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XR. Principiulu solidarității natiunale pre
tinde câ toti fiii aceluia-si neamu șefia, cum dorea 
bardulu dela 1848, de „unu gându si de-o sem- 
tîre. * Nu esista combinatiune politica, care se 
păta resturnâ acestu postulata, pe câta timpu in- 
tr’unu popora este viua consciinti’a naționala si pe 
câtu timpu elu isi cunăsce si apera interessele sale 
natiunale.

Asia si la 1861 nu a potutu esista pentru 
Romanii din Ardealu o solidaritate natiunala deo
sebita de aceea ce trebuiea se unăsca pe Romanii 
din Banatu si din celelalte parti ale Ungariei. Nu 
ne potemu închipui câ Romanii transilvăneni se p6ta 
avă unu interesu natiunalu, care se nu fia totodată 
si unu interesu natiunalu alu Romaniloru ungureni 
si vice-versa, precum nu se p6te admite acăst a spre 
rsemplu in corelatiunile Maghiariloru din Ungari’a 
cu Maghiarii ardeleni.

Prin urmare solidaritatea: gândulu si semtiulu 
natiunalu trebuie se fia unulu si acelasiu la unu 
poporu cu consciintia natiunala. Acăst’a recere in 
consecintia câ t6ta activitatea unui poporu să se 
concer.tre spre unulu si acelasiu scopu, care nu 
păte fi altulu, decâtu asigurarea si aperarea inte- 
resseloru generale naționale. In conlucrarea 
concentrica a tuturora factoriloru natiunali 
culmineza aceea ce numimu noi solidaritate natiu
nala si ce se numea la adunarea dela 1848 : „uni
unea natiunala" a tuturora Romaniloru de sub 
sceptrulu dinastiei habsburgice.

Odata principiulu solidarității natiunale recunos- 
cutu, nu mai păte esistâ o diferintia de idei decâtu 
numai cu privire la punerea lui in pracsa, care 
este negresitu partea cea mai grea a cești unei. 
Aici, pe terămulu activitatii concentrice pentru 
câștigarea drepturiloru si aperarea interesseloru 
natiunale, se potu ivi multe deosebiri, conditiunate 
prin situatiunea geografica, etnografica si politica. Bine 
câ noi, cele trei miliăne de Romani, facemu parte din 
aceea-si monarchia, dăr’ si aci suntemu divisati 
politicesce, apartienemu mai multoru tieri, cari au 
avutu o desvoltare deosebita istorica si politica, si 
in cari ocupamu totodată o positiune mai multu 
său mai puținu diferita.

Astfeliu, pre candu Romanii in Ardealu formăza 
marea maioritate a poporatiunei, in Ungari’a ei 
sunt numai o mica minoritate. Dăca mai adau- 
gemu la acăst’a câ Ardealulu a avutu o desvoltare 
istorica cu totulu deosebita de a Ungariei si câ in 
anii 1860—1865 elu se bucurâ inca de vechi’a 
autonomia, avendu diet’a s’a propria, vomu intie- 
lege, câ lupt’a pentru dreptulu natiuualu trebuea să 
se părte de câtra Romanii ardeleni de-o parte si 
de câtra cei din Banatu si Ungari’a de alta parte 
in diferite conditiuni.

Cu tăte aceste scopulu luptei nu a potutu se 
fia diferitu. Despre unu lucru trebuiea se fia in 
clara conducătorii Romaniloru din Ungari’a. Poli- 
tic’a loru nu se potea radîrna, decâtu in politic’a 
natiunala si de dreptu publieu a Ardeleniloru.

Chiaru si consiliarii tronului recunoscură la 
1860, câ chei’a cestiunii romane din acăst’a mo
narchia este in Transilvani’a si câ ea numai aci se 
păte resolvâ in modu multiamitoriu pentru toti Ro
manii. Numai pe terămulu autonomiei Transilvaniei 
natiunalitatea romana potea sperâ se ’si dobendăsca 
recunăscerea individualității sale politice-natiunale, 
numai pe acestu terămu era probabilu câ vomu potă 
ajunge cu timpulu la o representantia natiunala, 

fara de care nu păte fi viăatia naționala, câci este 
clara câ in diet’a din Pest’a niciodată nu ar’ 
potă ajunge la ărecare valăre vointi’a poporului ro- 
manu, nici chiaru atunci, candu ar’ domni o ami
ciția nefațiarita intre elementulu romanu si ma
ghiara.

Romanii din Ungari’a, espusi cum sunt atacu- 
riloru centrului natiunalitatii maghiare pe unu 
campu deschisu, potu fi scutiti la spate numai de 
câtra elementulu romanescu din munții Ardealului. 
Se ne inchipnimu acuma o fortarătia, care cu tu
nurile ei oferă scutu unei armate, ce se afla in 
campu libera, espusa atacuriloru celoru mai vehe
mente ale inimicului, si vomu avă icon’a solidari
tății natiunale, care trebuea se lege pe Romanii 
uugureni cu Ardelenii.

Spre onărea Romaniloru banatieni si ungureni 
fia disu, câ partea cea mai sanatăsa a conducători- 
loru loru a intielesu la 1861 pe deplinu impor- 
tanti’a acestei solidarități naționale si pre candu 
in Ardealu —, abstragăndu dela positiunea diferita 
de dreptu publieu —, suflâ unu ventu separatis- 
ticu, „anteluptatorii" Romaniloru din Ungari’a a- 
perau cu tăta energi’a si cu tăta demnitatea in 
diet’a ungara din Pest’a dreptulu Ardealului si alu 
poporatiunei sale, ei sustieneau cu t<5ta tari’a, câ 
cestiunea Ardealului este strinsu legata de ces- 
tiunea natiunalitatiloru si câ dela bun’a resolvare 
a uneia depinde resolvarea celeilalte.

Esperiinti’a de aprăpe doudieci de ani ne dove- 
desce in adeveru, câ dreptu au avutu acei de- 
putati romani, cari ’si-au ridicatu vocea in diet’a 
ungara dela 1861 pentru aperarea autonomiei 
Ardealului si a dreptului natiunalitatii celei mai 
numerăse ardelene, câci după resturnarea autonomiei 
ardelene cestiunea natiunalitatiloru a devenitu in 
fapta numâi o cestiune de fortia eserciata de câtra 
celu mai tare asupra celoru mai slabi.

Cronic’a evenimenteloru politice.
„Pești Naplo" anuntia, câ guvernulu 

u n g u r e s c u ar’ avă intentiunea, se presente in 
curăndu dietei unu proiectu de lege, prin care să se 
prelungăsca durat’a parlamen
tului pe cinci ani, asia, câ alegerile 
să se faca numai din 5 in 5 ani. Mai multi de- 
putati să fi subscrisu deja o asemenea propunere. 
Unele foi nu voieau se crăda iu seriositatea acestei 
sciri dăr’ ea se adeveresce. Chiaru d. Tîsza, 
candu se aflâ iu capulu opositiunei, s’a fost lup- 
tatu in contra unei asemeni propuneri, ce-o facil 
ministrulu de interne Reiner. Cu tăte acestea 
nu ar’ fi mirare, dăca acuma ar’ sustienă, ce 
a combatutu atunci, dăr’ de siguru isi va a- 
prinde numai paie in capu. Opositiunea va urmâ 
probabilu aceea-si tactica, câ odiuiăra, impedecandu 
prin vorbiri lungi si multe mersulu lucrariloru die
tei, până ce i se va fini mandatulu. Cererea pre- 
lungirei duratei parlamentului este unu semnu, câ 
absolutismulu parlamentara are prospecte inca de a 
se mai inaspri. Până candu ?

Cu ocasiunea serbare! dîlei de 15 Martiu 
in C 1 u s i u studenții maghiari dela universitate 
au arangiatu unu conductu de tortie iu onărea re- 
dactorelui diarului Kossuthianu „Ellenzăk*  Nic. 
B a r t h a. După conductu studenții au arsu dia- 
rulu guvernamentalu „Kelet" in mediloculu piatiei, 
coram publico.

