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Gazot’n eee de 2 ori: Joi’a si Duminec’a, 
F6i'a, candu concedu ajatâriale. — Pretiulu: 
pe 1 ann 10 fl., pe */* 3 A-v- “• '-fieri esterne 12 fl. 
v. a. pe una mu sdu 2s/s galbini raon. sunaiâris.

Se prenumără ia poștele c. bî r., si pe lfe 
DD. corespondenți. — Pentru serie 6 cr. 
Tacs’a timbrala a 30 cr. de flacare pu

blicare.
Amulu XXXIX.

Kr. 73 Bmiovu 1 Octobre 19 Septembre 1876.

Brasiovn 29/17 Sept. 1876.
Unu nou actu de violintia arbitraria, o n6ua 

illegalitate publica s’a comisu de curendu in tiâra 
la noi. De asta-data eBte comitatulu Fagarasiului, 
e maioritatea romana din represintanti’a acestui mu
nicipiu, care a avutu se sufere greau’a ofensa.

Si din a cui parte, credeți, vine injuri’a, care 
este calcatoriulu de lege, cine cutddia a turbură 
liniscea cetatianiloru adunați la unu locu, spre a’si 
esercâ pucinulu drepții, ce li s’a incuviintiatu prin 
legile esistente ? — Insusi acelu organu alu regimu
lui maghiaru, care e datoriu a veghiâ înainte de 
t6te asupr’a strictei observări a legei, insusi corni
țele supremu, chiamatu a conduce administratiunea 
comitatului, a fostu calcatoriulu de lege, turburato- 
riulu liniscei publice.

Ni se scolii perulu in capu, candu cetiramu 
reportulu despre siedinti’a din 25 1. c. a congre- 
gatiunei comitatului Fagarasiu, care ’lu lasamu se 
urmedie mai la vale. Arroganti’a câ se nu dicemu 
nerușinarea cu care cornițele Boer Kâlmân a dene- 
gatu adunerei municipale dreptulu de a-si alege 
liberu pe toti cei 10 membrii din sinulu seu, cari voru 
avă se formeze împreuna cu densulu si cu celelalte 
organe ale statuii1' desemnate de regimu, rsianu- 
mitulu comitetu administrativu — este unica in 
feliulu seu. Legea municipala nu numai ca deter
mina in art. VI din anulu 1876 liber’a alegere 
aloru 10 membrii din partea adunarei generale a 
municipiului, dâr’ ordona inca iu deosebi că mem
brii acesti’a ai comitetului administrativu se fia 
aleși cu maioritate relativa de voturi prin votare 
secreta si fara cand;datiune.

Ei biney legea nu concede nici macaru candi- 
datiunea aceloru membii, voiesce câ alegerea se se 
faca in cea mai deplina libertate, padinduo de ori
ce ingerintia din af?ra, si ce face onorab;iulu co
mite alu Fagaramulr? Respinge alegerea legala a 
trei membri lui neplacuti, cu cuventu ca ar’ sta 
in cercetare criminala, fara de a aduce inse dovedi, 
cari se p6ta justifică eschiderea loru după lege. 
Bine, alegemu dâr’ alții, respundu alegatorii intari- 
tati de procederea acâst’a nejustificata a comitelui. 
Nui veți mai alege voi, ii voiu denumi io, Boer 
Kâlmân după placulu meu I A disu si a facutu.

Nu afiamu terminu spre a condamnă de ajunsu 
faptulu acest’a i’legalu alu comitelui, înaintea ca- 
rui’a dispare chiaru si despotio’a s’a atitudine con
tra intrebuin+îarei limbei romane in adunare si pe 
lenga care insesi cutediarea cu care a opritu la fi
nea siedintiei in’inu?i,ea unui votu separatu e nu
mai o jocaria.

Facia cu atatea si mea asia crasse violai! de 
lege din partea unui organu alu stătu1 ui, care este 
chiamatu a supraveghiâ aplicarea drdpta si con- 
scientiâsa a legiloru, trebuie se ne intrebamu: unde 
este a se caută motivi^u unei asemenea portari, 
pe ce se radima dlu Boer Kălmăn candu cutddia 
a face concurintia celui mai aprigu pasia turcescu 
batendusi jocu in adunarea publica a municipiului 
de legile esistente? Este 6re instrucțiunea ce a 
aduso din Budapest’a care’lu imbarbata a procede in 
modu atatu de despoticu? Ddca ar’ fi asia atunci 
de ce s. e. prefectulu Brașovului, care a fostu si 
elu se-si iă instrucțiunea, se pdrta cu atata res- 
pectu facia de lege? Este 6re diferenția in condi- 

tiunile acestoru ddua comitate vecine?
cunoscutu, ca in comitatulu Fagarasiului ar’ fi in
trodusa de presentu vreo stare esceptionala. Si ddca 
ar’ fi, pâtese cugetă si sub o asemenea stare, ca 
’i-ar’ fi ertatu unui comite supremu a substitui ar- 
bitriulu seu determinatiunei chiare si precise a 
legei?

Intr’unu stătu constitutionalu unde domnesce 
adeverat’a legalitate ar’ fi mai cu nepotintia se se 
intemple asia ceva si ddca s’ar’ si intemplâ câ unu 
siefu alu administratiunei se comitta o illegalitate 
publica că aceea, acesta s’ar’ consideră eo ipso câ 
si stersu pentru totu-deaun’a din list’a amploiati- 
loru statului. Dâca regimulu maghiaru, ceea ce ar’ 
fi cu potintia, nu are scire inca de minunile ce le 
face cornițele seu din Fagarasiu, atunci suntemu 
curioși ce va dice dlu T'iza Kâlmân, care pretinde 
înainte de t6te respectarea legiloru esistente, facia 
de faptulu acela straneu alu dlui Boer Kâlmân.

Laudamu moderatiunea si tactulu cu care au 
luptatu romanii represintanti ai comitatului Faga- 
rasiu. Ei au intratu in sirulu celoru mri bravi 
luptători pentru legalitate. Indignatiunea loru este 
justa, inse acdst’a trebuie sei impintene la mai mari, 
la mai intensive lupte. In numele causei drepte 
calcate in petiâre, in numele luptei nâstre pacifice 
constitutiunale, in numele santulu1 scopu alu fenci- 
rei poporului pentru care luptamu, ii conjuramu se 
nu se obosdsca, se nu despereze, se continue a a- 
perâ cu tâta energi’a adeverat’a legalitate, care 
este singur’a conditiune a libertății in ori-ce stătu. 
Uitative la representantii Uniadârei cumu nu ’si 
pierdu patienti’a, cumu. respinși de maioritate se 
reculegu din nou si reinnoiescu asaltulu. învinge
rea loru a fostu, cum ne relatâza corespondintele 
nostru si in congregatiunea din urma numai mo
rala. Inse învingerea morala inca este o invingere si 
sub impregiurarile de facia o mare invingere. Ase
meni învingeri desu repetite trebuie se duca mai 
curendu sâu mai tardiu la invingerea totala a le
galității asupr’a poterei arbitrare, a dreptului asu
pr’a fortiei. —.

