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Conferenti’a electorala generala.
Brasiovu 6 Martiu n. 1881.

Comitetulu centralu electoralii din Sibiiu, a- 
lesu de cătra conferenti’a generala a alegatoriloru 
romani ardeleni dela 1878, a datu in fine unu 
semnu de vieatia. In numerulu trecutu amu pu- 
blicatu apelulu, prin eare acestu comitetu convăca 
adunarea generala a alegatoriloru romani din Ar- 
dealu pe diu’a de 12 Maiu st. n. a. c.

Comitetulu sustieue in apelu, că „’si-a termi- 
natu lucrările sale preparative", cu alte cuvinte cil 
si-a facutu datori’a. Ei bine, dela modulu, cum au 
fost pregătite lucrurile pentru viităria conferenția, 
va depinde mare parte si resultatulu acestei adu
nări. Nu scimu încă, cum si in ce direcțiuni a lu- 
cratu comitetulu din Sibiiu, dăr’ nu scimu nici 
p6na unde a trebuitu sb se estinda activitatea s’a 
preparatâria, pentru cil conferenti’a dela 1878, eare 
l’a alesu, nu a definitu cerculu seu de activitate. 
Processulu verbalu alu acelei conferentie dela 21 
Iuliu 1878 vorbesce numai de simpl’a alegere a 
unui comitetu centralu electoralu cu resiedinti’a in 
Sibiiu, care se fia compusu din 7 membri.*)

*) Aleși au fost cu aclamatiune dnii : N. Popea, G.
Baritiu, Dr, I. Hodosiu, Zach. Boiu, V. Eomauu, E. Brote 
si D, Comsia, Red.

După cum ni se relatase p’atunci a fost vorb’a, 
in conferenti’a dela 1878, de aceea, câ comitetulu 
centralu electoralu se prepare terenulu, pentru câ 
alegătorii romani ardeleni, dăca voru aflâ de lipsa, 
se păta procede si la alegere, cu alte cuvinte, se 
p6ta decide asianumit’a „activitate." Oricum va fi, 
inse noue ni se pare, că insesi cuvintele „centralii" 
si „electoralu" indica, că comitetulu din Sibiiu nu 
potea se aiba numai missiunea de a functiunâ câ 
unu feliu de birou pentru statistic’a alegatoriloru 
romani, ci avea cu deosebire se ia initiativ’a cu 
privire la organisarea electorala, infiintiarea de co
mitete electorale prin tăte municipiele s. a.

Se vede, că si comitetulu din Sibiiu insusi a 
intielesu missiunea s'a in sensulu indicatu si a 
apucatu, deși fărte tardiu, pe calea organisarei 
electorale. Apelulu publicatu in Nr-ulu trecutu 
nu ficsăza, dimpulu si modalitățile alegerei dele- 
gatiloru pentru conferenția, si comitetulu ne asigura 
că instrucțiunea despre acăst'a va urmă in curbndu 
cătra comitetele năstre electorali din tiâr’a intrăga. 
De aci trebue se deducemu, că s’au infiintiatu dpja 
pretudindeni in tiăra comitete electorale, căci la 
din contra instrucțiunea comitetului centralu nu 
s’ar’ potă transmite in tăte cercurile electorale si 
alegerile delegatiloru nu s’ar’ potă face in modu 
uniformu. —

Destulu, eă comitetulu vine acuma si chiama pe 
alegatorii romani din Ardealu la conferintia. A- 
cuma este la rbndulu alegatoriloru, câ se dovedăsca 
că sunt petrunsi de insemnatatea luptei natiunale, 
ce trebuie se o portamu in contra politicei asupri- 
tărie maghiare, in contra sistemului de maghiarisare. 
Ceea ce dorimu inainte de tăte este, câ alegatorii 
noștri se nu iea lucrulu prea usioru, — cum din 
nenorocire s’a interoplatu in periădele electorale de 
mai inainte, — si ori-cari ar’ fi convingerile loru 
se nu părda niciodată din vedere marele scopu alu 
unei procederi solidare si forte spre aperarea sântei 
năstre cause natiunale.

Ne tememu câ nu cumva sb se păta aplică si 
la timpulu de fa<jia cuvintele fericitului Barnutiu 
scrise acumu doudieci de ani, si. se nu fia si a- 
cuma tăte limbile confuse, cum au fost la turnulu 
babilonului. De aceea conjuramu pe toti alegatorii 
romani binesemtitori câ sb se intereseze de cu vreme 
si cu cea mai mare seriositate pentru câ se fia 
cătu mai bine si in modu cătu mai demnu repre- 
sentati la viitărea conferenția. Dăca este câ vii
tărea conferenția se nu prepare o noua confusiune, 

fia „passivistica" ori „activistica", se recere cu 
necessitate câ delegații, cari voru fi tramisi la 
Sibiiu se fia ămeni independenți, care va se dîca 
votulu loru se nu depindă de locu dela pressiunq$? 
ce guvernulu, chiaru si prin 6meni din sinulu noștri 
o esercăza in asia mare mesura asupra năstra, dă¥*  
se nu depindă nici dela influintiele de clica, carivenăza 
in turbure interesse particulare.

Inca odata accentuamn: Se nu luamu lucrulu 
usioru. Sărtea năstra este si astadi in man’a 
năstra. Dela atitudinea năstra depinde viitoriulu 
nostru. Numai dăca vomu fi conscii de marile 
năstre interesse naționale, dăca vomu procede cu 
intieleptiune si cu firinitate in apararea loru, vomu 
avă dreptu se speramu intr’unu viitoriu mai bunu.

Trebuie se ne uitamu dăr’ bine la ămenii a- 
cei’a pe cari ii vomu alege câ se ne represente la 
conferenția. Nu positiunea loru in societate său 
gradulu academicu celu posedu, ci firmitatea carac
terului loru, atitudinea loru sincera romanbsca se 
fia prim a conditiune, ce le-o punemu. Amu disu 
la mai multe ocasiuni că functiunarii de naționali
tate romana, spre a nu veni in conflictu său cu 
regimulu său cu poporulu romanu insusi, ar’ lucră 
fărte cu tactu dăca s’ar’ retrage de buna voie dela 
participarea activa la conferenția. Acăst’a amu dis’o 
si o repetimu atătu in propriulu interesu alu func- 
tiunariloru insusi, cătu si in interesulu causei, deși 
nu ne indoimu in fidelitatea cătra caus’a natiunala 
si in bun’a credintia a celoru mai multi d’intre 
functiunarii de romanu.

Este de lipsa câ viitărea conferenția se fia com
pusa pe cătu se păte din membrii de aceia, cari 
in contra convictiunei loru mai bune natiunale, se 
nu fia constrinsi a cedă nici unei pressiuni, pen
tru că acestei conferentie i se impune in impregiu- 
rarile actuale grav’a problema de a face unu pasu 
seriosu spre resolvarea cestiunei de consolidare si 
organisare interiăra, a cestiunei de solidaritate 
intre noi.

Ori-ce forma amu alege pentru continuarea lup
tei năstre natiunale, despre unu lucru trebuie se 
fimu cu totii in claru : fara o premergbtore orga
nisare si disciplinare a fortieloru năstre natiunale 
nu vomu potă întreprinde cu succesu nici unu feliu 
de acțiune. Cei ce se interesăza de mersulu lu- 
cruriloru la noi si sunt cu mintea destăpta si ne
preocupata, voru sci se apretieze importanti’a a- 
cestei aserțiuni.

Interessele consolidării năstre interiăre mai re- 
ceru câ sb se definăsca bine si positiunea năstra de 
dreptu, care este espusa la continue si inversiunate 
atacuri din partea contrariloru noștri naționali. 
Alegătorii romani potea-voru ăre trece cu buretele 
peste consideratiunile ce se născu din positiunea 
năstra de dreptu, fara de a compromite caus’a năs
tra naționala ? Potea-voru intreprinde ei o acțiune 
parlamentara, care se fia spre folosu poporului ro
manu, fara a face nici cea mai mica reservatiune 
de dreptu ? Si ăre ce urmări ar’ potă avă o pro- 
cedere, prin care alegatorii romani din Transil
vania ar' face se crăda lumea că ne-amu aruncatu 
cu totulu in brațiele celoru, cari se prepara a dâ 
natiunalitatii năstre din aceste tieri ultim’a lovi
tura de gratia ?

Eata marile cestiuni, pe cari trebue se le re- 
sălve viitărea conferenția.