Maiestatea S’a imperatulu Franciscu-Io- 
s i f u a adresatu imperatului Alexandru III 
o scrisăre autografa de condolentia, care ia cra- 
mis’o prin ambasad’a russăsca dela Vien’a. Maies
tatea S’a a ordonatu totodată, câ se mărga o d e- 
putatiune militară, se asiste la in- 
mormentare iu Petersburg. Colonelulu L a n g alu 

regimentului alu 2-lea de infanteria din Brasiovu 
si colonelulu W e e s e alu regimentului de ulani 
Nr. 11 din Zolkiev au plecatu deja la Petersburg, 
fiacare acompaniatu de unu capitanu si unu loco
tenenta din regimentu. Afara de doliulu de patru 
septemani prescrisu pentru intrăg’a armata, stăgurile 
regimentului alu 2-lea de infanteria voru fi im- 
bracate in floru negru timpu de dăue septemani.

Pentru mărtea Maj. Sale Imperatului Alesandru II, 
Curtea princiara romana a luata 
doliulu pentrn s i 6 s e septemani, cu 
începere dela 2 Martiu curenta. Orărea, ce a in
spirata acăst’a crima, câ si doliulu si întristarea 
ce a produsu la noi, sunt egalu impartasite de 
Suveranii noștri si de națiunea intrăga — scrie 
„Press’a". Pentru suveranii noștri ele sunt inca 
cu atâtu mai mari, din caus’a rudeniei de sânge, 
care esista intre famili’a imperiala rusa si famili’a 
năstra domnităria. Se crede, câ inmormentarea 
ilustrului Imperatu va avă locu la Petersburg 
catra 26 ale curentei. Aflamu, câ Mari’a S’a Re
gala va tramite o delegatiune speciala, spre a 
asistâ la iumormentare, compusa de unu generata 
si unu oficeru superioru, si din duoi soldați, cari 
toti au luata parte la resbelulu din urma si sunt 
decorați cu ordinulu St. George.

Asasinarea imperatului Alesandru 
a produsu celu mai adâncu resentimentu in tăte 
partîle lumii, păna unde au pututu străbate scirile 
despre acestu prea tragicu evenimentu: Intrăg’a 
press’a europăna relevăza meritele imperatului mortu 
in cuvintele cele mai simpatice si judeca scâderile 
guvernării sale cu cea mai mare crutiare.

Chiaru si celu mai radicalu diaru anglesu 
„Pali Mall Gazette" merge păna la a glorifica pe 
Tiarulu, câ pe celu mai mare si mai nobilu mo- 
narchu alu Europei si a-’lu comparâ cu Henricu IV. 
O esceptiune făcu numai intransigenții francesi. 
Ei nu ’si ascundu bucuria, ce semtu, pentru c’a 
reusitu acestu atentata. Press’a loru este plina 
de articuli, cari glorifica regicidiulu. D. Roche- 
fort proclama diu’a de „13 Marte" de „o data 
nemurităria" pentru Russi’a si se bucura, pentru 
câ in fine perseveranti’a revolutionariloru 
russesci a fosta încoronata de succesu. (!?) 
Intransigenții francesi cu acăst’a nu făcu altceva, 
de catu ’si continua rotata tristu, ce si l’au alesu 
dela 1871. Se vorbesce, câ guvernulu francesu va 
face procesu de pressa la tăte diarele, care au 
glorificata asassinatulu Tiarului Alesaudru. Intre 
cei d’antai va fi de siguru d-lu Rochefort.

Press’a germana esprima speranti’a, câ noulu 
Tiaru nu se va lasâ se fia condusu din caus’a in- 
fricosiatei crime la mesuri reacționarii 
si câ nici celelalte guverne ale Europei nu voru 
trage conclusiuni vatematăria din atentatulu dela 
Petersburg.

In privinti’a direcțiunii politice, ce-o 
va luâ guvernulu noului Tiaru Alesandru III, 
păn’acum nu se păte dîce nimicu. Demnu de in- 
semnatu inse este, câ doue diare din Petersburg 
indigităza deja unu viitoriu, dela care astăpta im- 
bunatatirea actualei stări a lucrariloru. Unulu 
anume „M o 1 w a" indrasnesce a vorbi despre 
„arborele libertății, care, după cum 
sperăza elu, va produce sub ingrijitărele mani ale 
tai Alesandru III fructele cele mai imbelsiugate. 
De siguru, câ acestu diaru face alusiune la con
vocarea unei adunari de deputati 
din tăte guvernamentele pentru a-se sfătui asupr’a 
situatiunii. — Se scrie, câ convocarea unei ase
menea adunari se decisese inca sub Alesandru II, 
dăr din motive necunoscute s’a amenatu sancțiunea 
imperatăsca a acestei mesuri. Diarulu „Ruskija 
Wjdomosti", cu doue dîle înainte de atentatu vor- 
bindu de petitiunea, in care nobilimea guverna
mentalul Petersburg cerea dela imperatulu se pună 

|capetu deportatiunei administrative, 



aperă dreptulu deportatiuuei câ pe unu atributu 
alu puterei nu numai la funcționari, ci si la o in
triga institutiune, se presentdza ca o mărginire a 
puterii supreme spre pagub’a supusiloru si sta in 
contradîcere cu istori’a russdsca. Acdst’a aparitiune 
nu este normale si sgudue din fundamentu prin 
cipiile statului nostru."

In privinti’a autoriloru atentatului 
se anuncia din Petersburg, că in prediu’a aten
tatului politi'a a pusu man’a pe unulu din cei mai 
periculoși criminalisti politici, pe care ’lu căută de 
multu si care astadi este consideratu câ adeveratulu 
urditoriu alu atentatului. Acest’a declara in inte- 
rogatoriulu ce-i s’a facutu, că acum nu-i mai pasa 
nimica, potu se-’lu spendiure, deârace tâte mesurile 
sale pentru reusit’a atentatului sunt astfeliu luate, 
incătu o noua scapare a Tiarului este cu totulu 
impossibila.

Cutezaoti’a Nibilistiloru este fara mar
gini si organisatiunea loru este teribila. O tele
grama de alaltaeri 16 1. c. din Petersburg spune, 
că acolo intr’o strada, pe unde avea se trdca irnpe- 
ratulu, s’a descoperitu o mina subterana, 
care se făcuse dela o siatra, unde Nibilistn vindeau 
lapte si branza. Ei săpara o gaura sub pamentu 
si pamentulu ilu duceau in butbiele gâle, cu care 
aduceau laptele. De Dumineca nu s’a mai vediutu 
proprietariulu siatrei. de aceea, politi’a a spartu 
usi’a si a datu de gaur’a subterana. Strad’a 
gradinei, unde se află acdst’a mina, duce dela manegiu 
la palatu si ddca imperatulu intorc&ndu-se dela 
parada ar’ fi trecutu pe strad’a. acdst’a, ceea ce era 
fdrte usioru possibilu, elu ar‘ fi fost aruncatu in 
aeru prin min’a acdst’a. Se vede dbr’, că t6te 
mesurile erau astfeliu luate in cătu imperatulu in 
adeveru de astadata nu mai potea scapă. — S’a 
constatata, că bombele de metalu ale atenta- 
toriloru au fost implute cu nitro-glicerina.

T6te Redactiunile diareloru din Petersburg si 
multi particulari distinși primiră in 16 1. c. o 
proclam a tiu ne cu dat’a de 13 Martiu. 
care este tipărită pe chartliia buna iu tipografi’» 
diarului „Narodnaia Volia" si este de unu cinismu 
ne mai pomenita. Ea se incepe cu cuvintele : „A- 
lesandru II a cadiutu in urm’a 
unei s e n t i n t i e, ce s’a pronuntiatu in con
tra lui la 7 Septembre 1879. După doi ani de 
grele jertfe si iucordari in fine a r e e s i t u 
oper’a liberarei... pe Alesă n- 
d r u III ilu admoniamu, că nu 
cumva urmandu esemplului tatalui seu s â 
se f a c.a u n u t i r a n u.“ Iu fine comitetulu 
uihdlistu se adresdza la toti sogii de principie cu 
rogarea, câ „se sprigindsca s i de 
aci iu colo caus’a revolutiunei, 
la casu, d 6 c a si fația de aciua- 
lulu imperatu ar’ trebui s â se 
continuă lupt ’a."

