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Cea mai buna politica romanesc».
Keipublicae nervos in pecuniis consistere.

Bodin Republica.
I. Lupt’a pentru_esistenti’a natiunei n6stre 

’si conditiondza victori’» s’a dela multi faptori. 
Celu mai eficace conformu tempului nostru este 
cultur’a. D6r’ unu altu factoru esențiale pentru 
promotiunea culturei unui poporu este aceea, ce 
numesce Bodin nervus reipublicae 
adeca bunăstarea poporului, averea, banii..........
Unu poporu lipsitu de acestu factoru este ipsitu 
de acei stâlpi poternici, pre alu caroru umeri sin
guri ’si p6te clădi cu securitate edificiulu culturei, 
templulu viitoriului sî alu inmortalitatiei naționale.

Cultur’a unui poporu deci este legata de 
averea s’a materiale. Cultur’a n6stra este in cea 
mai mare parte inpedecata de ‘seraci’a nâstra. 
Esaminandu mai de aprăpe căușele, din care sta- 
gndza progressulu nostru spirituale, venimu la re- 
sultatulu, ca tdte impedecamentele inaintarei n6stre 
isvorescu din o fontana, din unu centru comunu, 
care este lips’a de nervus reipublicae. Lasu ca mai 
sunt si alte cause impedecatdrie, intre cari in prim’a 
linia este sistemulu draconicu alu actualului gu- 
vernamentu, carele in locu de a ne dâ mana de 
ajutoriu, la ce ar’ fi indatorati, pentru-ca si noi 
suntemu cetatianii patriei, conspira nici mai multu 
nici mai pucinu decatu la apunerea n6stra, la stir- 
parea esistentiei natiunei romane, pentru care scopu 
satanicu si-au sistemisatu unu planu, in urm’a că
ruia mai antaiu voiescu se-ne seracdsca, se ne de- 
sp6e de t6te fontanele vitalitatiei naționale, se ne 
faca cersitori; astfeliu se ne sildsca câ se abdicemu 
de numele romanu si se preferimu a fi nepoți de 
ai lui A r p a d u sdu T a m e r 1 a n u si frați de 
cruce cu basibosucii! Acest’a este planulu chime- 
ricu inscrisu pe flamur’a guvernarei actuale. Cumu 
le va succede e alta întrebare.

Multe amu "dori se avemu. In prim’a linia 
amu dori se avemu scdle poporale bune, cu in- 
vetiatori bravi si bene dotate, in catu invetiamen- 
tulu se nu sufere din aceste cause nimica; amu 
voi se avemu catu de multe gimnasie, scdle reali 
si comerciali, tdte bene dotate si cu professori 
cualificati si bene salarisati; amu dori se avemu 
dhca nu una universitate romandsca celu pucinu 
un’a sdu 2 facultati universitarie romane; amu 
dori, câ averea associatiunei transilvane se fia celu 
pucinu de cateva dieci milidne, din care se se p6ta 
premiâ cârti scientifice si votâ ajutdrie pentru es- 
cursiuni scientifice si prin acdst’a a promovd scien- 
ti’a romandsca, care este corân’a culturei naționale. 
Amu dori se avemu unu fondu pentru teatru na
ționale asiâ de mare catu se pdta premiâ opere 
dramatice si sustiend una trupa de artiști eminenti, 
cari se aiba missiunea de a voiagiâ prin t6te tie- 
nuturile romanesci si astfeliu prin productiuni co- 
respundiatârie a contribui la desceptarea si educa- 
tiunea poporului in sensu naționale: amu dori se 
avemu sc61e de industria, agronomia, technica, 
menite a ne crea acea clase onorifica, ce ne lip- 
sesce mai cu totulu, adeca burgoasi’a, care repre- 
senta averea materiale; amu dori se avemu mai 
multe foi periodice si de di, mai multe foi belle- 
tristice, literarie, scientifice etc. . . . Amu dori se 
avemu unu comitetu centrale naționale compusu

din barbatii noștri cei mai eminenti si devotați 
românismului, inse totuodata si cei mai indepen
denți si probați, carele se aiba missiunea de a ne 
aperâ interessele nâstre naționali inleintru si in 
afora, carele se publice la lumea larga prin diuaria 
străine si prin brosiore t6te injuriele, persecutiu- 
nile si suferintiele, ce ni le indura guverniulu 
sistemului actuale, se arete ca in Turci’a musul
mana, .de care Europ’a pârta atata interessu, lu
crurile nu stau nimicu mai reu câ in Turci’a ar- 
padiana a poternicului Tisza .... Amu dori 
multe si in urma nu amu găsi sfirsitulu dorintie- 
loru, cari tdte remanu numai dorintie, pia desi- 
deria............

Nu trebuesce se ne batemu multu capulu, câ 
se aflamu motivulu, pentru ce dorintiele nâstre 
remanu numai dorintie, ca-ci in urm’a urmeloru ne 
lovimu cu t6te de una singura stanca, adeca in 
seraci’a ndstra. Scâlele n6stre si respective invetia- 
mentulu poporului nostru din t6te direcțiunile bo- 
lesce in urm’a lipseloru de bani.

Sc61e medie gimn., reale, comerciale etc. nu 
potemu redica, nu academie si universitate romandsca, 
ca-ci nu avemu cu ce, nu avemu bani. Nu potemu 
face fondu de teatru câ se avemu una trupa dra
matica buna si se se premidza bucăți dramatice, 
ca.ci nu avemu bani. Associatiunea transilvana nu 
pdte crea mai multe stipendia, nu p6te votâ pre
mie pentru cârti, studii si escursiuni scientifice 
pentru-ca nu are destui bani, e seraca,

Literatur’a romana dela noi mai multu vege- 
tdza decatu inaintdza. Ddca ae incdrca cineva a 
tipări vre-unu opu literariu ’si imple podurile si 
camerele cu dinsulu, ca-ci nu-si capeta cumpera- 
tori, 6r’ dupace si-a ingropatu 6re-care capitalu in 
acdst’a,- la edarea de alte opure anevâie se va re- 
solvf. Cumpărători nu capeta, pentru-ca aceștia nu 
au parale. Mai reu li merge la bieții editori de 
gazete romanesci. Mai anii trecuti aveamu 5—6 
foi politice romanesci (intielegu aci in genere nu
mai pe romanii de dincâce de Oarpati), astadi inse 
in locu de a se fi inmultitu acelu numeru, s’a re- 
dusu la 2 si nu din alta causa decatu din lips’a 
de abonanti, respective din lips’a de bani. Caus’a 
n6stra politico-nationale stagndza, nu o potemu 
familiarisâ Europei culte, care la rondulu ei se ne 
id sub scutulu seu, se se interesseze de noi, celu 
pucinu precumu se interessdza de popărale din 
Turci’a, ca-ci ne lipsescu fundatiuni pentru acestu 
scopu, din cari se se remunereze redactorii străini, 
din cari se se supdrte apese pentru tipăriri de bro- 
siure in tdte limbele Europei, nu potemu pentru-ca 
ne lipsescu banii, si asiâ Europ’a cea mai mare 
parte cunâsce mai bene relatiunile si suferintiele 
pop6raloru din Turci’a decatu pre noi. Apoi pre 
candu noi nu suntemu in stare a ne spune lumei 
nepreocupate t6te durerile si suferintiele ndstre, nu 
potemu se deslarvamu pre modernii noștri tirani, 
6r’ aceștia ’si astupa t6te nedreptatirile, ma adese 
ori ne arunca noue in capu t6te relele făcute de 
dinsii, ce bantue tidr'a, si asia lumea culta este 
totu reu informata despre stările nâstre. Si deca 
amu merge si mai departe cu analisea, totu la 
acestu resultatu vomu ajunge, adeca: seraci’a nâ- 
stra, lips’a de bani, este caus’a stagnarei progres- 
sului nostru in ori ce direcțiune.

