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Amalu XXXIX.

Nr. 94. Bmiovu I4|2 Decembre 1876.

Catra onorabilii Lectori.
Suntu ani aprâpe patrudieci, fora unulu, de 

candu pe langa alte sarcine ale vietiei portamu 
acestu condeiu, care gemuse doisprediece ani sub 
jugulu censurei vechi, insocite de infaciosiari la 
Clusiu si la Vien’a, maltratatu după aceea in totu 
periodulu ce urmase, prin nenumerate citatiuni la 
politia, prin avertissemente absolutistice, in fine 
prin trageri in judecata. Cu tâte aceste, suntemu 
deciși a împlini si anulu alu patrudiecelea in ser- 
vitiulu sântei cause in care amu stătu pana astadi.

Cunâscemu neajunsele si scăderea poteriloru 
nâstre o simtimu; nu potemu inse perde din ve
dere, ca amu ajunsu ârasi intr’o epoca, care după 
simptomele sale ni se pare ca, de si sub alte forme, 
nu va cede nimicu celei din 1848. Veteraniloru 
le acârda t6ta lumea cate unu restimpu de repausu; 
dâca inse totulu este in periculu, insasi existenti’a, 
se punu si ei in linia alaturea cu junii si cu băr
bații cei vigorosi, dâca nu spre altu scopu, celu 
pucinu pentru ceea ce intielege poporulu nostru 
candu dice: E bine se avemu si cate unu 
betranu la casa.

Dâra programa? Astadi câ si înainte cu unu 
anu: Nici-o programa; celu multu devis’a 
nâstra care este: Nu te teme turma mica! 
Totu ce amu mai adauge la acestu simbolu ar’ fi, 
ca inemiculu nostru celu mai reu este Pessimis- 
mulu. Pe acesta’lu vomu combate neincetatu. Cu
nâscemu tâte calamitatile de care suferimu, scimu 
bine de unde ni se amerintia existenti’a si prospe
ritatea; dâra pessimismului locu nu damu, ilu vomu 
persecuta totudeauna si pretotindeni. Cu popârale 
conlocuitârie nu ne vomu certa; amagite, seduse, 
farmecate prin demagogi si fantasti periculoși, ve
deți bine, ca au cadiutu si ele victima că. si noi. 
Ferice de ele si de noi, candu se voru deștepta pe 
de plinu. Noi nu vomu ajunge acea epoca bine- 
cuventata, ca ci e prea tardiu, si nu vomu apuca 
se dicemu in diu'a mortiei nâstre: „Acumu dimitte 
pe sierbulu teu Dâmne, ca-ci ochii noștri vediura 
pe salvatorului dâra si candu va fi se ne bata 
cuiele dela mormentu, ne veți afla trecundu din 
acâsta vale a doreriloru cu credinti’a neclatita in 
continuitatea vietiei nâstre naționale de ani dâue 
mii, in immortalitatea elementului nostru.

Ceea ce ve ceremu noi este numai, că. se nu 
ve pregetați a ne informa catu se pâte mai exactu 
despre impregiurarile in care ve aflati din timpu 
in timpu si — se ne suppeditati regulatu midiu- 
lâcele materiali necessarie pentru tipărire scl. De
pinde numai dela DVâstra, câ „Gazet’a* se aiba 
atata textu si suplemente, precum o aveați intre 
anii 1860-1864.

Se nu aștepte nimeni nici-unu creditu, ca-ci 
acela in starea de facia ar’ fi absolutu ruinatoriu 
pentru acestu organu de publicitate.

Pretiulu ve este cunoscutu, elu stâ in fruntea 
fia-cărui nr.

La fericita revedere!

Unio. Poenitentia.
I. Cine cutâdia se mai pună uniunea Tran

silvaniei cu Ungari’a in discusBiune, dupa-ce ea s’a 
consumata si prefacutu in lege înainte cu diece 
ani? Si cine este acelu pecatosu, care se se caiâsca 

pentru unu actu politicu ce costase atata sânge 
omenescu si perderi de atatea miliâne? Acelu cu- 
tediatoriu este onorabilele comitetu alu magnatiloru 
Transilvaniei compusu din 20 de membri, âra celu 
care dă cuvente caintiei, penitentiei, este unulu 
din cei mai luminați colegi ai dumnealoru, care 
începuse cu mărturisirea pecateloru politice si na
ționali in „Ebredâs* (Deșteptarea) nr. 4, pentru-câ 
se continue alții sub alte forme in nrii 21 et 28. 
Acei bravi primați ai t’erei nu spunu nimicu nou 
cu respectu la uniunea Transilvaniei pentru lecto
rii betrani ai „Gazetei*; dâra mai tâte espectora- 
tiunile densiloru in acâsta cestiune de viâtia si 
mârte suntu precum credemu, nâue pentru scâl'a 
moderna dela Dobritienu. Unele lucruri mari le 
trecu cu tacerea magnații, dâra despre acele po
temu vorbi noi, inse numai pre catu ne permite 
spatiulu nostru angustu romanescu si torentii eve- 
nimenteloru esterne. Noi astadi nu amu fi pusu 
in discussiune uniunea; credeamu ca mai potemu 
aștepta; dupa-ce inse magnații aflara cu cale a 
rupe tacerea, tienemu de a nâstra datoria a repro
duce incai ideile principali ale loru, si pâte a le 
întregi pe ici pe colea. Fora câ se atingemu le
gea, vomu considera numai antecedentiele ei.

Sub titlu de Ochiri retrospective 
(Visszapillantâsok) auctorulu interessanteloru consi- 
deratiuni premitte mai antaiu, ca in celu mai de 
aprâpe trecutu avuramu barbati de stătu plini de 
vanitate (hiusâg) si lipsiți de acea demnitate, care 
se așteptă dela ei. Acei âmeni duseră pe națiunea 
maghiara (se intielege cea din Transilvani’a) pe 
caii false. Sisthem’a terrorisarei si a de- 
nuntiariloru, influintie revolutionarie au impinsu pe 
barbatii demni de pre terrenulu activitatiei si nu 
’iau suferitu câ se-si manifeste opiniunile loru*. 
Acumu auctorulu crede, ca acele manopere misera- 
bili si-ar’ fi perdutu poterea loru, ca coruptiunea 
e data pe facia si libertatea cuventului discreditata, 
adeca din causa precum intielegemu noi, ca multi abu- 
sara de ea, spunendu si scriendu calumnii, minciuni, 
si terorisandu. Dela 1849 înainte pre catu timpu 
libertatea cuventului era sugrumata, âmenii nu-si 
potâ comunica ideile si nu se consultă; dâra ideile 
loru âresicumu fixe colcaiâ in pepturi; âra dupa-ce 
li se deschise graiulu, se alese unu adeveratu chaote, 
toti pretendea realisarea ideiloru asia precum le re- 
masesera in capete pe la 1849; judecat’a sanetâsa 
si moderatiunea adeveratiloru barbati de stătu nu 
mai avâ nici o trecere.

