
Gazet’a eae de 2 ori: Joi’a si Duminec’a, 
Fâi'a, candu concedu ajatâriale. — Pretiulu :< 
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•Amilii MIII.
8e prenumera la poștele o. si r., si pe lâ 
DD. corespondenți. — Pentru serie 6 cr. 
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blicare.

Hr. 76 BmlpY® 12 Octobre 30 Septembre

Bi’asiovn in 11 Octobre 1876.
Siedinti’a dela 6 Octobre a camerei deputati- 

loru Ungariei este din mai multe puncte de vedere 
interessanta si pentru noi. Mai inainte de t6te a- 
vemu se notificamu din acâsta siedintia, ca depu
tății romanii Dr. Hodosiu si Axente Seve- 
rulu, prin neintrarea loru in camera dau inca de 
lucru corpului de legiuitori maghiari. Presiedintele
camerei i-a provocatu la tempulu seu pre numitii 
deputati romani, câ se-si presente literele creden- 
tionale si sei-si ocupe locurile in camera, inse dinsii 

■•mai multu prin tăcere i-au respunsu, ca pentru 
dinsii nu este locu de ocupatu in sinulu corpului 
legiuitoriu din Budapest’a. — Dreptu aceea presie- 
dintele a adusu acâsta causa de nou înaintea ca
merei, care d’ocamdata a trecut’o simplu la comis- 
siunea justitiaria, că acâst’a se reporteze si se faca 
propunere in meritulu causei. Resultatulu va fi, 
ca se voru publică alegeri noue, inse speranti’a 
ndstra este,, ca totu acești dpoi deputati voru esi 
din urn’a aceloru alegeri noue.

După Ice camer'a decise asupra acestei cestiuni, 
luă dlu ministru de flnancie cuventulu si presentă 
proiectulu de bugetu pe anulu 1877. Din acestu 
proiectu se vede, ca perceptiunile anului pross'mu 
Sunt preliminate cu 218 milliâne, âra erogatiunile 
cu 233 milliâne florenU Deficitulu inca este dâra 
preliminatu cu 15 milliâne,cu tâte ca in realitate 
va face si de trei ori atat’a. Ministrulu spuse, ca 
in bugetulu acestui anu inca face o economia de 
preste siepte , milliâne.; inse după parerea nâstra 
acest’a este resultatulu nâuei urcări a dariloru. 
Dreptu dovâda ne servesce darea de pamentu, care 
in proportiune cu anulu trecutu s’a mai urcatu cu 
.2—3 milliâne. La asemeni economie se pricepe 
ori si cine.

Totu in acâsta siedintia a camerei respunse 
si ministrulu presiedinte Tisza la interpellatiunile 
lui Irânyi si Csernâtonyi referitârie la situatiunea 
esterna. Mai inainte de tâte dlu Tisza accentuă, 
ca guvernulu magh aru procede in deplina intie- 
legere cu dlu Andrâssy; după aceea observa, ca 
voindu a mai fi si de adi inainte ministru, nu 
pâte se spună, cari sunt conditiunile de pace ale 
poteriloru europene. Atat’a inse observa, ca tâte 
poterile garante sunt de acordu in ceea ce privesce 
resbelulu dintre șerbi si turci. — Dâca s’a violatu 
sâu nu neutralitatea prin trecerea voluntariloru 
russi prin Romani’a, acâst’a nu o pâte judecă d-sa; 
si Austro-UDgari’a ar comite o mare erâre, dâca ar 
voi se figureze in acâsta cestiune câ jude nechia- 
matu. Arestarea russiloru in Budapesta s’a intem- 
platu numai din caus’a unoru transgressiuni de po
litia. De altmintrelea guvernulu russescu ar fi 
luatu mesuri contra mancarimei russiloru, de a 
mai trece in Serbi’a. (Vorba se fia.) Incatu pen
tru proclamarea de principe a lui Milanu observa, 
ca guvernulu serbescu a notificatu oficialmente, ca 
nu doresce decatu statulu quo inainte de resbellu, 
care nu cunâsce rege in Serbi’a.

In siedinti’a dela 7 Octobre totu dlu Tisza a 
propusu, câ după eliberarea causei lui Mileticiu ca- 
mer’a se se amane pana la mediuloculu lui Nov., 
candu apoi după desbaterea budgetului se voru des- 
bate proiectele de legi despre introducerea casseloru 
domesticali, despre regularea camerei boieriloru etc. 
Acâsta propunere s’a si primitu, după ce dlu Tisza 

a promissu, ca va conchiamâ camer’a si mai cu- 
rendu, dâca evenimentele esterne ar pretinde acâst’a.

— Sambata si Domineca au sositu in Pest’a 
miniștrii austriaci Auersperg, Lasser, Glaser, de 
Pretis si Chlnmecky si inaata in dilele urmatârie 
tienura conferintie cu miniștrii maghiari in privin- 
ti’a cestiuniloru de impacatiune. Oe resultatu va 
mai avâ si acâsta încercare, nu potemu sci, inse 
cu tâte aceste presupunemu, ca diferintiele nu se 
voru potâ delaturâ asia usioru, mai vertosu dâca 
luamu in considerare, ca nemții austriaci mai mare 
pondu punu pe cestiunea dualistica, decatu pe cestiunea 
orientale. Ei dicu cu dreptu cuventu, ca ce folosu 
potu așteptă de acolo, dâca voru scapă intacti din 
complicatiunea orientale, candu nu le va succede a 
face mai inainte de tâte ordine in cas’a propria.

Senatulu imperialu se va deschide in 19 Oc
tobre; atunci se va vedâ indata, dâca fratietatea 
dualistica s’a deochiatu sâu nu.

Victoriile cele strălucite ale armatei turcesci 
asupra' armatei serbesci, reportate in dilele ultime 
ale lunei lui Septembre, s’au doveditu de scornituri 
si mintiuni, prin cari turcii voira a castigâ aten
țiunea bî dâca s’ar fi potutu si simpathi’a Europei 
pe partea loru. Acâst’a inse nu le-a successu, ci 
din contra turcii s’au datu de golu, ca pre langa 
tâte, ca suntu inca odata asiâ de numeroși că ser
bii, totuși nu suntu in stare a învinge pe Cerna- 
jeffu cu mic’a lui armata, despre care se dice inca, 
ca in partea sa cea mai mare este numai o massa 
de âmeni, fora nice o scâla militaria. Scirile din 
urma ne anuncia pre de o parte, ca turcii si ser
bii stau inca facia in facia la fluviulu Morav’a si 
se astâpta o lupta nâua, alte sciri dicu inse, ca 
armat’a turcâsca deja ar fi inceputu a se retrage 
spre Nisiu. — Acâsta retragere a turciloru se dice 
ca este dovâd’a cea mai eclatanta despre inchiarea 
unui armistițiu de mai multe septemanî, din care 
causa turcii se retragu deja in cuartirele de iârna. 
— Serbi’a, care la inceputu a respinsu prolongirea 
armistițiului provisoriu, este acum înclinată a in*  
cheiă unu armistițiu formalu pe siese septemanî. 
La acestu pasu Serbi’a se vede necessitata mai 
multu prin pressiunea poteriloru europene, decatu 
din caus’a pretinseloru victorii ale turciloru.