Destulu de mare si importanta este dăr’ pro
blema viitărei conferentie generale electorale. Cei 
ce voru fi tramisi la ea câ se represente pe ale
gatori trebue se fia ămeni cu mintea clara si cu anim’a 
la locu, ămeni seriosi, devotați binelui comunu si 
cu deplinulu curagju alu convictiunei.

Terminandu dăr’, ne adresamu cătra toti alega
torii romani bine semtitori din Ardealu si le dî- 
cemu: Veghiati, căci este vorb’a de aperarea in- 
teresseloru văstre natiunale. Uitati-ve bine la a

ceia pe cari ii alegeți câ se ve represente aceste 
interesse in conferenția si ve îngrijiți câ se nu 

'lipsăsca oleiulu din candelele loru!

Cronic’a evenimenteloru politice.
Partid’a Nemților u decembriști 

din A u s t r i ’ a, in sinulu careia inainte c’unu 
anu domniea inca multe neintielegeri, astadi se 
presenta câ o partida bine consolidata, care e gafa 
in ori-ce momentu a pune in mișcare tăte cele 
possibile, spre ,a impedecâ realisarea operei de im- 
pacare a ministeriului Taaffe. Opositiunea energica 
a Nemtiloru agravăza multu situatiunea interiăra, 
si asia destulu de dificila a imperiului.

Demonstratiunile in contra fostului procuroru, 
consiliarulu curții Lienbacher, care a vor- 
bitu in camera pentru reducerea obligamentului de 
optu ani de scăla, era p’aci se fia straplautata si 
in consiliulu comunalu alu Vienei. Acăst’a era 
dorinti’a pressei centraliste, care cerea dela repre- 
sentautii comunei, câ se proteste si ei in contra 
espectoratiuniloru lui Lienbacher asupra Vieuesiloru. 
Consiliulu comunalu inse a decisu, a nu mai face 
manifestatiune demonstrativa, de ăra ce Lienbacher 
câ deputatu se bucura de imunitate si apoi cuvin- 
teloru lui, pe care insusi le-a rectificatu, nu i se 
păte dâ de cătra representanti'a orasiului o impor- 
tantia atătu de mare. „Ajunga-ne deocamdată 
lectiunea, ce amu primit’o in afacerea inzestrarei 
prin țiului Rudolf", esclaînara unii din membri.

Rectificarea memorata a lui Lienbacher 
se reduce fa urmatoriulu passagiu d’intro scrisăre 
ce-a adresat’o elu dela Salzburg diarului clericalu 
„Vaterland" : „. . . Afirmatiunea, că ans’a la a-
ceste scandaluri ar’ fi dat’o o insulta, ce a ’si fi 
facut’o eu orasiului Vien’a, este unu neadeveru 
patentu, deărace in opiniunea, că instrucțiunea obli- 
gatăre de 8 ani inca nu face superflua nici o lege 
penala, nici una omu cu minte nu păte recunăsce 
o vatamare pentr’unu orasiu său o tiăra. Precum 
prin instrucțiunea de 8 ani nu se potu stbrpi nici 
furtișagurile, nici insielatiunile, totu asia nu se 
păte stbrpi nici beti’a. Numai o passiune ardie- 
tăria de partida a potutu intrebuintia cuvintele 
mele pentru asemeni sumutiari" s. a.

Totu numai passiunea ardietăria de partida este 
caus’a, că foile vienese făcu imputări 
membriloru consiliului comunalu, că n’ar fi luatu 
in aperare onărea politica a capitalei.

„P. Lloyd" debutăza c’unu articulu, in care se 
silesce a dovedi superioritatea morala si intelectuala 
a partidei nemtiesci centraliste asupra maioritatii 
autonomiste, gasesce deodata că nemții Suess si 
Beer sunt mari barbati de stătu, pre candu Hohen- 
wart si Rieger abia sar potă consic^râ de ămeni 
de stătu. Este naturalu, că făi’a pestana nu păte 
se simpatiseze cu maioritatea din camer’a austriaca, 
care lupta in contra supremației naționale întemeiate 
prin dualismu la 1867.

Intr’ aceea ministeriulu Taaffe, care nu sta 
nicidecum in grati’a suprerrpatistiloru, procede cu 
energia pe cararea, pe care a apucatu. Viitorulu 
are se ne arate, dăca direcțiunea, ce a luat’o d-lu 
Taaffe este buna si folosităria pentru consolidarea 
interiăra a monarchiei, deocamdată inse ni se pare, 
că ministeriulu austriacu desvălta unu zelu prea 
mare in cestiuni secundare. O asemenea cestiune 
este aceea a demonstratiunei student i- 
loru nemți. Era consultu, câ se nu li se dă 
fapteloru neprecugetate ale unoru tineri infocati 
o importantia atătu de mare.

Organele ministeriului Taaffe inse, se vede, că 
au capetatu instrucțiuni, cari nțirăsa tare a reactiu- 
narismu. Nu-i destulu, că studenții escedenti au 
fost trași la respundere, dăr’ li s’a d i s o 1 v a t u 
si societatea „Akademische Lesehalle". 
l)e ce se fia lipsiți studenții germani de acăst’a socie-



tate de lectura, pentru escessele comisse de câtra 
unii din ei? Si apoi 6re prin asemeni mesuri 
severe nn se produce tocmai efectulu contrariu, 
dandu-se si mai multu nutrementu spiritului de 
agitațiune?

Cam ce feliu de efectu a produsu mesur'a me
morata, se p6te vedă si din deductiunile diarului 
progressistu „Deutsche Ztg." care intr’nnu articulu 
dela 5 Martiu c. dice : „I s’au imputatu societății 
„Akademische Lesehalle" tendintie natiunale ger
mane si mintea ndstra de burgesi nu pote cuprinde 
îndreptățirea acestei imputări. Cum se pOte — in 
discusuri solemnele ale tronului se dîce, câ alianti’a 
cea mai intima cu Germani'a este osi a in giurulu 
careia se invărte t6ta politica austriaca; ministrulu 
nostru de esterne cultiva acăst’a aliantia, câ pe 
garanti’a cea mai scumpa a păcii generale si a 
sigurautiei ndstre contra furtuneloru Europei, si cu 
tăte astea se fia ore ceva pericniosu, dăca acăsta 
aliantia politica s’ar’ intari prin comunitatea 
si cultur’a naționala? Ceea ce este concesu 
tuturora gintiloru acestui imperiu, câ se ’si accen
tueze natiunalitatea, se fia 6re interpretatu câ ceva 
nepatrioticu, numai fația de noi Germanii? Totu 
mai mare devine divergenti’a intre politic’a năstra 
esteriâra si intre er’a de impacare din. intru . ’. . 
Br. Haymerle inca conduce cu mâna tare frănele, 
dăr’ Iunkerii slavi-feudali nu voru conservă, dăca 
voru învinge, nici pe unu momentu direcțiunea 
sigura germana; ei voru mână cu-o lapeditiune 
inspaimantatâre spre abisulu aliantiei moscovite..."

Din Constantinopolu se anuncia, câ Pdrt’a oto
mana a numitu pe Serve r-pasia si pe A 1 i 
N i z a, m-pasi’a, câ comisari, pentru a incepe cu 
ambasadorii puteriloru europene pertractările, dela 
cari se astdpta acum de atâta timpu aplanarea 
diferentului greco-turcescu. Aceste pertractări tre- 
bue acum de siguru se incdpa câtu de curăudu. 
Puterile păru a fi asigurate, câ aceste pertractări 
nu voru fi întrerupte prin întreprinderi beJicdse din 
partea nici unuia dintre htiganti. Diarulu „Nordd, 
Allg. Zeitg." accentuăz.i in deosebi acestu mo
mentu. De asemenea i-se telegrafăz’a din Berlin 
diarului „Augsburg. Allg. Zeitg." :

„In privinti’a cestiunei greco-turcesci lumea 
diplomatica de aci pare pentru momentu a fi cu 
totulu liniscita. Pertractările se voru intemplâ 
fara pripa; succesulu loru va depinde numai dela 
concessiunile, ce va face guvernulu grecescu. In 
ceea ce se atinge de o turburare a actiunei diplo
matice prin o acțiune belicdsa, lumea pe aci este 
cu totulu sigura, câ nu se va intemplâ asia ceva. 
După o telegrama din Vien’a a diariiiui anglesu 
„Standard" contele Hatzfeld, ambasadorulu Ger
maniei, ar’ fi primitu instrucțiunea, se lase pe 
Pdrt’a otomana, se faca ceiu d’antaiu pasu in nouele 
pertractări. Elu se nu faca nici unu pasu, până 
ce guvernulu turcescu nu va fi facutu cunoscutu 
niaximulu concessiuniloru sale. — De asemenea 
anuncia acestu diuariu, câ Grec i’a inca va fi 
invitata se iă parte la pertractările din Constanti
nopolu. Acesta scire inse este fărte puQinn 
probabile.

