
Gazet’a ese de 2 ori: Joi’a si Duminec’a, 
Făi'a, candu concedu ajatăriale. — Pretiulu: 
pe 1 anu 10 £1., pe 1/i 3 fi. v. a. Tieri esterne 12 fi. 
v. a. pe unu anu sdu 2j/b galbini mon. sunatdria.

8c țșronnmera la poștele o, si r., si pe la 
DD. corespondenți. — Pentru serie 6 er. 
Tacs’a timbrala a 30 or. de fiacare pu

blicare.
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BrasiOvu in 4 Octobre st. n. 1876.
Primulu obiectu, cu care camer’a deputatiloru 

Ungariei si-a inauguratu cursulu siedintieloru nouei 
sessiuni, a fostu, precum se păte vedă din repor- 
tiilu de mai la vale, affacerea Mileticiu, care s’a 
trecutu puru si simplu la comissiunea de inmuni- 
tate. Se păte, că acăsta afacere se nu fia tocmai 
de bunu auguru pentru suveranulu corpu legiuitoriu 
ahi Ungariei, care tocrna in aceste tempuri fortu- 
năse se vede necessitatu a se ocupă de o asemenea 
delicata afacere, ce sta in strinsa legătură cu caus’a 
slaviloru orientali, pusa la ordinea dilei in tăta 
plenitudinea sa. Prin arestarea lui Mileticiu si-a 
creații guvernulu maghiaru o situatiune fărte de
licata, si acum se cere multa dibacia si tactu, spre 
a ajunge la unu resultatu fericitu, fora a -și aprinde 
paie in capu. Discussiunea calma si obiectiva din 
siedinti’a dela 28. Sept, ne indreptatiesce a con
chide, ca guvernulu n’are de cugetu a duce lucrulu 
pana la estremitate si a intinde cărd’a patientiei 
unui poporu pana la rumpere. D-lu Tisza va insiste 
in totu casulu la comissiunea de inmunitate, că 
se-i justifice procederea facia de libertatea personale 
a uuui membru alu camerei suverane, si păte ca 
va mai pretinde dela acăsta comissiune, că se pro-, 
pună estradarea deputatului M'leticiu in manile 
justiției, — care a pusu deja de multu manjle* pe 
dinsulu, — că apoi acăsta justiția se continue 
contra lui procederea criminale pentru crirn’a de 
înalta tradare, inse cu tăte aceste in fine, candu 
dlu Mileticiu nu va mai avă lipsa de a înrola vo
luntari, se va caută calea si mediuloculu, fia apoi 
aceea chiaru calea gratiei, că Mileticiu se-si re- 
dobandăsca libertatea.

După deliberarea affacerei Mileticiu, ministrulu 
de financie va presentâ proiectulu de bugetu pe 
anulu venitoriu, care se va trece la comissiunea 
finauciaria si apoi camer’a se va amană, pentru că 
comissiunile se păta lucră in deplina linisce.

Siedinti’a dela 30 Sept, este memorabila prin 
mulțimea interpelatiuniloru de importantia politica 
interna si esterna, adresate dlui primu ministru. 
Mai înainte de toti interpellă deputatulu Chorin, 
dăca cestiunea bancei naționali s’a resolvitu si dăca 
guvernulu maghiaru a luatu asupra Ungariei o parte 
a detoriei de 80 milliăne, cari cadu numai in sar- 
cin’a provintieluru de corăna din Austri’a?

Deputatulu D. Irănyi, avendu in vedere eve
nimentele din Turci’a si pregătirile de resbelu ale 
Russiei, interpellă apoi pe dlu Tisza, dăca este 
adeveratu, ca prin Romani’a trecu voluntarii rusesci 
cu gramad’a catra campulu de resbelu serbescu? 
Dăca acăst’a ar fi adeveratu, atunci pentru ce minis
trulu de esterne nu reclamăza pentru aceste fapte 
necompatibile cu neutralitatea si cu dreptulu inter
naționala? Convinsu-s’a guvernulu maghiaru, ca 
russi’, cari au trecutu prin Ungari’a că membri ai 
crucei roșie, s’au apncatu in Serbi’a de a ingrigi 
de răniți, său participa la resbelu? Adeveratu e, 
ca Russi’a concentrăza trupe la confiniele Turciei? 
Cari sunt, mai departe, conditiunile de pace, pro
puse de catra poterile europene si ce s’a decisu 
pentru casulu, candu acele nu s’ar primi? Ce a 
decretatu ministeriulu de esterne a face facia de pro
clamarea de rege a principelui Milanu si intru 
catu acestu ministeriu se intielege cu guvernulu 
maghiaru in cestiunea orientale?

Csernâtony întrebă pe dlu primu ministru, ca 
pentru ce guvernulu a opritu mai antaiu pe russi, 
cari voiau a trece in Serbi’a prin Ungari’a si după 
aceea i-a lasatu ăra liberi?

Ernestu Simonyi interpel.lă pe ministrulu pre- 
siedinte, ca ce intielegeri noue s’au facutu intre gu
vernulu de Vien’a si celu de Budapest’a cu privire 
la cestiunea conventiunei vamale si a infiintiarei 
bancei naționale maghiare? — La tăte aceste in- 
terpellatiuni va responde dlu Tisza in decursulu 
septemauei acesteia. Suntemu curioși, ca ce va 
responde dlu Tisza la ’uterpellatiunea lui Irănyi, 
in punctulu referitoriu la trecerea voluntariloru ruși 
prin Romani’a. Deși scimu, ca dlu primu ministru 
maghiaru nu este vr’o mare capacitate politica, totuși 
atat’a presupunemu dela dinsulu, ca va sci se justifice 
atitudinea Romar’ei, avendu totu-odata a -si justi
fică si atitudinea sa facia de acei voluntari ruși, 
cari au trecuta catra Serbi’a chiaru prin capital’a 
Ungariei.

Tunurile au inceputu ărasi a buhul in valea 
Moravei. Armistitiulu, care se improvisase pe vr’o 
optu dile, si pre care guvernulu turcescu voiâ a-lu 
estinde pana in 2 Octobre, s’a intreruptu din par
tea serbiloru, cari inca in 25 Sept. începură ata- 
culu asupra armatei turcesci, inse la inceputu turcii 
cugetară ca e numai gluma, pentru aceea nice nu 
respunsera la foculu tunuriloru serbesci. In 28 
Sept, atacă Oernajeffu pe turci pe tăta lini’a; se 
încinse o lupta vehementa, care dură dăue dile si 
in care nice un’a dintre părțile beligeranti n’ar’ fi 
reusitu invingatăria, ci ambele si-au pastratu posi- 
tiunile de mai înainte de lupta. Armat’a turcăsca 
concentrata acolo, este preste 100 de mii, precandu 
serbii abiă dispunu de 70 de mii fetiori.