După inchiarea armistițiului, care nu este inca 
siguru, se voru întruni poterile europene la o con- 
ferintia spre a se consultă asupra modalitatiloru pen
tru restituirea pacei in Orientu.

Guvernulu din Constantinopole a dechiaratu, 
ca nu pâte se suferia amestecu strainu in afface- 
rile sale interne, ca-ci prin acâst’a si-ar da Turci’a 
cu man’a sa propria lovitur’a de mârte. Pentru 
aceea dinsulu a respinsu conditiunile de pace ale 
Europei, si acum, dupace a datu tierei o consti- 
tutiune nâua, va fi treab'a Turciei de a se împacă 
cu popârele sale.

Diariele russesci se. pronuncia fârte categoricu 
in privinti’a Austro-Ungariei. Dinsele sustienu, ca 
politic’a maghiara a monarchiei austriaco, care pro
clama de dogma integritatea Turciei, este in prim’a 
linia caus’a, ca nu se pâte restitui pacea. Pentru 
aceea diurnalele „Nava Vremi’a*  si „Viedomnosti*  
nu se sfiescu a scrie, ca confiictulu intre Russi’a 
si Austrî’a este ueevitabilu. — Ohiaru si foile de 

Berlinu înfrunta pe Austri’a pentru politic’a sa 
turcâsca. „Nat. Ztg.“ provâca pe Austri’a, câ se 
nu mai tiena mortisiu la integritatea Turciei, ca-ci 
a mai sustienâ asiă ceva este astadi cu nepotintia 
si dins’a -Si aprinde numai paie in capu.

— După reintârcerea lui Sumarakoff la Liva- 
di’a cu respunsulu Domnitorelui nostru catra impe- 
ratorele russiloru, se dice ca imperatulu Alessandru 
ar fi disu catra Gorciacoff: „Te oprescu că se faci 
resbelu din causa, ca voiescu se fia pace.“ — In 
adeverulu acestei sciri nu pâte inse se crâda ni- 
minea.

— G-uvernulu grecescu pregatesce o nota catra 
poterile mari, unde dice, ca opiniunea publica din 
tiâra lu silesce a se interessă pe facia de sârtea 
poporului grecu din provintiele turcesci. Pentru 
aceea roga pe poteri, câ se mediulocâsca si pentru 
greci favorurile necessari, ca-ci la din contra gu
vernulu grecescu se va vedâ necessitatu a intră in 
acțiune.

— Din partea României a plecatu dejâ o de- 
putatiune imposanta pentru felicitarea imperatorelui 
russescu in Livadi’a. Acâsta deputatiune consta din 
dlu primu ministru Bratianu, ministrulu de resbelu 
Slaniceanu, maresialulu de curte Vacarescu si adju 
tantele principelui. — Monitoriulu off. alu României 
publică decretulu domnescu, prin care se ordâna 
concentrarea trupeloru romane dimpreună cu reser- 
vele loru la manevrele de tâmna. Din acestu in- 
cidentu s’a nascutu faim’a, ca Romani’a pune ar
mat’a pe petioru de resbelu. —

Bnciîresci, 7 Oct. st. nou. Aruncandu 
astadi ochii preste seri’a epistoleloru mele cate ati 
publicatu dvâstra de 21/2 luni in câce, vediu ca 
cea mai de aprâpe atențiune a mea fă absorbita 
prin evenimentele dramei orientale, âra affacerile 
interne le-am atinsu multu mai raru. Ceea ce m’a 
impinsu mai tare in acea direcțiune a fostu pe 
langa importanti’a loru totu-odata dorinti’a legi
tima de a lumina si din partea nâstra in acestu 
labirintu, catra care este impinsa națiunea, prin 
urmare si patri’a nâstra. Am disu si nu’mi re
tragu cuventulu, ca ne afiamu in perîculu; acâsta 
inse nu semnifica nîci-decumu, ca avemu se punemu 
manile in sinu si se lamentamu, ci tocma din con
tra, se ne concentramu tâte poterile, tâta prudenti’a 
si vointi’a nâstra spre unu singuru scopu, si fiindu- 
ca patri’a romanâsca e in periculu, datori’a 
fia-carui romanu este, câ se concurgemu cu totii 
in ajutoriulu ei fora distinctiune de regiuni si tie- 
nuturi. Tocma pentru acâsta inse trebue se ne in- 
jfaciosiamu mai desu si decursulu affaceriloru nâstre 
interne, nu cu passiune de partita, nici conduși de 
spiritulu vreunei vindicte personale, precum se in- 
templa unoru diaria, ci cu acea imparțialitate, pe 
pe care o astâpta publiculu romanescu dela publi
ciștii de caracteru integru.

Gumu stamu cu gubernulu coalitiunei? Dâca 
dvâstra cititi diariele opositiunei, in fruntea loru 
„Timpulu", apoi gubernu mai periculosu decatu a- 
cesta nu a mai fostu altulu in Europ’a; âra dâca 
vei cerceta însuti cu ochii limpedi si te vei informa 
în modu demnu de crediutia, chiaru in casu, candu 
ai fi fostu preocupatu de opiniuni cu totulu opuse, 
vei vedâ in frunte pe siepte barbati onești, zeloși



