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Nr. 29, Marti, 10 22 Martiu 1881.

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

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Rogarnu pe on. Domni prenumerauti ai fdiei 

nâstre, a cărora abonamentu espira la finea lui 
Martiu a. c. a grăbi cu reinoirea lui, câ espeditiunea 
fâiei se li se pâte face regulatu.

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

„Gazet’a Transilvaniei" apare dela 1 lanii- 
ariu 1881 de trei ori pe septemana.

SS” Pretiulu abonamentului la „Gazet’a Tran- 
silvaniei11 esto:

pentru Brasiovu: pe trei luni 2 fl„ pe siese luni 
4 fi., pe anu 8 fl.; — dusu iu 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 Bomani’a si alte tieri esterne: pe trei luni 
7 franci, pe siese luni 14 franci, pe anu 28 franci.

J5S* Esemplare complete dela inceputulu 
linului 1881 se mai afla.

Conferenți a generala electorala Nr. 2.
Brasiovu 20 Martiu n.

Adi septemana amu publicatu apelulu prin 
care mai multi barbati de frunte ai noștri ardeleni 
si ungureni convâca o „conferenția generala a re- 
presentantiloru alegâtoriloru romani4 totu la Sibiin 
si totu pe diu’a de 12 Maiu st. n. a. c. când o se 
va întruni adunarea generala a alegâtoriloru ro
mani din Transilvani a, conchiamata câteva dîle 
mai inainte de cătra comitetulu centralu electoralu 
din Sibiiu.

Titluiu apelului care suna: „cătra alegâtorii 
romani din Ungari’a si Transilvania4 apoi punctulu 
care vorbesce de statorirea unei „programe de 
acțiune comuna a Romaniloru din Ungari’a si 
Transilvania4 in fine insusi numele convocatoriloru 
ne. spune apnatu, câ couferenti’a din cestiune are 
se fia o conferenția comuna a alegâtoriloru romani 
ardeleni si ungureni.

Prin urmare, presupunendu câ alegâtorii romani 
voru urmă acestei chiamari, vomu avâ la 12 
Maiu doue conferentie electorale, Nr. 1 si Nr. 2, 
cari voru trebui sâ se tiena paralelu, dâca nu 
cumva s’ar’ contopi intr’una, pentru că, deși con
ferenția ardeleana se va adună la 10 ,6re a. m. 
pre candu cea mixta este convocata la 4 âre d. a. 
nu se p6te admite, că iutr’unu timpu asia de 
scurtu alegâtorii ardeleni se-’si p6ta termină lucră
rile. La acâst’a mai vine a se adauge câ confe
renția Nr. 2 este convocata independentu de cea 
d’antaiu.

Amu relevatu acâst’a parte formala a convo- 
carei spre a arată cătu de usioru ar’ potâ ea pro
duce confesiune intre alegâtorii ardeleni, dâca nu 
se dau esplicarile necessarie, după cari până acuma 
de diece dîle inzadaru amu asteptatu.

Mai multu inca a trebuitn se surprindă spiri- 
tulu ce resufla din numitulu apelu. Intre obiec
tele, cu cari va avâ a se ocupă conferenția mîxta 
vedemu si unulu privitoriu la organisarea partidei 
natiunale. Nu scimu dâca toti Romanii sunt pe- 
trunsi de importanti’a acestei cerintie imperative 
natiunale, trebue se presupunemu inse că cetitorii 
noștri celu puținu o voru sci’o apretiui pe de
plinii, căci, de trei ani cu deosebire, organulu nostru 
mereu a insistatu pentru o organisatiune buna si 
fort0, a careia lipsa ne-a adusu atâta scădere in 
luptele nâstre natiunale. Nu acâst’a cerintia, cre- 
demu in genere semtita, ne-a potutu asia-dâr’ sus- 
prinde, ci amu trebuitu se ne miramu vedieodu că 

domnii din apelu, voiescu se organiseze partid’a 
naționala romana „pe bas’a legiloru esistente.4

Dâca aceste din urma cuvinte nu sunt numai 
unu lapsus calami obvenitu la redactarea apelului, ceea 
ce cu greu se pâte admite, atuuci nu ne potemu des- 
tulu miră cum distinșii barbati, a carora nume 
figurâza sub acelu apelu, au potutu se admita acea 
espressiune.

Intielegemu, că o lupta constitutiunala franca, 
energica si pe fația trebuie se fia legala, câ prin 
urmare o partida, care pârta o asemenea lupta 
trebuie sâ se organiseze intre marginele legiloru 
esistente, dâr’ nu potemu intielege cum cineva isi 
pâte luă „de basa4 o lege, pe care voesce se-o 
combata cu tâte medilâcele iertate» Noi scimu 
asia, că totu ce se construiesce pe unu fundameutu 
âre care, este si remane strinsu legatu cu acestu 
fundameutu. Si âre ar’ fi cu putintia că partid’a 
naționala, a careia scopu, după cum insusi apelulu 
pretinde, este „eluptarea positiunei politice-natiunale 
ce se cuvine Romaniloru4 sâ ’si iea de fundamentu 
alu esistintiei sale nesce legi, cari nu recunoscu 
uicidecumu îndreptățirea politica-natiunala a popo
rului romanu?

In ori-ce actu politicu publicu, cum este ape
lulu, termenii ce se intrebuintiâza se alegu si se 
cumpenescu bine, căci la din contra potu causă 
lesne confusiuni si neintielegeri, cari credemu că 
in casulu de facia n’au potutu fi intentiunate. Si con
frații dela „Telegr. Romanu4 in articlulu, prin care 
isi arata multiamirea cu pasulu facutu pentru o 
comuna intielegere a alegâtoriloru ardeleni si ungu
reni, se ferescu de a intrebuintiă cuvintele „pe 
bas’a legiloru4 si se folosescu de espressiunea 
corecta: „intre marginele legiloru.4

Inse nu noi vomu fi aceia, cari ne vomu acătiâ 
de litera, dâr’ trebuie se marturisimu, că form’a 
in care ni se presentă apelulu si spiritulu ce pare 
a vorbi din elu va nasce ârecari bănuieli si nesi- 
gurantie in multe parti. Deși apelulu este sub- 
scrisu de barbati cu merite pentru caus’a natiu- 
nala, publiculu scie, câ in privinti’a modului de 
procedere acești barbati, până acuma celu puținu, 
an fost de cele mai diferite opiniuni.

Noi, cari amu aperatu si vomu aperâ si de aci 
incolo din tâte puterile ide’a solidarității natiunale, 
nu potemu de cătu se sustienemu ori-ce încercare se- 
riâsa de a se stabili o cointielegere. strinsa si bine 
definita intre toti Romanii din acâste tieri. Es- 
periintiele din trecutu inse ne arata iuvederatu, că 
tâte întreprinderile nâstre pripite, fara calculu de 
ajunsu său fara luarea in seriâsa considerare a 
impregiurariloru reale si a spiritului ce domnesce 
in poporu, ne-au adusu numai resultate nesatis- 
facâtâre.

Fia câ de astadata se fimu feriți de a recadâ 
in gresielele trecutului câ nu cumva voindu, a în
dreptă confusiunea ce a produs’o nepasarea „pas- 
sivistica4, se preparamu si se „organisamu4 con
fusiunea „activistica4, care pâte ar’ avâ urmări si 
mai rele pentru noi.

Nihilismuiu si Tiarismuiu.

