
Qazet’a ese de 2 ori; Joi'a si Duminec’a, 
Fdi'a, candu concadu ajatdriale. — Pretiulu: 
pe 1 anu 10 fi., pe ’/»3 fi. v. a. Tieri esterne 12 fi. 
V. a. pe una ana sda galbini mon. sunatdria.

Se prenumera ia poștele c. bî r., 6Î pe la 
DD. corespondenți. — Pentru serie 6 or, 
Tacs’a timbrala a 30 or. de fiacare pu

blicare.
Aranlu XXXIX.

&r. 44, Brasiovu 22|10 Iuniu 1876.

ISrasiovu in 21 Iunhri876.
Camer'a ungurdsca se prorogă, in 17 pana in diu- 

metatea a d6u’a a lunei lui Septembre. Mai inainte 
de prorogare deputatulu Irânyi interpellă pe mini
strulu presiedinte Tiaza, ca ce influintia a avu tu 
schimbarea guvernului in Constantinopole asupr’a 
politicei esterne a Austro-Ungariei? Dlu prirnu mi
nistru respunse, ca inca nu se p6te prevedd gravi
tatea acestei schimbări, inse atat’a p6te se asecure, 
ca prin acdst’a nu s’a schimbatu intru nimicu sco- 
pulu conferintiei dela Berlinu, nice tendinti’a paci- 
ficatăria a politicei austro-maghiare. — Camer’a a 
luatu actu despre acestu respunsu, cu tdte ca in- 
terpellantele observă cumca alianti’a celoru trei im- 
peratori p6te duce monarchi’a auatro-maghiara in 
mari complicatiuni si pericule.

Asemenea si deputatulu Svetozaru Mi le ti ci u 
presentă unu proiectu de resolutiune, prin care cerb, 
că diplomati’a austro-maghiara se mediulocdsca atatu 
la Pdrt’a otomana, catu si la poterile europene, că 
provinciale rescolate se capete o independintia in
terna, că si statele Romani’a si Serbi’a. Ddr’ si 
afara de acdst’a, monarchi’a nâstra se se abstiena 
dela ori-ce interventiune, se recunâsca pe insurgenți 
pe potere beligerante, si se nu impedece nice-decatu 
pe cetatienii sei de a da ajutoriu partiloru belige- 
ranti pe cale privata si in unu modu, care nu co- 
lide cu neutralitatea monarchiei. — Se intielege 
de sine, ca acestu proiectu de resolutiune nu s’a 
primitu.

— Evenimentele din Constantinopole ne re- 
v6ca in momoria sent'nti’a romandaca, care dice, 
ca pre cine vreau dieii se-lu pdrda, aceluia i iau 
mai inainte de t6te mintea. Dilele aceste se mai 
intemplă in capitalea Turciei unu actu de omoru, 
o tragedia sangerdsa, care ne intaresce in con
vicțiunea, ca domnirea osmaniloru in Enrop’a va 
apune in tempulu cele mai de apr6pe. In ndptea 
de 15 spre 16 Iuniu a. c. miniștrii turcesci tienura 
consiliu in cas’a lui Midhat pasi’a, candu unu of- 
ficieru, care nu de multu fu destituita, intră in 
sala, unde miniștrii se consultau si cu unu revolveru 
omori mai antaiu pe ministrulu de resbelu Hus- 
sein Avni-pasi’a, apoi pe ministrulu affaceri- 
loru esterne Richad-pasi’a, vulneră greu pe 
ministrulu marinei Kaiserlik pasi’a si omori mai 
departe pre unu servitoriu alu marelui viziru si 
pre unu servitoriu alu lui Midhat-pasi’a După a- 
ceea asasinulu fu prinsu si arestatu.

Acestu actu infioratoriu a datu o mare lovi
tura incercariloru de consolidare ale guvernului 
turcescu, car? se incdrca a face pe lume se crdda, 
ca acestu omoru este numai unu actu de resbunare 
din partea acelui officieru cu numele Hassan, si 
n’are nice importantia politica. Cu tdte aceste inse 
lumea este mai inclinata a crede, ca la spatele 
acelui officieru se afla o partita intrdga in frunte 
cu famili’a asasinatului sultanu Abdul-Aziz si ali
mentata si de politic’a rusdsca, care inca nu se 
p6te împacă cu nou’a stare a lucruriloru in Con
stantinopole. Hussein Avni-pasi’a, prim’a victima 
a infuriatului asasinu Hassan, a fostu, precum se 
scie, principalulu urditoriu alu detronării lui Abdul- 
Aziz, si apoi afara de acdst’a dinsulu este acum 
celu mai neimpacatu contrariu alu introducerii si
stemului de guvernamentu parlamentariu in Turci’a 
si preste totu alu reformelorn proiectate in favdrea 
crestiniloru.

Ddr nu numai conducerea de stătu a suferitu 
o lovitura prin acestu omoru, ca-ci in acestu punctu 
perderea este reparabila, inse prin omorirea celui 
mai aprigu inimicu alu crestiniloru s’a incoragiatu 
nu numai insurrectiunea, ci s’a stimulatu si poft'a 
de resbelu a guvernului si preste totu a poporului 
serbescu, pentru ca scire telegrafica dela Belgradu 
ne spune deja, ca doue brigade de avantgarda ale 
corpului de armata turcescu au luatu positiune intre 
fortulu Nisiu si intre conflniele serbesci. Avantgar- 
dele ambeloru parti stau deci facia in facia numai 
in depărtare de o puscatura. Fortardti’a turcesca 
Nisiu este situata cam 4 milluri austriaco departe 
de fortardti’a serbdsca Alexinati. —

Cu pucine dile mai inainte de omorirea mini
striloru se latisse faim’a, ca principele Jusuf-Izzedin, 
fiiulu lui Abdul-Aziz, precum si betran’a mama a 
acestui din urma, sultan’a Valide si dup’aceea si fii
ulu lui Mahmud fura uccisi de unu asasinu platitu 
chiaru de noulu sultanu Muradu, care dice, ca este 
detoriu a resbuDâ pre tatalu seu. Faim’a acest’a 
nice pana astadi nu s’a constatata, inse aci, pentru 
că se se vdda, ca precandu noulu sultanu vrb se 
resbune pe tatalu seu prin omoruri, pre atunci totu 
victime ale omorului cadu aceia, cari erau pedecă 
reformeloru adeverate si sustienetori integrității im
periului turcescu. — Peccatele cele vechi vinu a 
se resbunâ in capulu turciloru astadi in dilele' 
nâstre. Dieii voru se piărda pe turci prin ei in- 
sisi, pentru aceea le-a luatu mai antaiu mințile.

Cu t6te aceste inse press’a austro-maghiara 
mai cu sama nu vră se admita, ca perirea Turciei 
este inevitabile: ea nu vră se dă crediementu 
cuvinteloru pressei rusesci, care dice, ca domni’a 
osmaniloru in Europ’a va trebui se apuna in ori-ce 
casu: ddca se voru primi si realisâ reformele, a- 
tunci creștinii voru ajunge la potere si poterea 
turcului va dispard, ddca inse nu se voru primi 
de buna voia, atunci va veni la mediulocu arm’a 
si va infrange cerbicea turcdsca.