De altmintrelea nu trece o di, in care se nu 
sosăsca pe campulu de resbelu alu serbiloru cate 
200 — 300 de voluntari russi, incatu voru trece a- 
cum preste 30,000. Pana acum acești voluntari 
sosiau nearmati, inse o scite dela Bucuresci cu da- 
tulu 1 Octobre ne spune, ca astadi trecu voluntarii 
russi prin Romani’a înarmați cum trebue, si gu
vernulu romanu le concede se trăca, deărace se 
dice, ca ar’ fi primițu in acestu respectu o nota 
dela guvernulu din Petrupole. In curendu voru 
avă se trăca catra Serbi’a mai multe escadrăne de 
cozaci din valea Donului, deărace Oernajeffu vră se 
formeze si o cavaleria, care pana acum n’a esistatu 
in armat’a serbăsca; după aceea voru urmă si tu
nuri din Russi’a totu sub pretestulu de a sustienă 
pacea europeana.

Tăta procederea serbiloru respective a lui Cer- 
najeffu dovedesce unu feliu de ironia si pucina bat
jocura aruncata in faci’a aceloru poteri europene, 
cari se ocupa seriosu cu restituirea păcii, ăra pe 
de alta parte probăza, ca Cernajpffu e assecuratu 
de ajutoriulu russescu. Ca ci ce alta ar’ însemnă 
faptulu, ca guvernulu serbescu cere dela poterile 
europene se mediu’ocăsca pacea, inse mai înainte 
de ce poterile europene ar’ fi facutu ultim’a încer
care in acestu respectu, Oernajeffu si armat’a sa 
proclama pe Milanu de rege, proclama independin- 
ti’a Serbiei, respinge armistitiulu fapticu si începe 
de nou inimicitiele prin unu atacu generalu.

— Unu diariu russescu „Dziennik Polsky* 
sustiene, ca la curtea imperiale in Livadi’a s’ar’ fi 

decretatu dejâ resbelulu cu Turci’a si ca s’ar’ fi 
datu dejă ordinu la armata in sensulu acest’a. 
Generalulu Ignatieff a plecatu dejă la Constantino- 
pole, ducundu cu sine si ultimatulu, pre care are 
se lu dă guvernului turcescu si dăca acest’a nu-lu 
va primi, atunci are se urmeze neamanatu mani- 
festulu de resbelu alu împeratului russescu, care 
manifestu e deja gata.

Cumca Russi’a n’are cugete de pace, se vede 
si din împregiurarea, ca necontenitu concentrăza 
armata la confiniele turcesci. Apoi împregiurarea, 
ca in dilele trecute s’au denumitu vr’o 33 generali 
noui in armata, inca nu însămna, ca pacea este 
scopulu Russiei.

Mare sensatiune, ba chiaru consternatiuue a 
provocatu in Vien’a sosirea adjutantelui generalu alu 
împeratului russescu, Sumarakoff, care a adusu 
o epistola a imperatorelui Alessandru catra impera- 
torele Franciscu Iosifu. — Sumarakoff a sositu iu 
Vien’a in 27 Sept.; a dău’a di la 10 ăre sosi la 
dinsulu o equipage de curte cu unn officierîu din 
cancelari’a Domnitoriului si-lu duse la audientia la 
Maiest. Sa, cu care ocasiune predede autografulu 
ce-lu aduse dela suveranulu seu. In acestu auto
grafii s’ar’ fi esprimatu imperatorele Russiei, ca 
dinsulu e gat’a a merge mana în mana cu impera
torele Austriei in cestiunea resbelului serbescu, 
dăca Austri’a se va invoi si va starul, că provin- 
ciele Bosni’a, Hertiegovin’a si Bulgari’a se capete 
o autonom;a politica si se devină staturi vasalle, 
libere in administratiunea loru interna. Mai esistu 
si alte versiuni despre missiunea lui Sumarakoff, 
cari de astadata nu le m?’ insiramu pana ce nu se 
va mai lamuri situatiunea. Sumarakoff va merge 
din Vien’a la Belgradu, spre a asiste in numele 
suveranului seu la botezulu copilului de curendu 
nascutu alu principelui Milanu, care nu este inca 
botezatu.

Se vorbesce, ca maresialulu campestru Man- 
teuffel inca va sosi la Vien’a spre a aduce impera
torelui austriacu unu autografu dela betrauulu 
Wilhelm. — Din tăte aceste se păte conchide, ca 
alianti’a celoru trei imperati si-a vecuitu veaculu.

Diariulu „La France* aduce urmatărea cornu- 
nicatiune:

„Capulu cabinetului romanu, d. I. Brateanu, 
in timpulu întrevederii sale cu imperatulu Austriei, 
in Transilvani’a, a primitu asicurarea, ca indata 
după inchiarea păcii intre Serbi’a si Turci’a, gu
vernulu austro-ungaru va atrage luarea aminte a 
Porții asupra punteloru memorandului romanu sus
ceptibile d’a fi definitivu regulate prin bun’a in- 
tielegere".

Camer’a deputatiloru Ungariei.
Siedinti’a dela 28 Sept. a. c. — Intre obiec

tele acestei siedintie a fostu iu prim’a linia afface- 
rea lui Mileticiu si anume suplic’a tribunalului de 
Budapest’a catra camera, că se i se concăda a con
tinuă procedur’a criminale contra dineului pentru 
crirn’a de înalta tradare. — Ministrulu presiedinte 
Tisza luă cuventulu intru aperarea procederei ur
mate facia de Miletici si intre altele afirmă, ca 
pana astadi inmunitatea deputatului s’a suapendatu 
numai facia de dlu Mileticiu si ca conclusele luate 
in acăsta afifacere voru formă pentru venitoriu unu 
casu de precedintia.

Ernestu Simonyi premitte, ca prin arestarea



unui deputata fora întrebarea camerei s’a pericli
tata independenti’a si suveranitatea camerei; inse 
la acâsta cestiune va pot6 vorbi numai după ce se 
va presentă camerei reportulu detaiatu. Gu acâsta 
ocasiune observa inse, ca guvernulu n’are dreptu, 
cbiaru nici sub responsabilitatea sa, a arestâ pe1 
unu membru alu camerei, ci acestu dreptu este alu 
presiedintelui, care pe tempulu ferieloru representa 
camer’a suverana. De altmintrelea nu e adeve/atu, 
ca casulu din euiime este pr!muiu casu de acâsta ! 
natura. Iu decursulu sessiunei dietale din 1865— 1 
68 s’a arestatu deputatulu Ma,,othy, care inse, in | 
urm’a interventiunei presiedintelui Szentivânyi, fii ! 
eliberatu. Independinti’a camerei pretinde deci, că 
inmunitatea deputatiloru se se preciseze apriatu 
prin lege.

Dr. Politu ar’ fi voitu se adresseze guver
nului o interpellatiune in acestu obiectu, inse a- 
câst’a a devenitu superflua in V’-m’a promi^siunei 
făcute din partea presiedintelui camerei si a pre
siedintelui consiliului de miniștri, ca voru presentă 
camerei unu reportu specialu in acestu obiectu. 
Dinsulu multiumesce lui Simonyi pentru ca s’a 
portatu asiă de obiectivu in acesta causa. Râga 
apoi camer’a, că suplic’a ce o va adressâ Mileticiu 
catra camera inca se se trâca la comissiunea de 
inmunitate, âra acâsta comissiune se binevoiâsca a-si 
câștigă date mai deaprâpe despre califlcatiunea unui 
martore, care nu se pâte primi că martore, deârace 
fh de mai multe ori condamnata pentru furtu, de- 
fraudare etc.