BrasiOvu 30/18 Septembre 1876.
Eri s’a deschisu camer’a ungurdsca in Buda

pest’a, Părinții patriei maghiare s’au intrunitu de 
nou, câ se se apuce de lucru pentru fericirea ace 
stei patrie. Inse critice suntu momentele, neiigura 
si chiaru deprimetdria situatiunea, in care se afla 
ea. In intrulu tierei nemultiumirea popdreloru, 
care este tristulu eflussu alu deplorabilei stări fi
nanciari si alu politicei maghiarismului esclusivu, a 
ajunsu la culme si lipsesce chiaru si cea mai mica 
radia de sperantia pentru o intărcere spre bine; 
âra afara de limitele tierei nu afiamu decatu o at
mosfera inpovarata de pulvere de pușca, ce ame- 
nintia a se aprinde in totu momentulu, spre a se 
descarcă asupra acestei patrie. Părinții patriei ma
ghiare voru avă deci de asta-data o dupla missiune 
de implinitu; ei voru trebui a se consultă mai 
înainte de t6te despre mediulâcele si modalitățile 
neaperatu necessarie pentru evitarea pericolului, 
pentru scaparea patriei din ghiarele distructiunei, 
pentru conservarea ei in integritatea sa si apoi 
pentru fericirea ei. Cum -si voru împlini dinsii a- 
câsta missiune, depinde dela prudinti’a, intieleptiunea

Nu ne este I si virtutea loru patriotica. Noi romanii inse n’a- 
vemu nice celu mai micu motiva d’a crede, ca pă
rinții patriei maghiare voru fi ajunsu a recunăsce, 
ca in acesta patria, pre care o numescu ei ma
ghiara, locuiescu mai multe milidne de romani, dra 
nu civi maghiari de limba sdu buze romanesci (ro
mân ajku honpolgârok), ca prin urmare patri’a nu 
este mai multu a maghiariloru, decatu a romani- 
loru, si fiindu asiâ, atunci romanii inca trebue se 
se bucure in patri’a loru de aceleași drepturi si 
libertăți, că si domnii maghiari, ca-ci la din contra 
in momentu de crisa si nevoia niminea nu p6te 
cere dela dinsii, câ se-si sacrifice avere si vidtia 
pentru sustienerea unoru relatiuni vitrege, cari le 
denâga individualitatea si chiaru esistinti’a naționale 
in patri’a propria. Pentru aceea noi credemu, ca 
părinții patriei maghiare numai asiâ -si voru împlini 
mai bine missiunea in aceste tempuri grele, ddca 
mai înainte de t6te, chiaru si inainte de nouaimpa- 
catiune dualistica, voru realisâ oper’a impacatiunei 
cu pop6rele din patria.

Diariele maghiare, precum este intre altele si 
„Nemzeti Hirlap", luandu-si ansa dintr’o corespon- 
dintia din Bucuresci, publicata in coldnele „Gazetei 
Transilvaniei", pleddza multu pentru- o apropiare si 
chiaru pentru inchiarea unei legaturi fratiesci iutre 
elementulu romanu si maghiaru. Ele dicu, ca „in- 
teressele natiunei maghiare si romane in cestiuuile 
principali si de viâtia, sunt analâge. Națiunea ma
ghiara n’are nice unu poporu consangeanu in Eu- 
rop’a, pre care se se radieme; romanii asemenea 
n’au in vecinetatea loru nice o națiune consangăua, 
care se le d6 mana de ajutoriu in timpi de peri- 
culu. Inimiculu celu mai mare alu esistintiei de 
stătu si a libertății Ungariei este panslavismulu, 
si 6re ce periculu mai seriosu amenintia libertatea 
si naționalitatea romaniloru, decatu totu aceleași 
popâre slave, cari ii incongiura de catra nordu, 
sudu si vestu?"

In urm’a acestoru premise punu apoi întrebarea, 
ca n’ar fi 6re acâst’a destula causa, câ romanii si 
maghiarii se tiena laolalta? — Câ respunsu noi 
n’avemu se dicemu alta, decatu ceea ce am disu 
si alta data, candu noi amu facutu apelu la unguri 
in acestu respectu, ca din ori-ce punctu de vedere 
amu luă lucrulu, trebue se recunâscemu, ca națiu
nea romana si cea maghiara sunt in prim’a linia 
avisate la sprigînulu reciprocu, inse acestu spriginu 
reciprocu remane o dorintia pia pana atunci, pana 
candu dlu Trefort se va indurâ a redicâ interdic- 
tulu de pe esistinti’a gimnasiului romanu din Bra- 
siovu si va lassâ cursu liberu instructiunei in sc6Iele 
romanesci, ăra domnii Tisza si Perczel nu voru 
tinde a monopolisă administratiunea publica si 
justiti’a in profitulu limbei maghiare, si a face din 
ele institute de magbiarisare, incoragiandu pe dlu 
Boer Kâlmân si Mâly se comită cele mai flagrante 
călcări de lege, si in fine cu unu cuventu, pana 
candu poporulu romanu nu va fi restituitu in drep
turile sale.

Conferintiele ministriloru maghiari si austriaci 
tienute in Vien’a sub presiedinti’a Domnitoriului 
pentru definitiv’a inchiare a pactului dualisticu, re- 
masera si de asta-data fora resultatu. Res61verea 
definitiva s’a amanatu de nou, pare-ni-se pana mai 
încolo catra calendele grecesci. Atatu ungurii, catu 
si nemții au stătu mortisiu pre langa pretensiunile 



loru de asta primavdra. Ungurii adeca făcu diffi- 
cultati in cestiunea bancei si a datoriei de 80 mil- 
li6ne, nemții din contra dicu, ca ddca ungurii nu 
voru primi propunerile loru cu privire la aceste 
done cestiuni, atunci dinsii, cabinetulu austriacu va 
insiste, câ nou’a conventiune vamale si comerciale 
se nu se p6ta roalisâ mai inainte de resdlverea de
finitiva a celorulalte cestiuni. Vedemu ddra ca 
resultatulu conferintieloru este negativu, ca intie- 
legerea intre unguri si nemți nu numai ca nu s’a 
efeptuitu, ci din contra desbinarea a devenitu mai 
pregnanta. Cestiunea datoriei de 80 milliâne se va 
presenta mai antaiu unei comissiuni a corpuriloru 
representative, dra după aceea unui arbitriu de trei, 
membri, despre care amu vorbitu in numerulu pre
cedenta. — Va se dica, itiele se incurca totu mai 
tare si in intru, câ si in afara.

— Intr’unu articulu, care tratddia despro atitu
dinea si siansele României in faci’a resbelului 
tarco-slavu, vine „Romanulu* la in^ebarea, ca 6re 
are cum-va națiunea romana vr’unu rolo de spor^e 
însemnata printre popârele slavone?

