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13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 si 24 din 
1881. Rod.

B r a s i o v u, 27. lanuariu.

XX. Iu articulii premergători, credemu, că am 
aratâtu destulu de lamuritu, care a fost natur’a si 
caracterulu actiunei politice inaugurate la 1861. 
Dela direcțiunea politica, ce au luat’o Romanii ar
deleni la inceputulu lupteloru constituționale, depindea 
F6rte multu, depindea chiaru totulu. Dăca astadi 
ne aflamu intr’o stare politica atătu de trista, Idea 
până acuma inca n’amu potutu ajunge la o organi- 
satiune interi6ra natiunala buna si forte, caus'a 
principala sunt erorile politice comise la 1861.

După publicarea diplomei imperatesci dm 1860 era 
neaperatu necessaru că partid’a naționala dela 
3/15- Maiu 1848 se apara pe aren’a lupteloru na
ționale cu atătu mai vărtosu, cu cătu ea se basâ 
pe conclusele unei adunari, care nu a declaratu 
resbelu dinastiei, că cea dela Dobritînu.

Acăst’a partida a datu, ce e dreptu, Ia 1861 
semne de vieatia, protestandu si făcându resistintia 
passiva ici si colo prin comitate, dăr’ aceste lupte 
municipale sporadice n’au potutu avă nici unu re- 
sultatu practicu in favârea politicei natiunale, pen
tru că, le datoreâmu numai inițiativei, zelului unoru 
conducători locali, nu erau eflucsulu unui sistemu 
de acțiune generalu, unei programe bine definite, 
unei organisatiuni forte de partida.

Luptele acele locale, prin cari se manifestă 
spiritulu de sine statatoriu natiunalu, sub asemeni 
impregiurari nu numai, că nu au potutu aduce nici 
unu folosii practicu, dăr’ iuca au creatu conducerei 
natiunale, ce se iustituise in conferenti’a dela 
1861 si care plutea in alta direcțiune, deși nu cu 
totulu opusa, multe dificultăți si încurcături.

Romanii ardeleni smntiea si vedea fărte bine, 
că in urm’a diplomei dela 20 Octobre națiunea 
romana a fost earasi „rearuncata pe o punte de 
trecâtăre din anulu 1848.“ In consecentia, ei tre- 
buiea se staruiăsca cu tăta puterea sufletului loru 
pe langa dreptele postulate naționale, formulate la 
1848. De ce dăr’ nu s’a potutu organisâ la 1861 
partid’a natiunala de sene statatăre? N’am avutu 
ăre barbati capabili de a se pune in fruntea acestei 
partide ?

Voindu cineva se respunda la întrebarea din 
urma, nu este consultu să incăpa prin a face o 
paralela intre barbatii noștri si barbatii altoru po- 
păre multu mai înaintate, căci astfeliu si peste 
cincidieci de ani va potă află o mare diferintia 
intre unii si alții; ci trebue se iă in consideratiune 
mai antaiu situatiunea generala culturala a popo
rului si impregiurarile in cari traiesce. Judecandu 
din acestu punctu de vedere practicu, nu potemu 
nicidecum admite, că la 1861 n’amu fi avutu 
barbati apti de a conduce o partida, precum nu 
potemu admite nici astadi, că nu i-arnu avă.

Noi sustienemu, că amu fi avutu barbati apti 
de a conduce partid’a poporului si la 1861, dăr’ 
ei n’au fost in stare se producă unu resultatu, din 
causa, că nu se poteau intielege unii cu alții. In 
locu să ’si dă ajutoriu împrumutatu, pentru că în- 
tregindu-si poterile se păta formă o falanga re
spectabila, ei se invidia, se suspitiună si se per
secută unu pe alții, in locu să ’si dă man’a cu 
totii spre o energica lupta pe bas’a programei 
naționale dela 1848, fiacare dintr’insii croiea căte 
o programa a s’a propria, dela care nu mai voiea să 
se abata.

Si acuma in anulu Doinuului 1881 suferimu 
iaca in mare gradu de acăsta băla si astadi se 
pare că barbatii, cari ar’ fi chiamati a couduce 

destinele poporului, de multa preocupatiune perso
nala nu potu ajunge la o conlucrare solida si 
energica comuna, si astadi după douedieci de ani 
sunt inca la. moda programele ce si le face fiacare 
după cumu ilu conduce intieleptiunea s’a imaginata.

Eata o causa de căpetenia pentru care la 1861 
uu s’a potutu organisâ partid’a natiunala dela 3/15 
Maiu. Cu tăte neintielegerile inse totuși ar’ fi 
fost cu putintia că din vr’unu coltiu alu tierei să 
se fi desvoltatu organismulu acestei partide, care 
cu incetulu s’ar' fi potutu estinde peste intrăg’a 
tiăra, dăca nu se creâ de cătra conferenti’a dela 1861 
regimulu absolutisticu alu comissiunei permanente.

Ori ce absolutismu, fia si unu absolutismu asia- 
numitu luminatu, aduce cu sine că multi ărneni 
necapabili, multe nulitati ajungu Ia o imoortantia 
nemeritata in conducerea afaceriloru, pre candu 
multi ărneni de capacitate se vedu respinși, ear’ 
alții se retragu de buna voie, cedăndu terenulu 
mameluciloru.

Asia s’a intemplatu si la noi in anii 1861. 
De mamelucismuln guvernamentalu era strinsu le- 
gatu mamelucismulu „nationalu“, dăca ne este er- 
tatu alu uumi asia. Comissiunea permanenta deve
nise unu feliu de organu oficiosu alu guvernului 
asia că s. e, guvernulu nu numea in vreo func
țiune pe unu romanu fara de recomendarea Archie- 
reiloru cari erau astfeliu domni absoluti ai situatiunei.

Eata căușele pentru cari până astadi nu s’a 
potutu organisâ partid’a natiunala romana dela 
3/15 Maiu 1848.

Dela Sibiiu primiramu spre publicare unu A- 
pelu pe care ’lu lasamu se urmeze, reservandu-ue 
a reveni asupra-i iu numerulu viitoru:

Câtra alegatorii romani din Ungari’a si 
Transilvania 1

Subscrisii, după o prealabila cointielegere cu 
multi fruntași ai inteligintiei romane din tăte păr
țile locuite de romani, din patri’a comuna, ni luamn 
voia a convocă pe 12 Maiu st. n. a. c. 4 ăre după 
p. si dilole urmatăre aici la Sibiiu o conferi n- 
tia generala a representanti1 oru 
alegatoriloru romani.

La conferintia potu participă din fiacare cercu 
electoralii, unde alegatorii romani suntu in maiori- 
tate, său intr’uuu uumeru considerabilu, căte 
doi delegați inteligenti, fara in
strucțiuni oblegatărie din partea 
comitentiloru loru.

Obiectele conferintiei voru fi:
a) Statorirca atitudinei alegatoriloru romani fația 

de alegerile procsime dietali.
b) Organisarea partidei naționali pe bas’a legi- 

loru esistente.
c) Statorirea unei programe de acțiune comuna 

a Romaniloru din Ungari’a si Transilvanii 
pentru eluptarea pe cale legala, adeca pe bas’a 
legiloru esistente, său prin staruintia la legi 
năue, a positiunei politice naționali, ce se cu
vine unui poporu autochtonu de peste 21/2 
miliăne suflete din patri’a comuna.