Si ddca noi precumu ne amu eluptatu in tre- 
cutu esistenti’a naționale, trecundu prin atate su- 
ferintie si torture, prin botezu de biciu, de focu si 
sânge, voimu se ne asecuramu si esistenti’a veni- 
toriului; ddca noi cultivandu credinti’a inmortali
tatiei ndstre naționale, voimu a ne fortifică aspi- 
ratiunile venitoriului: atunci nu ne restă alta, de
catu se ne apucamu cu totii de munca, si se con- 
lucramu la delaturarea acestui reu mare naționale, 
la delaturarea seraciei. In adeveru este unu lucru 
greu acest’a, ddr’ una vointia firma, una reuniune 
a toturoru fortialoru ndstre este in stare a-Ju în
vinge si succesive a-lu stirpf. Spre acestu scopu 
este de absoluta trebuintia se ne folosimu si noi 
de frumâs’a si important’a sciintia a scotului Adam 
Smith si sei aplicamu principiale sale la t6te fa- 
sele desvoltarei poporului nostru. Inteligenti’a ro
mana fora deosebire de rangu si pusetiuue, de 
avere si etate are neescusaverulu deobligamentu 
de a familiarisâ poporulu nostru cu principiale 
economiei naționali, firesce in mesura, 
in care se p6te intempla acest’a.

Eu ’mi voiu permite la asta ocasiune a-mi 
spune părerile mele in asta privintia, a-mi comu
nică resultatulu meditatiuniloru mele, a impartasi 
ideele despre modulu, cumu se se procdda la stir- 
parea reului amintitu, rogandu pre t6ta intelligen- 
ti’a romana de a luâ notitia de acdsta cestiune 
momentâsa si a o studed după meritu, sperandu, 
ca in acestu modu celu pucinu vomu contribui 
multu la ameliorarea sârtei ndstre.

T r a ii s i 1 v a ii i ’ a.
Brasiovu, 17/5 Aprile. (Sciri diverse.) 

„Starea de astadi a lucruriloru nu mai e de su- 
feritu." Acdsta sententia desperata se aude si se 
citesce nu numai din intreg’a monarchia si din 
vecin’a Romania, ci din t6ta Europ’a. Pace sdu 
bataia ? Acdsta intrebare tiene pe miliâne de 
6meni in neactivitate câ si cumu ar’ fi fermecati. 
La calamitatea generale pentru noi se adaugu mi- 
seriile ndstre locali nenumerate. In prevederea unei 
campanii bellice in vecinetatea nâstra, populatiunea 
mai alesu cea satăsca, e manata cu sutele si cu 
miile la „facerea de drumuri si poduri strategice 
(militari©)", nu numai in diverse direcțiuni catra 
Romani’a, ce si in laintrulu tierei, pe langa ter- 
minu ficsu si pedepse aspre. Asia de es. la ora- 
siulu Kdzdi-Vâsârhely din Secuime (spre Oituzu la 
Moldov’a) fiindu-ca a intardiatu cu facerea dru
mului, ingenerii au luatu porunca, câ se’lu faca 
cu ori ce pretiu, pe comptulu acelui orasiu. La 
drumulu Branului pana susu la pajora lucra co
munele romanesci din acelu cercu si alte cateva 
din comitauulu Fagarasiului. Cele sasesci au re- 
masu câ se derdga numai drumulu pe hotarele 
loru. Numai dăca lucrările precipitate in modulu 
acesta ar’ fi si stabile, ceea ce inse depinde mai 
preste totu dela ingenierii speciali de poduri si 
siosele, de carii pe la noi câ si in t6ta Ungari’a 
se afia f6rte pucini. Ar’ fi in adeveru lucru mai. 
multu decatu dorerosu, câ atatea sute de mii dile 
de lucru, făcute de poporu cu sudâre crunta la 
drumuri strategice, se le vedi disparendu fora 
urma de inaintea ploiloru torențiali dela munți.

In catu pentru comerciulu nostru, nu mai 
dicemu altu-ceva, decatu ca mai alesu la camer’a 
comerciale de aici vinu mereu reclamatiuni, 
care apoi se iau in discussiune si cele mai multe 
se inaintădia la minișteriu, 6ra altele la consula- 
tulu generale din București. Cele mai multe plan- 



sori vinu asupra vamesiloru dela unele puncturi 
de vama romanăsca. inputandu-li-8e candu brutali
tate, candu applicare eronata a tarifei si falsa 
classificare a marfiloru după calitate. Asia de es. 
la vam’a Predealu nu voru se faca distinctiune 
intre pei ordinarie si pei fine ; totu asia panurari’a 
(postavari’a), flanelari’a si altele cateva dau oca- 
siune la frecări necontenite intre comercianti si 
vameși.

In Predealu mai esista si una alta secătură, 
adeca o mare vama dedrumu, care nu se 
mai afla la nici-unu altu punctu. Dăra incai dăca 
siosen’a dela pajora pana in vama ar’ fl făcută 
cumu se cade, ce inse nu merita de locu numele 
de siosea, ceea ce calatoriulu in trăsură o simte in 
tăte ăsele din momentulu in care trece de „pajora.“

Nou’a lege cambiala (legea politieloru) esita 
dela diet’a Ungariei, intrata in potere dela 1 Ia 
nuariu incăce in loculu celei austriaco, a datu a- 
semenea ocasiune la discussiuni in camer’a comer
ciale. Recomandamu la or -si-cine e condamnatu 
de sărte a intra in obiigo prin cambiuri, se’si 
deschidă ochii fărte bine, mai inainte de a lua 
pen’a in mana.

Din vecin’a Secuime aflamu după diariele ma
ghiare, ca acolo s'a pornitu de nou agitațiune mare 
contra migrare! socuiloru in Romani'a. Dăra con
tra maghiarisarei, pana si prin mediulăce infernali 
a celoru preste 100 de mii romani mestecați prin
tre secui cine va agita vreodată ?

