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Pamentu sen Cliartei?
(Cestiune din sfer’a economiei naționale.)
I. Credemu, ca lectorii „Gazetei8 au cititu 

corespondenti’a dlui Titianu cu acelasiu interesau 
viu, cu care o amu considerata si noi, cu atatu 
mai virtosu, ca mai multe reflessiuni ale dsale se 
pota reduce nu numai la senatulu „Fundatiunei 
siulutiane8, ci la ori-care corporatiune si chiaru la 
persâne private, decise a cumpără pamentu, moșii, 
averi immobili, aici, in marele principatu alu 
Transilvaniei. Scopulu nobile, patrioticu si națio
nale alu dlui Titianu este: a feri si apară pe cleru 
si națiune de perderi si daune, si câ midiulocu a 
inspira totu-odata încredere catra obligațiunile de 
stata, prin urmare a si abate pe senatu dela cum
părare de bunuri immobili. Se ne insemnamu inse, 
ca tocma la urma permite si ds’a senatului, că in 
casu candu capitalulu ar’ cresce la sute de mii sdu 
si la milionu, atunci se păta cumpără moșii mari 
de cate 3—4 mii de jugere comassate. In fine 
dn. T. invita si pe alții, că se ib parte la discus- 
siunea acestei cestiuni, care după noi este si ces
tiune de principiu.

Dâca amu fi fosta fericiți că se potemu assiste 
8i noi in persdna la desbaterile numitului senatu, 
nu amu fi hesitatu a ne demitte in acea discussiune, 
nu inse pe calea pressei, ci numai in sinulu sena
tului. Argumentele pe care le avemu noi pentru 
opiniunea ndstra, contraria opiniunei dlui Titianu, 
de si suntu fârte innocente, totuși ele nu prea 
suntu de natura a le ventila prin diarie. De si 
multe suntu permisse, nu tâte suntu opportune, 
dicea odiniâra unulu din apostoli. Cu t6te aceste, 
ne vomu permite si noi a spune aici ceea ce amu 
potutu invetia din argumentele dlui Titianu, după 
aceea vomu imprumuta dela proprietarii cei mari 
cateva informatiuni, care pe dlui potu se-lu con
firme si mai multa in opiniunea sa, si totuși in 
fine, — lucru paradoxu — noi vomu remană totu 
pe lenga opiniunea nâstra, pana candu nu ni-o va 
resturna cineva cu temeiuri pe care nu le audimu 
pana acuma dela nimeni.

Noi amu invetiatu dela dn. Titianu unele că 
aceste:

Omulu capitalista, care nu se pricepe de locu 
la cultur’a pamentului si la tâte ramurile agricul- 
tarei raționale, se nu cumpere nicairi moșia, ca o 
va patf.

Omulu capitalista, care nu cunâsce intru ni- 
micu t6te relatiunile agrarie ale Transilvaniei, dâra 
totuși vrea se aiba moșii in acâsta tiâra, se scie 
din capulu locului, ca indata ce-si va descoperi la 
doi trei inși vointi’a sa, voru veni 20—30 de inși, 
care de care cu oferte mai speciâse, cu scopu că, 
precum se dice, se’lu pună la mana, se’i incurce 
capitalulu in vre-o regiune pucinu locuita, intre 
nisce dealuri sterpe, rovine si baltâce producatârie 
de brâsce, de care voiescu ei se scape, său pentru 
ca -si dilapidara ceealalta avere, sâu din lipsa de 
fondu lucratoriu (fundus instructus), ori pentru-ca 
nu pricepu nimicu la cultivarea pamentului, sâu 
din alte cause cunoscute numai loru.

Omulu capitalista, care se pricepe la economia, 
ie se decidă a sta elu insusi la moiii’a ce o are, 
dâca-i pasa că se prosperedie.

Corporatiunile care le au, ori ca ’si cumpără 
moșii acuma, voindu se traga folosu bunu din ele, 

se caute bine in largulu Europei luminate, câ se 
vâdia cumu le administra alte corporatiuni pe ale 
loru, in regla propria, sâu dandu-le in arenda. In 
catu pentru acâsta din urma, se binevoiâsca a se 
informa si Blasiulu si alții, cumu se dau in An- 
gli’a moșiile in arenda; ca-ci este prea adeveratu: 
moșiile arendate numai pe cate 5—6 ani, suntu 
espuse la mari atricatiuni; căușele acestui reu le 
pâte numera fia-care pe degete. In ambele cașuri 
— regla sâu arenda — inspectiune si control’a cea 
mai severa, aprâpe militaria — este absoluta ne- 
cessaria, âra la acâst’a se cere câ se fia aplicați 
individi nu numai de caracteru integru, ci si tari 
in specialitatea loru, ca-ci bine dice dn. Titianu, 
ca in lipsa de aceste conditiuni nu vei face trâba 
nici in raiu. Din tâte aceste inse totu nu poți 
inchiaiâ, ca cu fondurile, ce stau in cestiune, se nu 
cumperi pamentu in patri’a ta.

Dâra dâcă vedi bine, ca mossi’a cumparata nu 
aduce venitalu doritu, totu se-ti îngropi banii in 
pamentu? Ce capritiu si cerbicia ar’ mai fi inca si 
acâsta? Ecca asia, ca decatu se ti’i inghitia unu 
falimentu colossale alu cuiva, mai bine se’i ai in 
pamentu, dâca ai sci, ca in vreo diece ani nu ti-ar’ 
aduce nici-unu venita curata, numai câ se’ti scapi 
capitalulu, precum ’lu scapă cei ce ’lu ingropâ 
odeniâra la chiautârea casei de fric’a turciloru, ta- 
tariloru, curutiloru, lobontiloru. Ce au făcuta după 
a. 1849 acele mii de familii in comunele loru arse 
si depredate? Au sarutatu vâtr’a casei si gli’a ce 
le-au remasu nearsa, o au udatu cu lacrime, si-au 
reculesu capitalulu bracialoru, l’au investita pe acea 
vâtra, in acea glia si n’au desperatu. De cu tâmn’a 
-si sapara cate unu bordeiu in sinulu Mamei, a 
Terr i si o coperira cu mărăcine si arbuști, pre
sto care puseră tierin’a sapata, si asia scapara de 
m6rte sigura prin gerulu ernei. In primavâra gli’a 
loru le dete salata din perîu, urdici si podbealu, 
mai tardiu foi de curechiu, sciru, loboda, limb’a 
boului, pâme necâpte, baraboi selbateci, de care 
femei’a ferbea cu pucintica sare, câ se tiena sufle- 
tulu in membrii familiei pana la secerisiu.

Obiectiune. Se punemu, ca proprietarii, ca 
administratorii si inspectorii de moșii in Transilva
nii suntu unulu câ unulu dmeni de omenia si per- 
fecti in specialitatea loru, dâra âcca ce ne spunu 
proprietarii cei mari dela Clusiu totu lucruri au- 
thentice si tâte in sensulu dlui Titianu („libredâs8 
nr. 21.)

