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

„GAZET'A 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 păta face regula tu.

Domnii noui abouanti 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 lanu- 
ariu 1881 de trei ori pe septemana.

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

pentru Brasiovu: pe trei luni 2 fl„ pe sidse luni 
4 fl , pe anu 8 Ii.; — 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 siăse luni 5 fl., po anu 10 fl.,

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

Esemplare complete dela inceputulu 
anului 1881 se mai afla.

Unu manifestu electoralu.
Brasiovu 26 Martiu n.

Nu cunăscemu acta publicu esitu din sinulu 
unei partide maghiare, care se fi condamnatu cu 
mai mare asprime politic’a guvernului actualu ungu- 
rescu, că manifestulu electoralu alu opositiunei mode
rate maghiare. Nici enuntiarile partidei aprigiloru 
Kossuthiaui nu potu condamnă cu o mai puțina 
crutiare politic’a cabinetului Tisza.

După ce moderații imputa guvernului, că prin 
politic’a sa amenintia esistinti’a natiunala a Ma- 
ghiariloru, că periclităza statulu, impingândulu in 
abisulu ruinei economice, alu decadentiei sociale 
si morale, că falsifica si sdrunciua temeli’a dreptului 
publicu, nu ar’ mai remană alfa, decătu a pune pe 
d. Tisza si pe colegii sei in stare de acusatiune. 
Si d-nii Apponyi cu baronii si afiliatii loru ar’ si 
face acdst’a, ddca ar’ dispune de maioritate. Asia 
inse trebuie să se margioăsca a apelă la alegătorii 
„cari si-au conservatu independenti’a hotarirei loru" 
in sperantia, că dăra totu le va succede a reesi la 
viitărele alegeri astfeliu, că se păta iuaugurâ o 
noua era a regimului ungurescu, alegăndu calea de 
medilocu, intre mameluci si radicali, intre cei ce 
se supunu ueconditiunatu si intre cei ce voru se 
restărne bas’a de dreptu publicu.

Calea de medilocu, acăst’a cale de auru a filo- 
sofiloru, scimu, că este preste totu fărte greu rea- 
lisabila, inse cu atătu mai greu se va pătă ea 
urmă fația de Unguru, care este esceotricu dela 
fire si care prin desvoltarea lui istorica este dedatu 
mai multu de a porunci si a trai fara grije, decătu 
de a ascultă si a munci.

Opositiunea moderata maghiara ocupa o posi- 
tiune fărte dificila, pentru că ea nu promite a sa
tisface nici orgoliului natiunalu maghiara, nici nu 
deschide perspectiv’a la o vieatia buna fara multe 
dări si necasuri, cum si-o inchipuiea Uugurulu sub 
numirea de „magyar vilâg". Totu ce promitu mo
derații este o impartire mai drOpta a dariloru si 
economia păna la estremu, păte chiaru cu pericululu 
reducerei cheltuieliloru pentru armata honvedi- 
loru.

Nu intra nicidecum in capulu masseloru popo
rului maghiara, că să se lapede deodata de tăta 
strălucirea esteriăra naționala, ce le-a oferit’o po
litic’a siovinistica de păna acuma, că Ungari’a se 
renuntie a jocă rolulu unui stătu mare. Eata de ce 
o parte mare a poporului maghiara — cum dice 
manifestulu moderatiloru — privesce cu indiferentia 

la raersulu lucruriloru, eata de ce i place mai bine 
spoiăl’a, cu care isi infrumsetiăza guvernulu âctualu 
faptele, eata caus’a, pentru care pe cei mai multi 
Maghiari ’i gădila atătu de multu unele mesuri ne
gative, perniciăse ale guvernului, cum sunt mesurile 
de maghiarisare, incătu uita de periclulu ce ame
nintia statulu cu ruinulu economicu si moralu.

Moderații, candu ceru unu regimu economicu, 
dreptu si bunu, se afla intr’o contradicția cu fap
tele loru. D-nii Apponyi si consoți nu se gandescu 
la aceea, că reulu numai dela rădăcină se păte 
stârpi si că unu sistemu de guvernare reu nu se 
păte delatură fara de a resturnâ basele pe cari s‘a 
desvoltatu. Bine că moderații imputa guvernului, 
că n’are nici unu planu si nici o idea, acăst’a. 
păte se fia adeveratu in cătu privesce cestiunile de 
reforma justițiara, administrativa s. a., dăr’ nu se 
păte admite fația de acțiunea siovinistica maghia- 
risatăre, in care culminăza tăta politic’a interiăra 
a guvernului actualu.