Inmormentarea imperaluiui Alesandru II va 
avă locu la 27 Marțiu st, n.

Cu ocasiunea primirei cmagieloru din partea 
armatei imperatulu pronuncia urmatârea alocuțiune: 
„Eu me urcu pe tronu in impregiurari triste. Eu 
voiu dedică serviciile mele ouârei Russiei si credu 
că ’mi voiu castigâ iubirea ei. Eu contezu pe a- 
ceea, că trupele ’mi voru fi tocmai asia de credin- 
tidse mie si urmatoriului meu, precum au fostu de 
credintiâse reposatului meu părinte." Ceremoni’a 
a fostu după cum se spune fdrte miscatâre. T6ta 
lumea plangea. După ce ministrulu de interne ceti 
manifestulu privitoriu la suirea pe tronu, pași la 
primirea juramentului. Marele duce Wladimir, frate 
alu noului imperatu, a fostu numitu comandantu alu 
gardei si alu trupeloru divisiunei militare din Peters
burg. — Acdst’a funcțiune a avut’o noulu impe
ratu până la suirea s’a pe tronu.

Diarulu anglesu „Times", rostindu-se asupra 
conferintiei, ce se tină la Vien’a, intre 
delegații Austro-Ungariei, Turciei, Bulgariei si 
Serbiei, pentru împreunarea, linii- 
loru ferate a celei d’antai cu S a 1 o n i- 
culu si Consta ntinopole a, prin li
niile bulgare si serbe, — dice intre altele : 
„..... Germania privesce retieau’a drumuriloru de
feru austriaco câ unu ramn a’lu retielei sale pro
prii, pentru completareă careia are trebuintia de 
liniile marginasie de la Marea Egea si Bosforu. 
Politica germana in privirea drumuriloru de feru 
orientale nu este de cătu o parte si unu resultatu 
a’lu politicei germane generale fația de Austri’a. 
In cestiunea orientala Austri a si Germani’» s’au 
purtatu totu-de-una, câ si candu ar’ mai fi 
esistatu inca vechi’a confederație germana. 
Națiunea germana său conducătorii ei au 

impiusu Vien’a spre resaritu. Acăsta âu facut’o 
in credinți a, că activarea i n flu
ent i ei austria ce la Balcani, la 
Marea Neagra si la MareaEgoae 
reclamata de interesele ger
mane."

Relativu la cestiunea turco-gre- 
căsca se scrie diu Constantinopolu „Corr. Polit.,“ 
că Pârt’a otomana până astadi n’a venitu inaintea 
ambasadoriloru cu nici o propunere precisa in ceea 
ce se atinge de cestiunea fruntariiloru grecesci. 
Acâsta tactica de traganara, care place atătu de 
mulțu dmeuiloru de stătu din Stambulu, a facutu 
pe d-lu de H a t z f e 1 d se dă unu feliu de ul- 
timatu lui Assym-pasi’a, in care cere, câ Pârt’a 
otomana se comunice ambassadoriloru puteriloru 
europene propunerile sale referităre la fruntariile 
grecesci celu multu până la 17 Martiu. Pdrt’a a 
si satisfacntu acestei cereri, deârace in siedinti’a 
tienuta in 15 Martiu a comunicatu ambassadoriloru 
propunerile cerute. După căte s’au pututu afla in 
privinti’a acestoru propuneri, ele nu sunt de locu 
de natura se impace pe representantii puteriloru, cari 
au subscrisu tractatulu dela Berlinu. Aceștia au si 
notificatu Porții otomane, că nu sunt multiumiti 
cu propunerile comunicate. Din pertractările din 
Stambul este cuuoscutu atătu, că representantii 
Turciei au relevatu impregiurarea, că districtele 
din Tessalia, ce le ofere Turci’a, representdza unu 
venitu anualu de 350,000 de lire turcesci, pre 
candu Ianin’a representa uumai 22,000 si Preves’a, 
pe care se radima Greci’a, aduce numai 15,000 de 
lire. De aci âmbassadorii deduseră, că POrt’a este 
iu adeveru decisa se cedeze Tessali’a, Epirulu inse 
la Dici unu casu. Acordulu in privinti’a cederei 
Larissei era apr6pe gata, candu consiliarii religioși 
ai Sultanului aflara, că in Larissa zăcu mormintele 
mai multora Sieici, cari si-au castigatu merite 
fbrte mari pentru Islam si că religiuuea du permite 
instrainarea acestoru morminte. De altcum se crede, 
că Sultaaulu nu voiesce se cedeze nimic’a din 
Epiru numai, pentru câ voiesce se crutiâ pe Albanesi.

Din tâte acestea se vede, câ guvernulu turcescu 
voiesce numai se tragauăsca lucrurile, inveutandu 
pe flacare dî cate o subtilitate orientala. Dăca 
acăst’a va mai merge astfeliu iuca multa vreme, 
apoi resboiulu trebuie consideratu câ aprâpe siguru. 
„National-Zeitung" aduce in adeveru din 
Londr’a urmatâria scire surprindietoria: „Dup a- 
ce cestiunea de certe intre Turci’a 
si Greci’a este decisa de puterile 
cele mai de aprope interesate in s e n s u 1 u 
resboiulu i, pertractările diplomatice numai au 
de cătu scopulu se imple timpulu până la ince- 
perea campaniei. Initiativ’a la declararea 
resboiului este reservata Greciei. 
Temperatur’a la granitiele grecesci din rece s’a 
schimbatu in calda si cetele de voluntari greci 
potu intră cătu de curendu in campania; iu Aten’a 
inse nu sunt lucrurile gata până la acestu punctu 
ci mai trebuescu pregătiri importante in ceea ce 
privesce completarea armamentului. Au remasu 
cu deosebire indereptu pregătirile maritime. In 
Aten’a se mai astăpta in.ca sosirea de torpedi si 
torpile si altu materialu maritimii de resboiu din 
Angli’a. In ceea ce privesce pe Turci’a, se pâte 
dîce, că pregătirile sale iu decursulu septemaniloru 
diu urma au facutu progresse forte insemnate si 
suut apr6pe incheiate."

Interesanta este, că iu Berlin tâta vina pentru 
nereusit’a pertractariloru diu Constautinopolu se 
atribue Franției. Diariulu „Kreuz-Zeitung" sustiene, 
că diplomații francesi in Aten’a 
păru a asculta mai puținu de unu guveruu oficialii 
decâtu de unulu „oculta." Diariulu germanu de 
siguru cu acâst’a aserțiune nu voiesce nimicii altu- 
ceva, de cătu a dâ in trdcatu unu ghio du d-lui 
Gambetta.

Primatele României despre postu si pocâintia.
Carte Pastorala

a I. P. S. S. Mitropolitulu Primatu cătra clerulu si po- 
porulu romanu.

(Fino.)
Ceea-ce am disu, iubitiloru, asupra postului, raportați 

si asupra pocâintiei, la care suntemu cbiamati mai cu sema 
in aceste sânte dile in cari intramu. Mărturisirea pacate- 
loru si cainti’a nu uumai privata, ci si publica, sunt lu- 
crulu celu mai naturalu elu omului, care n’a perdutu cons- 
ciinti’a. Acestea sunt singurulu mijlocu de reparatiune iu 
fati’a societatiei jignite, prin pecatele nâstre.

Unu lucru uumai trebue se scimu positivu, câ, mărtu
risirea si căinti’a, fara reparatiunea daunei causate prin 

pecatu, nu potu constitui adeverata pocaiutia. Se mai scimu 
inca, că după, pocaintia suntemu datori o luă o solemna 
hotarire de a nu mai pecatui, de a nu mai lovi pe aprâ- 
pele si societatea prin nedrept’a nostra purtare.

