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Gazet’n. cee de 2 ori: Joi’a si Duminec’a, 
F6i’a, candu concedii ajatdriale. — Pretialu: 
pe 1 ana 10 fl., pe ’/« 3 A-Tiori estonie 12 fl. 
▼. a. pe anu anu adu 25/e gaibini mon. sanatdria.

8e pronnrueru la poștele c. si r., si pe la 
DD. corespondenți. — Pentru serie 6 or. 
Tacs’s timbrala u 30 or. do flacare pu

blicare.
Anula

W. 100. Brasiovu r ’ Decembre 5 Iannarm 1TO|7.

Starea instrucțiunea publice in 
(Jngari’a si Transilvania.

(Fine.)
Buletinulu ministeriale in colectiunea dateloru 

sale statistice despre gimnasie se intende pe doi 
ani scolastici, 1873/4 et 1874/5. Noi ne vomu 
margini la sem. II 1875. In acesta numerulu 
gimnasieloru mici si mari, sdu cumu se numescu 
in Romani’a, gimnasiu si liceu, eră 146, numerulu 
professoriloru 1768, alu scolariloru 27,144. Din 
aceștia, se dice, ca maghiari ar’ fi fostu 20,773, 
germani numai 2476, slavaci 1101, romani 1051, 
șerbi 480, ruteni si străini 260. Spre a controla 
cifrele aceste, lectorii interessati a le da de cape- 
taiu au sa i6 la mana publicatiunile din acelu anu, 
fia si numai a le celoru cinci gimnasie romanesci, 
6ra din altele se adauga numerulu studentiloru de 
naționalitate romanbsca, se mai considere, ca nu
meroșii studenti jidovi nu suntu memorați, si voru 
ved6 spre mirarea dumnealoru marea diferenția. In 
Transilvanii si in una parte mare a Ungariei suntu 
rare acele gimnasie, in care se nu se afle studenti 
de naționalitate romandsca din ambele confessiuni, 
cari au coragiulu, părinții loru si ei inșii, a se da 
si mărturisi de aceea ce suntu, de romani curați.

8c61e reali au fostu numai 35, din care 16 
ale statului si 1 ajutata de stătu. In acele se aflâ 
431 professori si 8086 școlari, intre cari 7526 
maghiari, 1868 germani, 135 slavaci, 128 romani, 
288 șerbi, 21 străini. Dâra jidovi, ruteni si 
croati nici-unulu? Nu se p6te. Se vede ca si aci 
toti, cati asculta prelegeri maghiare in sc61e ma 
ghiare, se considera numai de maghiari. Proseli- 
tismu arteficiosu.

Din pedagogi’a superiâra esira numai 12 can
didați. In cea dela Clusiu era cu totii 65.

Trecemu la cele dbue universități.
In cea dela B.-Pest’a la facultatea theologica 

rom. cath. au fostu 10 professori si 75 clerici, in
tre aceia 19 gr. catholici. La facultatea de drep
turi 27 professori si 1177 studenti. La fac. filo
sofica 58 professori si numai 374 studenti. La 
pharmacfa 104. La obstetricfa (mamos, mosîtu, 
ajutatâria in nascere) 114 femei.

Pe teneric’a universitate dela Clusiu o aflamu 
in sem. II 1875 asia: Facultatea de drepturi si 
de sciintiele statului cu 13 professori si 163 stu
denti. Medicina 12 professori, 123 studenti, alti 
11 la pharmacia si 62 m6sie. Filosofi’a, filologia, 
istori’a 11 professori, 52 studenti. Matematic’a, 
sciintiele naturali 9 professor' si 158 studenti, din
tre cari nici unulu nu a pusu examenu rigorosu. 
Studenții dela acdsta universitate ieau multe aju- 
t6rie (burse), anume dela stătu 8800 fl., din alte 
fonduri 4690 fl. Cei dela preparandia inca ieau 
dela stătu 6000 fl.

Academi’a Josefiua de arti dela B.-Pest’a avii 
40 professori cu 685 studenti, la chemîa, rnecha- 
nica, architectura, ingineria superidre etc.

Facultati theologice de diverse confessiuni se 
.afla in tidra preste totu 41, din care 20 romano- 
catholice, 3 gr.-catholice, 3 romanesci gr.-resaritene, 
8 luterane, 5 calviniane, 1 unitariana (sociniana la 
Clusiu), 1 gr.-res. serbdsca la Carlovitiu. Nume
rulu professoriloru 134, alu ascultatoriloru 766, 
candu la 1873 era 1183 si la 1874 la 1152. Se 

pdte că intr’unu anu se fia scadiutu la 766? A se 
vedd conspectele diecesane.

Suntu si 13 academii, care consta numai din 
facultatea de drepturi, din care 5 ale statului, tdte 
celelalte confessionali, anume 2 catholice, 5 
calvinesci, 1 luterana. In t6te aceste in 1875 era 
111 professori si 1418 studenti. Aci se observa, 
ca numerulu studentiloru de drepturi a inceputu se 
scadia tare in anii din urma; ca-ci de ex. acelu 
numeru in an. 1873 fusese 1675, in an. 1874 
1841.

Mulțimea cifreloru coprinse in desu citatulu 
buletinu ministeriale suntu officiali, trecute prin 
ciuru si sita. Asia se dice si asia se crede. 6re 
inse suntu ele tdte si authentice, exacte, adeverate? 
Despre acestu lucru se indoidsce, chiaru si press’a 
maghiara; nu numai se indoiesce, ci si arata cu 
degetulu si convinge pe lectori despre mai multe 
erori grele stracurate in cifrele statistice ale minis 
teriului. Cu atatu mai mari temeiuri avemu noi 
de a trage la indoidla f6rte seriâsa mai alesu ci
frele, care representa limb’a si naționalitatea scola
riloru si a studentiloru. Vomu aduce unu singuru 
exemplu, carele trebue se bata la ochii ori-caroru 
lectori. Se afirma in buletinulu ministeriale, ca 
studenti romani s’ar’ afla in gimnasiale Ungariei 
si ale Transilvaniei numai 1051. Avemu de in- 
aintea ndstra programele dela trei gimnasia roma
nesci, Blasiu, Beiusiu, Naseudu si informatiune pri
vata dela celu din Brasiovu. Numai in aceste pa
tru gimnasia se afla in fia-care anu cate 950 pana 
la 1000 studenti de limba si naționalitate curatu 
romaudsca de ambele confessiuni. Dela gimnasiulu 
din Bradu ne lipsesce informatiune authentica, pre
supuneam inse, ca voru fi si acole vreo 100. Da
tele statistice gimnasiali culese de pre a. 1865/6 
adeca de inainte cu 10 ani au fostu pucinu exacte, 
culese numai că de recreatiune, si totuși inca si a- 
tunci numerulu studentiloru gimnasisti de limba si 
naționalitate romana se aratase cu 2507 ,in Unga- 
ri’a si Transilvani’a. De atunci incâce s’au inmul- 
titu si gimnasiale si școlarii. Ati observatu inse, 
ca numerulu studentiloru gimnasisti de naționalitate 
maghiara se presenta cu cifr’a impunetâria de 20 
mii 773. Este lucru cu ochi cu sprincene, ca aci 
suntu presentati de maghiari toti studenții, fia aceia 
de ori-ce naționalitate, cati frequenta gimnasiele 
acele, in care limb’a maghiara e limb’a prelegerei, 
sdu cumu dicu unii f<5rte siodu, limb’a tradarei. 
Catu tiene dela Brasiovu pan’ la Segedinu, dela 
Lugosiu pan’ in Sigetu din Maramurasiu nu este 
nici unu gimnasiu, in care se nu afli teneri de 
limba si naționalitate romandsca; mai alesu gim
nasiele catholice si in parte cele luterane din Tran
silvani’a suntu multu freqnentate de studenti ro
mani. Se mai observa, ca studenții gimnasisti de 
confessiune mosaica nu suntu memorați de locu; 
este inse scintu din anii de mai inainte, ca celu 
pucinu 10 procente din numerulu totale alu stu
dentiloru dela gimnasie suntu evrei curați.