In comitatulu Hunedărei esira cu ficțiunea, 
cu colossal’a minciuna istorica, cumu-ca romanii 
c a 1 v i n i t i prin fortia sub Bethlen, Râkoczy, 
Apaffy s. a. ar’ fi fostu odiniăra maghiari curați 
si porniră in acea causa agitațiune, care astadi a 
trecutu si preste fruntariele monarchiei. Dăra 
bunu e Ddieu, noi suntemu tari in credintia, ca 
hi acea minciuna se. va infunda si va dispară 
rușinata.

Perceptorulu Balogh Kâroly dela Barâtos fă 
datu in criminalu prin comissiunea municipale dela 
S.-Szt.-Gyorgy in 4 Aprile pentru dilapidare de 
2600 fl. („Kăzv.“ Nr. 101.) Se aude inse de 
unu altu procesau criminale multu mai celebru, 
totu din Secuime, care dete ocasiune la investiga- 
tiuni lungi si de natura fărte delicata, in a ca- 
roru urmare unu evreu bogatu si unu popa calvi- 
nescu au ajunsu de-ocamdata in arestu preventive. 
Se asteptamu inse resultatulu investigatiuniloru cu 
patientia si se speramu, ca resultatele voru fi de- 
stulu de instructive, păte si pentru tiăr’a intrega.

Diariele maghiare bătu in palmi, ca din tie- 
nutulu Resinariloru si alu Saliscei, adeca din di- 
strictulu economiloru de vite, ar’ fi. dositu dela 
asentatiune 1562 fetiori de romani. Adeca totu 
canteculu vechiu. Pentru comunele aceloru tienu- 
turi este cestiune de on6re se esplice adeverat’a 
stare a lucrului.

In legamentu (nexu) cu legea politieloru po- 
temu reflecta si la nou’a lege ungurăsca adusa 
contra cămătăriei, in care dobend’a legale se regu- 
lădia definitivu cu 8 (optu) procente asia, in catu 
nici notarii publici nu potu legalisa obligațiuni de 
bani, in care ar’ fi legate procente mai mari de- 
catu 8°/0 (§• 1) si n'c> tribunalele in cașuri de 
certe nu potu adjudeca creditoriloru mai multu câ 
8% (§• 4) 1 as!a nici Pe hypothece nu se păte 
inscrie mai multu. A trage dobend’a inainte pe 
timpu mai indelungatu decatu 6 luni, este aseme
nea opritu, său adeca ceea ce ia creditorulu mai 
multu, se computa câ platitu din capitalu (§. 5) 
etc. etc.

A proposito de acăsta lege si de consecentiele 
sale, lumea n6stra comerciala si industriala pri- 
vesce cu doiosiia la starea finantiala a altoru tieri 
mai fericite, in care nici cu 3 (trei) procente 
nu’ti mai ia nimeni bani inprumutu.

Se cautamu de es. numai la publicatiunile 
bancei din Franci’». Dobend’a ce luă acea banca, 
dela 1867 pana in 1870 fusese de 2*/2 proc. pe 
anu. Pre catu tieuu belulu celu mare germano- 
francescu si pana după pl: tirea celoru 5 miliarde, 
interessele la capitaluri se schimbă intre 4, 5, 
51/2°/0, după aceea inse successive scadiura ărasi 
asia, incatu banc’a le puse pe ale sale de nou la 
2’/2°/0. Astadi, adeca din lun’a acăsta inainte, 
aceeași banca se vediu necessitata a le scadă la 
2°/0. Ce vi se pare inse, ca lumea nici cu 2°/0 
nu alărga se iă bani inprumutu. Caus’a principala 
este, ca comerciulu a inceputu se sufere si in 
Franci'a fărte greu din caus’a mai virtosu a cri- 
seloru politice. Pe la 4 Ian. 1877 mai circulă 
iuca 2661*2 miliăne de franci in note ; inse pana 

in 5 Aprile, adeca după 3 luni, acea suma sca- 
diuse la 2269*2 milione, adeca : publiculu plătise 
indereptu aprăpe 400 miliăne, de care nu mai 
avea lipsa la speculatiunile sale. Asiadăra sutele 
de miliăne jacu mărte. Capitalulu aceleiași bance 
in m e t a 1 u s’a acumalatu asemenea la sum'a ne 
mai audita pana acilea de 2270 miliăne franci.

Banc’a cea mare din Angli’a scadiuse in
teressele mai de inainte la 2°/0.

Din acestea doue esemple, la care amu mai 
potea adauge cateva, păte judeca ori-cine immeos’a 
diferenția intre starea economiei naționale a tieri- 
loru in adeveru civilisate si a tieriloru năstre. 
Dupace se voru termina si inpaca cestiunile cele 
mari intr’unu modu său altulu, faceti-ve idea dăca 
poteti, despre sborulu ce voru lua tăte afacerile 
acolo, unde miliănele se dau cu 2—3 multu 5°/0 
si ărasi acolo, unde banc’a dă că din gratia cu 5, 
5x/2 ^ra alții cu 8 pana la 18%.

U n g a r i ’a. In locu de a ne ocupa la lo
culu acesta de cestiunile cele mari pendente, cu
noscute publicului de ajunsu, insemnamu din acă- 
sta tiăra deocamdată numai unele soiri de a dou’a 
mana. —

— Acumu este constatatu, ca tăte cerculariele 
archieresci cate au esitu de 5 luni incăce- de aici 
pana colo susu la Ungvaru, i-si au pe auctorii 
loru in B.-Pest’a.

— Din caus’a venirei russiloru precumu se 
crede (fora temeiu pronuntiatu) grij’a, trepidatiunea 
este generale iu tăte tienuturile Ungariei cate sunt 
locuite de elementu maghiaru." Dela unu timpu in
căce diariele maghiare i-si perdura cumpetulu pana 
la unu gradu ne mai auditu; ele in desperatiunea 
loru insulta pe Europ’a intrăga, pe tăte 
popărale sale cele mai civilisate si mai belicăse 
numindu-le poltrăne (gyăva), pentru-ca nu saru 
tăte in ajutoriulu turciloru si alu maghiariloru. 
Peutru-ce atata sbuciumatura si trantire cu cape
tele de păreți ? Ceea ce trebue se se intemple, se 
va intempla mai curendu său mai tardiu nesmen- 
titu si neaparatu. Triănghiulu illiricu, peninsul’a 
balcanica nu va fi in veci a russiloru, dăra nici 
mai multu a turciloru, carii n’au locu in Europ’a, 
din causa ca nu sunt capabili a’i adopta si sbea 
in sine civilisatiunea ei christiana. Acelu territoriu 
va fi si va remană proprietate a popăraloru ch.ri- 
stiane, care locuescu pe elu si care sunt capabili 
de o inalta civilisatiune, indata ce voru scapa de 
ferecaturile turcesci.