Facia de asecurarile de pace ale pressei austro- 
maghiare reproducemu aci numai unu micu estrasu 
din foi’a rusdsca „Gol os", care in turbarea sa facia 
de Angli’a scrie urmatduiele: „Atitudinea Angliei 
in confusiunea actuale apare cu atatu mai ridiculâsa, 
cu catu ea -si atribue o victoria, fora bubuituri de 
tunuri. Prin acdsta procedere Angli’a va irritâ si 
mai tare spiritele, si va veni tempulu, de merce
narii sei voru trece mai curendu prin ascutitulu 
săbiei, decatu -turcii. Ddca Angli’a are pofta de 
bataia, atunci se si caute alti aliati afara de Ispa- 
pani’a care pentru Russi’a nici nu se p6te consi
deră de contrariu. Tempurile anului 1853 s’au 
schimbatu atatu in Russi’a, catu ai in occidentulu 
Europei. Franci’a, care a scapatu pe Angli’a in 
resbelulu din Crimea, va "fi astadi unulu dintre cei 
de antai contrari ai Angliei. Si atunci noi 
vomu sugrumă pe Turci’a înaintea ochi- 
loru Angliei Mai inainte de ce amu concede 
Angliei, că se sugrume revolutiunea de pre penin- 
sul’a balcanica, amu trebui se scimu, ca avemu 
contra ndstra cu totulu alte poteri dra nu pe An
gli’a si Ispani’a."

O depesia telegrafica din Constantinopole anun- 
ciâ inca indata a doua di după omorirea ministriloru, 
ca locurile celoru omoriti s’au ocupatu prin alții, 
si asiă ministeriulu s’a completatu prin denumirea 
lui Safvet-pasi’a la esterne, Abdul Cherim- 

pasi’a la resbelu si Chalil Cherif-pasi’a la 
justiția. Totu-odata se anunciă, ca asasinulu mini
striloru, Hassan, care se dice a fi fostu adjutau- 
tele lui Izzedin, fiiulu lui Abdul-Aziz, fu condam
nata la mdrte prin streangu, si in demandti’a dilei 
de 17 Iuniu se si esecută sentinti’a.

Midhat-pasi’a a fosta prelucrata unu planu de 
constitutiune, prin care a voita se introducă in 
Turci’a sistemulu parlamentariu, cu responsabilitatea 
minisir loru, cu egalitatea de dreptu si t6te liber- 
tat le civili si politice pentru toti locuitorii de o 
potriva. Acestu planu nu s’a primitu, fiindu com
bătu tu mai cu sama de miniștrii cei asasinați. Inse 
in loculu acestui planu de constitutiune, constata- 
toriu din 19 puncte, s’ar fi primitu se dice urma- 
toriulu planu, pre care -lu publica diariulu semi- 
officialu „Baasiret": „Fia-care provincia tramite in 
consiliulu natiunalu cate 3 delegați, dra Constau- 
tinopolu 6. Delegații se alegu pe tempu de 3 ani, 
primindu o diurna de 3000 piaștri pe luna.

Atributiunile adunării sunt: 1. Legiferarea 
asupra recrutării, care se va aplică si la creștini, 
că si la musulmani, si controlarea necessarieloru 
armatei spre a se înlătură fraudele de pana acum; 
2. Dreptulu asupra păcii si resbelului apartiene 
sultanului, inse elu se va revisui; 3. Adunarea va 
controlă intrdga administratiunea, incependu dela 
marele viziru pana Ia celu din urma impiegata poli, 
tienescu, si 4. Va esamină afacerile financiarie si 
va contractă împrumuturi."

Mai inainte de ucciderea ministriloru turcesci 
s’a fostu schimbatu intre Belgradu si Oonstantino- 
pole o corespondintia de natura cu totulu pacifica- 
t6ria. Marele viziru a fosta întrebata pe guvernulu 
serbescu, ca pentru ce scopu armdza cu atata os- 
tentatiune, si totu-odata a adausu, ca guvernulu diD 
Constantinopole ar’ dori se vddia pe șerbi petrunsi 
de spiritulu păcii si desarmandu 6stea cea mare, 
care va ruină statulu. — La aceste guvernulu ser
bescu a respunsu, ca nici-odata nu s’a cugetatu Ia 
eventualitatea unui resbelu contra Turciei, pentru 
ca in interessulu seu propriu a respectatu totu- 
deaun’a intregitatea imperiului turcescu. Armarea 
despre care p6te fi vorb’a este numai completarea 
reorganîsatiunei militari a armatei serbesci, cu care 
se ocupa inca dela 1863. — Facia de unu ase
mene respunsu marele viziru n’a potutu se replice, 
decatu în unu tonu asemenea de amicabilu dicundu, 
ca Pdrt’a a respectatu si va respectă totu-deaun’a 
autonomi’a si privilegiele Serbiei. Ce se atinge 
inse ae violarea confinieloru din partea trupeloru 
turcesci, se voru potd intielege reciprocu, indata ce 
ambele parti voru fi petrunse de vointi’a seridsa, 
de a sustiend pacea.

Ce valăre au aceste complimentări, pre cari 
noi le punemu in categori’a comedieloru fora bani, 
se vede din urmatâriele sciri: „Guvernulu turcescu 
a primitu cu satisfactiune asecurarile de pace din 
partea Serbiei, inse vede, ca guvernulu serbescu cu 
tdte aceste nu voiesce se desarmeze, ci continua a 
se arata ostilu facia de Turci’a. Pentru aceea gu? 
gernulu turcescu inca se vediti necessitatu a de- 
chiarâ la rondulu seu, ca nu se teme de eventua
litatea unui conflictu cu Serbi’a, deârace 40 de mii 
fetiori stau gafa a luă ofensiv’a indata ce s’ar’ dă 
din partea Serbiei celu mai micu semnu de in- 
vasiune."

Asseinene se scrie si diariului „Augsb. Allg. 



Ztg.“ dela uonfiniele Bosniei, ca brigad’a din Bel-, 
grada a plecata catra confinie cu unu feliu de 
demonstratiune. Principele Milanu s’a adressatu 
catra soldați cu unu discursu resbelnicu. — Ali- 
anti’a Russiei cu Germani’a va tienă si pe Austri’a 
cu manile legate; apoi Serbi’a va fi in stare a-si 
fini trebile cu Turci’a.

— Insurgenții au dechiaratu in scriau la 
Constantinopole, ca nu primescu nici armistitiulu, 
nice amnesti’a, ci voru continuă lupt’a pentru li 
bertate, pentru ca in nonlu sultanu nu pota avă 
mai multa incredere, decatu in Abdul-Aziz.

— Guvernulu anglesu a inchiriatu dela toti 
proprietarii de năi din Angli’a inca o mulțime de Va- 
păre si năi cu ventrelle si a datu ordinu flotei 
dela Gibraltaru, că se ingrigăsca de proviantu pen
tru 2000 fetiori pre tempu de siese septemani.

— Din Franci’a inca se anuncia, ca in portulu 
dela Toulon se armăza in fug’a mare. Noue v.apăre, 
cari voru primi unu numeru de 15 mii rsoldati, 
voru plecă in curendu catra marea mediterana.