Periodulu celu lungu dela 1848 incâce a tre- 
cutu fara urme preste Transilvanii *).  Classea 
proprietariloru se mai sbuciuma pana in diu’a de 
astadi intre impregiurari cu totulu primitive si des- 
ordinate. Comassatiunea din 1400 comune 
rurali (de prin comitate) abia s’a terminatu in nâue- 
dieci (90), precum o mărturisi insusi secretariulu 
de stătu, br. Gavr. Kemâny in conferenti’a tienuta 
la Clusiu. Pădurile, acesta thesauru nepretiuitu 
alu Transilvaniei, se devasta neincetatu; processele 
pentru segregarea paduriloru durâdia cate 20 de 
ani, âra candu s’a terminatu processulu, celu care 
l’a castigatu, nu mai are ce taiâ in pădure. La 
tâte proprietățile este asia. De es. la comunele 
Vintiulu de diosu si Pogacâo’a, comassatiunea se 

*) Ba ce mai urme au remasu, că si venata- 
rile după o bataia cumplita cu vergele de răchită 
pe pielea gâla.

totu face de 16 ani; de atunci ara care unde apuca, 
câ pe furate, fora a gunoi agrii, temendu-se ca 
după terminarea processului agrii lui voru trece in 
proprietatea altuia. Din acâsta causa pamentulu 
s’a storsu de tâte poterile sale.

Ori-nnde amblamu prin Transilvani’a — dicu 
magnații —, stamu câ înmărmuriți vediendu, ca 
numerulu viteloru a scadiutu infricosiatu. In co
mune pe unde era mai inainte cate 400—500 de 
vaci, astadi afli cate 100—150, si pe unde era 
cate 80—100 boi de jugu, astadi abiea vedi ca
teva parechi; pe unde pascea cate 7—8 turme de 
oi, au mai remasu celu multa c ate d6ue. Deci, 
dupace pentru Transilvani’a nu se face nimicu pe 
terenulu materiale, nu ne potemu mira, ca acâsta 
tiâra decade pe di ce merge si se apropia de ruina 
totale. Acâsta desperata stare trage după sine alfa, 
totu asia de periculâsa: înmulțirea necurmata a 
proletariloru in tâte classile societa- 
tiei. E lucru firescu — âdauga magnații — ca 
proprietarii ajunai proletari, de si nu suntu califi
cați, se alerge după funcțiuni de ale statului; si 
fiindu-ca funcțiunile s’au inmultitu preste tâta me- 
sur’a, te infioredi vediendu, cumu aspiranții alârga 
cu cetele si la cea mai miserabile funcțiune. Luati 
a mana cathalogulu celu mare alu funtionariloru 
statului (Schaematismus) si veți vede, ca partea 
mai mare a functionariloru se recrutâdia din clas
sea proprietariloru ajunși la sapa de lemnu. Con- 
tributiunile suntu sugrumatârie. Conventiunea în
cheiata cu Romani’a dete Transilvaniei alta lovitura 
grea etc. etc.

Aceste si alte adeveruri multe si mari pe care 
le citimu in diariulu magnatiloru, semena a fi de 
natura, câ se ne abata si mai multa dela cumpă
rarea de moșii in Transilvani’a. Asia semena; cu 
tâte aceste, noi insistemu asupra opiniunei nâstre, 
câ in locu de charthii se cumparamu moșii, si 
vomu insiste pana candu vomu sci, ca cei mari 
din acesta imperiu -si asiâdia capitalurile loru de 
miliâne in banc’a Angliei, âra nu in Vien’a, 
cu atatu mai pucinu in Uogari’a, si pana candu 
vomu vedâ, ca alti concetatiani ai noștri plangu cu 
lacrime de sânge ori-candu ajunși la ultim’a despe- 
ratiune se vedu strimtorati a-si vinde din moșii.

(Va urmă).

Brasiovu. Despre adunarea generala 
a Reuniunei femeiloru romane din 1876.

Permiteti-mi a aduce la cunoscintia publica, 
deși cam tardiu, lucrările, ce s’au petrecutu in a- 
dunarea generala a Reuniunei femeiloru ro
mane din Brasiovu, pentru-câ publiculu interessatu 
se cunâsca starea actuale a acestui institutu filan- 
tropicu si se pâta aprecia sfer’a de activitate a a- 
cestei Reuniuni.

In sensulu statuteloru se tiene adunarea acâsta 
generale in fia-care anu in diu’a de 7/19 Novem
bre in diu’a, in care se serbâdia onomastic’a Maies
tății Sale imperatesei si reginei nâstre Elisabet’a, 
care este Patrân’a Reuniunei si in care se inaltia 
in basericele romane gr. or. de aici rogatiuni pen
tru indelung’a viatia a Maiestatii Sale si a intregei 
Case domnitârie, rogatiuni, la care iea parte si 
Reuniunea.

In diu’a de 7/19 Novembre 1876 la ârele 3 
după prandiu se întruniră membrele Reuniunei in 
localulu gimnasiului romanu gr. or. de aci, pentru 
câ se tiena adunarea generale. Numerulu membre-



loru adunate era de asta data destulu de conside
rabila Dn’a presiedinta a Reuniunei, Mari’a G. 
Davidu, deschise siedinti’a. In cuventulu de des
chidere se. reaminti scopulu' acestei associatiuni si 
misiunea ce o are acdsta de a contribui după po
teri la ajutorarea copileloru serace si la infiintiarea 
si sustienerea unoru scoli in care sexulu femeiescu 
se capete o educatiune si o instrucțiune raționale 
romandsca si corespundietâria cerintieloru tempului 
de astadi. Mai departe se esprimă convicțiunea, ca 
Reuniunea pasiesce inainte pe calea chiamerii sale, 
deși incetisioru din caus’a greutatiloru timpului, 
ddra cu pași siguri si in fine dandu se espressiune 
sperantiei, ca Reuniunea sub scutulu înaltei Patrăne 
va progressa si va infiorf in fiitoriu totu mai multu 
spre binele si fericirea omenimei in genere si a 
natiunei romane in specie, se inchiă cuventulu cu 
urări pentru Maiestatea S’a regin’a nâstra Elisa
bot’a, care urări se repetira din partea intregei 
adunari.

După acdsta ceti secretariulu Reuniunei Dr. I. 
Mesiota numele aceloru d6mne din Brasiovu, care 
au contribuitu si pe anulu 1875/6 tax’a de mem
bre ale Reuniunei. Cu acdsta adunarea se dechiară 
constituita. Din list’a cetită se constată, ca din 
Brasiovu âll Contribuitu in anulu acesta la fondulu 
Reuniunei 85 d6mde la unu locu Sum’a de un’a 
suta florini v. a.