Importanti’a causei ne indreptatiesce a speră, 
că conferinti’a va fi cercetata de unu numeru cou- 
siderabilu de inteligenti, adeverati patrioti, pe- 
trunsi de santiani’a causei si de prosperarea patriei 
comune.

Sibiiu 9 Martiu 1881.
Nicolau Popea, Georgiu Baritiu, Vicentiu Babesiu, 
Dr.Ioanu Batiu. Georgiu Pap, Visarionu Romanu, 

Parteniu Cosma.

Mortea imperatului Russiei.
(Telegrama)

Petersburg 13 Martiu. „Aginti’a Russa“ 
anuntia: Nu multu după ce imperatulu 

Alesandru a parasitu manegea (scbl’a de 
calaritu) nisce lucratori, cari maturau 
strad’a, au aruncatu o bomba sub trasur’a 
imperatdsca. Acest’a eclatandu a sfărâmată 
in bucăți trasur’a, der’ imperatulu remase 
neatinsu si sari din trăsură. Atunci o a 
dou’a bomba ilu nemeri si ’i rupse pecid- 
role si ’lu ranî greu in pântece si in 
frunte. Imperatulu care nu mai sciea ni- 
micu de sine fu transportatu in cabinetulu 
seu unde si-a datu sufletulu la orele 3r/2 
după amddiu. Unii cazaci din suit’a im- 
peratesca au fost omoriti, alții au fost 
răniți. Doui din atentatori au fost prinși 
indata, alu treilea fu prinsu in fuga, elu 
se aperâ c’unu revolveru.

Cronic’a evenimenteloru politice.
Guvernamentalulu „Hon“ anuntia, că proiectulu 

de lege, care concede si regulăza casator iele 
intre creștini si necrestini, a 
primitu deja sancțiunea prealabila a monarchului 
si va fi presentatu dietei inca înainte de disol- 
varea ei.

Acuma diet’a ungara discuta proiectele 
privitărie la reorganisarea gendarmeriei din tăta 
tiăr’a si a politiei din Pest’a. Eata cumu caracterisâ 
Secuiulu Blasius Orban numitele proiecte. Elu 
dise intre altele: „Aceste doue proiecte sunt 
eflucsulu inclinariloru spre absolutismu ale minis- 
trului-presiedinte, care rivalisăza cu Russulu Loris- 
Melikoff. Aceste doue logi voru creă ministrului 
o armata de pretoriani, cu care păte se tiena tăta 
tiăr’a in stare de asediu ; ’i va trebui apoi numai 
o mica Siberia, spre a potă dice : „Statulu sunt 
eu !“ — Blasius respinge legea asupra Gen
darmeriei.

Diarulu „Hou“ asigura cu privire la te r mi- 
nulu disolvarei dietei actuale, că a- 
vendu inca multe proiecte de discutatu si votatu, 
diet’a va trebui se fia întrunită inca si după pasci.

Iu Pest’a este intrunitu sinodulu refor
ma t i 1 o r u de confess helv. In siedinti’a dela 
11 Martiu 1. c. acestu sinodu (conventu-generalu“) 
a primitu propunerea, prin care se cere, că să se 
astărna sinodului cătu mai curendu unu statutu 
generalu. In siedinti’a urmatăria presiedintele br. 
Nic. Vay a provocatu conventulu, de a face pre
gătirile pentru marele sinodu, care se va întruni 
in Dobritînu la 31 Octobre, diu’a aniversara a 
reformatiunei.

Diu’a de astadi, 15 Martiu st. n. a 30-a 
aniversara dela 1848 se serbăza de cătra studenții 
maghiari din Pest’a pe piati’a Universității. Vienesii 
au serbatu pe 13 Martiu — ear’ noi Romanii vomu 
serbâ peste doue luni diu’a de 15 Maiu.

Făi’a Kossuthiana „Egyetărtăs“ anuntia, că va 
publică o scrisăre, in care Kossuthse pronunția 
asupra s a n c t i u n e i pragmatice, per 
lougum et latum.

Retragerea comitelui C o r o n i n i, presidin- 
telui camerei deputatiloru din Vien’a, intemplata 
dilele aceste, a produsu o impressiune neplăcută in 
taber’a autononomistica, pre candu centralistii nemți 
nu ’si potu ascunde bucuri’a ce-o semtu asupra 
acestui incidentu. Cornițele Coronini este de origine 
centralistu, dăr’ unu omu dreptu si intieleptu, care 
se bucura de stim’a tuturoru partideloru. Ce dicu 
acuma centralistii ? Eata, dicu ei, nici unu Coro
nini n’a mai potutu se sufere machinatiunile 
maioritatii federaliste clericale, processulu de dis- 
compunere alu acestei partide inaintăza rapede s. 
a. s. a. Cornițele Coronini si-a depusu totodată si 
mandatulu de deputatu ; v. preș. Smolka si corni
țele Hohenwart ’si-au esprimatu parerea de reu a-



supra acestei retrageri. In loculu lui Coronini este 
candidatu din partea maioritatii Dr. Smolka.

Se astbpta numirea unui archiepiscopu 
si a duoi episcopi rom. catolici pentru 
B o s n i ’ a.

Domnitorulu Carolu a primitu o scrisbre din 
partea M S. Imperatului Germaniei si Rege alu 
Prusiei, prin care ’i notifica casatori’a 
A. S. R. Principelui Wilhelm alu Pru
siei, nepotulu Seu si fiu alu A. S. I. si S. 
Principelui mostenitoru, cu A. S. Principes’a 
Augusta-Victori’a, fiic’a repausatului Duce Fredericu 
de Sleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. Ex. 
Sa D-nuComit de Wesdehlen, tramisu estra-ordinaru 
si ministru plenipotentiaru alu Germaniei, a avutu 
on6re a remite Măriei Sale scrisârea de notificare.

Vineri s’a depusu pe biuroulu Camerei proiec- 
tulu de lege pentru libertatea individuala.

„L’Italie" dela 7 Martiu publica urmatârea 
scrisbre, ce Domnitorulu Carolu a adresat’o d-lui 
senatoru italianu P e p o 1 i:

„Domnule march'su! Tîneudu fărte multu a ve dâ o 
proba de iubirea ce amu pentru d-v6stra si o mărturisire 
de gratitudinea ce impartasiescu cu tier’a pentru semtie- 
mintele d-v6stre filo-romaue, manifestate in ori-ce impre- 
giurare si esprimate de d-v6stra intr’unu chipu atătu de 
elocinte dela inaltimea tribunei Senatului italiauu, sunt feri- 
citu de a tramite Esc. V6stre marea cruce a ordinului 
nostru nationalu „Steua României.“ Am insarciuatu pe d. N. 
Cretiulescu, ministrulu meu plenipotentiaru la Rom’a, se ve 
remită insemnele si se ve repeta asigurarea semtieminteloru 
de inalta stima si de sincera amiciția, cu care sunt, Prea 
devotatulu d-v6stra nepotu si amicu

„Carolu.
„București, 8 Februariu 1881.“

Inmormentarea lui A. Treboniu Laurianu.
Sambata in 28 Februariu (12 Martiu) locuitorii 

capitalei romane au datu ultim’a on6re celebrului 
si neuitatului A. Tr. Laurianu, conducbndu rema- 
sitiele lui pamentesci la mormentu. Camer’a in 
urm’a propunerii d-loru deputati Chitiu si Cerna- 
tescu a decisu a i se face funerarii publice eminen
tului profesoru, votandu pentru acestu scopu sum’a 
de 2000 de lei, si a se tramite se asiste la in- 
mormentare o delegatiune compusa din d-nii Maio- 
rescu, Aurelianu, N. Dimancea, C. T. Grigorescu, 
A. Popescu si G. Polizu. După dispositiunea 
ministeriului scblele capitalei au fost Sambata în
chise. Societatea academica a insarcinatu din 
parte-i pe d. Sion cu pronunciarea unui discursu 
funebru. Universitatea a delegatu pe d. Cerna- 
tescu cu aceea-si insarcinare. Onorurile mortuare 
au fost făcute de professori. Servitiulu funebru 
s’a tienutu in Biseric’a Lucaci, Sambata la or’a 
una d. a. Cu ocasiunea serviciului a rostitu inaintea 
sarcofagului d. Ion N. Polichroniade o poesia in 
memori’a neobositului luptatoriu.