pana Ia sacrificiu, luptandu din respoteri cu cea 
mai grea situatiune din afara, âra in laintru cu 
pecatele din trecutu ale toturoru partiteloru, cu 
abusuri invechite, care au trebuintia de cura radi
cala, cu disordinea in finantie, cu stagnatiune in 
comerciu, cu consecentiele unei recolte fârte medio
cre, in fine chiaru cu unele errori proprii commisse, 
in midiuloculu atatoru affaceri si confusiuDi. Dâra 
ce voiesce oppositiunea, care fusese cinci ani la 
potere? Câ ministeriulu actuale se corrâga in 5^-6 
luni tâte relele, cate au remasu neindreptate de 
ministeriulu Catargiu si Florescu in 5 ani si cate 
au causatu chiaru acelu ministeriu sedusu de ple
nitudinea potestatiei, la care se inaltiase? Ceea ce 
amu dori noi oppositiunei de astadi, ar’ fi câ se-si 
caute pentru diariele sale redactori si corespondenți 
mai probi, mai iubitori de adeveru si mai mode
rați in manier’a de a se esprime, pentru-ca limba- 
giulu acela de cabane si de piatia publica nu con
vinge si nu castiga pe nimeni, ci disgusta si in- 
versiuna spiritele. Mai alesu se arate usi’a la acei 
6meni, ale caroru nume figurâdia intre cei subven
ționați de ministeriulu Catargiu din fondulu de 
dispositiune, cari apoi alergara la dd. Brateanu si 
Vernescu, câ se continue si ddloru cu subventiunea, 
âra, candu se vediura lipsiți de ea, făcură intocma 
câ redactorii jidovesci din B.-Pest’a inainte cu 2—3 
ani, ca amerintiara ministriloru in facia cu cele 
mai scarnave insulte, pe care au se le publice in 
contra loru. Totu asia se nu db nici unu credie- 
mentu domnii cadiuti dela potere nici aceloru func
ționari destituiti de catra ministeriulu actuale pen
tru abusuri, delicte si chiaru crime manifeste com
misse in trecutu, cari au sciutu se lege ochii su- 
perioritoru si se abusedie in modu infamu de in- 
crederea loru. Ere catu am potutu se aflu eu, 
ministeriulu actuale pe la inceputulu activitatiei 
sale fusese decisu, câ pre catu numai se pâte, se 
nu faca schimbări in personalulu administrativu, si 
toleranti’a se o duca asia departe, catu se lase chiaru 
si din vechii prefecți ai lui Catargiu si pe agenții 
diplomatici in funcțiunile loru; dâra după cateva 
septemani dnii miniștri s’au convinsu, ca nu mergea 
asia si ca suntu necessitati fora voi’a loru se des- 
titue si se faca scimbari. Vedea ori-.cine, ca cei 
departati din posturile loru au se trâca la momentu 
in oppositiune; acesta inse nu era temeiu de a- 
junsu, câ se tii in functiupe pe âmeni perde-vâra, 
adeca leneși, abusivi, inpilatori de poporu, in parte 
si ignoranți. Intre sute de functionarj in ramur'a 
administrativa si cea judecatorâsca vei vedâ publi
cați in „Monitoriulu oficiale*  mulțime de bacalau
reat, licentiati si doctori in drepturi *),  âra alții, 
cari deși nu se potu lauda cu graduri academice; 
au praxea servitului de cate 15—20 de ani, ca
lificați asia, in catu adesea au se invetie dela ei cei 
provediuti cu diplome de doctori, cari ia inceputulu 
carierei loru, lipsiți de ori-ce praxe, nu sciu se faca 
nimicu in birourile loru fora ajutoriulu betraniloru. 
Nu este totu asia de ex. in sfer’a de activitate, 
in resortulu, cumu se dice, alu minișteriului de fi
nantie si alu lucrariloru publice; ba in ârecare 
parte chiaru si la interne. In aceste ramuri ad
ministrative s’au vîritu mulțime de individi, cari 
n’au nici unu meritu altulu, decatu ca si ei suntu 
locuitori acestei tieri, si fiendu ca nu invetiasera 
nimicu in teneretiele loru, sâu câ negutiatori sca- 
patati au ajunși} la sapa de lemnu, pretindu cu 
rara impertinenta, câ ae-i intretiena statulu pe ei 
si familiile loru, „se le db o pane,“ cumu se 
esprima ei. Acâsta classe de âcpeni suntu adeve- 
ratp locuste pe thesaurulu statului, si greutatea ce 
făcu este atatu mai mare, cu catu acestu soiu de 
âmeni ește mai indrasnetiu si scie se-si câștige pro
tectori in regiunile superiori ale aocietatiei. Suntu 
35 de ani, de candu gubernele cate avuseramu după 
timpuri in Moldov’a si in Munteni’a, s’au incercatu 
in vanu se introducă una lege de admissibili-

*) Adeca patent’a imperatului Franciscu din 
24 Martiu 1832 nr. 2557, introdusa si in Tran
silvani a alaturea cu codicele civile austriacu si cu 
potere de lege obligatâria, prin patent’a impera
tului Franciscu-Josefu de dato Vien’a 29 Maiu 1853 
contrasemnată de miniștrii respectivi. Inse chiaru 
acea patenta de migratiune dela 1832 s’a modifi- 
cațu in unele puncte in favârea emigratiloru 
prin unele stipulatiuni ale conventiunei austro-ro- 
manesci din a. 1875. Dâra cineva trebue se se 
bora folosi de tâte aceste si altele.

*) Bacalaureatu este ceea ce numiți dv. matu
ritate. si licentiatu, examene rigorâse.

tate, in care se fia specificate calificatiunile can- 
didatiloru pentru diverse funcțiuni; dâra abia acuma 
sub domni’a lui Carolu I s’au regulatu in catu-va 
calificatiunea pentru ramur’a judecatorâsca, pentru 
instrucțiunea publica, pharmaci’a, praxea mediciloru 
si inca unele. Pre catu timpu va lipsi asemene 
lege, tiâra va mai suferi inca fârte multu din par
tea atatoru concurenti necalificati. Acestu reu se 
simte aici cu atatu mai tare, cu catu mulțimea 
strainiloru, cari nu-si afla subsistentia in patri’a 
loru, nu incâta cu invasiunea loru câ intr'unu alu 
doilea Eldorado, si nu odata s’au vediutu individi 
străini, cari -si imaginara, ca Romani’a e lipsita 
cu totulu de âmeni, precum suntu ddloru, âra du- 
pace vedu, ca nu se afla nimeni, care se-i pună 
indata in capulu mesei, se-i faca miniștri si mem
bri ai curtiei supreme, sâu celu pucinu prefecți si 
presiedenti de tribunale, directori la departamente, 
din causa, ca se afla alții mai calificați decatu ei, 
injura pe tâte stratele dicundu, ca acâsta ar’ fi una 
tiâra perduta si nevoiâsia, ai cărei administratori 
nu sciu se pretiuiâsca geniulu si talentulu cu tâte 
calitățile loru eminente. Adeverulu inse este, ca 
Romani’a are prea destui funcționari de naționali
tate genetica străină, nu numai greci, bulgari si 
arnauti cu sutele, precum observasem aita-data, ci 
si sasi de ai dvâstra, francesi, italiani, germani; 
cere inse dela toti, câ dâca voiescu se manance 
panea statului romanescu, se-si câștige indige- 
natulu, sâu cumu se dice in limb’a vulgara, se 
se inpamentenâsca asia, precum ceru legile acestui 
stătu, dela care nu trebue se fia abatere, de catu 
numai câ esceptiuni in cașuri grave, pe unu timpu 
ârecare. Aratati’mi liberalitate mai mare decatu 
acâsta in cele mai înaintate staturi ale Europei. 
Chiaru francesii de exemplu, suntu prea, intoleranți 
.jp punctulu acesta; asemenea si germanii; âra ma
ghiarii dvâstra? Pare-mi-se, ca nu-i intrece nimeni 
in tienerea cu ambele mani de pung’a statului.