La acdst’a întrebare ’si da numitulu dtaariu 
urmatoriulu respunsu:

„Acum vreo patru-dieci si cinci de ani, cam
pe la 1830, romanii, abia incependu a se redes-
cdptâ la vidtia pol’tica, poteau inca se ’si croiască 
visuri de fericire întemeiate numai pe pravoslav
nicii loru; pe atunci, ide’a favorita in totu Ori
entata era speranti’a de scapare de sub jugulu 
asupritoriu alu turciloru, prin ocrotirea marei po
teri creștine, care singura in Europ’a profesdza 
legea ortodoxa.

Locuitor1 t’eriloru romane vedeau in sinesi pe 
atunci numai ortodocși, numai pravoslavnici creștini, 
satui de tirania si de stârcerea arendasiloru tramisi 
dela Stambulu; chiaru aventurile loru catra inde- 
pendintia se numiau zvvera, adica lupta pentru 
religiune.

De atunci inse ei au mai bagatu de sdma ca 
suntu si Romani, ca au o origine, o limb’a si tra- 
ditiuni diferite de ale crestin’loru de acelasiu ritu, 
cari’i incongidra; si din momentulu candu au făcuta 
acdst’a importanta descoperire, ei au si simtitu ca 
interesele loru nu suntu totu-dduna aceleași cu ale 
veciniloru loru.

Eca acțiunea int'ma ce s’a operatu in curau 
de aprâpe o jumetate de secolu in sinulu națiunii 
ndstre, si care, prin midiulocirea mai cu sdma a 
partitei liberale din Romani’a a resuflatu in tdta 
Europ’a si a avutu dreptu resultatu intemeiarea si 
recundsceiea generala a drepturiloru originari ale 
Statului romanu.

Si după diecimi de ani de neobosita lucrare 
pe teremulu adeveratu nationalu, se cere adi dela 
poporulu romanu câ se se lepede de totu ce a 
castigatu prin afirmarea natiunalitatii adie si se 
mdrga orbesce a se arunca, fara de poteri ale săle 
proprii, fara de sprijinu sinceru, si fara de nici o 
schiazasuire din afara, in vertejulu pravoslavnicei, 
din care cine scie in ce stare va mai potd se dsa 
la lumina ?“ —

Comisiunea admin. a comitatul^ Brasiovu a 
alesu astadi 30 Sept, senatulu dieciplinariu 
in persânele dloru: A. Kenyeres, C. Gărtner, câ 
membrii ord. si Baghi m. suplentu, dr’ dintre membrii 
municipali C. Fabricius si Dr. I. Mesiota câ ord. 
si M. Kamner câ suplentu.

TelegraillU. Dev’a 28 Sept. Roma
nii in congregatiunea de eri si astadi luptara earasi 
lupta marbtia. Resultatulu fîl numai morale. Ra
portata urmddia.

Correspondintele.

Veneti’a inferiora 26/9 1876.
(Din „pasialiculu“Fagarasiului). Eri 

in 25 a curentei s’a tienutu adunare municipala in 
„panialiculu* nostru. Oolomanu Boer cornițele, des- 

chidiendu adunarea in limb’a maghiara —, n’a 
permisu nici atata câ se esplice notariulu romanesce 
cuventulu de deschidere; in totu decursulu pertrac- 
tariloru a aratatu cea mai nedumerita ura si dis- 
pretiu contra limbei nâstre. Prin astfeliu de pro
vocări nerationabile — ia successu lui „Pasi’a* 
nostru a semenâ cea mai neimpacabila ura intre 
elementulu ungurescu si romanu; cei ce erau mai 
inainte cetatiani linisciti, astadi stau se se incatare. 
Ddca ar’ sci regimulu ce spiritu domnesce aici in 
urm’a portărei violente, ba chiaru despotice a co
mitelui seu, suntemu convinși, s’ar’ pune si elu pe 
gânduri..

La ordtaea dilei s’a pusu mai antaiu de t6te 
alegerea comitetului de adm’nistratiune.

Romanii erau in maioritate. Ei au combinata 
in peifecta cointielegere una lista; partit’a tai 
Boer firesce alta lista, in care figurau numai 2 
romani, si intre ceilalți si 2 jidani, care de 
abia -si sciu scrie numele.

List’a romaniloru reieși si asia ori cine ar’ 
crede, ca nu p6te fi indoidla, cumca membrii aleși 
in comitetu voru fi aceia, cari au obtienutu majori
tatea voturiloru! Asia e in alta parte unde domnesce 
lege si respecta de lege; la noi e altfeliu.

Cornițele Boer — cetindu numele dd.: Ioanu 
Gram’a, adv. Nic. Garoiu si Georgiu Comaniciu di- 
rectoru scol., au dechiaratu cumca pre aceștia ii 
șterge dinsulu din poterea sa, ca-ci stau in cerce
tare, ciiirtaale.

La asta dechiaratiune — care au produsu mare 
indignare la toti — s’au scolatu adv. Nic. Garoiu 
si amentindu despre cercetarea cunoscuta dta Tergu- 
Muresiutai urdita acum 3 ani contra dta’ Ar. Den- 
8usianu si Ioanu Gram’a si alti observa, ca aceea 
s’au terminatu si contra nici unuia s’au aflata te- 
meiu de învinuire, si ddca adunarea are ceva in- 
doidla se scrie din asta siedintia Ia judecatori’a 
competenta si se se convingă despre adeveru, es- 
chiderea loru din comitete ta centrata administrativu 
nu are ddr’ nici una base legala.

La asta cestiune iau cuventulu adv. Romanu si 
Alex. Micu, celu d’antaiu spriginindu pre Garoiu 
adauge: ca dinsulu că fiscalu trebue se staruidsca 
pentru respectarea legii, in casulu presenta, numitii 
nu se potu eschide, ca-ci unu cetatianu se pdte 
lipsi de drepturile sale civile numai in urm’a unei 
sentintie data din partea tribunalului competenta; 
ddra nici a fi suspicionatu cineva de o fapta penala 
nu se p6te pana caDdu nu s’a adusu unu conclusu 
in sensulu procedurei penale. Contra numitiloru 
pana adi nu esista nici conclusu judecatorescu in 
asta direcțiune cu atatu mai pucinu sentintia, deci 
se intârce catra cornițele supremu si ii observa, ca 
ștergerea acestora din rondulu celoru aleși invdlva 
vatamare de lege. La asta Boer Kalman înfuriata 
i reflecta advocatului Romanu, „tanuljon tbrvdnyt 
6s ha nem tetszik panaszoljan a ministerhez“. —

După asta adv. Romanu face propunerea mi- 
diulocitdria, care o da presidiului in scriau de co- 
prinsu:

Adunarea se decidă la casulu ddca propunerea 
adv. N. Garoiu nu s’ar’ primi: ca in loculu lui 
Nic. Garoiu, Ioanu Gram’a sl G. Comaniciu se se 
aldga indata alti trei membri.