Se mai scrie, ca se pregatesce o all antia o- 
fensiva si defensiva intre Angli’a si Franci’a. —

BllCliresciț 5/17 Inniu. Te rogu se’mi 
lași in colănele „Gazetei“ cevasi locu de conver- 
satiune asupra Conventiunei comerciale au 
stro-romanesci, care in 1/13 Iuliu intra in 
activitate. Dăra mai antaiu se ve spunu verde, ca 
DVăstra representantii pressei romanesci din Uuga- 
ri’a si Transilvani’a faceți fărte reu, de nu ve tie- 
neti in Romani’a, chiaru si in Turci’a corespon
denți stabili, demni de publiculu dvăstra, ăra nu 
se ve mărga informatiunile chiaru dela dilettanti 
că mine, care astadi e aici, mane preste munți si 
preste vali, si care se ocupa de publicitate numai 
candu i se uresce din sufletu, asteptandu terminulu 
infaciosiarei la vreunu procesau ori espirarea vreunei 
polit e despre care scie bine ca-i va cauta se o 
proteste, ori alte miserii si blastematii de aceste. 
De ce se nu aiba diariale dv. si asțadi corespon
denți bine informați, precum avea de ex. „Gazet’a“ 
inainte cu 25 si cu 37 de ani. Vedemu din pressa 
ultrasilvana, ca mulțime de cestiuni vitali trecu pe 
de inaiutea dv. asia, in catu abia suntu observate, 
său ca ele suntu contemplate numai prin ochilari 
ungurești ori nemtiesci. Romanii nu ar’ trebui se 
judece lucrurile patriei si ale natiunei loru din sor- 
ginti străine, care in cele paai multe cașuri suntu 
turburi. Strainulu de regula este preocupatu, plinu 
de pnjudecie, de opinipni absurde, adesea si reu- 
tatiosu, hostilu, care intuneca adeverulu inadinsu, 
pentru-ca scopplu seu este că se seducă opiniUnea 
lumei civilisate in privinti’a romaniloru, — ceea ce 
dv. cunăsceti si o spuneți atatu in articlii primi, 
catu si in celelalte parti a le diariului. A repro
duce ărasi opiniuni ernisse in diariale de aici, vediu 
ca ve vene greu, din causa, ca ati vrea se fiți si 
se remaueti imparțiali, si nu sciti cui se credeți 
mai antaiu, candu mai tăte diariale năstre politice 
suntu diaria de partita, că in ori-care tiăra con
stituționale, ăra dv. ați voi se aveți opiniunile in
dependente, neinfluintiate de nici una partita. A- 
căsta nu se păte fora ajutoriulu unoru corespondenți 
ageri, instruiti, informați si nepărtinitori.

Unu exemplu din altele nenumerate -lu aflamu 
in acestu sensu in Conventiunea comerciale. Mai 
bine de doi ani precatu proiectulu acelei conventiuni 
si tarifa de vama stetese in discussiune publica, 
passiunile politice involburate făuriseră din trens’a 
una arma de partita din cele mai periculăse. Op- 
positiunea nu impută guberniului si partitei lui mai 
pucinu decatu tradarea patriei, deschiderea porțiloru 
ei spre invasiune celoru mai rei inemici ai tierei 
si ai natiunei, adeca unguriloru si austriațșilorq, 
ruinarea comerciului, omorirea modestei industrii 
romanesci si preste totu incatusiarea toturoru ra- 
muriloru economiei naționale. Uneori lipsea pucinu 
că junimea se nu arunce cu pietri in dn. Boierescu, 
ăra „Romanulu" si „Alegatoriulu* -lu insultă cu 

titlu de baronu ungurescu si baronu austriacu. Ce 
se vedi inse in momentele de facia? Aceeași oppo- 
sitiune venita la potere, propune si motivădia rati
ficarea conventiunei, ceea ce s’a si intemplatu de 
catra ambele inalte poteri contrahente prin pleni
potențiarii monarchiloru la București in 20 Maiu 
st, v. 1 Iuniu st. n. 1876.

Acumu ca fapt’a e complinită si ministeriulu 
Catargiu-Boierescu s’a dusu, nu va mai potă dice 
nimeni, ca vorbindu cineva in favărea conventiunei 
din punctu de -vedere romanescu, o faoe cu unu 
ochiu la fondulu de subventiune. Ei, bine, eu sus- 
tienu, ca acăsta conventiune este mai multu in fa
vărea României decatu in a staturiloru austro-un
guresci : ăra in catu va esf ea in defavărea Româ
niei, la acăsta voru porta culp’a numai Camerele ei 
legislative, gubernulu, press’a si mai multu că toti 
classea comerciale din Romani’a, incependu dela 
membrii comissiunei insarcinate cu elaborarea tari- 
feloru si dela ai Camereloru comerciale pana ia cei 
mai de frunte capi ai caseloru comerciale, specu
lanți, bancari, cari mai toti facia cu acăsta cestiune 
importanta s’au portatu cu neaudita indolentia in 
totu decurSulu pertractarei sale. Fost’a la mediu- 
locu grăs’a nesciintia a comerciantiloru in cestiuni 
de natur’a economiei naționale, său fosta numai c.u- 
getulu reservatu alu loru, ca in cele din urma de 
planulu dlui Boierescu totu nu se va alege nimicu, 
este cu atatu mai greu a decide, ca in acești 2—3 
ani nu s’a vediutu mai de locu publicatiuni rela
tive la cestiunea tarife.i, a vamei si a conventiunei 
esite din până de comerciante, ăra despre membrii 
comissiunei parlamentarie aleși dintre comercianti 
se scie numai atata, ca aceia propuseră cateva ab
surdități, pe care membrii literati si foști boieri le 
adoptara că moneta buna, pentru-ca -si pregetară 
a le cerceta si studiă mai de aprăpe. Cautati nu
mai la cateva positiuni ale tarifei B. din conven
tiune, prin ale caroru taxe fărte exagerate chiaru 
populatiunea României este pedepsita mai aspru. 
Nu vorbimu aici despre, lucruri de luxu, pedepsăs- 
ca-le pe acele ori-cnmu le va placă; dăra intrarea 
manufactureloru ordinarie de prim’a necessitate, 
că tieseturile de l.ana (panura numita abă, dim e, 
postayu brutu, covăra ordinarie, flanelle), apoi asia 
numitele filtiun său păfle, cumu pelarii, caciule, 
caltiamente de filau (papuci), tieseturi său pensarii 
de bumbacu s. a. din cele mai ordinarie, pielăria 
argasita, si lucruri ordinarie de piele, că cisme, 
siele, hamuri suntu taxate asia, in catu se nu mai 
păta intra de locu in Romani’a. Rațiunea acestoru 
taxe a fostu fărte patriotica, adeca că se fia apa- 
rata industri’a domestica a pamenteniloru. Codso- 
centi’a inse va fi si alt’a: migratiune enorma a 
professionistiloru sasi, germani si ebrei din tierile 
apusene. Dăca economiștii naționali romani au avutu 
si scopulu acesta, apoi ei prin conventiune ’ilu voru 
ajunge prea de siguru. DVăstra ne totu spuneți 
prin press’a de acolo, ca sasii in Ardealu abia suntu 
vreo 170 de mii; apoi din publicatiunile officiali 
basericesci a le luteraniloru, esite in luu’a trecuta 
vedeți bine, ca sașii au si pana acumu vreo 20 de 
parochii mai mari si mai mici pe territoriulu Ro
mâniei, dintre care numai cea din București numera 
preste patru mii suflete (din 264 ce era inainte cu 
80 de ani); calvinii maghiari inca se inmultiescu 
neincetatu, ăra catholicii de diverse nationalitati se 
afla intreitu mai multi decatu luterapi. Jidovii, 
celu pucinu diumetate professionisti din numerulu 
loru de 240 mii, se voru inmulti pe viitoriu si mai 
tare. Cu alte cuvente: conventiunea impedeca im
portarea manufactureloru de prim’a necessitate, des
chide inse drumu largu la familiile professionistiloru 
străini. Aci, economiștii noștri naționali au cadiutu 
din putiu in lacu. Ei inșii au voitu si au pre- 
tinsu că se fia asia, si li s’a facutu de plinu pp 
voia. —