Porției otomane in strimturat’a situatiune finan
ciare in care se afla, pare a-i licuri o radia de 
mântuire. Se vorbesce prin Parisu, câ mai multi 
bancheri din Galata ar fi aprdpe deciși se iâ 
asupr’a loru garantarea unui i m p r u m u t u in- 
semnatu alu Porției.

Relativu la cestiunea grecdsca se anuncia din 
Paris, câ Pdrt’a, in ceea-ce se atinge de ces
tiunea de teritorii in Tessali’a 
va primi linia trasa de congresulu din Berlinu, 
care face câ granitia riulu Salamyrias. Cu t6te 
acestea cercurile diplomatice din Paris considera 
orizontulu politicu câ fărte innoratu, de vreme ce 
Părt’a otomana continua cu o mare arddre armă
rile sale.

Greci’a, se dice, c’a cautatu in timpulu din 
urma se câștige pe partea s’a pe S e r b i ’a si pe 
B u 1 g a r i ’a. Demersurile guvernului grecescu 
pe lenga aceste principate pân’acum n’au fostu în
coronate de succesu.

Ministrulu de interne alu Spaniei a datu 
câtra toti prefecții o circulara, in care ii 
invita se observe la viitărele alegeri cea mai abso
luta imparțialitate si să se mantiena, la distantia, 
de ori ce lupte de partida. Acăst’a circulare a 
produsu cea mai buna impressiune in tăta tiăr’a. 
De asemenea va adresa si marchisulu de la Vega 
de Armijo, ministrulu de esterne, câtra toti repre- 
sentantii Spaniei in străinătate o circulare, in care 
le va. espune tînt’a si tendentiele noului cabinetu, 
care nu urmaresce de câtu consolidarea actualei

monarchii spaniole pe basele uuei politice adove- 
ratu liberale.

Guvernulu anglesu după o desbatere de mai 
bine de doue luni de dîle ajunse in fine in poses- 
siunea legii de siluire in Irlan- 
d i ’a. Depesi telegrafice din London spunu, câ 
deja in năptea, ce a urmatu după sancționarea le- 
gei din partea Reginei, viceregele Irlandiei a or- 
donatu arestarea a vre-o suta din
tre cei mai de frunte membrii ai Land-ligei. Se va 
vedă acum, cum voru respunde irlandezii acestui 
actu alu viceregelui.

Din Belgradulu Serbiei se scrie, ca guver
nulu serbescu a avutu dîlele trecute o n e- 
pl acuta afacere cu d-lu G o u 1 d, a g e n- 
t u 1 u diplomaticii alu Angliei. D-lu Mija- 
t o v i c i ministrulu de esterne s’a vediutu con- 
strinsu, se faca pe d-lu Gould întrunii modu, pe 
câtu de urbanu pe atâtu de energicu, se intielăga, 
câ d-s’â prin atitudinea s’a ar’ fi trecutu marginile, 
ce-i impune positiunea s’a oficiale, si câ guvernulu 
princiara serbescu trebiie deci se-ln rOge, să se 
reintărca ărasi pe tereni.lu fixatu de usantiele 
internaționale; pentru câ in casulu contrariu se va 
vedă silitu se iutrerupa orice comunicatiuni diplo
matice cu dirisulu, in câtu privesce persOn’a sa. In 
adeverii se dîce, câ d-lu Gould in zelulu, cu care 
a sustienutu interesele mai multora antreprenori 
de drumu de feru, ar’ fi mersu mai departe de- 
câtu i permitea positiunea s’a oficiale si câ in acelu 
scopu sar’ fi servitu de unele mijlOce, care pre 
lenga aceea, câ-i corapromisera positiunea s’a ofi
ciale, apoi au trebuitu se vateme formalu si guver
nulu, pre lenga care este acreditatu. Acăsta opi- 
piniune nu este numai a cercuriloru oficiale ser- 

! besci, ci ea este impartasita de intregulu corpu 
diplomaticu din Belgradu, care desapr6ba cu totulu 
procederea d-lui Gould.

Comissiunea insarcioata de camera cu cerce
tarea acteloru generalului Cis- 

i s e y iu timpulu, câtu a fostu ministru de resbelu, 
■si-a terminatu lucrările. In prim’a Martiu a des- 
batutu aceste doue cești uni de căpetenia: 1. Este
Cissey unu tradatoriu, care a vendutu dușmanului 
documente ? 2. Câ ministru comis’a elu dilapidari
de bani ? Comissiunea a respunsu negativu cu una
nimitate la cea d’antaia întrebare. A doua a ne- 
gat’o cu maioritate de 17 voturi din 22 de mem
bri presenti. In privinti’a vendiar i celoru 100,000 
de pusei Chassepot a fostu declaratu Cissey de ne- 
responsabilu prin 12 voturi contra 6. De rapor- 
toru generalu alu comissiunei a fostu alesu d-lu 
Le Faure cu 11 voturi contra 5.

In nobilimea rusăsca incepe incetulu cu incetulu 
să se desvdlte unu spiritu liberalu de celu mai 
bunu auguru pentru viitărea desvoltare a lucruriloru 
in Rusi’a. In adeveru se scrie din Petersburg, câ. 
in adunarea nobilimei guvernamentului, ce s’a 
tienutu dilele trecute, deputatulu Schakejeff a tie- 
nutu o cuventare contra deportetiunii 
administrative *).  Loris Molikoff si-a tie
nutu cuventulu, elu a facutu multu si a delaturatu 
si „a trei’a divisiune." Cu tăte acestea este de 
lipsa unu cu v e n t u alu impe râtul ui 
pentru a se o b t i e n ă siguranti’a 
p e r s 6 n e i, pentru câ se nu mai revină timpu
rile trecute. Vorbitoriulu a fostu intreruptu in 
conținu prin aplause din partea celoru-ce ’lu as
cultau. Adunarea votâ cu unanimitate, să se tramita 
imperatului o petitiune, in care să se căra, câ M. 
Sa se puua capetu deportați unii ad
ministrative si totdeodată esprimâ d-lui 
Schakejeff multiamitele sale,

*) Tacit. Vit. Agricolae.

Generalu G a r f i e 1 d s’a instalatu in 4 Martiu 
la amădiu in funcțiunea de presiedinte alu 
Stateloru-Unite pentru period’a de patru 
ani. In discursulu seu de instalatiune, noulu pre
siedinte a disu câ in cestiunea Panamei, nu va 
urma o politica strimta, dăr’ câ va ocroti inte
resele americane. Intre altele, elu a disu câ se 
va sili se nimicăsca distinctiunea raseloru.

Din R o m ’a se telegrafăza : Eri la Marsala 
mulțimea a distrusu biserica Metodistiloru, a ridi- 
catu obiectele ce servescu cultului si porțile edifi
ciului si le-a arsu pe piati’a orasiului. După a- 
căst’a mulțimea a intratu in Catedral’a Catolica, 
unde a fostu bine uventata de cleru ! ?