Atata au mai trebuitu, ca-ci Boer Kalman la 
asta s’au înfuriata si mai tare, propunerea asta au 
respinsu-o, dechiarandu ca nu o pri
mea ce si nu o lasaladesbatere. Inde- 
aiertu au aparatu aedsta propunere cu t6te argu
mentele posibile vicar. Al. Micu, ca-ci cornițele au 
frantu legea si au dechiaratu in modu despo
tice, ca elu numesce dta poterea s’a — in loculu 
celoru de susu, scosi de elu prin frângerea legii, 
pe: Rakosi, Konczei si Josef Nathan —• celu din 
urma jidovu, care după cum audu nu ’si scie scrie 
de catu numai numele.

Adv. Romanu după asta dechiaratiune insinua 
vota separata in numele seu si alu romaniloru, 
dâra presidiulu respinge si nu voiesce a primi ni- 
micu la protocolu.

După asta intre sgomotu siedinti’a se redica— 
romanii plini de indignare se departa — pre a 
ddu’a di se pune continuarea siedintii, la care io 
nu amu luata parte si credu ca mai multi nu s’au 
infaciosiatu, ca-ci ce se faci in astfeliu de impre- 
giurari. Despre a dâu’a siedintia prin urmare nu 
potu reportâ, dâra pdte se-si faca ori si cine o 
icâna despre cele ce voru fi potutu urmă a 2 a di. 
La noi foculu arde sub spudia după atatea vătă
mări si provocări. — G. V. D.

SOCIETATEA ACADEMICA ROMANA.
Siedinti’a dela 31 Augustu 1876.

Presiedinte, A. Treb. L auri an u.
Membrii prestați: G. Sionu, Alex. Odo- 

bescu, I. C. Massimu G. Baritiu, V. Ba- 
besiu, V. Urechia, I. Caragiani, I. Ghika, 
Al. Romanu, Iosef Ho dosi u.

Se da lectura processului verbale alu siedintiei 
precedinte si se adopta.

Societatea fiindu in numeru spre a tiend sie
dintia plenaria, d. presiedinte invita pe comisiuni 
â’si presenta lucrările ce voru fi avendu gata.

D. Babesiu, câ secretaru alu secțiunii istorice, 
da lectura protocolului numitei secțiuni, din care se 
vedu conctasiunile luate in privirea tipăririi opere- 
loru principelui Dim. Cantemiru.

Deschidiendu-se discussiunea asupra puntului I, 
prin care se cere aprobarea de tipărire a istoriei 
imperiului otomanu in intregulu seu in decursulu 
aDului curinte, se admite a se lua in vedere la fa
cerea bugetului pe anulu viitoriu.

Asupra puntului II se admite câ delegatiuuea 
se intervia spre a spre a capeta dela archivele im
periale din Moscua manuscriptulu originale alu 
Cronicului Romano-Moldo-Vlachiloru de 
principele Dim. Cantemir, spre a se potd controla 
identitatea originalului cu opulu tiparitu in Iași la 
1836 sdu cu manuscriptulu din bibliotec’a scdleloru 
din Blasiu, asemenea se se cdra si ori-ce alte ma
nuscripte ale acestui autoru.

Totu-d’eo-data fiindu-ca manuscriptulu dela 
Blasiu se cere a se înapoia la destinatmnea sea, 
s’a admisu, câ delegatiunea se midilocdsca a cere 
învoirea de a se mai retiend aici spre consulta- 
tiune.

D. Odobescu da lectura reportului comisiunei 
numite a regulamenta premiele ce urmdza a se da 
din fondurile fericitului intru memoria generalului 
Constantinu-Nasturelu-Herescu, in urmatdria coprin- 
dere:

Comisiunea insarcinata de societatea academica 
cu regulamentarea premieloru prevediute in testa- 
mentulu reposatului intru fericire donatoru Nastu- 
relu-Herescu, luandu cu deamenutulu cunoscintia de 
dispositiunile relative la premiele anuale, ce după 
testata testamentului suntu de impartitu din fou- 
dulu Nasturelu, cu ondre vine a supune la a- 
probarea societății urmatdrele puncte coprinse in 
.siese-spre-dece articole repartite sub doue rubrice, 
prim’a atingutdria de premiele prevediute in testa- 
mentu, sub titlu A. Premiu pentru subiecte 
puse la concursu.

A. Art. I. Considerandu:
Pe d’ua-parte, ca BÎtuatiunea averii lasata de 

donatoru nu se afla anca regulata, astu-felu, in 
catu se pdta fi pe deplinu secura societatea, ca pe 
anulu viitoru va participa din veniturile ei c’ua 
suma destulu de însemnata, spre a satisface ambele 
serii de premii intitulate de testatoru, dr’ pe de 
alta parte, ca nu va fi nici indestulu timpu pentru 
concurentii la premiele din prim’a serie spre a pre
găti in modu completu operatele loru pana la vii- 
tdri’a sesiune dela 1877, decide ca primulu con
cursu pentru aedsta natura de premie va fi anun- 
ciatu acum indata pentru anulu 1878, dandu- 
i-se dreptu termenu pentru depunerea manuscripteloru 
pana la diu’a deschiderii sessiuni societății din acelu 
anu, si dreptu remuneratiune de premiu in bani 
sum’a fisata ca minima de donatoru, adica 5000 
lei noui.

Art. 2. Determinarea si anunciarea concursu- 
riloru pentru anii următori se voru face totude-una 
cu trei ani inainte de termenulu fisatu pentru de
cernarea premieloru.

Pe aceste base, totu in sesiunea de estimpu se 
va determina si anuncia concursulu din anulu 1879, 
destinandu-se si aceluia unu premiu de 5000 lei 
noui. —



Art. 3. Materiele din cari se voru alege pe 
ronda tesele puse la concurau fiindu specificate in 
testamentu sub cinci rubrice diferite (a, b, c, d, e); 
considerandu inse ca societatea are chiaru acum 
puse in concursu mai multe țese din rubrica a 
(Istoria, geografia, archeologia d), se 
va determina pentru concursulu anului 1878 o țese 
alâsa din materi’a urmatâre b (Sciintie natu
rale si politice, jurisprudintia si eco
nomia sociale, mai alesu aletieriloru ro
mane.)

Totu astu-feliu, afhndu-se concursuri deschise 
pentru diferite țese relative la rubric’a c (Sciintie 
fisice si naturali etc.), subiectulu pentru con
cursulu pe 1879 va prevedâ unu tratatu referente 
la rubric’a d (Limbistica si istoria filo
logica s â u literaria a limbei romane) si 
anume o cestiune de istoria literaria a limbei nâstre.

Art. 4. Societatea va determina indata tesele 
ce se voru pune la concursu pe anii 1878 si 1879, 
spre a se potâ anuncia publicului fara intardiere.

Comissiunea propune la votulu societății ale
gerea printre tesele urmatârie:

a) . Pentru concursulu din 1878, ca materia 
de sciintiele morali si politice:

1. Pana la ce puutu institutiunea juriului 
a csislatu in usurile si legiuirile cele vechi ale po
porului romanu; care este natura si cari snntu 
efectele acestei institutiuni la noi, in tirapulu de 
facia, si ce se pâte ascepta dela densa pe viitoru 
in tier’a nâstra atatu după legiuirile in vigâre catu 
si aducundu-se modificatiunile pe cari autorulu le 
va socoti necesarie.