Atentatulu din Petersburg dovedesce pe 
deplina unu faptu, pe caro astadi nici chiaru tele- 
grafulu imperatescu nu-’lu mai pâte trage la în
doiala. si acestu faptu este că aceia cari au arun- 
catu bombele in strad’a Milionaja si, cari spre mai 
mare sigurantia a reușitei criminalei loru intre- 
prinderi subminaseră strad’a Sadowaja, nu sunt 
numai nisce conspiratori isolati, ci sunt m e m- 
brii ai unei associatiuni secrete. 
Acâsta terribila associatiune dispune de unu or- 
ganismu puternicii — scrie „Deutsche Ztg.4 — 
Ea ’si are profesorii si adeptii sei, capii si gregarii; 
c’unu cuventu, ea ’si are armat’a s’a ’si corpulu seu 
propriu de chemisti si de ingineri: ea si are capii 
sei cari judeca cu sânge rece, instrumentele, cari 

1 se supunu cu unu devotamentu orbu ce nu s’a 
vediutu inca la nici unu poporu peu’acum ; ea ’si 
are fanaticii sei cerbicosi si cu anim’a de feru si 
martirii sei voluntari. Toti ăfilatii ei ’si indeplinescu 
sangerâsele loru însărcinări cu unu stoicismu in 
adeveru anticuei ’si considera viâti’a câ unu 
lucru de totu bagatelu si fara nici o valâre, pe 
care o si sacrifica apoi cu cea mai uimitâre nepă
sare, numai pentru câ sâ se atinga scopurile asso- 
ciatiunii si sâ-se esecute poruncile sale.

Cum s’a nascutu acâ3ta terribila organisatiune, 
care nu-’si afla parechea in ietori’a nici unui po
poru si a nici unui timpu ? Ur’a contr’a brutalei 
fortie a politiei si contr’a apesarii unui guvernu 
arbitrariu ajuns’a ea âre in peptulu inteligentiei 
rusesci până la gradulu, câ-se pâta da nascere 
pe sub ascunsu unei asemenea grâznice creatiuni ? 
O Associatiune de „destructori liberi4 ’si continua 
oper’a s’a de destructiune cu o passiuue atătu de 
selbatica, de siguru numai, pentru că in Russi’a o 
activitate spirituala, câ in alte tieri civilisate, 
este cu totulu impossibile. In adeveru ce vedemu 
in Russi’a ? Susu unu corpu de funcționari, a 
caruia tirania si coruptiune este descrisa de toti 
istoriografii rusesci câ insuportabile, josu o massa 
inerta, care are numai o întunecata cunoscintia 
despre suferintiele sale, dâr’ n’are nici pe departe 
consciinti’a chiamarii sale de omu. Este deci vre-o 
mirare,, dâca păturile sociale mai culte, care se 
afla strîmtorate câ intre ciocanu si năcovala intre 
acești doi factori, in desperarea loru mergu până 
a comite cele mai neomenâse crime ?

Lupt’a de pân’aci intre n i h i 1 i s m u si 
T i a r i s m u a aratatu până la evidenția, că a- 
cestu din urma, pe lenga totu imensulu aparatu de 
fortie de care dispune, n’a pututu sugrumă pe nihi- 
listi. Sugrumarea acestor’a este cu atătu mai difi
cila astadi cu cătu ideile despre drepturile omului 
si ale popâreloru au petrunsu adâncu si in imperiulu 
Tiariloru autocrati, si ori-ce mijlâce s’ar’ in- 
trebuintiâ pentru a opri si înfrâna marea mișcare 
intelectuale, nu se va ajunge la nici unu resultatu. 
Numai asia se pâte esplica, că press’a din Peters
burg are curagiulu — indata după mârtea Tiarului 
— se declare darea unei coustitutiuni de cea d’an 
taiu necesitate a momentului. Diarele „Strana4 
si „Golos4 declara pe fagia, câ persân’a mouar- 
chului ar’ fi cu multu mai la adapostu, dâca elu 
nu ar’ avă se pârte responsabilitatea pentru tâte 
actele si inepțiile întregii masîne guvernamentale. 
Acesta declaratiune, care cere câ Tiarulu se îm
partă puterea cu poporulu, cu tâte, că a atrasu nu- 
miteloru diarie o admonițiune oficiale, confirma fap- 
tulu, că opiuiunea publica a devenitu in Peters
burg d’odata fârte indrasnâtia. Lucrurile au a- 
junsu acolo, că cu mesuri de censura nu se mai 
pâte obtienâ nimicu si deși pressei i-se mai potu 
face admonițiuni — nihilistii inse si partisanii loru 
pân’acum n’au voitu se iâ de locu in consideratiune 
asemenea admonițiune.

In privinti’a nihilistiloru ce petrecu in străină
tate se scrie, câ ei si-au stramutatu cuartirulu ge
neral u dela Londra la Paris. Faimosulu H a r t- 
inanu, autorulu atentatului dela Moscva, după 
cum se scrie a disparutu deodata din Londr’a fara 
sâ se scia unde s’a dusu. Printre nihilistii ce pe
trecu in Paris este tare latita credinti’a, că noulu 
Tiaru va da poporului rusescu o constitu- 
t i u n e. Ce feliu va fi inse acâst’a constitutiune 
este greu de a-o spune. Dâca noulu Tiaru va con- 
chiama numai pe capitaliștii si pe marii proprie
tari, cari predomnâza in asia numitele Semstwos 
(adunari districtuale) atunci elu are a se așteptă 
la o vehementa opositiune din partea pressei si a 
universitatiloru, si nihilistii voru avâ cele mai fru- 
mâse prospecte pentru a continuă lupt’a.



Capital’a Angliei inca a fostu Joi'a trecuta 
teatrulu unui atentatu comisu contraresiedintiei 
(Mansionhouse)Lord-Mayorului (primăriului) Londrii. 
încercarea de a arunca resiedinti’a in aeru n’a 
reesitu, dedrace lad’a, care contiene 40 puuti de 
prafu si o feștila aprinsa a fostu descoperita din in- 
templare de unu politiaiu. Actualulu Lord-Mayor 
d. Mac-Arthur este membru alu majorității 
liberale din parlamentu si după nascere este i r- 
1 a n d e s u. Elu se trage din Belfast, unde mai 
’nainte a avutu unu comerciu. Densulu declară, 
că nu p6te găsi nici unu motivu, care se fi pututu 
dă ansa la acestu atentatu?- afara ddca cumva nu 
va fi superatu pe alegatorii sei irlandesi din Lambeth 
(unu suburbiu alu Londrei) prin votulu, ce l’a datu 
iu parlamentu in favdrea legii de siluire introduse 
in Irlandi'a.

In Irlandi’a arestările membrilor u 
Land-Ligei continua fara intrerumpere. Dintre 
organisatorii ei a fostu arestatu d-lu P. I. Sheridan, 
unulu din foștii acusati ai cunoscutului procesu de 
i nalta tradare, pertractatu in Dublin. Arestarea s’a 
este considerata, că cea mai importanta din t6te 
căte s’au facutu, decandu a intratu in vigdre legea 
de siluire. S’au facutu dilele trecute mai multe 
arestări ndue. D-lu Dillon si adeveratii siefi ai 
Land-Ligei pân’acum n’au fostu superati intru 
nimicu.

Diarulu „N. fr. Presse", afla că Romanii 
din E p i r u si T e s s a 1 i’a au tramisn o 
deputatiune la Constantinopolu, cu scopu de a 
presentă inaltei P6rti si ambasadoriloru poteriloru 
străine unu memoriu scrisu in limb’a romana 
si turcdsca. Memoriulu esprima dorinti’a poporu
lui romanu de a nu fi deslipitu de Turci’a si anec- 
satu la Grreci’a. Cu t6te straduintiele continue ale 
dascaliloru greci si ale clerului ortodocsu de a 
respandi Grecismulu in Epiru, Tessali’a si Mace- 
doni’a, se infiintidza totuși pe fia-care dî sc61e roma- 
nesci prin satele acestoru provincii, pre candu scâlele 
grecesci mai tdte se inchidu.

Brasiovu 21 Martiu 1881.