Ddca ddnii consiliari, cari au compilatu acelu 
buletinu si au pusu de regula, câ se fia trecuti de 
maghiari toti școlarii si studenții cati invdtia in 
scdle si institute de acele, in care limb’a de pre
legeri este cea maghiara, acdsta nu mai p6te fi 
simpla er6re, ci este una apucatura maidstra, ddra 
fdrte transparenta, pe care noi o amu calificatu de 

ajunsu la alte ocasiuni, si nu vomu inceta nici-odata 
a’i dice pe numele ce’lu merita.

Noi amu mai vediutu intr’unu periodu de ani 
cincidieci multe date statistice falsificate, sdu incai 
tienute multu timpifin mare secretu, ascunse de 
ochii lumei si mai alesu de ai romaniloru, amu 
vediutu inse si funestele consecentie a le acelei 
procedure nedemne.

Brasiovu. (Faime reutatidse). Du cateva 
dile se lat! pe aici absurd’a faima, ca s’ar’ pre
para invasiune austro-ungurdsca in Romani’a si ca 
trei regimente stau gata cu ordinulu de marsiu in 
busdunariu. Noi scimu de unde esu acele faime; 
reflectamu inse pe lectorii noștri de nou, ca trac- 
tatulu de Parisu dela 1856 nu mai sufere nici unu 
feliu de invasiune, fora scirea si invoirea respicata 
a poteriloru europene, manifestata in tdta forrn’a; 
mai departe, ca principele Carolu si gubernulu seu 
e prea decisu a se oppune cu armele la ori-ce in
vasiune s’ar’ attenta contra vointiei naționale, si 
acdsta chiaru cu periculu de a curge sângele in 
torente.

Ddra „P. Lloyd“ din 31 merge mai departe, 
candu in corespondenti’a sa din Bucuresci sustiene 
colossal’a minciuna, ca chiaru diariale romanesci si 
poporulu ar’ cere invasiune austro-ungurdsca. Lloyd 
ar’ trebui se scia, ca ceea ce trece de tradare, de 
proditiune, de crima contra patriei in Ungari’a, 
trece si in Romani’a.

In Romani’a peddps’a mortiei pentru crime co
mune e desfiintiata dela 1830; ddra crimele de 
stătu, cumu este cererea de invasiune străină, cadu 
sub legea marțiale si prin urmare potu fi pedepsite 
cu glontiu. Noi cunâscemu pe cei mai multi pu
bliciști din Romani’a, si suntemu convinși, ca ei 
inșii ar’ cere glontiu pentru trădătorii de patria. 
In Romani’a potu se mai intre vreodată truppe 
străine, nicidecumu inse de invasiune ceruta, ci sdu 
câ confederate contra altei poteri, sdu câ inemice, 
ddca conferenti’a europdna nu va propera se dâ 
neutralitatiei romanesci definitiunea dorita si pre
tinsa.

Art. 1 et 7 din constitutiunea turcdsca au 
irritatu multu spiritele in Romani’a, din causa, ca 
turcii ar’ voi, câ si Romani’a se figuredie pe vii- 
toriu câ parte constitutiva a imperiului otomanu.

Brasiovu 23 Dec. 1876 (4 Ian. 1877.
Mai inainte de a intrâ in detaiurile revistei 

nu potemu a trece cu tacerea, ca ne aflamu in a- 
junulu unei dintre cele mai însemnate serbatori ale 
besericei creștine. Aceste renduri ale n6stre voru 
sosi in manile onor, cetitoriu tocmai, candu pastorii 
sufletesci ai poporului romanu voru fi anunciatu 
nascerea salvatorelui, resaritulu luminei cei de susu 
a sdrelui dreptății si adeverului. Ddca ar fi se 
privimu numai la dilelele de dorere ale trecutului 
si presentelui, atunci in locu de vestmentu de aer- 
batdre ar trebui se imbracamu la diu’a nascerii 
Domnului hain’a de doliu, hain’a amaritiunei si in- 
tristarei; inse ceea ce ne face a fi veseli si voioși 
si a imbracâ la acdsta di hain’a bucuriei, este 
speranti’a in viitoriu, speranti’a in poterea de -viâtia 
a natiunei romane, care cu ajutoriulu sârelui drep
tății si alu adeverului nu preste multu va trebui



se triumfeze asupra calăiloru sei seculari. In poterea 
acestei sperautie, ce trebue se animedia si intarăsca 
pe fia-care romanu, n’avemu decatu se aluugamu 
dela noi celu pucinu pentru unu momentu cugetele 
ce ne impresara si in bucuria si veselia se serbamu 
si la finele anului 1876 diu’a nascerii Domnului. 
Poftimu deci onor, cetitori in specie si poporului 
romanu in genere serbatori fericite!

— Trecundu Ia înregistrarea evenimenteloru 
dela ordinea dilei trebue se accentuamu si cu acesta 
ocasiune, ca diurnalele maghiare s’au folosita si de 
ocasiunea anului nou spre a aretâ poterea de sfa- 
rimare si nimicire a statului maghiaru nu numai 
facia de popărale nemaghiare din sinulu lui, ci si 
facia de alte poteri, cari cu dreptu cuventu se nu- 
mescu colossali. Pre candu „Magyar Polgâr" striga 
cu voce inalta, ca intr’unu momentu de conflictu 
honvedii statului maghiaru nice de dejunu n’au de 
ajunsu cu intregu elementulu romanu din provin
ciale corănei stlui Stefanu, pe atunci „Pești Naplă" 
provăca pe guvernu si națiune a se reculeg* 1 si a 
porni de a dreptulu catra Moscovi’a, spre a în
frânge cerbicea russiloru, cari vreau se estermine 
din Europ'a elementele asiatice.

*) Audu din sorginte securu, cumca in comi- 
tetulu administrativu, la propunerea tai Szeremlei: 
că fiscaluta se fia opritu a mai vorbi romanesce, 
după protestulu fiscalului Romanu, care a respinsa 
astfeliu de propunere illegale, cerendu decisiunea 
ministrului, prefectulu Boer Kâlmău a enunciatu 
numai atat’a, ca trebue se vorbăsca mai antaiu pe 
scurtu unguresce si după aceea păta romanesce se-si 
desvălte opiniunea. Not’a Rep.