— Mai bine ar’ face maghiarii se’si mature 
barbatesce pe la ușile proprii. Totu diariele loru ne 
asigura, ca sunt rare acelea comitate, in care se 
nu esiste bande hotiesci. Pe Cercelu ilu impuscara 
mai deunadi si prinseră cativa din band’a lui. 
Intr’aceea est in loculu lui unu altu capitanu ma- 
ghiaru anume Săta Pista in faimosulu comitatu 
Somogy. Acesta stă in connexiuni amicabili cu 
cativa ospetari de hoți din comitatele vecine, cari’i 
chiama la predi sigure pe dile anumite, câ si 
cumu i-ar’ chiama la nunta.

Brasiovu, in 18 Aprile st. n.
Pana io presăr’a erumperii reabelului russo- 

turcescu se vorbia multu de alianti’a celoru trei 
imperati, astadi inse pare ca a disparutu cu totulu 
acăsta aliantiâ, deărace nimeni nu mai pomenesce 
de ea. Pentru aceea cu dreptu cuventu potemu 
pune întrebarea, ca ce atitudine va luă Austri’a 
năstra in faci’a reabelului europeanu ? Dăca ar’ fi 
se judecamu după enunciatiunile foiloru maghiare, 
apoi amu trebui se credemu, ca Austri’a numai 
alaturea cu Turci’a păte se lupte. Cu tăte ca ai 
aceste foi maghiare au mai slabitu din limbagiulu 
loru vehementu contra Russiei, asiâ incatu chiaru 
drasticulu si bombasticulu „Ellenăr" a inceputu a 
svatuf pe unguri, câ se-si infrenedie poft’a de 
resbunare pentru catastrofa dela Sîri’a (Vilagos), 
deărace nu este tempulu. „Pești Naplă“ dice, ca 
dăca Angli’a ar’ crede, ca Turci’a se mai păte 
sustienă, si dăca Angli’a ar’ intră in focu pentru 
Turci’a, atunci Austri’a n’ar’ avă altu aliatu, de
catu pe Angli’a, inse la casu, candu acăst’a ar’ 
remană neutrale, atunci nice Austri’a nu va potă 
face alfa, decatu se remana neutrale. — Noi inca 
suntemu de părere, ba potemu dice ca suntemu 
chiaru convinși, ca Austri’a va fi buna bucurăsa 
se păta remană neutrale, inse este temere înteme

iata, ca ea va fi trasa in focu fora voi’a ei si in 
detrimentulu ei.

— Diariulu „Ebredăs* din Clusiu dice, ca 
administratiunea publica in Ungari’a este asiâ de 
rea, incatu e temere, ca la casu de o mobilisare 
repentina se voru ivi cele mai mari dificultăți, 
cari potu se fia decidietărie chiaru pentru sărtea 
viităria a statului. De altmintrelea totu acestu 
diurnalu afirma, ca mamelucii guvernului sunt asiâ 
de frivoli, incatu dorescu pe facia conflagratiunea 
generale, câ Ungaria, la casu se fia trasa in res- 
belu, se aiba pretestu de a anunciâ falimentu si 
se scape de responsabilitate pe cei dela guvernu.

— Camer’a ungurăsca se va intrunf Sambata 
in 21 Aprile. Proiectele despre nou’a impacatiune 
nu sunt inca tăte gafa. Banc’a naționale din 
Vien’a nu vră se primăsca cu nice unu pretiu 
punctulu refentoriu la denumirea vice-guvernatori- 
loru de catra ambele guverne. Se crede, ca in 
fine totu guvernele, si respective guvernulu ungu- 
rescu va trebui se cededie.

— Dlu ministru de finantie Szăll nu capeta 
bani. Consortiulu Rothschild dice, ca i-ar’ da bani, 
dăca cestiunea bancei dualistice ar fi resolvita. Va 
se dica, si din acăsta parte se face pressiune asu
pra bietiloru unguri numai câ se-i silăsca se se 
impace cu „nesze semmit, fogd meg jă“, ca-ci di.pa 
impacatiune se păte intemplâ câ consortiulu Roth
schild se dica, ca nu păte da bani din caus’a cou- 
flagratiunei orientale. De altmintrelea se spune, ca 
Rothschild totu s’a induratu a anticipă dlui Szăll 
25 milliăne, câ se nu dă falimentu inainte de 
erumperea resbelului. — Dăca judanii au pe un
guri in bosunariu, atunci le este usioru se intre- 
vina prin dlu Andrâsy in favărea judaniloru din 
Romani’a.

* **
Kesbelulu intre Russi’a si Turci’a se 

păte consideră câ inceputu, cu tăte ca pana in 
momentulu de facia declararea formale de resbelu 
n’a aparutu. Inse acăsta declarare nice nu mai 
este necessaria, deărace resbelulu resulta de sine 
din desvoltarea lucruriloru de duoi ani de dîle 
incăce si din starea loru actuale. Russi’a a deda- 
ratu Turciei resbelu in momentulu, candu cu bani bî 
arme de ale sale a facutu se se rescăle poporatiunea 
slava de pre peninsul’a balcanica, ea a declaratu 
resbelu Turciei in momentulu, candu a impinsu in 
focu contra ei si pre șerbi si muntenegrini, si in 
fine mobilisarea armatei russesci si concentrarea ei 
la Prutu si in Caucasu inca este o faptica declarare 
de resbelu contra Turciei.

Inse afara de acăst’a, Russi’a nice nu are decugetu 
se declare resbelu formalu Turciei. Ea are in 
manile sale protocolulu subscriseu de tăte poterile 
mari, adeca acelu actu, care cuprinde dorintiele ce 
Europ’a voiesce a le realisâ in Turci’a, spre a 
pacifică popărele rescolate si a assecurâ pacea Eu
ropei pre venitoriu. Acestu protocolu s’a presentatu 
Turciei, câ se-lu accepte său celu pucinu se-lu iă 
la cunoscintia, inse Turci’a l’a respinsu cu indig- 
natiune câ pre unu actu violatoriu pentru inde- 
pendinti’a si suveranitatea sa. Acăsta respingere 
inca invălve in sine o declarare de resbelu din par
tea Turciei catra Europ’a intrăga. Celu pucinu 
Russi’a asiâ o esplica. Ea se considera pe basea 
protocolului de „mandatariu“ alu Europei si dice, 
ca va intră cu trupele sale in Turci’a, câ se 
esecute dorintiele Europei. Acestu pasu voiesce 
Russi’a se-lu faca fora declarare de resbelu; inse 
câ totuși Europ’a se scia de ce are se se tiena, 
ea va face celu pucinu atat’a, ca prin o nota 
diplomatica va notifică acăsta resolutiune a sa nu 
numai poteriloru, cari au subsemnatu protocolulu, 
ci si Turciei. De sine se intielege apoi, ca Turci’a 
care a respinsu protocolulu, se va opune cu atatu 
mai vertosu la o invasiune armata. In modulu 
acest’a resbelulu se va începe astadi său mane.

