăga toti.

De aci — firesce, — s’a incinsu o desbatere 
lunga si interessanta pentru si contra limbei ro
mane. Dnii Dr. I. Hodosiu, Sig. Borlea, Secul’a, 
Dr. Tincu, T. Papu, I. Simionasiu si alții cereau 
respectarea limbei romane. Romanii cu legea a 
mana si cu tăta poterea logicei si a cunoscintieloru 
de lucruri, ăr’ sasii, provocandu-se la usu, la ecui- 
tate si dreptate, pledau in favorulu limbei romane.

Asia d. e. repres. sasu Dr. Stengel dela Ora- 
stia, intr’o vorbire frumăsa in limba nemtiăsca, 
(prim’a ăra aici in ast’a limba, dâra de candu e- 
sista munic. Uniadărei) — cerea, că se se spună 
tăte si romanesce. Er’ repr. Teuts, totu de acolo 
si ărasi in limb’a germana, cerea esplicari in limb’a 
romana, dicundu, ca la ei, că in totu Ardălulu, 
limb’a de mediulocire, cea diplomata, este limb’a 
romana.

Facia de aceste cati-va domni unguri, in locu 
de a combate cu arguminte, faceau să sune sal’a 
de „rendre", adica la ordine. Au fostu ce e dreptu 
cati-va si de acei’a, cari se incercara a combate 
pre oratorii romani, dăr’ cu cuventulu nu li suc- 
cesse, ca-ci declamau tare pe subțire, tocmai că 
școlarii, candu nu sciu lectiunea, ce eră deci de 
facutu, decatu că presiedintele se declare, ca nu 
vră se spună si romanesce si astu feliu cu acea 
dechiaratiune cu sgomotu mare s’a purcesu mai 
departe.

Luă apoi cuventulu Dlu Simionasiu, facundu 
întrebarea, ca 6re carii dintre officiantii municipie
loru întrunite, voru formă biroulu? Si incatu se 
reBpectăza legea si in acăst’a privintia? Ca-ci după 
lege biroulu ar’ fi să fia din cei mai de multu in 
officiu.

Presiedintele dechiara, că a dispusu deja, că 
biroulu se-lu formedie cei din Uniadăr’a de mai 
inainte, si cu acăst’a ărasi s’a finita tăta desba- 
terea.

Dlu S. Borlea, face întrebare in privinti’a 
protocoleloru romanesci, după care ărasi se desvălta 
o desbatere interessante in favorulu limbei romane 
că limba protocolaria. In urma se constatăza ca 
protocălele congregatiunei s’au portatu, — bine 
reu, — si se voru părtâ si romanesce.

A urmatu apoi desigilarea si cetirea rescrip
teloru secrete ale minist. C. Tisza.

La desfacerea rescripteloru cugetămu, ca cine 
scie ce lucruri grandiăse va se mai audimu, — 
ca-ci nu ne poteamu intipuf, ca ce infricosiate se
crete constituționali voru se cuprindă, — 
candu colo ce 86 vedi? Se cerea in acele rescripte 
că congregatiunea se dechiare protocolarminte de 
constituita noulu municipiu alu Uniadărei, si se a- 
Iăga unu vravu de comissiuni pentru lucrările ul- 

I teriăre. Si din aceste a facutu marele diplomatu 
0. Tisza secreta? Of! Of!

După cetirea rescriptului secreta, s’a scolatu 
dlu Dr. I. Hodosiu, si intr’o vorbire meduăsa, si 
intre aplausele representantiloru romani si sasi, in 
scriau, a propusu: că acelu rescriptu se nu 
se iă de scire, ci se se faca o representatiune 
la guvernulu maghiaru, carea se înduplece pre cei 
dela stăpânire, că se faca unu nou proiecta de lege, 
prin care se se restauredie municipiulu Zarandu, 
aretandu cata dauna, cata nedreptate si greutati 
pentru venitoriu s’au facutu cu desfiintiarea Zaran- 
dului si asia mai departe.