Noi din parte-ne amu dori multu se vedemu, 
dăca la unu casu de conflictu honvedii maghiari ar 
fi in stare se consume unu dejunu asiă de grasu, 
precum lu așterne cate unu diurnalistu esaltatu, 
fora că se li se plece, ăra de alta parte n’ar' strică 
se se implinăsca si dorinti’a lui „P. Naplă*,  care 
in sine este nevinovata si astadi păte mai practi
cabila că pre tempulu lui Napoleonu celu mare. 
Inse nenorocirea este, ca dlu Tisza Kălmân, la care 
apellăza falniculu luptătorii! pe charthia, nu se in- 
voiesce cu asemeni planuri, cari nu stau in reportu 
cu poterile actuale ale Ungariei. Pentru aceea dlu 
Tisza, cu ocasiunea gratulatiuniloru, ce le-a primitu 
dela ămeuii partitei sale la anulu nou, a aflatu de 
bine a versâ pucina apa pe foculu ce s’a aprinsu 
in unele capete unguresci, dechiarandu intre altele, 
ca dinsulu are mare sperantia in sustienerea pacei 
europene, si ca d-sa aștepta d’ocamdata sacrificie 
dela națiune numai pentru cașuri neprevediute, candu 
interessele tierei voru fi atacate de a dreptulu.

— Dovăda despre spiritulu ce domnesce astadi 
in Ungari’a este intre altele si alegerea de depu- 
tatu dietale a marelui revolutionariu Ludovicu Kos- 
suth. Alegatorii din cerculu electoralu Czeglăd, 
fora deosebire de partita si credeu politicu, s’au 
intrunitu cu toti la urna si au alesu de deputatu 
pe fostulu dictatoru Kossuth, si o deputatiuue de 
130—150 de inși se va duce la Turinu spre a-i 
predă mandatulu si a-lu invită a se intărce in pa
tria si a-si ocupă loculu in camera. Se dă cu so- 
cotăl’a, ca ungurii făcu aceste ceremonii cu Kossuth 
mai vertosu spre a intimidâ pe nemți, că se sub
scrie pactulu dualisticu asiă cumu dorescu densii, 
inse Kossuth este astadi cu multu mai impotentu, 
decatu că se se mai târna cineva de elu, cu tăte 
ca densulu in epistol’a cea din urma dela 24 Dec. 
lauda procederea studentiloru din Budapest’a si în
frunta pe dlu Tisza, fîindu ca i-a opritu de a face 
conductu de tortie consulelui generalu turcescu, di- 
cundu, ca studenții dela universitate nu mai suntu 
copii, ci suntu civi academici, in ajunu de a intră 
că factori in viăti’a publica. Totu in acăsta epis
tola, ce o adressăza studentului Juliu Lukâcs, dice 
betranulu agitatorii, ca intinderea imperatiei russesci 
este periculăsa pentru libertatea Europei, pentru 
aceea Europ’a trebue se staruiăsca, că se se mictio- 
redie poterea Russiei, ăra se nu se intinda. In 
fine Kossuth binecuventa deputatiunea studentiloru 
maghiari, cari au se duca lui Cherim pasi’a Sabi’a 
de onăre pentru învingerea reportată asupra ser- 
biloru.

— Unele diurnală sustienu cu pertinacitate, 
ca in consiliulu ministerialu, ce s’a tienutu in Vi- 
en’a in 28 Decemere, n’ar fi venitu la discussiDne 
alte obiecte, decatu affacerile interne. Foile semi- 
officiali unguresci „Hon*  si „Elleniir*  numescu a- 
căsta scire o mistificatiune si assecura din contra, 

ca obiectulu acelui mare consiliu au fostu disposi- 
tiunile militari, ce voru fi eventualminte de a se 
face. Totu-odata aceste diarie spunu, ca la acăsta 
ocasiune s’a decretatu si mobilisarea in cașuri anu
mite. Acăst’a nu trebue se ni-o spună „Ellenor,“ 
pentru ca totu omulu scie, ca in easuri anumite 
unu stătu trebue se mobilisedie.

— Dela conferinti’a din Constantinopole au 
inceputu a sosi ărasi sciri de pace. Se vede ca 
conferinti’a a intratu in discussiuni cu guvernulu 
ottomanu asupra puncteloru de divergintia si păte 
ca atatu părt’a ottomana, cat* ’ si conferinti’a se 
arăta înclinare inca la unele essiuni reciproce, 
inse cu tăte aceste astadi nu se păte afirmă, ca 
pacea e assecurata.

— O scire dela Vien’a assecura, ca armisti- 
tiulu intre Turci’a, Serbi’a si Muntenegru s’a pre
lungita pana la 1 Marte 1877. — Este inca în
trebare, dăca acăsta scire este adeverata, deărace 
din Muntenegru se anuncia, ca comandanți supremi 
Bozo Petrovici si Vucotici au primitu ordinu de a 
plecă la trupe pe campulu de resbelu.

— Dela Belgradu se telegrafăza, ca ministe- 
riulu Ristici remane la postulu seu; principele Mi- 
lanu l’a si intaritu de nou. — Acestu faptu este 
cam pucinu magulitoriu pentru domnii unguri, cari 
cereau satisfactiune completa dela principele Serbiei 
pentru incidentulu cu vaporulu „Maros*,  si intre 
altele cereau si demissionarea cabinetului Ristici, 
ceea ce 8’a si intemplatu, inse cum? că ministe- 
riulu Ristici se fia de nou intaritu in postulu seu. 
Acăst’a atata va se dica, ca bine au facutu soldatii 
șerbi, candu au puscatu asupra monitoriului austro- 
maghiaru „Maros,"

— Constitutiunea in locu se împace si se 
multiumesca spiritele revoltate din imperiulu tur
cescu, ea a iritatu si provocatu a luă positiune de 
aperare chiaru si pe acele popdre si staturi, cari 
pana acum au adusu prin atitudinea loru cele mai 
mari servitie Turciei. In art. 1 alu acelei consti- 
uni se dice, ca imperiulu ottomanu se compune din 
posessiunile propriu dise si din pro vin ci ele pri
vilegiate (Romani’a, Serbi’a etc.), cari compunu 
unu intregu indivisibilu, din care nimicu sub nice 
unu pretestu nu se păte desparți. Apoi in art. 7 
rolativu la prerogativele sultanului se dice, ca elu 
da investitura siefiloru provincieloru privilegiate 
după inmunitatile ce li-au fostu concedate de Părt’a 
ca in fine locuitorii din imperiulu ottomanu indivi
sibilu, fora distinctiune de naționalitate si religiune 
se numescu ottomani, adeca cum numescu un
gurii pe tăta suflarea din statulu loru națiune un- 
gurăsca. Se vede ca Klapka a fostu man’a drăpta 
a lui Midhat-pasi’a, candu a croitu constitutiunea.

Guvernulu romanu s’a emoționata fdrte tare 
de acăsta isbire grava ce s’a data drepturiloru si 
demnității Domnitoriului si statului romanu si n'a 
intardiatu de a protestă solemnu contra violintiei 
si a volniciei turcesci, si dăca guvernulu turcescu 
nu se va grăbi a repară ce a stricatu, atunci lu- 
crulu nu va romană numai la protesta.