(Din aceste confessiuni potu se-si pună si ro
manii cateva la urechia, dintre carii unii mai alesu 
dela 1863 inainte -si facea in adeveru de capu cu 
politic’a de strade si cafenele.)

Acumu vinu propriele confessiuni ale magna
tiloru.

Una din ideile fixe si heredite fusese si uni
unea Transilvaniei cu Ungari’a, pe care 
toti maghiarii o consideră in principiu câ unu 
postulatu naționale. Au fostu inse alții (totu ma
ghiari), cari nu s’au invoitu câ uniunea se se faca 
iute, neconditionatu si fora nici-o restrictiune, din 
causa ca ei in acea precipitare au cunoscutu pe
riclitarea interesseloru Transilvaniei. Totu aceștia 
era convinși, ca fusiunea (contopirea) perfecta prin 
una singura trasetura de condeiu nici ca se pâte 
essecuta fora dauna. Intre ăcei barbati de stătu, 

cari s’au oppusu la uniunea necondiționata, era br. 
Franciscu Kemâuy, (fostu presiedinte alu dietei 
trasilv.), celu mai ageru politicu, care ajutatu de 
inalt’a sa positiune cunoscea tâte classile si im
pregiurarile locuitoriloru acestei tieri, tâte lipsele 
si aspiratiunile loru. Br. Kemâny in midiuloculu 
acelei beții de fanatismu indigitase cu pre
vedere admirabile marele periculu ce are se urme- 
die din acea precipitatiune. Pucini l’au ascultatu. 
Elu (ajunsu la nepotintia fisica) nu mai întră, in 
acțiune. Cei cari era de partit’a lui n’au avut’u 
curagiu se vorbâsca, pentru-ca „curagiulu politicu 
nu se afla intre virtuțile maghiare*. Asia dâra 
„uniunea se esecută cu mare usiorime de minte 
(frivolitate), nedemna de acțiune politica atatu de 
importanta, incatu esecutarea semenâ mai multu 
câ repressalia luata asupra nationalitatiloru nema
ghiare pentru portarea loru din 1848, decatu câ 
pasu de importantia immensa bine cumpanitu; po
temu dice, ca noi (maghiarii) amu strinsu pe ad
versarii noștri de gîitu, pentru câ se ne cufundamu 
•împreuna cu ei. Pre atunci patriotismulu trausil- 
vanu culminâ in urgitarea uniunei necondiți
onate; pana aici vedâ tâti âmenii (maghiaro-se
cuii); mai departe pucini cugetă. Se luamu in con- 
sideratiune, cumu astadi in tier’a cea mai civilisata 
din lume (Germani’a) se operâdia cu crutiare es- 
traordinaria fusiunea totale a aceleiași nationali- 
tati homogene, ce timpu lungu va trece, pana candu 
se voru șterge urmele esistentiei staturiloru germane 
separate, si cumu gubernulu centrale alu statului s’a 
marginitu numai la atatu, câ se departedie poterile 
străine, de es. pe cele" religiâse (!) din calea des- 
voltarii naționale. In adeveru, vediendu aceste, 
stamu că marmuriti facia cu acelu opti- 
mismu ■usiorelu, care a voitu se faca din Transil
vani’a Ungaria, cu o superficialitate ce semena câ 
si cumu ai închină cuiva cu unu pacharu de vinu. 
Acea politica usiorica de strada, urmata orbeace, se 
resbună pe sinesi la momentu. Deputății Transil
vaniei, câ si poporale dela turnulu Babilonului, in- 
cetara a se mai intielege unii cu alții. Insusi Fran
ciscu Deak, care simpathisâ fârte multu cu Tran
silvani’a, iu urmarea celoru mai pestritie informa- 
tiuni ’si perduse patienti’a si venise in mare con- 
fusiune. Dintre deputății transilvani încetase ori-ce 
comunicatiune. A pronuntiâ numele Transilvaniei 
semnifică unu anachronismu ce te baga in prepusu 
(suspitiune). Acumu nu mai era nici-o ideia, pentru 
care deputății Transilvaniei se fia potutu lucră îm
preuna, in cointielegere, cu taria si demnitate. 
Candu ei vorbiea in vre-o cestiune de acele, in 
care numai densii era competenti, ii incriminau de 
separatiști si’i amutiâ cu torentele de retorica a 
dogmaticei politice a ungureniloru, din care ardelenii 
nu pricepea nimicu. Atunci acestora le remase nu
mai fârte umilitâri’a rola de sioptitori, cerșituri de 
audentie, cautandu fia-care câ se ajute la nevoile 
tierei pe cale privata.

Se urmarimu si mai departe aceste confessiuni 
ale magnatiloru cu atatu mai vertosu, ca ele a- 
jungu si pana la noi, la națiunea nâstra. Densii 
adeca continua revelandu unele că aceste:

Se pâte dice, ca acea potere, care cugetă, se 
temea, grijă si privighiâ pentru Transilvani’a in 
cursu de secuii, acea potere dispăruse. De aci în
colo ni se presenta acea aparitiune singulare, unde 



unu parlamentu maghiaru ce avea se simpathisedie 
cu maghiarii ardeleni si unde a cincea parte din 
membri suntu ardeleni, aspiratiunile cele mai juste 
ale Transilvaniei, prosperitatea ei materiale si totu 
ce au voitu (maghiarii transilvani) a salva prin 
uniune, se le ignoredie si despretiuâsca cu admira
bile liniște si consecentia. Aceste nu suntu vorbe 
gdle, nici afirmatiuni arbitrarie. Celu care se in- 
doiesce in acesta puncta, se reflecte la legea na- 
tionalitatiloru, la acea rusînatdria inchiare de 
pace după unu bellu civile victoriosu, la legea des
pre scdlele comunali, la legile organice pentru co
mune, in care se coprinde nu numai abdicarea ideei 
statului maghiaru, dâra si invitamu cu ele pe na
ționalitățile nemaghiare câ se ocupe terenu". Cumu- 
ca acele nationalitati nu s’au desteptatu la momentu, 
ca adeca n’au priceputa cum se le folosâsca, acâsta 
dicu nu este meritulu dietei.

In acestu puncta dnii magnați se înstela a- 
maru, ca-ci nationalitatile au cunoscutu la momentu 
si cunoscu fdrte bine curs’a cea mai periculdsa ce 
li s’a pusu si li se mai pune prin legi de acelea. 
Celu pucinu noi romanii le pricepuramu de minune, 
ba eramu preparați câ se le vedemu asia cilm sunt 
ele, inainte de nascerea loru, pentru-ca cu- 
nosceamu bine pe sororile loru legi dintre anii 
1840 — 1849; sciuseramu si pentru-ce ne-amu ver
sata sângele. De aceea nu amu partecipatu si nu 
partecipamu nici la fabricarea loru. Fia acesta 
observate numai câ prin trecatu din partea ndstra 
si se vedemu ce ne mai spunu boierii, după cari 
vomu ajunge si noi la vorba.