Dlu primu ministru Tisza replica, ca nu nu
mai Simonyi, ci fia-care membru alu camerei si alu 
guvernului considera acâsta affacere cu deplina ob
iectivitate, ceea ce s’a dovedita din destulu prin 
procederea guvernului. Ce se atinge de califl
catiunea martorelui, observa, ca nu comissiunea 
de inmunitate, ci singuru tribuDalulu are drep- 
tulu de a-si câștigă cunoscintia mai de aprâpe des
pre acelu martore, care, după assertiunea lui Politu, 
ar’ fi fosta condamnata pentru mai multe crime. — 
D-sa nu este contra crearei unei legi de inmuni
tate, care in urm’a reportului, ce-lu va face comis
siunea de inmunitate, se va dovedi, dâca este ne- 
aperatu necessaria sâu nu.

In fine deputatulu Politu ’si modifică cererea 
intr’acolo, ca nu suplic’a lui Mileticiu se se tramita 
la com<ssiune, ci comissiunea de inmunitate se as
culte pe Mileticiu in persâna.

Blicnresci; 18/30 Septembre. DVâstra 
primiți totu asia de iute știrile telegrafice dela 
tbeatrulu bellului, că si noi aici si că tâta lumea 
europâna; differenti’a este numai aceea, ca noi ne 
afiamu asia dicundu vecini cu acelu theatru si ca 
comunicatiunea intre noi si slavii meridionali este 
de tâte dilele, prin urmare ca adesea ne afiamu in 
stare că se simtimu chiaru si cumu bate pulsulu 
in arteriile de viâtia ale aceloru popâra. Am aș
teptata, că se vedemu ce se va alege din estraor- 
dinariele incordatiuni ale diplomației austriaco pen
tru inchiarea pacei. Din parte’mi ve spusesem, ca 
eu nici după străbaterea turciloru in Serbi’a pe 
distantia de una posta, adeca pana la Alexinatiu 
nu poteam se credu in trens’a. Nu este adeveratu, 
ca serbii cu Cernajeffu in frunte ar’ fi ceruta vreo
dată respiriu de arme, ci s’a intemplatu, ca pre 
candu curgea batalMe dela 1 Sept, un’a după alfa 
in vreo 6 dile, turcii se află in ramazan, adeca 
in postata loru din a nâu’a luna a anului lunariu, 
in care nu mananca nimicu pana sâr’a, după care 
apoi urmă bairamulu de 1 septemana, in care 
mahomedanii manca si beu că si creștinii in septe- 
man’a pasc'loru si nu vreu se mârga nici la bataia. 
Asta-data inse nu prea avea ce se manance, si eră 
ocupați mai multa cu ingroparea mortiloru si cu 
transportarea multoru mii de vulnerați, ei că si 
serbii. De aceea turciloru obosiți si desperați le 
veni fârte bine ori-ce pretestu, că se desiste dela 
bataia, âra diplomati’a dvâstre se faciariă, ca voie- 
sce se stârca dela turci armistițiu numai in favâ- 
rea slaviloru si de mil’a loru. Alcoranulu si tâte 
traditiunile turcesci nu sufere se se dd inimicului 
armistițiu sub nici unu cuventu, decatu numai dâca 
comandanții turcesci suntu convinși, ca inimicii 
suntu mai tari decatu ei, si numai cu scopu de 
a-si restaură poterile, acestu lucru se nu’lu uitamu.

Atunci russii cu serbii comandați de Cernajeffu re- 
spunsera diplomației întregi iu modu curata rus- 
sescu, cumu amu dice, cu pumnulu in falei, prin 
proclamarea tai Milanu de rege. Dueliștii dv.se 
prefăcea, că si cumu ei acea proclamare o ar’ lua 
de simpla comedia, de farsa, acumu inse incepu a 
mărturisi fora voi’a loru, ca ea este realitate f6rte 
seriâsa si amerintia, ca nu o voru recunâsce. Atata 
e totu? Multe lucruri n’au voita se recunâsca băr
bații de stătu ai Austriei, care inse tâte s’au rea- 
lisatu intocma precum le-au voitu alții. Se ne re- 
vocamu de ex. totu-deaun’a in minte inversiunat’a 
loru resiutentia din anii 1856 —1860 Ja organisa- 
rea autonâma a României s. a. s. a.

Nu poteti crede ce impressiune estraordinaria 
produse la noi acea proclamare. Precum se pare, 
acesta planu decisivu alu serbiloru nu fusese cu- 

i noscutu la nimeni, nici chiaru din societatea supe- 
riâra a nâstra, afara dâra de consângenii tai Mi
lanu din famili’a tai CatarglD, din care se tragea 
repausat’a sa mama, si pâte dn. Gogalniceanu, des
pre care se crede acuma, ca densulu nu ar’ fi 
fosta strainu a se încaieră cu turcii, si la momen- 
tulu oportunu a cere că si Carolu se fia proclamata 
de rege, pe temeiu, ca dâca o pâte face acâsta 
Serbi’a, cu atata mai mare dreptu ar’ avă Rorna- 
ni’a de a se emancipa in modu definitivu de Sul- 
tanu si de Pârt’a tai, dela care nu mai pâte aș
tepta nici umbra de protectiune, prin urmare, ca 
ar’ fi curata rușine de a mai suferi acâsta situa- 
tiune umîlitâria. De alta parte âmenii pe la noi 
începură a reflecta abia acuma după diece ani, ce 
însemna pentru tiăra, ca ea are de Domnu unu 
barbatu ruditu cu cele mai multe fam:,ii suverane 
din Europ’a.