Dela C 1 u s i u primiramu dîlele aceste ddue 
raporturi detaiate despre unu scandalu, care este 
cu atătu mai regretabilu, cu cătu a fost provocata 
de cătra unu preotu romanu in detrimentulu unui 
bravu invetiatoriu romanu. Amendu6e raporturile 
constata urmatbrea intemplare : In 9 Martiu 1. c. 
capelanulu greco-unitu din Clusiu B. P. provocă pe 
invetiatoriulu gr. unitu de acolo, care face totodată] 
si serviciulu de cantoru, că se mdrga numai de- 
cătu cu dbusulu in comun’a filiala Somesfaleu pen
tru îndeplinirea unui actu de inmormentare. In- 
vetiatoriulu n’a potutu satisface indata acestei pro
vocări, de6race, fiindu tocmai ora de scdla, voiea se- 
’si implindsca mai antaiu dători’a fația de școlarii 
sei si se rogă, că „d-lu părinte" se mai aștepte 
puținu. Capelanulu inse primindu acelasiu res- 
punsu si la a dou a somatiune, intră furiatu in 
sc61a, navali in presenti’a mai multoru școlari a- 
supra bietului invetiatoriu si, redicandu unu bastonu 
grosu c’uuu capu de plumbu, i’lu indreptă asupra 
capului lui. Din norocire inse invetiatorulu prinse 
cu man’a lovitur’a si asia scapă cu-o frântura de 
mana.

Ni se mai spune, că d. piotopopu, care este si di- 
rectoru scolaru, in locu să cerceteze casulu si se 
faca aratare la consistoriu, a suspendatu din am
bele oficii (de dascalu si cantoru) pe celu bătutu, 
pre candu capelanului nu ia adresatu nici cea mai 
mica admonițiune.

Casulu acest’a este cu atătu mai intristatoriu, 
cu cătu nu este singuraticii. Ni se asigura, că d. 
capelanu gr. unitu din Clusiu a mai comisu o a- 
semenea brutalitate fațjia de unu scolariu din clas’a 
VII gimnasiala, pe care l’a palmuitu astfeliu, in- 
cătu lucrulu a ajunsu chiaru inaintea forului po
litiei.

Invetiatoriulu memoratu ocupa postulu seu de 
24 ani cu cea mai mare diligintia si are o familia 
numerdsa de 6 icopii, cari ceru păna. Co- 
respondinti’a ce-o p imiramu mai in urma din partea 
mai multoru cetatiani din Clusiu, si pe care nu-o 
potemu publică din caus’a lipsei de spatio, ne mai 
asigura, că cedendu pressiunei in desperarea s’a, 
invetiatoriulu din cestiune a promisu că le va în
ghiți tdte si va tacă că si candu nu s’ar’ fi in- 
templatu nimicu. In urma acestei promissiuni d. 
protopopu l’a restituitu in posturile sale.

Cestiunea ar’ fi dăr’ intre cei mai de aprăpe 
interesați aplanata. Este întrebare inse, dăca prin 
acăst’a s’a satisfacutu totodată si interesseloru va- 

tamate ale bisericei unite. Prin asemeni scanda
luri sufere numai vădi’a bicericesca. Cu deosebire 
in orasie că Clusiulu ar’ trebui să se tramita preoți, 
cari se fia de-o cultura mai superiăra si se scia câș
tigă prin purtarea loru esemplara in tăta privin- 
tiele iubirea si simpatiile tuturoru. Cu părere de 
reu aflamu inse, că in protopopiatulu gr. unitu din 
Clusiu se petrecu unele, cari n’ar’ fi de natura de 
a inaltiâ vădi’a bisericei intre credintiosii de 
acolo.

Este datori’a pressei de a nu lasă, că asemeni 
scandaluri se fia cocoloșite, cu deosebire, candu ele 
formăza obiectu de discussiune chiaru si prin foile 
străine. Dreptu aceea, satisfacăndu rogarei, ce ni 
s’a adresatu, atragemu atențiunea Escelentiei Sale 
d-lui Metropolitu si a venerabilului consistoriu din 
Blasiu asupra celoru ce se petrecu in Clusiu.

A dăua dî după inmormentarea ilustrului pro- 
fesoru A. Treboniu Laurianu Domni- 
toriulu C a r o 1 u a adresatu cătra d-na Laurianu 
urmatori’a scrisăre de condolentia:

„Dămna 1 încetarea din viătia a iubitului 
domniei tale soțiu a adusu întristarea nu numai 
jalnicei familii Laurianu; intrăg’a familia roma- 
născa plânge împreuna cu domni’a t’a pe barbatulu 
eminentu si patriotu, care, continuatoru alu operei 
de redeșteptare naționala întreprinsa de Lazaru si 
Heliade, a contribuitu cu-o intrăga pleiada de buni 
si invetiati Romani a sădi in anim’a tinereloru 
generatiuni înaltele exemple, nobilele sentimente, cari 
au pregatitu inviarea politica a României.

„Tier’a scie, că A. Tr. Laurianu a consacratu 
adănc’a lui eruditiune, o intrăga viătia de labăre 
onesta si nepregetata, pentru a atinge acăsta mare 
tînta, si de aceea dens’a a simtitu atătu de 
multa perderea acestui fiii).

„Acestu simtiementu, dămna, a fostimpartasitu 
de mine intr’unu modu si mai direcții prin rapor
turile personale, ce mi-a fost datu a avă cu ilus- 
trulu repausatu, din cari amu pututu apretiui si mai 
bine inaltele sale insusiri. Nu voiu uita nici-o-data 
că Laurianu a fost acel’a, care m’a invetiatu prin
cipiile scumpei si frumdsei nOstre limbi romanesc), 
că densulu mi-a desphisu antaiu marea carte a 
istoriei romanesci, punendu-mi sub ochi maretiele 
fapte, gloriăsele silintie ale strabuniloru, cari voru 
fi pururea călăuzele domuiei mele.

„Gândirea, că Tiăr’a intrăga si noi toti sufe- 
rimu impreuna cu domni’a-ta de acăsta cruda per- 
dere aline’ti ăre-cum durerea, dămna, si fia, că 
famili’a domniei-tale se afle o duiăsa mangaere in 
credinti’a, că Laurianu n’a disparutu dintre noi, căci 
in tot-dă-una viu va fi numele seu.

„Primesce, dămna, incredintiarea stimei, ce’ti 
pastrezu.

Bucuresci 1 Martiu 1881.
(s) Carolu. 

Munca tieranului si multele serbatori.

Atragemu atențiunea cititoriloru asupra urma- 
tărei circulare, ce-a adresat’o ministrulu de interne 
romanu, cătra toti prefecții din tiăra :

Domnule prefectu !
Comitiulu agricolu din Ilfovu, in interessulu invederatu 

alu agriculturei ndstre, a intervenitu formalu pe lenga mi- 
nisteru, câ se se esplice lamuritu sateniloru, că serbatorile 
de tienutu sunt acele numai, fixate de Sf. Sinodu, prin regu- 
lamentulu, care s’a publicatu in „Monitorulu oficialu“, sub 
Np. 156, din 18 Iulie 1874.

Deca multe rele inca bântuie bunulu traiu alu tiera
nului, si deca recoltele sale nu se potu redica candu trebue 
de pe campu, unde remanu prad’a ploiloru timpu indelungatu, 
una din căușele însemnate este si tienerea de prea multe ser
batori. S’a constatatu, intr’adeveru, că popârele din lume 
cele mai inaintate in industrii si agricultura, in comerciu, 
in arte si meserii, sunt acele, cari au mai puține serbatori 
astfelu că, parte din avuti’a loru se pâte esplicâ fârte lesne: 
căci ele dispunu anualu de mai multe dile de munca.