(Va urmâ).

SSrasiovu in 1/13 Decembre 1876.
Deși nu avemu o plăcere deosebita de a ne 

ocupâ de camer’a unguresca, totuși facia de rigid’a 
realitate, ce ne face a semti pana la ossu, ca ne 
aflamu sub stăpânire maghiara, n’avemu in catrou, 
decatu a notiflcâ pe scurtu totu ce se intempla 
mai momentosu in sinulu acelui corpu, care fora 
de noi face legi si pentru noi.

Din notitiele luate in numerii precedenti onor, 
lectori voru sci, ca camer’a unguresca votâza in 
ruptulu capului rubricele bugetului pre an. venitoriu si 
ca a ajunsu dejâ cu votarea pana la bugetulu mi
nistrului de culta si instrucțiune publica. Câ resul- 
tatu alu desbateriloru asupra acestui bugetu inseni- 
namu mai inainte de tdte, ca maioritatea camerei 
a primitu propunerea guvernului, de a se face o 
reductiune de cinci percente in dotatiunile acordate 
basericeloru necatolice. Contra acestei reductiuni 
au vorbita deputâtii Berzevicz, Par teni u Cosma 
Gebbel si Veres, inse fora resultatu fapticu. Totu 
la desbatarea asupra acestui bugetu s’au facutu 
propuneri, câ limb'a maghiara se se introducă câ 
studiu obligatoriu in tdte scotele din tiâra, adeca 
si in cele confessionale, dedrace numai pre acâsta 
cale p6te maghiarisarea se arete resultate mai im- 
bucuratdrie. Ministrulu de instrucțiune publica este 
după parerea dlui Dpmahidy, in prim’a linia chia1- 
mata de a maghiarisâ, pentru ca sub poterea lui 
se afla junele generatiuni, si numai după aceea ur- 
mâza apoi ministrulu de interne, celu de justiția 
etc. Va se dica, domnii maghiari insisi ne spunu, 
ca miniștrii maghiari n’au se se ingrigâsca de 
buna instrucțiune, buna administratiune si adeverata 
justiția, ci numai si numai de maghiarisare si pen
tru maghiarisare.

In siedinti’a dela 9 Decembre se desbatu pe- 
titiunea studentiloru dela universitatea pestana, ad- 

* ressata catra camera din causa, ca li s’a oprita se 
faca conductu de tortie in ondrea consulelui tur- 
cescu. Stang’a estrema a intrata tdta in lupta, 
spre a aperâ plansdrea studentiloru, inse maiori- 
tateâ a lucrata pe voi’a dlui Tisza si voindu a 
evită celu pucinu unu ilOu blamagiu, a respinsu 
petitiunea si a disu, ca senatulu universității si 
auctoritatile publice au procdssu correctu, cându 

au oprita pe studenții dela o asemenea demon- 
stratiune.

— Sgomotulu celu mare despre neintielegerile 
si certele intre frații dualisti s’a mai potolita, inse 
faptulu a remasu, ca impacatiunea cea noua are se 
trâca inca presta mari dificultăți. Partit’a consti
tuționale din senatulu imperialu a dechiaratu ro- 
tundu si categoricu, ca nu pdte se primâsca prin- 
cipiele pe basea caror’a s’a planisatu organisarea 
nouei bance dualistice. Acâsta dechiaratiune se vede 
a fi bagatu ministriloru austriaci mintea in capu, 
dedrace vedemu, ca ei nice in conferintiele ce s’au 
tienutu in Budapest’a sub influinti’a domnitoriului 
n’au voitu se faca unguriloru nici cea mai mica 
concessinne. — Nemții ar voi bucurosu se amane 
cestiunea impacatiunei pana ce va trece pericolulu 
ce amenintia monarchi’a din afara, inse ungurii 
vreau din contra ie se folosâsca, de perplesitatea 
in care se afla monarchi’a din caus’a situattanei es- 
terne si credu a o esploatâ in profitulu loru, pentru 
acea ei insista a se vedd catu mai curendu cu 
banca si bancnote naționale maghiare. Astfeliu a 
remasu, câ din partea camereloru de ambele parti 
se se alega deputatiuni regnicolare, pentru desle- 
garea cestiunei bancei naționale, si dâca nice cu 
ajutoriulu aceloru delegatiuni nu se va ajunge la 
scopu, atunci nu mai remane alta, decatu câ insusi 
Domnitoriulu se taia nodulu gordianu. — Vomu 
mai reveni la acâsta mornentdsa cestiune a bancei.

* **
Lordulu Salisbury a sositu in Constantinopole 

inca in 7 Decembre si de atunci pana astadi se 
tienu conferintie prealabile, cari suntu menite de a 
prepară si asecurâ bunulu resultatu alu conferintie- 
loru regulate. Pregătirea merge inse cu anevoia; 
se vede ca diferintiele suntu mari. Lordulu Salis
bury conferâza mai desu si mai multu cu genera- 
lulu Ignatieff, care se pare a avâ mandatulu de a 
nu cede nice catu o negru sub unghia dela propu
nerile guvernului russescu, care acum ori nici-odata 
vrb se si bage pe cazaci in Bulgari’a si se o cure- 
tie de basî-bozuci, cerchesi si alte lifte barbare. 
Se pdte inca intemplâ, câ nice se nu se mai tiena 
conferintia regulata la casu, candu in urm’a sonda- 
riloru prealabili nu s’ar’ aretâ prospecte de unu 
resultatu favorabilu. Angli’a are de cugetu a pro
pune, câ se se acdrde Turciei unu terminu de siese 
luni pentru esecutarea reformeloru si după espirarea 
acestui tempu se se intrunâsca conferinti’a de nou, 
câ se controleze reformele introduse. Acâsta pro» 
punere nu promite nice unu resultatu multiumitoriu 
si pentru aceea nice nu se va primi.

— Comandantele supremu alu armatei russesci, 
marele principe Nicolae Nicolaieviciu, la trecerea sa 
prin Moscovi’a catra Chisienevu fii primitu cu mare 
entusiasmu de catra poporatiunea de acolo. Prin
cipele si cu suit’a sa merse mai antaiu in monasti- 
rea Troizka-Cerchevu, unde dimpreună cu suit’a sa 
primi bineouventarea dela archimandritulu. După 
aceea insocitu de guvernatorulu generata principele 
Dolgoruchi merse in catedralea archangelului Mi- 
chailu si apoi in catedralea Uspenski, unde fii bine- 
cuventatu de catra metropolitulu. Marele principe 
fii apoi invitatu la dejunu la guvernaio.’ulu Dolgo
ruchi, care redică unu toastu in ond.’ea marelui 
principe si dise intre altele: „Este o mare ondre 
pentru mine, ca comandantele supremu alu armatei 
russesci merge din cas’a mea la implinirea missiu- 
nei ce ’lu astâpta, la fapte mari de arme si res- 
belu“.