Ceea ce ati cititu in „Fremdenblatt* din 26 
Sept, coprinsu in corespondenti’a dela Bucuresci, 
este purulu adeveru. Vediendu adeca miniștrii no
ștri, ca russii incepu a trece prin tiâra in unifor
mele loru si armați, se îngrijiră fârte si tienendu 
consiliu ministeriale, opiniunile diferiea in punctata 
essentiale, intre a suferi trecerea, sâu a li se op- 
pune in casu de necessitate chiaru cu mana armata; 
in fine se invoira că se comunice casulu cu consu
lii poteriloru. Baronulu Galice, adeca consululu 
DV. plecase la Sibiiu si de acolo la Vien’a, cumu 
se pare, mai multa din caus’a acâsta, că se dă re- 
latiuni prin graiulu viu; dâra dsa ar’ mai avâ se 
spună in Vien’a multe si merunte, inca si despre 
resultatele conventiunei comerciale, care cu privire 
la industri’a Dv. se arata a fi fârte prâste, despre 
migratiunea secuiloru, sasiloru, jidoviloru incâce si 
de aici in Turci’a. Consulii poteriloru occidentali, 
dupace ‘si cerura instrucțiuni telegrafice, detera mi- 
nistriloru spre respunsu, ca n u e bine se se opună 
la trecerea russiloru, ce ci asia cumu trecu ei, fora 
a se formă in trupe cu arm’a la braciu, nu se 

' pdte considera de lovire in dreptulu gentiloru, prin 
urmare nu e casu ‘de conflictu. De alaltaeri circula 
faim’a, ca au se trâca cu tot’i pana la 40 de mii 
baionete ale sale. Eu inse ve mai dicu si astadi, 
ca voiu crede in pace seriâsa si durabi'e atunci, 
candu o voiu vedâ, si dv. rogati pe Ddieu că se 
nu capatati pe ârna âspeti in quartiru. Vediu condi- 
tiunile nâue puse de cabinetulu Angliei. Slav'i 
meridionali nu le voru accepta cu Dici-unu pretiu, 
ci le voru declara de ceea ce suntu, de secaturi, 
palliative miserabili, âra Russi’a ’i va patrona cu 
perseverantia muscalâsca.

In fine bulgarii s’au reculesu si ceea ce n’au 
sciutu se faca prin arme, se adopera din tâte po
terile se corrâga pe alte caii, adeca prin memoriale 
si prin missiuni de agenti din sinulu loru, cari 
cunoscu limb’a francâscă de candu ’si făcuseră stu- 
diele in Pariau sâu in Brussel’a. Comitetele bul- 
garesci din Russi’a si celu de aici cu celu din 
Brail’a au adunata sume considerabili spre scopulu 
acesta din care intretienu pe agenti in capitalele 
poteriloru mari cu spese de ajunsu, că se pâta re
presenta pe națiune cu tâta demnitatea, subventio- 
nâdia foi bulgărești că si pana acilea, si platescu 

la diariele francesci si englesesci cu miile de napo- 
leondori că se le apere caus’a naționale si politica. 
Fia-care agenta are cate 2 nap. pe di, spese de 
drumu si cate o suma de 5—6 sute nap. ori lire 
otomane, din care platescu pe corespondenți, dau 
presente s. a.

Urmele acestei activitafi se cunoscu si pana 
acumu. Spesele unoru meetinguri dela Londr’a le 
au portatu agenții bulgariloru din fondurile loru 
naționali. Ca diplomati’a pune pe Bulgari’a, care 
nu s’a potutu bate cu turcii alaturea cu Bosni’a si 
Hertiegovin’a, provine in parte totu dela activita
tea agentiloru bulgaresci. Cu tâte acestea, turcii 
si anglii inca totu mai credu, precum vedemu, ca 
dâca voru scâte bulgariloru ochii cu concessiuni pe 
terrenulu basericescu dandule exarchatu si nu mai 
sciu ce statute, atunci bulgarii voru deșerta cu to- 
tulu dela printipiulu nationalitatiei si multiamin- 
du-se ca au „baserica autonâma*, patri’a intrâga o 
voru lașa totu in potestatea turciloru. Ei bine, 
serbii si muscalii le-au deschisu ochii, aratandu-le 
că exemplu pe serbii de din câce de Dunăre si 
Sav'a si pe romanii din Transilvani’a si Ungari’a, 
că se cunâsca, ce insâmna autonomi’a eclesiastica 
din grati’a turcâsca. Chiaru archiereii bulga
riloru cu exarchulu loru in frunte, numitu din gra
ti’a fostrtai svltanu nebunu Abdul-Aziz, au ince- 
putu a si trage mesurile si a nu se mai ospeta cu 
pasia-1" si cu spahiii, că se nu le fia odata de 
capu. Eta inse ca imamii si hogia-lii (popimea) 
turciloru înfuriata pentru acâsta actitudine a bul
gariloru predica in mosieie (baserici) mârte si es- 
terminare toturoru crestiniloru. Totu asia făcu si 
ulemalii cu sofiaJii din Constantinopele. Acâsta 
erupt'un e nâua de fanatismu nască in unele capete 
seci de diplomati de ai dv. absurd’a idea de a roga 
pe Russi’a, că se favoredie migratiunea bulgariloru 
in provinciile russesci; adeca maioritatea preponde- 
ranta a lierei se-si lase patri’a in favârea minori- 
tatiei 'turcesci, adeca că si cumu vreunu omu smin
tita ar’ pretinde, că romanii din Transilvani’a se’si 
ia traist’a de-a umeru si desagi in spinare, lasan- 
du’si patri’a intrâga in proprietatea maghiariloru si 
a renegat.iloru. Dâra de ani 50 incâce totu numai 
minoritățile turcesci au fostu silite se âsa si se-si 
caute alta tiâra, asia din Uogari’a, Banatu, Croa- 
ti’a (1690—1712), din Crime’a, din Bassarabi’a 
(1812), dta Greci’a, din Moldov’a si din Munteni’a, 
din Serbi’a. Sub conditiuni de acestea cumu se 
pâta fi vorba de pace? Printipiulu nationalitatiei 
va triumfa si mai departe.

— Trei miniștri au visitatu Moldov’a, âra pe 
langa alte affaceri de resortulu fte-caruia, scopulu 
comunu a fostu, că se vâdia cumu stau lucrurile 
din colo de Prutu. După reintârcere in capitala 
se tienă consiliu ministeriale secreta mai in fia- 
care di. — Mane dumineca productiune in alergare 
de cai cu premie dela minim’a suma de 100 franci 
— pana la 6000 si 10,000 de franci.

Sessiunea Societatiei academice se închide dâra 
mane după cateva siedentie furtunâse mai alesu din 
caus’a sintaxei, cu a cărei rev'siune secțiunea filo
logica a petrecutu vreo 20 de siedentie. — Socie
tatea Transilvani’a abia mane va tienâ adunare ge
nerale si va imparti numai dâue burse.

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

(Fine.)
Art. 5. Formalitățile pentru anunciarea, depu

nerea, esaminarea si premiarea operateloru venite 
la concurau voru fi cele usitate pana acum in con
cursurile tienute de Societatea academica, obser- 
vandu-se totu o-data si dispositiunile speciali ale 
testatorului, coprinse in urmatâriele siese punte:

1) . Că premiele se se decerne de catra socie
tate la cele mai bune lucrări redactate numai in 
limb’a romana.

2) . Că societatea se determine pe fia-care anu 
cate unu subiectu alesu pe rondu din materiele 
enunciate la rubricele a, b, c, d si e, avenda deus’a 
facultatea de a propune pe fia-care anu si doue 



sen mai multe asemene concursuri, potrivitu cu 
crescerea fondului Nasturelu.

3) . Câ societatea se p6ta urca aceste premie 
la Bume mai considerabile de catu 5000 1. u. suma 
fisata câ minimum.

4) . Câ premiele se nu p6ta fi nici-odata im- 
partite intre mai multi concurenti, ci se se dâ 
fia-care intregu uneia si aceleiași parsâne, care ’lu 
va fi meritatu.