Bucium, in 23 Decembre. 1876.
Adunarea municipale s’a tienutu in 20 si 21 

ale curentei in Fagarasiu, cu care ocasiune s’au 
pertractatu si unele obiecta însemnate, cari merita 
a fi cunoscute si presta limitele municipiului no
stru. £icca deci unele dintre acele :

Mai multe comune din acestu comitatu, inain- 
tandu la ministrulu de interne o cerere privităria 
la nou’a impartire in cercuri a municipiului nostru, 
s’au folosita sidesigilele comunali in in- 
scriptiunile romanesci. Din acesta inci- 
dentu ministrulu a luata ansa a îndreptă o ordi- 
natiune catra municipiu, in care ordăna, că atatu 
dela acesta, catu si dela tăte alte comune se se 
cassedie sigilele romane si se se introducă alte 
noue cu inscr.iptiune ungurăsca 
din motivu, ca sigilulu unei comune arăta ca: de 
care stătu se tiene cutare comuna? si 
asiă fiindu statulu aici stătu maghiaru, se intielege 
ca sigile cu inscriptiune romana nu se 
potu suferi.

Acăsta ordinatiune a vetematu, ba potu dice, 
a revoltata semtiulu de legalitate alu membriloru 
adunării municipali de naționalitate romana; deci 
nimicu mai firescu, dăca acesta ordinatiune illegale 
a provocatu o desbatere animata. Mai antaiu luandu 
cuventulu dlu vicariu Alessaudru M i c u, dete es- 
pressiune nemultiumirei sale facia de o asemenea 
ordinatiune, care vătema „legăa de naționalitate,*  
acelu pucinu dreptu, care s’a mai iasatu popăreloru 
nemaghiare, si răga pe cornițele supremu, că se se 
sustiena usulu legata de pana acum cu atatu mai 
vertosu, ca-ci nouele sigile ar’ fi împreunate cu noue 
spese pentru comune.

Inspectorele de scăle Szeremley, care la tăta 
ocasiunea dovedesce nedumerit’a ura asupra natiunei 
si limbei romane, combată pe dlu Micu, ferindu-se 
inse că de focu a pomeni cuventulu „lege*  si sus- 

' tienh, ca in statulu maghiaru numai maghiaresce 
se păte scrie catra auctoritati, si alte asemeni ne- 
caliture si neghiobie, cari provocara si mai mare 
iritatiune intre membri, că si candu esistenti'a sta
tului maghiaru ar aternâ dela resolverea acestei 
cestiuni. — Toti membrii maghiari spriginira cu 
tenacitate pe dlu Szeremley.

Dintre romani a mai vorbita Ioanu Turcea 
cu multu zelu si cu vocea sa poternica a facutu 
efectu.

La urma cerendu cuventu dlu fiscalu munici
palii adv. I Romanu, mai antaiu vorbi pe scurta 
unguresce*)  si după aceea continuandu romanesce 
’si esprimă parerea de reu, cumca unu lucru atata 
de simplu, atatu de neînsemnata, a potutu irită 
spiritele partideloru romani si unguri, in unu gradu 
atatu de mare, apoi provocundu-se la legea de na
ționalitate art. 46 din 1868 §§ 20 si 21, sus- 
tiene, ca rescriptulu ministeriale vătema legea po- 
sitiva, după care comunele au dreptulu nedispu- 
tabilu a-si alege limb’a loru officiale, in care tre
bue se fia inscriptiunea sigileloru; ca comunele ro
mane din comitatulu Fagarasiului, pre basea sta- 
tuteloru municipali aprobate de acestu municipiu, 
si-au alesu de limb’a officiale limb’a romana; deci 
propune: că municipiulu folosindu-se de dreptulu 
de representatiune, se faca o adressa catra raini- 
steriu, cerendu retragerea ordinatiunei si lasarea u- 
sului legale de pana acum. — Acăsta propunere a 
provocatu cea mai infocata desbatere, inse in ur
ma prefectulu Boer Kâlmău dechiara, ca nu mai 
sufere nici o desbatere uiteriăra, deărace esacerba- 
rea spiriteloru devenise mare, ci submisse propune 
rea tai Romanu la votu, care la votare nomina
le se primi cu mare majoritate.

Continuandu-se siedinti’a a doua di in 21 De
cembre, se ceti mai inainte de tăte list’a virilisti- 
loru in numeru de 84, din cari 23 romani, 23 
unguri, 23 sasi si 15 jidovi, prin urmare romanii 
dispunu si in nou’a adunare municipale de impo- 
santa maioritate, ca-ci cei 84 membri aleși ai adu
nării municipali sunt toti romani.

După acăst’a urmă la pertractare propunerea 
comissiunei alăsa in siedinti’a trecuta, relativa la 
assecurarea zidiriloru copiiloru orfani contra focului. 
Asupra acestei affaceri s’a incinsu o disputa vehe
menta. Eră pe măsa votata maioritatii comissiunei 
sustienutu de presiedintele acelei comissiuni adv. 
Romanu, si alu minorității sustienutu de onduca- 
toriulu cartiloru funduarie Iosifu Schuler. Diffe- 
rinti’a intre ambe propuneri eră, ca cea de antaiu 
voiesce a assecurâ din fondulu de reserve orfanali 
numai edificiale aceloru orfani, cari au bani in fon- 
dulu respectivu său moșie date in arenda de catra 
officiulu orfanale, cari arende curgu asemenea in 
fondulu orfanulu, precandu celu din urma voiâ se 
assecure edificiele toturoru pupililoru din tiăr’a 
Oltului si anume si ale acelor’a, cari nu au nice 
unu banu in fondulu orfanalu, cum amu dice de 
pomana, cu sperantia de eventuala refundare pe 
calea legii. Toti ungurii spriginira propunerea 
minorității cu unu zelu batatoriu la ochi, din care 
causa romanii i-au si inferatu de comuniști. Din 
partea romaniloru au vorbita adv. Romanu, vica- 
riulu Al. Micu si alții; ungurii au vorbitu toti, 
care de care mai infocatu. La votare s’a primitu 
inse propunerea maioritatii sustienuta de adv. Ro
manu, ăra a minorității a cadiutu.



Iu fine veni la desbatere o causa prea intere#- 
mintă, unde romanii au seceratu o victoria dintre 
cele mai strălucite.

Vice-comitele Codru-Dragusianulu, silitu de co
rnițele supremu a-si da demissiunea din caus’a nes- 
ciintiei limbei maghiare, ai-a fostu preaentatu de- 
missiunea in scrissu, pre care cetindu-o prefectulu 
Boer Kâlmân dechiarâ totu-odata, ca a substitui 
pe noulu vice-C'jmite este dreptulu D-sale si ca se 
va si folosi de acestu dreptu. Deci inainte de tdte 
multimesce dlui Codru pentru servitiuiu indelungatu 
si loialu, adusu municipiului ai statului si i poftesce 
sotu binele, adeca cum amu dice, dute sanetosu, 
se ne vedemu dincolo de mormentu.

Se sună câ positivu, ca are se fia substituitu 
pana la alegerea din tâmn’a venitdria unu Szabasz- 
lay din comitatulu Albei-Superiore. Ungurii noștri 
de aici, cari striga in gur’a mare după pane, ca-ci 
sunt multi competenti si pucine posturi pentru ei, 
se puseră in opositiune fac’a de Boer Kâlman (ve
deți minune!), care fuse forte surprinsu de acestu 
pasu neplacutu din partea acelor’a, pe cari i-a o- 
crotitu si-i ocrotesce si atunci candu nu ar trebui, 
si pentru cari s’a espusu de atate ori, incatu si-a 
castigatu nedumerit’a ura din partea romaniloru reu 
vetemati.