Dăra păte fi, ca economiștii romani credu tare 
iu poterea absortyităria a elementului nostru celui 
romanescu. Pentru acestu casu unicu fia-le gur’a 
de auru. Atunci inse nu trebuiea se pedepsăsca 

asia aspru chiaru si literaturi romanăsca, aruncan- 
du-i in cale una piedeca din cele mai mari, pe- 
depsindu adeca pe comerciantii de charthia usitata 
de scrisu si de tipariu cu vama de cinci ori mai 
mare, ăra la cea fina de luxu de 15 ori mai mare 
decatu fusese pana acilea, din care causa diariale 
si cărțile se voru scumpi si mai multu decatu suntu 
ele pana astadi. Acăsta mesura protectionista o 
amu pricepe fărte bine, candu Romani’a ar’ avă 
cateva fabrice de charthia, ea inse nu are nici unica 
pentru-câ se aiba necessitate de protectiune. De 
alta parte cărțile, diariale si alte tipărituri, care 
vinu din străinătate, nu platescu nici o vama. A- 
deca tipografiiile si limbile străine se bucura de 
protectiunea absoluta a României. Adeveratu, ca 
ministeriulu Catargiu-Boierescu a amblatu patru ani 
cautandu cu diverse promissiuni intreprindietori, 
cari se infiintiedie fabrice de charthia; au venitu 
francesi si austriaci spre a-si cerca noroculu, dăra 
s’au retrasu iute unii după alții, din 99 de cause, 
dintre care cea de antaiu e lips’a de materialu 
bruttu, adeca sdrantie său petece, cumu le dice dn. 
Catargiu. In Romani’a numai guberniulu cu tăte 
ramificatiunile sale sonsumma charthia in valăre 
pana la 1 milionu de franci, ăra publiculu intreitu 
atata, care cu progressulu civilisatiunei merge cre- 
scundu: petece inse nu vei fi in stare se aduni din 
tăta tiăr’a pentru fabricatu de 1 milionu, si care 
suntu, e mai totu bumbacu, din care nime nu e in 
stare se faca charthia buna. Ddloru inse au patitu 
că venetoriulr, care pusese ăl’a la focu, pre candu 
iepurele era in pădure.

Tăte aceste comerciantii abia acumu au in- 
ceputu se le cunăsca, de aceea ei alărga cu capulu 
ruptu după mărfi de acele, care dela 1/13 Iuliu 
inainte se potu considera mai că oprite său incai 
că nesce mărfi, pe care de si ordinarie, publiculu 
romanescu le va plăti cu pretiu indoitu, pre catu 
timpu ele nu voru fi confecționate in tiăra, si a- 
tunci de cine? Totu de străini.

Dupace voiu vedă, ca DV. publicați conven
tiunea cu tăte annexele si formalitățile cele iute ■ 
ressante de ratificatiune, asia precum se afla in 
„Monitoriulu oficiale" nr. 113 din 26 Maiu (7 Iu
niu) a. c., păte fi ca eu mi-asiu mai continua 
consideratiunile mele, de si sciu, ca nici comercian
tii dv. nu pre citescu.

In Romani’a se incepnra alegerile deputa- 
tiloru la nău’a camera, cari se făcu cu tăta liber
tatea. Coj. I., II alese mai totu liberali.

Min. de externe adresă sub nr. 5210 catra 
agenții diplomatici ai României din străinătate o 
cercularia dămna de a- fi urmata cu scumpatate, 
aceea suna asia :

„Domnule aginte! Prin legea organica a 
ministeriului de externe s’au infiintiatu mai pe 
langa tăte statele mari europene cate unu aginte 
diplomaticu alu României.

Pana acum activitatea agintiloru noștri si a 
cancelarieloru loru s’a marginitu simplu in affa
cerile politice. Veți recunăsce singuru, d-le 
aginte, ca asia fiindu si in cele mai multe cașuri, 
cerculu acțiunii dvăstre este fărte restrinsu si nici 
ca ar’ corespunde la sacrificiale finantiarie ce tiăr’a 
face cu represintatiunea năstra esteriăra. Este inse 
unu campu largu, care este in interessulu Româ
niei de a-lu deschide activitatii dvăstra, campu care 
este demnu de inteliginti'a si rîvn’a dvăstra patrio
tica, si care, odata deschisu si esploatatu, va avă 
de resultatu că tiăr’a se nu regrete chialtuielele ce 
face cu intretienerea agentieloru năstre din strai- 
netate.

Acestu campu, dle aginte, este acelu alu stu
dierii relatiuniloru comerciale ale statului... cu 
Romani’a, a stimulării acestoru relatiuni spre a de
veni ele mai active si mai dese pentru folosulu am- 
beloru tieri, alu urmăririi d’aprăpe a arteloru, a 
industriei, a intentiuniloru cari potu cu successu a 
se impamenteni in Romani’a, in fine acelu de a 
tienă pe guvernu in deaprăpe cunoscintia de totu 
ce păte fi utilu interesseloru științifice, comerciale 
si economice ale României.

Dvăstra veți aprecia ceea ce prin cele de mai 
susu asceptu dela dvăstra si dela funcționarii ce 



releVa dela dvâstra. Me voiu margini 'numai a ve 
rugă de a incredintiâ esecutarea cereriloru mele 
in specialu primului dvâstra secretariu, inse suptu 
deaprbpea dvâstra impulsiune si priveghiare. As- 
ceptu ddr’ că celu pucinu la finitulu fia-carui’a tri
mestru se primescu dela dvdstra unu reportu deta- 
liatu asupra materiei care formdza obiectulu acestei 
depesi.

Primiți, d-le aginte, asecurarea inaltei mele 
considerați uni.

Ministru, M. Cogalnicdnu.

Adunarea despartiement. IV alu Associatiunei 
transilvane.

Istoriculu „Campu alu panei" in drdpt'a cu 
betranulu Muresiu si in steng'a cu carunlii Carpati 
ai braviloru granitiari romani, cari sute de ani au 
fostu martori la virtutea, la bravur’a armeloru po
porului romanu din tempuri de multu trecute pana 
si in dilele nbstre, s’a imbracatu si la Rosaliale 
acestui anu in tOta fromseti’a si bucuri’a sa.