5) . Că la concursurile acestei prime serie de 
premie se fia admiși numai Romani din t6te părțile 
României seu străini cari voru fi dobanditu in 
princi patulu României naturalisatiunea cea mare 
sdu cari ’si voru fi facutu studiele si voru avd 
diploma dela universitățile romane.

6) . Câ de cate ori nu se voru presinta con
curenti la concursurile anunciate si, candu societatea 
ya judeca operele venite la concursuri câ nedemne 
de a fi premiate, sumele destinate pentru acele 
premie in alocatiunile anului se se întrupeze in 
fondulu Nasturelu si se se capitaliseze spre a mari 
acelu fondu.

B. Intru cea-a ce privesce premiele pentru 
opere publicate, lit. B., com'siunea propune cele 
urmat6rie:

Art. 6. Testulu din testamentulu donatorului 
Nasturelu H e r e s c u, relativu la acdsta a dou’a 
serie de premie anuale, va fi repetitu in tdta în
tregimea lui, in fia-care anu si de mai multe ori 
in cursulu anului, prin publicitatea cea mai întinsa, 
prin totu cuprinsulu tieriloru romane, anesandu se 
la acdsta publicatiune si dispositiunile prevediute 
mai josu la art. 7, 8, 9, 12, 13, 14 si 15, cu 
modificaiiuni succesive intru cea ce privesce datele 
cuprinse in numitele articvle si sumele destinate 
pentru premie.

Art. 7. Primulu siru de patru ani prevediutu 
in dispositiunile testatorelui, atingetârie de acdsta 
serie de premie, se va începe în anulu viitoriu 
1877, si va continua in 1878 si 1879, astu-feliu 
in catu in anulu 1880 se va presinta pentru prima 
6ra casulu de a se decerne marele premiu Nasturelu 
de 12,000 1. n. dr’ in an5’. precedenti: 1877, 
1878 si 1879, se va da neap?ratu cate unu pre
miu de 4000 1. n. celou me5 bune cârti publicate, 
respectivu in cursulu fia-caru5a d’n acești ani.

Art. 8. De cate-ori se va intempla câ marele 
premiu Nasturelu de 12,000 1. n. se fia acordatu 
unui opu, carele de ma’ înainte capotase unulu din 
premiele anuale de 4000 1. n., sum’a de 4000 lei 
defalcata din marele premiu Nasturelu, său va con
stitui unu premiu anualu in favârea celei mai bune 
cârti tipărite in limb’a romana in cursulu anului 
aceluia, sdu se va adauge la fondulu Nasturelu, 
după decisiunea ce se va lua la timpu de către 
societate.

Art. 9. Toți autorii, cari voru dori se con- 
cure la premiele anuale din achsta a doua serie de 
premiu Nasturelu, suntu autorisati si invitați câ se 
tramita, mai inainte de deschiderea sesiunii anuale 
a Societății academice romane unu numeru celu 
pucinu de doue-spre-dece esemplare tipărite din 
cartea loru, la delegatiunea societății, in Bucuresci 
(loculu Academiei), osebitu de esemplarele pe cari 
voru voi se le ofere de-a dreptulu către unulu sdu 
toti membrii actuali ai societății, fara câ acdsta 
ultima procodere se fia câtuși de pucinu obliga
toria.

NB. Se nu se pdrda din vedere, ca opurele 
propuse la concursu trebuie se fia publicate in re- 
stimpulu anului curgetoru, adeca cu începere dela 
ultim’a sesiune anuale a societății academice, astu- 
felu, spre esemplu, in sesiunea societății din 1877 
voru putd se intre la concursu numai cărțile pu
blicate dela 15 Augustu 1876 inainte, si totu 
astu-felu pe viitoriu; dru in sesiunea din 1880, 
voru putd concure la marele premiu Nasturelu t6te 
cărțile publicate dela 15 Augustu 1876 pana in 
diua întrunirii membriloru la sesiunea din 1880.

Art. 10. Ori-care din membrii actuali ai So
cietății academice romane are dreptulu de a pro
pune din propri’a sea inițiativa si fara câ formali
tatea de sub articolulu precedinte se fi fostu înde
plinita de autori, cărțile ce le va crede demne de 
a intra in concursu, avendu acestea conditiunile 
prescrise pentru dat’a publicării loru.

Propunerea inse trebuie se fia făcută celu mai 
tardiu in cele prime trei întruniri ale sessiunii, 
candu propunetorulu va trebui se si inlesndsca so
cietății numerulu de doue-spre-dece esemplare din 
fia-care carte propusa, pentru esaminarea loru mai 
rapede din partea membriloru societății.

Art. 11. La inceputulu fia-carei sessiuni, so

cietatea denumesce din sinulu seu o comissiune cu 
privire si in proportiune cu materiele, cu numerulu 
si cu întinderea cartiloru presintate la concursu, 
spre a face unu reportu comparativu asupra loru 
si a propune pe acea-a, care merita a se premia.

Art. 12. La concursu se potu presinta si o- 
puri preinouite in noue editiuni, cari se voru fi 
retipartitu in cursulu anului, inse numai de autori 
in vidti’a.

Art. 13. După coprinderea chiaru a testamen
tului, traductiunile de limbe străine suntu escluse 
dela concursu; se va face inse esceptiune pentru 
acele traductiuni de pe opuri străine clasice, cari:

1. Sdu prin difilcutatile învinse ale unei per
fecte reproduceri in versuri romanesci, voru 
constitui adeverate opuri literarii ale limbei ro
mane ;

2. Sdu prin anecsarea de elucidări si de note 
sciintifice, cu totulu proprie traducutorului, ’si voru 
fi insusitu meritele unoru lucrări originale in limb’a 
romana.

Art. 14. Cărțile premiate de Societatea aca
demica romana din alte fonduri ale sale, său cele 
tipărite din initiativ’a si cu spesele ei, nu potu 
intra la concursu pentru premiele Nasturelu din 
seri’a B.

Art. 15. Premiele Nasturelu diu seri’a B. se 
potu acorda, nu numai unoru opuri complete, ci si 
partei unui opu, tiparitu in cursulu anului, cu 
conditiune inse, câ acdsta parte se fia de valârea si 
de întinderea unui volurnu si nu de ale unei sim
ple fasci6re.

Premiarea unei parti a unui opu la unu con
cursu anuale nu impedeca premiarea unei alte parti 
din același opu la unu concursu posterioru.

Art. 16. Dispositiunile testamentului, precum 
nici statutele nici reglementele Societății academice 
romane, nu esclude dela concursuri pe membrii ac
tuali, onorari si corespondenți ai acestei societăți.

Tempulu fiindu inaintatu, se decide câ acdsta 
lucrare se se pună in discusiune in sedinti’a vii- 
târia.

Se votdza statulu de presinti’a membriloru ce 
au luatu parte la siedintiele societății dela 16 pana 
la 31 Augustu, in suma de lei 3478.