Mai am o datorie, iubitiloru, de a ve desfasiura insasi 
sant’a Evangelie, câ se vedeți din insesi cuvintele Mântui
torului, că este unu pecatu care nu se erta 
nici in veculu acest’a nici iu celu 
v i i t o r u : acest’a este hui ’ă seu dispretiulu in con
tra sântului D u h u, si de care sunt atinși, in tim
pulu de fatia, o mulțime de creștini. După esplicarea tutu
rora santiloru părinți sub numirea de hula in con
tra sântului Duhu, se intielege: disperatia, in- 
daratnicia si dispretiulu catra b iserica si asiediamintele ei ; 
si e vederatu că aceste pecate nu so earta, pentru că dispe- 
ratulu, inderetniculu si dispretiuitorulu, nici nu ceru ertare 
nu cauta mântuirea ; si celu ce nu cere, nu capeta, si celu 
ce nu cauta, nu afla.

Apoi, căti creștini nu moru iu disperatia 1 Si vai, nu 
le trebuia de cătu ddue, trei cuvinte, câ si tâlharului rasti- 
gnitu de-a drepta Mântuitorului, si numai de cătu ar’ ii fost 
partasi fericirei Raiului !

Căti creștini sunt inderatnici 1 Nu voescn a se apropia 
de biserica, nu voescu a imbracisiâ calea mantuirei, pentru 
cuvinte zadarnice si pline de inganfare !

Mai mare inca este numerulu dispretiuitoriloru ! Diu 
cari unii se pare, că au incinsu o lupta dușmana cu bise- 
ric’a si contra institutiuuiloru sale. Suntemu, din nenoro
cire, martori oculari si mai de tâta diu’a, a unei dușmanii 
necalificabile intre popovu si cleru, intre turma si pastoru, 
si acest’a este celu mai mare pecatu, ce pote fi. Preotulu, 
după spiritulu sântei Evaugelii si după rostirea santeloru 
candne, este mirele bisericei, pe numele careia s’a chirotonitu, 
elu a contractatu cu ea o legătură pe t6ta viati’a ; si pre
cum in casatoria, divortiulu nu este permisu de catu in ca
șuri fdrte grave, asia si despărțirea preotului de biseric’a 
s’a, nu se pdte face de cătu pentru cele mai^grave abateri 
si in urm’a unei hotarari sinodale seu celu puyinu a epis
copului cu consistorulu seu. La noi inse, din nenorociro, 
poporulu s’a depriusu a privi pe preotu câ unu simplu func
ționara, si a’i ceie indepartarea, pentru cea mai mica ne- 
multiumire ce ar’ ave contra lui; ba de multe ori tortureza 
pe preotu anume, prin refusarea mijloceloru de sub-sistentia, 
’lu punu in tnst’a positiune de a fi peritoru de filme, si ’lu 
silescu astfelu, a’si cere singuru permutarea. Durere mare ! 
Sunt si cașuri, candu pa3torulu se gasesce in cea mai com
plecta armonia cu fii sei spirituali, si unu singuru omu, unu 
proprietara seu unu arendasiu influiute, din causa unei per
sonalități ce are contra preotului, lucreza prin mijlâce im- 
punatâre, si desbina seu chiaru strica biseric’a lui Dumne- 
dieu. Der’ trebue se scie unu asemenea „câ totu celu ce 
strica biseric’a lui Dumnedieu, va fi sfârămatu si elu insusi 
de Dumnedieu 1“

Trebue se o martnrisimu cu durere, câ sunt si preoți, 
si inca multi, cari nu si intielegu missiunea loru, cari pa- 
rasescu interesele morale si sufletesci ale poporeniloru loru, 
si se ocupa de interese lumesci ; cari uu’si dau silintia a 
intorce, prin rabdare si bunătate, la staululu Domnului, pe 
oile cele rătăcite incredintiate păstoriei loru, cari nu sein 
seu nu’si dau silintia a se face tuturorutdte, 
câ pre toti se’i dobândesc a. Si vai pasto- 
riloru leneși seu indiferenți I Vai celoru dedati la materia
litate I Vai celoru ce scaudaliseza in ori-ce modu pe oile 
loru cuventatore! Sângele, sufletele tuturora, din 
man’a loru le va cere dreptulu judecatoru!

Der’ ori-câtu de degradatu ar’ fi unu preotu, păsto
riții sei nu potu ave dreptulu de a’lu persecută : ei potu 
numai se denuntia reu’a s’a purtare autoritatiloru in drepte, 
si numai bisericei ’i este permisu a’lu judeca si permntâ seu 
depune.

Eata iubitiloru mei frați si fii in Domnulu, materia de 
gândire seriâsa ce eram datora a propune dragostei vdstre, 
cu ocasiunea intrarei in santulu si marele postu. Cei ce 
au urechi de auditu, se aud a. Cei mai 
tari sunt datori se invetie, se intieleptiesca pe cei mai slabi; 
si nimeni se nu se rușineze a mărturisi pe Domnulu si 
Mantuitorulu nostru, si puterea de viatia facetdrei sale Cruci, 
inaintea dmeniloru, pentru câ toti se se mân
tui e s c a si se vina la cunoscinti’a a- 
doverului. Veniti cătra mine toti 
<• e i osteniți si insa r cinați, ne dice Man
tuitorulu, si eu ve voi odihni pre voi. Ve
niti iubitiloru, ve dicemu si Noi, visitati sântele biserici, cu 
deosebire in aceste sânte si mantuitâre dile si veți ave o- 
casiune a ve initiâ si confirmă in multe din adeverurile man- 
tuirei : Am disposatu a se tiene predici prin tdte bisericele 
cele mai principale ale capitalei, procum si in totu cnprin- 
sulu eparchiei Nostre ; der’ si pentru incuragiarea parintiloru 
predicatori, este forte necesara câ chrestinii de tâte treptele 
si conditiunile, se asiste prin biserici, in numerulu celu mai 
mare posibilu.

Noi fratiloru episcopi, suntemu datori la orice ocasiune 
se sfatuimu pe cucernicii preoți a predică cuventulu Domnu
lui si a’si indeplini cu consciintia datoriile missiunei loru; 



si mai alesu a se sili se fia in pace cu toti enoriașii său 
poporanii loru. Sontemu detori asemenea se iutervenimu pe 
langa cei mari si influentă si se’i rugamu a fi mai indul
gentă asupra gresieleloru in cari potu căde si unii preoți, 
câ 6meni si ei sunt supusi caderei, mai alesu că, in starea, 
in care sb gasescu astadi, sunt destulu de părăsiți si neno
rociți 1 Suntemu detori, in fine, se influentiamu pe t6te căile 
legale si cuviincidse, că să scapamu odata clerulu laicu din 
starea de cersietorie, iu care se afla, si se ’lu punemu in 
stare de a se incuragea, a capata consciintia de sine, si a'si 
face datori’a după cum se cuviue spre glori’a lui Dumnedieu, 
spre lauda bisericei, si spre fericirea scumpei năstre Patrii.

Faca milostivulu si induratulu Dumnedieu; câ acestu 
santu postu mare, in care intramu, se fia celu mai manosu 
in gândiri, dorinti si fapte bune creștinești; in acte de a- 
deverata pocaintia si de caritate in privinti’a aprăpelui, si 
in decisiuni mautuităre si patriotice.

Darulu Domnului Nostru Isusu Christosu si dragostea 
lui Dumnedieu Tatalu si comunicarea Sântului Duhu se fia 
cu voi cu toti, amiu.

f CALIN1CU, Primatulu României.

Dintre Tei’nave 17 Martiu 1881.