Gâ aceste combinatiuni său deductiuni ale 
năstre se nu apara neîntemeiate, inregistramu aici 



tăte acele sciri, car? caracterisădia situatiunea. In 
Petrupole s’a tienutu in 13 si 14 Aprile unu con
siliu mare de stătu, care a decretatu a porni tru
pele dela Chisieneu catra confiniele turcesci si totu- 
odata a notifică Europei acăsta resolutiune a Russiei 
prin o nota diplomatica. In legătură cu acăst’a 
aflamu din foile de Bucuresci, ca consululu russescu 
de acolo ar fi notificatu guvernului romanu, cumca 
armat’a russăsca a pornitu dela Chiseueu catra Prutu. 
Totu-odata se assecura, ca astadi in 18 Aprile, 
său celu multu in decursulu septemanei acesteia 
imperatorele Russiei va sosi la Chisieneu si indata 
după ăceea va apară manifestulu de resbelu. Alte 
sciri spunu, ca Russi’a si-a retrasu nu numai ambasBa-i 
dur’a, ci tăte consulatele din Turci’a. Acest’a este celu 
mai invederatu semnu pentru inceperea ostilitatiloru.1 
Societatea de navigatiune pe Dunăre a notificatu 
la burs’a de cereale din Vien’a, ca turcii au ince-i 
putu a aruucâ podu preste Dunăre la Calafatu, că! 
se trăca in Romani’a.

— Pacea cu Muntenegru nu s’a inchiatu, dăr’ 
nice armistitiulu nu s’a mai preloDgitu. Delegații 
muntenegrini părăsiră eri in 17 Aprile Constanti- 
nopolea. Principele Muntenegrului va evită, se 
dice, ori-ce atacu, pana candu nu va află, ca'trupele 
russesci au ajunsu la Dunăre si a inceputu bubui- 
tulu tunuriloru. Trupele turcesci din Erzegovin’a 
au capetatu ordi'nu se proviantedie forțarăți’» Nicsiciu. 
Acăsta impregiurare va sili pe muntenegrini se 
intre in focu, că se impedece proviantarea.

— Not’a prin care guvernulu ottomanu a 
respunsu poteriloru europene, cari i-au presentatu 
protocolulu spre subscriere, s’a publicatu dejă in 
mai multe diurnale turcofile. Not’a protestădia 
contra protocolului, caruia i se denăga ori-ce dreptu 
de a obligă pe Turci’a. Acestu protocolu statoresce, 
după parerea Turciei, unu amestecu illegalu in 
afacerile interne ale Turciei. Cu privire la Mun- 
tenegru dice, ca Părt’a ottomana a doveditu destula 
moderatiune si bunavointia in negotiatiunile de pace 
cu Muntenegru, inse cu tăte aceste pertinacitatea 
principelui Nichita a facutu imposibila inchiarea 
pacei. Relativu la drepturile, ce se cere in proto
colu de a se accordâ provincieloru slave din Turci’a 
dice not’a turcăsca, ca guvernulu ottomanu nu păte 
se accărde privilegie unoru provincie revoltate. 
Constitutiunea tierei garantădia de altmintrelea tăte 
drepturile si libertățile cerute in protocolu, inse nu 
numai pentru unele provincie, ci pentru toti locui
torii imperiului turcescu. Incatu pentru desarmare, 
Turci’a, care si-a concentratu trupele numai spre 
aperare, este gat’a se desarmedie, dăca si Russi’a 
ar face acăst’a. Spre acestu scopu nu este neces- 
sariu, că se tramita unu delegatu specialu la Petru- 
burg. Tramiterea unui delegatu specialu este numai 
unu actu de curtoasia, pre care Turci’a lu va 
împlini, dăca Russi’a va face asemenea. Pentru 
crudelitatile comisse in Bulgari’a nu păte fi Turci’a 
responsabila, deărace acele au fostu numai resul- 
tatulu agitatiuniloru esterne.

Cu alusiunea la agitațiuni esterne, Savfet pasi’a 
da o grea lovitura Russiei, care se considera de 
urditărea insurrectiunei d'n Turci’a.

— Gavernulu anglesu a declaratu in parla- 
mentu, ca respunsulu Turciei nu este aco mo- 
datu de a sustienă pacea', inse cu tăte 
aceste Angli’a n’a pronunciatn inca u 1 t i m u 1 u 
cuventu in favărea pacei. Politic’a Angliei nu 
este indreptatea contra Turciei, care nu i-a facutu 
nice unu reu. Guvernulu anglesu, deși spriginesce 
caus’a crestiniloru, totuși n’a declaratu, ca Turci’a 
n'ar potă se contedie la spriginulu seu. Angli’a 
a subscrisu protocolulu, pentru ca a fostu asse
cura ta, ca prin acăst’a va deschide Russiei calea 
spre desarmare.

— „Monitoriulu* Franciei constata, ca gu
vernulu francesu a spriginitu si spriginesce toti 
pașii ce se faău in favărea pacei, dice apoi, ca 
Părt’a ottomana a luatu asuprasi o mare respon
sabilitate prin respingerea protocolului; in totu 

casulu inse Franci’a trebuie se observe absoluta 
neutralitate.

— Principele Bismark a notificatu presiedin- 
telui ■ camerei printr’o scrisăre, ca starea sanetatii 
sale nui permite se partecipe la pertractările ac
tuali ale camerei si ca imperatorele a binevoitu a-i 
accordă unu concediu si totu-odata s’a ingrlgitu 
de substituții sei atatu in afacerile interne, catu 
si in cele esterne. — După cetirea acestei scrissori, 
secretariulu de stătu Biilăv, substitutulu lui Bis
mark in căușele esterne, a declaratu, ca Bismark 
va continuă a contrasemnâ si in tempulu conce
diului tăte actele constituționali.

— Romailfa. Resbelulu iminentu dintre 
Russi’a si Turci’a a silitu bî pe guvernulu romanu, 
că se mobilisedie armat’a. Vineri in 1/13 Aprile 
â’a tienutu unu consiliu de miniștri, care a decre
tatu convocarea reserveloru. A dou’a di s’a tienutu 
unu consiliu, mare sub presiedinti’a Domnitoriului, 
la care afara de miniștrii actuali au luatu parte 
mai multi dintre foștii primi miniștri. In acestu 
consiliu s’a decisu, că fora ascultarea camerei se 
nu Be iă nice unu conclusu in privinti’a atitudinei 
României. — Ministrulu de resbelu colonelulu 
Slaniceanu si-a datu demissiunea si in loculu lui 
s’a denumitu generalulu C e r n a t u. Colonelulu 
Slaniceanu a demissionatu numai că in casu de 
resbelu se se păta pune in fruntea statului maioru. 
In loculu ministrului de esterne N. Jonescu, care 
a demissionatu inca inainte de serbatorile pasciloru, 
s’a denumitu Mihailu Cogalniceanu.

— (Multiumire publica.) Subsem- 
natulu primindu cu trist’a ocasiune a mortii multu 
regretatei sale fiice Alexandrina H a r a- 
1 a m b u , manifestări de condolentia si de sim- 
pathie din mai multe parti, vine in numele seu, 
alu minorului Mihaiu Haralambu, fiiulu decedatei, 
alu fiiului seu capitanu Romulus Magheru, alu 
nurorii sale Lina Magheru si alu nepotiloru, a 
aduce multiumirile sale totuloru persăneloru, ami- 
ciloru si cunoscutiloru din tiăra si din strainetate, 
cari luara parte la dorerea ■> familiei pentru acăsta 
pierdere ireparabila. ‘

Recunoscinti’a năstra pentru regretele mani
festate din tăte părțile de romani si de multi 
străini va fi eterna. G. Magheru, generalu.