Desastrulu din A f r i c ’a sudica a pro
dusu in opiniunea publica din Angli’a cea mai 
mare nelinisce, cu tăte câ autoritatile militare vor- 
bescu cu-o fărte mare sigurantia despre restabi
lirea iu curăndu a supremației anglese in Afric’a

*) In Russi’a ori cine p<5te fi luatu ndptea din patu si 
deportatu in Siberi’a fara nici o judecata. Red.

si acăst’a cu atârn mai multa, cu câtu de urma- 
toriu alu nenorocitului colonelu G. Colley a fostu 
numitu d. Frădăric Roberts, eroulu care a facutu 
marsiulu dela Cabul la Candahar. Roberts va avă 
numai comand’a trupeloru. Ajutoriulu, de 2500 
de ămeni, ce plecâ din Bombay in Africa sudica 
va ajunge acolo pela finele lui Martiu. Cu aceștia 
numerulu trupeloru din Natal se va urcâ la cifr a 
de 13000 de ămeni. Aceste trupe voru fi intre-- 
buintiate si la alte scopuri nu numai contr’a eroi- 
ciloru Boeri. Iu privinti’a acestui curagiosu micu 
poporu se scrie diariului „Standard" : „Boerii 
sunt intru tăte la înălțimea ămeniloru noștri si mai 
multu decâtu atâtu: ei sunt tocmai asia de cura- 
giosi, sunt inse tiraliori cu multu mai buni si se 
pricepu de minune in folosirea terenului. Sângele 
loru rece in decursulu focului este perfectu si iu 
luptele singuratice ei lucrăza cu totu după ordinile 
primite. Ei ’si esprima pe facia despretiulu ce-’lu 
au pentru infauteri’a năstra; se temu inse tare de 
cavaleri’a si de artileri’a năstra". Couducătoriulu 
Boeriloru este unu auumitu Joubert, si consiliariulu 
seu militariu este uuu irlandezu Aylmar, fostu func- 
tionariu anglesu in Natal.

Vieti’a si faptele lui Constantinu Negri.
Camera romana in sessiuuea s’a dela 20 Febr. 

v. a votatu cu unanimitate proiectulu de lege prin 
care decide a se aduce si asiediâ in camera bus- 
tulu ilustrului barbatu Constantinu Negri.

D. raportoru A. V i z a n t i a recomandatu 
camerei acestu proiectu de lege prin urinatoriulu 
raportu :

Domniloru deputati!
Dela Senatu ne-a venitu proiectulu de lege, presentatu 

inca dela Novembre 1876, diu inițiativa Adunaroi Doputati- 
loru, prin care se propune, câ se se faca bustulu de marmura 
alu neuitatului Constantinu Negri si se so asiedio 
in sal’a siedintieloru acestei Adunări. Asia, alaturi cu ima
ginile acestoru trei barbati eminenti: Campineanu, 
Panu, Barbu Catar giu, cari au ilustratu tri- 
bun’a romana, vine astadi unu alu patrulea, care reclama 
dela afecțiunea si admiratiuuea representantiloru natiunei unu 
cultu de t<5to dilele. Mesurandu fortiele mele, amu stătu 
multu in cumpănă, deca trebue se mai adaugu ceva la ceea 
ce D-v. sciti despre Negri, la ceea ce veți simți privindu in 
tdte dilele aici asemuirea (simulacrum) nobila a fetiei sale. 
Acest’a preocupatiune iuse a fost invinsa pentru conside- 
ratiuni, cari se impuneau mai presusu de ori-ce simtiementu 
de timiditate.

Cu acest’a imagine rece, D-loru, se va perpetua amin- 
| tirea chipului seu fîsicu, intru câtu arfa pdte asigură mar
murei acest’a perfecțiune; nu iuse si frumuseti’a intielegerei 
si nobilulu seu caractere, căci precum a disu uemuritorulu 
biografu alu lui Agricola „marmura si b r o n z u 1 u 
suntu peritdre, numai forma m iutei 
traiesce de a pururea!" — „Simulacra vultus 
imbecilia ac mortalia sunt, forma mentis aeterna“. , . .*)  
Ce ar’ fi fost do imaginile si caracterele cele mari ale an- 
ticitatii, deca memori’a loru ne-âr’ fi fost transmisa numai prin 
marmura si bronzu? Statuele si iconele cele mai frumdse 
ar fi mute, deca pen’a scritorului n’ar’ veni se complecteze 
dalt a si penelulu artistului. Si legislatorii României sunt 
datori se motiveze actulu, prin care decerna astadi insemuat’a 
oudre cuvenita mariloru cetatiaui.

Negri a avutu, D-lorn, biografulu seu entusiastu, pe 
urmele sale voi cerca si eu a descrie iu puține vorbe figur’a 
morala si intelectuala ce ocupa in istori’a timpuriloru ndstre 
barbatulu politicu, patriotulu elocuentu si cultoru alu muse- 
loru, presiedintele efectivu alu Adunarei-mame a Moldovei 
din anulu memorabilu 1857. Interpretu alu comitetului de 
delegați, cari au adoptatu proiectulu asia precum a fost 
votatu de Senatu si de unanimitatea soctiuniloru acestei onor. 
Adunări, sa;cin a mea este usidra. Inse că unulu din cei 
mai tineri dintre D-v. serntu trebuinti’a de tdta bine-voitdrea 
D-v. indulgentia, candu vinu a ve spune titlurile, ce credu 
eu, că are C. Negri la insemuat’a ondre, ce voru sei faca 
asta-di representantii României independente.

*
D-loru! Constantinu Negri esteiualt’a espresiune a acelei 

generatiuni culte si patriote care inca de pe la 1840, de 
candu a inceputu a se agita ear’ cest'unea Orientului si pe 
candu inca nu esistâ in Europa o c e s t i u n e romana, 
incepuse a cugeta si a lucră la realisarea roformeloru ne
apărate pentru formarea spiritului publicu in tier’a, pentru 
deșteptarea consciintiei naționale. Cu deosebire de pe la 
1844 si pena la 1864, Negri figureza cu ondre in fruntea 
tuturoru miscariloru iu Moldov’a si a tuturoru reformeloru 
politice si sociale, fia câ luptatoru si publicistu -luminatu, fia 
câ mandataru alu natiunei, fia in sfersitu câ consiliaru ala 
tronului si că representantu alu tierei in straiuatate.



Cunoscintiele si talentele sale literare, sinceritatea pa
triotismului si independenti’a caracterului seu, nobleti’a si 
blandeti’a maniereloru, tactulu si intieleptiunea s’a politica, 
ear’ mai pre susu de tăte speranti’a si tari’a convingeriloru 
sale in pasirea natiunei catra o sărte mai buna, tăte aceste 
unite cu virtutea generositatii si a celei mai mari probități 
si abnegatiuni iu tote acțiunile sale, ’i atrasera de timpuriu 
stim’a si iubirea generala.

In acea parte a Romanici militante, toti tinerii esiti de 
prin scdlelo din tiera si străinătate se grupara in giurulu 
seu ; ear’ Manjin’a, proprietatea s’a din judetiulu Covurluiu, 
deveni centrulu de acțiune si loculu de întâlnire alu tutu- 
roru celoru, cari se devotaseră causei naționale. De aici 
pornesce activitatea si luptele fara pregetu pentru sfarima'rea 
regimului despoticu de atunci, care se opunea pena si la 
espansiunea celoru mai modeste aspiratiuni naționale; aici 
se intaluescu luptătorii moldoveni cu N. Balcescu, C. Fili- 
pescu si alții, pentru a se ocupă de viitorulu tieroi, de inal- 
tiarea edificiului maretiu alu constituirei si intarirei na
ționale.

„Aceste pelerinage in tier’a de josua Moldovei, dice u- 
nulu din actorii principali ai acelei strălucite pleiade patri
otice, au avutu o nepreticita influentia in favorulu miscarei 
de la 1848. In Manjina, tinerii osteniți si descuragiati de 
greutățile missiei loru, prindeau o noua putere pentru lup
tele viitdre. Moldovenii si Muntenii aveau prilegiu de a se 
cunosce de aprăpe, a se stimă, a se iubi, a pune la unu locu 
supărările loru, a face proiecte măreție pentru renascerea 
patriei comune, a se intielege pentru formarea opiniei pu
blice in tiera. Dicu patria comuna, dicu tiera, 
pentru că la Maujin’a nu mai erau Moldoveni si 
Munteni ci Romani,, nu mai erau d o u e 
t 1 e r i pentru Romani, ci o singura ’tiăr a, o 
patria comuna. Unirea esistâ iu anime, ea se tăl
măci in cuvinte si prinse rădăcini.................. N. Balcescu, in
văr’a anului 1845, după ce petrecîi împreuna cu noi câte
va dile, la plecare ne dise imbratisiandu-ne cu lacrimi: 
„plecu d’aici cu sufletulu plinu de convingere, câ ne va a- 
jută Dumnedieu a redica națiunea romana la rangulu ce i se 
cuvine printre celelalte neamuri ale lurnei."*)

*) Vasile Alexandri: Revista Romana din 1862.