Oouferinti’a generala a alegbtoriloru din Tran- 
silvani’a s’a concbiamatu, si diu’a de 12 Maiu a, c. 
s’a ficsatu pentru tienerea ei. Cluburi electorale 
s’au infiiutiatu in diverse parti ale tierei, inse de 
aci nu urmbza, câ sb se fia infiiutiatu in t6te cer
curile de alegere, cu t6te că „Gazet’a" in Nro. 
23 a. c., in articlu de fondu presupune, câ s’au 
infiiutiatu deja pretutindeni atari cluburi sbu co
mitete electorali, nu ! ci dbca d-v6stra presupuneți 
asia ceva ve insielati*),  pentru câ indiferentismulu 
si egoismulu e cu multu mai mare decâtu a ti crede, 
afara de aceea in unele locuri poporulu e lasatu 
pe man’a unoru dmeni, cari, precum vedu in cer
curile din corn. Tbrnavei mici, nici câ se gaudescu la 
formarea unui comitetu electoralu, in care sb se 
consulteze asupra alegerei celoru doi barbati, cari 
se represente si pe alegatorii romani din comitatu 
la inentionat’a conferintia, câ se ib positiuae fația 
de viitbrele alegeri dietali, câ nu cumva- tieranii 
noștri, remanendu fara nici-o conducere, se retacbsca 
intr’o parte sbu alta si câ in D-Sz.-Mârton se ’si 
dh votulu earasi unui Ti'sza Lajos sbu la alții de 
calapodulu lui.

De vreo 15 ani sunt in curentu cu intemplarile 
di lei, dhr’ o neinteresare si unu indiferentismu asia 
de crasu câ intre Romanii din acestu comitatu, 
credu, că abia mai pâte esiste undeva. Cuteze dbr 
a ’mi redicâ debil’a voce, rogandu pe toti aceia, junimei cea mai brava din tibra. La aceste res- 
caror'a le zace la anima fericirea si bunăstarea punse multiamindu bravulu si zelosulu presiedinte 
poporului, câ sb se grabbsca a se intruni si asi 
alege barbati, cari se fia apti, se ne represente, la 
conferintia, „barbati de unu caracteru firrnu si de 
o atitudine sincera romanbsca." Se ne aducerau 
amiute de sacrele principii proclamate pe câmpiPu
libertății in 3/15 Maiu 1848 ! Se ne stb înaintea 
ochiloru apostolatulu manloru idei de libertate si 
solidaritate naționala! Labâre, abnegatiune si 
sacrificiu se cere dela noi in impregiurarile actuali, 
căci altufeliu „non itur ad astra."

Ternaveanulu.

Concertulu din Clusiu araugeatu la 24 Febr. 
a. c. de societatea academica „I u 1 i ’a", in fa- 
vbrea fondului seu, a intrunitu tbte conditiunile 
unei petreceri romane voibse, albse si bine cercetate. 
Vicecomitele, d. cons. gub. pens. Bohatielu, d. de- 
putatu diet. Georgiu Popu, d. profesore de univ. 
Dr. Silasi. numeroși advocati, judi dela tribunalu 
si judecătorii, statulu preotiescu, amploiati si ne- 
gutiatori, teneretu universitariu, d’impreuna cu p. 
o. coru alu oficiariloru c. r., in frunte cu gene- 
ralulu Deminel, erâ acelu publicu. Câ niciodată 
până acuma bspeti din Turd’a si giurulu C usiului, 
câtu si din părți mai depărtate, câ Selagiu, (S. 
Cehii, Basesci), Cutu, Deva imfrumsetiara frumds’a 
cununa de publicu. Un’a inse s’a observatu, deo- 
sebitu de concertele aniloru trecuti, familie ma
ghiare in nurneru prea micu. Si cuin nu, fbi’a 
Kossuthiana din locu „Ellenzbk" născoci cu-o di 
inaintea concertului neadeverulu, câ oficiarii r. ung. 
de honvedi n’aru fi invitați, câ Romanii demonstrhza 
in contra loru scl. Desmintirea, ce s’a facntu ul- 
terioru, trebuiea se fia fara efectu. Destulu, câ 
familiele maghiare se retraseră.

*) Noi amu disu numai că din modulu de procedere 
alu comitetului centralu din Sibiiu „trebue se deducemu" că 
esistu pretutindeni cluburi si comitete, căci la din contra 
cum s’ar’ po'te adresă la ele comitetulu din Sibiiu ? 1

Ked.

La concertu s’a esecutatu: 1. „Angerulu de
paza", poesi'a de A. P., melodi’a de C. G. Porum- 
bescu, o compositiune n6ua si nepublicata a talen
tatului nostru compositoru, cantata de corulu vo
cale alu societății ; sub conducerea măiestrului dela 
teatru I. Iacobi. Publiculu a aplaudatu esecutarea 
precum si frumseti’a cântecului insusi. 2. „Pe- 
nesiu Curcanulu", de V. Alesandri, a fost decla- 
matu cu multu succesu de Alecsandru Popu, med. I.
3. „Primulu potpourri, variatiuni de cântece roma
nesc^, de Caudella, produsu pe piano de dr’a Te- 
resi’a Frbhlich cu-o desteritate artistica, ce a fost 
recunoscuta de publicu prin repetite aplause. 4. 
„Cătra poporulu romanu", poesia de membrulu 
societății, placutulu poetu teneru Petru Dulfu, doc- 
torandu in filologia, declamata de Augustu A. Ni- 
cbra. D. declamantu a produsu prin vocea-i pa
tetica si prin nemerit’a accentuare a sensului poesiei 
o viua emotiune in publicu. 5. „O paseri mandre", 
poesi’a de R, P., tradusa de Petru Dulfu, melodi’a 
de F. Gumbert, cu acompaniare, cantata de dr’a 
Elen’a Popu, fiic’a d-Iui deputatu Georgiu Popu. 
V6cea-i curata, plăcută si modulata, a escitatu a- 
plansele nesfbrsite ale publicului. Aceea, câ a 
venitu din depărtare S9 con mrga la concertu spre 
b’nole societății „Juli'a", servesce spre deosebita o- 
n6re fiicei romane din Selagiu, care e sufletulu tu- 
tutoru intreprinderiloru romane ale secsului frumosu 
din acele parti. 6. „Canteculu gintei latine", de 
V. Alesandri, melodi’a de Caudella, arangiata pentru 
coru de maiestrulu I. Iacobi, esecutatu de corulu 
vocale. Finis coronat opus! Entusiasmulu ajun
sese la culme. Imnulu latinitatii, aria poternica 
si frumosa a cântecului sublimu, a stimulatu sem- 
tiulu fia-carui romanu. Totulu parea, câ mișca la 
audiulu versului:

„Der’ e teribila ’n mânia, 
„Candu brașiulu ei liberatoriu 
„Lovesce ’n crud’a tirania 
„Si lupta pentr’alu ei onoru !“

Concertulu finindu-se se incepu joculu, la care 
luara parte aprâpe 100 parechi. — In decnrsulu 
pausei fura intempinati in sala cu „mersulu lui 
Mihaiu Vitbzulu", 12 Romanasi, câ smeii, cari in 
frunte cu vbtavulu loru, jucara „Calusierii" si „Ba- 
tut’a". Figura de figura trebuieâ mereu repetîta, 
căci aplausele publicului nu mai incetau. Urmă 
o cina comuna, toasturi, in cari erâ redicata insem- 
netatea societății „Juli’a", influinti’a ei romanisa- 

I târia in Clusiu si asecurarea, că publiculu romanu 
■ va sprigini in viitoriu mai multu acbst’a societate 
I din Clusiu, unde cresce o parte din inteleginti’a 

alu Societății, advocatulu Dr. Aureliu Isacu !
Venitulu curatu alu concertului, trece preste 

600 fi. — Colectele din provincia totu sosescu. 
Intre Înaltele daruri e de a se inregistrâ M. S. 
Regina cu 25 fi. si M. S. R. Carolu I cu 200 fr. 
— Onâre comitetului arangiatoriu! Prosperare so
cietății !

Catone. 

ZD î •v e x s e.
.(Consultări electorale.) Aflamu, 

câ Dumineca va avă locu in Brasiovu o consultare 
prealabila a alegbtoriloru romani mai de frunte, cu 
scopu de a stabili o intielegere pentru convocarea 
unei adunari a tuturoru alegatoriloru romani din 
comitatulu Brasiovu.