— Diariului „Gorreap. Politica* i se scrie din 
Odess’a, ca comandantelui supremu alu armatei de 
sudu i se va da si o cancelaria de persdne civile, 
constatatdria din 65 funcționari de administratiune, 
cari au se urmeze armatei in Bulgari’a si indata 
ce va intră aruat’a acolo, se ta in mana adminis- 
tratiunea tierei.

— Din Varsiovi’a se scrie, ca in primele dile 
ale lunei curinte au aparutu in Russi’a unu ucasu 
alu imperatorelui, care regulâza administrarea pro- 
vincieloru străine. In sensulu acestui ucasu doman- 
dantele armatei russesci, indata ce ar’ intră pe 
territoriulu unei poteri amice se caute cu ajutoriulu 
comissariului civilu, ce i 86 va da la dispositiune, 
a se pune in intielegere cu auctoritatile administra
tive din acea provincia. La casu inse, candu ar- 
mat’a imperiale ar’ ocupâ vre o provincia inimica, 
atunci comandantele armatei denumesce indata unu 

gubernatoru generata, care va luă in mana condu
cerea affaceriloru.

—- Angli’a din partea sa a slabitu din ze- 
lulu celu mare, cu care începuse a se opune pla- 
nuriloru russesci. Diariulu „The Financiar" dice, 
ca Angli’a se va multiumf, la casu candu armat’a 
russâsca ar’ intră in Bulgari’a, cu ocuparea Con- 
stantinopolei, spre a impedecâ ori-ce atacu alu rus- 
siloru contra capitalei imperiului ottomanu. De 
altmintrelea opiniunea publica in Angli’a se pro- 
nuncia la fia-care ocasiune contra politicei bellicâse 
a guvernului si respective a lordului anglesu Bea- 
consfield, despre care Bright dice, ca cu limb’a lui 
imprudenta face mai dificile mantienerea păcii, si 
declara, ca Angli’a nu pdte face mai mare bine 
poporatiuniloru creștine din Turci’a, decatu dâca va 
spriginf propunerile Russiei. Celebrulu istoriografii 
anglesu, dlu Carlyle merge inse si mai departe si 
dice, ca in tempu de dduedieci de ani de conces- 
siuni din partea Europei, turcii n’au invetiatu de
catu cum se ajunga la măcelurile din Bulgari’a, ca 
loculu loru nu mai este in Europ’a si ca trebue se 
parasâsca pentru totu-deaun’a coast’a Bosforului.

— In 8 Decembre s’a tienutu in Londonu o 
conferintia anti-turcâsca sub presiedinti’a ducelui 
de Westminster. La acâsta conferintia au luata 
parte preste o miia de deputată din tdte partite 
tierei, intre aceștia si GHadstone, episcopulu de 
Oxford si mai multi membri ai parlamentului. Cu 
acesta ocasiune s’a accentuatu, ca guvernamentulu 
turce8cu este Decompatibilu cu civilisatiunea euro
peana, ca nu este nice unu prospectu, câ guvernulu 
turcescu se esecute vr’odata reformele cerute de 
Europ’a. Scopulu principate alu conferintiei fii, câ 
se se sitesca guvernulu a merge mana in mana cu 
Russi’a si a taiâ Turciei ori-ce sperantia de aju- 
toriu din partea sa. — Totu in aceeași di sâr’a 
se tienîi apoi o adunare sub presiedinti’a lui Shaf- 
tesburg. Adunarea se declară contra dominatiunei 
turcesci in provinciele creștine. Gladstone dise, ca 
tiâr’a desaprdba politic’a guvernului, care favorisâza 
pe Turci’a si pentru care numai Disraeli este res- 
ponsabilu. Turci’a a violata tratatulu de Parisu; 
poporulu anglesu nu se invoiesce, câ Salisbury se 
spriginâsc’a in conferintia pe Turc.’a, dedrace a- 
câst'a insâmna a sprigini tirani’a si corruptiunea. 
Spre a curmă dominatiunea absoluta a Turciei in 
Bulgari’a, Bosni’a si Erzegovin’a este necessaria 
interventiunea. In fine Gladstone ’si esprimă re- 
cunoscinti’a facia de imperatorele si poporulu rus
sescu si dise, ca Angli’a trebue se contribue la 
oper’a de eliberare a crestiniloru din Orienta.

— O foia francesca publica unu telegramu 
din Berlinu, in care se dice ca, fiindu intrebatu 
principele Bismark, dâca Germani’a ar esî din neu
tralitate la casu candu Angii’a ar’ ocupâ o parte 
din territoriulu’turcescu, ar fi respunsu, ca in ca- 
sulu acel'a Angli’a ar fi considerata ca voiesce se 
te garanție câ si Russi’a prin ocuparea Bulgariei, 
si ca guvernulu germânu n’ar luâ parte pentru 
Russi’a, ci ar remanâ neutra.

— Din Constantinopole se comunica, ca intre 
marele viziru si Midhat-pasi’a esiste unu conflicte 
flagranta. Spiritele sunt fdrte aprinse in ambele 
partite; eventualitatea unui conflicte inspira guver
nului o teama asiâ de mare, incatu concentrâza in 
Stambulu trupe considerabile de armata. Liniscea 
publica este cu atatu mai amenintiata, dedrace 
Midhst pasi’a este de unu caracteru energicu si 
resolutu, care scie pune in regula pe poporu; Din 
nenorocire Sultanulu Abdul Hamid înclina spre 
marele viziru si este influintiatu de cumnatulu seu 
Mahmud. Damad-pasi’a cere dela sultanu, câ se
ta aresteze pe Midhat, dedrace prin realisarea re
formeloru lovesce de-adreptulu in poterea sa su
verana.

11 o m a n i a.
(Continuare despre situatiune.)

Cele mai multe diaria austro-unguresci avura 
in timpulu din urma mare bucuria, ca in Bucuresci 
ar’ fi proruptu crisa ministeriale si ca voru urma 
in curendu demissiunile. Noi nu avemu ce se as
cundeam : ministeriulu Brateanu este incungiuratu 
de intrige interne si subminata din afara, din stra- 
inetate; dâra actualile intrige s’au sparta ârasi in 
capulu celoru cari le urdisera, si cu atatu mai 
usioru, cu catu dn. Ioanu Brateanu si mai toti co
legii sei, anume dd. Nic. Ionescu, Dim. Sturdza, 
Vernescu nu tienu nimicu la portfoliele loru de 