Balcescu se intărse la Bucuresci pentru a urma cu sta- 
ruintia publicarea „Magazinului Istoricu“ ; Negri plecă la 
Iași pentru a contribui cu midildcele si talentulu seu la pu
blicarea „Propasirei“, foia sciintifica si literara, redactata in 
calaboratiune cu Alexandri, Cogalniceanu, I. Ghica, C. Ne- 
gruzzi si alti scriitori distinși, din cari pe unii avemu fericirea 
a'i vede pe scaunele de represeutanti ai tierei, câ o dulce 
amintire a acelui verde patriotismu.

Nu este aicea loculu se aratu sborulu si direcțiunea sa
lutara, ce a datu spiritului publicu acăst’a importanta publi- 
catiune, câsi conciliabulele dela Maujina, unde a- 
lergă junimea inteligenta, aducendu cu sine unu tesuuru de 
idei noi, de simțiri nobile si unu eutusiasmu infocatu pentru 
biuele si fericirea patriei. Atâta uumai vomu spune, câ 
deca asprimea regimului nu permitea tinerimei se intretiena 
pe romani cu cercetarea drepturiloru si a nevoieloru loru 
politice si sociale, tocmai intr’unu timpa candu, mai in t6ta 
Europ’a ferbea spiritulu reformatoru, ce avea se isbucnăsca iu 
1848 in schimbu, inse, studiele si lucrările seriâse ale 
Propasirei, deși de unu caracteru mai multu sciinti- 
ficu si literaru, avura unu mare resuuetu in publicu si efec
tele se simțiră curendu chiaru in sinulu obstesceloru Adu
nări. Asia, aceste ne mai putendu resiste curentului, intr’
unu momentu de buna inspiratiune, decretară emanci
parea sclavilor u Statului si a monas- 
t i r i 1 o r u.

Negri a fostu intre bardii acestui momentu solemnu.
Intr'o compositiune memorabila prin însuflețirea patrio

tica si frumseti'a conceptiunei, poetulu de circumstautia, după 
ce poetisâza faptulu, câ unu adeveratu vaticinatoru alu vii
torului, face voturi pentru desrobirea tieraniloru. Elu dice 
anteiu :

Sculați, măi frați, sculați,
Din greu somnu ve desteptati!

Si termina apoi cu strof’a in care dice :
Dare-ar’ Domnulu toii se fia 
Că noi astadi desrobiti 1 . . . .

Profeția plina de însuflețire ! Dorintia nobila si marâtia 
care esprima cugetarea intima si constanta a acelei legiuni 
de tineri generoși si entusiasti, fericiți că prin actulu Adu- 
narei obstesci se facea primulu pasu, menitu a deschide ca
lea reformeloru 1

(Va urmă.)

Sinodulu protopresbiteralu din tractulu Branului.
De sub Buceci 20 Febr, 1881.

Diu’a de 19 Februariu st. v. a. c. fh pentru 
cele 11 comune parochiale ale Branului o adeve- 
rata dî de serbatăre, căci in er’a noua constituțio
nala a bisericei n6stre ortodocse resaritene, acum 

pe de prim’a data avuramu norocirea de a solutâ 
pe mem rii sinodului protopresbiterialu in îuijlo- 
culu nostru.

Sinodulu s’a tînutu in sal’a cea mare a scălei 
centrale, la care, afara de membrii sinodului — 
cari aparura in numeru completu — participară 
multi ouoratiori din Branu, Zernesci si din alte 
parti. După sevărsirea parastasului indatinatu in 
memoria reposatului Metropolitu Andreiu Siagun’a 
si a mecenatelui nostru Emanuilu Gozsdu, si după 
deschiderea sinodului prin Reverend, domnu proto- 
presbiteru Iosifu Baracu, se dede cetire rapor
tului despre activitatea comitetului din anulu es- 
piratu, precum si despre starea acestui protopres- 
biteratu cu privire la biserici scăle, invetiamentu, 
moralitate, s. a. Din acestu raportu amintimu, câ 
momente mai principale :

a) că comitetulu protopresbiteralu in urmă con- 
cluseloru, aduse de Sinodulu din anulu prece- 
dentu, a luatu dispositiunile necersarie pentru 
repararea unei biserici din Sirnea;

b) că comitetulu a insistatu, câ mai multe scăle 
să se provăda cu recuisitele necesarie pentru 
invetiamentu;

c) că comunele parochiale au respunsu taxele 
competente pentru „fondulu protopresbiteralu" 
care, do si inceputu numai de vr’o 2 ani, trece 
peste 200 fi. v. a.

După sinodu se intrunira atătu membrii sino
dului cătu si onoratiorii la o măsa comuna, unde 
intre toaste seriâse si gluinetie se discutară si alte 
materii de interesu generalu, intre altele mesurele, 
ce aru trebui să se iă, câ comunele din acestu 
protopresbiteratu, si specialu comunele Branului 
(uude se afla o excuisita industria de casa pentru 
totu feliulu de vesminte) să fia cătu se păte mai 
bine representate la expositiunea naționala, ce se 
va arangiâ in Sibiiu cu ocasiunea adunării generala 
a „A s s o c i a t i u n e i transilvane" si 
spre cea mai mare bucuria se constata multu 
interesu intre cei presenti pentru acăsta între
prindere naționala.

Astfeliu a decursu acăsta intrunire ocasionata 
prin sinodulu protopresbiteralu — si modulu, cum 
a decursu, este graiulu celu mai viu, cu care se 
potu cambate acei creștini ai noștri, cari sustienu: 
„că sinodulu protopresbiteralu este de prisosu in 
organismulu bisericei năstre, ne-avăudu in sfer’a 
s’a de activitate agende mai intensive in viăti’a 
poporului nostru." Din contra sinodulu protopros- 
biteralu are agende fărte intensive si este la loculu 
seu in organismulu nostru bisericescu, intre sino
dulu parochialu si intre celu eparchialu; depinde 
numai dela dibaci’a, capacitatea si zelulu membri- 
loru sinodali, câ ei să se păta orientâ in aceste 
agende si să le resălve in folosulu poporului, care 
’lu representa.

Unu 6spe.

Marcosiu 8/20 Febr. 1881.

Stimate D-le Redactorii! Comun’a bisericăsca 
gr. or. Marcosiu, comuna curatu romanăsca, ce a- 
partîue la protopopiatulu Hăghigului Comitatulu 
Treiscaune, voindu cu ori ce pretiu a ’si rein- 
fiintiâ scăl’a s’a populara confes., care din neno
rocire acum de doi ani de dile zace in ruine, au 
primitu asupra’si spre scopulu reedificarei acestei 
scăle o repartitiune de 600 fi. v. a., o suma o a- 
căst’a de totu mare pentru o comuna cu 120 fa
milii, stărse păna la osu de multele dări si de a- 
runcurile comunale, Se păte convinge ori cine, că 
plugarii de frunte dela noi, de cari avemu abia 
cătiva, nu posedu mai multu câ de 6 jugere pă- 
inentu seminabilu si de pe acele jugere in casulu 
celu mai favorabilii nu potu recoltă mai multu câ 
de 20 hektolitre cucuruzii si păna la 30 hektolitre 
ovesu. Spesele productiunei sunt mai egale cu 
pretiulu producteloru. Din productele sale tiera- 
nulu trebue se ’si sustiena famili’a s’a; contribue 
in fiacare anu la sustienerea întregului personalu alu 
primăriei si alu oficiului parochialu, pe langa a- 
căst’a vinu dările directe, si contribuirile la fon
dulu comunalu cu câte 5 —10 litre cucuruzu anual- 
minte. Marcosienii in anulu acest’a au trebuitu se 
contribue si la zidirea unei cancelarii notariale, 
apoi mai vine si repartitiunea pentru reedificarea 
scălei năstre poporale, la care s’a adausu in fine 
ordinulu, ce l’amu primitu dela guvernu, câ se pla- 
timu stante pede 114 fi. pentru fondulu de pen
siune invetiatorescu, ceea ce amu si trebuitu se 
facemu.

Cu tăta starea ei apasata si cu tăte lipsele ei 
materiale numit’a comunitate bisericăsca, spre a 

scapă de intunerecu si a se impartasi si ea de 
bunătățile culturei, este decisa a ’si jertfi si ulti- 
mulu seu fileru pentru scăla s’a, care e sufletulu 
seu. Lucru durerosu inse, că tăte jertfele, ce le 
potu face Marcosienii pentru reedificarea scălei loru 
sunt nesuficiente.