(E s i r e a a p e 1 o r u.) Scirile ce sosescu 
diu Ungari’a cu privire la esundarea riuriloru 
sunt fârte nefavorabile. Dunarea a crescutu la o 
inaltime de siâse metri, asia câplatoulu cheului de 
josu din Pest’a a fost inundatu. In Bud’a mai 
multe fabrici au incetatu cu lucrulu, locuitorii sunt 
siliți se parasbsca casele mai josu situate. In 
Bekes-Gyula a fost o parte o orasiului inundata, 
multe case s’au surpatu. Asemenea sârte au avutu 
cele mai multe case in Koros-Tarcsa, care e cu totulu 
inecatu. — Se dice că si nurile din Ardealu, cu 
osebire Ariesiulu s’ar’ fi imfiatu in modu fdrte a- 
menintiatoru.

(E p i d e m i ’a de v e r s a t u.) In sep- 
teman a dela 6—12 Martiu s’au bolnavitu 20 per-
s6ne si 1 a inuritu. Prin urmare cașuri de b61a 
au fost cu unulu, ear’ cașuri de mârte cu doue 
mai puține câ in septeman’a prembrgetâria.

(Dela o f i c i u l u Curții.) Ni se 
comunica o ordonantia publicata de catra oficiulu 
supremu dela curtea ces.. si reg., care, fiindu 
de-o imporiantia generala, o reproducemu in estenso: 
cum urmbza: In timpulu din urma s’a intemplatu

fdrte desu, câ s’au tramisu producte lite
rare si de arta directe la inalt’a curte, fara 
câ se fi intervenitu la tramitere sâu se fi conces- 
sionatu tramiterea autoritatile respective. De 6ra- 
ce procedur’a acbst’a nu corespunde normeloru, ce 
esista in privinti’a achst’a, se făcu atenti intere- 
sentii prin acbst’a la normele respective, in sen- 
sulu cărora, spre a potb substerne producte literare 
sbu de arta la inaltulu locu, inainte de t6te se 
recere licenti’a oficiului supremu dela curtea ces. 
si reg., care licenția se cere prin interventiunea 
autoritatiloru ordinare; in petitiunea acbst’a trebue 
sb se descria objectulu, ce este a se substerne cu 
deamenuntulu, fara câ sb se alature inse la petitiune. 
Objectele, cari se voru substerne de aci inainte 
directe si fara concessiune, se voru respinge."

(Processulu Pietrar u.) Luni 21 1. 
c. se incepe inaintea Curții cu jurați processulu 
atentatului dela 2 Decembre an. trecutu incercatu 
de Pietraru contra persânei d-lui ministru-presie- 
dinte Bratianu.

(Sbrtea preotiloru in Roman i’a.) 
„Monit. ofl." publica o circulara, prin care minis- 
trulu de interne atrage atențiunea prefectilorn a- 
supra s6rtei preotiloru, care trebuie definitivu ficsata 
si ii invita, se staruibsca pe lenga comitetele per
manente, câ seprevbda in budgetele comuneloru, atâtu 
nrbane câtu si rurale, lefile necessare personalului 
clericalu.

(Ceva caracteristicu despre 
n o u 1 u T i a r u.) Imperatulu Alesandru III 
este privitu in Russi’a câ unu soțiu si tata de fa
milia de modelu si, de candu s’a casatoritu in 1866 
cu princess’a danesa Dagmar, cu Tiarin’a actuala 
Mari’a Feodorovn’a, trece de unulu, care despre- 
tiuesce si persecuta fara mila ori-ce morala lacsa 
si usiâra in Vieati’a sociala si conjugala. Vieati’a 
familiara a fostului printiu mostenitoriu se dice a 
fi fost chiaru o vieatia de burgesu si fam’a in 
Russi’a istorisesce, că cei patru copii ai fiiului im- 
peratului au fost dedati nu numai la mâncări f6rte 
simple, ci câte odata si la haine si incaltiaminte 
bine petecite. Nu se cheltuia nimicu in casa, fara 
câ printiulu mostenitoriu se ib notitia si se esa- 
mineze modulu de mtrebuintiare; se spune inse, câ 
nici unulu dintre marii duci russesci nu ar’ fi im- 
partitn ajutdre atâtu de multe, atâtu de bucurosu, 
câ printiulu mostenitoriu. Aceste insusiri de ca- 
racteru burgesu, au facutu p6te sb se Iatibsca intre 
poporulu russescu părerea :

„Dbca va deveni acest’a imperatu, atunci voru 
veni bmenii de omenia la rbndu." Deslușirea ce 
a dat’o printiulu mostenitoriu imperatului Ale
sandru II, candu acest’a ’i impută câ nu a fost 
invitatu o personalitate de positiune inalta, respun- 
dieudu-i: ,Eu nu prim eseu in cas’a 
mea hoți!", mergea in anulu trecutu in Peters- 
burg din gura in gura si contribui multu de a 
face pe principe si mai placutu la poporu. Prin
tiulu mostenitoru a si fost intre membrii de frunte 
ai casei imperatesci singurulu, care cu t6te aten
tatele continue, se potea cuteză de a se arata prin 
stradele capitalei totdbuna in trăsură deschisa.

(A tentat.ele asupra impera
tului Russiei Alesandru II.) Pri
mulu atentatu asupra imperatului Alesandru l-a 
comisu Karakasoff in Petersburg la 15 Aprile 1866. 
Unu sateanu a saritu si a smâncitu arm'a din 
man’a asasinului, scapandu astufeliu viatia impe
ratului. Unu anu mai tardiu' la 13 Iuniu Polonulu 
Berezowzki a puscatu asupra imperatului Alesandru 
la Paris, care venise pentru espositiune, si 
se aflâ tocmai in trăsură langa imperatulu Napo
leon III pe drumulu cătra Bois de Boulogne, dbr’ 
glontiulu nu nimeri. De atunci pbna la 14 Aprile 
1879 n’a mai redicatu nimeni man’a asupra vietiei 
Tiarului. In acbst’a di unu fostu dascalu anume 
Solovieff, a trasu intr’o diminhtia in Petersburg 
trei focuri dintr’unu revolveru asupra imperatului, 
pe candu acest’a se preamblâ; imperatulu remase 
nevulneratu. La 1 Decembre 1879 se comise unu 
nou atentatu ' asupra Tiarului, i-se pregătise alu 
arunca in aeru prin esplosiune d’impreuna cu in- 
trbga s’a suita la intrarea trenului imperialu in 
Moscva unde dela o casa iuvecinata se subminase 
șinele drumului de feru, Imperatulu scapă nea- 
tinsu. Asemenea nu succesb nici atentatulu, care 
cu puține luni mai tardiu l’au incercatu in pala- 
tulu de brna cu dinamitu.

(Eruptiune vulcanica.) De câteva 
dile unu enormu curentu de lava .iese din cdstele 
craterului Vesuvului si curge in direcțiunea pla
toului inclinatu, pe care este stabilitu drumulu de 



ferii funicularu. O parte a acestui curentu a fostu 
abatuta de personalulu drumului de feru si curge 
cătra satele Torre ei Ânunciata. Vesuvulu este 
acoperi tu de zapada si oferă uuu spectacol u im- 
punatoru.

(O zestre de 17 m i 1 i 6 n e lei.) 
„ Farul u dela Odes’a“ anuntia, că bancbierulu de 
acolo, d. Moritz Effrusi s’a logoditu cu una din fiicele 
vestitului Rotschild : frumâs’a si tener’a logod
nica aduce viitorului sdu soțiu o mica zestre de 
17,000,000 lei.