Mai departe se cetesce din protocolulu de con
trola clausul’a ddto 18/30 Novembre 1875, prin 
care com’ssiunea, care a revediutu socotelile si a 
scontratu cass’a pe an. 1874/5, constata, ca a aflatu 
t6te in cea mai buna ordine.

Dupa-ce se iă cunoscintia despre acdsta se da 
adunării reportu despre activitatea comitetului in 
decursulu an. 1875/6, i. e. dela 7/19 Nov. 1875 
pana in 7/19 Nov. 1876. Din acestu reportu re- 
levamu urmatâriele momente mai însemnate: Corni- 
tetulu ’si a indreptatu si in an. acesta tdta a s’a 
atențiune asupra scdleloru de fetitie subvenționate 
de Reuniune si a respunsu regulatu si la timpu 
subventiunile acordate si anume pentru snstienerea 
classei a IV-a si a V-a de fetitie din Brasiovu su
m’a anuala de 800 fi. v. a., pentru scâl’a de fe
titie din Blasiu sum’a de 400 fl., dr’ pentru cea 
din Sabiiu 150 fi. v. a. Pentru scâl’a acdsta din 
urma este destinata subventiunea anuala de 300 fi., 
s’a respunsu inse numai diumetate, adeca 150 fi. 
fiindu-ca comitetulu a fostu informatu, ca prelege
rile s’au tienutu in acdsta scâla numai din. Febr. 
incâce, i. e. pe semestrulu alu doilea. Caus’a a- 
cestei irregularitati a fostu, după cum s’a aflatu, 
lips’a de localu scolasticu.

Facia cu aceste jertfe aduse din partea Reu
niunei se p6te constată, cu plăcere, ca aceste scdle 
continua a aduce crescerea si instrucțiunea fetitie- 
loru romane totu mai apr6pe dd stadiulu acela, la 
care trebue se ajunga, pentru-câ cultur’a adeverata 
se fia asigurata. Din repârtele comunicate prin 
direcțiunile școlare respective se constata, ca cl. V 
de fetitie din Brasiovu a fostu cercetata de 10, 
cl. IV de 21 eleve; scdl’a din Sabiiu de 38, dra 
cea din Blasiu (după reportulu din 1874/5) de 49 
fetitie, care tdte au foștii instrbite in carte si in 
lucruri de mana. Ou privire preste totu la fre- 
cuentarea acestoru scdle, ar’ fi fărte de doritu, câ 
fetitiele romane se se folosdsca in numeru mai mare 
de binefacerile invetiamentului nationalu, mai cu 
sdma in cele ddue classe superiore din Brasiovu, 
care suntu, după catu scimu, intocmite după tăte 
recerintiele timpului si ale pedagogiei moderne. Ar’ 
fi, credemu, timpulu, câ se se reCundsca si din par
tea n6stra, ca simtiementulu romanescu se desvol- 
tddia par excellence in sc61e romanesci si ca pen
tru-că se ne stimedie alții, trebue mai anteiu se 
ne stimamu noi pe noi insine.

Pentru crescerea fondului comitetulu a facutu 
totu ce i-a stătu in potintia in impregiurarile de 
astadi. Câ donatiuni estraordinarie s’au incassatu 
dela remasii repausatului negutiatoriu si cetatianu 
din Brasiovu Jordache Davidu sum’a de 100 fl. 
v. a. si lahatnentulu repausatului Petre H. Mi- 
hali in suma de 300 fl. v. a., dra că taxe dela 
membre 1-00 fl. v. a.

O parte însemnata din activitatea comitetului 
s’a consumatu cu îngrijirea despre tienerea in buna 
stare a caseloru, ce le posede Reuniunea si despre 
inchiriarea acestora, precum si cu administrarea si
gura a capitaleloru, ce le a imprumutatu Reuniu
nea pe lângă ipote'câ ptfpillaYia la persdne pri
vate. —

După acdsta se cetesce reportulu cassieritiei 
despre starea cassei si se așterne adunării inventa-

riulu despre averea Reuniunei inchiatu in 7/19 No
vembre 1876. Adunarea luandu cunoscintia despre 
aceste alege in sensulu statuteloru pentru revisiunea 
socoteleloru si scontrarea cassei o comissiune con- 
statatăria din dd.: Elen’a A. Densusianu, Elen’a 
C. Gaertner si Elen’a Boltres.

Din datele generale cuprinse in acestu reportu 
se constată, ca averea intrdga a Reuniunei este 
astadi de 35,973 fl. 23 y2 cr. v. a. si ca acdsta 
consta din obligațiuni private si de stătu si din 
bani gafa in suma de 21,312 fl. 861/2 cr. v. a. 
si din o casa in valăre de 14,660 fl. 38 cr.

Mai departe se puse in desbaterea adunării o 
charthia a Vener. consistoriu archidiecesanu gr. or. 
din Sabiiu, prin care acesta arata, ca pentru ridi
carea scâlei de fetitie din Sabiiu s’a dispusu, câ 
elevele acesteia se primdsca instrucțiunea in obiec
tele de invetiamentu dela invetiatoriulu scâlei pa- 
roclfale din cetatea Sabiiului, remanendu câ inve- 
tiatords’a actuale Mari’a Georgeviciu se instruedie 
numai in lucrurile de mana si de aceea se adres- 
sddia catra Reuniune, că acdsta se mai adauga ceva 
la sum’a de 300 fl. v. a., cu care se subventio- 
nddia de presente acdsta scdla. In legătură cu a- 
cdsta se aduce la cunoscinti’a adunării adress’a 
Onor, comitetu alu ■ Associatiunei transilvane, prin 
care se impartasiesce conclusulu luatu in adunarea 
generale a Associatiunei transilvane din anulu a- 
cesta, că se se infiintiedie o scdla de fetitie in 
Câmpeni, sub auspiciele Associatiunei si ale Reu
niunei femeiloru romane din Brasiovu si reedrea a- 
cdsta Reuniune, că se prevdda in bugetulu seu dre- 
care ajutoriu pentru infiintiarea si sustienerea unei 
atari scdle in Câmpeni. Adunarea desbatendu asu
pra acestoru cestiuni, recundsce marea loru impor- 
tantia si ar’ dori din sufletu, câ se pdta satisface 
ambeloru recerintie, ddr’ avendu in vedere, ca ve
nitele sale se consuma mai de totu prin subven
tiunile acordate pana acuma pentru scdlele din 
Brasiovu, Blasiu si Sabiiu si considerandu, ca după 
statute numai trei parti din venitu le pdte intro- 
buintia, dra a patr’a parte trebue adausa la capi- 
talu, cu părere de reu este constrinsa, se amane 
votarea de ajutdre ndue pentru scdlele de fetitie 
pana la alte timpuri mai favorabile. Cu acdsta 
ocasiune se escă in sinulu adunării întrebarea, cum 
remane cu proiectulu despre infiintiarea unei scdle 
de fetitie in Abrudu? proiectu conceputu cu multi 
ani mai inainte, pentru a caruia realisare s’a si in- 
ceputu formarea unui fondu si s’a adressatu cereri 
de ajutorare inca de mai înainte catra acdsta Reu
niune.