La acăst’a propunere s’a alaturatu si represen
tantii din scaunulu Orastiei cu acea adaugere, că 
se se essoperedie, totu pe acea cale, si autonomi’a 
scaunului loru. Oratorele celu din Orastia dlu Dr. 
Tincu inca a desfasiuratu fărte frumosu motivele, 
pentru cari s’au alaturatu la propunerea dlui Dr. 
Hodosiu.

înainte de a merge mai departe dlu S. Bor
lea face propunerea, că acea ordinatiune se se es- 
plice si^ romanesce, ceea ce, după lungi desbateri s’a 
si facutu prin dlu Simionasiu, candu apoi incepii 
de nou dlu S. Borlea a pledă intru spriginirea pro- 
punerei de mai susu. Dlu S. Borlea si astadata 
a aretatu retacirea ocarmuitoriloru si periclele ce 
ni adusera. Combată susu si tare nedreptatea, ce 
s’a comisu cu desfiintiarea Zarandului, prin ce nu
mai se ruinădia poporulu ajunau deja la sapa de 

lemnu. Asemene au aperatu propunerea dlui Ho
dosiu si dnii Secul’a, din puncta de vedere alu le
gii, alu ratiunei, alu logicei si din punctu de ve
dere juridicu, ăr’ dlu Teodoru Popu, din conside- 
ratiuni de ecuitate si in interessulu venitoriului, 
apoi dlu Simionasiu si din partea representantiloru 
din fostulu municip. Uniadăr’a, părintele protopopu 
Ratiu si alti multi.

Din partea unguriloru — surprinși de orato- 
ri’a si pledarile cu multu tactu si esactitate ale 
romaniloru — au vorbita abia vr’o cati-va, dăr’ si 
acei’a intr'unu stilu suspicionatoriu, predomniti de 
patimi si fărte pucinu la obiectu —• tăcu despre 
cei ce murmurau si injurau la spate cu pumnii in 
busunariu. S'au distinsu incatu-va Băla Lukăcs, 
deputata la diet’a ungurăsca, care contra propune- 
rei dlui Hodosiu cerea si vorbiea pentru de a se 
luă rescriptulu ministrului, după cum adica s’a or
donata, ăr’ dlu G. Lâzâr, advocatu si fiscu comi- 
tateDsu se margini la citarea §-lui 46 art. de L. 
XLII din 1870, după care propunerea dlui Ho
dosiu se nu se iă in desbatere, fiindu-ca nu s’a in
sinuata celu pucinu cu 24 ăre mai inainte. In 
desiertu dovediră oratorii romani, ca acelu § suna 
pentru propuneri de sene statatărie si ca acei’a in 
casulu presinte nu se păte aplică, ca-ci ministrulu 
a lucrata neconditiunatu, candu a tramisu rescriptele 
sigilate si asia nu s’a sciutu, ca ce bidigania este 
sub sigile; indesiertu ii capacitau romanii, ca pro
punerea din cestiune se basădia pe lege, ca-ci tăte 
fura in daru. — Mai vorbiră advocatulu din Za
randu Ribiczey si proprietariulu L. Kirinyi, nesfi- 
indu-se a debută fora nici unu temeiu contra mu
nicipiului Zarandu, respective contra celoru, cari au 
diresu destinele acelui municipiu. iDsinuatiunile 
loru inse se refransera prin zarandeni, cum numai 
s’a recerutu.

S’au mai încercata a cofundâ propunerea po- 
nenduse întrebarea, ca ăre se se iă la vota odata 
cu cestiunea rescriptului său separata, pana candu 
in fine romanii cerundu votare nominala — propu
nerea s’a pusu la vota.