Romanii, cunoscundu acdsta situatiune inca in- 
aiute de siedintia, au inchiatu ad hoc unu pactu 
'•;ii partid’a ungurdsca contrariu lui Boer Kâlmân si 
prin aadst’a l’au isolatu pe acest’a intru atat’a, ca- 
tu in t6ta adunarea nu s’a aflatu nice unu slnguru 
membru, care se-lu spriginhsca, Decatu se vina 
unu „strai nu" (sic!) cum lu numiau ungurii pe 
Szabaazlay, mai bine remanemu cum amu fostu, 
diceau ei. Romanii propuseseră adeca unguriloru, 
câ se remaua Codru cu atatu mai vertosu, fiindu 
ca dinsii nu au de presentu nice unu candidatu 
la postulu de vice-comite. Deci s’a combinatu si 
propusu de catra Kosy-Romanu urmatâri’a reso- 
lutiune:

„Adunarea municipale Asprime vice-comitelui 
Ioanu Codru Dragusianulu recuuoscinti’a sa pentru 
indelungatulu si impoatantulu servitiu, ce a adusu 
municipiului si statului, si-lu r6ga câ se-si retraga 
demissiunea." Intrega adunarea cu unanimitate si 
entusiasmu, cu se „traiâsca" si „dlyen" a primita 
asta propunere, după care Codru ’si retrase demis
siunea si cornițele Boer inca dechiară, ca si elu 
impartesiesce bucuri’a adunării si bucurosu se in- 
voiesce, câ se remana Codru in postulu seu. Mai 
inainte lu-silise se-si dâ demissiunea pentru necu- 
nâscerea limbei maghiare, acum se bucura ca Codru 
fora cunoscinti’a limbei maghiare p6te ocupă drasi 
postulu seu?! Intieldga cine va pota I

In fine mai adaugu, ca unii membri din co- 
mitatu adusera cu sine o adressa gafa catra mini- 
steriu, prin care cu privire la cele publicate in 
„Tageblatt" de Gâl Tamâs, unde Boer Kâlmân fu 
invinuitu intre altele cu falsificare de do
cumente si inmoralitati, — se cdra depăr
tarea lui din postulu de comite supremu, câ cem- 
promissu. cu atatu mai tare, ca nice pana astadi 
nu s’a purificatu de acelea fapte illagale si inrno- 
rale. Acdsta adressa nu a ajunsu la pertractare, 
dedrace din un’a parte s’a facutu observarea, ca 
lucrulu n’ar fi inca coptu pentru unu asemenea 
pasu, si nu ar fi oportunu; asiâ d’ocamdata s’a 
amanatu, inse „was aufgeschoben ist nicht aufge- 
hoben." Romanii sunt fdrte esacerbati pentru atate 
insulte; peddps’a totu va veni si ea va fi cu atatu 
mai semtibila*

*) Scopulu ce si l’a alesu reuniunea femeiloru 
rom. din Mediasiu este, ce e dreptu, unu scopu cres- 
tinescu frumosu, inse după parerea ndstra matrdnele 
romane ar binemerită si mai multa de națiunea si 
patri’a romana, ddca pre langa infrumsetiarea bese
ricei ar primi de scopu si infiintiarea unei scdle ro
mane de fetitie in acelu orasiu, ca-ci dela educa- 
tiunea fetitieloru depinde in lini’a prima educatiu- 
nea naționale genuina. Red.

Mediasiu in 18 Dec. 1876.
St. Redactiune! Permiteți-mi a inregistrâ 

in coldnele diariului ce redactați unu faptu, ce face 
ondre matrdneloru romane de aici. Inca in anulu 
1870 s’a infiintiatu prin staruinti’a neobositului 
domnu protopopu localu Ioane Popescu o „Reu
niune a femeiloru romane din Mediasiu", alu cărei 
scopu e infrumsetiarea basericei. La inceputu ac
tivitatea acestei reuuiuni a fostu fdrte modesta, pen
tru ca membre erau pucine si tax’a anuale numai 
de 30 cr. Lauda inse zelului dlui protopopu, care 
este conducatoriulu acestei reuniuni, si ondre dame- 
loru romane, cari au sciutu respunde la apellulu si 
indemnulu seu, — ca-ci astadi reuniunea numera 
150 de membre si are statutele sale aprobate de 
veneratulu consistoriu. — Acdata reuniune si-a tie- 
nutu eri in 17 Dec. adunarea generale sub presie- 
dinti’a dlui protopopu, care deschise siedinti’a prin 
o cuventare acomodata si plina de căldură.

La ordinea dilei in acdsta adunare a fostu 1.

Verificarea processului verbalu din siedinti’a ultima;
2. Alegerea unei comissiuni pentru inscrierea mem- 
breloru ndue, intre cari reuniunea e fericita a nu- 
merâ si pe ddmn’a matrdna romana onorabil’a dna 
Charlotta contesa de Norman noscuta Moldovanu;
3. S’a cetitu reportulu cassieresei despre starea 
averei reuniunei, din care reportu se vede, ca per- 
ceptiuuile făcu preste totu 844 fi. 69 cr., dra ero- 
gatiunile 141 fi. 54 cr., prin urmare statulu ac- 
tivu e de 703 fi, 15 cr. Afara de acâst’a s’au mai 
cumparatu pe sam’a besericei mai multe lucruri 
necessari, pe cari s’au spesatu oprope inca atatia 
bani; — din tdte aceste se vede ce potu face po 
terile unite.

Astadi in diu’a sântului Nicolae, după cele
brarea sântei liturghie, dlu protopopu tienh o cuven
tare medudsa si instructiva, acomodandu-o la ser
barea marelui archiereu alu besericei n6stre Nico- 
lau. Totu-odata aretă prin cuvinte alese icdn’a 
unui archiereu bunu si accentuă prin cuvinte alese 
ic6n’a unui archiereu bunu si accentuâ si faptele 
măreție ale Escellentiei sale prea bunului nostru 
archi-pastoriu Dr. Ioanu Van ce a de Butds’a, fă
cute in genere catra tdte besericale si scdlele sale 
si in specie catra beseric’a Mediasiului, donandu 
pe sam’a ei 200 fi. v. a. — După cari indemnă 
pe credintiosi se-lu insotidsca in rogatiuni in sernnu 
de recuuoscintia fiidsca, oftandu câ atotu-poterni- 
culu se dd archipastoriului nostru viâtia indelungata 
spre salutea si marirea natiunei ndstre.

In fine voiu se mai atingu, ca după cum am 
intielesu, barbatii inca au de cugetu a infiintiâ o 
reuniune, inse pana acuma nu-i cunoscu nice sco- 
pulu, nice numele, ddr după infiintiare mi voiu 
permite a vi face cunoscuta.*)

De metri u Popu, 
docente rom.

Transilvani’a. Se ne mai preamblamu 
pucinu si pe la noi.

Ingineriulu cetatiei Brasiovu declară in „Kr. 
Ztg.", ca dieu acdsta cetate ar’ fi de cativa ani 
fdrte necurata si puturdsa, candu ea ar’ pota fi 
fdrte curata; enumera totu-odata mai multe abusuri 
grdse.