2. Tieranulu romanu, priviri istorice a- 
supra legaminteloru cu proprietatea fonciaria; starea 
lui economica in diverse zone ale tierei; desvoltarea 
culturei sale, progresulu inteligintiei sale in munca, 
industria sâu comerciu; activitatea tendintieloru sale 
morale.

3. Femei’a romana, missiunea ei morale, 
viătia ei sociale in diversele clase ale societății, 
cultura si tendintiele ei spre civilisatiune.

b) . Pentru concursulu din 1879 că materia de 
istoria literaria:

1. Studiu asupra productiuniloru literari in 
limb’a romana din epoc’a lui Mateiuvoda Basarabu 
(1623 — 1654), in care se voru avâ in vedere atatu 
documente oficiali si particulari, redactate in limb’a 
romana in acea epoca, catu si cărțile traduse si 
tipărite romanesce pe atunci, precum si ori-ce ele
mente literarie relative la mișcarea culturei romane 
in acelu periodu.

Se va studeă cu speciale atențiune viâtira si 
activitatea literari’a a eruditului mare logofetu alu 
tierei de pe atunci U d r i s t e (O r e 81 u seu U r i i 1 u) 
Nasturelu din Heresci, cumnatu alu lui Ma- 
teiu-voda si strabunu alu fericitului nostru donatoru.

(Va urmă.) 

1IE1IOKIL
privitoriu la cestiunile, a caroru solutiune interessâ- 
dia la unu inaltu gradu pre Romani’a in reportu

rile ei cu sublim’a Pârta.
(Urmare).

III. Situatiunea romaniloru trecători 
sâu stabiliți in Turci’a.

Situatiunea romaniloru trecători sâu stabiliți 
in Turci’a nu este bine lămurită, si d’abia cu mari 
ostenele agenții tierei potu se le accârde protectiu- 
nea loru. Pre langa acâst’a, autoritatile turcesci 
considera si tratâza pre romani că supusi turci si, 
cu modulu acest’a, in lips’a unei protectiuni efficace, 
pamentenii noștri nu potu fi garantați contra ve- 
xatiuniloru alu caroru obiectu ar’ potă fi.

Mutessarifulu din Tblcea, printr’o nota sub nr. 
58 cu dat’a din 9 Maiu 1872, respundiendu de- 
mersuriloru, ce agentulu romanu făcuse in favârea 
connationaliloru sei persecutați, s’a crediutu autori- 
satu a observă acestui din urma, ca autoritatea 
turca n’ar’ potâ intră, intr’o correspondentia offi- 
ciale cu dinsulu pentru affacerile Moldo-Valachiloru, 
cari suntu asemenea nisce supusi ai Maiestatii Sale 
sultanului, si n’au nici-unu caracteru distinctivu de 
ceilalți supusi ottomani.

Acâsta declaratiune este totu atatu de extra- 
ordinaria prin fondu pre catu este prin forma; ea 
este atatu de pucinu conforma cu reporturile ce 
trebuie se existe intre Turci’a si Romani’a, ca gu- 
bernulu Altetii Sale principele Carolu I s’a aflatu 
in penibil’a datoria de a rechiamâ pre agentulu seu 
accreditatu pre langa autoritatile din Tulcea, după

ce acest’a presentase o protestatiune contra obser- 
vatiuniloru Mutessarifatului.

Gubernulu romanu a lasatu Turciei timpulu a 
reveni la nisce simtiemente mai ecuitabili si mai 
conforme cu situatiuuea politica a României si d’a- 
bieâ după cincisprediece lune si in urm’a destituirii, 
pentru motive ce nu ne suntu cunoscute, a fostului 
gubernatoriu alu Tulcei, s’a decisu elu a numi unu 
nou agentu.

Din nefericire s’a insielatu in așteptarea sa.
Mai de multu, romanii domiciliati in Tulcea 

plateau numai impositulu fonciariu pentru bunurile 
immobili ce possedeau.

De aprâpe siepte ani, supusii romani au fostu 
si suntu obligați se platâsca tax’a de patenta (Te- 
metuh) si tax’a pentru drumuri, imposite ce pana 
acum nu s’au potutu percepe dela ceilalți supusi 
străini, deârace legatiunile din Constantinopole n’au 
admisu inca perceperea acestoru imposite.

Unic’a scutire de care se bucura romanii, este 
a nu plăti impositulu personalu (bede) si inca si 
acâst’a o obtienu ei cu multe dificultăți, deârace 
autoritatile ottomane contesta fârte adesea naționa
litatea supusiloru noștri, si candu acesti’a devinu 
proprietari, atunci suntu cu deseversire assimilati 
fara a fi permisu delegatului romanu ,a le veni in 
adjutoriu, a-i protege, ceea ce a silitn pre multi 
romani se abandone passapârtele loru, calitatea loru 
de romanu nefiindu-le de nici-uuu sprijinu. Că con- 
secuentia a acestei stări de lucruri, dele'gatulu Ro
mâniei nu pâte exercită nici o jurisdictiune asupra 
connationaliloru sei.

S’ar’ potâ invocă in favârea supusiloru romani 
stabiliți in Turci’a, dâue scrisori viziriali din anii 
.1856 adressate gubernatoriloru din Varn’a, inse sti- 
lulu acestoru d6ue piesse este asia de vagu si diffusu, 
in catu autoritatile ottomane nu se credu tienute a 
stabili, in vertutea diseloru scrisori, o differentia 
intre supusii romani (chiamati totu supusi ai subli
mei Porti) si raialele.

Positiunea pamenteniloru romani stabiliți chiaru 
la Constantinopole nu este mai buna.

In trecutu, pana la anulu 1866, supusii romani 
se bucurau de ore-cari privilegiu, cari in unele im- 
pregiurari, ii puneau in o positiune egale cu aceea 
pre care o aveau supusii poteriloru străine, cari in 
virtutea capitula'tiuniloru, se bucura de drepturi si 
immunitati excepționali. Dâra, dela acâsta epoca, 
Pârt’a a inceputu nu numai se conteste naționali
tatea supusiloru romani, ci inca se-i assimileze cu 
raialiele, cu tâte sfortiarile agenției diplomatice a 
României de a păstră, in favârea supusiloru noștri, 
privilegiate stabilite prin vechiale usuri, astfelu ca, 
actualmente, acâsta agenția intimpina multe dificul
tăți voindu se protâga interessele connationaliloru 
sei, cari n’au macaru dreptu de a fi asistați înain
tea autoritatiloru ottomane, de dragomanulu agen
ției, deși exista unu ordinu vizirialu de acum optu 
ani presrciindu admiterea dragomanului romanu in 
affacerile connationaliloru noștri.