Proclamarea României câ Regatu.
In siedinti’a Camerei de Vineri 27 Febr. v. 

d. deputatu G. Vernescu face o întrebare 
d-lui presiedinte alu consiliului in privinti’a sgo- 
motului, câ, curendu sbu mai tardiu, in tibra se 
va proclamâ regatulu. Unu aginte alu guver
nului dela Paris — dice d. Vernescu — ca cum 
ar’ avb frica de acestu lucru, vine si desminte in 
publicu, câ elu nu a avutu nici o infielegere cu 
ministrulu de esterne alu Franciei pentru procla
marea regatului. „Havas russe" dice, câ Puterile 
nu s’au ocupatu intr’unu modu oficial u de acbst'a 
cestiune.

„Tote acestea", urmbza d. Vernescu „denota, dbca 
nu probbza, câ celu pu^inu se vorbesce de acestu 
lucru; câci, dbca se vorbesce, cestiunea n’ar’ fi 
alta de câtu de o simpla schimbare de titlu. Iu 
adeveru, noi suntemu astadi stătu independinte, ne 
numimu Romani'a si din minutulu ce suntemu 
recunoscuti de Puteri câ Stătu independinte, Re
gatu suntemu. Asia dbr’, eu credu, câ acbsta 
cestiune nu trebuie sb ne preocupe din punctulu de 
vedere alu primirei sbu neprimifei Puteriloru. Dbca 
amu facutu acbst’a întrebare, este, câ se sciu cu 
ce modu veți ’procede la acbst’a modificare. Eata 
pentru ce ’mi-am permisu se făcu acbst’a întrebare 
d-loru miniștri."

„D. presiedinte alu consiliului: 
Eu credeam mai antaiu, câ on. d. Vernescu era 
preocupatu de unu sentimentu, care este generalu 
in tbta tibr’a adeca acela de a se dâ României 
titlulu, care ’i se cuvine. D-loru se nu credeți, 
câ guvernulu a facutu ceva demersuri pe lenga 

Puteri, pentru câ se dobbndimu titlulu de regatu 
dela străini, si acelu agentu cu dreptu cuventu a 
desmintitu acestu sgomotu, fiindu-câ ar’ fi fost con
tra dreptului nostru, sb ne adresamu la Puteri câ 
se ne db ceea-ce este unu dreptu alu nostru. On. 
d. Vernescu vine inse si ridica o cestiune consti
tuționala, dbca trebuie se se faca acbst’a modificare 
in Constitutiune, Domniloru, Constitutiunea nbstra 
dice D o m n u, Domnulu p6te se fia si imperatu 
(Aplause).

„D. G. Vernescu:' D-loru deputati, am 
cerutu unu respunsu dela d. ministru; respunsulu 
mi s’a datu, este conformu sentiementului meu si’i 
multiamescu. Domnulu nostru a portatu si p6rta 
titlulu de M ar i a S’a, Maiestate, prin urmare 
nu titlulu din limbele străine ar’ schimbâ situa- 
tiunea lui. Eu sunt dbr’ multiumitu in acbst’a 
privintia cu esplicarile, cari le-a datu, si mai suntu 
brasi multiumitu câ, prin respunsulu d-lui primu- 
miuistru tier’a nu va mai fi ingrijata de ceea-ce 
me preocupa pe mine, câ cestiune constituționala.

„D. presiedinte alu consiliui: Nu 
credu, câ tibr’a a pututu vreodată sb se indoibsca, 
eâ n’ar' putb se db Domnitorului ori-ce titlu va 
fi: rege, imperatu, sbu ori-ce va voi. (Aplause 
prelungite).

„D. vice-presiedinte: Trecemu la or
dinea dilei. D. raportoru alu proiectului de lege 
pentru invetiamentulu agricolu are jmventulu."

Cu privire la cestiunea proclamarei de regatu 
mai estragemu din o convorbire, ce dîce 
unu corespondentu alu diarului „Neue Freie-Presse" 
c’a avutu dîlele trecute cu d-lu Ion Bra- 
t i a n u, ministrulu-presiedinte alu României: „Mai 
antaiu rugai, dîce coresp., pe d-lu Bratiauu, se-’mi db 
bre-care deslușiri in privinti’a faimeloru, ce cir- 
culbza despre proclamarea României la 10 Maiu 
câ regatu. Ministrulu lespunse, câ întinderea tierii, 
independenti’a castigata si puterea impregiurariloru 
politice voru trage neaperatu după sine intr’unu a- 
propiatu viitoriu redicarea României la rangulu de 
regatu; dâra pbn’acum cu tdte acestea nu s’a fixatu 
inca o data anumita pentru acestu scopu. La în
trebarea mea, dbca puterile europene si-au data deja 
invoiai’a la acbst’a, ’roi respunse ministrulu câ pen
tru forma esteriâre, ce voiesce se-’si dea stătu in- 
dependentu, nu este de locu necesaria învoirea pu
teriloru din afara; de asemenea ’mi respunse, câ 
nu esista nici o causa, pentru câ un’a sbu cealalta 
dintre puteri sb ’si p6ta simți vatemate interesele 
sale prin proclamatiunea României câ regatu. La 
reflessiunea mea, câ Austro-Ungari’a, care are mai 
multe milibne de romani sub stapanirea s’a, nu va 
vedb pdte cu plăcere, câ priucipele Carolu se iea 
titululu de „Rege alu Romauiloru" d-lu Bratianu 
respunse, câ in epoc’a nâstra, in care principii cons
tituționali, sunt ce e dreptu domnitorii, dbranusta- 
panitorii popbreloru, titulului de Rege alu Roma- 
niloru nu i-se p6te dâ o insemnatate, care se p6ta 
provoca susceptibilitatea unui altu domnitoriu preste 
ginți romane tocmai precum titululu de „rege alu 
Francesiloru" n’a provocatu nici o data vre-o sus
ceptibilitate nici in Belgia nici in Elveti’a. Cu t6te 
acestea principele Carolu din o delicata considera- 
tiune pentru statulu vecinu nu va luâ titululu de 
„Rege alu Romauiloru", ci titululu de „Rege alu 
României", tocmai precum din aceeași considera- 
tiune pre monet’a bătută de curbndu s’a pusu in- 
scriptiuuea de „Carol I principe alu României," —