— Se trecemu la vecinii secui. Eraai omo
ruri si asasinate. In S.-St.-Giorgiu jupauulu ora 
sianu Nagy Domokos injunghiă dreptu prin anima 
pe jupănulu Sorbân Joszef, din causa, ca acesta ’lu 
infruntase, ca-ci traiesce cu cumnata-sa in concu- 
binatu. — In comun’a secu’dsca Feldoboly unu se- 
cuiu asasină ndptea in 17 Decembre pe o jupaudsa 
anume Tegzo Anna si’i fură totu ce potuse apuca. 
Serman’a femeia avea trei incuietori la usia si to
tuși fh sugrumata. („Kelet" 292).

Mu ras ian i (M. Vâsârhely). Comitatulu a- 
cesta pana in 13 Dec. mai avea restantie de pla- 
titu preste 258 de mii. Este absolutu necessariu, 
câ gubernulu se satisfaca dorinti’a manifestata acum 
unu anu in dieta, câ se se publice numele restan- 
tiariloru, cari plateacu coutributiune pana la 200 fi. 
pe anu. Pana candu nu se va face acdsta, popo- 
rulu, gldtele voru crede, ca acele restantie suntu 
totu numai la cei bogati.

B. Vâralya (Sub-cetate). Aici s’au vendutu 
cu executiune 90 jugere mosiia buna cu 210 (ddue 
sute diece) florini, de si aceea fusese pretiuita cu 
6500 fl.! („Ebredes).

— Dev’a ndstra politica, sdu adeca Tidr’a 
Hatiegului (Valachia transilvanica după chronogra- 
fii unguresci)se face totu mai amabile, totu mai 
simpathica pentru — comediantii politici: „Io nu 
’misu romanu, io miau nyemes mei!" Asia la ei 
se intempla lucruri, de care nu se mai audu pe 
airea. In 12 Dec. a fostu siedenti’a comitetului 
administrativu, in care (după „Ebredds" nr. 63) 
se petrecura unele discussiuni câ in Abdera. La 
unii fetiori obligați a mai servf in armata li se 
dete voia a se insura, la alții se denegă, dra la 
unulu era p’acl se’i fisa sententi’a, ca mam’a lui 
nu a fostu femeia! — On. comitatu mai decretă 
ceea ce scie tdta lumea, ca in cause in care sen
tenti’a este identica dela ddue instantie, appelatiu- 

i nea nu mai are locu, după aceea inse totu ascultă 
cu mare patientia vreo 50 de apellatiuni, in fine 
ddnii membri se apucara se judece despre diverse 
crime câ ori-ce tribunalu. — De aci incolo iuapec- 
torulu de scdle Rdthi Lajos se glorifică drasi in 
faptele sale. Intre altele citi unu fermanu, prin 
care se poruncesce docentiloru, câ se si cumpere 
cârti de gra’dinaritu. Prea bine; ddra „Ebr." 
adauge (in batjocura), ca ar’ trebui se-i oblige câ 
se-si edifice si florarii (Glashauser), in care se pra- 
sdsca delicatulu Ananas (in locu de cdpa?). Una 
comuna se plânsese, ca notariulu ei prefăcuse scdl’a 
in cancelaria; ddra pentru acea nelegiuire nu se 
află medicina. — Mai incolo acelasiu inspectoru 
esindu cu unu proiectil alu seu, amerintiă, ca de 
nu va fi adoptatu, elu dieu va inchide tdte scd
lele comunali; dra la una comuna saraca de bani 
ei dete resolutiunea classica: Ddca nu aveți bani, 
eu ve poruncescu se aveți. — Restantiele 
de contributiune in acestu comitatu făcu bagatell’a 
de diumetate milionu. Saraca „lume ungurdica!" 
Prefectulu dominiului dela Halmagiu dete executo- 
riloru spre respunsu: „Acuma n’am bani, veniti 
candu voiu avea", si’i scdse pe pdrta afara, — 
Unu altu fermanu comandă, câ ddca se primesce 
vreunu bolnavu io spitalu, unu comissariu se mdrga 
la satulu de unde e bolnavulu, spre a cerceta des
pre starea materiale a omului. Cașuri de aceste 
se intempla 6 — 700 pe anu. Cine se platdsca 
diurnele ?

Romani ’a.
Interpellatiunea d. dep. Blaremberg in cești - 
unea de existintia a României, făcută in camer'a 

dep. in 25 Nov. 7 Dec..
(Urmare).

Dloru, aci se născu o mulțime de cestiuni 
unele mai delicate si mai grave de catu altele, o 
marturisescu, ddr’ pe cari eu nu me potu scuti de 
ale examinâ de aprdpe, odata ce amu abordata a- 
cestu subiectu ardietoriu.

Mai antaiu cestiunea de a ae sci, care suutu 
in tesa generala datoriile unui neutru. Si aci me 
asceptu se se dica, cum se repeta mereu pe t6te 
tonurile: ddra noi suntemu deja neutri, prin urmare 
ce mai voiti? Ce scopu mai are acdsta interpelare, 
ce mai insemndza ea?

Mai antaiu, dloru, sciti fdrte bine ca, si me 
ertati, ca recurgu la unu esemplu atatu de farni- 
liariu, ddr’ e necessariu spre a ve face simtita cu
getarea mea, ddca noi amu proclamata acea neutra
litate, nu e disu, ca o si avemu, dâra mai alesu, 
ca ea e asigurata facia cu acei ce ar’ vof s’o vio
leze, fara a ne cere voi’a ndstra pentru acdsl’a, 
afara numai ddca rationalmentulu nostru nu s’ar’ 
asemenă cu acela ala unui personagiu de comedia, 
unu feliu de glumetiu, care intr’o demandtia spunea 
cu unu tonu seriosu amiciloru si creditoriloru sei, 
ca id de socia, nici mai multu nici mai puciuri, de 
catu pe fiic'a regelui. La rîsetele si exclamările 
auditoriului elu respunde jurandu, ca n’a spusu de 
catu adeverulu si ca lucrulu e deja facutu si asi
guratei pe diumetate, de dre-ce elu o voiesce si de 
dre ce nu mai lipsesc©, câ actulu se fia perfectu, 
de catu consimtiementulu pârtiei celei-lalte.

Acea neutralitate spre a ne pune la adapostulu 
unui atacu, are nevoie de ceva mai multu de catu 
de o proclamatiune unilaterala, ea trebue se fia re
cunoscuta si respectata si de celelalte poteri in 
lupta sdu gafa a intră in lupta, sdu trebue celu 
pucinu se se scia de toti, ca suntemu in mesura a 
respinge prin noi insine pe acei ce ’si ar’ permite 
de a o violă. Aceste suntu conditiunile unei neu
tralități naturale sdu perfecte, spre a me servi de 
limbagiulu dreptului ginților©, ddra nu la acdsta 
neutralitate ne este permisu ndue se aspiramu. E 
vorb’a pentru noi de o neutralitate imperfecta sdu 
convenționala, de neutralitatea resultandu din ga- 
ranti’a colectiva consemnata in tratatulu de Pariau, 
si care aceea are o sancțiune, destulu câ se nu 
fimu noi aceia cari, prin portarea ndstra, prin im
prudentele ndstre amu datu dreptulu poteriloru ga
rante de a lasă se se proteste iscalitur’a loru pusa 
in joculu acelui pactu.