Deărece cu 500—600 fl. nu se păte zidi o 
scăla după trebuintiele de astadi, ci se recere celu 
pucinu sum’a intreita, si deărece regimulu prin in- 
spectorele seu regescu nu ne mai dă timpu spre 
recrearea fortieloru năstre materiale, ci din doue 
se ne alegemu un’a, său se facemu scăla confes- 
siunala său comunala, ărasi pe spesele năstre: Co
munitatea năstra bisericăsca s’a vediutu necesitată 
a recurge la ajutoriulu tuturoru Romaniloru mare- 
nimosi si iubitori de cultura.

Astfeliu pe bas’a licentiei primite dela Ven. 
Cons. Arch. subscrisulu parochu acompaniatu de E- 
pitropulu bis. Alexe St. Comsia a luatu asuprasi 
sarcina de a colectă in favorulu scălei si s’a a- 
dresatu mai.antaiu la marini moși tatea Romaniloru 
din Brasiovu, deci ’mi implinescu numai o sacra 
detorintia, aducăndu multiamirile cele mai fierbinți 
in numele poporului din Marcosiu, urmatoriloru 
domni, cari au binevoitu a contribui pentru scol’a 
năstra si adeca:

Domnii Iosifu Baracu prot. 5 fl. I. Dima 1 fl. I. 
Burbea 1 fl. D. I. Pascu 1 fl. D. Stinghe 50 cr. S. 
Stinge 1 fl. I. Priscu 50 cr. I. Petricu prot. 1 fl. I. A. 
Navrea 2 fl. G. Petrovits 1 fl. A. Pitisiu 50 cr. G.
Maniu 30 cr. P. St. Vili 30 cr. Roman 50 cr. A. Lu
pan 1 fl. N. N. 50 cr. M. D. Malaiu 50 cr. N. N.
40 cr. N. N. 1 fl. N. N. 1 fl. M. Popp 1 fl. I. Ba-
cicu 1 fl A. Audronie 1 fl. Orgid. 50 cr. I. Lupsianu 
30 cr. G. P. 20 cr. N. G 20 cr. D. S. 20 cr. G. Co- 
liban 50 cr, G. B, Popp 2 fl. N. Strevoiu 2 fl. C. Po- 
pasu 1 fl. D. lonciovici 2 fi, N. T. Oiurcu 2 fl. N. N. 
1 fl. Tache Stanescu 5 fl. G. Boamben 1 fl. T. Nicolau 
1 fl. N. N. 20 cr. Efrosin’a Ioan 1 fl. D. Manolo 2 fl.
Puscariu 1 fl. Dr. Cioranu 10 fl. Lengeru 1 fl. N. Stancovits 1 fl. 
D. Jarca 20 cr, N. N. 30 cr. Civoescu 1 fl. Frați Mi-

1 fl.
1 fl.

2 fl.
2 fl.

halovits 
Popescu 
Lemeny 
Eremias
Pascu 20 cr. 
20 cr. 
Felter 
1 fl.

I. Sabadean 50 cr. 0. Sorescu 1 fl. 1 
I. Parascheva 1 fl. I. Dusiotu 2 fl.

I. Saniutia 1 fl. Archimandrescu 1 fl. 
Safrano Triandafilides 1 fl. G. 50 cr.
I. Bidu 50 cr. Radu Tocanie 20 cr. 

Dr. Neagoe 1 fl. 
Ioan Lemeny 5 fl. 
V. I. 20 cr.

Tache 
, Dr.

D. 
I. 

N. N.
D. Nemeș 1 fl. 

M. T. Maas 
Dr. A. Muresianu

S. Demian 1
& Aronsohn 1
Mich. Peter 1

fl.
fl.
fl.

2 fl. N. N. 20 cr. N. N. 10 cr. N. N. 30 cr. Sum’a 
88 A. 70 cr.

Iu fine rogu pe toti acei Domni, cari se inter- 
esăza de causa scălei năstre si pe care nu iamu 
pututu cercetă, câ se binevoieasca a predă even
tualele D-loru oferte marimăse prea Stimatei Re- 
dactiuni a „Gazetei Transilvaniei."

Georgiu Dogar u. 
Parochu gr. or.

Cetimu in făile romane urmatoriulu:
Apelu la vechii elevi ai colegiului S-tu Sava.

Iubitiloru Cameradi! Cătiva din noi, impinsi 
câ si dv. de simtiementulu de recunoscintia cătra 
vechii noștri professori si directori ai colegiului 
S-tu Sava, credu de datoria a ne arată si in fapta 
gratiudinea cătra dînsii.

Neindoindu-ne cătu de puținu de consimtimântulu 
dv., venimu a ve propune redicarea unui monumentu 
in memori’a professoriloru si directoriloru, ce, dela 
anulu 1832 si păna la anulu 1848, au contribuita 
prin staruitărele loru veghiari a cultivă animele si 
a lumină junimea, ce era in urma se iă parte la 
regenerarea tierei.

Spre acestu fine ve adresamu cu fratiăsca căl
dură acăsta chiamare si suntemu siguri, că veți 
audi-o cu plăcere, nefiindu altu de cătu ecoulu 
dorintiei fia-caruia diu noi. Vechiulu nostru cama- 
radu, Moscu Asier, se insarcină cu stringerea su- 
meloru ce va produce subscriptiunea deschisa numai 
intre elevii acelei epoce.

Ve rugamu dăr’ a indreptâ ofertele dv. la nu- 
mitulu nostru camaradu, ce locuesce -in Bucuresci, 
strad’a S-ta Vineri Nr. 8.

Candu produsulu subscriptiuuei se va crede de 
ajunsu spre a se procede la redicarea monumentului, 
veți fi invitați a ve întruni in adunare generala, 
câ se numiți comitetulu de esecutiune si se alegeți 
modelulu, după care să se faca monumentulu pre- 
cumu si d’a insarcină comitetulu, a cere dela 
guvernu autorisatiune d’alu inaltiâ pe loculu chiaru 
alu vechiului colegiu S-tu Sava.

Agreați, iubitiloru cameradi, fratiăsca si caldu- 
răs’a năstra stringere de mana.

Gr. Gradistănu 50 fr., Geueralu Floroscu 100 fr., A. 
Florescu 25 fr., Al. Orescu 30 fr., B. Boerescu 60 fr., Dr. 
Mârcovici 50 fr., 1. Zalomitu 30 fr., Ion Ghica 30 fr. C.



A Rosetti 50 fr. Colonelu Cretziauu 15 fr., G. D. Veimescu 
120 fr. Colonelu Al. Schina 10 fr. Moscu Asier 40 fr. P. 
Sovescu 20 fr., C. Brezoianu iugineru 40 fr.

D i v e i s e.
(Catedrala romana in Cons

tanți a,) Catedral’a romana va fi in eurendu 
in'ceputa in orasiulu Constanti’a. Guvernulu a a- 
locătu in budgetulu Statului pe anulu trecutu 
25,000 lei noui, in acestu scopu, câ primu a contu. 
Se va mai. alocă de sigura sum’a necesaria si in 
anulu viitoru. Se lucrdza planulu clădirii de cătra 
architectii onor, ministeru alu Culteloru. Suntemu 
in positiune a crede, că in primavăra se va ince- 
pe multu dorit’a constructiune. S’a fixatu loculu 
catedralei. Administratiunea căra materialu de 
marmora si pidtra ; remăne numai să se dă edifi- 
ciulu in întreprindere. Catedral’a din Constanti’a 
trebuie se fia unu monumentu de arta, edificiu care 
va fi, la acestu capetu departatu alu tierii, pe ma
lurile marii, iu spre Orientu, manifestatiunea fru- 
măsa si marătia a cultului romanu. „Rom.“

(Procesul u d-lui Landau) in 
contra Societatiei actionariloru căiloru ferate Ro
mane, a preocupatu multu spiritele dilele trecute in 
Romani’a si in străinătate. Cu privire la căușele, 
cari au provocatu acestu procesu, despre care se dî- 
cea, că s’a decisu in defavorulu statului romanu, 
scrie „Curierulu Financiara*  :

Procesulu intentata de d. Landau se resuma esclusiva- 
mente in faptulu, câ nevoindu a se supune votului majori
tății actionariloru, datu in adunarea generala dela 3 Martiu 
1880 pentru retrocosinnea câtra Statulu Romanu a căiloru 
ferate, a cerutu dela justiti’a germana, câ acestu votu se 
fia nulu, in ceea ce ’lu privesce personalu, si prin urmare 
acțiunile sale să se bucure de dividend’a ce va resultâ din 
Bilantiele anuale ale societății, ear’ nu de aceea de 3737o 
fixata prin conventiunea de rescumparare pentru acțiunile 
ce nu voru voi se vie la schimbu. In acestu sensu Tribu- 
nalulu supremu din Lipsc’a a pronuntiatu sentinti’a s’a. D. 
Landau iuse, voiudu a specula si pe calea bursei acest’a a- 
facere, a facutu se se creada pentru unu momentu in pu- 
blicu, că sentinti’a Tribunalului supremu din Berlinu ar’ 
anula in totalu decisiunea Adunarei Generale a Actionariloru 
de la 3 Martiu 1880, că ea ar’ fi de natura a opri esecu- 
tarea aceloru decisiuni si că ar’ avea de scopu d’a repune 
afacerea căiloru ferate in situatiunea, in care se află mai 
’nainte. Aceasta interpretare inse a sentintiei n’a avutu o 
durata de cătu de 48 6re. Acțiunile, care se urcaseră 
la 80, au trebuitu se se retraga la 59 pentru a recade apoi 
la 52.