In diu’a de 6 Iuniu poporulu romanescu, ce 
locuesce acea manâsa si binecuventata vale a scum
pei nOștre tieri, a datu viua dovada, ca pdte face 
fapte de lauda si in tempu de pace, si pentru spo
rirea si redicarea armei spirituale, pentru desvolta- 
rea si inaintarea literaturei sale naționali.

Comunitatea Vinerea, asiediata pe tiermurii 
riului Cugieriului, împodobiți cu vinie inflorite si 
holde ;incautat6rie, recoriti si impoteriti de borea ce 
li vine din munții fratiloru granitiari cugiereni, a 
fostu alesulu locu, in care unu poporu curatu, plinu 
de potere si viatia se represente la acdsta dî ser- 
betordsca a nisuintii națiunii spre lumina si cul
tura mandri’a si bucuri’a romauiloru din acele 
par ti.

Si frații vinereni, insociti de neinvinsii vai- 
deieni, de serguintiosii cugiereni, de luptacii sibo- 
teni si Pischintieni si alti barbati de anima din 
Balomiru, Pricasu, Tt.rdasiu s. a. au implinitu după 
potentia, ceea ce asta-data fii loru incredintiatu.

La intrarea subcomitetului din Sabesiu in co
munitatea Vinerea, mulțimea nenumerata a poporu
lui, adunata in fromâs’a si larg’a strada de frunte, 
prorupse in neîncetate ovatiuni, asceptandu cu sute 
inceputulu festivității.

In vremea, pana candu subcomitetulu -si puse 
trebile in ordine si se consultă cu agentur’a din 
locu despre cele mai de lipsa ale siedintii, eu in- 
socitu de scumpii mei amici, bravii notari Laurianu 
Berceanu si Procopiu Herlea, am facutu cunoscin- 
ti’a satului. Am vediutu unu poporu sanetosu, cu
ratu si fromosu si dovada despre laboriositatea si 
parsimoni’a locuitoriloru a fostu mulțimea caseloru 
orasianesci, nesce mori de macinatu, m6ra de scan- 
dure, de panura. Vite cornute bine grigite, curți 
îngrădite cu zidu său ecandure, gradine bogate, 
dealuri mai înainte desierte acuma cununate cu 
sute de vii pline de sperantia, si unu spiritu na- 
tionalu vioiu, una consciintia desceptata.

Inse cunun’a cununeloru; una sc61a din afara 
pompdsa, din laintru indestulitâria cu temeiu de a 
se face si mai buna. Era acuma se lucra la re- 
dicarea unei baserici corespundietârie in loculu celei 
cadiute victima cu ani mai înainte unui incendiu 
infricosiatu. Pentru plinirea celoru sânte pana a- 
cuma se folosescu localitățile de susu ale scâlei ..

Clopotulu suna pentru adunare si baseric’a se 
imple de unu fdrte mare numeru din poporu si căr
turării lui.

Una deputatiune de siese membri din locu in
vita pre directorele despart, d. Simione Balomiri, 
la a cărui sosire școlarii intOua imnulu naționale, 
dra adunarea, la intrarea lui -lu intempina cu re- 
petite „se traidsca* fragurâse.

Preutii si toti cu darulu căutării intâna cu tdta 
pietatea solenulu „Imperate cerescu." Formalitățile 
au rapitu f6rte pucinu tempu.

Presiedintele prin unu discursu potrivitu si 
bine cugetatu, dechiara siedinti’a deschisa si invita 
reportorii a face darea de seama.

D. Ionu Paraschivu, secretariulu subcom., 
cetesce reportulu seu, facundu si istori’a an. tr. din 
viati’a despartiementului, recomendandu, in fine or
ganele „Transilvani’a", „Economulu* si t6te între
prinderile literarie folositârie, caldurâsei spriginiri 
a poporului.

D. Ionu Tipeiu, protop. cassariulu despart, 
face reportulu despre starea materiala, din care cu 
dorere s’a vediutu, ca restantiele suntu proportio- 
nalminte enorme si in acestu despartiementu alu 

Sabesiului, Orestiei si alu Mercurei, rogandu cu tdta 
staruinti’a pe restantiari a impucină, a șterge după 
potentia aceste restantie urîte si capitaluri strica- 
tidse.

Acestu reportu, trecundu prin rigurâs’a esami- 
nare a dd. Ionu Onitiu, Laurianu Berceanu si Pro
copiu Herlea, dede cassariului absolutoriului cuvenitu.

După aceea incepîi numai decatu înscrierea 
membrilosu noui si solvirea taxeloru restante si 
ndue.

Comunități, baserice si persdne s’au inscrisu 
de membri fundatori si ordinari. Nnmerulu mem- 
briloru ajutători a fostu considerabilu. — In bani 
gat’a s’au incassatu aprâpe 200 fi. intre cari vre-o 
40 bucăți arginti de cate unu fi. v. a.

La propunerea dlui protopopu din Cugieriu, 
Berceanu, s*a redactatu din nou list’a agenture- 
loru locale, fiindu ca unii membri au trecutu la 
cele eterne.

A urmatu apoi disertatiunea d-lui Zevedeiu 
Muresianu, docente-dirigente la scâlele romane 
din Sabesiu, despre beutur’a vinarsului si urmările 
ei, ascultata cu atențiune si produsa cu efectu, 
ca-ci la sfersitu unu renumitu amicu alb îllsrlsetâ- 
reloru promise cu juramentu a nu mai bd neci mai 
departe altu ce, de catu numai apa si tâmn’a pu
cinu mustu dulce. — ([Ilaritatea fii generala, pen
tru ca in urma se sciil, ca aceiu omu harnicu de 
aprdpe 60 ani in tOta viati’a sa numai apa a 
beutu si bd). —

D. Ionu Valeriu Bar ci au, luandu de motto: 
„Poporulu, care e lenesiu a folosi t6te mediulâcele 
ertate spre inaintarea ■sa, este perdutu," — cuvinte 
din discursulu de deschidere a dlui presiedinte, — 
adressă poporului din improvisatiune unu insufleti- 
toriu discursu „despre treab’a militaria" cu privire 
la romani.

Se mai hotărî apoi, ca adunarea viitâria se se 
tiena in scaunulu Miercurii in comunitatea Poian’a, 
tempulu se va stator! după avutele consultări ne- 
cessarie.

In fine presiedintele pronunciandu unu scurtu 
discursu de multiamita, dechiară siedinti’a inchibta. 
Si drasi cu viue ovatiuni fă petrecutu la locuinti’a 
sa, unde -lu intempină unu salutu cordiale alu mu- 
sicei, adusa din Orestia.

Insemnu inse, ca din aprdpea Orestia n’a fostu 
mai nime, si din Mercurea chiaru nime, din care 
causa se si facil întrebare la inceputulu siedint’i. 
Din respunsu se vediil, ca publicările făcute la 
tempulu seu s'ar’ fi intardiatu la unele locuri. A- 
cdst’a inse este pucina scusa pentru cei din Orestia; 
mai multa este aceea, ca in 6 Iuniu a fosta ter- 
gulu celu mare de vite la Orestia.