Siedinti’a se redica Ia 6 6re postmeridiane.
Presiedinte, A. Treb. Laurianu.

Secretariu ad-hoc, S i o n u.

HEnORIl
privitoriu la cestiunile, a caroru solutiune interessd- 
dia la unu inaltu gradu pre Romani’a in reportu

rile ei cu sublim’a P6rta.
(Urmare).

VII. Possessiunea nedrdpta a deltei Du
nării si consecuentiele traseului facutu 
in urm’a protocolului din 6 Ianuariu 
1857 privitoriu la lini’a fruntaria intre 

Romani’a si Turci’a.
Articululu 21 alu tractatului din Parisu, în

apoi ndu Moldovei territoriulu cedatu de Russi’a, fi
xase Principatului de partea Dunării limite deter
minate, cari nu poteau fi altele de catu acelea ce 
existaseră inaintea resboiului din Orientu intre Rus
si’a si Turci’a, adeca thalwegulu braciului Santu- 
Georgu.

Protocolulu semnatu la Parisu in 6 Ianuariu 
1857, modificandu dispositiunile tractatului din Pa
risu, a asiediatu sub suveranitatea sublimei Porti 
o parte „din acestu territoriu, hotarendu, ca ostrd- 
vele coprinse intre differitele bracie ale Dunării la 
gurele ei si formandu delt’a acestui fluviu, in locu 
de a fi anexate principatului Moldovei, precum o 
stipulâ art. 21 alu tractatului din Parisu, voru ap- 
partiend sublimei Porti de care au relevatu in ve
chime." Trebuie mai inainte de tdte bu stabilimu, 
ca acdsta din urma aserțiune pecatuesce prin bas’a 
sa. Delt’a Dunării a apartienutu in toti timpii 
Moldovei, si acdst’a pana la cedarea ei făcută Rus- 
siei prin tractatulu dela 1812.

Cestiunea deltei n’ar’ potd fi discutata in mo- 
mentulu acest’a, solutiunea ei apartiene unei confe- 
rintie europene, si Romani’a ascdpta cu încredere 
decisiunile basate pre justiția si ecuitate pre care 
acestu areopagu le va pronunciâ. Ea trebuie cu 
t6te acestea se proteste neincetatu spre a nu lasă 
se se prescrie unu dreptu, spre a nu lasă se se 
Btabildaca opiniunea, ca gurele Dunării apartienu 
adu ar’ apartiene Bulgariei, de 6ra-ce delt'a Dună
rii a fostu secuii întregi patrimoniulu Moldovei.

In asceptarea acestoru decisiuni, ne vomu mar
gini a ne ocupâ specialmente astadi de lini’a de 
demarcatiune trasa in urm’a protocolului din 6 Ia
nuariu 1857 si de urîtele consecuentie ale ei.

Ddca protocolulu din 6 Ianuariu 1857, din 
ultim’a s’a allegatiune, a înlăturata provisoriu drep
tulu istoricu si particulariu alu României asupr’a 
territoriului cedatu Turciei prin acdsta din urma 
transactiune, planulu hotaritu in urm’a acestui pro- 
tocolu, si care serva a fixă fruntari’a actuale ce 
separa in josulu Dunării pre Romani’a de Turci’a, 
de buna sdma ca a lasatu unu principiu recunos- 
cutu de dreptulu gintiloru, privandu tidr’a nâstra, 
in partea territoriului ce ’i-a fostu restituitu, de 
beneficiulu legitimu alu cursului apei, in vreme ce 
pre totu percursulu dela Orsiov’a pana la Reni ea 
se bucura de acestu dreptu, fiindu ca t6te ostrdvele 
Dunării ce se gasescu pre braciulu principalu suntu 
romane. Aceldsi fruntarie existau pentru Moldov’a 
ab-antiquo in diosulu Dunării, fiindu ca chiaru ces- 
siunea provinciei Bassarabiei, făcută in -1812, in 
virtutea tractatului din Bucuresci, B’a operatu după 
principiulu, care reguldza inca si astadi possessiu
nea naționale in părțile ce apartienu territoriului 
romanu.

Acdsta assertiune se sprijine pre tienutulu ar- 
ticulului 4 alu tractatului din Bucuresci, care sta- 
bilesce o fruntaria precisa pârtii din Moldov’a, ce
data atunci Russiei, fruntaria care, plecandu dela 
gur’a Prutului, luâ Dunarea câ limite a celoru ddue 
imperie, cari stipulase, ca ostrdvele Dunării, ince- 
pendu dela Ismailu pana la mare, voru fi ale Rus
siei. In urm’a acestui faptu, Russi’a a concessu 
in plina proprietate t6te ostrâvele sale diverseloru 
comune riverane, in asiâ modu, ca possessiunile a- 
cestoru comune formau extrem’a limita a territoriu
lui seu cu possessiunile immediate ale Turciei din 
Europ’a.

Asia comunele riverane ale Ismailului, ale Ne- 
crosovcei, ale Kislitiei, ale K’liei, si ale Vîlcevului 
possedeau si ar’ trebui se possdda inca t6te ostrâ- 
vele, cari suntu mărginite prin apele bracieloru 
Ivanesci, Stepovoi si stambulu, bracie caror’a Thal
wegulu, pana la imbucatur’a sectiunei fluviale a 
Kiliei, ar’ trebui se le s^rve dreptu fruntaria Ro
mâniei.

De 8iguru, poterile semnatâre protocolului din 
6 Ianuariu 1857 n’au potutu avea intentiunea a 
privâ, prin decisiunea loru, o tidra careia i au ga- 
rantatu ele existenti’a, de fruntariele sale naturali 
bî ddca plenipotențiarii au convenita, ca ostrâvele 
coprinse intre differitele bracie ale Dunării la gu
rele ei si formandu delt’a acestui fluviu, trebuiea 
se apartiena „Turciei, este evidentu ca expressiu- 
nea ostrbve formandu delta" nu se p6te aplică de 
catu pentru territoriulu, care in realitate formdza 
delt’a, a cărei basa se radima pre mare, si ale că
rui c6ste atingă Thalwegulu prin cele ddue princi
pali ramure exteridre ale Dunării, adica intre frun- 
tari’a primitiva acceptata de Turci’a prin art. 4 
alu tractatului din 1812 si fruntari’a pre care o 
fixdza tractatulu din Adrianopole din 1829 prin 
articululu 3 alu seu. Prin urmare delt’a s’ar’ află 
limitata intre Thalwegu prin braciele Ivanesci, Ste
povoi si Staroi, Stambulu de o parte si de cealalta 
prin Thalwegulu braciului Santu-George, pre scnrtu, 
territoriulu ce contiene ostrâvele Tatarescu, Leti, 
Oeatalu, Algani si ostrovulu Santu-George cu t6te 
ostrovidrele ce făcu parte dintr’insulu.