A pro.pos de maghiari. După cate citimu noi 
in diariele romanesci dela dv. si după cate audimu 
din gur’a romaniloru emigrați incâce, s’ar’ parâ ca 
maghiarii nu mai suferu pe nici-unu romanu indi- 
genu in vreo funcțiune publica, dâca nu-si va re
nega naționalitatea sa; altumentrea nici nu’mi potu 
espljca torrentele acesta de studenti romani cati 
emigra incâce. Dâra bine, trebue acești âmeni te
nori se aspire totu numai la funcțiuni de ale sta
tului, totu numai la platisiâre subțirele, altu-ceva 
nu mai au de facutu? Ve rogu si asta-data, câ se 
luati caus’a acestei generatiuni june in cea mai se- 
riâsa consideratiune si se nu mai suferiti câ se ib 
lumea in capu atatu de orbesce. Dâca tirani’a nu 
mai e de suferitu in patri’a dv., incai se le orga- 
nisati si regulați migratipnea, precum făcu nemții, 
anglii si alte popâra, care-si parasescu patri’a na
tala. După-ce vinu aici, se nu se risipâsca care 
incatrau câ farin’a orbului, ci se faca si ei ceea ce 
făcu emigrații altoru popâra, se-si constitue, atatu 
in capitale, catu si pe la alte orasie cate unu locu 
de convenire sigura si regulata la dile si âre anu
mite, se-si formedi.e si cate unu fondu de ajutorin- 
tia, inse numai pentru cei cari o merita, nu si 
pentru ștrengari, cari ve făcu rușine producundu 
testimonii falsificate. Toti străinii, precum jidovii, 
.nemții, grecii, bulgarii, maghiarii, sasii, polonii etc. 
-si ap localurile loru anumite, câ cluburi (casine), 
câ localu de lectura, in care convinu cu totii, se 
cunoscu, se consulta si cauta midiulâce de subsis
tentia, de care se afla destule, numai se scia cineva 
a le cauta si — se voiâsca a lucra, a-si castiga 
panea cu labâre drâpta, âra nu cu joculu de cârti 
si cu alte misielii, nici numai la ugerulu vacei 
laptâse, numita Budgetu. Candu am disu ca ro
manii de preste Oarpati se ’si caute locuri de con
venire dbsa si se-si formedie fonduri de ajutorintia, 
suntu fârte departe de a’i indemna, câ se stb se
parați de catra romanii indigeni, ca-ci acâsta nu 
ar’ mai fi erâre, ci ar’ fi crima de lesa-națiune. 
Ide’a mea este alt’a si scopulu asemenea. Onârea 
si ambițiunea naționala, simtiulu demnitatiei fia-

caruia nu pâte se sufere, câ indata, care cumu vine 
aici de preste Carpati, se-si intindia man’a după 
ajutoriu. Transilvani’a si partea Ungariei locuita 
de romani, suntu tieri fârte bogate dela na
tura, si ele nici-odata nu potu se fia impilate si 
spoliate pana la mesura câ aceea, in catu cineva 
se nu pâta lua cu sine nici macaru bani de drumu- 
si de subsistentia pe cateva septemani in alta tiâra. 
Asia ceva se pâte intempla numai unoru fugari sâu 
âmeni perde-vâra. Făcu fârte reu toti acei teneri, 
cari trecu incâce fora cause grave, firesce morali 
sâu familiari; dâra dâca totuși trecu, se nu pârda 
din ochi nici pe unu momentu strict’a datorintia 
de a nu compromitte intru nimicu reputatiunea ro
maniloru remasi in patri’a natala. Pentru câ se 
nu se intemple acâsta, aceia cari au trecutu incâce 
mai de inainte, cari trecu acumu neincetatu, trebue 
se se supună la âresicare organisatiune si disci
plina. Audiu, ca tocma acuma se prepara asia 
ceva aci in capitala. Ddieu se ajute. Cumu am 
mai nr moratu si alta-data, Romani’a mai are tre
buintia mare de elemente curatu romanesci, dâra 
sanetâse, simburâse, si nu atatu in classea functio- 
nariloru statului, catu in comerciu, in funcțiuni la 
calile ferate (cateva sute de individi), in armata, 
la marina (flotili’a pe Dunăre), in classea technioi- 
loru, in industri’a superiâra si comuna, la instruc
țiunea publica, la finantia, la institutele de asigu- 
rantia, la agricultura si silvicultura, câ mâne si la 
montanistica etc. etc.; dâra la tâte aceste se cere 
in modu imperiosu nu numai câ se fia cineva ro
manu botezatu la cutare baserica, ci totu-odata si 
sciinlia speciale, sciintia de vocatiune, sâu cumu ii 
dicu sasii la dvâstra, „Brodstudium" si „Profession", 
moralitate, indigena tu, portare cuviâaa si 
dâca vrei, pana la unu gradu chiaru eleganta (dâra 
nu frivola), in conversatiune, in societate cu lumea 
de aici, care in >punctulu acesta e nespusu de sim- 
•itâria, >n catu nu pâte se sufere portari ciobanesci. 

Sub aceste conditiuni 'se crâda ori-cine, ca romanii 
de preste Carpati voru fi bine vediuti de catra toti 
adeveratii romani si voru cauta -piezisiu la ei nu
mai străinii.

Iu catu pentru indigenatu, firesce ca acelora, 
cari au trecutu fora pasportu, prin vam’a cucului, 
le este fârte greu a-si cere indigenatulu, pentru-ca 
consulatulu le-ar’ sari in spate mai alesu din caus’a 
cataniei; dâra si acâsta -si are calea sa. Acolo 
suntu patentele vâstre imperatesci despre dreptulu 
migratiunei *).  Betranii dv. se-i invetie a se folosi 
de tenârea loru, se câra voia de migratiune, ei sâu 
părinții loru si nici-unu ministru nu le pâte sta 
in drumu, indata-ce voru împlini conditiunile co- 
prinse in patenta; âra dâca totuși le-ar’ inchide 
calea, acolo e legea romanâsca din dilele lui Ales- 
sandru Ioanu Cusa, care tiene, ca dâca suplicantele 
nu primesce dela consulatu resolutiune in trei luni, 
gubernulu României -lu va considera de emigratu 
si supusu legiloru acestei tieri, după care-i sta in 
voia a-si cere naturalisatiunea pe calea prefipta de 
legile patriei.

De nu voiu pleca de aici catra turcii dv., ve 
voiu mai scrie despre affacerile nâstre interne. —

SOCIETATEA ACADEMICA ROMANA.
Siedinti’a dela 3 Septembre, 1876. 

Presiedinte, A. Treb. Laurianu.
Membrii presenti: Al. Romanu, I. Caragiani, 

G. Sionu I. C, Massimu, Iosifu Hodosiu, G. Baritiu, 
Al. Odobescu, I. Ghik’a, D. Sturdza.



Se citesce processulu-verbalu alu siedintiei 
precedinte si după ăre cari rectificări se adopta.

Secțiunea filologica se ocupa cu studierea ma- 
nuscripteloru din traductiunea lui Titu-Liviu venite 
la concursu.

Se comunica, ca Societatea geografica romana 
a tramisu Societății unu esemplariu din buleti- 
nulu seu.
Se primesce cu multiamire si se decide, că se i-se 
tramita si ei analele Societății academice si Des*  
criptio Moldaviae de Cantemiru in romanesce si 
latinesce.

Se recomanda delegatiunei a tramite gratisu 
Societății juniloru Romani din Viena cate unu esem
plariu din tăte imprimatele Societății.

D. Presiedinte face cunoscutu societății, ca 
primari’a capitalei lu invită a se presinta la ea in 
diu-’a de 6 Septembre spre a esamina compturile 
date de d. Const. Mânu, presiedintele epitropiei st. 
Vineri pe anulu 1875.