miniștri si suntu gata se le depună ori-si candu in 
manile Domnitoriului. Corespondenții diarieloru ji
dovești scrise nemtiesce, au scornitu faime de con
flicte, sub pretestu, ca senatulu ar’ fi alesu pe dD. 
M. Cogalniceanu de v.-presiedente, pentru că d-s’a 
se se iă de capu cu foștii sei colegi, apoi ca. sena
tulu nu ar’ vrea se dă afara (conformu legei de 
immunitate) pe foștii miniștrii si acuma senatori 
dd. L. Oatargiu, I. M. Florescu, G. Cantacusinu. 
Lectorii sciu, ca camer’a cea alâsa de nou decre
tase in văr’a trecuta darea in judecata a fostiloru 
miniștri mai alesu pentru abusu de potere, ăra co- 
missiunea alăsa si insarcinata cu investigatiune său 
cumu se dice in Romani’a, cu instrucțiunea proces- 
sului, dupa-ce lucrase cateva luni de dile, substernîi 
operatele sale camerei si cerii că cativa miniștri se 
fia dati in judecata. Dâra pe cei cari suntu depu- 
tati său senatori, ii apara legea immunitatiei, de 
sub care-i păte trage numai corpulu legislativa 
Cămer’a deputatiloru află, ca faptele numitiloru 
foști miniștri ar’ fi calificate, că densii se fia dati 
in judecata; deci adressandu-se catra senatu, ceru 
estradarea celoru trei membri ai sei. Acăsta se in- 
templă intre 12/24 si 16/28 Nov. a. & Acuma 
că si in văr’a trecuta se născură cestiuni de prin
cipiu in lipsa de una lege precisa despre responsa
bilitatea ministriloru. Discussiunile cate âu decursu 
in senatu asupra cașului acestuia suntu prea inte- 
ressante. Unii senatori se inceroă se incurce si pe 
ministeriu in conflictulu escătu intre ambele cor
puri legislative; dăra miniștrii potea se le respundia 
precum s’a si intemplatu: Gubernulu nu cere darea 
in judacata a antecessoriloru sei; camerja cere, 
alegeti-ve lucrulu cu ea. Preste acăsta inșii cei 
inculpați cerura că se fia dati in judecata la tri- 
bunalulu pe care-lu va denota camer’a deputatiloru, 
ca-ci densii nu se temu de nici-o judecata. Cu 
tăte ăceste, in secțiunile senatului majoritatea loru 
respinse propunerea camerei si acuma conflictulu in
tre cele dăue corpuri legislative era se fia defini- 
tivu. In siedinti’a plenaria luă cu totuîu alta fa- 
Cia. Renumitulu barbatu professorulu de drepturi 
dn. M. Bosianu, senatoru si jurisconsulta consum- 
matu, asiediă cestiunea pe basele ei firești probandu 
senatului, ca camer’a deputatiloru nu avea nici-o 
necessitate legale de a cere auctorisatiunea densu
lui, si ca dăca totuși facil acăstu păsu, a fostu nu
mai din deferentia catra auctoritatea senatului. In 
acelasiu sensu cuventă si senatorulu Alex. Giani, 
reclamandu dreptulu comunu pentru toti ceta- 
tianii, fia miniștri fia particulari, apoi inchiăie di- 
cufldu, ca de se va produce conflictulu, culp’a o vă 
avă numai senatulu, candu ar’ respinge cererea le
gitima a camerei, fora că se păta produce argu
mente de valăre. Vediendu miniștrii, ca mai multi 
senatori cauta proteste că se traga si pe gubernu 
iii cobflictu, participară si densii la desbatere prin 
dd. Dim. Sturdza ministru alu lucrariloru publice 
si prin dn. Statescu, min. alu jusitiei, cări in fine 
considerahdu-se solidari cu camer’a, in care minis- 
teriulu nu combătuse votulu ei, declarara, ca dăca 
senatulu va respinge invitatiunea camerei, guber- 
nulu va considera respingerea că vota de neîncre
dere. In fine in siedinti’a din 3 Dec. n. (dumineca) 
dn. Nic. Ionescu ministru de esterne intr’unu dis- 
cursu illustru puse cestiunea neteda asia: „Sena
tulu trebue său se acărde său se refuse puru si 
simplu in modu peremptoriu auctorisatiunea ceruta". 
Cu acăsta propunere cathegorica se curmara dintr’o- 
data tăte calile strimbe si apucaturele piezisie, ăra 
senatulu adoptă cu 47 de voturi contra la 10 pro- 
positiunea emendata de dn. Bosianu asia: „Sena
tulu acărda (dă) auctorisatiunea ceruta de catra ca
mera, fora a prejudeca intru nimicu la procedur’a 
ce se va introduce prin legea relativa la responsa
bilitatea ministeriale, pe care gubernulu o va pre- 
senta camereloru spre a se lua la desbatere."

Cu aceste conflictului i s’a frânta gătulu si 
corespondenții străini remasera budiati. Si adeca 
ce a fostu tăte aceste? Nimicu alta, decatu ceea 
ce se intemplâ in trecuta fărte desu in Ungari’a 

intre cas’a Deputatilorn si intre a Magnatiloru, in ! 
Transilvani’a intre regalisti si deputati, asemenea 
si' pe airea.

In 16/28 Nov. se mai intemplase unu alta 
incidentu in senatu. Dnului Desliu, senatoru libe
rale, dăra cevasi cam lipsita de tactu, ei casiunase 
a depune mai de înainte la presidiu una interpela- 
tiune de mare gravitate, prin care era se întrebe 
pe gubernu, dăca este adeveratu, ca ministrulu ac
tuale alu justiției si respective gubernulu intregu 
ar’ fi pusu parchetulu (terminu franc., adeca pe 
procurori) la dispositiunea, la poruncile comissiunei 
investigatărie si ar’ fi compromisu in modulu acesta 
independenti’a justiției, cu alte cuvente, ministeriulu 
actuale s’ar’ porta intocma că celu cadiutu. In 
acea di ei casiună totu dlui Desliu a declară, ca e 
decisu se a m a n e (prorogare) acea interpelatiune 
a sa, din causa „ca ne aflamu in epoca si impre- 
giurari grele, candu unirea trebue se predomine 
intre toti romanii". Miniștrii inse si anume 
alu justiției, alu lucrariloru publice si de interne 
răniți in sufletulu loru pentru inculparea grea arun
cata in publicu cu atata usioratate, pretinsera cu 
tăta energi’a, că tocma din caus’a impregiurariloru 
grele acea interpelatiune se se iă nesmintitu in 
desbatere si inca in celu mai scurta timpu, spre a 
se face lumina, ca-ci nu păte fi permisu, că tocma 
acuma se sufere prestigiulu gubernului; se sufere 
părsăn’a, se se duca ministrulu convinsu de culpa, 
dăra auctoritatea gubernului se fia aparata. Dn. 
Dim. Ghica (principele) iute la mania că totudeăuna, 
se scolă asupra ministrului de interne pentru nimica 
tăta, ca-ci dlui Vernescu ei venise a subride la au- 
direa unei frase, si se apucă se’lu spele cu cără
midă, pana candu dn. v.-presiedente M. Cogalni
ceanu se vedta necessitatu a-lu chiama la ordine. 
Incidentulu se inchiaiă prin aceea, ca dn. Desliu 
-si retrase interpelatiunea cerendu că se se stărga 
cu totulu dela ordinea dilei.