(Productiunea si consumat i- 
unea chartiei)se redica astadi la o cifra 
formidabila, care merge crescându pe fia-care anu. 
Din o lucrare de curendu făcută resulta că esista 
actualminte 2985 manufacturi, respandite pe supra
fața globului, si că acdste manufacturi producu 
anulalu 950 miliâne chilograme chartia de t6te 
speciele. Apr6pe jumetate din acdsta chartia, adeca 
475 mili6ne, este utilisata de imprimeria. Diarele 
singure intrebuintidza mai mnltu de 300 milidne 
chilograme, ceea ce face căte 752,000 chilograme 
pe fia-care di. Guvernele consuma pentru serviciele 
administrative 100 milidne chilograme; scâlele, 90 
miliăne ‘ comerciulu, 120 miliâne; industria, 90 
miliăne; literele si corespondentele private, 50 
milidne. Numernlu de barbati, femei si copii 
intrebuintiati la fabricatiunea chartiei trece peste 
190,000. (Post a.)

Irxsaîîntîaxo-
Conformu § 9 p. b. si d. din statutele reu- 

niunei invetiatoriloru romani ort. res. din tidr’a 
Bârsei are ondre subsemcatulu comitetu a aduce la 
cuuoscinti’a membriloru reuniunei, că adunarea ge
nerala ordinaria se va tienh in Satulungu, biseric a 
vechia, la 15 si 16 Aprile a. c. cu urmată rea pro
grama :

Siedinti’a I in 15 Aprile.
1. Precisu la 8 6re a. m. servitiulu divinu 

cu invocarea spiritului santu, la care voru luă parte 
toti membrii reuniunei presenti.

2. Deschiderea siedintieloru de cătra presie- 
dlnte.

3. Apelulu nominalu.
4. Raportulu comitetului despre activitatea s’a 

in decursulu anului espiratu.
5. Raportulu cassarului generalu alu reu

niunei.
6. Alegerea comissiuniloru de revisuire a ra- 

pdrteloru si pentru inscrierea membriloru noi.
7. Disertatiunea intitulata : „Idealulu invetia- 

toriului romanu*.
Siedinti’a a II-a in 15 Aprile la 3 6re p. m.

Desbaterea proiectului celui nou de statute, pre- 
sentatu de comitetu pdna la 5x/2 ore, după aceea 
prelegere practica : «Introducere in gramatic’a îim- 
bei materne “.

Siedinti’a a IlI-a in 16 Aprile, la 8 6re a, m.
Raportulu comissiuniloru; alegerea noului 

comitetu; continuare in desbaterea proiectului de 
statute.

Siedinti’a a IV-a in 16 Aprile, la 3 6re p. m.
Continuare in desbaterea proiectului de statute; 

ficsarea materialului pentru adunarea generala proc- 
sima si a locului, unde să se tiena.

Din siedinti’a comitetului reuniunei invetiatori
loru romani ort. res. din tidr’a Bărsei, tînuta in 
Brasiovu la 20 Februariu 1881.

S t. I o s i f u. I. A r o n u.
PreB. Secret.

Domnule Redactoru si iubite Nepdte !
Citindu in „Gazeta", că ai luatu asupra-ti frumds’a sar

cina de a primi ofrande in folosulu scdlei romanesci poporale 
din M a r c o s i u, te rogu se primesci si din parte-’mi 
pentru acestu scopu sum’a de 2 fi. v. a.

Brasiovu in 4/16 Martiu 1881.

Susan’a Andreiu Muresianu.

Adeverintia. Subscrisulu constatu prin acest’a că am 
primitu in diu’a de adi dela d-lu Redactoru alu „Gazetei 
Transilvaniei" sum’a de 23 A- v. a, (doudieci si trei florini 
y. a.) incursi pentru ajutorarea se raci
lor u bolnavi de versatula Redactiunea susu 
numitului diaru.

Brasiovu in 16 Martiu 1881.
Dr. I. N e a g o e.

Convocare.
Alegatorii de natiunalitate romandsca din căr- 

culu electorale alu Huniadărei, indreptatiti la ale
gere de deputati dietali pentru diet’a Ungariei, 
suntu rogati a se infațisia in persăna in diu’a de 
30 Martiu 1881 st. n. 10 6re inainte de amddi 
in opidulu Huniadăr’a, sal’a otelului „la Beraria", 
unde se va tiend siedintia in cestiunea electorale, 
cu privire la venitoriulu periodu electorale. —

Huniad6r’a in Martiu 1881.
Din încrederea mai multoru alegatori. 

Avramu Pecurariu. Michailu Bonteseu. 
Ioanu Fodoru.

Cu 1 Aprile st. v. 1881 se începe unu nou 
abonamentu la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Rogamu pe on. Domni prenumeranti ai fdiei 

năstre, a cărora abonamentu espira la finea lui 
Martiu a. c. a grăbi cu reinoirea lui, că espeditiunea 
făiei se li se p6te face regulatu.

Domnii noui abonanti sunt cu deosebire rogati 
a ne tramite adressele d-loru esactu, arataudu si 
post’a cea mai aprope de loculu, unde locuiescu.

„Gazet a Transilvaniei" apare dela 1 lanu- 
arîu 1881 de trei ori pe septemana.

Pretiulu abonamentului la „Gazet’a Tran
silvaniei" este :

pentru Brasiovu: pe trei luni 2 fl„ pe siese luni 
4 fl., pe anu 8 fl.; — dusu in casa: pe trei luni 2 fl. 
50 cr., pe siese luni 5 fl. ; pe anu 10 fl.

pentru Austro-Ungari’a cu post’a: pe trei luni 
2 fl 50 cr., pe siese luni 5 fl., pe anu 10 fl.,

pentru Romani’a si alte tieri esterne: pe trei luni 
7 franci, pe siese luni 14 franci, pe anu 28 franci.

JKs" Eseniplarej complete dela inceputulu 
uliului 1881 se mai afla.

CursulvL la. tnirș’a c3.e Vien'a 
din 18 Martiu st. n. 1881.

Rent'a de auru un- Imprumutulu cu pre-
gara . . . .112.10 miu ung. . 113.75

Imprumutulu cailoru Losurile p. regularea
ferate ungare . . 127 50 Tisei si a Segedin. 107.90

Amortisarea datoriei Rent’a de harthia aust. 73.40
cailoru ferate de ostu „ de argintu „ . 75.-
ung. (l-a emissiune) 84.30 „ de auru » 91.50

dto. (II-a emissiune) 101.75 Losurile din 1860 . 129.75
dto. (III-a emissiune) 87.10 Acțiunile bancei austr.-
Bonuri rurale ungare 96 25 ungare s , 810.—
dto. cu cl. de sortare 95.25 „ bancei de creditu
Bonuri rurale Banat- ungare a a 261.—

Timiș. . . . 95.75 „ bancei de creditu
dto. cu cl. de sortare 93.60 austriaco . _ - 258.—
Bonuri rurale transil- Argintulu • • —

vane . . . . 94 — Galbini imperatesci . 5 54
„ croato-slav. . , 97.— Napoleond’ori 9 30

Despăgubirea p. dijm’a Mărci 100 imp. germ.. 57 30
de vinu ung. . . 94.25 Londr’a. . 117 65

Cursul^ de Bucur esci
dela 5/17 Martiu 1881.

V a 1 o r i Scadenti’a Cu- 
pâneloru

Cum- 
pera Vinde

5°/o Rent’a Romana .....
6°/0 Oblig, de Stat, convert.

1 Apr. 1. Ort. 81.— 82.—

rurale................................. 23 Apr. 23 Oct. 91?/, 922/2
8°/0 Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul. 103.’/2 104.]/2
6°/o Oblig, căiloru fer. rom. 1 Iuliu
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 101?/4 102.1/,
7°/0 „ „ urbane idem 95. ’/a 962/s
8°/0 Imprum. municipalu . . 
Oblig, casei de pensiuue (lei

idem 101.— 102.—

300, dobenda 10 lei). . . 1 Maiu 1 Nov. 200.— 207.—
Losuri municipale (20 lei) . . cu premie 27.— 28.—
Act. Bancei Naționale rom. . .. 1 Ian. 1 Iul. 555.— 560.—
Auru contra argintu............. 101.— 101-7.