Potd-se-voru infiintia deodata ambele scdle? 
si cea din Abrudu si cea din Câmpeni?

După aceste comitetulu celu vechiu, alu ca
ruia mandatu primitu pe trei ani espira cu diu’a 
de astadi, multiamesce adunării pentru încrederea, 
ce a avut’o, repâsiesce si invita adunarea câ se 
procdda la alegerea comitetului pe următorii trei 
ani. Deci dupa-ce in sensulu §lui 13 din statute 
se alege o comissiune scrutinatdria in persdnele dd. 
Klari’a Priscu, Mari’a Sorescu si Carolin’a N. Teclu 
se pasiesce la alegere prin vo'tu secretu si la des
facerea scrutiniului esu că membre ale comitetului 
prin maioritate relativa de voturi J Mari’a Secareanu, 
Mari’a de Prunculu, Elen’a C. Gaertner, Mari’a 
Priscu, Sevasti’a J. Muresianu, Hareti Stanescu, 
Elen’a A. Densuseanu, Efrosin’a Puscariu, Mari’a 
I. Davidu, Elen’a G. Ioanu, Mari’a Popea si Elen’a 
Boltres.

Nouiu Comitetu se constitue in presenti’a adu
nării generale alegundu-si cu maioritate absoluta de 
voturi de presiedenta pe fdst’a presiedinta Mari’a 
I. Davidu.

Ou acdsta se finiră lucrările adunării generale 
si se inchiă siedinti’a la 81/2 dre sdr’a cu urări 
ferbinti pentru prosperarea si înflorirea acestei Reu
niuni, dorindu-i-se se ajunga in starea aceea, că 
se pdta infiintia pe fiitoriu de dieci de scdle ndue 
pentru crescerea Si instruirea fetitieloru tomane.

Cu acdsta dorintia incheiamu si acdsta scurta 
dare d6 sdma recomendandu Reuniunea femeiloru 
romane din Brasiovu binevoitoriului sprijinu alu 
tuturoru romaniloru, cari se interessddia de cultu
r’a naționale. a.

Brasiovu 6 Decembre st. n. 1876.
Bugetulu statului maghiaru pe anulu venitoriu 

se macina in masin’a parlamentaria din Budapest’a 
'fora mari dificultăți. Numai situatiunea politica 
generale, si cu deosebire cert’a interna dintre frații

dualisti a contribuitu si contribue fdrte multu Ia 
aceea, de apparatulu parlamentariu votdza guver
nului tdte positiunile in sum’a preliminată. Preste 
vr’o cateva septemani bugetulu va fi votatu si 
sanctionatu, si contributiunea se va incepe de nou. 
Esecutori pentru incassare sunt cata frundia si 
drba, —

Inse intre desbaterile asupra bugetului se mai 
ivesce din candu in candu in camer’a maghiara si 
cate unu incidentu de alta natura. Asiâ pentru 
esemplu in siedinti’a dela 1. Decembre ministrulu 
pentru apararea tierei, dlu Bela Szende presentâ 
camerei unu proiectu de lege despre asentarea 
contingentului de recruți pe anulu 1877 cu care 
ocasiune rogă camer’â, câ se pună acestu proiectu 
catu mai curendu la ordinea dilei, dedrace asen
tarea trebue se se faca in primele dile ale lui 
Ianuariu.

In siedinti’a dela 2 Decembre deputatulu 
Wahrmann adressă ministru ui presiedinte urmatori a 
interpellatiune : Intemplatu-s’a dela 11 Maiu inedee 
vr’o intielegere noua intre ambele guverne, care se 
fl schimbatu stipulatiunile făcute cu privire la 
banc’a naționale ? Tiene guvernulu maghiaru si as
tadi la ceea ce a disu in 4 Octobre a. c., ca a- 
deca tdte punctele pactului dualisticu dimpreună cu 
cestiunea bancei formdza unu intregu nedespartibilu 
si ca numai tdte laolalta se voru preseutâ spre 
sancționare? Ce cugeta guvernulu maghiaru a face, 
câ cestiunea bancei se se rosdlva pre basea princi- 
pieloru menționate aici ? — Ministrulu presiedinte, 
la alu caruia indemnu s’a facutu interpellatiunea, 
fespunse indata accentuandu, ca guvernulu ma
ghiaru tiene si astadi Ia aceea ce a disu in 4 Oc
tobre; ca dela 11 Maiu inedee nu s’a intemplatu 
nici o noua stipulatiune intre ambele guverne si 
ca guvernulu austriacu n’a avutu dreptu candu a 
dechiaratu in senatulu imperialu, ca nu esiste soli
daritate intre cestiunea bancei si celelalte cestiuni 
ale pactului dualisticu.

— Precum scimu in Vien’a este crisea mini
steriale la ordinea dilei. Partit’a pre care se ra- 
diemâ cabinetulu Auersperg s’a intorsu contra a- 
cestui cabinetu ministerialu din causa, ca a ad- 
missu possibilitatea unei bance naționale dualistice, 
adecă s’a invoitu a da unguriloru banca parite- 
tica cu cea din Vien’a. — Vediendu ministeriulu 
dini Auersperg opositiunea ce o intempina din a- 
cdsta causa la chiaru partit’a sa, dra pre de alta 
parte vediendu ca si direcțiunea bancei naționale 
a respinsu in unanimitate, proiectulu de statutu pentru 
infiintiarea societății de banca anstro-maghiara, s’a 
apheatu si prin gur’a ministrului de financie de 
Pretis a dechiaratu, ca guvernulu austriacu nu re- 
cundsce a se fl obligatu Ia vr’o solidaritate intre 
cestiunea bancei si celelalte puncte ale impacatiunei 
dualistice; ca prin urmare proiectulu pentru infiin
tiarea bancei dualistice se pdte modifica după plăcu. 
—• Acdsta dechiaratiune inse pe nemții dejâ esacer- 
bați nu i-a impacatu, dra pe unguri i-a catranitu 
■si infuriatu. In asemenea situatine neplăcută gu
vernulu nu mai avă ce face, decatu a-si da de- 
missiunea, care inse pana acum nu s’a primitu.

Foile maghiare, intre cari „Ellenor", „Pești 
Naplo“ si „Pester Lloyd" vdmu focu si catranu 
asupra nemtiloru. Ele scriu: „Austri’a a dechia
ratu reefoelu Ungariei pe terenulu economicu; ba 
inca Lasser, Pretis Skene, partit’a militare si reac- 
tiunea voiescu si mai multu: ei voiescu ruin’a fi- 
nantiala a Ungariei, voiescu a prăvăli patri’a nd3tra 
in ruina finantiara, in bancrutare, spre a o răpi de 
libertatea politica, spre a-i confiscă constitutiunea 
si a redicâ centralismulu dra la potere. Si 
aedsta tactica a centralistiloru sta in legătură cu 
cestiunea orientale, cu ajutoriulu careia vreau ei se 
ne omdre, inse numai morti ne vomu predă".