De altumentrea, celu care va citi „Monitorulu" 
pe fia-care di cu atențiune, curendu va afla, ca 
desbaterile parlamentarie suntu influintiate fărte 
multu de gravitatea estraordinaria a situatiunei. Ele 
decurgu, amu potă dice, in presenti’a armatei puse 
pe pitioru de bellu, in audiulu unui corpii de a- 
prăpe 30 mii cantonatu in capitala si prin pre- 
giuru, in așteptarea din Septemana in septemana a 
corpuriloru armatei russesci, cu ănimele pline de 
ingrijare, ca pe la cetatile danubiano se potu in- 
templa bombardemente intre russi si turci, prin 
care ar’ cauta se sufere si cele romanesci, cu pre
simțire, ca dăca Părt’a otomana se va incapetiena, 
că se respingă dreptele si nedispuiabilele preten- 
siitai ale natlunei romanesci coprinse in știutele 
memorande, supremulu comandante alu armatei ro
manesci principele Carolu I se va vedă necessitatu 
a face pe facia causa comuna cu Russi’a, si a pap 
ticipa prin urniAre in modu activu la operatitinilb 
militarie. In situatiune că acă&ta e lucru firescu, 
că desbaterile parlamentarie se fia mai irritate că 
oricandu altadata si că passiunile se colcaia mai cu 
vehementia. Ferice de aceia, cari se potu domina 
pe sine.
Despre necurmatele insulte cate se aruncă pe fia- 
care di de catră preSs’ă austro-tlnglităscâ asupra 
corpului de oficiari si a intregei armate romanesci, 
se iă nota in Romani’a si se crestădia bine. Fiți 
incredintiati, ca dăca numai a diecea parte din a- 
cele ar’ coprinde adeveru, supremulu comandante 
s’ar' abtienă a lauda ou atata căldură tienut’a si 
tăte virtuțile militări ale ostasiloru tierei. Dăra 
va da Cbriulu ocasiune si soldatului României, că 
se arate lumei ceea ce păte densulu.

Brasiovu in 12 Decembre. Dupa-ce se pu«- 
sese inca in Octobre ărna grea cu geru, înainte 
cu vro doue-spre-diece dile incepîl se bata austrulu, 
care duse tăta neu’a de pe campu si siesu, si a- 
cum de cate-va dile plăua multu, din care causa 
drumurile, si altmintrelea reu ingrigite de cativa 
ani incoce, se strica tare.

Intre altele populatiunile năstre conțiuua de 
a fi ingrigiate, ca si pe aicea comerciulu ar’ mai 
prinde ceva aripi, dăca creditulu patriei nu s’ar 
sgudui mereu prin fallimente mai vertosu din afara 
cari ne influintiăza si pe noi. Industriarii au iu- 
ceputu se mai inviue din causa, ca in Romani’a se 
ceru mai multe manufacture necessarie armateloru, 
cum caltiaminte cu miiele de parechi, panura, sie- 
laria, funaria, charteia etc. etc.

Familiele cu copii suntu fărte ingrigiate, de 
candu anghin’a difterica inceph ărasi se decimedie 
printre prunci, mai alesu pe la Muresiani (M. Vă- 
sârhely) in orasiu si pe la sate, apoi si pe la 
Clusiu, Oresteia etc. Este fărte necessariu, că pă
rinții se nu suferia pe copiii loru in societate cu 
copii necunoscuti, nici se-i sărute nimeni, nici se-i 
lase la familii, despre cari nu sciu siguru, dăca se 
afla sanetăse, ăra in casu de periculu se chiarne 
iute pe medicu. Este unu morbu orientale acest’a, 
adusu din Algiru la Franci’a, de acolo la Galați, 
de uude se latî preste tierele năstre, blastematu că 
ciuma; uneori ataca si pe ămeni mari.

Noutati diverse.
(Parastasu pentru rep. M. Andreiu 

Siagun’a.) Conformu conclusului sinodalu die 
1874, memori’a neuitatului Archiepiscopu si metro- 
politu Andreiu baronu de Siagun’a s’a ser- 
batu eri in 30 Novembre st. v. in tăte besericele 
din archidiecesea Sibiiului. Acăsta serbare s’a se- 
versitu si aici in Brasiovu in unu modu demnu de 
faptele marelui barbatu. Junimea dela scolele cent
rale de aice cu flamur’a serbatorăsca in frunte, in- 
socita de corpulu professoralu, de efori’a gimna- 
siului si de alti numeroși barbati romani de aici 
merse la ărele 9. a. m. iu beseric’a sântului Nico- 
lae, unde asistara la celebrarea parastasului in me- 
mori’a marelui barbatu. Inse nu numai pentru in
stitutele de invatiamentu, ci pentru totu publiculu 
romanu din Brasiovu fu acăsta dî o dî de ser- 
batăria.

(Pentru prossim’a adunare) a comi
tatului Brasiovu, convocata pe 18 Decembre si di- 
lele urmatăriele, obiecte: Mai multe ordinatiuni mi
nisteriali in affaceri de dare, despre manipulatiunea 
cu bănii copiiloru orfani, mai multe cause, cari a- 
tingu organisatiunea comitatului, unăle affaceri re- 
feritărie la averea cetatii Brasiovu, si in fine doue 
petitiuni ale altoru comitate. Siedintiele se tienu 
in sal’a din cas’a consiliului comunalu. Invitatiu- 
nile s’au facutu in cele trei limbi ale statului;

(Principele Cercavschi) eBte denumita 
de catra guvernnlu russeăcu de comissariu civilu 
pentru Bulgari’a. Missiunea acestui comissariu este, 
a pune in viătia reformele, ce Russi’a voiesce a le 
introduce in Bulgari’a.

— Diariale maghiare latira faim’a, ca comu- 
nicatiunea intre Romani’a si Transilvani’a s’ar’ fi 
ingreunatu din caus’a evenimenteloru bellice, ca-ci 
romanii făcu dificultăți la trecere. Din acăsta faima 
nimicu nu este adeveratu mai multa decatu numai 
atata, ca dilpa*ce auctoritatlle politice maghiare au 
spionatu si thicanatu pana acilea pe mulțime de 
romani caletori sub pretesty, ca ar’ fi candu emis- 
sari dacoromanesci, candu spioni muscalesci, asia 
dela unu timpu incăce auctoritatile politice roma
nesci privindu in acăsta procedura o specie de ho- 
stilitate ascunsa clandestina si unu ce deaterrorisa, 
au inceputu a lua mai bine la ochi pe acea mul
țime de maghiari si armeni maghiarisati, cati mergu 
si vinu necurmata preste fruntarie; romanii nu’i 
intrăba de nimicu, nu’i chicanădia intru nimicu, 
numai catu le urmarescu pașii, mai alesu de catra 
Dunăre, că nu cumva maghiarii se faca vreo secă
tură cu turcii pe la vreo stațiune undeva. Mai 
departe insusi „Buk. Hiradă" marturisesce in gur’a 
mare, ca multimei de maghiari colonisati in capi
tale si pe airea nu li se atinge nici perulu din 
capu; nu li se face nici sila cu cuartirele de sol
dați, dăca suntu suditi austro-unguresci, dăra ca 
primescu ei de buna voia soldați care vră, care nu, 
e scutita. Atata e totu.