„Deutsche Ztg..“ intr’unu articulu, „Regatulu 
României", prevede, câ mai t6te poterile voru recu- 
nbsce indata după proclamare regatulu României 
si dice, câ Austri’a, deși, avendu sub sceptrul u seu 
trei milibne de Romani, nu-i prea convine crearea 
unui regatu romanu, care va dâ nou nutremeutu 
ambitiuniloru si aspiratiuniloru natiunale, ar’ face 
fbrte bine, dbca fația de Romani’a nu s’ar’ mai 
gândi multu si ar’ fi mai galanta fația de-o 
cestiune de forma, cum e ridicarea României la 
rangu de regatu. „Politic’a nbstra orientala, vrendu 
nevrendu, trebue se urmaresca marele principiu, câ 
iuteressele Austriei se potu aperâ numai prin favo- 
risarea elementeloru neslave, Grecii, Albanesii si 
bravii (tuchtigen) Romani sunt protegiatii si aliatii 
ei locali naturali." Foi’a progressista germana cere 
inse câ recompensa pentru acbst’a „culansa“, la care 
Austri’a e avisata „vrendu nevrendu", câ, pe lenga 
aceea câ principele Carolu se nu se numbsca alt- 
feliu decâtu „Regele României", se cbra si o com- 
pensatiune dela Romani’ „Titlulu de regatu recu
noscuta de Austri’a este vrednicu celu puținu, câ 
Romani'a se primbsca ante-proiectulu dunarbnu alu 
Austriei." N’au gusturi rele „protectorii"

Populatiunea tieriloru de sub coron'a S. Stefanu.
Curbndu după ce numeratiunea popbreloru, cari 

se bucura de atât’atimpu de fericitbrea administratiune 
ungurbsca, s’a terminata, biroulu statisticu a si 
publicata resultatulu osteneleloru sale. Astadi 
lumea scie, câ populatiunea tieriloru de sub corbn’a 
sântului Stefanu este de 15.608.723 de suflete si 
adeca: Ungari’a-Transilvani’a: 13,697.999; Fiume 
si giuru : 21.363; Croati’a-SIavoni’a: 1,191.845; 
graniti’a militare croata: • 697,516 suflete. — 
Acbsta populatiune comparata cu cea din 1870, 
care era de 15,425.279 de suflete, ne arâta, câ in 
decursulu celoru 11 ani din urma ea a c.escutu 
numai cu 183.444, adeca cu 1’18%. Crescerea 
anuale a populatiunii este numai de 16,678 de 
suflete sbu 0’117°/o- Dbca vomu adauge, câ in 
periodulu dela 1857 pbna la 1870 crescerea anuale 
a populatiunii a fosta de 138.234 de suflete, a- 
tunci trebue se recunbscemu, câ resultatulu nume- 
ratiunii din anulu domnului 1880 este dovad a cea 
mai evidenta si mai palpabile despre rbu'a stare, in 
care se afla populatiunile supuse directei adminis- 
tratiuni nnguresci (Ungari’a si Transilvania).

Siovinistii maghiari, cauta a esplica acbsta 
aparitiune neimbucuratbria prin anii epidemiei de 
colera 1872—3. Acbsta esplicare inse n’are nici unu 
fundamentu, debrace si in period’a dela 1857 pbna 
la 1870 au fostu ani de epidemia de colera (1859, 
1866). Populatiunea din 1880 comparata cu 
statulu populatiunii din 1871 si 1873 ne da re- 
sultate si mai nefavorabile. La finele anului 1871 
populatiunea Ungariei si a Transilvaniei fația de 
1869 crescuse numai prin nasceri cu 180,400 de 
suflete, astfeliu, câ la inceputulu anului 1872 ea 
era de 13,759.529, adeca era cu 61,530 de 
suflete mai mare decâtu cea din 1880. Epidemi a 
de colera din 1872 si 1873 a impuținatu popu
latiunea Ungariei si Transilvaniei cu 325,100 de 
suflete. Deci comparandu populatiunea dela finele 
anului 1873 (13,434,429) cu cea din 1880, ve- 
demu, câ crescerea populatiunei in decursu de 7 
ani de dile na pututu nici decâtu acoperi perderea 
încercata in doi ani de epidemia 1 Crescerea' popu
latiunii in diversele par’ti ale regatului este fbrte 
neegale; astfeliu populatiunea din cbce de Dunăre 
a crescutu cu 20,958 de suflete (l,21°/0) ,* dincole 
de Dunăre cu 145,790 (6'050/o) si intre Dunăre 
si Tis’a cu 203,021 (9-49°/0), pe candu pe mar
ginea drbpta a Tisei a scadiutu cu 65,322 de 
suflete 4*38%)  Pe cea stanga cu 66.165 (3-54%) 
intre Muresiu si Tis’a cu. 31,179 (l'81°/0) — Mai 
tare a crescutu populatiunea in Fiume si tienutulu 
seu, in Croati’a-SIavoni’a si graniti’a militare croata. 
Aci crescerea a fostu peste totu de doua ori 
mai mare decâtu in celelalte parti ale regatului 
uugurescu.

Ce se atinge de populatiunea Transilvaniei, ea 
a scadiutu in cești 10 ani din urma dela 2,101.727 
de suflete la 2.031.978, adeca cu 69.749 de suflete 
(3-24%). Tare ne tememu câ acbsta scădere se 
va fi intemplatn mare parte pe contulu populatiunei 
romanesci; debrace cea mai mare scădere a popu
latiunii se constata pe marginile nordostice, ostice 
si sudice. Acbsta este o aparitiune care trebue se 
ne ingrijbsca in celu mai mare gradu.

Ne abtînemu de a mai face reflessiune si ne 
marginimu a dâ o parte numai din reflessiunile 
diarului de frunte, diaru ungurescu „Pești Napi o" 
(Nr. 67): „Resultatulu fapticu, ce l’a datu nume
ratiunea populatiunii, este departe chiaru de cele 
mai modeste așteptări. Populatiunea Ungariei preste 
totu a remasu cum a fostu. Crescerea de 1.2% 
in diece ani de dîle insemnbza tocma atatu câtu 
nimicu. Unde mișcarea populatiunii sta pe locu, 
acolo organismulu poporului este deja bol- 
navu. Unde scade populatiunea, acolo reulu este 
deja mare. Inse in Ungaria populatiunea nu 
numai,' câ preste totu a stătu pe locu, ci in tie- 
uuturi intregi ea a datu positivu indereptu. A- 
cest’a este unu lucru cu totulu intristatoriu. Scâ- 
derea populatiunii este celu mai aspru protestu, 
ce-lu p6te redicâ o națiune contr’a politicii donini- 
tbrie, contra sistemului de guvernare. Acbst’a nu 
se pbte nega. Dbca reulu ar' fi numai partialu si 
isolatu, dbca s’ar’ constata o stagnare numai iu 
singuratice tienuturi, bântuite de nenorociri, sbu 
dbca ar’ fi fostu resbele pustiitbre, atunci n’amu 
dice nimica si amu pune totulu pe spatele fata- 
litatii, inse noi amu traitu in 10 ani 
de pace sub propri’a n6stra administratiune si si 
relcotele au fostu tocmai câ in deceniile de mai 
nainte, in cari inca au fostu ani de lipsa, seceta, 
geruri si epizootii. Dbca cu tbte acestea atunci 
populatiunea a crescutu si de astadata nu, dbca 



de atunci populatiunea a crcscutu si de astadata 
nu, ddca de atunci in t<5ta tidr'a — afara de tie- 
nutulu de dincolo de Dunăre — numerulu popu- 
latiunii a remasu stationariu sdu a scadiutu, atunci 
acdst’a nu dovedesce nimicu altu ceva de cătu, că 
reuju dîace iu 6meni, si adeca in bmenii, cari con- 
ducu sOrtea poporului, nu inse in poporu insusi, 
care astadi nu este mai reu de cătu inaiute cu 
10 ani, său ddca este ruinatu acăst’a are s’o 
multiamăsca relei tractari ce a iuduratu.