Catu pentru impositele ce romanii platescu la 
Constantinopole, suntu aceleași dela Tulcea.

Jurisdictiunea pre care a exercitat’o in toti 
timpii cancelan’a agenției tierei asupr’a supusiloru 
romani, este inca contestata de catra autoritatile 
turcesci, deși acâsta juridictiune e recunoscuta de 
mai multe consulate străine, cari preferu a se re- 
portă mai de graba la juridictiunea tribunalului 
romanu, de catu a tramite supusii loru înaintea in- 
stantieloru ottomane.

Si, pre candu sublim’a Pârta se obstina a con
testă agentiloru romani dreptulu de juridictiune a- 
supr’a connationaliloru loru, ea accorda acestasi 
dreptu agentiloru ce intretiene pre territoriulu ro
manu.

Intr’adeveru âta atributiunile ce Turci’a con
fere agentului seu stabilitu la Brail’a, astfelu cum 
suntu precisate in mai multe firmane si anume in 
celu din 20 ale lunei Chab?n 1289 (1872):

„Se procure adjutoriu si protectiune negutia- 
toriloru si supusiloru ottomani resiediendu său ca- 
letorindu in circumspectiunea sa; se mantiena tâte 
privilegiate la cari au ei dreptulu, se iulesnâsca 
prin tâte midiulâcele transanctiunile loru comerciali 
si se reguleze după lege, differendele ce s’ar’ potâ 
inteti in exercitiulu comerciului loru.

„Acestu agentu are si missiunea a comunică 
gubernului seu tâte faptele si incidentele cari me
rita a fi relatate*.

Ce se dicemu si ce se gandimu despre acâsta 
inconsecuentia? Ne este de adjunsu a pune între
barea. Totuși gubernulu princiariu, imbolditu de

datori’a imperiâsa de a nu permite violarea dreptu- 
riloru tierei basate pre tractate si pre dreptulu pu- 
blicu, este tienutu se reclame o plina si intrâga 
reciprocitate in favârea agentiloru sei si numai cu 
acâsta conditiune trebuie se admita elu, că agentulu 
ottomanu se pâta exercită la noi funcțiunile ce-i 
suntu trase.

Altmintrea nu trebuie se se uite, ca gubernulu 
princiariu ar’ fi in dreptu se refuse instalarea tur- 
ciloru pre territoriulu îomauu, invocandu capitula- 
tiunile din 1393, 1460, 1511 si 1529, capitula- 
tiuni recunoscute de catra poterile garanti si a 
nume specificate in art. 2 alu conventiunii din 
Pariau.

Intr’adeveru, după clausele clare si precise ale 
acestoru capitulatiuni, turcii n’au facultatea a se 
stabili nici intr’unu modu in Romani’a.

Este inca de observatu, ca representantulu su
blimei Porti in Romani’a (Brail’a), deși pretinde se 
aiba atributiunile si immunitatile ce dreptulu inter- 
nationalu recunâsce consuliloru străini, pârta 
titlulu de Directoru generate ale agentieloru comer
ciali ale sublimei Porti la Dunăre.

Deci, acestu titlu nu l’ar’ potâ portă acel’a 
care, pre unu territoriu strainu, este insarcinatu a 
represeniă ioteressele politice său comerciali ale gu
bernului seu.

In codulu dreptului gintiloru care resuma le
gile si usulu admisu in relatiunile dintre state, si 
care serva dreptu calausa differiteloru tiere pentru 
totu ce concerne regulamentulu acestoru relatiuni, 
nu se afla de locu, nici in classificarea ce acestu 
codu admite, nici printre denumirile ce elu consa
cra, titlulu pre care-lu da Turci’a directorului seu 
dela Brail’a. Acestu titlu nu confere in realitate 
nici unu caracteru publicu si n’ar’ potâ conveni 
de catu agentului unei societăți industriale private.

IV. Violarea territoriului romanu si ' 
necessi ta tea unei nâue delimitatiuni a 

ostrâveloru Dunării.
Cete de supusi ottomani trecu anualmente si 

cu man’a armata Dunarea si se punu de taie lemne 
in pădurile romane. Cu modulu acest’a se făcu 
culpabili de violarea territoriului nostru si causâza 
fiscului romanu perderi ce nu s’ar’ potâ evaluă.

Gubernulu princiaru a protestatu de nenumă
rate-ori contra acestui jafu sistematicu organisatu 
si a cerutu încetarea lui si pedepsirea culpabililoru. 
Elu a avutu regretulu a constată impunitatea aces
toru acte, ca-ci tâte demersurile lui reînnoite au 
remasu infructuâse.

Vomu presentâ cateva fapte de acâsta natura, 
cari s’au produsu numai dela 1870, ca-ci ar’ fi 
pre lungu si dispensatorii! de a ne urcă la o epoca 
mai înapoiata.

Pre la inceputulu acestui anu s’a stabilitu, ca 
jafurile continuau pre litoralulu romanu.

Mai multi turci din satulu Lom au navalitu 
in ostrâvele romane situate in apropiare de disulu 
punctu, spre a taieâ lemne dintr’ins’a, si au luatu. 
cu densii mai multu de 200 arbori din cei mai 
groși.

In nâptea de 21 spre 22 Martiu 1870 mai 
multi individi armați venindu din Turci’a, au tre
cutu Dunarea si au taieatu lemne din padurea Bar- 
z’a, situata pre proprietatea Islazulu.

0 nâua taieare de lemne de cate vre-o trei- 
dieci turci armați a avutu locu pucinu după aceea 
in padurea 6rb’a. In cursulu lunei Aprile, același 
anu, graniciarii romani tragundu-se in sate din 
caus’a crescerii apeloru Dunării, turcii au taieatu 
lemne din padurea lalomiti’a.

In demanâti’a de 24 Martiu 1870 o banda de 
turci armați a navalitu in padurea disa: „(5rb’a“ 
proprietatea statului, si n’a esitu dintr’ins’a de catu 
după somatiunile reînnoite ale graniciariloru litora
lului romanu, cari, atacati prin puscaturele loru 
successive, au reesitu cu tâte acestea a imprastiâ 
pre făcătorii de rele.

Pre la finitulu anului 1870 s’a constatatu, ca 
mai multe caice sub pavilionulu ottomanu, ascunse 
după ostrovulu lui Niculi apartienendu statului, cul
case la pamentu arborii din pădure fara se crutie 
macaru pădurile particularie din disulu ostrovu.

Cu tâte mesurele ce administratiunea locale a 
luatu in unire cu autoritatile fruntariei, delicuenti' 
n’au voitu se tiena comptu de somatiunile reînnoite 
ce te au fostu adressate, si s’au opusu la tâte in- 
junctiunile ce li s’au facutu in acâsta privintia.

Constatarea de care vorbimu s’a facutu in pre- 
senti’a delegatului ottomanu, care resiede in portulu 
Stirbeiu.



Violările si depradarile de acâsta natura s’au 
repetatu in anii următori si tata constatările fapte- 
loru acestor’a se afla depuse in archivele nâstre.