— In Murasiani (M. Văsârhely) facil fal- 
limentu unii advocata, despre care diariale maghiare 
spunu, ca acela in viăti’a sa nefericise pe fărte 
multi ămeni aruncandu’i in concursu, său altumen
trea spoliaridu’i de averi. Toti se bucura de că
derea lui („Ebred." etc.)

— Scandalele din Dev’a nu se mai 
curma. Măi tieneti minte pe celu de asta-văra. 
De atunci dn. Madzsar Jănos exdirectoru dela scăl’a 
pedagogica de acolo titulata „Az igazsăg szava"



(Vocea adeverului), in care descopere la scandale 
despre dn. Răthi Lajos si de dn. Gdnczy Pâl con- 
siliariu ministeriale, care numise pe Madzsar tur- 
buratoriu de pace si dacoromanistu, apoi midiulocf 
destituirea lui. „tâbredâs* (nr. 57) dice, ca Madzsar 
are dreptate intru t6te, ca-ci ausu numitii „liberali* 
-si făcuseră de capu. N6ue ni s’ar’ parâ, ca 
Madzsar nu se potuse familiarisa cu ide’a, ca pe 
romanii din comitatulu Hunedârei ’i-ar’ potâ ei ma- 
ghiarisâ si calvini asia curendu, cumu credea Râthi, 
pre candu se esecutase in 1871 comedi’a cea mare 
dela Brasiovu cu scirea lui Gdnczy, Tanârky, Mol- 
nâr Aladâr et Compani’a tdta dela Clusiu si Buda- 
Pest’a, pre candu era se se pună si Associatiunei si 
la t6ta cultur’a romandsca funea in gtitu.

— Unele diuarie spunu, ca romanii din nu- 
merâs’a comuna Borgo-Prundu (in dist. Naseudu) 
s’ar fi revoltatu pentru asupriri agrarie. Noi nu 
avemu nici o scire despre acestu nou incidentu 
agrariu.

— Caus’a plecarei rapedi a unui regimentu 
din Bucuresci spre Dunăre fu scirea venita, ca 
basî-bozucii si alti turci bandiți trecu Dunarea sdu 
in insulele romanesci, taia pădurile, fura vitele si 
omâra 6meni, adeca tocma câ in an. 1854. Toți 
cati cutddia a trece in modulu loru barbaru ’si 
voru lasâ 6ssele pe pamentulu romanescu, 6ra suf
letele loru au se sb6re in raiulu Ini Mahomedu. 
Popolatiunile din cetatile danubiana Giurgiu si Ca- 
larasi, caroru le-a remasu suvenirea din trecutu, 
erâ p’aci se încarce si se plece in laintrulu tierei. 
Se nu aiba nici o frica, au trecutu acele dile de 
infami’a.

(Grandina si sloiuri de ghiatia.) In 
unu districtu alu Iamaicei s’a intemplatu in 8 Oct. 
a. c. unu evenimentu ne mai pomenitu pana acum 
in istori’a minuniloru naturei. O căldură nesufe
rita, care făcuse de termometrulu se urcase la 92 
graduri Fahrenheit, prevesteâ sosirea unei furtune 
mari. Furtun’» sosi precedat» de tunete tari si ful
gere neobicinuite. In locu de ploia incepfl inse se 
cada grandina, care la inceputu erâ de marimea 
unui bobu de mazere, 6ra cele ce urmara erau 
sloiuri de ghiatiu de doue schiâpe in diametru. 
Formele loru erau din cele mai fantastice. In 
tempu de unu patrariu de 6ra i se oferi lumei unu 
spectaculu dintre cele mai singulare: câmpii de 
verdâtia tropicala acoperite cu sloiuri de ghiatia 
stralucitârie, care in viâti’a sa nu vediuse si nu 
atinsese ghiatia erâ intr’o încremenire neesprimata 
Acestu fenomenu oferă invetiatiloru destula materia 
pentru cercetări scientifice de mare importantia. 
— Noi pe aici avemu destula ghiatia, ddr aceea 
totu n’amu patit’o, câ vâr’a se capetamu sloiuri 
de ghiatia din nuori. Dâca ne trebue vdr’a ghiati’a 
trebue se ne ingrigimu din ârna.

(Inundatiuni.) Unu telegramu din Adria- 
nopole ne spune, ca in urm’a esundarii riuriloru 
Mariti’a si Tundsa, cari se împreuna âcolo, părțile 
cele mai inferidre ale orasiului Adrianopole fura 
inundate asiâ de tare, incatu se dirimara vr’o miia 
de case si se innecara mai multi dmeni. Alta scire 
electrica din Londonu dela 6 Decembre anuncia, 
ca in mai multe parti ale Angliei se iviră tempes- 
tati grele si inundatiuni infricosiate. La Peterhead 
s’au innecatu trei nâi norvegiano; dintre cei 24 
de matrosi, cari se aflara pe nai, nu scapă nice 
unulu.

(Russi’a tiparesce proclamatiuni 
romane.) Din Chisienevu se telegrafia cu datulu 
6 Decembre, ca dela tipografi’» universității din 
Moscovi’a au sositu acolo 100 de mii esemplare 
ale unei proclamatiuni romane, cari se voru îm
părți poporului la pasirea armatei rusesci pe terri- 
toriu romanu. — Ni se pare ca si acdst’a este 
numai o scornitura analdga cu cea din dilele tre
cute, care diceâ, ca arsenalulu si archiv’a statului 
din Bucuresci s’au stramutatu la Tergovisce.

(Intre Romani’a si Angli’a) inca s’au 
statoritu punctele pentru inchiarea unei conventiuni 
comerciale, „London Gazette* publicâ o declarare 
dela 30 Novembre subsemnata de Carolu Derby si 
de agentulu romanu Ghica, prin care se reguldza 
provisoriu relatiunile de comerciu dintre Angli’a si 
Romani’a, pe basea dreptului accordatu natiuniloru 
favorisate. Nu preste multu se va inchiâ conven- 
tiunea definitiva.

(Una fundatiune grandldsa) facil epis- 
copulu r. c. din Neutra in Ungari’a cu ocasiunea 

serbarei iubileului de 25 ani câ episcopu. 200,000 
fi. si 1000 galbini sacrifică pentru stipendiu la 15 
studioși din gimnasiale Neutra, Trencinu si Szillein, 
cate 80 fi. anuali. Astfeliu de toaste amu dori se 
se redice si intre romani.

(D i f t e r i t i s) bdla de pântece, domina la 
Dev’a in mesura asia de acuta, incatu fisiculu co
mitatului află neaparatu a propune închiderea scolei 
pe vr’o 8 dile.