Sunt Duminecile si serbatorile hotarite de biseric’a ndstra, 
candu muncitorulu trebuie se se odihnesca de ostenelile sale. 
Pe langa aceste serbatori inse sunt altele, cari se ținu câ 
obiceiuri si datine vechi, precum 9 Marți si 9 Joi după 
Pasci, Ropotini, Circovi Măriei, Filipu, Viuerea, serbatdrea 
Ursului si multe asemenea, cari nu sunt recunoscute de bi
seric’a năstra, ci sunt chiaru oprite a se serba, câ nisce re- 
masitie din timpurile idolatriei. Sf. Sinodu le socotesce de 
serbatori superstitiâse, si tienerea loru pe langa cele hotarite 
de biserica face neaperatu, câ muncitorulu se perda zadar-

nicu dilele cele mai frumăse de lucru de peste anu, si ast
felu cei mai multi se traiesca in saracia.

Cu tdte că regulamentulu Sântului Sinodu pentru ser
batorile ce trebue a tină crescinii ortodocși in cursulu anu
lui, s’a tiparitu si s’a impartitu prin comunele rurale, inca 
din anulu 1874, totuși nu se vede inca mai nici o schim
bare in spre bine, fiindu tieranii deprinși cu aceste obiceiur- 
pagubitdre din t6te privintiele. Caus’a nenorocitei loru per- 
sistentie este si lips’a de exemple ; astfelu, că comitiulu a- 
gricolu din Ilfovu crede cu dreptu cuventu, că, deca frun
tașii comuneloru rurale, cum sunt primarii, invetiatorii, pre
oții, consiliarii comunali si alții, ar’ merge inainte cu pil
dele, s’ar’ deprinde multu mai lesne tieranii a munci in di
lele de lucru, cari nu sunt recunoscute de serbatori prin rc- 
gulamentulu sinodalu.

Sunteti invitatu, d-le prefectu, câ prin primari, prin 
invetiatori, prin preoți, prin tăte inijlâcele, de care puteti 
dispune, se lămuriți cu scaruintia pe muncitori, că tinerea 
serbatoriloru superstitiâse le este isvorita din lene si că bi
seric’a nostra ingăduesce, la mare uevoe, se muncesca chiaru 
Duminec'a si serbatdrea. si că nu este pecatu a scapâ munca 
șatenului din primejdie.

Asteptu dela staruinti’a si inteliginti’a d-vdstre incetaroa 
acestoru rele deprinderi in pagub’a recolteloru; er’ despre 
mesurile ce veți luâ asteptu raportu pe largu.

Primiți, d-le prefectu, incredintiarea deosebitei mele 
consideratiuni.

p. Ministru, Alexandru Pencovioi.

In ajunulu processului atentatorului P i e t a r u 
mai multi membri ai biuroului romanu (camer’a ad- 
vocatiloru) din capitala au presentatu d-lui presie- 
dinte alu consiliului de miniștrii I o n u B ra
ția n u urmatărea adresa:

Domnule Prim-ministru ! Atentatulu indreptatu contra 
vieții domniei vdstre a fost o lovitura data libertatiloru si 
moralității publice, unu ultragiu adusu simtiementeloru ce
loru mai scumpe ale natiunei, o amerintiare permanenta re- 
dicata asupra capului tuturoru dmeniloru de bine.

Atitudinea iusolenta si provocatâre a promotoriloru a- 
cestei crime, in urm’a câ si inaintea comiterii oi, a redi- 
catu unu semtiementu unanimu de indignare in t6te rondu
rile societății. Cu tote acestea, incuragiati de slabitiunea 
repressiunei, ei continuă a amerintiâ cu noue pericule, cu 
noue crime.

In fati’a aceloru amerintiari si a cinismului cu care elo 
se afisiăza, in fati’a releloru si a disordinei, in care s’ar’ 
imbrănci societatea ndstra, deca ele s’ar’ perpetuă, credemu 
de datori’a ori cărui omu onestu se lucreze din tdte pute
rile, pentru ca acestu scandalu se inceteze, pentru câ lu
mina deplina să se faca asupra acestei afaceri remase inca 
in intunerecu ; si pentru câ criminalii, ori-cari ar’ fi ei, se 
’si primesca drept’a loru pedepsa.

Petrunsi de aceste simtiemente si deplorandu faptele 
petrecute, subsemnați! membri ai biuroului venimu a ve 
rugă, se ne autorisati a ne constitui parte civila in acestu 
procesu, pentru câ — de va fi trebuintia — se putemu a- 
laturea, si impreuna cu organele legii, apară inaintea jurati- 
loru marele interese sociale amerintiate prin asemenea încer
cări criminale, si contribui din puterile ndstre, câ lumina se 
se faca, câ reula se se curme si câ justiti’a se ’si impli- 
nesca oper’a.

V. Maniu. C. Boerescu, Dim. Capreanu. Gr. Chitzu. 
M. Pherechide. G. Cantilli, Pantazi Ghica. Petre Gradis- 
teanu. Anast. Stolojan. Eug. Statescu. Nicolae Fleva. G. 
Marzescu. S. Perietianu-Buzeu. M. Schina. Romulns N. 
Opreanu. C. I. Bossie. Gr. Vulturescu. R. M. Missir- 
Corbescu, 16n Villacrose. • G. Sefendake. I6n G. Poenaru- 
Bordea. G. Balanescu. N. Lupascu (Decan la Vaslui.)

D. I. C. Bratianu a datu urmatorulu res- 
punsu :

Domniloru ! „Ve multiamescu din anima pentru sim- 
tiementele ce esprimati, Adres’a d-vdstra este pentru mine 
o mângâiere, pentru tiera o radia de lumina. Candu partoa 
cea mai culta si mai inteliginte a uatinnei vede reulu si 
semte periculele la care s’ar’ espune tiăra deca elu s’ar’ per
petuă, leaculu este siguru si vindecarea nu p6te fi departe.

Medilocirea d-v, der’, semtiementele 'nalte din care ea 
se inspira, sunt cea mai buna garanția că societatea romana 
va sci se elimineze ea inse-si acest a cangrena din senulu 
seu, si că ori-aare ar’ fi slăbiciunile si rătăcirile la care a- 
sistamu, asasinii voru fi siliți se se duce aiurea spre a-si 
esercita trist’a loru meseria.

Ve multiamescu der’ inca odata cu recunoscintia pentru 
îngrijirile legitime ce manifestați ; der’ se lasamu câ justiția 
se ’si indeplinesca singura opera. Tier’a va vede in urma 
deca aceia cărora legea le a incredintiatu marda missiune de- 
a urmări si pedepsi pe facdtorii de rele, au sciutu se ’si im- 
plindsca cu santienia datori’a in acăst’a impregiurare.

I 6 n C. Bratianu.



Discursulu
pronnnciatu de d. inspectorii generalu Dr. Davila la inmor- 

mentarea d-Iui A. Treb. Laurianu.

Fratiloru ! Din discursurile elocinte si căldurâse, cari 
s’au rostitu si cari au depinsu viâti’a ilustrului reposatu, 
ati intielesu, ati simtitu, că tiâr’a a perdutu pe celu mai 
eminente invetiatoru.

Augustu Treboniu Laurianu a fost invetiatorulu de 
frunte alu poporului Romanu.

Vedeți, aduuati tineri si betrani, școlari si profesori, 
vedeți deputâti si senatori, vedeți represintanti din tâte 
treptele societății si senatori, vedeți represintanti din tâte 
scâlele primare, normale, din liceuii, dela universitate, dela 
societatea invetiaturei poporului romanu, din societatea didac
tica, din Academi’a naționala : Toți sunt miscati, toti au 
adusu corâne pe acestu mormentu, er’ corân’a cea mai frumâse 
este din partea Domuitorului.

O jumetate de seculu Augustu Treboniu 
Laurianu a fost dascalu, a fost professoru de limb’a 
si literatul-’a romana, de istori’a naționala, de filosofia.

Câ invetiatoru, elu pretutindeni a fost apostolu alu 
românismului, alu unirei naționale si la apusulu vietiei sale, 
elu a profesatu limb’a si literatura latina la Universitate câ 
sorginte a limbei materne.