Facundu enumerarea unei mice parti din tata 
aceste depradari continue, cari se comitu in ostrd- 
vele romane, suntemu in dreptu a afirmă si a probă 
ca fîa-ce casu specialu alu acestoru acte de jafuire 
a fostu referatu la occasiune guvernului vecinu, si 
ca nu s’a datu inca nici o sat’sfactiune in acdsta 
privintia guvernului princiariu.

Dela anulu 1860 guvernulu romanu a atrasu 
atențiunea sublimei Porti asupr’a necessitatii unei 
delimitări a ostrâveloru Dunării, pentru că se se 
reguleze o cestiune, care a devenitu unu isvoru de 
abusuri de totu-feliulu, de neintielegeri si conflicte 
dilnice intre autoritatile riverane respective, luandu 
dreptu basa tractatulu din Adrianopole dela 1829.

Cu tata staruintiele reînnoite ale gubernului 
princiariu in vederea convocării unei comissiuni 
mixte însărcinate cu delimitarea de care e vorb’a, 
acdsta cestiune nu este inca resolvata.
V. Violarea libertății comerciului si 
necesitatea de conventiunide comerciu, 

de extrădare, poștale si telegrafice.
Este in deajunsu constatatu, ca fabricarea spir- 

tudseloru romane, nu lașa nimicu de doritu. Totuși 
gubernulu sublimei Porti, sub pretextulu ca aceste 
alcooluri contienu substantie vetamatarie sanetatii, 
a interdisu importarea acestui articulu in Turci’a.

Acdsta prohibitiune este cu atatu mai nejusti
ficabile, cu catu gubernulu romanu a datu guber
nului ottomanu a asigurările cele mai positive, ca 
va impedicâ materiele vetamatâre in fabricarea beu- 
tureloru nâstre si ca a primitu chiaru analis’a ar- 
ticulului in momentulu importării sale in Turci’a.

In presenti’a acestei stări de lucruri contraria 
usuriloru internaționali, cari in interessulu bunei 
armonie asigura si protege traficulu negutiatoriloru 
din statele amice, nu remane gubernului romanu 
de catu se useze de repressalie in privinti’a mar- 
furiloru de proverntia turca.

Cu t6te acestea, n’ar’ fi 6re mai avantagiosu 
relatiuniloru de comerciu ale ambeloru tiare, că 
t6te cestiunile de vama se se reguleze prin stipu- 
latiuni speciali, liberu discutate si consimțite? Gu- 
bernulu princiaru este gat’a a incepe negotir-i cu 
sublim’a Pdrta in acestu scopu.

Gubernulu romanu, recunoscundu marea utili
tate in interessulu ordinei si alu moralei publice, 
a unui arangementu cu Turci’a in privinti’a extra- 
darii reciproce a criminaliloru ordinari ai ambeloru 
tiere, urmaresce acestu arrangiamentu de mai multi 
ani, fara se pota adj unge la unu resultatu satisfa- 
catoriu.

Romani’a a participatu cu acelasiu titlu că 
Turci’a, la conventiunea poștale din Bern’a, si a 
aderatu, in plenitudinea drepturiloru sale, ia con
ventiunea telegrafica din Sant-Petersburgu.

Aceste d6ue tractate recunoscundu utilitatea 
unoru arrangemente speciali mai cu s6ma intre tie- 
rele limitrofe, este urgentu, chiaru in interessulu 
transitului internaționala, că se se inchiaie intre 
Romani’a si Turci’a conventiuni particulare poștali 
si telegrafice.

VI. Passuportulu romanu.
Passuportulu romanu este neincetatu neluatu 

in sâma de catra autoritatile ottomane, cari -si 
făcu o datoria de a impune supusiloru romani, pur
tători ai acestoru acte, cari se ducu pre tiermulu 
dreptu, a luă teskerea (passuportu turcu) spre a 
av6 facultatea se circule pre territoriulu impe
riului.

Consululu Turciei dela Odess’a, că si celu dela 
Vien’a, retragu asemenea aceste passupârte supusi
loru romani si le liberezi passupârtele ottomane. 
Afara de acâst’a supusii romani ce se intorcu din 
Odess’a si pre cari affacerile loru comerciali -i au 
obligatu se stea catu-va timpu, se plangu si contra 
taxeloru exorbitante pre care consulatulu generata 
alu Turciei -i face se platâsca pentru paspdrte, 
legalisari si alte drepturi percepute pentru cora- 
biele ce intra si esu. (Va urmă).

Noutati diverse.
Convocare. Subcomitetulu despartiamen- 

tului VIII alu Associatiunei transilvsne pentru li

teratura si cultur’a poporului romanu, conformu 
conclusului adunarei generale tienute in an. trecutu 
la Mihaltiu, convâca prin acăsta adunarea generale 
a acestui despartiamentu pe 8 Octobre nou. 1876 
in comun’a Vintiulu de diosu, la care cu tata 
oDârea invita pre toti iubitorii de progressu.

Dela (Ubcomitetulu despartiementului VIII. 
Alb’a-Iulia in 20 Septembre 1876. 

Alesandru Tordasiann.
(Aviso). Doritorii de a-si prăcurâ singu

ratice „BIOGRAFIELE ROMANE“ de d. Petru 
PetresCU suntu rogati a tramite pe langa pretiulu 
de 50 cr. inca 5 cr. pentru porto. Totu-odata se 
face cunoscutu, ca la 10 esemplare se da 1 esem- 
plaru gratii si espedarea se face franco.

Vamesiu Odriheiu 24 Sept. 1876.
•j- In 4/16 Sept. a. c. petrecuramu la cele 

eterne pre 0. D. parocu rom. gr. cat. alu Blasie- 
lului Isai’a Corn an eseu in alu 37 anu. alu vie
ții, 6r’ alu preoției alu 124ea; defunctulu -si au 
amatu si stimatu mai pre susu de tata maic’a base- 
reca si religiunea, precumu, si pre multu asuprit’a 
si impilatai națiune, din alu carei’a sinu a fostu, 
pentru care a fostu paratu a ’si dă si sacrifica totu 
si tata. ’Lu deplânge amatai socia Mari’a Coma- 
nescu născută Cintariu, ’lu deplânge si ’lu voru de
plânge prea multu iubitii lui prunci si prunce Con- 
stanti’a, Pompili’a, Romulu si Leontinu, ’lu de- 
plangu iubitelei surori Mari’a maritata Radutiu de 
împreuna cu sociulu ei Georgiu Radutiu protopopu 
gr. cat. in Cierghidielu, Mari’a maritata Munteanu 
cu sociulu ei Eutichiu Munteanu din Brateiu.

’Lu deplangu mai incolo toti consângenii, 
amicii si cunoscutii, precumu si poporutu pe care 
l’au pastoritu. La actulu funebrale au participatu 
mai toti preoții tractuali in frunte cu M. o. D. 
Ambrosiu Blasianu parocu gr. c. alu Siarosiului 
maghiarn, care si tienuse patrnndietori’a predica 
funebrale la care actu a fostu plenipotentiatu de 
Prea on. D. protopopu gr. cat. alu Mediasiului 
Ioanu Popescu, care diu caus’a unui morbu nu 
a potutu participa. Deci repausatului preotu se-i 
dicemu unu „Sit ei terr’a levis,“ si memoria neuitata! 