Societatea iăa actu d’acăsta notificare si re
comanda represintantelui seu a se ocupa de ase- 
curarea interesseloru societății in acea avere.

Se continua desbaterea asupra reportului co
missiunii pentru regulamentarea premieloru Nastu- 
relu-Herescu.

Se adapta conclusiunile propuse pana la art.. 
11 c’unu scurtu adausu'la capetulu art. 8 in ur- 
matări’a coprindere: „său se va adauge la fondulu 
Nasturelu după decisiunea ce se va lua la timpu; 
de catra societate/

Siedinti’a se redica la 6 ăre postmeridiane. 
Presiedinte, A. Treb. Lauri an u.

Secretariu ad-hoc, Sionu.
Siedinti’a din 7 Septembre, 1876.
Președinte, A. Treb. Laurianu.
Membrii presinti: G. Sionu, I. C. Massimu, 

,G. Baritiu, V. Urechia, V. Babesiu, I. Ghica, Al. 
Romanu, I. Caragiani, Al. Odobescu, Iosifu Hodosiu..

Se da citire processului-verbale alu siedintiei 
precedinte si s’ădopta.

Societatea fiindu in numeru pentru siedintia 
plenaria, se procede la ordinea dilei.

D. Presiedinte comunica o epistola a 
d-lui Aurelianu, care se afla la Viena, relativu la 
cumparatăr.e de instrumente meteorologice pentru 
secțiunea de sciintie.

Se recomanda comissiunii bugetarie.
Se urmăza discussiunea asupra regulamentului 

pentr.u premielle Nasturelu. Se admitu tăte arti- 
culele propuse, -afara de art. 16, oare se afla cu 
cale a se suprime, pe cuventu, ca dispositiunea 
propusa nu este oprita nici de statute nici de tes*  
tamentu.

Se admite a se intercala in regulamentulu 
precitatu si urmatăriele amendamente propuse la 
inchiaiarea discussiunii, si anume:

La seria lit. A: „Societatea academica -si 
reserva dreptulu d’a tipări in publicatiunile săle 
disertatiunile ce se voru premia/

La seria lit. B: „Opurile anonime si pseu
donime voru pută fi admise la concursulu cartiloru 
tipărite; ăr autorii loru, spre a primi premiele a- 
cordate, voru trebui se justifice proprietatea loru/

Cu aceste adause regulamentulu se votăza in 
totale cu unanimitate.

D. Odobescu da citire reportului comissiunii 
numita spre a cerceta reportulu delegatiunii sia in
dica activitatea societății in anulu urmatoriu.

Se deschide discussiunea pe articuli, si se 
admitu conclusiunile. propuse in partea I a repor
tului.

D. Sionu propune, că se se întrebe membrii 
comissiunii de revisuire a dictionariului, dăca mai 
potu purta sarcin’a ce si-au luatu, avendu in vedere 
ca doui din d-loru se afla insarcinati cu portofolie 
ministeriale, cari le absărbe timpulu asia, ca chiaru 
la siedintiele sesiunii rare-ori potu veni.

D. Odobescu respunde ca spera a satisface 
pe d. Sionu reportulu ce se cere dela acăsta co*  
missiune.

Orele fiindu înaintate, siedinti’a se redica la 
6 ăre p. m.

Președinte, A. Treb. Laurianu.
Secretaru ad-hoc, G. Sionu.

Siedinti’a din 8 Septembre 1876.
Presiedinte, A. Treb. Laurianu.
Membrii presinti: G. Baritiu, Q. Sionu, Iosifu 

Hodosiu, Al. Odobescu, V. Babesiu, I. Caragiani, 
I, Ghika, Al. Romanu, I. 0. Massimu.

Se da citire processului-verbale alu siedintiei I 
precedinte si se adopta.

Societatea de si nu este in numeru, decide a 
continuă discussiunea reportului asupra activitatii 
societății, cu reserv’a de a se supune conclusiunile 
sale in prim’a siedintia candu va fi in completu.

Asupra punt. II relativu la immultirea mem- 
briloru societății, se deschide discussiunea asupra 
propunerii in principiu.

D. Sionu crede, ca in principiu propunerea 
nu p6te se fia combotuta si ca prin urmare cata se 
se pună la ordinea dilei operațiunea alegerii in 
prim’a siedintia plenaria.

D. Odobescu esplica, ca propunerea repor
tului coprinde in sine trei puncte; oportunitatea, 
numerulu si repartirea pe secțiuni. Asupr’a aces- 
tor’a d-s’a invita pe societate a se pronunciâ.

D. Laurianu obiectăza, ca înmulțirea mem- 
briloru atrage după sine spese, cari nu se voru 
potă intempinâ cu subventiunea ce se acărda de 
guvernu.

Pentru acăst’a d-s’a se pronuncia numai pen
tru numerulu de trei membrii.

Dnii Odobescu, Baritiu si I. Ghika 
intempinâ, ca trebuie se se tie comptu mai antaiu 
de curentulu opiniunii publice, care reclama, că 
societatea se fia intarita prin persănele a caroru 
capacitate păte se*i  faca onăre si se-i aduca servi- 
tia totu-odata; catu pentru materiale, se cade a 
avă deplin’a sperantia si încredere in bunele dispo- 
sitiuni ale guvernului, pe care -lu cunăscemu insu- 
fletitu pentru prosperarea institutiuniloru naționale, 
și astu-felu se credemu, ca nu va lasă că acăsta 
societate se cada in inanitiune; pe langa aceste, la 
cea din urma estremitate, vomu potă avă recursu 
la economiele "ce ne voru presintâ fondurile Zappa 
si Herescu. Pentru aceste considerante, dd-loru 
sustienu propunerea făcută prin reportu pentru ale
gerea de cinci membrii.

Resumandu-se discussiunea maioritatea se pro
nuncia pentru conclusiunile reportului, si decide a 
se pune la ordinea dilei desbaterea asupra persăne- 
loru si operațiunea alegerii in un’a din primele sie- 
dintie plenarie.

Restulu conclusiuniloru reportului se admite 
fara lungi discussiuni.

In siedinti’a dela 9 Septembre 1876. Se 
comunica o scrisăre a dlui A. Odobescu, prin care 
se scusa, ca nu păte veni la siedintia, din causa, 
ca e bolnavu.

Asemenea un’a din partea d-lui Esarcu, care 
tramite Societății academice (fia-carui membru cate 
unu esemplariu) dăue fascicule, in cari a publicatu 
o seria de documente descoperite de d-s’a in archi- 
vele Veneției relative la istori’a lui S t e f a n u-c e 1 u 
mare si Petru Cercelu; totu-deodata pune in 
vederea Societății unu resumatu de mai multe alte 
documente (pe cari le-a descoperitu in estenso si le 
posede), relative totu la istori’a năstra.

Societatea rostesce simtiemintele sale de gra
titudine dlui Esafcu si recomanda secțiunii istorice 
scrisărea si anexele comunicate de d-lui.

Neaflandu-se in numerulu regulamentariu spre 
a se tienă siedintia plenaria, membrii presinti se 
ocupa cu lucrările comissiuniloru respective.