Timpu de o jumetate de seculu elu a fost facli’a de 
lumiua a scolariloru si a pironitu in animele loru amorulu 
limbei materne, amorulu patrii.

Tâte generatiunile der’ de 50 ani au iucercatu limb’a 
si istori’a naționala din cărțile sale populare.

Harfa s’a despre Daci’a Romana e cunoscuta de toti 
copii, este lipita pe zidurile scâleloru, aratandu tinerimii glori’a 
stramosiesca, redesteptandu si intarindu si credinti’a ei in 
viitoru.

Augustu Treboniu Laurianu a fost 
inzestratu cu tâte talentele, cu tâte virtuțile, cu tâte aspi- 
ratiunile măreție de invetiatoru, de omu, de cetatianu si din 
acest’a causa elu cu dreptu cuventu avă fericirea d’a fi 
fost alesu câ dascalu alu iubitului nostru Domnitoru.

Elu a invetiatu pe Mari’a S’a limb’a materna si fia-care 
cuventu romanescu. P’acestu pamentu roditoru seminti’a a 
data râde măreție, căci Domnitorulu nostru a probatu, că 
semintiele patriotice au prinsu rădăcini adeuci in, anima s’a, 
prin încrederea ce a aretatu națiunii si armatei! Si numai 
pe bas’a acestei adence increderi in virtuțile națiunii Domni- 
toriulu a pututu deveni gloriosulu capitanu, care re’nviindu 
viteji’a stramosasca, conduse armat’a pe campulu de bitaie 
si pută astufeliu după unu resbelu victoriosu, se proclame 
independinti’a tierii.

Dascalulu Augustu Treboniu Laurianu 
a avutu der o dulce mângâiere a suferintieloru sale, vediendu 
realisata o parte din visurile tineretieloru sale.

Biserica si scâl'a au fost temelia statului Romanu. 
Armat'a este si dens’a o scâla a națiunii; in timpu de pace 
ea este, trebuie se fia sc61 a cea mai maretia de invetiamentu 
pentru poporu.

Marele invetiatoru a pusu semeuti'a, care va dâ râde, 
si nu ve indoiti! generatiunile viitâre voru realisâ tâte ideile 
si aspiratiunile sale.

Tinerimea privesce cu mândri a acest’a vieti’a, câ^i vede 
câ faptele cele bune suntu resplatite: Domnitorulu alaturea 
cu școlarii, națiunea intrega prin delegații ei, depunu oma- 
gele de recunosciutia pe acestu mormenta.

Invetiatorulu AugustuTr eboniu Laurianu 
a muritu ; numai remasitiele sale materiale se intorcu in pa
mentu ; morte nu esista: cugetările, simtiemintele, aspiratiunile 
sale, la marirea națiunii, traiescu in animile nâstre si voru 
trece câ o moștenire la copii, la urmașii noștri. Memori’a 
s’a este imortala! Invetiamentulu lui A. T. Laurianu este 
fara de rnârte.

Sei fia tierina usiâra 1

O noua Mitropolia in Bucuresci. Esiragemu 
dintr’uuu raportu publicatu iu „Romanulu" urma- 
tarele: De mai multu timpu, I. P. S. Mitropolitu 
Primatu, se gaudesce pentru redicarea in capital’a 
tierei a unei Cathedrâle, dămuo de starea politica 
actuala a României; o biserica, care se fia că unu 
monumentu nationalu, representandu religiositatea 
poporului romanu, unitatea neamului romanescu si 
actual’a independintia a României. După ce a fost 
incuragiatu si sustinutu in acestu scopu de mai 
multe persăne de distinctiune, aprobatu si de 
Măriile Loru, Domaulu si D6mna, Metropolitulu- 
Primatu a invitatu pentru diu’a de 1 Martiu c. in 
resiedinti’a mitropolitana unu numeru insemnatu 
din barbatii cei mai aleși ai natiunei, din tăte trep
tele sociale si din tăte nuantiele politice.

Siedinti’a s’a deschisu printr’o alocuțiune bine 
simtita a Mitropolitului primatu, in care P. S. S. 
a facutu unu caldurosu apelu la capii natiunei, câ 
prin luminele si esperiintiele d-nialoru se bine-voi- 
âsca a avisâ la mijlăcele, prin cari s’ar’ pătă realisâ

o asemena opera maretia naționala. I. P. S. S. crede, 
că unu asemenea monumentu ar’ trebui se fia o 
opera a natiunei iutregi, la care se contribuăsca si 
mare si micu si bogatu si seracu, fia-care după 
puterea s’a; la care păte se aiba si guvernulu 
partea s’a, dăr’, că scopulu nationalu nu s’ar’ 
atinge, cându raonumentulu ar’ datoră fiinti’a 
s’a numai unei familii, unei clase său ‘ numai 
guvernului.

Domnulu Dimitrie Ghica, luandu cu- 
ventulu, felicita pe Mitropolitu pentru frumăs’a idea 
ce a conceputu si dice, că a sositu timpulu câ 
națiunea să cugete si să se decidă a fi mai demnu 
represintata in sentimentulu si devotamentul^ seu 
religiosu; câ părinții si strămoșii noștri ne au 
datu nenumerate esemple de caracteruln eminaminte 
religiosu alu neamului nostru, dăr’ că monumentele, 
ce ne-au lasatu ei, nu sunt de cătu potrivite cu 
micele mijloce materiale, de care dispuueau p'atunci 
tierile romanesci si că suntemu datori si noi a 
lașa pe urm’a năstra unu monumentu potrivitu cu 
conditiunile, in care ne aflamu astadi si conformu 
cu cerintiele secolului, in care traimu. De aceea 
domni’a-s’a crede, câ fârte uemerita ide’a de a se 
face apelu la națiune. D. generalu F 1 o r e s c u 
crede, că mai practicu ar’ fi câ statulu insusi se 
esecute acăsta opera. Demnulu Dimitrie 
Ghica susține din nou parerea de a se face mai 
anteiu apelu la națiune si ca Statulu ar’ potă se 
intervină numai pentru a acoperi neajunsulu.

D. Ionu Ghica constata, că idea de a se 
face apelu la intrăg’a națiune este cu atătu mai 
nemerita si mai salutara, cu cătu prin acăsta s’ar' 
contribui multu la redicarea sentiementului reli
giosu, care in timpulu de fația se pare decadiutu 
in mare parte. Suntemu prea filosofi, dice d-s’a, 
si ne ar’ prinde multu mai bine, dăca amu fi mai 
creștini, după esemplulu ce-ni-au datu pururea părinții 
si strămoșii noștri; si nu trebuie se .uitamu, că con
servarea nationalitatiei năstre o datorimu mai 
multu religiositatiei loru.

Totu in acestu sensu vorbesce d. Dim. Sturdza, 
adaogăndu, că ar trebui se imitainu in acestu puntu 
pe națiunile civilisate si se urmarimu, câ si ele, 
prin calea relig ăsa, idei si credinți mari. D-s’a 
da de esemplu maretiulu templu din Coloni’a care, 
redicatu in o mica parte păna la 1840, fă conti
nuata si isprăvita, in dilele năstre, sub prestigiulu 
marei idei a unitatii rasei germane. D-s’a constata 
câ si d. Ionu Ghica, că amu devenita prea filosofi, 
si inca, dăca i se va permite a o spune in since
ritate, — filosofi rei; că si trecutulu nostru si 
esemplele stramosiloru ar’ trebui se ne indemne a 
fi mai practici, mai seriosi, si a pretiui mai multu 
acăst’a religiune ce profesamu, care purure a fost 
scutulu limbei si a nationalitatii neamului roma
nescu, piedestalulu si glori’a mareloru acte patriotice 
seversite după vremi in aceste tieri. care făcu astadi 
pe Romani’a libera si independenta.