— Si Maiestatea S’a Domnitoriulu se vede a 
fi mai multu pe partea unguriloru, decatu a nem
tiloru, inse firesce numai cu parintdsc’a intentiune 
de a-i impacâ si a evită scisiunea interna. — Mi
niștrii austriaci de Pretis si Lasser fura chiamati



de catra Maiestatea S’a la Pest’a, că se negotieze 
de nou cu guvernulu maghiaru. Aceste negotia- 
tiuni n’au avutu inse nice unu resultatu. — O 
scire electrica dela Pest’a dice, ca la Craciunu se 
va strămută curtea imperiale dela Vien’a la Pest’a.

— Lordulu Salisbury a inchiatu colindarea pre 
la curțile europene si adi mane va sosi in Constan- 
tinopole, unde apoi se va întruni vestit’a conferin- 
tia de ambassadori, care va avă se decidă intre 
resbelu si pace. Din partea Franciei s’au denu- 
mitu de plenipotentiati la conferintia domnii Chau- 
dordyy si Bourgoing, cari dejâ au sositu in Con- 
stantinopole. Austri’a va fi representata prin am- 
bassadorulu din Constantinopole contele Franciscu 
Zichy si prin consululu generalu din Bucuresci br. 
Enricu Calice.

— Missiunea lui Salisbury nu fii încoronata 
de successulu doritu. Pre totindenea, pe unde a 
amblatu, a aflatu diplomati’a nice calda nice rece, 
ci mai multu său mai pucinu ametîta si nesigura 
in vorba si in fapta. Chiaru si in Vien’a i s’ar’ 
fi datu lordului anglesu se intielăga, ca Austri’a nu 
se păte resolvl la o acțiune contra Russiei. Pen
tru constatarea acestui faptu se telegrafăza din 
Vien’a cu datulu 2 Decembre, ca ambassadorele 
austriacu din Constantinopole este avisatu, a se 
alatură langa ambassadorele russescu Ignatieff si a 
spriginf in conferintia propunerile acestuia. Care 
va fi adeverulu, ni va spune viitoriulu celu mai de 
aprăpe.

— Totu dela Vien’a se telegrafăza, ca „Ga- 
zetta de Colonia" publica unu comunicatu, după 
care principele Bismark, la unu prandiu datu mem- 
briloru parlamentului, ar’ fi disu intre altele, ca 
nu trebue a desperă in mantienerea păcii. Dăr’ 
dăca resbelulu totuși va isbucnl, se va restringe 
numai intre Russi’a si Turci’a, si candu după ăre- 
care tempu acestea voru osteni, atunci numai Ger- 
mani’a va potă se mediulocăsca cu successu pentru 
împăciuire. Acum inse ar’ fi vetematoriu a da 
consilie Russiei. Bismark spăra, ca Angli’a nu va 
portă resbelu facia de Russi’a, ci in casulu celu 
mai esttemu se va portă asiâ, precum s’a portatu 
Russi’a facia de Serbi’a in resbelulu turco-serbescu. 
Dăca Austri’a inca va fi tereita in resbelu si dăca 
vre unu periculu ar’ amenintiâ esistinti’a ei, atunci 
va fi detorinti’a Germaniei, că se-i garanteze esis
tinti’a, precum si aceea a chartei geografice actuale; 
atunci Germani’a va arătă tăta desinteressarea ei. 
Cu tăte aceste Austri’a are mai multe fortie de a 
trai decatu se crede. Bismark spune, ca a obser- 
vatu acăst’a si lui Salisbury; si acăst’a s’ar’ vedă 
indata ce imperatorulu Austriei s’ar’ adressă la 
popărele sale in nisce impregiurari fatale.*  — To- 
tulu ce potemu se deducemu din aceste espectora- 
tiuni ale lui Bismark este, ca dinsulu, des! se pre
face a crede in mantienerea păcii, totuși admite 
possibilitatea unui resbelu, in care va potă fi com
plicata si Austri’a năstra, careia dinsulu mai cu- 
rendu i voiesce distrugerea atunci, candu promite 
a-i garantă esistinti’a. Candu esistinti’a Austriei 
va ajunge se depindă numai dela garanti’a d-lui 
Bismark, atunci i se păte cântă vecinic’a pomenire.

— In 1. Dezembre a. c. comandantele sup- 
remu alu armatsi active rusesci, marele principe 
Nicolae a plecatu din Petrupole la Ch’sieneff, unde 
este de presinte cortelulu principalu. Officierii supe
riori, cari petrecura pe marele prircipe pana la 
gara, respunsera la cuvintele lui de despărțire cu 
aclamatiuni entusiasmale si cu hurra!

— O proba invederata, ca Russi’a are se in- 
căpa resbelulu catu mai curendu, ne oferă si impre- 
giurarea, ca imperatorele Alessandru si-a datu în
voirea, că se se formeze legiuni de voluntari.

— Ministeriulu francesu si-a datu demissiu- 
nea in 1 Cecembre in urm’a unui votu alu camerei, 
care a faautu pe ministru de interne a retrage 
proiectulu de lege despre inmormentarile civile. Se 
spăra inse, ca diferentiele se voru aplană.

— Asemenea si ministeriulu grecescu a de- 
missionatu, din caus’a ca camer’a i-c vespinsu proi- 
ecsele de legi desre urcarea dariloru. Pana acum 
nu s’a formatu alu ministeriu.

In Romani’a nu se intempla, ce e dreptu, 
nimica nou, inse cu tăte aceste din candu in candu 
lumea e necessitata a-si îndreptă privirile asupra 
statului romanu chiaru si numai pentru aceea, că 
prin mișcarea lui se pipăie pulsulu vecinului, pre 
care lumea, cu dreptu ori nedreptu, ’lu considera 
de aliatu-protectoru alu României. Si pentru ajun
gerea acestui scopu corespondenții străini din Ro- 
mani’a sciu se nareze lucruri de mare insemnetate. 
Asiâ d. e. diariului „Corresp. pol.*  i se scrie din 
Iassi, ca militi’a territoriale din Romani’a de preste 
Milcovu, ce numera 34 mii combatenti, ar fi tăta 
bine provediuta cu arme si ca esercitiele militari 
se continua cu multu zelu si energia. Comunica- 
tiunea intre officiarii romani si rusesci la confinie 
este catu se pote de cordiale. Chiaru si in Iassi 
vinu a dese ori mai multi dintre officierii superiori 
rusesci si sunt primiți in modulu celu mai amica- 
cabilu. In Iassi si giurulu seu. s’au facutu cortele 
pentru doue divisiuni de infanteria rusăsca, ăra la 
Ungheni s’au facutu cortele pentru o divisiune 
romana, deărace acolo se crede, ca se voru întruni 
trupele romane cu armat’a rusăsca. Principele Ca- 
rolu, care inspectionăza trupele din Moldov’a, se 
va intelni la Prutu cu marele principe Nicolae 
Nicolaieviciu,