Siedinti’a se rădică la 5 ăre p. m.
Presiedinte, A. Treb. Laurianu.

Secretariu ad-hoc, Sionu.

Cenade 26 Septembre 1876.
Nu vreau se vorbescu de viitoriu, ca-ce elu 

este astadi pentru noi o carte închisa, si pre care 
dilele năstre suntu insemnate mai multu cu lacrime 
si amaru; — apoi candu acăsta carte se va deschide, 
vomu vedă, care a fostu voînti’a celoru ce torcu 
astadi firulu ursitei. Năue in tăte direcțiunile ni 
se punu pedece, si pre candu ămenii noștri de spe
cialitate astadi in impregiurarile critice si in chao- 
sulu de pre terrenulu politicu se lupta di si năpte 
fara pregetu, pentru apararea aceloru drepturi; noi 
asemene cei de a casa suntemu datori cu ori-ce 
pretiu a ne regulă si apară interessele, cari suntu 
cele mai vitali si totu-odata basea si fundamentulu, 
pre cari credu, ca voru potă continuă barbatii noștri 
de specialitate tăte operațiunile loru si pre viitoriu. 
Scăl’a! Scăl’a! Domniloru si fratiloru! Scăl’a si 
invetiementulu, pre langa tăte ordinatiunile ce o 
favorescu in catuva, ea in cele mai multe locuri 
regressăza, si aici la noi, ’mi voru ertâ domnii no
ștri dela carma, ca-ce trebue se marturisescu ade- 
verulu in tăta golatatea sa:

Destulu, ca după multe lupte pentru scăla in
tre uniți si neuniti lucrulu s’a complanatu la 8/10 
1864 prin judecatoriulu de atuncea si Dr. Bobu, 
si fărte bine, ca fara a mai întrebă in căce si in 
colo... au facutu din uniți si neuniti unu corpu 
prin contractulu inchiatu judecatoresce la diu’a si 
datulu de susu. — Dăr’ dorere, ca nece superiori
tățile gr. cath. nece cele gr. or. nu le pră cerce- 
tăza, si cu atatu mai pucinu se interessăza ceva de 
venitoriulu acestei scăle ifrfane. — Ei bine, va 
dice cineva, suntu său voru fi preuti si alti ămeni 
cu zelu, cari asemenea si in prim’a linia suntu res- 
pundietori asupra instructiunei ce se afla la ei. .. . 
Asia e... Nu sciti inse, ca mai suntu si alte pe
dece, cari si prin succursulu auctoritatiloru baseri- 
cesci supreme se delaturăza numai cu greutate. — 
Ore nu neam luptatu noi acuma de 3—4 ani in- 
căce, decandu cu infiintiarea năueloru comitete co
munali pentru usuarea celoru 3 luni regale de 
carciumaritu spre a le folosi pentru baserica si 
scăla si inca pe basea unui dreptu vechiu, care 
l’au avutu basericele si înainte de an. 1848, si si 
de atunci incăce; comun’a intrăga a recunoscutu 
aceea, si comitetulu a aprobatu; avemu si contracte 
ce tăte s’au anulatu de solg&bireulu nostru... Ore 
nu a facutu parochulu gr. cath. prin o suplica inca 
la 24 Iuliu 1874 aratâre superior, bas.? Si au fu- 
gitu pre la Dr. Brendusianu advocatu in Blasiu, si 
luptandune numai totu noi si ăra noi ni s’au con- 
cessu usuarea acelui dreptu abia numai pre diume- 
tate si numai usque ad beneplacitum........ potemu
dăra dice, ca nu avemu acelu dreptu. A avutu 
Bcăl’a si 4 jugere spre usuantia, si si acele le-au 
perdutu. Vine acuma poporolu la ordine:

1. Elu are se sustiena scăl’a, ca-ci lui ei com- 
pete. a) Cu ingraditur’a gradinei gr. cath., repara- 
tur’a scălei, incalditulu, cumpărarea toturoru apara- 
teloru trebuintiăse si sustienerea docentelui prin 
leafa corespundietăria.

2. Elu are se sustiena in multe pre preutu 
si cantorii sei; are se provăda cu tăte cele de 
lipsa pre notariulu cercualu, pre primariulu cu ju
rații si paditorii câmpului.

3. Are se solvăsca equivalentulu si contribu- 
tiunile comunali de totu soiulu, — se depună pre- 
tiulu preliminariului statoritu că spese comunali pre 
flasce care anu.

4. Are se-si solvăsca cu dreptulu si fara dreptu 
contributiunea proprietății sale, precum in adeveru 
a obvenitu intre alti ani, si anulu 1875, decandu 
restau la fostulu coleetoru preste 900 fi. v. a. si 
astadi fiasce care in comuna se esecuăza pentru 
minimulu seu de 1—2—5 fl. v. a. etc., li se ia 
pentru contributiunea de eri său alalta eri: porcu, 
ăia, Vita, bucate, haine; — precandu acea restan- 
tia vechia de 900 fl. v. a. pana astadi remane 
totu neesecData, de si din aceea cu siguritate ar’ 
obvenf o suma însemnata la multi dintre familiile 
comunali (că mai multu platitu). . . S’a cerutu inca 
dela 3/6 a. c. prin advocatulu din Sibiiu Dr. Ne- 
mesiu dela vice-comitele Albei infer. liquidatoru, 
s’a urgatu după aceea, ci totu fara resultatu, caus'a, 
ca-ci fostulu coleetoru este si notariulu cercualu si 
sciendu bene limb’a maghiara? este proptitu prin 
domnii dela potere, spre a nu se potă incrimiuâ. 
.. . Ce se facemu in aceste impregiurari, unde se 
alergamu si cui se ne mai plangemu? Poporulu in 
atatea greutati au desperatu cu totulu; si cu dreptu 
cuventu, ca-ci astadi nu mai are elu sermanulu a 
respunde că jertfa numai cele 1—2 dile de robote 
in septemana, ce avea înainte de 1848, ci spre a 
satisface toturoru recerintieloru ar’ avă astadi 3—4 
dile de a respunde. Mai adauge, ca interesseloru 
scolastece chiaru prin unii ămeni de ai noștri li se 
pune pedeca .... in loca de a le ajuta.. ..

Ci asupra acestui obiectu voiu mai reveni.
Ioane Manoviciu, 

proprietariu.

Sub munții sudu ostiei 5/10 1876.
Adunarea generala estrăordinaria a des- 

partiem. cerc, alu II. alu Associatiunei transilvane 
romane s’a tienutu in comunitatea Sinc’a vechia la 
17 Septembre st. nou. —

La 11 ăre a. m. On. comitetu insocitu de in- 
teliginti’a din giuru si din locu, precum si de o 
mulțime de poporu intra in Sant’a baserica locala 
unde după invocarea spiritului Santu d. vicariu Ale- 
sandru Mi cu prin o vorbire fărte patrundietăria, 
deschise siedinti’a. Se alese notariu ad hoc D. teol. 
Iacobu Macaveiu spre ducerea protocolului.