După ce au mai vorbita si alti domni, in fine 
d. Cămpinănu termină prin a recunăsce si 
constată necesitatea de a se face apelu, in asemene 
afacere, la intrăga națiune. S’ar’ face, dice d-s’a, 
unu curenta puternicu, unu curenta religiosu — 
bine-facătoru, pentru poporulu nostru in genere; 
si noi cești mai mari, cești mai influenti suntemu 
cu atătu mai detori a motivă acestu curenta cu 
cătu decadinti’a religiăsa se datoresce in mare 
parte tristeloru es*mple ale celoru de susu. D-s’a 
propune alegerea unui comitetu, care să se ocupe 
cu redigerea unui anume proiectu, in care să se 
prevăda chipulu si midilăcele pentru realisarea 
marei opere propuse. Acăst’a propunere se pri- 
mesce de toti.

In urmare se si procede la alegerea unui ase
menea comitetu si majoritatea asistintiloru se pro
nunția pentru 11 persăne si anume: I. P. S. Mi- 
tropolitulu Primatu, d-loru D. Ghica, C. A. Rosetti, 
G. Cantacuziuo, I. Ghica, D. Sturza, Generalu I, 
Florescu, I. Campineanu, G, Mânu si V. A. U- 
reche.

Astu-feliu s’a terminatu prim’a siedintia a 
acestei respectabile întruniri, provocate de bunulu 
pastoru si la care a respunsu cu atâta urgintia, 
demnitate si religiositate mai marii fii ai bisericii 
României. Onăre venerabilului pastoru, care-si cu- 
născe tarm’a ! Onăre distinsiloru barbati, cari s’au 
doveditu mari si pe terămulu religiosu, câ si pe 
celu nationalu si politicul
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bila), care s’a intrunitu Dumineca d. a. in ospe- 

tari’a la „Stău’a României", a fost cercetata de 
unu numeru mare de alegători romani din tăte 
cercurile acestui comitatu. S’a decisu, câ o adu
nare generala a alegătoriloru romani din comitatulu 
Brasiovu se fia conchiamata de cătra vechiulu 
comitetu pe diu’a de Dumineca, 22 Martiu (3 Aprile) 
a. c. Afara de acăst’a s’au consultata asupra mo
dalității, cum să urmeze lucrările in adunarea ge
nerala s. a.

(P r i m a r i’a o r a s i u 1 u i) face cunoscuta, 
ca prefectur’a a declarata la 17 Martiu a. c. in 
modu oficiata, că epidemi’a de versatu 
in Brasiovu si giuru a incetatu. 
In urm’a acăst’a se desfiintiăza tăte publicatiunile 
si dispositiile, ce s’au luatu cu privire la epidemia pre
cum si spitalulu pentru bolnavii de versata. Cu 
tăte aceste credemu, că face fărte bine primari’a, 
dăca admoniăza pe orasiani, câ se fia si de aci 
incolo băgători de săma, si fiacare casu de băla 
ce s’ar’ mai ivi in viitoriu se’lu anuntie au- 
toritatii.

(E p i d e m i ’a de versatu.) In sep- 
teman'a dela 13—19 Martiu s’au bolnavitu 18 per- 
săne si 8 au muritu. Cașurile de băla au fost 
dăr’ cu dăue mai puține, ear’ cașurile de mărte 
cu 7 mai multe câ in septeman’a anteriăra.

(Darea pe consumulu cafelei, 
zahărului si a barei.) Facemu atenti 
pe toti domnii comercianti, confetari, ospetari s. a. 
cari vendu zacharu, candielu, ciocolata său fructe 
candite, precum si cafea său bere, câ in urm’a 
unei publicatiuni a primăriei locale (magistratu) 
sunt datori a predă păna la 26 Martiu 1. c. o de- 
claratiune despre aceea, ca câta marfa supusa dârei 
possedu (Steuerbekenntniss). Blanquetele respective 
se capata la magistratu pentru 1 cr. Aceia, cari 
nu voru face declaratiunea păna la 26 Martiu, 
voru fi pedepsiți in sensulu legei cu-o amendă dela 
2—25 fi. v. a.

(Liceu nou in Bucuresci.) Unu 
numeru insemnatu din barbatii distinși ai Capitalei, 
in frunte cu Metropolitulu-Primatu, Dim. Ghica, 
C. A. Rosetti s. a. s’au intrunitu de mai multe 
ori si au decisu, se faca unu apelu la toti amicii 
instructiunei publice, câ se contribue fiacare după 
putinti’a s’a, spre a veni in ajutoriulu instructiunei 
publice prin edificarea in capitala a unui liceu 
(gimnasta) după tăie conditiunile cerute, atătu din 
punctulu de vedere pedagogicu cătu si higienicu. 
Spre dirigerea acestei lucrări s’a alesu unu comi
tetu compusu din d-nii Pr. D. Ghica, C. Bosianu, 
Dr. Fotino, G. Gr. Cantacuziuo, P. Suciulescu, Dr. 
Sergiu si B. Siaicariu.

(Septeman’a financiara.) Gu
vernulu a depusu in Camer’a deputatiloru proiec
tata de lege, privitoriu la conversiunea unei părți 
din datori’a publica a României. „Curier. Finan
ciara" ne spune, câ impressiunea, ce a facut’o a- 
cestu proiectu asupra detentoriloru de obligațiuni 
domeniale, nu a fost favorabila: din care causa cur- 
sulu obligatiuniloru domeniale a scadiutu, ele se o- 
feru fara comperatori cu 10474. — Atentatulu 
asupra Tiarului n’a facutu nici-o impressiune a- 
supra pietieloru financiare din Europ’a. Mai multu 
inca, cu tăta scirea despre acesta evenementu, Fran- 
ți’a a potutu se realiseze in conditiuni strălucite 
un’a din cele mai mari operațiuni financiare ale 
sale. Subscrierea la imprumutulu de unu miliardu 
in renta 3°/0 a fost acoperita de mai bine de 
15 ori.

(Omoruri inspaimantatorie.) Intre Bârlad u si Vas- 
luiu, ni se relateza, câ s’au intemplatu urmatârele crime o- 
ribile, dice „Vocea Covurluiului" : Duoi bandiți, imbracati 
in haine de călugări, se ducu intr’unu satu la unu unchia- 
siu avutu si ceru ospitalitate. Unchiasiulu le oferă cu mul- 
tiamire găzduirea. Desu de diminâtia unulu din călugări 
solicita gazdei favârea de a ’lu conduce pena la biserica. 
Unchiasiulu consemte. In acestu intervalu banditulu ce re- 
masese acasa intimideza cu mârte pe nevast’a unchiasiului 
spre a’i aratâ unde sunt banii. Nevast’a ’i spune, câ sunt 
in beciu (pivnitia). Se scobora acolo, si cu multa cutezare 
nevast a închide pe banditu iu pivnitia, apoi espediaza ra- 
pede pe o copila a s’a, se mârga a spune tatalui seu, la bi
serica, impregiurarea ce se petrecuse acasa. Pe drumu co
pila intalnesce pe calugarulu banditu, care intârce pe co
pila inderetu. Ajungendu acasa nevast’a unchiasiului în
chide usiele si refusa de a le descuia. Calugarulu banditu 
amerintia, că va ucide copil’a. Mam’a resista ; atunci ban
ditulu scâte cutitulu si ucide pe copila. Sentimentulu ma
mei se revâlta pena la deliru, iese cu repediciune din casa, 
deschide usi’a, apuca unu toporu, si cu o repediciune de 
fulgeru, ucide pe calugarulu banditu. In acelu momentu 
sosesce unchiasiulu de la biserica, vede scena, se infiâra, a



poi. impreuna cu soția, descindu la ușile pivnitiei, unde era 
incliisu celu-laltu calugaru banditu. Abia deschidu usia, si 
in o clipa calugărulu banditu se rapede cu unu cutitu si u- 
cide pe unchiasiu; femea uncliiasiului nu perde momentuln si 
in clipa traznesce in capulu banditului o lovitura de toporu pe 
care ’lu avea in mana. Feme’a remase singura viua in midi- 
loculu acelei scene infioratâre. Se dice, că, nefericit’a fe
mea ar’ fi inebunitu. Eaca der’ in căte-va 6re seversite 4 
omoruri si o alienare. Arare ori s’a vediutu o crima mai 
ingrozitdria câ acest’a.