Dâra ori de ce felu ar’ fi neutralitatea pro
clamata de noi si garantata de tratatelu de Parisu, 
este bine se cercetamu pucinu, care suntu dreptu
rile si datoriile neutrului in genere după regulde 
dreptului internationalu, si se vedemu, ddca art. 8 
si 26, asupra carui’a ’mi amu permisu se atragu 
atențiunea guvernului, se potu conciliâ cu exigen
tele acelei neutralitati, precum si pe de alta parte 



d6ca principiale si regulele aplicabile la acea neu
tralitate ne autorisa, sub pretextu, ca amu fi prea 
slabi si sub pretextu, ca situatiunea Europei ar1 fi 
de asta data excepționala, de 6re-ce vedemu pe 
cele mai multe din poterile cele mari, ca se desiu- 
teresăza pe facia in cestiunea orientala, si pana la 
unu ăre-care punctu de insusi sărtea năstra, dăca 
aceste circumstantie fatale nu ne autorisa si pe noi 
de a ne resignâ, de si neutrii, cu perspectiv’a unei 
invasiuni, său celu mai pucinu cu perspectiv’a de 
a vedă trupele russesci strabatendu territoriulu no
stru, si facundu din acest’a campulu operatiuniloru 
loru militari. Cestiunea este astadi intrata intr’o 
fasa prea de totu decisiva, câ se se mai păta dice, 
ca anvisajezu o hipotesa fortiata si imposibila.

Ei bine, in casu de resbelu, ocuparea Bulga
riei este sigura, este iminenta, si acăsta ocupare a 
Bulgariei in traducere libera insemnăza ocuparea 
prealabila a României. Eta ce e astadi la ordinea 
dilei. Sunteti convinși de acăst’a, dâ său nu?

Voci. Asia este.
D. N. Blaremberg. Prin urmare, adeve- 

rat’a cestiune la ordinea dilei este ocuparea Româ
niei, este Romani’a, trecundu din nou prin incerca- 
rea ferului si focului, este Romani’a devenita grâ- 
nariulu si campulu de bataie alu armateloru de in- 
vasiune.

Sciti cu totii, d-loru, ca națiunea russa, de 
altmintrelea fărte poternica, astadi nu mai dispune 
de o flota pe Marea-Năgra; ca noi, prin fruntariele 
Basarabiei si gurele Dunărei, ’i interceptamu ori-ce 
trecere in Bulgari’a. Acăst’a o demonstrăza insusi 
chart’a. Si dăca Russi’a nu are o flota pe Marea- 
Năgra, ca-ci aceea pe care a creat’o de curendu nu 
e in stare se se mesăre nici chiaru cu flot’a turca 
redusa la singurele ei poteri, ori-cine intielege, ca 
nu ’i mai remane de catu o alternativa, de catu 
unu midiulocu de a aduce la indeplinire planurile 
sale, de catu trecundu pe corpulu nostru. Este 
dăra bine, câ prin cateva citatiuni imprumutate la 
diferitele autoritati in materia de dreptu interna- 
tionalu, se ajungemu a ne fixă asupra datoriiloru 
ce ne impune atatu dorinti’a năstra de a remană 
chiaru si candu neutrii, catu si impregiurarea, ca 
nu suntemu tocmai liberi, cumu amu dovedit’o cu 
tratatulu de Parisu in mana, pe mișcările năstre, 
dăca nu voimu se demeritamu dela poterile ce ne 
au garantatu existenti’a. Atatu ceea ce amu a dice 
in acăsta privintia, catu si ceea ce v’amu disu deja 
privitoriu la rolulu nostru facia cu viităriele con- 
ferentie, ve explica pentru ce n’amu crediutu ne- 
meritu, precum se ceruse de unii, se desvoltu in
terpelarea mea in siedintia secreta. Se păte câ 
intre lucrurile, ce au se ne spună dnii miniștri, se 
fia unele ce nu se potu comunică, de catu la ure- 
chia si in siedintia secreta, dăra nu e totu astfelu 
cu cestiunile ce ’mi amu propusu eu a trată. Tote 
aceste reclama lumin’a mare, si n'au de catu a 
câștigă la acăsta lumina, si e bine se scia tiăr’a, 
pe catu e inca timpu, dăca nu care suntu destinele 
ce i se pregatescu, celu pucinu care e midiuloculu 
pentru ea de a evită gresielile si calamitatile ce ele 
aducu după densele.

Scopulu meu a fostu si este, câ se pledezu, 
in mesur’a modesteloru mele poteri, caus’a tierei 
in impregiurarile critice de astadi, nu facia cu d.- 
văstra, la ochii caror’a ea este cascigata mai d’in- 
ainte, ci in ochii srainetatii, care dens’a are nevoe 
se fia convinsa. Si intielegeti bine, ca din acestu 
punctu de vedere, interpelatiunea mea, făcută in o 
siedintia secreta, ar’ fi fostu câ si neavenita.

Este ărasi tempulu câ fia-care din noi se de- 
gajamu respunderile năstre respective facia cu cu
tare său cutare solutiune, facia cu cutare său cutare 
eventualitate, câ se nu se păta dice, ca noi amu 
dorit’o si adus’o. (Va urmă.)

Noutati diverse.
Dela Bl as iu impartasimu urmatări’a:

Convocare.
Suscrisulu in conformitate cu conclusulu sie- 

dintiei subcomitetului Associatiunei transilvane ro
mane nr. XX din 15 a 1. c. are onăre a conchiamâ 
adunarea generale a acestui despartiementu la Blasiu 
pre 11 Februariu st. nou a. 1877 la 2 ăre după 
amădi in sal’a cea mare gimnasiale.

Blasiu 29 Decembre 1876.
I. A n t o n e 11 i, 

directoriu.

(Kossuth) Veterauulu agitatore L. Kossuth 
a mai emissu un'a euunciatiuue politica in caus’a 
orientale in form’a unei epistole catra amiculu seu 
Simonyi, deputatu in parlamentulu Buda-pestanu. 
Elu lauda libertatea in Ungari’a, si maranimosi- 
tatea gintei maghiare facia de popărale nemaghiare. 
Noi din parte-ne lu felicitamu, ca elu nu este 
slavu in Ungari’a ori romanu in Transilvani’a, ca 
atunci ar’ vorbi altufeliu; si ar simți, catu de greu 
ne cade noua a plăti contributiuni de cari maghi- 
rii suntu scutiti, cumu spre exemplu este! contri- 
butiunea pentru traducerile emisseloru oficiali ma
ghiare in limb’a năstra, câ se potemu sci ce se pre- 
tindu de la noi; contributiunea pentru scăle mag- 
hiarisatârie, cari un folosescu culturei năstre ge
nuine nemicu etc. etc. etc. Eara incattu Kossuth 
afirma, ca turcii nu au calcatu nice odata tractatele 
incheiate cu Mircea si Bogdanu, este asemenea o 
minciuna. Cine a tienutu atat’a tempu garnisiăne in 
Romani’a si Moldov’a? Cme a cedatu Bassarabia 
Russiei si Bucovin’a Austriei? Cine a esarendatu 
aceste Tieri speculantiloru din Phanaru? Ore nu 
Turcii? — Altumintrea pre cumu se vede, Kossuth 
devine copilaretiu.