„Era natnralu sentinti’a Tribunalului supremudin Lipsc’a 
nupotea fi obligatoria pentru mareamajoritate aacti onariloru, care 
au schimbatude buna voie acțiunileloru couto a nouititluri de stătu 
romanu si care earasi de buna voie au cedatu drepturile si 
datoriile lorn guvernului romanu. Aceasta sentintia, in a- 
plicatiune, nu are efectu de cătu asupra minorității actiona
riloru, care se remarca a fi astadi numai d. Landau singuru 
de vomu lasă la o parte titlurile perdute, angagiate in pro
cese seu pe la detentorii imprastiati in lumea intrega. După 
aceasta sentintia, d. Landau in locu de a priimi pentru ac
țiunile sale dividend’a fixa de 37s la suta, va primi divi
dend’a aceea ce va lașa Bilantiulu Societatiei, adeca unu seu 
2 la suta celu multu 1 Acestu unicii folosu va trage după 
urm’a sentintiei d. Landau facendu se beneficieze Statuia ro
manu diferinti’a pana la 373 la suta.

„Acest’a este folosulu pentru d. Landau si pericolulu 
pentru Statulu Romanu, statornicite prin sentinti’a Tribuna
lului supremu din Lipsc’a. D. Landau. speriatu singuru de 
succesulu ce a obtienutu, aflamu că ar’ fi pe cale de a pro
pune guvernului romanu o invoire. Nu putemu dâ unu mai 
bunu consiliu guvernului romanu de cătu acela; d’a nu ac
cepta nici o invoire. “

(A dou’a operațiune a cance
rului de stomachu.) Consiliarulu curtiei 
Billroth a sevărsitu din nou unu micu capu d’opera, 
de care păte fi măndra facultatea de medicina din 
Vien’a. Eata de ce e vorb’a: La 16 Februariu 
fii adusa la clinic'a profesorului Billroth o bolnava, 
muma a 3 copii, in etate de 39 ani, care de luni 
intregi se plangea de durere de stomachu. Ea se 
numiea Ioana Schănstein si era fabricanta de vaxu. 
Billroth ne-putendu constată sediulu bălei, consultă 
pe profesoralii Bamberger, care de curbndu s’a 
aratatu fărte competentu in băle de stomachu. Si 
acest’a inse se indoiă in privinti’a adeveratului locu 
alu bălei canceriforme. Profesorulu Billroth inceph 
cu o operațiune esplorativa si află câ si la femeea 
Heller o imflatura canceriforma, inse aci erau 
complicatiuni de invinsu, de ăra-ce cancerulu era 
lipitu de pereții abdomenului. Resecti’a se efectuă 
cu succesu, durăndu de astadata doue ăre. Pacienț’a 
a dormitu tăta năptea si adi nu sufere de friguri. 

Păua acum nu se păte inse prevedă unu resultatu 
sigura, dăr’ este sperautia, că se va insanetosî.

(Polyseopulu) este numele unui uou instrumentu, in- 
ventatu de d-nu Trouve si care servesco a cunâsce, prin 
ajutorulu vederei, părțile corpului cele mai delicate. Candu 
s. e. in timpu de resbelu ’ti-a intratu mai multe glântie in cozpu 
si scotiendule nu ești sigurii, deca nu ti a mai remasu vre unulu, 
ei bine, Polyseopulu servesce, câ se te incredintiedi, că nu mai 
este nimicu. Polyseopulu d-lui Trouve se compune din unu 
firu de platina, ce comunica cu o bateria electrica, care se 
introduce in corpulu unui animalu, acolo intratu lasandu se 
treca curentulu electricu, fîrulu lucesce si produce o lumina 
fârte mare, gratia cărei’a putemu a observă inlaintru. S’a 
facutu numerâse esperientie, chiaru la scoli, cu unu tauru, 
in care elevii vedeau prea bine totu organismulu. Acestu 
aparatu s’a întrebuintiatu in ' medicina pentru esaminarea 
organeloru nevediute de noi, facilitandu acest’a prin lumina, 
introdusa in cavitati fara se arda seu supere organismulu 
cătu-si de pușinu.

(Navigatiunea pe Prutu in 1880.) 
Delegatulu guvernului romanu in comissiunea mixta 
a Prutului da urmatărele notitie statistice asupra 
miscarei navigatiunei nului Prutu in anulu 1880. 
Bastimente cu aburi si cu pânze au intratu pe 
Prutu: Austriaco 10, grecesci 606, romane cu 
pânze 119, ruse 6, turcesci 2, bulgare 1, cu unu 
tonagiu totalu de 55,554. Au esitu de pe Prutu: 
austriaco 11, grecesci 618, romane 127, ruse 4, 
turcesci 2, bulgare 1, tăte cu unu tonagiu de 
57,649. Importulu prin gura Prutului s’a urcatu 
in același spațiu de de timpu la 233,916 ocale 
diferite mărfuri, 14,220 oc’a sare, 55,555 ocale 
făina; cărbuni de pamentu 28 tone anglese, cereale 
pentru seminție 10 tone, scânduri si lemne de 
construcție 647 bucăți. — Esportulu prin gur’a 
Prutului s’a facutu in proporiiuni multu mai mari 
in 1880. Porumbulu ocupa primulu locu in măr
furile exportate; elu s’a urcatu la 191,225 chile 
de Galați, Grăulu la 44,699 26,656 chile, orzulu 
50,114, fasolea 837, seminție de in 401. Bran- 
zeturile exportate au fostu in cantitate de 187,434 
oca, vinulu 149,630, lemnele de construcție 950 
bucăți si lemnele de 360 stanjini. „C. F.“

(Poesii traduse de Dămn’aRo- 
maniei.) „Magazinulu*  din Lipsc’a (Nr. 6 din 
12 Februariu) anuntia aparitiunea unui volumu de 
poesie: „Rumănische Dichtungen*  
ale A. S. R. principes’a Romaniloru (Carmen 
S y 1 v a). Editiuuea acestui volumu, dîce revista 
germana, a esitu la lumina prin îngrijirea dămnei 
Mite Kremnitz, care a colaboratu iu parte la câte
va din aceste traductiuni. In curbndu, finesce 
„Magazinulu“, vomu aprecia cu deamenuntulu a- 
ceste poesii. („B. P.“)

Oursulu la. 'buLrs’eu de Vien’a
din 8 Martiu st. n. 1881.

Rent’a de auru un
gara . . . .116.—

Imprumutulu căiloru
ferate ungare . . 127 75

Amortisarea datoriei
căiloru ferate de ostu
ung. (l-a emissiune) 85.25

dto. (Il-a emissiune) 102.20
dto. (III-a emissiune) 88.75
Bonuri rurale ungare 96 50
dto. cu cl. de sortare 95.—
Bonuri rurale Banat-

Timis. 96-
dto. cu cl. de sortare 93.75
Bonuri rurale transil

vane .... 95 —
„ croato-slav. . 96.—

Despăgubirea p. dijm’a
de vinu ung. . 94.—

Imprumutulu cu pre
miu ung. . . . 113.50

Losurile p. regularea
Tisei si a Segedin. 108.50 

Rent’a de harthia aust. 73.45
„ de argintu „ . 75.70
„ de auru „ 90.05 

Losurile din 1860 . 129.75 
Acțiunile bancei austr.-

ungare . . . 814.—
„ bancei de creditu

ungare . . . 265,—
„ bancei de creditu

austriace . . . 288.50
Argintulu in mărfuri . —.—
Galbini imperatesci . 5.53
Napoleond’ori . . 9 28’/2
Mărci 100 imp. germ.. 57.25 
Londra. . . .117.55

Cursulu Bursei de Bucuresci 
dela 21 Februariu / 5 Martiu 1881.