(Apele minerale din judetiulu 
Suceava.) Judetiulu aSuceava, vechiulu lea- 
gauu alu Moldovei, e plinu de ape minerale alca
line saline si sulfurice. Aceste ape sr afla atătu 
pe proprietățile statului, cătu si pe moși a Brosteni 
a M. S. Regale Domnitorului. Apele bicarbonate 
sodice de pe proprietatea statului dela Borca sunt 
anal6ge cu acele din Franția la Vichy de esemplu 
si multu mai superidre celoru dela Borszbk. Pe 
proprietatea M. S. R. Domnitorului si anume la 
Morca si la Puciăsa se afla ape sulfurice si bicar
bonate sodice in cea mai mare abundantia si de o 
calitate bine recunoscuta. Pe langa cele indicate 
mai susu, in judetiulu Suceava se mai afla si ape 
minerale bicarbonate calcice la Sioru-Dornei si 
Ponaci. Aceste ape sunt anal6ge cu apele alcaline 
dela Carlsbad si din alte localități ale Germaniei. 
Cu studiulu acestoru ape, aflarnu, că. se ocupa in 
modu fdrte seriosu d. Daniilopulo, medicu primaru 
alo judetiului Suceava. Studiele d-lui Daniilopulo, 
nu mai incape indoeala, voru fi de o utilitate mar
canta pentru tidra si de daton’a tututoru 6meniloru 
de bine este de a’lu incuragiă pe aceasta cale.

Ofenbai’a in 26 Februariu 1881.

(Multiamita publica.) Onor. D-le Redactorul Pela 
finea anului 1879 am fost ordinatu prin gratiosisatea Escel. 
Sale D-lui Metropolitu, Dr. Vancea, in parochi’a gr. cat. 
Ofenbaia, in care stabilindu-me, n’am aflatu casa de ruga- 
tiune propria, — nu erau nici bani, der’ nici poporu iu- 
tr’o stare, câ se p6ta satisface celoru mai necesarie trebuintie. 
Deci vedieudu acest’a comuna bis. de celu mai scumpu 
odoru lipsita, spre a fi satisfacuti in cătu s’a pututu spiri- 
tualminte, am iudrasnitu a apela la semtiulu de nobletia si 
caritate alu romaniloru din giurulu acesta, — si nu in 
zadaru, căci convingendu-se din apelulu adresatu p. t. Domni 
despre maretiulu scopu n'au intardiatu a ne intinde mana 
de ajutoriu. — Acuma, câ se satisfacu opiniunei publice, 
si spre a evită ori-ce banueli ce ar’ privi persân’a mea 
viu cu t6ta modesti’a, a cuita pe aceasta cale ofrandele 
benovole, iucurse dela următorii p. t. Domni:

Dela Escel. S’a D-lu Archiepiscopu si Metropolitu Dr. 
1. Vancea 100 fi. v. a. — DD. loanu Vlad 4 fi., Jâuky 
Samu 20 cr., Ioau Murasian 40 cr., Simeon Hentzel 1 fi., 
G. Cornea 1 fi., Eman. Hentzl 1 fi. l'rifan Mihasiu 40 cr., 
I. Sabo 1 fi., Veronica Grava 20 cr,, Almasianu Terez 20 cr., 
Candin Ciura 30 cr., Dr. Balint 1 fi., Ebergenys Mozes 2 fi., 
David JâuoB Zeiku 1 fi, Gruber Katalin 50 cr., E. S. 50 cr„ 
Ciura Vasinca 10 cr, Toma Sândor 20 cr., Szekeres Mih. 
10 cr., Gruber Iudita 20 cr. Ciura Sândor 20 cr. Riedel 
Iossef, 20 cr., I. Adam 50 cr., Janky Gy. 20 cr.. Verthlen 
Gy. 1 fi., Gruber Teresia 20 cr., Albini Candit. 1 fi,, Cornea 
Gy. 1 fi., Kremnitzky Fiilop 2 fi., Cosma George 1 fi., Iosifu 
Iurca 1 fi. Simeon Caianu 2 fi., Ioan Almasianu 1 fi., Ios. 
Verthlen 20 cr., toii din Rosi’a montana. — Ioan Macaveiu 
3 fi. din Bucium, unu preotu gr. cat. 2 fi.

— quidam 20 cr., 6re-cine 20 cr., altulu 10 cr., 
I. F. Negrutiu 1 fi., I. Ciontea 3 cr., Unul 20 cr., I. 
Ianza 10 cr., B . . . 10 cr., Dr. I. Ratiu 1 fl., toti 
din Blasiu. Blasiu. — Ger. Morariu 20 cr., Iul. Porutiu
40 cr., Unulu 20 cr., un Creștin 10 cr., unu gr. or.
20 cr., o creștina 10 cr., Rosica 10 cr., L. 10 cr„
I. Hoekmau 50 cr., Mareu Sim. 20 cr., Em. Gerasim 
20 cr., Racz K. 20 cr., dto. 10 cr., P. Boer 1 fi., L. 
40 cr. toti din Câmpeni.

Hiriza N. 10 cr., Aug. Metesiu 20 cr., Carpenisiu. 
— Biserica gr. cat. Abrud 1 fl. 1 cr. Angelu 45 cr., 
Lazarusia 50 cr., Sevastian 20 cr., Mlădiu Dem. 50 cr. 
G. Balta 20 cr., Savusca 12 cr., Geonea Nic. 10 cr., 
Tarnavean 10 cr., Ionu Demdea 10 cr., Lup George 20 cr., 
Mecea Gavrila 20 cr., Salv. Iurca 4 cr., toti din Abrud.

Bokcsu Endre 1 fl., Placiuta 40 cr., I. Corpade 20 cr., 
Corpade G. 20 cr., Corpade Rav. 10 cr., Kenda Teresia 
50 cr., Ana Danila 20 cr., Susa Nicul. 5 cr , Lukâcs 
Gy. 5 cr., Kornik Gy. 18 cr., Posch Lip. 1 fl., Kodrul 
20 cr., Marina 4 cr., Puscau Todor 14 cr., Sim. Laczi 
5 cr., Ștefan 4 cr., Isidor Iauos 20 cr., Valaki 4 cr., 
N. N. 10 cr., dto. 10 cr., Paka Toni 20 cr., M. Mar- 
kavitz 20 cr., Petrovits J. 20 cr., Lukacz J. 5 fl., toti 
din Zlatna.

Biseric’a din B. Siaru 1 fl., Iosifu Ciura 1 fl„ Aron
Macaveiu 1 fl., T. Macaveiu 1 fl., Al. Macaveiu 1 fl.,
Nic. David 1 fl., I. David 1 fl., N. N. sein Sohn 50 cr., 
Ioan Dandea 10 fl. toti din Bueium. — I. Vissia 1 fl.,
Iul. Vasiu 50 cr., Tabacovics I. 1 fl., G. Ivascu 1 fl.,
Aliquis 1 fl. toti din Abrudu.