Acestu tablou de pustiire — este teribila a 
si-’lu închipui cineva! Unu poporu, care apune, 
unu poporu care se cobăra iu mormentu! Câte 
niiserii trebue se tortureze pe acelu poporu, care in- 
cetandu de a cresce incepe a scadă. O asemenea 
aparitiune este impreunata si cu aceea, că fetele 
nn se mărită, copii nu se crescu si satele devinu 
pusthie, câmpurile nelucrate si 6menii nu mai au 
ce se manance. Nefericirea si suferintiele multoru 
milibne de dmeui sunt scrise in aceste date statis
tice, cari ne arata, că poporulu a scadiutu. A- 
cest’a este, unu resultatu tristu, f6rte tristu. Si 
moral’a lui este’ că uoi amu facutu o politica rea, 
si fara indoiăla trebue se incepemu un’a cu totulu 
alt’a. Trebue să ne ingrijimu de poporu, de pros
peritatea lui. POn’aci n’am facutu alt’a decătu 
amu supta poporulu si nu i-amu datu nimica de 
mancare; de aci inainte numai trebue se-Tu mai 
sugemu, ci trebue se ne ingrijimu de deusulu, pentru 
că altcum — finis Hungariae."

Gur’a pecatosului adeveru graiesce ?

Vieti’a si faptele lui Constantinu Negri.
Raportulu d-lui A. Vizanti.

(Urmare ei fine.)
*

Inaltiarea unui singuru Domnu pe tronurile Moldovei 
si a Munteniei (5 si 24 Ianuariu 1859) fii unu pasu cute- 
zatoru cătra unire, der’ displacutu diplomației. In adeveru 
Romani'a făcuse ceea ce nu era espresu prevediutu, nici o- 
pritu prin actulu diplomației, der’ nu convenia puteriloru ce 
vedeau iu unire o slăbire a Imperiului Ottomunu, pentru 
a cărui intarire se făcuse resbelulu. Dificultățile erau 
multe.

Cuz'a facil apelu la patriotismulu si esperienti’a lui 
Negri, câ se iea missiunea de a pledâ caus’a in fați’a Eu
ropei. Negri primi si plecă imediatu in calitate de agentu 
ordinarii si estraordinaru alu tierei la Constantinopolu. Abi
litatea si devotamentulu, cu care Negri ’si-a servitu tiăr’a, 
in acele grele impregiurari, formeza fara contradicere cea mai 
frumdsa epoca din carier’a s’a politica.

In ceea ce privesce cestiunea ardietdre a unirei, de la 
care atârnă totulu, Negri, după chiaru mărturisirea autori- 
sata a ilustrului seu contimporanu Bolintineanu, si-a pusu 
t<5ta aniin’a s’a ; a urmarit’o prin tdte fasele si a avutu fe
ricirea se fia Unu mijlocu de reusire pe langa puterile ga
rante, cari ilu stimau si ilu iubiau. . Puterile au recunos- 
cutu unirea. D6r’ pena la acest’a, câta lucrare si insis- 
tentia n’a trebuitu a se face I Propuneri oculte s’au adre- 
satu chiaru agentului tierei . . . der’ Negri nu a voitu cu 
pretiu se primesca altu-ceva de cătu Unirea-defini- 
t i v a, si-a staruitu pe acest’a cale.*)

*) Scrisdrea lui Negri către Alexandri, citita iu sie- 
dintia Adunarei Deputatiloru, dela 12 Măiu 1869.

**) Scrisdrea adresata D-lui Al. Lapascu, la 12 Ia
nuariu 1869.

Totu cu acelasu zelu si tactu a ilustratu Negri soli a 
s’a si in deslegarea celor-alte cestiuni, cari au urmatu după 
acest a in curgere de mai multi ani. Asia numele seu va fi 
in veci nodeslipitu de emanciparea bisericei 
romane si secular isarea averiloru 
monastiresci, de recundscerea auto
nomiei depline, de împroprietărirea 
t i e r a n i 1 o r u, câ si de constituirea definitiva a 
Unirei.

Ceea-ce inaltia inca mai multu meritulu seu pentru pos
teritate, e că in tdte cești unile aceste, dela a carora sdrte 
atârna punerea stălpiloru de temelie a nationalitatiei romane 
Negri n’a incetatu unu singuru momentu de a fi totu-dea- 
una acelasiu : representantu si consiliera fidelu intieleptu si 
prevedietoru alu natiunei sale.

Candu nerăbdarea tuturora împingea pe Domnu si pe 
Camere la proclamarea Unirei, fara a se mai adasta deci- 
siunea puteriloru, Negri scria guvernului tierei sale urma- 
t6rele:

„Conferinti’a se va face curendu . . . Unirea nu mai 
este de cătu o cestiune de timpu . . . Eca pentru ce ve 
indemnu la rabdare, căci faptulu ne este in adeveru căsti- 
gatu. Am importantu fara repaosu si osebire in privinti’a 
unirei pe lumea diplomatica, culegendu scusele mele in ne
cesitatea greutatiei fapteloru cari se petrecu la noi in a-, 
ceBt’a privintia; si cu t6te că, este naturalu câ afacerile 
nâstre se nu aiba preeminiutia totu-deauna, am castigatu

*) Viati’a lui Cuza Vodă de Bolintineanu pag. 40—41 
edit. III.

convicti’a că in curându Unirea tieriloru, sin g u r u 1 u 
principiu de viatia pentru nația ro
mana, se va termină cu deseversire. Până atunci nu 
sunt de părere a se introduce nici o modificatie de ori-ce 
natura ar’ fi acâst’a ... Cata a subordona 
t <5 t e celelalte ceștii la cestia Unirei, 
care odata castigata, ne vomu putea 
ocupă de cele ce remanu mai lesne".*)

Candu in cestiunea secularisarei averiloru monastiresci, 
guvernulu, prin jurualulu consiliului de miniștri de la 14 
Iuniu 1863, făcuse unu actu de slăbiciune facia cu preten- 
siunile calugariloru si ale straiuiloru ce ’i protegeau, Negri, 
primindu acelu jurnalu cu invitare de a ’lu comunica in- 
data, Părtei si puteriloru garante, ilu puse la o parte si 
scrise Domnitorului : că elu nici-odata nu va presentâ pute
riloru o solutiune prejudiciabila interesseloru si dreptnriloru 
de autonomia a Statului romanu. Odata cu acest’a isi dele 
demissiunea, remanendu câ siefulu Statului se alega intre 
dinsulu si ministeriu.