(Bibliografia.) Au mai esitu in an. 
1876 la lumina:

Reportulu anualu alu societății acade
mice Romani’a Juna in Vien’a pe an. 1875/6, 
Vien’a, tipogr. Mechitanstiloru. Societatea are 53 
membri ordinari si 4 ecstraordinari, pelunga 17 
onorari, 16 fundatori si 3 benefacatori si sprijini
tori meritați de națiune. —

Buletinulu societății geografice ro
mane, care ese in Bucuresci la I-a a fia-carei 
luni, in volumu de cate 144 pag., 12 lei pe anu 
si adaugerea portului post, pentru străinătate. Se 
afla la tăte birourile poștale din Romani’a.

Discursu introductivu, tienutu in aul’a 
universității din Iassi in 26 Oct. 1876 la serbarea 
Aniversarei fundarei si desciderei ei de Petru 
Suciu Dr. in legi, prof. dreptului romanu si rec- 
toru universității. Iassi tipogr. Qeorgiu, imparta- 
situ mai multora.

Arithmetica practica pentru scăle pri
mărie de ambe sexe si I-a gimnasiala si comerciale 
de Dimitrie V. Cerchesu, prof. de sciintiele 
matematice in gimn. din Galați, 1876, la librari’a 
G. D. Nebuneli et fii, in 205 pag. cu 2 lei es- 
semplariulu.

Elemente degramatic’a limbei ro
mane pentru usulu classeloru romane II—III pri
mărie de I. Cetatianu pro. in Galați, cu 35 
si 45 Crucieri. Tipografi'a comerciale — Schenk.

Manual u de ighiena privata, autori- 
satu de ministrulu instructiunei publice, Bucuresci 
tipografi’a curții, 50 bani.

Das wandernde Siebenbiirgen, unu 
studiu statisticu de Ioanne Hintz adv. si se- 
cretariulu camerei comerciale si industriale, edatu 
de Camer’a C. s. ind. Brasiovu, provediutu eu date 
statistice si despre toti străinii veniti din cutări 
tieri, in cutare cercn alu camerei si a.

Amiculu poporului călind, pe 1877 de 
Visarionu Romanu in Sibiiu, provede Auto- 
rulu (pretiulu 50 cr. v. a.), ăsa acum in a. XVIIlea, 
unde se finesce si istori’a Ardealului, si alte multe 
ivatiaturi, poesie si notitie economice.

Calindariulu bunului economu pe 1877 
de dd. Comsi’a si Eugeni u Brote cu mai 
multe illustratiuni, 45 cr., la librari’a Drotleff et 
Comp. Sabiiu.

Calindariulu Cucuricului (cocosiu-rosiu) 
cu une illustratiuni si reflecsiuni de an. nou si a. 
si alte.

Boi individi romani, 1 casatoritu, 
ambi cu portari fărte bune si intru tăte cualificati, 
cu testimonii conf. articl. de lege XVIII ex 1871, 
cari sciu bine tăte 3 limbe ale patriei, voiescu 
a fi aplicați câ notari cercuali cu cauțiune in 
realitati cate de 3000 fl. v. a. si cari se lăga, ca 
voru fi spre laud’a si onărea comuneloru concer- 
nente. On. comitenti dd. pretori respectivi, cari 
voru se aiba astfeliu de individi, benevoiăsca prin 
scrisori francate a se adressâ: Catra Ioane Comsia. 
Posta restante A1 b ’a -1 u 1 i ’a (Karlsburg).

VI Si B 11 O 11.

De asta-data se telegrafăza chiaru si dela Bu • 
dapest’a din 3 Ianuariu 1877, ca după nou’a fase, 
in care a ajunsu conforinti’a din Constantinopole 
cu guvernulu turcoscu de acolo, pacea europeana 
este mai amenintiata că ori si candu alta-data. 
Contra propunerile turcesci sunt de natura, incatu 
ambassadorii Ignatieff, Werther, Zichy si Chandordy 
au dechiaratu, ca nu se mai demittu in nice o dis- 
cussiune cu Părt’a, Salisbury a promissu, ca va 
sprigini pretensiunile locuitoriloru din Cret’a. Totu 
din Pesta se telegrafăza, ca mobilisarea arma
tei romane se completăza, si ca armistitiulu pre- 
lungitu pana la Marte se păte annullâ in totu 
momentulu. — Conferinti’a dela Constantinopole 
voiesce a se strămută de acolo la Athen’a său 
Spiti’a.

— Alta scire spune, ca Ignatieff ar fi de
chiaratu inaintea celorlalți delegați, ca Russi’a a 
facutu Turciei tăte concessiunile possibile si ca acum 
jace in interessulu turciloru de a primi propunerile 
conferintiei, ca-ci la concessiuni ulteriăre Russi’a 
nu se va invoi. Acăsta dechiaratiune fu aprobat^ 
solemuu si de catra representantele Angliei Salis-, 
bury, apoi de catra celu austriacu Zichy si d« 
catra celu italianu contele Conți.

Pentru toti si pentru lolc.
Apropiandu-se sântele serbatori, vinu a aduce 

la cunoscienti’a on. publicu, ca m’am provediutu cu 
cele mai bune, elegante si moderne 
pandie, masaie, covăre, linciăle, marame, plapăneV 
madratie, garnituri de paturi, materii pentru vest» 
minte de domni si dămne, mânuși, cuptusieli, ara 
ticlii de decoratu, metasuri si catifele si ca dis- 
punu de

unu depositu bogatu 
de panuri pentru vestminte de ărna si primavăra,- 
pentru domni si dame,

precum si 
vestminte pentru miri si mirese, 
cu nenumerate materii merunte neaperatu tre- 
buintiăse.

însărcinările si comandările le voiu 
implini cu cea mai mare graba si promp- 
tătia
1—2 I. D. DOGE,

lipscanii in ARADU, vechia casa magistratuale.

Pentru câ se inflorăsca si comerciulu si in- 
dustri’a intre ai noștri, avemu oblegatiune naționale 
ai sprigini cu totu concursulu la ei. Not’a Red.

Magazinu de incaltiaminte. -g;
Subscrisulu se recomenda Onorabilului publicu 

cu cele mai solide Gete de barbati, dame si 
copii, — dela cele mai fine Gete franciozesci 
pana la cele mai eftine, — pe lunga acestea inca 
si cisme franciozesci pentru barbati — pe lunga 
pretiuri mai moderate.

Locuinti’a: Strat’a Caldarariloru nr. 501.
5—5 Juliu Biro.

Cursurile
la bursa in 3 Ianuariu 1877 bU asia:

Galbini imperatesci — — 5fl. 98 cr. v. a.
Napoleoni — 10 0 Ol’/e » 0

Augsburg — — — 114 n 25 0 0

Londonu — — _ 125 0 25 r> n

Imprumutulu nationalu — 66 fJ 20 o »

Obligațiile metalice vechi de 5°/0 60 r 95 0 •

Obligațiunile rurale ungare 73 0 25 0 0

temesiane 71 n — 0

* n transilvane 71 0 75 0 »

^3®*  xliE*.  viit. din Ciăiis'a ser- 
batoriiorsi va apare numai «Joiea 
viitoria.

Redactoru reepundietoriu si EditoruIACOBU MURESIANU. Editiunea: Cu tipariulu luiIOANE GOTT si fiiu HENEICU.