A patr’a 
adunare generale ordinaria 

a I n st i tu tu 1 u i de creditu si de economii 
„ALBIN’A* tienuta in 29 si 30 Martiu.

(Capetu.)
V. Reuniunile de creditu

fiindu in desfacere, au stătu la finea anului 1875 
din 1681 participanti cu unu cre

ditu folositu de.....................fi. 75,651 95
din cari in decursulu anului
1876 au esitu

804 participanti restituindu îm
prumuturile avute cu ... fi. 23,375 58
mai remanendu cu finea anu
lui 1876

877 participanti cu unu creditu
preste totu de.....................fi. 52,276 37

care restu de pretensiuni este âcoperitu prin ga- 
ranti’a solidaria a 877 participanti, prin fondurile 
speciali de reserva si de garanție evidente in bi- 
lantiu in sum’a totala de 25872 fi. 86 cr., care 
deci face aprăpe 50°/o a pretensiuniloru restante, 
si mare parte inca si prin ipotece reale.

In toti ramii de operațiune s’au realisatu prin 
institutu in anulu 1876, 3618 împrumuturi in 
sum’a de 1.325,864 fi. 39 cr.

Revirementulu cassei a fostu preste totu de 
3.278,916 fi. 18 cr., cu 208,125 fi. 12 cr. mai 
mare că in anulu precedentu.

Cu privire la desvoltarea operatiuniloru năstre, 
ve tragemu attentiunea asupra tablouriloru adne- 
ctate la bilantiu.

Aceste fiindu Domniloru transactiunile mai în
semnate ale anului espiratu, dămu la acestu locu 
cetire bilantiului insusi (se citesce).

Pre-cumu v'ati convinsu din acestu bilantiu, 
amu efectuitu si acumn tăte amortisarile prescrise 

de lege si de statutele năstre, incatu d. e. spesele 
de fondare suntu reduse dejă după 4 ani dela 
12050 fi. 40 cr. la 5600 fi.

Bilantiulu ne arata unu venitu brutu alu anu
lui espiratu de.......................... fi. 74,847 65
din care subtragendu totalulu in-

teresseloru, ce platesce institu-
tulu, a speseloru, contributiuni-
loru, amortisariloru si perderi-
loru cu............................... fi. 42,627 06 

resulta unu profitu curatu de^ . fi.
Conformu §. 62 alu statute- 

loru propunemu urmatărea distr.- 
buire a acestui profitu : 
Că interesse de 5°/0‘dupa capita- 

lulu de acțiuni......................... fi.
Din restulu de .... fi. 

se vinu 10°/0 că dotatiune. a fon
dului de reserva . fi. 1722 05 
că tantiema pentru 
membrii directiunei, 
directoru esecutivu 
si oficiali ... fi. 2755 28 
2°/0 pentru scopuri
de binefacere . . fi. 344 41 fi.

32,220 59

15,000 —
17,220 59

4821 74
Din restulu de..................... fi. 12,398 85

propunemu, că 12000 fi. se se imparta că divi- 
denda intre dd. acționari, ăr’ 398 fi. 85 cr. se se 
trăca in contulu profitului anului curentu.

Pentru 3000 acțiuni ale institutului se vinu 
deci din profitulu curatu alu anului 1876

odata 5%.............................. fi. 15,000 —
in urma 4°/o......................... A- 12,000 —

in totalu . 27,000 —
care face 9°/0, că si anulu precedentu.

Fondulu de reserva alu actionariloru cu adau- 
sulu cuotei de astadi din profitu a ajunsu la sum’a 
de 14,892 fi. 08 cr.

Cifrele premise probăza de ajunsu, ca afacerile 
năstre intrunescu tăte conditiumle de viătia si ne 
indreptatiescu pentru timpuri normali la cele mai 
bune sperantie.

Aducemu la cunoscinti’a dvăstre, ca onor, co- 
mitetu de revisiune alu societății năstre prin a- 
dress’a s’a din 6 Februariu a. c. ne a comunicatu 
unu proiectu pentru modificarea mai multoru §§ 
ai statuteloru societății nostre si ne-a recerutu, a 
pune intre objectele adunării presante modificările 
proiectate.

Nepotendu direcțiunea face propunerile aceste 
de ale sale, n’a fostu in stare se corespunda do- 
rintiei onor, comitetu.

Terminamu, rogandu-ve că, după ascultarea 
reportului comitetului de revisiune, se binevoiți a 
aprobă bilantiulu, si proiectulu nostru pentru dis
tribuirea profitului, fixandu dividend’a anului 1876 
cu 9 fiorini de acțiune, si a dă absolutoriulu di
rectiunei si comitetului dvăstre de resisiune.

Dlu Ioane Cretiu citesce apoi urmatoriulu re- 
portu alu comitetului de revisiune :

Onorabila adunare generade!
Iu conformitate cu §. 33 lit. b) si §. 58 din 

statutele societății năstre, comitetulu de revisiune 
sub8emnatu -si iă libertatea cu totu respectulu 
a reportă onorabilei adunari generali, ca a esami- 
natu cu tăta rigorea computurile si bilantiulu so
cietății, incheiatu cu finea anului 1876 si supusti 
noue spre acestu scopu de catra direcțiunea instL 
tutului; amu esaminatu proiectulu pentru distri
buirea profitului societății; amu esaminatu si fia- 
care positiune din bilantiulu incheiatu in particu- 
lariu, prin scontrarea propria a casseloru, prin 
privirea registreloru principali si auxiliari si a 
toturoru subiecteloru de comptabilitate ale socie
tății ; si le-amu aflatu tăte in ordinea si regul’a 
receruta.

Din siedinti’a comitetului de revisiune a in
stitutului de creditu si • de economii wAlbina".

Sibiiu, in 25 Martiu 1877.
A. Senorm. p. Ioanu Cretiu m. p.

George Mateiu m. p.
Reporturile cetite împreuna cu bilantiulu se 

predau unei comissiuni de 9 esmise din sinulu 
adunării in persănele dloru Davidu baronu Ursu, 
Theodoru Popu, Thimoteu Miclea, Ioane Antonelli, 
Ioane Candrea, Ioane Bradu, Ioane Romanu, Dr. 
Aureliu Brote si Dr. Demetriu Racuciu.

Presiedintele incheia siedinti’a, anuntiandu 
continuarea ei pe diu’a de mane la 9 ăre inainte 
de amădie.