Politic’a de maghiarisare, politic’a de a face 
că Maghiarii se apara mai multu de cătu sunt, 
politic’a de a esploată fortiele popăreloru nema
ghiare, spre a satură orgoliulu nationalu alu 
Maghiariloru, acăst’a si nu alta este bub’a bube- 
loru, acăst’a este in adeverii „spoiăl’a periculăsa", 
de care vorbescu moderații, acăst’a este principala 
causa că se esploatăza poporatiunea, că să se păta plăti 
miliănele, cari se arunca in ventu, pentru a salvă 
— aparinti’a esteriăra.

Dăca este că lucrurile să se schimbe mai spre 
bine, si să se inaugureze o politica financiara ra- 
tiunala, basata pe adeverat’a stare si adeveratele 
trebuinlie ale intregei poporatiuni din aceste tieri, 
atunci, după a năstra firma credintia, trebuie se 
cada mai antaiu sistemulu de maghiarisare, trebuie 
să se restărne acestu idolii, care a adusu tăte relele, 
de care suferimu adi fara esceptiune.

O politica intielăpta, sincera si folosităre recere 
iuainte de tăte respectarea egala si drăpta a tutu
rora factoriloru, cari constituiescu poterea unui stătu. 
Fara de acăst’a nu păte fi scăpare!

Dăca opositiunea moderata maghiara vede rada- 
cin’a reului si nu cutăza a cere estirparea ei, 
atunci cu atătu mai tristu pentru ea si pentru tiăra. Cu 
aceea că promite a respectă „drepturile legale" ale 
natiunalitatiloru nemaghiare si a apretiui nisuintiele 
loru la cultura, nu a disu inca nimicu. „Drep
turile legale" ale Romaniloru, Serbiloru s. a. in
cătu privesce natiunalitatea loru sunt nula si apoi 
promissiuni de acele, că ni se voru apretiui nisu
intiele la cultura, vedemu pe fiacare dî cum se 
tienu si se intielegu chiaru si de cătra membrii 
opositiunei moderate.

Judecandu după faptele loru antecedente, nici 
moderații maghiari nu voru avă poterea a se inaltiâ 
peste pasiunile natiunale, cari conducu astadi po
litic’a maghiara si de aceea nu credemu, că ar' 
potă dobăndi unu resultatu favorabilu, nici candu 
ar’ ajunge la guvernu.

Nu se păte negă de alta part*3, că manifestulu 
opositiunei moderate maghiare a datu o lovitura 
mortala politicei cabinetului actualu. O coalitiune 
intre opositiune si partid’a guvernului este adi im- 
possibila. Prin acăst’a se marescu siansele staugei 
estreme si este fărte lesne cu putintia că la viită- 
rele alegeri nici un a dintre cele trei partide ma
ghiare se nu aiba maioritatea. Atunci căderea ca
binetului Tisza va fi neincuugiurabila.

Cronic’a evenimenteloru politice.
Estragemu din a p e 1 u 1 u electoralu alu 

opositiunei moderate maghiare, 
despre care vorbimu mai susu, urmatărele:

„Nouele alegeri" — dice apelulu— voru decide despre 
aceea, că 6re să se mai continue er’a de tația a politicei fara 
de planu si impotente, a decadentiei economice, sociale si 

morale, care este unulu diu cele mai triste capitale ale is
toriei tierii."

„Situatiunea tierii este seridsa si ingrijitdre. Nemul- 
tiamire domnesce pretutindeni. Financele rele, economi’a si 
societatea in decadentia, organisatiunea de stătu nesuficienta, 
lipsa de idei si de planu la guvernu si de credintia si in- 
credere la poporu: acesta stare trista si neliniștitele e a se 
atribui mare parte politicei guvernului actualu. Opositiunea 
moderata va luptă cu aceea-si perseveranti’a si pe viitoru 
iu contra acestei politice."