— Cu aceste s’ar’ fi inchidtu officiulu adună
rii generale a despartiementului. —

Catra 3 6re d. am. apoi ne-am intrunitu vreo 
60 persâne la unu prandiu comunu, unde neci in- 
datenatele toastari n’au lipsitu. Dlu directoru alu 
despartiementului a redicatu formdse cuvinte in on6- 
rea vinereniloru si a braviloru loru conducutori. 
Dlu Tudoru Herlea, notariu in Vinerea pentru mem
brii subcomitetului din Sabesiu, de unde s’au pre- 
sentatu aprâpe 20 dspeti. Dlu Berceanu protopopu 
pentru dlu directoru Balomiri. Dlu 0. Popoviciu 
protopopu, pentru membrii fundatori din acestu 
despart. Dlu I. V. Barcianu pentru brav’a par
tida, care prin caracterulu ei s’a aratatu ddmna ur- 
matâria eroiloru cndzului Paulu, legandu cu lupta 
nespusa victori’a si triumfulu de fiamur’a naționala 
la intemplarile electorale din urma, nimicindu ast- 
felu bucuri’a si enormulu cascigu personale alu de- 
moralisatiloru si tradatoriloru. — Pentru presiedin
tele si comitetulu Associat. s. a. m. perondaudu-se 
toastele seridse si glumetie.

La 8 6re sdr’a apoi cei mai multi 6speti por
niră catra vetrele loru cu firmulu propusu d’a se 
intalni si mai numeroși preste unu anu la Poiana.

Inchieiu aceste scrise in fuga, poftindu inca 
fratiloru de pre „Cam pulu panei" totu binele, 
că-ci amentirea loru totu-ddun’a -mi va fi scumpa 
si dulce. Corro sp.

Discursulu 
deputatului dietalu Constantinu Gur- 
banu, ros ti tu la desbaterea generale a- 
supr’a n 6 u e i arondări de comitate, in 
siedinti’a camerei representative dela 

30/5 n. a. c. d. „Albina".
Onorabile Camera! Nu se p6te negă, ca de 

candu cu dualismulu, stapanirea tiarei s’a pusu cu 

mare energia la crearea de legi; in cei mai de 
apr6pe 9 ani trecuti guvernulu face se se voteze 
prin legelatiune o gramada de legi. Nici nu-i mi
nune intr’o tidra ce de multu insetosiâ după con- 
stitutiuue, după ce o primi nici ca se potu templă 
altcum, decatu că singuratecele ordonantie ale ab
solutismului se se înlocuiască cu legi publice, prin 
atari legi cari se inainte bunăstarea cetatianiloru, 
si prin urmare insasi a tierei.

Intr’adeveru ca acum si avemu legi publice; 
me vedu inse silitu se negu, cumca in crearea ace- 
loru legi s’aru fi luatu in consideratiune bunăstarea 
tierei, si ast’a o făcu cu atatu mai vertosu, cu catu 
ca trist’a situatinne actuale a tierei nâstre nu te 
lașa nici o clipita se te indoesci asupr’a impregiu- 
rarei, cumca direcțiunea fundamentale ce se urmări 
pana aci in legiferare a fostu greșita si nici pre 
de parte in stare se asecure unu guvernamentu 
corespundietoriu buneistari a tierei.

După mine legelatiunea in crearea legiloru 
retacl in dbue direcțiuni principali.

Cea dintaiu direcțiune greșita este acea, ca se 
luă de mustra strainatatea si cu deosebire statele 
apusene, si asiă <Se introduseră in ttâr’a nâstra a- 
tari legi si institutiuni cari nu numai ca nu-su de 
impregiurarile climatice dela noi, ddr ele nu core- 
spundu nici starei ndstre financiali, ba potu dice 
cu sufietu liniscitu, ca pre ianga sustienerea acelora 
legi si institutiuni, crisea financiale dela noi devine 
nedelaturavera. Ddr asta direcțiune greșita <se do
vedi din destulu in asta camera; de acea eu nu 
me mai oprescu la ea, ci remanu pre langa de
mascarea directiunei a dbu’a, ce o aflu eu de gre
șita in crearea legiloru dela noi, si carea ni oglin
dea, ca guvernulu in elaborarea singurateceloru 
proiecte totu-ddun’a fu cu privire la interesulu na- 
tiunalu. O spunu din capulu locului ca ast’a este 
adeverat’a causa de ’mi radicu vocea la asta ocasi- 
une, ca-ci sum pre deplinu convinsu, cumca si pre- 
sentele proiectu de lege s’a elaboratu si presentatu 
in form’a ce o are totu numai din interesu nati- 
unale; si chiaru si cu risiculu de a nu-mi succede 
se atragu atențiunea onorabilei camere, totuși o 
făcu ast’a, ca-ci consciinti’a si detorinti’a de repre- 
sentante alu poporului me inddmna de o potriva sa 
dau spresiune convictiunei mele.

Mai asta t6mna, pre candu mai intaiu se fece 
vorba despre acestu proiectu de lege referitoriu la 
arondarea comitateloru o foia din capitale, despre 
carea se dice ca sta f6rte aprâpe de ministrulu de 
interne, si anume „EllenOr" fu celu mai intaiu, 
care se apucă sa motiveze acestu proiectu de lege. 
Nu-mi potui însemnă din cuventu in cuventu cele 
ce scrise, dar’ cam ăstfeliu scrise: „Eata ca prin 
proiectulu presinte de arondare, magiarimea Trei- 
scauueloru din Arddlu are sa formeze o fortardtia 
poternica contr’a invasiunei neamice din tiâr’a ro- 
mandsca; eata ca Fagarasiulu nu va mai potd sa 
resiste rescripteloru ministeriali; eata ca districtulu 
Zarandu, cuibulu Hodosiesciloru si Borlesciloru, se 
șterge de pre faci’a pamentului; eata că natiunei 
magiare i se ofere ocasiunea favorabile de a contopi 
in sinulu seu pre t6te natiunalitatile din tidra!!!“ 
Eu vi-o spunu curatu ca n’amu sa dicu nimic’a in 
contra, ddca guvernulu voiesce sa arondeze tidr’a 
după cum pretindu interesele comuni; ddr motivulu 
principale alu proiectului presente, interesulu natiu- 
nale: acdst’a este ceea ce trebuie sa reprobu. Au 
Austro-Ungariei, unu stătu ce are 36 miliâne de 
suflete Si si „o armata harnica," ’i este 6re atatu 
de frica de micuti’a Romania, incatu de acea se 
se vddia guvernulu silitu sa arondeze din nou tidr’a ? 
(Contradiceri.) Au dâra districtulu Fagarasiului 
dintr’unu unghiuletiu alu tierei este elu in stare 
sa deștepte frica in guvernu? (Voci: „Ba tocmai 
nu!“) Au Borlea si Hodosiu, cari charu Domnului 
ca inca nu-su pre cealalta lume, au comisu ei asiă 
de mari crime, incatu pre ei nici sa nu-i poți 
pedepsi, ci pentru ei trebuo se se inmorminte unu 
intregu districtul Nici n’ai crede, si totuși e asiă.