Valori D
o

bâ
nd

a Scadenti’a Cu- 
pâneloru Cerute Oferite

Oblig, rurale convertite 6% 23 Apr, 23 Oct. 92//4
Imprum. Oppenheim . . . 8°/o 1 Ian. 1 Iul. 110.40 —.—
Oblig, domeniale . . . . 8°/o idem 104?/4 104.7s

„ Cred. fonc. rurale 7% 1 Iul. 1 Ian. 101. ioi.7s
„ Cred. fonc. urban. 7°/o idem 96.—

Imprumutulu comuDeiBu-
curesci ... .............. 8°/n 1 Iul. 1 Ian. 102.— __ __

Act. căilor fer. romane 5°/o 1 Iuliu —.—
Oblig, nâue ale statului 6°/o —.— ——
Actiele Bancei Naționale 1 Ian. 1 Iul. 565.— —.—
Dacia, cump. de asig.

Act. (fr. 500) . . . . 8°/o 1 Iauuariu 220.— —.—
Losuri municipale (lei 20) 27?/4 —.—
Renta romana.'............. 5% 81.7a
Argintu contra auru . .

w /O
ioi.78 —.—

Premiata la espositiunea din Gratz 1880. 
(M0RIT2 TEMESVÂRY 

Depositulu fabricei de incaltiemente, 
Budapest'a^ Konigsgasse 1, in cas'a Bar. Orczy.

Fentru dame:
Pantofi de casa din lasting si pele cu elasticu fi, 1.80 ; Pan

tofi pentru promenada, modeini fi. 2.20; Pantofi-Regatta cu a- 
grafe din lasting seu pele, fasonulu celu mai modernu fi. 2.70; 
Pantofi-Regatta cu pele de lacu, si talpa ’/2 de grdsa, tocuri 
inalte, fasonulu celu mai nou fi. 2 80; Pantofi-Regatta din pele 
cliagriu — său capriora, cu tălpile tinîuite, tocuri inalte fasonulu 
celu mai nou fi. 2.80; Ghete cu elasticu, din lasting cu vâr
furile din pele de lacu fi. 2.70; Ghete din lasting inaltu croite 
cu vârfurile din pele de lacu, tocuri-Rococo, fasonulu celu mai nou 
fi. 3; Ghete din lasting croite in forma de anima, talpa */»  grdsa, 
tocuri-Rococo, fasonu elegantu fi. 3.20; Ghete din pole chagnn, 
talpa tîntuit’a, croite inaltu, celu mai finu adjustato fi. 3.20

IPezitru donării:
Ghete din chagrin tare cu tălpile tari fi. 3.80; Ghete de vacsu 

cu pole chagrin, tălpile duple cu siurupuri 4 fi. Ghete (de vacsuitu) 
cu talpa tare dupla, prima qualitate fi. 4,20; Ghete din polo de 
mânuși, celu mâi bunu soiu fi. 4.50; Pantofi-Regatta pentru vară 
din cea mai buna pole, chagrin cu talpa tare fi. 3.60; Pantofi- 
Regatta, cu pele de lacu impregiuru, fasonulu celu mai nou il. 4.— 
Cisme din pele de vacsn seu chagrin, Carimbi inalti, talpa dupla 
cu siurupuri fi. 10; Ghete pentru baiati din pele de vacsu seu 
chagrin fi. 2.40, Ghete pentru fetitie din lasting seu pele fi. 1.80 
— pena la fi. 2.40 — Ghete de copii dela 60 cr. pena la fi. 1.20.

Comandele se voru tramite promptu cu rembursa 
(Naclinahme), seu tramiteudunise pretiulu, ceea ce uu couviue 
se schimba bucurosu. Liste de pretiuri mai apriate gratis.

Numai odata I 
se ofere o ocasiune asia de favo- I 
rabila de a procura unu orologiu H 

esceleutu cu jumetate pretiulu. 11 

Desfacere! 
grandiosa. |

Raporturile politice, care s’au ivitu in intregu conți- B 
nentulu Europei, n’au lasatu neatinsa si Elveti’a. Conse- B 
centi'a a fost emigrarea lucratoriloru in rnasse care a peri- i 
clitatu esistenti’a fabriciloru, Si fabrica representata de I 
noi, care e cea dintaio si cea mai insemnata fabric’a de II 
orologe, a inchisu de o cam data fabric’a s’a incrcdin- R 
tiandu-ne po noi cu vendiarea fabricateloru sale. Aceste jl 
asia numitele orologe-de-buzunariu-Washington sunt cele I 
mai bune de pe lume, sunt forte elegantu gravurate si in- 
frumsetiate si lucrate după sistem’a americana.

fote orologele sunt repassate (esaminate) pe secunda 
si garantăm pentru fîe-care 5 ani.

Ca dovada a garanției sigure si a solidității 
celei mai severe, ne obligamu prin aceast’a in publicu, 
câ suntemu gata a reprimi si schimba fia-care orologiu, 
ce nu convine.
1000 remontoare de buzunariu fare cheia de iutorsu la 

torta cu mantela de cristalu, regulate cu acurateti’a 
estra-ordinara pe secunda; afara de aceasta aurite prin 
elcctro-galvanisinu nou, dimpreună cu lantiu si meda- 
lionu etc., pretiulu de mai nainte fi. 25, acum numai 
fi. 10.20 de unulu.

1000 ancore esemplare de lucsu din argintu, pe 15 rubi
nuri cu cadranuri in emailu, aretatoru de secunde, sticla 
lata de cristalu, mai nainte cu fi. 21, acum numai | 
fl. 12,50 de unul, tote repassate pe secunda.

1000 orologe-cilindre infrumsetiato in capsulu de nickel R 
argintu, cu sticla lata de cristalu pe 8 rubinuri forte finu | 
repassate, dimpreună cu lantiu medalionu si cutie de ca- R 
tifea, mai ’nainte fl. 15, acum numai 11. 5.60 unulu.

1000 orologe ancoro de argintu veritabilii de 13 loti, pro- 
batu de oficiulu monetariu c. r. pe 13 rubinuri, afara de 
aceasta aurite prin electricitate, forte finu regulate. 
Orologele au costatu mai nainte fl- 27 acum numai 
fl. 14.40 unulu.

1000 orologe remontoire-Washington de buzunariu din ar
gintu greu și veritabilu de 13 loti probatu la oficiulu 
c. r. de punciare, pe langa garanția severa repassate pe 
secunda, cu mechanismu de nictcl asia, incătu orologele 
aceste n’au nici candu lipsa de reparatura. Orologele 
aceste au costatu mai nainte fi. 35 si astadi se capota 
cu pretiulu fabulosu de eftinu numai cu fl. 16. Afara 
de acestu langa fia-care orologiu se da gratuitu unu 
lantiu medalionu si cutia de catifea.

1000 orologe pentru domne, de auru veritabilu cu 10 rubi
nuri, mai ’nainte cu fi. 40, acum cu fl. 20.

1000 orologe remontoare de auru veritabilu pentru domni 
său domne, mai ’nainte cu fl. 100 acum fl. 40.

650 orologe de pareto cu incuadratura de emailulu celu 
mai finu si cu mechanismu de sunatu, mai ’nainte cu 
fl. 6, acum cu fl. 3,75 unulu repassatu.

650 orologe desteptatore cu aparatu de larma, forte finu 
regulate, aplicabile si câ orologe pe masa de scrisu, mai 
’nainte fi. 12, acum numai fl. 4.30.

650 pendule cu lucru forte finu de sculptura in casulii 
inalte gotice de lemnu, de intorsu in fiacare a opt’a di, 
regulate finu pe secunda, forte frumose si imposante; 
de ora-ce unu astfeliu de orologiu si in 20 de ani mai 
are, pretiu indoitu, se nu lipsească astfelu de orologiu din 
nici o familia, mai cu sama pentru ca astfeliu de piesa 
de cabinetu este decoru in fia-care locuintia. Orologele 
aceste costau mai ’nainte fl. 35, acum numai fabnlosulu 
pretiu esceptionalu de eftinu de fl. 15.75 unulu.

Comandandu cine-va orologe pendule are se adauga 
si o arvuna.
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