Este altminteri notoriu ca Turci’a, prin trac
tatulu din Bucuresci dela 1812, n’a cedatu Russiei 
un’a din possessiunile sale, ci chiaru unu territoriu 
care, apartienendu principatului Moldovei, ei eră su- 
pusu cu același titlu de suzeranitate; prin urmare 
este justu că restituirea terr toriului, care a fostu 
dictata prin tractatulu din Parisu, si mantienuta 
in principiu prin conventiunea din 6 Ianuariu 1857, 
se opere exactu asupra acelorași fundamente, câ 
acelea ce au servitu de basa in 1812 spre a re
gulă delimitarea Bassarabiei, provinci’a Moldava, 
Russi’a si Turci’a.

Candu unu fluviu are trei gure de importanti’a 
acelor’a ce serva a versâ apele Dunării in marea- 
Ndgra, este 6re echitabilu că, cu t6te drepturile 
istorice, cu t6te precedentele care reguldza gurele 
totoru fluvieloru si cursulu apei, cu tdte tractatele 
ce constata fruntariele unei provincie, cate trele 
gurele se apartiena unui riveranu, in vreme ce 
celalaltu remane cu totulu privatu de beneficiulu 
pre care natur’a l’a accordatu territoriului seu, be
neficiu pre care dreptulu internationalu ilu salv
gardezi totoru natiuniloru, si dreptulu comunu ori
cărui particulariu?



Tractatulu din Parisu accordandu României 
libertatea de comerciu si de navigatiune, este im- 
possibilu câ poterile garante se fi voitu a privii 
Moldo’va de avantagiele positiunii sale geografice, 
cari oi suntu răpite prin trasseulu fruntariei actuale; 
de aceea acestu trasseu nu se p6te explică de catu 
prin inexactitatea planuriloru, cari au servitu la 
delimitarea prevediuta prin protocolulu din 6 Ia- 
nuariu 1857. Acăsta delimitare a pusu comunele 
riverane in impossibilitatea de a se bucură in liber
tate de territoriulu loru dobenditu, deorace parte 
din aceste bunuri comunali se afla actualmente in 
Turci’a. Productele acestoru bunuri suntu indispen
sabili cu t6te acestea Ia existenti’a communeloru 
riverane, cari, lipsindu-le lemnele, se incaldiescu 
cu stufu, cari ne avendu pamenturi cultivabili, tra- 
escu cu pescuitulu. Quasi expropriate prin deli
mitarea de care e vorba, aceste commune trebue 
se caute astadi intr’o tiera străină, in Turci’a, 
mediuldcele loru de existentia si se fia tractate câ 
străine pre propriulu loru territoriu communalu; 
intorcundu-se la vetrele loru cu produssulu pescui
tului loru, său alu recoltei de stufu ele suntu sup- 
puse a plăti drepturi ce făcu existenti’a loru nu 
numai penibila, dâra inca dau locu la nisce diffi- 
cultati inevitabili intre autoritatile riverane turcesci, 
si romane si 1a. nisce vexațiuni, care agravăza pre 
fia ce di situatiunea reciproca.

(Va urmă.)

Nontati diverse.
(Iubileu.) Colonelulu Dobler, comandante 

alu regimentului de infanteria nr. 2. „Alexandru 
imperatorele Russiei“, ce garnisonăza in Brasiovu, 
si-'a serbatu Domineca in 1 Octobre jubileulu de 
50 de ani, de candu se afla in servitiulu militariu, 
in servitiulu tronului si alu patriei. Acăsta di a 
fostu o di de serbatăria si de bucuria nu numai 
pentru dinsulu si garnison’a militare de aici, ci si 
pentru iutregu publiculu Brasiovului, deărace colo
nelulu Dobler se bucura nu numai in sferele 
militari, de simpathii si stima, ci d-sa prin por- 
tarea sa demna si cavalerăsca si-a castigatu stim’a, 
simpathi’a si iubirea intregului publicu de aici. 
Poporatiunea romana de aici inca n’a intrelasatu 
a-si esprime cu acăsta ocasiune bucuri’a si a aduce 
felicitările sale stimatului jubilariu. O deputatiune 
constatatoria din vr’o 25 membri, preuti, professori, 
advocati, comercianti etc. in frunte cu părintele 
protopopu Petricu s’a grabitu a felicită pre d-lu 
colonelu in numele romaniloru din Brassiovu, do- 
rindu-i rnulti ani de viătia si activitate in servitiulu 
patriei si alu tronului si recomendandu pe junimea 
rom. din regimentulu seu parintescei sale ingrigiri. 
La aceste cuvinte pronunciate de dlu prot. Petricu, 
respunse dlu colonelu in limb’a romana, dicundu, 
ca onărea ce i se face o considera mai multu câ 
o manifestatiune de recunoscintia pentru nisuintiele 
sale de a da o buna educatiune militare junimei 
rom. din regimentulu seu, care merita tăta laud’a 
si care si la manevrele dela Sibiiu inca s’a portatu 
asiâ de bravu si voinicesce incatu si Maiestatea S’a 
Domnitoriulu si-a esprimatu deplin’a sa multiumita 
specialu facia de acestu regimentu. Dlu colonelu 
promise apoi, ca si pe venitoriu va stârni a satis
face onărei ce i s'a datu din partea romaniloru. — 
Aceste cuvinte fura acompaniate de unu intreitu 
„se traiă3ca“, după ce apoi deputatiunea se departă, 
urandu inca odata dlui colonelu viătia indelungata 
si multe dile de bucuria in mediuloculu nostru.

(Cornitatensu). In comitetulu admin. alu 
comitatului Brasiovu, după dispunerea ministeriale, 
afara de cei aleși, se afla: prefectulu Szentivânyi, 
subpref. Roii, notariulu super. Peters, fiscalulu of. 
Lengeru, Brennerberg preș. of. orfanale, Baggi in- 
spectoru de dare său Besse substitutulu lui, ingi- 
neriulu sup. Gârtner, inspectorulu scolariu Vaina si 
procur, de stătu Kenyeres său Bock substitutulu 
lui. Compunerea comitetului acestuia pe diumetate 
din officiali denumiți de regimu si !/2 membri a- 
lesi, si prefectulu se-si dă votulu dirimatoriu cu 
care parte va vră, acăsta asecura regimului orce 
successu, si aici e absolutismulu pe facia, ca ce va 
vră regimulu trebue se urmeze. Si dreptulu de 
alegere e illusoricu, dăca comitetulu de candidare, 
ce va fi compusu ăr’ pe % din aleși s i y2 din 
denumiți cu votu dirimatoriu alu prefectului, va pro
pune la alegerea officialiloru cate 3 inși, din cari 

congregatiunea se alăga unulu, ca-ce nu se voru 
alege in nr. ternariu decatu aceia, pre cari ii va 
vră partea regimului cu majoritatea votului diri- 
mentu. Atata valorăza in comitate dreptulu alege
rii. — Pana la alegere inse prefectulu va denumi 
officiali substituiti.