D. cassariu Cipu da cetire Ratiociniului din



siedinti’a precedenta tienuta la Recea, apoi se alege 
o comisa. censurat6ria si una spre incassarea contri- 
botiuniloru benevole. Se si aduna o sumulitia fro- 
iridsa camu 350 fl. v. a. In privinti’a contribuiri- 
lorn destindă recunoscuntia merita 0. D. Georgiu 
Boeriu locotienente primariu pensionate, dein Vadu, 
care se facil membrii fondatore cu 200 fl. v. a. — 
Dorere, ca On. preutime a fostu si cu asta ocasiune 
fdrte reu representata, chiaru numai prein 2 preuti 
betrani dein Vadu ai Buciumu, apoi On. oficianti 
delâ judecătoria si pretur’a cerc, din Siarcai’a inca 
numai prein D. cancelistu judec. Georgiu Macaveiu, 
dăr apoi unii preferiră a merge la unu ospetiu. 
Seracu poporu pana candu vei suferi, ddca nu te 
precepi a te ajută nece catu poți, dr’ celi ce se 
pricepu nu se interessdza toti de tene, ca ce le 
pasa, ddca au apucatu densii la averi depre pelea 
tua. Ddr se revenimu la obiedu. Dupace comiss. 
amintita si a implenitu datorinti’a, s’a mai vorbitu 
prein D. adv. Rornanu si D. vicariu despre insem- 
natatea maiestrieloru, indemnandu poporulu spre a 
le inbracisiâ alegunduse si o comissiune, care se 
lucre, respective sese intereseze in asta privintia. 
In fine se tienura 3 disertatiuni: d. Clemente Raicu 
tema istorica, Arseniu Bunea teologu abs. despre 
insemnatatea artiloru si maiestrieloru, Ioane Popu 
invet. primariu „despre influinti’a mameloru asuprâ 
educatiunei si detorinti’a loru facia de prunci"; tdte 
trei disertat. fura forte bune, dr’ ceste 2 dein urma 
cu multu mai interesante si mai lesne de priceputu 
pentru poporu. Fininduse aceste D. vicariu prein 
o vorbire scurta si buna ridica siedinti’a la 3 6re 
p. m. — Inca in Baserijia s’a invitata apoi t6ta 
intelig. in genere la prandiulu ce s’a datu in gra- 
din’a parochiale. — Dorere inse ca publiculu inte
ligenta se desbină si imparti in 2 parti. Destulu 
ca orcare ar fi caus'a nu a fostu la locu a nu fi 
la olalta tocma la adunarea associativa! Acui e 
vin’a intenda mana!

Unu participante.

doutati diverse.
— Maiestatea Sa Cesareo-regia apostolica im- 

peratulu si regele Franciscu Iosifu I in me- 
rnori’a prea înaltei Sale petreceri in Sibiiu (dela 
10—13 Septembre a. c.) intre alte prea gratiâse 
benefaceri, s’a induratu prea gratiosu a donâ 150 fl. 
si pentru 8c61’a populația greco-cath. din Sibiiu, 
spre a se procură, recuisite instructionali pre sdm'a 
scolariloru meseri dela numit’a sc61a. —

— Escelenti’a Sa archiepiscopulu si metropol. 
Albei-Iulie Dr. Ioane Va n ce a, cu ocasiunea pe
trecerii sale in Sibiiu, pentru beneventarea si pri
mirea Maiestatii Sale, s’a induratu a oferi 50 fl. 
pentru acoperirea lipseloru urgente ale basericei gr. 
cath. de acolo.

— (Ovatiune.) Comandantelui regimentului 
de infanteria din Brasiovu, colonelului Dobler i 
s’a facutu luni sdr’a in 9 Octobre o ovatiune din 
cele mai strălucite din partea poporatiunei orasiului. 
Unu conducta de tortie imposantu s’a inscenatu in 
onârea o. dsale, la care a datu ansa jubileulu de 50 
de ani de servitiu, ce d-sa l’a serbatu in 1. Octobre. 
Dlu Iuon Pădure a felicitatu de dlu jubilaru cu 
cuvintele cele mai cordiali, multiumindu-i pentru 
procederea generosa si umana facia de corpulu de 
armata de sub comand’a sa si dorindu se traidsca 
inca multi fericiți ani că modelu de umanitate si 
nobletia in armata. Aceste cuvinte fura insocite 
de însuflețite strigări de se traidsca, hoch si pare- 
ni-se si dljen. Dlu Dobler multiumi dlui Pădure 
si comitetului pompieriloru, cari au partecipatu in 
corpore la acdsta ovatiune, si-i rogă se impartasidsca 
multiumit’a sa intregei poporatiuni.

(Insciihtiare si resp*  Apelhi). 
Subscrisulu comitetu aduce la cunoscinti’a On. pu- 
blicu rornanu din Brasiovu si tienutu, cumca esser- 
citiale practice de gimnastica si respective probele 
de cantari pentru an. c. 1876/7 sau inceputu deja. 
Suntu rogati deci atatu membrii de pana acuma 
catu si celalaltu On. publicu rornanu a se înscrie, 
respective a-si înscrie copii la biroulu subscrisului 
comitetu (in cancelari’a On. direcțiuni gimnasiale 
rom. gr. or.) adressandu-se la secretariulu Reuniu- 
nei prof.Stefanu Iosifu in fia-care di dela 8 — 12 
ant. m.

Aventulu, ce l’a luatu societatea omendsca in 
desvoltarea artiloru (de care se tienu si gimnastica

si căutările), precum si in specie necessitatea de a 
întregi cultur'a societatei romane de aici cu aceste , 
d6ue ramuri de arta, ne inddmna a apella la fia- 
care membru alu societății romane, că prin parti
cipare activa si prin indemnu in cerculu seu se 
contribue la progressarea si înflorirea acestui insti- 
tutu. Brasiovu in 27 Sept. 1876.

Comitetulu Reuniunai rom. de gimnastica si 
de cantari, prin

Iuonu Lengeru m/p. presiedente.
St. Iosifu m/p. secretariu.

(Carte de lectura p. classele gimn. 
inferiori). Atragemu atențiunea atatu a gimnasie- 
loru, unde se propune limb’a romana, catu si a in- 
stituteloru preparandiale romane cum si a invetia- 
toriloru romani, asupr’a Cartiei de lectura, 
edate de I. V. Rusu. Numit’a carte aprobata de 
in. ministeriu reg. ung. de culte si instrucțiune, sub 
dto 6 Novembre 1875 nr. 18,880, contiene piese 
interessante de lectura din diverși râmi de litera
tura si scientie, si anume: din literatur’a poesiei 
naționale, piese din istoria, din scientiele naturali, 
din etic’a morale, din viati’a practica etc. Ea este 
scrisa intr’unu stilu correctu si corespundietoriu re- 
cerintieloru progressive ale liinbei. In alegerea ma- 
terieloru, editoriulu avii in vedere nu numai des
voltarea spirituale si intelectuale a tenerimei, ci si 
nobilitarea animei, formarea asia dicundu a carac- 
teriului morale, fora de care cultur’a adeverata nu 
p6te avd sensu deplenu.