Negri triumfă; mai bine disu, triumfă caus’a tierei. 
Ministeriulu de atunci cadih ; ear’ celu urmatoru, fara per- 
dere de timpu, presentâ Adunarei unu proiectu de seculari- 
sare, intocmitu pe basele așternute de Negri, proiectu care, 
cum scimu, s’a votatu cu entusiasmu si in aplausele natiu
nei intregi. ABtfelu s’a implinitu, ceea-ce C. Negri predi- 
sese la banchetulu din Cernăuți: că va veni tim- 
pulu candu fie-care va r e m a n 6 in ale 
sale: calugerulu veneticu cu ras’a; 
ear’ romanulu băstinasiu cu moșii’a.

Cum vedeți, D-loru deputati, Negri erâ unu agera pi- 
lotu care conducea interesele, a cărora aperare ’i era incre- 
dintiata, cu t6ta îngrijirea si intieleptiunea necesara. Aci 
era ehergicu si intreprindietoriu, aci calmu si temporisatoru 
după cum simtiea cursulu impregiurariloru politice. In rea- 
lisarea reformeloru sociale, pentru cari alta-data fusese atătu 
de starujtoru si infocatu, acuma credea, că interesulu tierei 
cerea se fimu mâi calmi, mai blandi, fara câ prin acăst’a 
se intielega o renunciare la dogmele, cari formau crediulu 
seu politicu, la satisfacerea necesitatiloru legitime pentru con
solidarea natiunei. •

Eata ce ne spune in privinti’a acesta multu regreta- 
tulu Bolintineanu, iutimulu seu amicu politicu si personalu. 
Era vorb’a de recundscerea unui proiectu de Constitutiune, 
după care Romani'a urmă să se organiseze si se se adminis
treze de sine, fara nici o interventiune, Negri fusese ini- 
tiatu si indemnatu a obtiene aprobarea puteriloru gerante. 
„Agentulu Domnului Cuza, dice Bolintineanu, cerea a se 
pune in Constituție o mai mare desvoltare a drepturiloru 
omului. Cerea întinderea drepturiloru politice, câ singurulu 
midilocu spre a face se se realiseze marele principii de li
bertate din Convenție, si a se ridică nati’a la rangulu acela 
ce ’i dase Europ’a. Elu scrise Domnului, că nu crede ca 
puterile Europei se fia contrarie la vointiele nnei natiî care 
staruesce a si dă mai întinse libertăți, fara cari instituțiile 
liberale ar’ fi numai cu numele. Inse recomenda mode
rație deplina, amintindu, că ori-ce isbenda depinde 
de acest’a. Atata fă totu si toti fusera 
de părere, câ o noua schimbare in Romani’a era se 
fia o acțiune de libertate, ear’ nu de 
despotism u.**)

D o u e M a i u se facă. Negri isi dete demissiunea 
din agenție. Intorcendu-se in tiera fh alesu deputatu in Ca
mera de sub Statutu si numitu presiedinte; der’ elu refusă 
ori-ce onoruri si se retrase in modest’a casutia de la Târ- 
gulu-Ocna, singur’a avere ce ’i mai remasese. Astfelu, ori- 
cari se fi fost sentimentele sale de amiciția pentru principele, 
n’a uitatu principiile liberale pentru cari luptase t6ta viati’a.

De aci inainte nimicu n’a fostu in stare se sci5ta din 
retragerea s’a pe acestu Cincinatu alu Romaniloru, de cătu 
numai cestiunea regularei fruntariiloru despre Austri’a, o 
cestiune, care facea parte esențiala din pragramulu trasu de 
Adunarea mama din 1857. Eata-lu de pe culme pe culme 
strabatendu, la o versta înaintata, piscurile si plaiurile mun- 
tiloru, alaturi cu unu distinsu inginera, a cărui anima batea 
câ si a s’a.

Eata-’lu facendu unu actu de devotamentu mai multu 
fara alta sperantia de multiumire, de cătu consciinti’a ce a- 
vea, ca 'si indeplinesce o datorie mai multu pentru drag’a 
lui patria de la care nu gandia si nici a voitu se primesca 
vero resplatire seu recompensa. Candu la 1870 i-B’a pusu 
la dispositia 20,000 de franci, ca restu din onorariulu cu- 
venitu pe timpulu agenției sale din Constantinopolu, dlu res- 
punse : „Tier’a este impovarata in datorii, nu este timpulu 
de a o mai ingreuia si cu daraveri de ale mele. Renuntiu". 
Astfelu era Negri: pentru sine, de o desinteresare scrupu- 
16sa ; pentru alții, de o dărnicia asia de larga, in cătu ’i 
lașa in punga atata, cătu voia cine-va.

Siese ani a mai traitu Negri, fara a luă parte la eve
nimentele petrecute in acestu intervalu, ci lasandu locu al-

*) Scrisărea reprodusa de Bolintineanu, op. cit. pg. 
38—40.

**) Bolintineanu, ibid. pg. 83, 

tora cum dicea elu, „mai tineri, mai cu sciintiâ de lucru
rile presentului si mai cu buna sanetate de cătu dânsulu."*)

Zidurile acestea n’au pututu resunâ in ocasiuni solemne 
de dulcea si imblanditârea s’a vbce, der’ puterea cuventului 
seu adese-ori s’a simtitu electrisandu pe toti cei ce, intal- 
nindu-se cu elu s’au cercetandu-’lu in retragerea s’a, aveau 
ocasiunea precidsa de a se pune in comunicare intima cu 
densulu.

Scimu, că la legea rurala, consultatu fiindu, a datu fara 
pregetu consiliele sale, favorabile sateniloru clacasi. Repre- 
sentantu alu acelei generatiuni, care se redicase in numele 
dreptatiei, elu îndemnă si recomenda neincetatn a se dâ a- 
tentiune admnistratiunei interidre. Inspiratu de buna sema 
de marele Mirabeau alu Franciei, elu punea acelasiu pretiu 
pe o buna administratiune, câ si pe conducerea afaceriloru 
politice ale tierei. Intregu la fire si profesandu aceleași 
idei, pena la cea mai de pe urma suflare, Negri afla iu 
convingerile sale puternice isvoru de mangaere la ori-ce a- 
maraciune si unu tesauru de sperautie frumdse pentru pros
peritatea si viitorulu natiunei. Reu si incetu mer
ge m u, dicea elu pe la 1869**),  der’ totu m e r- 
gemu inainte!... E puru si muovel"

M6rtea neînduplecata nu l’a lasatu se veda de cătu 
primele licuriri ale armeloru viteze, care la 1877 au sigi- 
latu cu sânge eroico aceea, ce Negri, câ si alti mari patrioti, 
vedea stralucitu in visurile sale : Romani’a unita, libera si 
independenta !

♦

Eata, D-loru deputati, faptele si cugetările acestui bar- 
batu, care cu atâta activitate, unita cu sacrificii iusemnate, 
a conlucratu pentru deșteptarea si constituirea României.