101.7.Auru contra bilete hipotec. . 101 —
Auru contra bil. de Banca nat. —.—
Florini Val. Austr................. 2.15 2 16

Fretiurile csrsalslcru. 
in piati’a Brasiovului din 18 Martiu 1881.

Hectolitre.Hectolitre. fi. cr.
fruntea . . 8 20

Granu■ midiulocu . . 7.80
de diosu . . 6.60

Mestecatu .... 5.80

Secara j fiomdsa . .
( de midiulocu

5.60
5.40

Ordini I frumosu • -
( de midiulocu

3.90
3.50

n | frumosu . . 2.—Ovesuiuj d0 midiulocu 1>90

Porumbulu .... 3.30
Meiu ........................... 5.50
Hrișcă.......................—.—

fl. cr.
Mazerea.................... 7.—

Lintea...................... 10 10
Fasolea.....................4.10
Sementia de inu . . 10 60

„ de cânepa . 5.60
Cartofi.....................1.25

1 Chilo. fl. cr.
Carne de vita . . —.44

„ de rimatoriu . —.40
„ de berbece . —.—

100 Chile, fl. cr.
Seil de vita prospetu . 35 —

» „ „ topitu . 48.—

Pentru portatori de ochelari si amatori de teatru! I
Subsemnat’a firma, care de 30 ani se bucura de re- 

numele celu mai bunu, s’a stabilitu aci pentru scurtu timpn 
si vinde Ochielari, Monode, Lorgnete, cu sticle albe finii 
luciate, cari la o buna alegere, după o metoda probata de 
specialiști, nu numai câ lntarescu putorea vederei, ci o si 
imbunatatiesce totodată.

Ocliianuri de teatru si de Campu, 
cari inmarescu si apropia multu obiectele; pentru economi 
Barometre probate si sigure; diferite Termo
metre; asemenea si pentru medici Microscopuri, 
Lupe s. a. Toti articulii de acest’a specia sunt de cua- 
litatea cea mai preferibila si parte fabricatu propriu, cu 
pretiuri moderate.

Cu distinsa stima
A. Boscovit»,

1—2 Opticu din Vien’a.

Binocle vechi se primescu in scliimbu.
Localu de vendiare in Magazi’a din Strad’a Oâlda- 

rariloru Nr. 549

C. r. escl, priviligîatu 2—10

Tacâmu de masa Pateutu-Ornatu.
i acâmulu-Patentu-Ornatu este celu mai nou, elc- 

gantu si celu mai bunu pentru intrebuintiarea de tote dilele. 
Este neaparatu cea mai frumosa împodobire, peutru fiacare menagiu’ 
Fiacarc bucata din tacamulu mai josu notatu este ornata cu căto 
o i m i t a t i u n e de petra scumpa, precumu: A m e- 
thyst, Opalu, Sap h ir, llubinu, Smaragd etc. 
Tote aceste obiecte suntu fabricate dintr’unu metalu de totu albu 
câ argintulu, care cliiaru după intrebuintiare de mai multi ani ’si 
conserveza colorea argintului, pentru care se garau teza 
10 a n i. Urmatorele 24 bucăți Tacâmuri-Patentu- 
Ornate costa la olalta numai fl. 3.75 si adeca:

6
6
6

6 Bucăți Cutîte de masa-Patentu-Ornate. 
„ Furculitie de masa-Patentu-Ornate. 
„ Linguri de masa-Patentu-Ornate. 
„ Linguritie de cafea-Patentu-Ornate.

Laolalta 24 Bucăți pentru pretiulu admirabile eftinu numai de 
fl 3 7*5  16nga Garanti'a bunei cualitati si că

v ’si conserva coldrea alba. Mușterii, cum- 
perandu deodata 48 bucăți din acoste tacâmuri, le primescu 
in Cartâne practice anume făcute pentru fl. 7 tote 48 
bucăți. Deosebitu de acestea recomendamu; Linguri mari 
de supa-Patentu-Ornate, bucat'a 50 cr.; Linguri pentru 
lapte, Patentu, 35 cr.; Linguri pentru leguma, massive, 
Patentu 45 cr,; Tava mare 90 cr.; 1 Cana de lapte, 
mijlocia, fl. 2.50; 1 Cana pentru ceaiu, mijlocia fl. 3; 1 
Cuthie pentru zaharu, fasonata cu capacu fl. 1.80; Cuthia 
pentru zaharu cu gravur’a cea mai fina fl. 2.40; Sfeșnice 
de masa, elegante, inalte fasonulu goticu fl. 2.25parechea; 
totn acelea cu gravur’a cea mai fina /Z. 3.25; Pipernitia si 
solnitia 60 cr.-, Etageru pentru otietu si untu de lemnu 
cu sticlutie de cristalu cioplitu fl. 3.50 cu 4 sticle fl. 4.75- 
Piramida pentru chibrituri fl. 1.20-, Tabacherii gravate si 
cu capaculu cu arcu fl. 1.25-, Dopuri pentru butelii cu figuri 
comice 3 bucăți 60 cr.-, si inca una miie alte obiecte. 
10 ani garanția pentru, câ tdte mărfurile conserva culdrea 
alba, cătu si pentru qualitatea loru cea mai buna.

Comandele se efectueza promptu si consciintiosu contra 
rembursa (Nachnahme) seu dupe tramiterea baniloru si scri
sorile suntu a se adresa la
FT. i-A_~CT «3c ^_2ST2ST. Depositori generali,

Vien’a, I, Heinriclishof.
Sute de scrisori de multiamire si de recunoscere zăcu in 
biroulu nostru spre convingerea publica. Imitarea si 

falsificatiunea se va pedepsi pe caloa legei.

Premiata la espositiunea din Gratz 1880.
MORITZ TEMESVÂRY 

Depositulu fabricai de incaltiemente, 
Budapest’a, Konigsgasse 1, in cas'a Bar. Orczy.

Pentru dame:
Pantofi de casa din lasting si pele cu elasticu fl. 1.80; Pan

tofi pentru promenada, moderni fl. 2 20; Pantofi-Regatta cu a- 
grafe diu lasting seu pele, fasonulu celu mai modernu fl 2.70; 
Pantofi-Regatta cu pele de lacu, si talpa 1/a de grosa, tocuri 
inalte, fasonulu celu mai nou fl. 2,80; Pantofi-Regatta din pele 
chagrin — seu capriora, cu tălpile tîntuite, tocuri inalte fasonulu 
celu mai nou fl. 2.80; Ghete cu elasticu, din lasting cu vâr
furile din pele de lacu fl. 2.70; Ghete din lasting inaltu croito 
cu vârfurile din pele de lacu, tocuri-Rococo, faso’iulu celu mai nou 
fl. 3; Ghete din lasting c_o'te in forma de anima, ta’ua grosa, 
tocuri-Rococo, fasonu elega -itu fi. 3.20; Ghete din pele chagrin, 
talpa tîntuit’a, croite inaltu, celu mai finu adjustate fi. 3.20

3~7 Pentru domni:
Ghete din chagrin tare cu tălpile tari fl. 3.80; Ghete de vacsu 

cu pele chagrin, tălpile duple cu siurupuri 4 fl. Ghete (de vacsuitu) 
cu talpa tare dupla, prima qualitate fl. 4,20; Ghete din pele de 
mânuși, celu mâi bunu soiu fl. 4.50; Pantofi-Regatta pentru vară 
din cea mai buna pele, chagrin cu talpa tare fl. 3.60; Pantofi- 
Regatta, cu pele de lacu impregiuru, fasonulu celu mai nou fl. 4.— 
Cisme din pele de vacsn seu chagrin, Carimbi inalti, talpa dupla 
cu siuiupuri fl. 10; Ghete pentru baiati din pele de vacsu seu 
chagrin fl. 2.40, Ghete pentru fetitie din lasting seu pele fl. 1.80 
— pena la fl. 2 40 — Ghete de copii dela 60 cr. pena la fl. 1.20.

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

Editoru: Iacobu Muresianu, 
Redactoru responsabilu: Dr, Aurel Muresianu. 

Tipografia: Ioanu Gott si fii u Henriou,