(L i p s a m a r e). In Banatu recolt’a cea slaba 
silesce pe rnulti a emigra, ca-ce nece darea nu le 
va fi prin potintia a o plăti. In comit. Aradului 
lips’a ăr’ e atatu de mare, incatu, după relatarea 
vice-prefectului in congregatiuuea din 22 Sept., in 
năue cercuri . poporulu nacajitu prin ecsecutiuni 
stricte de dr^e nu va avă la primavăra cu ce se-si 
semene locurile. Aci vice prefectulu fîi impoteritu 
a lucra la regimu, câ se inceteze ecsecutiunile, cari 
se făcu fora respectu la recolt’a cea slaba.

— In Budapest’a se spandiurara in sept. tr. 
13 persăne si 7 se impuscara. —

(Spese pentru scăla). Berlinulu spesâ in 
an. 1875 pe instrucțiunea elementare a Cetatii pre- 
ste 3 miliăne maree — si numai pentru gimanastica 
preste 46,000 maree, o marca ă 55 cr. v. a. —

(Agentu diplomaticu la Rom’a) e denumitu 
pentru Romani’», prin decretu domnescu din 14 
Septembre 1876, D. Vasile Georgianu.

Invitamu la prenumeratiune pe cuartalulu alu patrulea, ce se începe cu l-a Octobre st. v. sub conditiunile din fruntariu. P. T. domnii abonați sunt ro- gati a grăbi cu reînnoirea abonamentului, câ se nu se întrerupă espedarea diurnalului. Domnii restantieri se binevoiesca a nu mai amanâ aplanarea diferentieloru.
Redactiunea.

Nr. 310—1876.

Soncursu.
Pentru conferirea unui stipendiu de 60 fi. v. a. de

stinata pentru unu ascultatoriu de pedagogia in respectivulu 
institutu gr. or. din Sibiiu se publica prin acest’a concurau 
cu terminulu pana in 31. Octobre c. n. a. c.

Concurenta la amentitulu stipendiu au se-si tramita 
concursele pana la terminulu indigitatu, provediute cu ates
tata de botezu si de paupertate, cum si cu testimoniu sco- 
lasticu de pre Sem. II alu- anului scol. 1875/6.

Din siedinti’a ordinaria a comitetului Associatiunei tran
silvane, tienuta in Sibiiu la 19. Septembre 1876.

pentru Secretariu
Jacobu Bologa m. p. I. V. Russu

Presiedinte.

Nr. 391 ex 1876,/Comis. fond. scol. 2—3
Escriere de licitatiune.
Pentru esarendarea dreptului de carciumaritu 

din cerculu Borgoului cu pretiulu strigarei 
15,000 fi. v. a. anuali, si a celui diu Carii ba- 
v’a transilvana (Ludwigsdorf) cu pretiulu striga
rei 1450 fi. 75 cr. v. a. anuali pentru tempulu 
de 3 ani, incependu din 1-lll’a lanu^riu 
1877 pana in 31 Decembre 1870, se 
escrie o licitatiune publica pre 95 Octobre 
a. C., la 9 ăre ante merid., care se va tienă la 
comissiunea fonduriloru școlari din Nașe ud u, si 
aceste regalia se voru esarendâ la cine va dâ mai 
multu.

Doritoriloru de aceste întreprinderi este con- 
cessu pana la ăr’a licitatiunei verbale a insinuâ si 
oferte in scrisu si sub sigilu, fiiudu prevediutu cu 
vadiulu prescrisu de 10%, 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 depune si 
licitantii verbali, la ăr’a de licitatiune.

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

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

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

Pravulu Seidlitz
din',

staMIînieiitulu lui Mol!.

ADMONIȚIUNE!
Acesta pravu niixxiai atunci este 

g'exi’ULÎH'a., candu se va vede, ca pre etichett’a fia- 
carei cuthie este imprimata vulturulu si firm’a mea.

Prin sentintie penale judecatoresci s’a constatata de 
repetite ori falsificarea firmei si a mareei mele scutitdrie ; 
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 insielâ.

Pretiulu unei cuthiăre originale sigilate este
1 fl. v. a.

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

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

Acest’a este medicamontulu celu mai sigurii si de mai 
mare încredere, mediculu propriu intru ajutoriulu omeuimei 
suferinde la totu foliulu de inflamatiuni interne si esterne, 
contra celoru mai multe morburi, vulnerari de tdta natur’a, 
contra doreroi do capu, de urechi si de dinți, contra vete- 
mariloru vechi si a raueloru deschise, contra racului, a 
aprinderiloru, a ochiloru inflamați, contra asiâ numiteloru 
pocituri seu intiepenituri, candu in urm’a uuei receli unu 
membru alu corpului nu se mai pote mișca, cu unu cuventu 
contra morburiloru si vetemariloru de tota natur’a.
Se eapeta in butelidre dimpreună eu instrucțiunea 
necessaria spre a se potă folosi cu 80 cr. val. a.

Genuinu numai la firmele insemnate cu t,
Untura de nesce

de
Is/E. <3z Oomp.

in ltergen (Norvegi’a).
Acosta untura este unic’a, care intre tote sortele si 

calitatilo 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 *.
A. UIoll Tuchlauben, aprope de Bazaru, 

in. Vien’a.
I o14~zi• Brasiovu* (x ) Ferd. Jekolius, ap.;

-LyUjJUolLU. (xf) S. P. Mailatu; (x) Dem. Eremia; 
(x)Ed. Kugler, apothec.; Bistritia: (x) Carolu Lang, 
apothecariu ; Dcv’a : (x) Greg. L e n g y e 1, apothecariu ; 
Deesiu: (xf*) Sam. Kremer; Sant-Martinu; (x) Ed. 
Fischer, apoth.; Alb’a-Iuli’a: (xf) .Tul. Frolilich, apo
thecariu; Sibiiu: (xf) c. Muller, apoth.; (x*) Friedericu 
T|hallmayer; (x*) F. A. Reissenberger; Uior’a: (x) 
Al. C. Ujvâry, apothecariu; Tergulu-Muresiului: (x) 
M. Bucher; Ili’a muresiana. (x) C. Hoffinger, apo
thecariu; Mediasiu: (xf) J. F. Guggenberger; S. Sa- 
besiu: (x) J. C. Reinhardt, apothecariu; Petrosienl: 
(x) G. Gerbert, apothecariu; Rupea (Cohalmu): (x) Ere- 
dii lui Sam. Nagelschmidt, apoth.; Sigblsiăra: (x)
8—10 Josifu B. Teutsch.

Cursurile
la bursa in 3 Octobre 1876 stă asia:

Galbini imperatesci — — 5 fl. 98 cr. v. a.
Napoleoni — — — 9 fl 97 M fl

Augsburg — — — 102 n 90 fl n
Londonu — — — 124 » 65 fl H
împrumutata naționala — 67 60 fl f)
Obligațiile metalice vechi de 5°/0 65 r 30 fl n

Obligațiunile rurale ungare 71 n — fl fl

„ „ temesiane 71 50 fl fl

„ „ transilvane 71 » 75 fl fl

„ „ croato-slav. — a — » fl

Acțiunile bancei — — 845 a — n fl

„ creditului — — 150 a 90 n fl
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