Mai nou.
La Constantinopole, după ce Salisbury si Ig- 

natieff convorbiră lungu Tempu cu sperare de coin- 
tielegere impressiunile urmate suntu favorabile păcii. 
Catu privesce la autonomi’» provintieloru turco- 
crestine se unescu plenipotentii, numai in caus’a 
garanției, ce e a se da de Turci’a, se impartira 
opiniunile in conferintiele premergatârie.

D. Demetriu Brateanu a plecatu la Con
stantinopole, câ tramissu extraordinariu alu Domni- 
toriului României.

Representantele din Belgradu alu Austro-ung. 
e avisatu a cere satisfactiune dela gubern. serbescu, 
pentru-c» a opritu si cercetatu vasulu Radetzky. 
D6ue monitârie austro-ung. pe Dunăre au plecatu 
la Semlinu din caus’a acâsta.

Constantinopole, 8 Decembre. — Doui 
muntenegreni au fostu arestați Mercuri in palatulu 
lui Midhat-pasi’a; ei aveau intentiunea se’lu asasi
neze. O cercare formata cu scopulu de a rapf pe 
fostulu sultanu Murad si de a-Iu conduce la Odes- 
s’a, a fostu descoperita Marti’a trecuta. Patru in- 
dividi au fostu arestați, intre cari doui turci, unu 
polonesu si unu grecu, fostu ajutoriu de dragomanu 
la ambasad’a anglesa. Se pare posibilu, ca pote
rile se voru invol in privinti’a organisarii ce trebue 
propusa pentru Bosni’a, Hertiegovin’a si Bulgari’a; 
d6r’ mai suntu inca divergintie de opiniuni in pri
vinti’a cestiunii garantieloru.

Constantinopole, 5. Decembre. Generalul 
principele Ghic’a, agentulu României, a avutu 
sambata o întrevedere cu marele veziru, la resie- 
dinti’a acestui’».

Cu t6ta stim’a ve rogu, se binevoiți a dâ locu 
in diariulu ce redige-ti, urmatârei:

Provocare "^1 
catra toii creditorii mei 
in genere si ceia, cu cari amu avutu dela anulu 
1846 incâce legaturi si affaceri comerciali in 
specie, si anume: din Vien’a, Pest’a, Bra
siovu, Reginulu sas., Sieghisidr’a si 
Gy6-szt-Miklos, ori din negotiatoria dela an. 
1846 cu plute, ori dela anulu 1866 cu măr
furi de bolta, câ: dela publicarea acestei pro
vocări in terminu de UHU unu se se insinueze 
sdu directe la mine in Gy6 TOlgyes, sdu prin 
judecători’» reg. din Gyâ-szt-Miklos — spre a-i 
escontentâ, cu atatu mai vertosu, ca-ci după espi- 
rarea acestui terminu voiescu a face dispusetiuni 
asupra averiloru mele, prin cari ori-ce pre- 
tensiune neinsinuata va deveni neincassabila, 
si, Sframutandu-me din acestu regatu in patri’a 
mea natale — Greci’a — prin aceea va incetâ 
si possibilitatea d’a me mai atacâ pre basea legiloru 
in acestu regatu maghiaru, cu atatu mai vertosu, 
ca eu dela publicarea acestei provocări înainte me 
lasu de ori-ce intreprindere comerciale.

Totu-deodata rogu prin acâsta a mea provo
care si pe On. Redactiuni ale diarialoru maghiare 
si germane — officiâse — spre publicarea acestei 
provocări scl.

Gy6 Tolgyes in 22 Novembre 1876.
1—3 Ioanne Spiru.

(Sîttpvț Iuavv.)

Pravulu Seidlitz
din

stabilimentul» lui Moli.

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 constatatu de 
repetite ori falsificarea firmei si a mareei mele scutitdrie ; 
pentru aceea admoniezu si făcu atentu pe onor, publicu, câ 
se se feresca de a cumperâ asemeni falsificatiuni, cari suntu 
preparate cu scopu de a insielâ.

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

Se afla genuinu la firmele însemnate mai la vale cu

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

Acest’a este medicamentulu celu mai siguru si de mai 
mare incredere, mediculu propriu intru ajutoriulu omenimei 
suferinde la totu feliulu de inflamatiuni interne si esterne, 
contra celoru mai multe morburi, vulnerari de tdta 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 asiâ numiteîoru 
pocituri seu intiepenituri, candu in urm’a unei receli unu 
membru alu corpului nu se mai pote mișca, cu unu cuventu 
contra morburiloru si vetemariloru de tâta natur’a.
Se capeta in butelidre dimpreună cu instrucțiunea 
necessaria spre a se potd folosi cu 80 cr. val. a.

Genuinu' numai la firmele însemnate cu f.
Untura de pesce

de
jMi. ZEZroIxn <£c Comp, 

in Bergen (Norvegi’a).
Acesta untura oste unic’a, care intre tâte 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 fl. v, a.

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

in Vien’a.

* Brasiovu: (xf*) Eduard Fabick, 
_L> apothecariu; (x*) Ferdinand Jekelius,
apothecariu; (xf) S. P. Mailatu; (x) Demeter Eremia; 
(x) Ed. Kugler, apothec.; Bistl'itia: (x) Carolu Lang, 
apothecariu ; Dev’a : (x) Greg, L e n g y e 1, apothecariu ; 
Deesiu: (xf*) Sam. Kremer; Sant-Jlartinu: (x) Ed. 
Fischer, apoth.; Alb’a-Iuli’a: (xf) -Tul. Frohlich, apo
thecariu; Sibiiu: (xf) C. Muller, apoth.; (x*) Friedericu 
Thallmayer; (x*) F. A. Reissenberger; Uior’a: (x) 
Al. C. Ujvâry, apothecariu; Tergulu-JIuresiului: (x) 
M. Bucher; lli’a muresiana. (x) C. Hof'finger, apo
thecariu; Mediasitt: (xf) J. F. Guggenberger; S, Sa- 
besiu: (x) J. C. Reinhardt, apothecariu; Petrosieni: 
(x) G. Gerberț, apothecariu; Rupea (Cohalmu): (x) Ere- 
dii lui Sam. Nagelschmidt, apoth.; Slgînsldra: (x) 

(12) Josifu B. Teutsch.

Cursurile
la bursa in 12 Decembre 1876 stâ asia:

Galbini imperatesci — _ 5 fl. 97 cr. v. a.
Napoleoni — IR! — 10 n io’/2 » fl
Augsburg — — — 115 n 50 fl fl
Londonu — 126 50 fl »
împrumutul u naționala — 66 fl 50 » fl
Obligațiile metalice vechi de 50/0 60 a 20 fl fl
Obligațiunile rurale ungare 73 » 25 fl fl

fl fl temesiane 71 fl — fl fl

fl transilvane 71 » 75 fl fl

» n croato-slav. 84 fl 50 fl fl
Acțiunile bancei — — 819 » — fl fl

„ creditului — — 136 fl 20 fl fl

Redactorii respundietoriu si Editoru

IA0OBU MURESIANU.
Editiunea: Cu tipariulu lui

IOANE GOTT si fiiu HENRICU.