De asta t6mna totu tiene asta agitațiune in 
tidra, si nu se află nime sa pună stavila acestei 
porniri. Ba inca mai multu, guvernulu chiaru 
face inceputulu in asta privintia, elu impintenă pe 
agitatori, elu deșteptă agitațiunea. Sdu spuna-mi- 
se, care f6ia maghiara din capitala ori din provin
cia nu a judecatu atatu proiectulu de lege despre 
casarea municipieloru urbane mai mici, catu si cestu 
r’e facia despre arondarea comitateloru că pre unele 
lucrate din punctu de vedere unilaterale naliunale? 
Si acdst’a e unu semnu, ca pres'a maghiara pri
cepui intentiunea de inițiativa a guvernului maghiaru, 
si astfeliu guvernulu si pres’a deopotrivă influintiara 
asupr’a publicului; de acf apoi eata ca urbele, di* 



strictele sdu comitatele, ce si vediura stirbate numai 
incatu-va specialele loru interese prin primirea pre- 
sintelui proiectu de lege, in tdte representatiunile 
ce inaintara in estu respectu la dieta si la guvernu, 
ele t6te se prov6ca la interesulu natiunalu, prepu- 
nendu interesele specifice maghiare celoru generali 
ale tierei, ba inca si mai multu. Intr’o atare su
plica prd marele zelu si fanatismulu natiuuale 
merge pana acolo, incătu fara de cea mai mica 
«fiire se cere dela ministrnlu de interne, că la a- 
rondarea unui anumitu tienutu nici se nu tiena in 
vedere egalitatea de dreptu, ca-ci atunci „valachii 
voru îmbucă prea maghiari." Si guvernulu? Elu 
tbte le ia acestea la cunoscintia, si faptele arăta 
ca le si urmaresce. Firesce ca-ci dumnia v6stra 
tieneti ca numai maghiarulu p6te fi patriotu bunu, 
ddr individii din celelalte natiunalitati numai atunci 
suntu atari, ddca si au lapedatu t6te sentiementele 
loru natiunali, cu limb’a, datene etc. si au imbra- 
tisiatu cele maghiare; de aci apoi cu intentiune 
cercați eschiderea natiunalitatiei de pre t6te tere- 
nele vietiei publice. Si acăsta ura natiuuale a ajunau 
a străbate pana si in cele mai de josu straturi ale 
populatiunei si de aci preste totu la d-v6atra nici 
nu se mai considera de patrioti buni acei individi, 
cari după facultățile si virtuțile loru lucra pentru 
binele comunu si ’si indrăpta privirile asupr’a feri
cire! patriei comuni, ci numai cei ce sciu aretâ 
mai multa ura contr’a natiunalitatiloru. (Contra- 
dicere.)

D’apoi in urma nici nu-i minune; este mai 
unu deceniu de candu in asta privintia s’a deschisu 
tergn liberu. Chiaru si legile arăta ast’a că cu 
degetulu. In acestu periodu a-ti creatu legea pen
tru instrucțiunea poporale; cunăscemu cercustarile 
intre cari a-ti votatu virilismulu; scimu motivele 
ce intenționați cu sustienerea iustitutiunei honvedi- 
loru; amu vediutu cum luareti la resperu si ne 
incarcerareti mai pre toti diuaristii: amu ajunsu 
sa vedemu cum ni substraserati snventiunea de 
stătu dela singuratecele scăle si cum apoi ne con- 
fiscareti, fara nici unu motivu fundatu, unele cârti 
scolastece; pricepemu intentiunea ascunsa a comis- 
siuniloru administrative; in tempulu din urma ve- 
diuramu cum strapuserati diregetorii dintr’unu un- 
ghiu alu tierei in celalaltu! Si eata ca acum a- 
duceti pre tapetu unu proiectu de lege prin care, 
sub pretestulu aroudarei comitateloru, • intentiunati 
alungarea natiunalitatiloru de pre tăte tereuele 
vietiei publice. Da, asiâ este, căci d-v6stra v’ati 
luatu de gandu sa formați in tiăra pre langa o 
classa a patriciloru si un'a a plebeiloru. Ce va 
urmă inse după acea de aici? eu sum tare curiosu 
se vedu.

(Va urmă.)

de coinerciu.
(Urmare).

TITLULU IX. Despre samsaria.
§ 534. Mediulocirea inchiărei de transactiuni 

comerciale se cosidera de samsaria si acel’a, care 
face din exercitarea acestoru transactiuni professiu- 
nea sa habituale ae considera de samsariu comer
ciale.

Prin transfertulu mediulocirei unei transactiuni. 
samsariulu comerciale nu se va considera autorisatu 
a luă, in primire o plata său ver-o-alta prestatiune 
stipulata in contractu.

§ 535. Samsariulu comerciale este dătoriu a 
păzi facia cu tertii secretulu despre mandatele, 
deliberatiunile si inchiările in cestiune, afara ddca 
părțile insele sdu natur’a operatiuniloru voru cere 
contrariulu.

§ 536. Samsariulu comerciale este obligatu 
a portă o carte diurnalu, in care va înscrie di cu 
di tăte operațiunile inchidte. Elu va trebui se sub
scrie di cu di înscrierile făcute.

Cartea-diurnalu, care va trebui se fia legata, 
numeritata pe fia-care făia cu numere consecutive I 
si sinuruita, se va legalisă inaintea tribunalului, ; 
înainte de a se intrebuintia, la acelu tribunalu, in ; 
a cărui circumscriptiune va avd samsariulu comer
ciale intentiunea a exercită professiunea sa.

Ddca samsariulu comerciale se va ocupă exchi- 
sivu cu mediulocirea transactiuniloru comerciali, nu 
va fi oblegatu a portă alte cârti afara de cartea- 
diurnalu. -

§ 537. înscrierile in cartea diurnalu, cari Se 
voru potd operă in ver-ce limba viua, voru trebui

1 se coprinda numele coutractantiloru, tempulu in- 
I chidrei operatiunei si conditiunile ei; tractandu-se 
j despre vendiari de mărfuri inscriorile voru trebui se 
I coprinda mai cu sdma calitatea si catatimea loru 
, pe tempulu cousemnarei.

înscrierile trebuie se se faca in ordine crono
logica si fara spaciuri găle.

§ 538. Samsariulu comerciale trebuie se pro- 
cdda la mediulocirea trausactiunei cu ingrigirea unni 
comerciantu cum se cade in sensulu mandatului si 
cu paz'a interesseloru partiloru. După inchidrea 
trausactiunei va trebui se tradd fia-carei parti unu 
borderolu (nota de inchidre) subsemnate de elu, co- 
prindiendu enunciatiunile inscrise in cartea-diurnalu 
(§ 537).

La transactiuni, cari nu voru fi menite a se 
execută indata, borderolulu se va presentâ partiloru 
spre subscriere, si se va transmitte fia-carei parti 
exemplariulu subscrisu de cealalta parte.

Candu o parte va refusă acceptarea sdu sub
scrierea borderolului, atunci samsariulu de coinerciu 
va fi ddtoriu a insciintiă indata pe cealalta parte 
despre acăsta.

§ 539. Samsariulu comerciale este oblegatu 
a da partiloru, la cererea loru, unu extrasu din 
cartea-diurnalu, care va coprinde totu, ce s’a in- 
scrisu de samsariu in privinti’a trausactiunei, care 
interesăzi părțile.

Persdneloru tertie se potu liberă atari extra
suri numai cu autorisatiunea partiloru.