Pâscâ Antal 2 fl., Lazar Kristoff 1 fl., Pap Jânos 
1 fl., Kolozsi Sândor 50 cr., Vechsler Fereuz 50 cr., 
Botnau F. 20 cr., Mahr F. 50 cr., Lowy Herman 2 fl., 
Lolf Leopold 50 cr., Botâr Josef 40 cr., Francisci et Bar
bara Werksdirection 2 fl,, Mat. Vach 1 fl, Ioan Mun
tean 2 fl., Rus George 1 fl., Vach Emili’a 20 cr, tot din 
Ofenbai’a, —

diu a cărora oferte noi astadi am pututu arangia o capela, 
in care se inaltia rugatiuni cătra Atotputintele.

Deci, deobligatu prin aceste fapte de caritate, subsem- 
natulu in numele comunei bisericesci vinu cu totu respec- 
tulu a’mi esprime pe calea acest’a cea mai adânca si respec- 
tubsa multiumita publica tuturora marinimosiloru D-ni bine
făcători, cari n’au intardiatu a veni in ajutoriulu acestei lip
site comune bisericesci, si implorandu ajutoriulu D-lui cerescu 
preste toti aceștia, viu ai asigura totu odata, că si la san- 
tulu jertfelnicu pentru eternitate voru fi amintite numele lom 
nobile.

Iosifu Hatieganu,
parochu gr. cat. iu locu.

Soiri -oiltirxxe.
Petersburg 21 Martin (Telegr.) Cercetarea in 

processulu atentatoriloru s’a finitu si actele au fost 
predate procurorului Murawief.

In 19 1. c. remasitiele imperatului decedatu au 
fost transportate cu pompa estraordiuara iu biseric’a 
din castelu. S'au luatu mesuri estraordinare pe 
timpulu conductului. Casele pe unde treeti erau 
păzite si de cAtra membrii ai consiliului comuDalu.

Convocaie.
P. t. alegatori romani de deputatu dietalu in 

cerculu electoralu alu Iclodului mare, comitatulu 
Solnocu-Dabâca, cari apartienu la principiele partidei 
natiunalo romane, prin acbst’a suntu invitați cu 
t6ta oudrea,-a se intruni la o conferintia electorala 
pentru consultare in afacerile electorali, pre diua 
de 28 Martiu st. n. la 9 bre in Iclodulu-mare.

Din incredintiarea mai multoru alegatori 
romani:

loanu Papi riu Popu,
protopopu romanii.

Convocare.
Domnii alegatori de partit’a naționala din col- 

legiulu electoralu AbruJu-Rosia prin acdst’a se 
conv6ca la conferinti’a ce se va tienb ia Abrudu, 
iu 21 Martiu 1881 după amddi la 3 6re, pentru 
alegerea aloru 2 delegați spre a representâ acestu 
colegiu in conferinti’a generala electorala, care se 
va intruni in Sibiiu la 12 Maiu 1881.

A. F i 1 1 p u ,
Presiedintele comitetului electoralu din 

cologiulu Abrudu-Rosia.

Cur suin d. e Bucuresci
dela 7/19 Martiu 1881.

Valori Scadenti’a Cu- 
păneloru

Cum- 
pera Vinde

5°/o Rent’a Romana.............. 1 Apr. 1. Ort. 81.— 82.—
6°/0 Oblig, de Stat, convert.

rurale................................... 23 Apr. 23 Oct. 91?/, 92?/,
8°/0 Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul. 103?/2 104?/2
6°/0 Oblig, căiloru fer. rom. 1 Iuliu ——
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 101.74 102?/.
7°/0 „ „ urbane idem 95?/, 96?/2
8°/0 Imprum. municipalu . . idem 101.— 102.—
Oblig, casei de pensiune (lei

300, dobânda 10 lei). . . 1 Maiu 1 Nov. 200.— 205.—
Losuri municipale (20 lei) . . cu premie 27 — 28.—
Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. 555.— 560.—
Auru contra argintu.............. 101.— 101 ilĂ
Auru contra bilete hipotec. . 101 — ioi?/4
Auru contra bil de Banca nat
Florini Val. Austr................... 2.15 2.16

Nr. 2329/881. 2—3

Ooxxoxxxsm.
Spre ocuparea postului, devenitu vacantu, de 

inspectoru orasienescu alu drumuriloru, impreunatu 
cu unu salariu anualu de 400 fi. v. a., se escrie 
prin acbst’â concursu.

Doritorii de a ocupă acestu postu — pe lenga 
documentarea, cumcă nu au trecutu peste etatea de 
40 de ani, mai departe pe lenga asternerea ates- 
tateloru asupra educatiunei loru școlare, precum si 
asupra cunoscintieloru celoru trei limbi ale patriei 
— au de a ’si așterne petitiunile astufeliu instructe 
subscrisului oficiolatu pbna la 28 Martiu a. c., 
5 6re după prandiu.

Brasiovu 12 Martiu 1881.
Magistratulu urbanu.

Unu Concipientu de advocatura 
cu deplina cunoscintia a limbei romane si maghiare 
afla locu intr’o cancelaria in Brasiovu.

A se adresă la admiuistratiunea acestui diaru.

AVISU!
Pentru portatori de ochelari si amatori de teatru!!

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 fiuu 
luciate, cari la o buna alegere, după o metoda probata de 
specialiști, nu numai câ întarescu puterea vederei, ci o si 
imbunatatiesce totodată.

Ochianuri de teatru si de Campu, 
cari inmarescu si apropia multu obiectele; pentru economi 
Barometre probate si sigure; diferite Termo
metre; asemenea si pentru medici M i c r o s c o p u r i, 
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». EC'SKOVITZ,

2—3 Opticu din Vion’a.

Binocle vechi se primescu in schiinbu.
Localu de vendiare in Magazi’a din Strad’a Călda- 

rariloru Nr. 549

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

escelentu cu juiuetate pretiulu.

Desfacere
grandiosa.

Raporturile politice, care s’au ivitu in intregu conti- 
nentulu Europei, n’au lasatu neatinsa si Elveti’a. Consc- 
centi’a a fost emigrarea lucratoriloru in niasse care a peri- 
clitatu esistonti’a fabriciloru. Si fabrica representata do 
noi, caro e cea dintaie si cea mai însemnata fabric’a de 
orologe, a iuchisu de o cam data fabric’a s’a incrcdin- 
tiandu-ne pe noi cu vendiarea fabricateloru sale. Aceste 
asia numitele oroldge-de-buzunariu-VVashington sunt cele 
mai bune de pe lume, sunt forte elegantu gravurate si in- 
frumsetiăte si lucrate după sistcm’a americana.

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

Ca dovada a garanției sigure si a solidității 
celei mai severe, ne obligamu prin aceasta in publicu, 
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-galvanismu nou, dimpreună cu lantiu si meda- 
lionu ctc., pretiulu de mai nainte fl. 25, acum numai 
fl. 10.20 do unulu.

1000 ancore esemplare do 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 secuuda.

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.

2 1000 orologe ancore de argintu veritabilii de 13 loti, pro- 
batu do oliciulu monetariu c. r. pe 18 rubinuri, afara de 
aceasta aurite prin electricitate, forte finu regulate. 
Orologele au costatu mai nainte fl. 27 acum numai 
fl. 14.40 unulu.

1000 orologe remontoire-Washington de buzunariu din ar
gintu greu si veritabilii de 13 loti probatu la oficiulu 
c. r. de punciare, pe langa garanția severa repassate pe 
secunda, cu mechanismu de nicscl 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 do auru veritabilu pentru domni 
seu domne, mai ’nainte cu fl. 100 acum fl. 40.

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

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

650 pendule cu lucru forte finu de sculptura in casulii 
inalte gotice de lemnu, de intorsu in fiacare a opt’a di, 
regulate finu pe secunda, forte frumose si imposante; 
do ora-co unu astfeliu de orologiu si in 20 de ani mai 
are pretiu indoitu, se nu lipsească astfelu do orologiu din 
nici o familia, mai cu sama pentru ca astfeliu de piesa 
de cabinetu este dccoru 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: 9—24
Desfacere d.e oroldg-e

a

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