Resultatulu votisarii este urmatoriulu: 86 vo
turi au fostu pentru si 136 contra proiectului dlui 
Hodosiu, astfeliu dăra s’a primita propunerea dlui 
B. Lukăcs, ca adica inaugurarea noului municipiu 
Uniadăr’a se decide protocolarminte. E de însem
nata, ca, fiindu tempulu inaintatu, (aprăpe la 3 ăre) 
multi din representantii romani — si chiaru de 
acei’a, despre cari nu amu fi presupusu — au a- 
flatu de bine a se retienă dela vota, ăr’ vr’o cativa 
funcționari votara contra. — Cu finirea votării, 
respective cu enunciarea conclusului, s’a inchieiatu 
siedinti’a prima, enunciandu-se tienerea siedintiei a 
dău’a pe diu’a urmatăria.

(Sied. Il-a va urmă).

Din comitatulu Sibiiului.

In 4 Septembre a. c. la 11 ăre a. m. s’a 
implutu pagin’a, pre care Clio însemnă evenimen
tele din „fundulu regiu", si a pregătita alta pa
gina alba pentru a continuă istori’a „fund, regiu", 
sfertjcatu in comitate. Noulu comitatu alu Sibiiu
lui compusu din scaunulu si orasiulu Sibiiu, Sa- 
besiu, Miercuri’a, Nocrichu si vre-o 12 comunități 
din comitatulu Albei de josu, a tienutu in 4 Sept, 
prim’a s’a congregatiune, la care cornițele supremu 
s’a instalata si juratu in presenti’a a mai multi că 
200 deputati din amentitele scaune, orasie si co
munități, si a unui publicu fărte numerosu si plinu 
de curiositate.

In acea siedinVa epocala s’a alesu uDa comis- 
siune de 35 membri (25 sasi si 10 romani) din 
deosebitele locuri ale noului comitatu. Acăsta co- 
missiune in 25 Septembre va tienă sub presiedin- 
ti’a comitelui prim’a sa siedintia in Sibiiu, in care 
va pregăti necessariele dispusetiuni, pentru vieati’a 
noului comitatu, precum suntu: arondarea cercuri- 
loru, in cari se voru alege membrii năuei congre- 
gatiuni, statorirea sumei functionariloru si sistemi- 
sarea salarieloru loru, apoi redactarea budgetului 
etc. Nu este de lipsa se adaugu, ca in represen- 
tanti’a noului comitatu, mai alesu cu ajutoriulu vi- 
rilismului, condamnata chiaru si de sasi, sasii voru 
face maioritatea, romanii minoritatea, se intielege 
prea respectabila; alte elemente nu suntu.

Deși discursului noului comite nu se potea im
pută, decatu aceea, ca la pronunciatu intr’o limba 
abiă de a sut’a parte a deputatiloru priceputa si 
intielăsa, intempinarea lui din partea maioritatii a 
fostu catu se păte de rece, fortiata, respingutăria. 
Singuru numai respunsulu romanescu alu comitelui



datu la salutarea romana a dlui Elia Macellariu, 
fii primitu cu „se traidsca“ intemeiate.

Sașii, esemplari câ totu-deaun’a in lupta pen
tru naționalitatea loru, s’au pregatitu si organisatu 
de cu bunu tempu, chiaru si pentru acdsta congre- 
gatiune de formalitate, inse insemnata. Deși nu se 
pdte dice ca n’a lipsitu chiaru nici unulu, totuși 
fârte pucini dintre representantii sasi scaunali si 
săteni si-au crutiatu banisiorii, fdrte pucini au ab- 
sentatu dela prim’a congregatiune a noului comi- 
tatu. Toți, de aprdpe si din depărtare, se păru a 
fi fostu pătrunși d’unu sufletu si d’unu cugetu, si 
s’au presentatu la loculu loru conformu demnității 
si chiamarii loru. Romanii inse, pre langa t6ta 
mulțimea capeteloru luminate, chiaru si asta-data 
au remasu inderetulu sasiloru. Numai ei n’au fa- 
cutu preconsultari, numai ei n’au avutu planu si 
sistemu, numai loru le-a lipsitu compasulu nein- 
cungiuratu de lipsa. Fia-care a lucratu si a por- 
nitu cam după cum l’a taiatu mintea. (? R.)