Opulu e tiparitu cu litere frumâse garmondu 
si doritorii si-lu potu procură dela d. editore res- 
pectivu; esemplariulu legatu cu cate 80 cr. dr’ 
nelegatu, respective numai brosiuratu, cu cate 70 cr., 
alu 11-lea esemplariu se da rabatu.

(Comitetulu societății „Transilva
nii") a publicatu dilele trecute unu regulamentu 
de concurau, din care aflamu, ca societ. Transilvanii 
creadia deocamdată d6ue stipendie de 150—200 
galbeni pe anu, cu începere dela 1 Octobre 1876, 
pentru studie la una din universitățile din Franci’a 
si Itali’a. Potu concurge la aceste stipendii junii 
romani din Transilvanii, din părțile Ungariei si 
din Bucovin’a, cari au facutu esamenile de maturi
tate. Concurentii se potu adressă dea-dreptulu cr 
tra comitetulu soc. Transilvanii din București cu 
petitiune pe lenga care voru alaturâ testimoniu de 
maturitate, de botezu; de paupertate si actu medi- 
calu. Ei voru aretâ tbtu-odata in petitiune'specia
litatea la care au mai multa aplicare. —

— Ni si spuBU, ca comitet, bo'c. ar’ fi si 
tienutu siedintia pentru conferirea stipendieloru sus- 
atinse. Asteptamu informatiune mai esacta.

(Reuniunea de cantari maghiară din 
Brasiovu) tiene la 14 Oct. la Nr. I, 8 6re, serata 
de cantari impreunata cu jocu, după programa, in
trarea 1 fl. de persdna si 2 fl. de familia cu 3 
persdne. —

— (Advocatu nou in Clusiu. Aducemu 
cu plăcere la cunoscinti’a publicului rornanu, ca dlu 
Dr. Aureliu Isacu si-a deschișu cu 1. Octobre 
a. c. cancelari’a advocatiale in piati’a Clusiului, 
edificiulu parochiale Nr. 16. Cunoscundu zelulu si 
activitatea neobosita, apoi soliditatea caracterului si 
întinsele cunoscintie juridice ale dlui Dr. Isacu, nu 
ne indoimu, ca in tempulu celu mai scurtu d-sa 
va ajunge a fi unulu dintre cei mai celebri si mai 
bine cercetați advocati ai Clusiului. Ii dorimu deci 
successu imbucuratoriu pe acdsta cariera.

Deposituln de sticlăria
alu

FABRICEI DE STICLĂRIA
reg. ung.

UAIlGAKETlIi, 
care este privilegiata pentru tdta tiăr’a, s’a deschisu 
astadi in Brasiovu, strat’a vamei Nr. 2, unde 
se vinde cu redicat’a totu feliulu de marfa de sti
cla cu pretiulu flssatu de fabrica.

Invitamu deci pe onorab. publicu, că prin con- 
cur8ulu seu binevoitoriu se ne onoreze aceatu de- 
positu.

Direcțiunea
fabricei de sticla reg. ung. priv.

1—3 „Margaretha“.

Pravuiu Seîdlitz
din,

stabilÎEsientulu lui Moli.

ADMONIȚIUNE!
Ac.estu pravu n.’u.meii atia.n.ci este 

grezlIO-în-VL, candu se va vede, ca pre etichett’a fia- 
carei cuthie este imprimatu vulturulu si firm’a mea.

Prin sentintio penale judecătorești s’a constatata de 
repetite ori falsificarea firmei si a mareei mele scutitorie ; 
pentru aceea admoniezu si făcu atentu pe onor, publicu, că 
se se feresca de a cumperă asemeni falsificatiuni, cari suntu 
preparate cu scopu de a insielâ.

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

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

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

Acest’a este modicamontulu celu mai siguru si do mai 
mare încredere, mediculu propriu intru ajutoriulu omonimoi 
suferinde la totu feliulu de inflamatiuni interne si osterne, 
contra celoru mai multe morburi, vulnerați do tbta natur’a, 
contra dorerei do capu, do urechi si de dinți, contra vete- 
mariloru vechi si a ranelorn deschise, contra racului, a 
aprinderiloru, a ochiloru inflamați, contra asia numiteloru 
pocituri seu intiepenituri, candu in urm’a unei receli unu 
.membru alu corpului nu se mai pote mișeii, cu unu cuventu 
contra morburiloru si vetemariloru de t6ta natur’a.
Se capeta in butelidre dimpreună cu instrucțiunea 
necessaria spre a se potd folosi cu 80 cr. val. a.

Genuinu numai la firmele insemnate cu t.
Untura <le pesce

ide ti
IMh KZroiin da Comp, 

in Itergen (Brorvegi’aj.
Acesta untura este unic’a, care iutro toto sortolo si 

calitatile de untura, ce obviiiu in comorciu, este mai potri
vita' spre scopuri de medicina. . -A -.
Pretiulu unei butelie dimpreună cu instrucțiunea 

necessaria 1 fl. v. a.

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

in ■Viexx’a.

Brasiovu: (x*)  Ferd. Jekelius, ap. 
_Lz&jJU£51Lt>. (xf)S. P. Mailatu; (x) Bem. Eremia; 
(x) Ed. Kugler, apothec.; Bistritia: (x) Carolu Bang, 
apothecariu; JDev’a: (x) Greg. Longyel, apothecariu; 
Deesiu: (xț*)  Sam. Kremer; Sant-Martinu: (x) Ed. 
Fischer, apoth.; Alb’a-luli’a.: (xf) Jul. F.rbhliclf, apo
thecariu; Sibiiu: (x-j-j C. Miiller, apoth.; (x*)  Friodericu 
TJiallmayor; (x*)  F. A, Reissenborger; Uior’a: (x) 
Al. C. Ujvăry, apothecariu; Tergulu-Muresiului: (x) 
M.-Buchet-; lli’a muresiana. (x) 6. Hoffinger, apo
thecariu; Mediasiu: (xf) J. F. Guggenberger; S. Sa- 
besiu: (x) J. C. Reinhardt, apothecariu; Petrosieni: 
(x) G. Gerbert, apothecariu; Rupea (Cohalmu): (x) Ere- 
dii lui Sam. Nagelschmidt, apoth.; Slguisidra: (x) 

9—10 Josifu B. Teutsch.

Cursurile
Ia bursa in 10 Octobre 1876 stă asia:

Gaibini imperatesci — — 5 fl. 85 cr. v. a.
Napoleoni — — — 9 9 83 * 9

Augsburg — — — 102 9 50 9 9

Londonu — — — 122 n 75 9 fl

Imprumutulu naționala — 68 9 50 B 9

Obligațiile metalice vechi de 5% 65 n 45 9 9

Obligațiunile rurale ungare 73 9 — 9 9

„ „ temesiane 72 * 50 9 9

I.F Cu numerulu viitoriu se 
incepe patrariulu alu IV-lea. Ro- 
gamu a grăbi cu reînnoirea prenu- 
meratiunei.
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