Totu corespondenții străini reportăza din Bu
curesci, ca Turci’a a inundatu vilaietulu Dunării cu 
nizami, redifi, basî-bozuci si cerchesi, si ca in 
ruptulu capului lucra la fortificarea Vidinului, 
Rusciucului, a Silistriei etc. — Turci’a are de 
scopu, că se intre in Romani’a indata ce Russi’a 
ar trece preste Prutu. Acestu planu este inse pe- 
riculosu, ca-ci intrunu casu nefavorabilu tăta ar
mat’a turcesca, ce va trece Dunarea, păte fi mă
celărită si innecata in Dunăre. Pre de alta parte 
Turci’a voiesce se silăsca pe Romani’a, că se lăsa 
cu colărea pe facia, deărace politic’a ei cea cu 
doue fecie este fărte neliniscitărie.

— Principele Carolu a inspectionatu mai an- 
taiu trupele concentrate in Romani’a mica, după 
aceea s’a intorsu la Bucuresci cu scopu, că se trăca 
si in Romani’a de preste Milcovu, spre a inspec- 
tionâ si trupele de acolo. — După reintărcere in 
capitale, principele a adressatu, catra ăste unu or- 
dinu de di, pre care lu reproducemu aici in totu 
cuprinsulu:

Inaltu ordinu de di catra oste.
Os ta si! Ve multiameseu pentru grab’a cu 

care ati respunsu la chiamarea sub arme din anulu 
acest’a. Organisati’a divisieloru active cu efectele de 
resbelu ve da ocasiunea, pentru prim’a ăra, d’a 
esecutâ esercitiele si mișcările militare in condi- 
tiunile cerute de servitiulu in campania. Profitați 
dăru de acăsta întrunire, pentru a face cea mai 
întinsa aplicare a regulamenteloru tactice si a com
pletă instructi’a individuale, că se deveniti apti 
peutru tăte tervitiele la cari poteti fi chiamati.

Organisati’a mixta a mareloru unitati tactice 
va înlesni multu instructi’a corpuriloru de doro
banți, cari nu me indouiescu, ca printr’ o starui- 
tăria aplicare, voru sci a dobâdi soliditatea corpu
riloru de linia, ce trebuie a le servi de modelu.

Cantonarea trupeloru in orasiele cele mai în
semnate ale tierii făcută in indouitulu scopu d’a ve 
procură bunulu traiu, si d’a nu mai impoverâ sa
tele si cătunele, cari pana acum suportau singure 
sarcinele de asemenea natura, ve impune cea mai 
corecta conduita. Am fostu fericitu a constată în
sumi, in fia-care devisia dragostea cu care ati fostu 
primiți pretotindeni. Cautati a fi totu-de-una vred
nici de acăsta solicitundine. —

Oficiari! Nu uitati ca impregiurarile potu 
chiamă o armata la îndeplinirea celoru mai mari 
destinuri. Profitați dăr de tăte ocasiunile pentru 

a completa calitatile militare ale soldatului nostru, 
prin instrucțiunea cea mai ingrigita; numai astu- 
felu veți avă consciinti’a datoriei împlinita catra 
tiera, care ’si-a pusu tăte sperantiele in voi.

Din parte’mi, voiu fi totu-de-una fericitu d’a 
impartesi ostenelele văstre.

Datu in Bucuresci, la 16 Novembre 1876. 
(„Monitorulu".) CAROLU.

Societatea geografica romana.
(Fine.)

Sumariulu siedintiei adunarei generale 
dela 26 Octombre 1876.

înainte de deschiderea siedintiei publice, Ma- 
ri’a S’a Domnitorulu aduna biuroulu si consiliulu 
de administrație alu societatiei in sal’a de de
liberare a Senatului, spre a se decide asupra pre- 
miuriloru si medalieloru ce suntu a se acordă de 
societate.

D. secretar iu generalu G, Lahovari, arăta ca 
studiendu ceea ce se face si in cele-alte societăți 
geografice din strainetate, crede ca spre a se da 
o puternica impulsiune studieloru geografice, este 
de neaperata necesitate a se acorda medalii si pre- 
miuri banesci de catra societatea năstra pentru 
studiuri speciale ce se voru pune in concursu si se 
voru publica la timpulu oportunu.

De o cam-data D-s’a iea libertatea a supune 
adunarei urmatărele premiuri ce s’ar’ pută publica 
si acăsta cu atatu mai lesne cu catu Mari’a S’a 
Domnitorulu a bine-voitu a promite societatiei atat 
medali’a S’a Bene-Merenti catu si alte medalii 
speciale, si remane prin urmare că societatea se 
fixese numai recompensele banesci, si in acăsta pri- 
vintia D-s’a spera in sprijinulu luminatu alu mariloru 
noștri capitaliști, spre a obtienă midilăce suficiente 
pentru acoperirea acestoru cheltueli.

După acăsta, D-s’a comunica adunarei urma
tărele premiuri:

1. Un Premiu de 500 lei pentru cea mai 
buna lucrare asupra cestiei :

„Care suntu cele mai bune midiloce pen
tru a vulgarisâ sciintiele geografice la noi in 
tiăra!“

2. O medalia si unu premiu de 100 lei pen
tru elevulu absolventu din tăte scălele normale din 
tiera, care ar’ obtienă cea mai buna nota la unu 
concursu de geografia, concursu alu cărui programu 
se va fixă de societatea geografica si care se va 
tienă înaintea unei comissiuni speciale alăsa de so
cietatea geografica.

3. O medalia si unu pretiu de 1000 lei pen
tru cea mai buna charta vignicola a tierei, care 
va trebui se fia insocita de tăte notitiele statistice 
despre quantitatea in pogăne a viiloru cultivate, 
despre diferitele specii de struguri si despre 
produsulu anualu alu vinuriloru cu analis’a loru 
chemica.

4. O medalia Bene-Merenti si unu pretiu 
de 2000 lei pentru cea mai buna descripție a ju- 
detiului Prahov’ak Acăsta charta va trebui se 
coprinda, afara de sciintiele geografice cele mai 
complecte, tăte însemnările relative la producțiile 
agricole, minerale si industriale ale judetiului cu 
date statistice luate pe mai multi ani.

Couditiile in detail pentru aceste concusuri se 
voru prelucra de comissi’a ce va numi adunarea 
generala.