Omu cu cuventu, barbatu alesu si distinsu prin frum- 
seti’a trupului, prin cultur’a spiritului-, prin podăb’a virtuti- 
loru, modesti’a si blandeti’a maniereloru, amorulu de patria, 
iubire pentru dreptate si umanitate, cum si prin sinceritatea 
si constanți’a caracterului, elu se ridica si stralucesce in is- 
tori’a nâstra asemenea aceloru figuri măreție, cari, din candu 
in candu, aparu in viati’a popdreloru pentru a le face se nu 
uite cultulu ce datorescu virtutei, care este frumseti’a iui- 
meloru mari. Sfatulu lui celu bunu si priceputu, cuventulu 
seu blandu si convingetoriu, vederile sale patrundietdre si 
prevedietdre, unite cu o inteligintia solida si o natura ideala,, 
der' plina de energia si-vointia neînduplecata, constitue unu 
adeveratu tipu neperitoru, pe care fam’a ’lu va trombiti’a iu 
veci câ pe acela alu unui patriotu minteosu si generosu. 
Eata, D-loru, titlurile si meritele, cari voru insufleti totu- 
deauna, aicea imaginea rece, de-apurure viua intre noi, a lui 
Constantinu Negri. Lauda eterna aceluia, care si elu a a- 
vutu o influentia însemnata asupra viitorului patriei sale, in 
serviciulu careia a asudatu, lucrandu cu unu devotamentu 
fara margine si fara nici Unu interesu personalu ] Fia, câ 
amintirea lui se deștepte si se intardsca in noi datori’a ce 
avemu nu numai de a păstră, dâr’ si de a mari, sacrulu de- 
positu alu glorieloru si alu virtutiloru străbune, pentru fe
ricirea si marirea neamului romanescu ! — (Aplause pre
lungite.)

Raportoru, Andreiu Vizanti.

Bistl’itia la 9 Martiu st n.

. . . .Precum o fiintia organica nu mai atunci 
p6te vietiui si correspunde destinatiunei sale, 
dăca t6te organele ei isi implinescu funcțiunile 
sale, asia si o națiune — câ corpu moralu, — 
numai atunci p6te se ’si asecureze esistinti’a câ 
atare, ddca fiacare individu apartienatoriu de ea va 
corespunde chiamarei sale. . . Acestu adeveru a 
strabatutu animele romaniloru din.tdte unghiurile, 
căci ii vedemu adunanduse si formandu deosebite 
reuniuni pentru sustienerea si propagarea unoru 
idei salutarie si ne place a crede, că aceste se 
voru spori din di ce merge si mai tare. Numai 
prin astfeliu de intruniri ne potemu cundsce unulu 
pre altulu; ne potemu inpartasi bucuri’a si neca- 
sulu, cu unu cuventu, numai atunci potemu sci ce 
avemu si ce ne mai lipsesce; ei păna nu vomu sci 
acfist’a nu p6te fi vorba de cointielegere, prin 
urmare de-o stare mai. buna, la care dorirnu se 
ajuugemu de secuii! Despre acestu adeveru s’au 
convinsu astadi si romanii noștri din Bistritia.

Sunt in placut’a positiune de a ve potd comu
nică că inainte de ast’a cu vreo câteva septemani 
se adunara Romanii de aici spre a alege unu 
comitetu pentru câștigarea si transferarea objecte- 
loru, destinate pentru espositiunea ce se va face in 
Sibiiu. Comitetulu alesu, precum sciu, ’si-a iuce- 
putu activitatea 8i este do speratu, câ acestu co
mitetu va corespunda chiamarei sale cătu se p6te 
de esactu si cousciintiosu, striDgându si tramitiendu



la espositiune multe manufacturi frumâse ce se' 
afla pe aici.

Cu acâst’a ocasiune s’a luatu totodată si ini- 
tiativ’a de a se araDgiâ un’a petrecere curatu ro
manica. Multi au dubitatu asupr a reesirei acestei 
petreceri. Sâr’a din 5 Martiu n., cându se tienb 
acbst’a petrecere intru adeveru frumbsa, a doveditu 
destulu de chiaru, câ t6te suntu cu potentia, numai 
vointia se avemu.

Succesulu petreceri, care a fostu cea d’antaia 
petrecere romanica in Bistriți a, incuragiâ pe toti 
inteligintii de aici si au decisu in principiu, câ in 
auulu viitoriu se arangeze unu baiu după tbte for
mele; si e de crediutu, câ acel’a va avd unu succesu 
câtu de bunu, flindu atâtu aici in locu câtu si in 
giuru unu numeru considerabilu de romani, asia, 
incâtu trebue se ne miramu, cum de nu s’a facutu 
acit’a si pbna acuma.

A face bine inse niciodată nu e tardiu 1 Ce 
amu intrelasatu in trecutu, deși mai cu anevoie po- 
temu indreptâ in viitoriu, avemu lipsa numai de 
bun’a intielegere. — Primiți d-le Redactoru s. c. 1.

Teodoru Mihalyi
când, de adv.

Convocare.
Subscrisii alegatori indreptatiti in cerculu elec- 

toralu alu Devei pentru alegerea de deputatu in ca- 
mer’a Ungariei, amu aflatu de lipsa, a face o c o n- 
ferintia electorala, pentru consultare 
in afacerile electorali.

Deci avemu ondre a conchiamâ pe toti alega
torii acestui cercu electoralu, cari a p a r- 
tienu la principiele partidei 
naționale romane, câsb binevoidsca a 
conveni in persdna la conferintia, a cărei terminu 
lu-defigemu pentru diu’a de 26 Martisioru 1881 
st, n. inainte de amddi, la 10 6re, in Dev’a, spre 
a luâ conclusele trebuinti6se.

Dev’a, la 10 Martisioru 1881.
Ioanu Papiu, m. pr. 

George Secul’a, m. pr. 
Alessiu Olariu, m. pr. 
George Nicora, m. pr.

Dr. Petco Lazaru. m. pr. 
F. Hosu Longinu, m. pr.

Nicolau Oprea, m. pr. 
Isaie Moldovanu, m. pr.

Esemplare complete dela inceputulu 
anului 1881 se mai afla.

Administratiunea.

20 1 -v e r s e.
(N e c r o 1 o g u.) In Bacamezeu a repausatu 

in 8 Martiu st. n. Laurentiu B â r z u? 
parochu gr. or., inspectoru scolariu si deputatu 
sinodalu in etate de 47 ani. Fi-ai-tierin’a usi6ra!

(Case din V a t t a.) In Americ’a s’au 
edificatu deja mulțime de case din vatta. Aici t6te 
remasitiele lepădate de vatta se pregatescu in fabrice 
anumite in masse tari câ pâtra. Massele aceste 
de vatta se inchidu cu o substantia de pâtra pe 
din afara, care nu lașa se strabata apa. Pentru 
edificarea de case din atare materialu ne trebuesce 
unu tempu cu multu mai scurtu, de câtu ce ne ar’ 
trebui pentru edificarea loru din câramida, si este 
neatacabila de focu. Pretiulu inca este pe jumetate, 
de câtu la cele de cărămidă, si suntu solide tocmai 
câ si acelea.