§ 5'40. Inchidrea unui contractu mediulocitu 
printr’unu samsariu este nedependenta de înscrierea 
prevediuta in §§-ii 537 si 538, respective de libe
rarea unui bordorolu.

Aceste fapte serv.u numai de probe despre in
chidrea conyentiunei.

§ 541. Cartea-diurnalu a unui samsariu co
merciale purtata regulariu, precum si borderolulu 
unui samsariu comerciale compusu regulariu, voru 
representâ pentru inchidrea transactiunei si pentru 
coprinsulu ei unu inceputu de proba (diumetate 
proba) , care se va complectă prin juramentu sdu 
prin alte media de proba.

Tribunalulu inse, condusu de apreciarea cir- 
cumstautieloru aparente, va trebui se decidă: dis 
pre administrarea cartei-diurnalu si a borderolului 
câ proba; despre necessitatea de a se cere com- 
plectarea probei prin juramentulu samsarului; des
pre necessitatea de a cere alte probe, si mai cu 
sdma, despre cestiunea, ddca refusulu, de a se ac
cepta sdu a se subscrie borderolulu va fi relevautu 
pentru judecarea lucrului. |

§ 542. Dispositiunile §§-loru 32, 33 si 35 
din present’a lege se voru aplică si in privinti’a 
cartiloru-diurnalu ale samsariloru comerciali.

§ 543. In decursulu unui litigiu, tribunalulu 
va potd ordonă productiunea cartiei-diurnalu spre a 
0 compară cu borderolulu, cu extrasulu sdu cu alte 
media de proba.

Samsariulu este oblegatu la acdsta productiune 
sub sancțiune de a se aplică amend’a de bani sti
pulata in § lu 21.

§ 544. Samsariulu comercialu, — afara candu 
părțile, sdu candu usulu localu cu privirea la na- 
tur’s marfei lu voru absolve de acdsta — va fi o- 
blegatu a opri o proba din fia-care marfa venduta 
după proba si prin intermediulu seu, care proba va 
fi marcata de elu spre a se potd recundsce si a o 
păstră, pana candu se va fi acceptatu marfa fara 
contradictiune in privinti’a calitatii sdu pana candu 
operațiunea se va fi terminatu altumintrd.

§ 545. Samsarii comerciali, cari voru calcă 
sdu voru neglige obligațiunile ce li impune presen- 
t’a lege, voru fi responsabili partiloru pentru daun’a 
ce se va nasce din acdsta.

§ 546. Samsariulu pentru mediulocirea sa are 
dreptu asupra unei taxe de samsaria stipulate in 
§-lu urmatoriu.

Acdsta taxa se pdte exige in lips’a unei altei 
stipulatiuni, indata ce se va fi inchidtu transactiu- 
nea; ăr’ candu transactiunea va fi condiționată, a- 
tunci se va potd ex'ge, candu ea va fi devenitu 
necondiționata si după ce samsariulu va fi respunau 
obligatiuniloru sale in privinti’a presentarei borde
rolului.

Candu transactiunea nu se va fi inchidtu sdu 
candu nu va fi devenitu necondiționata, atunce nu 
se va potd cere taxa de samsaria pentru mediu- 
locire.

§ 547. Cifr’a taxei de samsaria va fi obiec- 
tulu liberei învoieli. In lips’a unei atari învoieli 
sdu, candu usulu localu nu va dispune altumintrd, 
atuuci pe basea valărei representate prin transac
tiunea mediulocita se va cuveni samsariului pana 
la concurenti’a sumei de fi. 5000 o taxi de una 
diumetate procentu, dr’ pentru sumele ce voru în
trece acdsta cifra o taxa de samsaria de un’a a 
patr’a la suta.

In lips’a unei altei stipulatiuni, sdu candu u- 
sulu localu nu va dispune altumintre, atunce acdsta 
taxa se va plăti de parti in parti egale.

§ 548. Candu unu samsariu comerciale va 
muri, sdu candu va desfiintiă întreprinderea sa, ori, 
candu nu va mai potd functionâ din ver-o-alta 
causa, atunci cartea sa diurnalu se va depune la 
acelu tribunalu, in a cărui circumscriptiune ex9rci- 
tase elu funcțiunile sale.

(Va urmă).

FETVA Seik ul Islamului, care sanctior 
ndza detronarea sultanului Abdul-Aziz.

După traditiunile constituționale ale Otomani- 
loru, Seik-ul-islamulu are dreptulu de a ordonă de
tronarea unui sultanu, candu acesta se face nedemnu 
de a guvernă națiunea, fia nerespectandu legile ei 
fundamentale, fia din alte cause. Ecca testualu 
fetv'a actualului seik-ul-islamu Hassan-Harulah 
coprindiendu întrebarea ce i se adressase si respun- 
sulu datu:

întrebare:
„Ddca comandantele credintiosiloru e atinsu de 

o desordine a facultatiloru intelectuale, ddca e lipsitu 
de cunoscintie in materia politica; ddca prin chial- 
tuieli personale maresce sarcinele natiunei mai pe 
susu de puterile ei; ddca prin turburarea ce causdza 
in affacerile spirituale si timpurarie, duce imperiulu 
si comunitatea musulmana la ruina si ddca presin- 
ti’a s’a prin urmare e funesta, trebuie se fia de- 
tronatu ?

Respunsu: „Legea dice: da.“ „U. p. a.
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Pravurile purgative gazose

dela £idpatak. 6—1-2
Cuprindu in sene părțile constitutive chemice ale 

apeloru renumite dela Elopatak.
Efectu deosebitu arata pravurile aceste in contra 

slabitiuuii de stomachu, lipsa de apetitu, in contra 
galbinarii si tote bolelo de upa seu liydropica, in contra 
trenjiloru, la doreri de besica, tiav’a udului, nisipu si 
petra in ele, catliare cronice, iniiaturi, curgeri " 
ametieli, congestiune catra capu, peptu s. a.

Una dosa din pravurile aceste 
efectulu a 2 dose dc pravuri de ale 
iSeidlitz.

Pretiulu unei cuthie cu 12 dose este petotindene 
80 Cruciari m. a.

Cei cari voru ale ave in depositu spre vendiare 
primescu rabatu de 25%.
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Depositulu generale se afla in BRASIOVU in apo- \Z 
thec’a iui Oregoriu Sava.

<XXXXXXXXiXXXXXXXXX>

Cursurile
ia bursa in 20 Juniu 1876 stă asia;

Galbini împărătesei ' — — 5 fl. 79 cr. v, a.
Napoleoni — — — 9 0 61 p 0

Augsburg — — — 102 Jf 50 0 0

Londouu — — _ 110 n 85 0 0

Imprumutulu nationaltt — 70 V 25 n 0

Obligațiile metalice vechi de 5°/0 66 r 75 0 •

Obligațiunile rurale ungare 75 0 25 0 0

temesiane 73 w 50 0 0

fi Jf transilvane 73 n 80 0 0

n jf croato-slav. — 0 — 0 0

Acțiunile bancei — — 846 — 0 0

„ creditului — — 148 0 50 0 0
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IACOBU MUBESIANU.
Edifiunea: Cu tipariulu lui

IOANE G0TT si fiiu HENRICU.