In 30 Martiu adunarea se intrunesce in a 
dou’a siedintia, si comissiunea esmisa in diu’a pre
cedenta, referitoriu la reportulu anualu si la bilantiu, 
reportăza prin dlu Ioane Romanu, ca a esaminatu 
cu de-amenuntulu bilantiulu, confrontandu-lu cu 
registrele si cărțile principali si ausiliari ale in
stitutului si l’a gasitu in deplina consonantia cu 
acelesi si in t6ta regul’a; a esaminatu proiectulu 
directinnei despre impartirea profitului si l’a ga
situ in conformitate cu statutele societății; a con- 
statatu deci preste totu aceeași, ce reportăza co- 
mitetulu de revisiune.

Adunarea iă spre sciinția reportulu comissiu- 
nei in acestu obiectu si:

1. aprâba computurile si bilantiulu an. 1876,
2. dâ directiunei insiitutului si comitetului 

de revisiune absolutoriulu pe timpulu anului 1876,
3. aprâba propunerea directiunei despre dis

tribuirea profitului curatu in sersulu §. 62 din 
statute si fixăza dividend’a anului 1876 cu 9°/0, 
priu urmare alu patrule cuponu alu institutului 
dela 1 Iuliu 1877 se va rescumperă cu 9 fiorini.

Se pune apoi la discussiune parerea comissiu- 
nei de 9 relativu la passagiulu din reportulu di
rectiunei in cestlunea modificării unoru §§. din 
statutele societății.

Prin discussiunea urmata lamurindu-se, ca in 
statutele societății nu se afla nici unu §. daunosu 
institutului, nici in contradicere cu dispositiunile 
codicelui commercialu, prin urmare neconstatandu-se 
necessitatea de modificare a statuteloru : propunerea 
pentru esmiterea unei comissiuni din sinulu adu
nării, că se studieze statutele si respective se pro
pună modificări din titlulu de necessitate urgenta, 
nu se primesco.

Shm’a de 344 fl. 41 cr. resultata din bilantiu 
in sensulu §. 62 e) din statute pentrn scopuri de 
binefacere se distribue astu-modu :

1. Societatiloru academice ale juniloru romani 
din Vien’a, Pest’a, Clusiu si Cernautiu, cate 50 fl., 
cu totulu 200 fl.

2. Nenorocitiloru prin focu din comun’a Sa- 
besiulu-de-snsu din comitatulu Sibiiului 100 fl.

3. Pentru scopuri filantropice in cetatea Si- 
biiu 44 fl. 41 cr.

Pretiulu marceloru de presentia pentru anulu 
1877 se fixăsa cu 3 fiorini. -

Remuneratiunea anuala pentru comitetulu de 
revisiune se fixdza cu 250 fl.

In comitetulu de revisiune se alegu dd. Ioane 
V. Rusu, Dr. Aureliu Brote si Petru Petro- 
vici u. —

Gu aceste adunarea se încheia.

Nontati diverse.
— Archiducele Albrecht serbăza in 17 si 

18 Aprile anulu 50 jubilariu alu servitiului seu. 
Pena si deputatiuni de ale potentatiloru străini 
voru lua parte la festivitate.

— (M u 11 i a m i t a publica.) Din partea 
Curatoratului gr. cath. din Tergulu-Muresiului se 
aduce prin acăsta multiamita publica Exc. Sale 
pr. s. archiepiscopu si mitropolitu gr. c. de Alba- 
Juli’a si Fagarasiu, Dr. Io&n ne Van cea de 
B u t 6 s a pentru tdte maranimdsele daruri si fapte 
filantropice, cari le & lasatu că dulci si mangai- 
t6rie suveniri de gratia archipastorăsca cu occasiunea 
visitatiunei canonice din Sept. an. tr. in eparchi’a 
Muresiului, unde că ajutoriu pentru beserice si 
sc61e a lasatu in t6te comunele dela 10—50 fr., 
prpste totu la 700 fr. m. a., afara de darurile 
filantropice”la preoți, docenți miseri si prunciloru, 
incatu si străinii se mirau de doved’a acdsta rara 
de iubire catra fiii sei sufletesci. Pelunga t6te 
aceste in 13 1. c. ne surprinse si alta gratia a 
Exc. Sale D. Metropolitu, ca-ce primiramu noi 
curatoratulu besericei din Tergulu-Muresiului prin 
officiulu protopescu 359 fr., că daru pentru repa- 
rareafturnului besericescu si a defecteloru lui. Pentru 
acdsta fapta maranimâsa, care infromsetiaza corân’a 
meriteloru archipastoresci, nu ne potemu conteni a 
nu ne descoperi in publicu recunoscutâri’a multia
mita, rogandu pe Ddieu, se-i pastrăze viati’a, că 
se fia indelungu patronu besercei si sc61ei romane 
de sub toiagulu archipastoriei sale. Tergu-Muresiu 
11 Aprile 1877. Curatoratulu gr. cath.

— (Don u.) Suntemu invitați a publica 
urmatâriele: III. d. Michaelu Pavelu, epi- 
scopulu Gherlei pentru înflorirea bibliothecei soc. 
de lect. a jun. stud. rom. din Clusiu binevoi a 
donâ 6 fl. v. a., pentru care mar’animâsa donare 
primdsca cea mai profunda multiamita! — Clusiu, 
15 Aprile st. n. 1877.

Vasiliu Pavelu, Emiliu P o r u t i u , 
presiedinte. secretariu.

— (Advocatu nou.) Dlu D e m e t r i u 
Suciu, teneru din Silvani’a, fach in 11 Aprile 
a. c. in Budapest’a censur’a advocatiale cu successu 
eminente. Cancelari’a si-va deschide in Cehuiu Se- 
lâgiului (S z i 1 â g y - C a e h). I dorimu successu 
deplinu pre nou’a carriera.

— (C 1 i r o n o m i ’a bar. S i m. Șina), 
care e in cuprinsulu corânei S. Stefanu, a datu 
numai că competentia de ereditate si transpositiune 
respectabil’a suma de 308,841 fr. si 471/2 cr., 
care suma se si depurâ in Marte tr. la cass’a 
statului.

— (Censu, (camata) pentru intardiarea 
cu platirea dajdiei se depurâ, după date statistice 
officiali in Cislaitani’a dela 1870 pana 1876 una 
suma de 685,413 fr. 43 cr. cu 5°/0 executata. 
Acăste cifre statistice suutu martore, catu de greu 
se culegu dările. Din Ungari’a n’avemu- asemene 
date publicate; inse cifrele nu voru fl mai mici. 
Vai de acela, care se împrumuta, că se depureze 
darea, ca dăca a intardiatu, atunci trebue se platăsca 
interesse si pentru imprumutulu facutu si pentru 
amanarea de a-si depurâ contributiunea.

— (Unapalma cădividenda.) Cass’a 
pastratâria din Vatiu in Ungari’a nu imparti divi
dende in an.-acesta. Unui actionariu Mansbarth 
nu i plăcii acăsta si indata se si duce la Cass’a 
pastratâria si injura pe officialulu Csillon pentru 
ca nu impartiesce dividende. Csillon ei dice: dăca 
vrei cu orce pretiu dividenda, dcca o, — si ei da 
o palma dei scanteiea ochii. Mansbarth ’lu trage ’n 
judecata care taxă acesta dividenda cu 30 fr., pe 
cari fii silitu Csillon sei platdsca. Ecca dividend’a!