Astfeliu d. e. dintre 8 representanti sasi ai 
scaunului Sabesiu, 6 s’au dusu la Sibiiu; dra din
tre 31 romani 26 au remasu a casa. Impressiu- 
nea, ce a resultatu din t6te aceste fenomene, numai 
imbucuratâria nu se p6te numi pentru noi, si ro- 
lulu roma ni loru in congregatiune a fostu pucinu 
impunetoriu.

Ddca romanii si pre venitoriu voru purcede câ 
si pana acum’a totu desolati, apoi grati’a sasiloru 
va sci grigf de dorerile loru, precum d’acum’a ve- 
demu, ca s’a si inceputu. Me mangaiu inse, ca 
venitoriulu va reparâ t6te si apoi atunci frații sasi 
se nu cerce cumva a crede, ca dilele altor’a s’au 
sfersitu si numai ale loru au resaritu in noulu 
Ierusalimu............

T r i b u n u 1 u.

Sciri telegrafice. Constantinopole 11 
Septembre. — S’a cetitu in consiliulu de miniștri 
Hatulu Sultanului, prin care se confirma marele 
Vizir si miniștrii in funcțiunile loru si prin care 
se ordona a se infiintiâ unu consiliu nat iu*  
n a 1 u, a cărui competintia ar’ fi de a elaborâ si 
a supra-veghiâ legile, precumu si de a eserciâ con- 
trolu asupra finantieloru; prin elu se ordona mai 
departe câ functiunarii se nu pdta fi destituiti fara 
cuvinte grave, si se promite protectiune pentru in- 
vetiamentulu elementariu. Se ordona asemenea a 
se lua mesuri decisive relativu la Hertiegovin’a, 
Serbi’a si Bosni’a, câ se se pună unu capetu ver- 
sarei de sânge; in fine se doresce mantienerea bu- 
neloru relatiuni cu poterile.

Mostar 11 Sept. — Vineri atacara 2500 
muntenegrini una dm positiunile aripei drepte a 
lui Muktar-pasi’a, aperata de doue bataliuni. Mun- 
tenegrinii fura respinși pana in întăririle loru, din
tre cari trei remasera in stapanirea trupeloru tur- 
cesci.

Londr’a 12 Septembre. — Derby, primindu 
deputatiunile, accentuâ ca interessulu Angliei e de 
a mantiene integritatea territoriala a Turciei si de
clara, ca nimeni in Angli’a nu se opune intentiunei 
de a se da autonomia provincieloru turcesci, cu t6te 
ca difficultatile locale suntu mari. Poterile tre- 
buescu se-si dd t6te silintiele potentidse pentru ar
mistițiu si apoi pentru negociarile in sensulu acesta. 
In fine declara Derby, ca trebuie a se evitâ reîn
noirea crudimeloru si arata, ca propunerile meetin- 
gului pentru gonirea turciloru din Europ’a nu se 
potu esecutâ, ca-ci s’ar’ aprinde resbelulu religiosu 
generalu, cu crudimi si mai oribile. In fine de
clara ca Bulgari’a trebuie se ’si primească satisfa
cerea ce i se cuvine.

Belgradu 12 Sept. — (Oficialu) Turcii au 
incercatu eri a forț ă trecerea pe malulu dreptu 
alu Moravei, intre Deligrad si Alexinatz si după 
o lupta ce a duratu dela 6 pana la 7’/2 6re sdr’a, 
fura goniți pe t6ta lini'a —

Constantinopole 9 Sept. S’a formatu unu 
comitetu de ajutoriu pentru victimele resbelului din 
Bulgari’a sub presiedinti’a ambasadorelui Angliei.