(Unu faptu tragic u.) — Eaca unu 
faptu ingrozitoriu, care s’a petrecutu Vineri 27 Fe- 
bruariu v. la Calafatu : Sub-locotenentulu P. A- 
tanasiu era insuratu de unu anu cu o domnisiâra 
Anicuti’a Bratianu, prea gentila fiic’a a unui fostu 
amploiatu la posta, decedatu de câti-va ani, nu- 
mitu Mihailu Bratianu. Eri câtra or’a 4, intrandu 
fara veste in casa, oficiarulu găsi pe nevasta s’a 
cu unu amicu intimu alu seu, Leonid’a Polizu. 
Fara a se gândi multu, pune man’a pe revolveru 
si trage in peptulu soției sale, care n’apucâ se faca 
de câtu câti-va pași si câdiîi m6rta; in urm’a ’si 
indreptâ arm’a asupra lui Polizu, care stâ increme- 
nitu după usia, o descarcâ si asupra acestuia, care 
cadiil ranitu de m6rte. In urma oficiarulu esi din 
casa si se constitui prisonieru. Procurorulu an- 
chetâza. „Rom.“

Ova.rs-a.lii la 'burs’a ale Vien’a
din 14 Martiu

i
IRent’a de auru un

gara .... 112.30 
Imprumutulu cailoru

ferate ungare . . 127 75
Amortisarea datoriei

cailoru ferate de ostu
ung. (l-a emissiune) 85.50 

dto. (II-a emissiune) 101.— 
dto. (III-a emissiune) 
Bonuri rurale 
dto. cu cl. de 
Bonuri rurale

Timiș, 
dto. cu cl. de
Bonuri rurale transil

vane ....
„ croato-slav. . 

Despăgubirea p. dijm’a
de vinu ung. .

ungare 
sortare 
Banat-

sortare

87.25
96 40
95.30

96.-
93.75

94 25
96.—

94.25

st. n. 1881.
Imprumutulu cu pre

miu ung. . . . 116.—
Losurile p. regularea

Tisei si a Segedin. 108.25 
iSnt’a do harthia aust. 73.45

„ de argintu „ .
„ de auru „

Losurile din 1860 . 
Acțiunile bancei austr.-

ungare
„ bancei de credita
ungare

n bancei de creditu 
austriaco .

Argintulu 
Galbini imperatesci 
Napoleond’ori 
Mărci 100 imp. germ.. 
Londr’a, .

75.85
92.80

130.10

812 —

266 —

290.80

5 55
9.291/,

57.15
117.35

Dare de sema
despre veuitulu petrecerei arangiate in 15/27 Februaiin a. c. 
in favorulu fondului Reuniunei femeiloru romane din Brasiovu.

Domnule Redactoru ? Amu ou6re a Ve rogâ, 
câ se binevoiți a dâ locu in colbnele pretiuitei foi, 
ce redigeti, următorului ratiociniu despre spesele si 
vonitulu susu numitei petreceri.
Intrările au fostu................................. fl. 389.91
Esîrile „ . .......................................fl. 173.13
Prin urmare se vede unu escedente de fl. 216.78

Comitetulu Reuniunei isi tiene de datoria fația 
de acestu resultatu imbucuratoriu, a aduce mul- 
tiamita mai antaiu aceloru prd stimate dame, care 
’si-au datu concursulu d-loru la partea musicala 
declamatorica a programului acelei serate si anume 
dămneloru Elena Gâr-iner, Veturi’a Neagoe si 
d-si6reloru Sevastia Muresianu, Elena Dimitriu si 
Hareti Sotir, mai departe ’si esprima comitetulu 
multiamit’a s’a dameloru arangiatbrie si anume: 
d-eloru : Elena Sotir, Polixena Dr. Popu, Ecaterina 
Puscariu, Octavia Stanescu, Maria Alexi, Maria 
Popia si Elis’a. Muresianu, a caroru iscusintia 
si inventibsa dibacia au eontribuitu, câ resultatulu 
materialu se fia atâtu de insemnatu. In fine se 
esprima multiamita aceloru pre stimate membre ale 
Reuniunei, care au daruitu obiectele pentru loteria.

Primiți, Ve rogu, d-le redactoru asecurarea 
deosebitei consideratiuni, ce Ve conservu.

Brasiovu 1 Martiu 1881.
Mari’a Secareanu

President’a Reuninei femeiloru romane.

Cursulu de Bucuresci 
dela 28 Februariu/12 Martiu 1881.

V a 1 o r i Scadenti’a Cu- 
pineloru

Cum-
pera Vinde

5°/o Rent’a Romana............. 1 Apr. 1. Ort. 81 — 82.—
6°/'o Oblig, de Stat, convert.

rurale................................. 23 Apr. 23 Oct. 92.7s 92-7.
8°/o Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul, 104 — 104.7,
6°/o Oblig, cailoru fer. rom. 1 Iuliu 94?/2
7°/o Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 101?/2 102.—
7°/0 „ „ urbane idem 96 — 96.7,
8% Imprum, municipalu . , idem —.— 1O2.74
Oblig, casei de pensiune (lei

300, dobenda 10 lei). . , 1 Maiu 1 Nov. —.— 205.—
Losuri municipale (20 lei) . . cu premie 27.— 28 —
Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. 558.— 560.—
Auru contra argintu............. 101.— 101.7,
Auru contra bilete hipotec. . 101.— 101.7,
Auru contra bil. de Banca nat. 101.— 101.7'4
Florini Val. Austr. ...... 2 1538 2 15’/4

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

escelentu cu jumetate pretiulu.

Desfacere
grandiosa.

Raporturile politice, care s’au ivitu in intregu conti- 
nentulu Europei, n'au lasatu neatinsa si Elveti'a. Conse- 
centi’a a fost emigrarea lucratoriloru in masse care a peri- 
clitatu esistenti'a fabriciloru. Si fabrica representata de 
noi, care e cea dintaie si cea mai însemnata fabric’a de 
orologe, a inchisu do o cam data fabric’a s’a incredin- 
tiandu-ne pe noi cu vendiarea fabricateloru salo. Aceste 
asia numitele orologe-de-buzunariu-Washington sur. cele 
mai bune de pe lume, sunt forte elegantu gravurate si in- 
frumsetiate si lucrate după sistem’a americana.

Tote orologele sunt repassate (esaminate) pe secunda 
si garantam pentru fie-care 5 ani.

Ca dovada a garanției sigure si a solidității 
celei mai severo, ne obligamu prin aceast'a in publica, 
că suntemu gata a reprimi si schimba fia-care orologiu, 
ce nu convine.
1000 remontoare de buzunariu fare cheia de intorsu la 

torta cu mantela de cristalu, regulate cu acurateti'a 
estra-ordinara pe secunda; afara de aceasta aurite prin 
electro-galvanisinu nou, dimpreună cu lantiu si meda- 
lionu etc., pretiulu de mai nainte fi. 25, acum numai 
fl. 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 fl. 21, acum numai 
fl. 12.50 de unul, tote repassate pe secunda.

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

1000 orologe ancore de argintu veritabilu de 13 loti, pro
bata de oâciulu monetariu c. r. pe 18 rubinuri, afara do 
aceasta aurite prin electricitate, forte finu regulate. 
Orologele au costatu mai nainte fl. 27 acum numai 
fi. 14.40 unulu.

1000 orologe remontoire-Washington de buzunariu din ar
gintu greu si veritabilu de 13 loti probata la oficiulu 
c. r. de punciare, pe langa garanția severa repassate pe 
secunda, cu mechanismu de nicsel asia, incâtu orologele 
aceste n’au nici candu lipsa de reparatura- Orologele 
aceste au costatu mai nainte fl. 35 si astadi se capeta 
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 
sdu domne, mai ’nainte cu fi. 100 acum fl. 40.

650 orologe de părete cu incuadratura de emailulu celu 
mai finu si cu mechanismu de sunata, 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 lcmnu, 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 pretai 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.

Adresa: 8—24
Desfacere ele oroldg-e

a

Fabricei de orologe Fromm.
Viena, Rothenthurmstrasse Nr, 9, Parterre.
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