Nicolau Maieru m. p.
parocu rom. gr. cat. in V. Odriheiu.

Necrologu. Tenerulu de buna sperantia 
Jacobu Micu, nu mai este in chorulu pamente- 
niloru! In flârea vietiei, abiâ de 22 ani, cuprinsu 
de un’a violenta aprindere de intestine, in 21 Sep
tembre la 1 6ra d. a. -si dede blandulu seu sufletu 
in manele Creatoriului, si in 23 Septembre fii pe
trecuta la eternulu repausu in Tohanulu vechiu. 
Acestu june bravu, după-ce cu mari laude a absol
vita stadiale gimnasiali, in 1874—5 a făcuta ser- 
vitiulu de unu anu că milite voluntariu la regimen- 
tulu c. r. de infanteria nr. 31, apoi a trecutu la 
facultatea juridica a universitatei dela Glusiu, unde 
a si absolvitu anulu primu cu lauda, ci nemultiu- 
mitu cu aedsta cariera, imbracisiata la sfatulu a 
loru sei, a fostu susceputu la S. theologia in se- 
minariulu archidiecesanu gr. cat. dela Blasiu, — 
dâra durere! Parcele i-au urmata firulu vietiei, s6r- 
tea i-a strigata: pana aci si nu mai departe!

Fia-i tierîn’a usiâra si memori’a neuitata.
— (Dr. Mâthd Dânes) medicu de dinți, 

plombiatoru si măiestru de dinți arteficiosi, despre 
care amu mai avuta ocasiune a vorbi in acâsta 
rubrica a foiei nâstre, se afla de presinte in me- 
diuloculu nostru in Brasiovu, strat’a vamei, casele 
lui Szăva Ermenliu, unde va petrece pana in 15 
Octobre a. c. — Dinsulu se recomanda mai vertosu 
pentru morburi de dinți si de gura; prepara si 
pune dinți singuratici si ronduri întregi de dinți 
din emailu englesu sâu americanu; curatia dinții de 
stricatids’a si chiaru periculds’a pâtra de dinți, 
ăra dinții găunoși i astupa cu cristalu americanu, 
cu auru, platina, argintu său alte metale durabile. 
Tempulu din urma l’a petrecutu la băile din pa
iri», unde si-a castigatu unu bunu renume. Cunos- 
cundulu in persdna si avendu ocasiune de a-i vedâ 
si atelierulu de aparate si preparte, nu potemu 
decatu se-lu recomendamu cu tata caldur’a patienti- 
oru de morburi de dinți si de gura, că se se fo- 
osăsca de acostau tempu scurtu alu petrecerii din- 

sului in Brasiovu.

Mai nou.
Soirile mai none din Serbi’a ne spunu, ca in 

28 Septembre, după ce guvernulu serbescu a re- 

spinsu armistitiulu nedeterminatu, Cernaieffu a ata
cata pe turci pe tata lini’a. Resultatulu luptei, 
care a duratu tata diu’a si durâza p6tă si astadi 
este inca necunoscuta. — Nu ne indoimu a crede, 
ca Cernaieffu a luata acum offensiva numai asecuratu 
fiindu, ca Russi’a nu va mai tragană multu de a 
intră in acțiune.

Nr. 391 ex 1876,/Comis. fond. scol. 1—3
Es criere de licitat tune»
Pentru esarendarea dreptului de carciumaritu 

din cerculu Borgoului cu pretiulu strigarei 
15,000 fl. V. a. anuali, si a celui din' Carliba- 
v’a transilvana (Ludwigsdorf) cu pretiulu striga- 
rei 1450 fl. 75 cr. V. a. anuali pentru tempulu 
de 3 ani, incependu din 1-ill’a lanuarhl 
1877 pana in 31 Decembre 1870, se 
escrie o licitatiune publica pre 95 Octobre 
a. C», la 9 6re ante merid., care se va tiend la 
comissiunea fonduriloru școlari din Naseudu, si 
aceste regalia se voru esarendâ la cine va dă mai 
multu.

Doritoriloru de aceste întreprinderi este con- 
cessu pana la 6r’a licitatiunei verbale a insinuă si 
oferte in scriau si sub sigilu, fiindu prevediutu cu 
vadiulu prescrisu de 10°/0, după pretiulu strigarei 
apoi si cu acea dechiaratiune, ca cunoscu conditiu- 
nile de licitatiune si se supunu acelor’a.

Vadiulu de 10°/0 voru avă alu depuue si 
licitantii verbali, la 6r’a de licitatiune.

Conditiunile de licitatiune si alte deslușiri se 
potu primi dela Comissiunea fonduriloru școlare diu 
Naseudu.

Dta siedinti’a comissiunei fonduriloru școlari 
tienuta la Naseudu in 15 Septembre 1876.

Presiedintele: Secretariulu:
Petru Tanco, substitutu. Tom’a Mihalc’a.

Pe moșia Katoiia, 2 ore departe dela St-Petru si 5 
6re dela Muresiu-Osiorheiu se potu lua.indata GOO oi 
la pasiunaritu si la ernatu. Se afla fdrte bune locuri 
do pasiune si fonu forte bunu. In acelasiu dominiu 

se afla do vendiare acum la 100 stupi. Mai deaprdpe infor- 
meza judele curiei Palfi Stefanu iu Katona, posta ultima 
Mociu. 3—3

Pretiurile piacei
in 29 Septembre 1876.

Mesura Speciea fructeloru

Grauu

Mestecatu

Secara

Ordiulu

fruntea . 
midiulociu 
de diosu

fromosa 
de midiulocu 
frumosu 
de midiulocu 
frumosu 
de midiulocuOvesulu 1i 

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

„ de rimatoriu 
„ de berbece 

Seu de vita prospetu 
» » » topitu

Pretiulu
fl. cr.'

7
7
6
6
4
4
3
3
1
1
4
4

6
8
4

11
2

70
30
40

6
86
58
40
30
90
80
10

2

42
84
42

4 
GO 
32 
48 
24

30

Cursurile
la bursa in 29 Septembre 1876 stă asia:

Galbini imperatesci — — 5 fl. 81 cr, v. a
Napoleoni — — _ 9 1» 68 w 9

Augsburg — — — 102 — w 9

Londonu — — — 121 10 9 9

Imprumutulu naționala — 69 9 20 n 9

Obligațiile metalice vechi de 5°/0 66 9 75 a 9

Obligațiunile rurale ungare 74 9 20 ff 9

» 9 temesiane 73 9 25 n 9

9 9 transilvane 74 9 10 n 9

9 9 croato-slav. 86 n — 9 9

Acțiunile bancei — — 854 n n 9

creditului — _ 152 n 50 9 9
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