Cettinje 13 Septembre. — Dervisiu-pasi’a

a trecutu Luni inaltimele dela Voljbrdo, asiediandu-si 
lagerulu intre Voljebrdo si Sputz; inse apropiandu-se 
d6ue corpuri de muntenegreni, Dervisiu-pasi’a s’a 
retrasu la Podgoriti'a si Sputz.

Grosulu armatei lui Dervisiu-pasi’a se afla la 
Sputz; dra restulu la Podgoriti’a sub Gemil-pasi’a.

Vien’a 13 Septembre. — „Corespondinti’a 
politica*  anuncia, după informatiunile sale particu
lare, ca Pdrt’a ar’ fi modificatu intr’unu modu e- 
sentiale in cateva puncte conditiunile sale primitive 
de pace si a promisu ale comunică poteriloru in 
diu’a de 12 Septembre.

Constantinopole. 13 Septembre. — In 
consiliulu tienutu Marți pentru a discută conditiu
nile de pace, pe langa miniștrii, s’aflau si funcțio
narii mari, ulemale si generali.

S’asicura ca respunsulu Porții catra poteri va 
fi impaciuitoriu.

Severinu la 31 Augustu, 9 6re dimindti’a. 
Turcii au trasu focuri in vaporulu austriacu Frantz- 
Josef, care portă 350 pasagieri. Capitanulu Cor- 
venschi a protestatu consulatului austriacu din Rus- 
ciucu. „R.“

— (Catra publiculu brasioveanu.) 
Dlu advocatu Iuliu Jekel va întreprinde in septe- 
man’a venitâria o caletoria la Bucuresci si Braila 
in cause ce se tienu de carier’a si missiunea sa, 
si este aplecatu a primi cu acdsta ocasiune si alte 
mandate in acele parti ale României. Facemu 
deci atenti pe comerciantii romani, cari stau in 
legaturi de comerciu cu piati’a Bucuresciloru si a 
Brăilei, că se se foldsdsca de acdsta ocasiune, care 
fora apese mari i pune in positiune de a-si regulă 
afara de procesau ori-ce causa in numitele parti 
ale României.

Pretiurile piacei
in 15 Septembre 1876.

In institutulu numitu mai înainte

SPITZER
se primescu in pensiune invatiacei cu pre- 
tiuri moderate. Privighiare ingrigita si 
conscientidsa, locuintia sanetosa, locu largu 
de jocu a casa si una buna intretienere.

3“3 A. Friciiricli.

Pravulu Seidlitz
din

stabilimentulii lui Moli.

Acestu pravu n.n.ma,i atunci este 
genninu., candu se va vede, ca pre etichett’a fia- 
carei cuthie este imprimatu vulturulu si firm’a mea.

Prin sentintie penale judecatoresci s’a • constatatu de 
repetite ori falsificarea firmei si a mareei mele scutitdrie ; 
pentru aceea admoniezu si făcu atentu pe onor, publicu, că 
se se feresca de a cumperâ asemeni falsificatiuni, cari suntu 
preparate cu scopu de a insielâ.

Pretiulu unei cuthidre originale sigilate este
1 fi. v. a.

Redactoru respundietoriu- si Editoru

IACOBU MUBESIANU.

Mesura
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1 Chilo j

Speciea fructeloru

Granu

Mestecatu
Secara } 

Ordiulu | 

Ovesulu |

fruntea . 
midiulociu 
de diosu

fromdsa 
de midiulocu 
frumosu 
de midiulocu 
frumosu 
de midiulocu

Porumbulu
Meiu
Hrișcă
Mazerea
Lintea
Faseolea .
Sementia de inu
Cartofi
Carne de vita .

„ de rimatoriu
„ de berbece

Seu de vita prospetu
„ „ „ topitu

Pretiulu
"fi. I cr.