— (Z a r u la t e m p u.) Americanii inven
tară unu Zaru, care e aplicatu pe din laintru si 
masin’a, că la oroldge, nu concede deschiderea, 
pana candu bate 6r’a desemnata mai nainte pentru 
deschidere; ambla 56 6re si se trage odata pe di. 
In Berlinu se si afla acăsta mașina rafinata.

— F o c u 1 u , care alarmă Dumineca la 
mediulunoptiiorasiuluBrasiovu, fît indata stinsu; dearse 
numai coperisiulu unei case nelocuite in Paloș, din 
deretrulu casarmei de artileria si unu sopronu.

(Bibliografia.) Sintactica lim- 
bel romane, compusa de d. canonicu prepositu 
Timoteu Cipariu, care fii premiata de 
societatea academica romana, esi de suptu ti pariu 
si'se afla in Blasiu la d. professoru I. M. Mol
do v a n u cu miculu pretiu de 2 fl. v. a., er’ in 
Romani'a cu 5 franci.

Secțiunea Iv Sintetica tractăza despre 
concordarea partiloru cuventarii si a apositeloru, 
precumu si despre rectinne.

Secțiunea II. sintactica tractăza despre afe
cțiunile cuventarii, locatiune, forme, dicțiuni, orto
grafia, semne grafice, interpunctiuni etc. Că com
pletare a acestui operatu, esitu dintr’unu studiu 
intensivu de ani 50, auctorulu a tiparitu separatu 
si unu tractatu despre limb’a romanăsca, care co
sta 40 cr. si pentru Romani’a 1 leu. — Cu acestu 
opu regulatoriu de limb’a romana s’a implinitu cea 
mai reclamata necessitate pentru regularea si uni- 
formisarea limbei intre romani, gratia auctorelui 
regulatoriu si societății academice!

Veterinari ii hi de casa pentru cai, 
vite cornute, oi, capre si rimâtori, unu opu fdrte 
instructivu pentru economi, cu privire la tdte 
cunoscientiele de lipsa la prăsirea animaleloru do
mestice, la nutrirea si tractarea cu ele; curarea 
bdleloru interne si esterne .cu medicine de casa, 
si cele mai japrobate medicine de veterinarii cei 
mai renumită, tari rea tempului de garantare si 
regulele de politia dictate prin lege; opu lucratu 
anumitu pentru poporulu romanu de D. Basiliu 
Coriiea, magistru de chirurgia, obstetritia si 
veterinariu, a esitu in Gherla, in tipografi’a die- 
cesana 1877, de unde se p6te avă cu miculu pretiu 

de 2 fl. v. a. Opulu de 266 pagine, octavu mare 
si bine adiustatu, va indemnisa pe cumparatoriu 
cu materi’a instructiva ce o cuprinde, si care face 
onâre d. Auctoru.

(Hamlet), principele Danimarcei, tragedia in 
5 acte de renumitulu V. Seakspeare, esi in 
Bucuresci in an. acesta in traducere buna romana 
de Adolfu Stern. Se afla si in Brasiovu la 
librarii Francu & Dresnand.

Triumfulu adeverului contra reta- 
cirei (de Theod. Ma ci n ca, a esitu in Craiova 1877 
in 14 pag., că aparare a clerului romanu in contra 
atacuriloru dep. Sihleanu in camera.

Idealele studentelui romanu, 
cuventare tienuta de d. Prof. Ioane Popea la 
serbarea patrânei Gimnasiului romanu din Brasiovu, 
care merita a fi cetită si recetita de studenti pentru 
consiliale cele sanetâse ce le cuprinde, fiendu scrisa 
si intr’o limba corecta si curgatdria. Se afla la auc
torulu aici.

(Dictionariulu ungurescu-ro- 
mauescu), compusu de illustrulu nostru barbatu 
Georgiu Baritiu. Brasiovu 1869, formatu 
8° mare, 41 c61e, se afla de vendiare in Brasiovu, 
Sabiiu, Clusiu, Lugosiu, Temesiâra, Aradu, M.-Sigetu 
pe la librarii cu 2 fl. 70 cr. legatu in pele, si 
3 fl. 20 cr. legatu usioru.

„Revista medicala romana" de 
C. A. Polichroniu, laureatu alu facultatii de medi
cina din Parisu, apare una data pe luna cu 1 fl. 
pe luna si portulu post. Bucuresci.

„La Roumanie Contemporaine", 
revista septemanale, care sub direcțiunea d. F. 
Da mă apara drepturile României de stătu inde- 
pendentu si suveranu inaintea Europii, dr’ partea 
literaria si scien tifica sub dir. d. C. N. Chabudianu 
face cunoscute Europei progressele romaniloru. Abo- 
namentulu e 20 lei pe anu si portulu poștale.

„L’etat Roumain et la paix de 
1 ’O r i e n t — Neutralisation de la Roumanie — 
de M. Frddăric Damă 1877..

„Cărbunarii" drama originale de d. C. 
Aricescu cu 1 leu.exempl.

Mai nou.
V i e n ’a , 16 Aprile. Dela Petrupole se co

munica urmatâriele: Negotiatiunile diplomatice 
s’au intreruptu definitivu. Imperatulu Alessandru 
va plecă la oste in 19 Aprile.

Bucuresci, 16 Aprile. Ministrulu O o- 
galniceanu a adressatu unu cerculariu catra 
agenții diplomatici din strainetate, prin care declara, 
ca Romani'a sustiene a nu violă interessele naționali 
ale nimenui, a sustienă pacea si a observă cea mai 
stricta neutralitate.

Constantinopole, 15 Aprile. Naiea 
russăsca destinata de a trece la Odess’a personalulu 
ambassadurei russesci a sositu dejă in apele dela 
Constantinopole, inse pana acumu agintele Nelidoff 
n’a primitu ordinu de plecare.

Cursurile
la bursa in 17 Aprile 1877 stă asia:

Galbini imperatesci — — 6 fl. 15 cr v. a.
Napoleoni — — — 10 . 44 w
Augsburg — _ — 114 . 75 » n

Londonu — — — 130 „ 50 n n

Imprumutulu uationalu — 63 n 90 V w

Obligațiile metalice vechi de 5% 69 n 40 n

Obligațiunile rurale ungare 69 w ““ n w

n n temesiane 68 . 50 n M

n » transilvane 6G „ 25 n n

n n croato-slav. — w ““ n n

Acțiunile bancei — — 762 9 9

„ creditului — — 134 „ 50 n »

Col’a II cu finea testam entului fericitului 
Ioanu Poppu-Maioru se va alaturâ că Bu- 
plementu numai la nr. prossimu, deârace 
pana la nr. acest’a a fostu cu nepotintia 
a se da gat’a. Red.
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