Mări’a S’a Domnitorulu declara discuti’a de
schisa asupra acestei ceștii. D. vice-presiedinte, 
A. A. Cantacuzino, dă si recunăsce si D-s’a utili
tatea unoru asemenea concursuri si de si admite in 
in principiu mai alesu concursurile propuse sub No. 
1 si 2, totuși, in considerația, ca societatea n’are 
inca fonduri disponibile, este de idea a nu se pune 
in duscuti’a adunarei generale acăsta cestie si a se 
amana pentru o alta sessiune.

Iau inca parte la discuție D-nii colonelu Ba- 
rozzi, capitanu Capitanăuu, Grigore Stefanescu si 
alții, si îu fine se decide a se amana cesti’a meda- 
liiloru si premiuriloru pana la viitări’a sesiune din 
Ianuariu.

După acăst’a, Mari’a S’a Domnitorulu insocitu 
de biurou si de consiliulu de administrație, trece 
in sal’a cea mare a Senatului unde se deschide sie- 
dinti’a publica.

După citirea sumarului siedintiei din 25 Oc
tombre, Mari’a S’a bine-voiesce a acorda cuventulu 
D-lui V. A. Urechia, care intretiene societatea



despre cartografi’» si bibliografi’» Istriei si a Dal
mației. D-a’a prin o disertație fdrte interesanta si 
prin numerâse citatiuni demonstra, ca atatu in u- 
nele parti ale Istriei catu 8i ale Dalmației locuescu 
de secuii Romani, Romani prin limb’a ce vorbescu, 
prin portu si prin moravuri.

D-nu Urechi», in sustienerea memoriului sdu 
produce mai multe chartii, cârti si fotografii! care, 
după terminarea conferintiei, se examindsa de 
Mari’a S’a Domnitorulu catu si de ceilalți membrii 
ai societatiei.

După acdst’a, Mari’a S’a Domnitorulu a bine- 
voitu a acorda cuventulu D-lui ingineru alu capi
talei, N. Cucu, care ardta ca in urm’a intielegerei 
avute intre consiliulu de administrație alu societatei 
si D-nu primariu alu capitalei de a se ridica o 
colona meteorologica pe loculu ocupatu de Santuln 
Altaru alu desfiintiatei biserici santulu Sav’a din 
gradin’a botanica din faci’a Universității, domni’a-s’a 
a foBtu insarcinatu de D nu colonelu Mânu a pre
găti si presentâ unu proiectu si devisulu pentru o 
asemenea colâna meteorologica. Cu acdsta ocasiune 
D. ingineriu Cucu face unu studiu aprofundatu 
asupra utilitatii observatiuniloru meteorologice, arata 
catu suntu ele de necesarie in viati’a practica. 
După acdst’a, D-s’a supune proiectulu ce a facutu, 
care consista in o colona patrunghiulara de fonta 
de 4 metre naltime, avendu pe cele patru lăture 
unu termometru, unu barometru, unu udometru si 
unu cuadranu solaru verticalu. D nu Cucu termina 
memoriulu D-sale, aratandu ca ascdpta numai dela 
D-nii Negreti si Zambr’a, opticienii observatorului 
din Grenwich, pretiurile pentru aparatele necesarie 
câtu si pentru colân’a de fonta, si ca atunci va fi 
in stare a pregăti proiectulu complectu.

După o mica discusiune, adunarea generala de
cide, câ consiliulu de administrație se continue a 
se ocupă de acdsta chestiune, si in intielegere cu 
D. primariu alu capitalei, se ie’ mesuri pentru ri
dicarea acestei coldne meteorologice pe loculu deja 
designatu.

D. vice-presiedinte arata, ca mai multi din 
D-nii membri, cari se înscriseseră a tiend conferintie 
in acdsta sesiune, fiindu absenți s’au retienuti de 
alte afaceri, tdte aceste memorii se voru amanâ 
pentru Adunarea generale din Ianuariu, si ca acum 
remane câ adunarea se bine-voidsca a numi comis- 
siunea, care, împreuna cu biuroulu societății, se 
fixese condițiile pentru concursulu premiului Soc ec. 
După propunerea biuroului, adunarea decide câ a- 
cdsta comisie se se compună din D nii Dimitrie 
Guști, T. Nic’a, maioru I. Lahovari, Dr. B. Con- 
gtantinescu si C. Troteanu si câ împreuna cu biu
roulu societății si avendu in vedere programulu a- 
doptatu de ministerulu culteloru, se fixese condi
țiile si se publice concursulu chiaru in curentulu 
acestui anu,

înainte de a se ridica siedinti’a, D. vrce-pre- 
siedinte, A. A. Cantacuzino cere permisiunea Măriei 
Sale spre a propune adunării câ se bine.voiesca a 
se asociâ cu D s’a si a aduce sinceri multiumiri 
D-lui secretariu generale, care cu zelu neobositu s’a 
ocupatu si se ocupa de t6te afacerile societății ge
ografice catu si de publicarea buletinului ei. Adu
narea, in unanimitate, se asociaza cu propunerea 
D-lui vice-presiedinte.

Programulu lucrariloru societății coprinse in 
actulu de convocare fiindu epuisatu, Mari’a S’a 
Domnitorulu declara închisa sesiunea adunării ge
nerale a societății geografice romane, remanendu 
câ consiliulu împreuna cu biuroulu se pregatdsca 
programulu pentru sesiunea din Ianuariu viitoriu.

Siedinti’a se ridica la 20 bre si jumetate shr’a. 
Vice-presiedinte, A. A. Cantacozino.

Secretar-generalu G. Lahovari.

Noutati diverse.
Mai. S’a c. r. ap. se indurâ a darul din cas- 

set’a S’a privata 150 fi. m, a. comunei basericesci 
gr. or. romane din Tresti’a spre scopulu restaurării 
basericei.

(Multiumita publica.) Intim’a n6stra 
recunoscientia venimu a o aduce prea bunului ar- 
chipastoriu, Dr. Ioanu Vancea, care cu ocasiu- 
nea visitatiunei canonice in comun’a nbstra Bardosiu 
nu numai din sufietu ne a compatimitu pre celi 
loviți de furi’a focului, ddr’ si in fapta s’a indu- 

ratu a ne ajutorâ cu maranimbs’a benefacere de 
50 fi. v. a.; dreptu aceea in numele celoru loviți 
de achst’a plaga infricosiata vinu a-I aduce fiidsc’a 
nâstra multiumita cordiale! Dâ bunulu Ddieu, câ 
unu atare pastoriu sufletescu maranimosu si ingri- 
gitoriu nu numai de suflete, ci si de starea mate
riale a fiiloru sei sufletesci, se guberneze archidie- 
cesea nâstra la multi ani fericiți! 25/11 1876.

Ioane Murariu,
cant.-doc. gr. cath. in Bardosiu. 