8
7
6
6
4
4
3
3
2
2
4
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8
4

11
2
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51
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Din partea subscrisului Notariu publicu regiu 
că comissariu judecatorescu se aduce prin acdst’a la 
cunoscintia publica, cumca la ordinulu onorabilei 
Judecătorie reg. de cercu ddto Brasiovu 11 Sept. 
1876 Nr. 10,009/1876 civ. t6te mobilele inventate 
tiitâre de remasulu după Nagy Ga vrii a Câr
po viciu, dimpreună cu pretibsele in auru si ar- 
gintu se voru vinde prin licitatiune benevolenta 

la 32 Septembre 1876
si casualminte in dilele urmatâre, totu-deaun’a în
ainte de ameadi la 9 ore in cas’a repausatului 
(Tergulu pescelui nr. 101). Cumpărătorii se in
vita la acesta licitare cu acea observare, ca obiec
tele de vendiare se voru licită in pretiulu judeca
torescu, si se voru predă in possessiunea cumpera- 
toriului, numai pe langa depunerea pretiului de 
licitare in bani gata.

Brasiovu in 12/9 1876.
Notariulu publ. regiu: 
Petru Nemesiu, 

câ comissariu judecatorescu.

Se afla genuinu la firmele însemnate mai la vale cu x,

Rachiu de trevere (drojde)
destilatu cu sare. (Franzbranntwein).

Acest’a este medicameutulu celu mai sigurii si de mai 
mare încredere, mediculu propriu intru ajutoriulu omenimei 
suferinde la totu feliulu de inflamatiuni interne si esterne, 
contra celoru mai multe morburi, vulnerari de tăta natur'a, 
contra dorerei de capu, de urechi si- de dinți, contra vete- 
mariloru veclii si a raneloru deschise, contra racului, a 
aprinderiloru, a ochiloru inflamați, contra asia numiteîoru 
pocituri seu intiepenituri, candu in urm’a unei receli unu 
membru alu corpului nu se mai pote mișcă, cu unu cuventu 
contra morburiloru si vetemariloru de tăta natur’a.
Se capeta in butelidre dimpreună cu instrucțiunea 
necessaria spre a se pot<5 folosi cu 80 er. val. a.

Genuinu numai la firmele însemnate cu t.
Untura de pesce

de
ZMZ. ZEC roii zi <Sc Comp, 

in Bergen (Norvegi’a).

Acesta untura este unic’a, care intre tăte 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 fi. v. a.

Genuina la firmele însemnate cu *.
A. Moli Tuchlauben, aprope de Bazaru, 

în "Viezi’a.

DnnncnM» Brasiovu: (x*)  Ferd. Jekelius, ap.; 
v p± w. (xf) S. P. MailatU; (x) Dem. Eremia;

(x) Ed. Kugler, apotliec.; Bistritia: (x) Carolu Lang, 
apothecariu ; JDev’a: (x) Greg. L engy el, apothecariu ; 
Deesiu: (xf*)  Sam. Kremer; Sant-Martinu: (x) Ed. 
Fischer, apoth.; Alb’a-Iuli’a: (xf) Jul. Frohlich, apo
thecariu; Sibiiu: (xf) C. Mullor, apoth.; (x*)  Friedericu 
Thallmayer; (x*)  F. A. Eeissenberger; Uior’a: (x) 
Al. C. Ujvâry, apothecariu; Tcrgulu-UIuresinlui: (x) 
M. Bucher; Ili’a murcsîana. (x) C. Hoffinger, apo
thecariu; Mediasiu: (xf) J. F. Guggenberger; S. Sa- 
besill: (x) J. C. Beinhardt, apothecariu; Petl’Osieni: 
(x) G. Gerbert, apothecariu; Rupea (Cohalmu): (x) Ere- 
dii lui Sam. Nagelschmidt, apoth.; Sigliisidra: (x)
3—10 Josifu B. Teutsch.

Editiunea: Cu tipariulu lui
IOANE GOTT si fiiu HENRICU.