(Fortiele armate ale Russiei.) D. I. 
Hellbs in „Reform’a economica“ in Parisu din sor- 
ginti securi pune fortiele offensive ale Russiei asia: 
Armat’a din Europ’ă se compune din 41 divisiuni 
de infanteria, 6 brigade tiraliori, 18 divisiuni de 
cavaleria, in totalu 544,000 pedestri, 78,200 cava
leria, 2032 tunuri si 328 mitraileuse; cea din 
Caucasu cuprinde 92,000 pedestri, 11,000 călări, 
352 tunuri si 56 tunuri de munte, mitraileuse, 
prin urmare ea dispune pentru lupta de 725,200 
luptători si sumandu totu laolalta cifr’a trece la 
1 mii. 6meni si 215,000 cai. Pentru acțiune in 
Turci’a se potu trece preste fruntarie la 420 mii 
si cu toti si cei din Caucasu la 750,000 comba
tanți in contra Turciei, cu 1916 tunuri.

(Necrologul) Ne indurat’a mârte răpi fi- 
rulu viatii unei nobile fiintie — junele theologu 
Ioanu Serbu 24 ani — in urm’a unui morbu 
de plamani s’a mutatu la cele eterne in 21/11 
an. c. —

Unu sufietu limpede si curatu — si unu ta- 
lentu raru — care inca din frageda teneretia — 
atrase asupra-si câ studentu atențiunea superioriloru 
sei — cari după absolvirea studialoru gimnasiali — 
spre a si potb casciga cunoscintia mai ample — lu 
dispusere la facultatea theologica din Vien’a — si 
după straformarea acesteia — in Pest’a — unde 
cu o deschilinita portare s’a silitu a face destulu 
asceptariloru, ce le puseră in densulu superiori si 
națiunea. —

Osamentele acestui June bravu — s’au as- 
trucatu in 23 a 1. c. la 2 6re d. am. — Unu 
publicu numerosu din t6te classile fora deschilinire 
de naționalitate — insocira sicriulu repausatului — 
dusu de 4 theologi — anume veniti spre acestu 
scopu — pona in s. baserica, unde după ceremo- 
niele ddieesci — la cari pre lunga parocu a luatu parte 
si M. 0. d. I. M. Moldo va nu professore — cu 
2 theologi câ lectori — si după o predica scurta
— si ddmna de repausatulu june — tienuta de d. 
par. Gregor. Serbu — se asiediâ in mormentu, 
dupa-ce d. theol. G. Branea tientl o scurta vorbire
— la care intregu publiculu erupse in lacrimi de 
dorere. —

Pre repausatulu ’lu deplangu cu anima sfasiata 
de dorere iubitii sei părinți, cari pierdură in den
sulu, bucuri’a si mangaierea batranetieloru sale. —

’Lu deplangu iubitii sei frați Jacobu, Au
relio si Titvespasianu — mai incolo demnulu un- 
chiu Jacobu Lugosianu protopopu. Tcrdei — o 
mulțime de rudenie si cunoscutii si amicii. — Sei 
fia tieren’a usiâra si memori’a eterna!

Teiusiu 24/11 1876. (St. Or i si au u, inv.)

Mai nou.
Mai. Sa a luatu Ia mana compunerea diffe- 

rintieloru intre min. austriacu si maghiaru, dăr’ si 
după tienerea consiliului min. ung. in 4/12 un su 
prospecte de cointielegere la banc’a dualistica.

Bismark in alta serata dr’ dise, ca Germani’a 
are interesse la sustienerea si impoterirea Austriei 
si in casu de lipsa o va sprijini ea insasi, —

Din Petruburg 5 Dec. se telegrafdza, ca ge
nerali ruși asecura, cumca Romania s’a obligatu a 
participa la resbellu cu 52 mii armați si 100 tunuri 
lenga Russi’a. Russi’a se invoiesce cu occupatiune 
comuna in Turci’a la care se se impartesidsca 
Austri’a. Armat’a russa de sudu tocma primi nu
mele officialu de „armata activa dunareana.*

Pravul u Seidlitz
din

stabilimentul» lui M o 11.

ADMONIȚIUNE!
Acestu pravu numai atunci este 

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

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

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

So afla genuinu la firmele însemnate mai la vale cu x<

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

Acest’a este medicamentulu celu mai siguru si de mai 
mare încredere, mediculu propriu intru ajutoriulu omenimei 
suferinde la totu feliulu de inflamatiuui interne si esterne, 
contra celoru mai multe morburi, vulnerari de t6ta natur’a, 
contra dorerei de capu, de urechi si de dinți, contra vete- 
mariloru vechi si a raneloru 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 mișcă, cu unu cuventu 
contra morburiloru si vetemariloru de tota 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

de
Krolin. 65 Comp, 
in Bergen (Norvegi’a).

Acesta untura este uuic’a, care intre t<5te sortele si 
calitatile de untura, ce obvinu in comerciu, este mai potri
vita spre scopuri de medicina.
Pretiulu unei butelie dimpreună cu instrucțiunea 

necessaria 1 11. v. a.

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

in 'Vien’a.

Bra8i°VU: (xt*)  Eduard Fabick, 
_Lyt>JJUk51Lc. apothecariu; (x*)  Ferdinand Jekelius, 
apothecariu; (xf) S. P. Mailatu; (x) Demeter Eremia; 
(x) Ed. Kugler, apothec.; Bistritia: (x) Carolu Lang, 
apothecariu; Dev’a: (x) Greg. Lengyel, apothecariu; 
Deesiu: (xt*)  Sam. Kremer; Sant-Martinu; (x) Ed. 
Fischer, apoth.; Alb’a-Iuli’a: (xf) Jul. Frohlich, apo
thecariu; Sibiiu: (xf) C. Muller, apoth.; (x*)  Friedericu 
T.hallmayer; (x*)  F. A. Reissenberger; Uior’a: (x) 
Al. C. Ujvâry, apothecariu; Tergulu-Muresiului: (x) 
M. Buclier: Ui’a muresiana. (x) C. Hoffinger, apo
thecariu; Mediasiu: (xt) J. F. Guggenberger; S. Sa- 
besiu: (x) J. C. Reinhardt, apothecariu; Potrosieni: 
(x) G. Gerbert, apothecariu; Rupea (Cohalmu): (x) Ere- 
dii lui Sam. Nagelschmidt, apoth.; Sighisidra: (x) 

(11) Josifu B. Teutsch.

Cursurile
la bursa in 5 Decembre 1876 stă asia:

Galbtai imperatesci — — 6 fl. 08 cr. ▼. a

Napoleoni — — — 10 0 22 V 9

Augsburg — — — 116 9 — 9 9

Londonu — — — 127 if 85 9 9

împrumutata naționala — 66 9 30 9 9

Obligațiile metalice vechi de 5°/0 60 K 25 9 9

Obligațiunile rurale ungare 73 n — 9 9

n rr temesiane 71 9 — 9 9

9 » transilvane 71 fi 50 9 9

9 fi croato-slav. 85 » — 9 9

Acțiunile bancei — — 825 9 — 9 9

„ creditului — — 136 9 50 9 9
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