„Actualulu guvernu u’a fostu iu stare a regulă finan
cele tierii. Aceste stau mai reu, că la venirea lui la cărma, 
t6te isvărele sunt secate si nu esiste nici unu planu pentru 
vindecarea reului."

„Urcarea continua a dariloru, contra tuturoru principie- 
loru financiare, esecutarea plina de sîcane si nemildsa a 
dariloru si timbreloru, procedarea arbitrara a organeloru 
financiare, contra carora statulu nu apera pe cetatianii sei, 
esploatarea unilatarala a iuteresseloru fiscale, fara crutiarea 
poteriloru economice ale tierii: acesta este caracterulU po
liticei financiare a guvernului de fația. Potemu 6re speră 
la o scapare pe acost’a cale ?“

„Si pre candu guvernulu esploatăza astfeliu fara cru
tiare poterea economica a poporului prin politic’a s’a finan
ciara nu e capabilii de a desvoltâ si o politica economica 
salutara. . . Intr’aceea poporulu seracesce si cămatari’a ’i 
suge si meduv’a, numerulu seu se impușinăza.

„O asemenea lucrare fara planu intalnimu po terOmulu 
justiției, care nu e nici buna nici eftina ... pe teremulu 
administratiunei publice găs>mu giurstari si mai triste, con- 
fusiune si disordine. . . Si pe teremulu instructiunei pu
blice observamu unu regresu ; organisatiunea inceputa la 
1868 a remasu neisprăvită.

Atitudinea fatala a guvernului, procedarea lui nesincera 
fația de parlamentu si tiara au sguduitu credinti’a poporului 
nostru in folosulu basei de dreptu publicu, creata prin Art, 
de lege XII 1867. .

A se multiami cu politic’a guvernului actualu ar’ in- 
semnă a se multiami cu decadinti’a nostra naționala si de 
stătu. A resturnâ bas’a esistenta de dreptu publicu ar’ in- 
semuâ a amenintiă esisteuti’a statului, de aceea opositiunea 
moderata va apera acest’a bas’a dualistica. . .

„Opositiunea moderata va respectă drepturile legale si 
va apretiui nisuintiele culturale ale cetatianiloru de natiuna- 
litate nemaghiara, ea se va strădui a regulă financele tierii 
prin impartirea buna a dariloru, economia s. a. prin reforme 
bune si practice pe tăte teremurile, aducendu ordiue si mora
litate in administratiune s. a.

In fine opositiunea provdca pe acei alegători, cari in 
dilele grave de fația ale demoralisarii si miclnimiei ’si voru 
fi conservatu independenti’a hotarirei, a-o spriglni. Căci nu 
e ertatu, că lu^rulu se ajunga acolo, că națiunea se nu păta 
alege decătu intre supunere neconditiunata si intre restur- 
nare temeraria".

De unu timpii incăce se vorbesce in C i s 1 a i- 
t a n i ’a austriaca multu de-o sdruncinare a c a- 
b i n e t u 1 u i Taaffe. Unu corespondentu alu 
diarului Cehiloru tineri, „Narodni Listy", anuntia diu 
Vien’a, că in cercurile influente de acolo s’ar’ con
sideră missiunea comitelui Taaffe că nesuccăsa. 
Cornițele Taaffe ar’ sci despre acăsta. Cătuva timpu 
inse până ce se va votâ budgetulu etc. nu se 
va face schimbare in ministeriu, deși a facutu rea 
impressiune la curte iatrelasarea unei manifestări 
de condolentia pentru Tiarulu. (Se scie, că ca- 
mer’a austriaca n’a facutu nici o enuntiatiune, pre- 
siedintele ei, polouulu Smolka, n’a voitu se pronunție 
nici unu cuventu de condolentia pentru Tiarulu.) 
Viitoriulu ministeriu ar’ trebui se stă totu peste 
partide si se continue a „împacă pe Poloni si pe 
Cehi". Cornițele C o r o n i n i ar’ fi viitoriulu 
ministru-presiedinte, Taaffe ar’ deveni guvernatorulu 
Boemiei si br. Haymerle ar’ trebui să se retraga. 
Clam-Martinitz ar’ intră in cabinetulu cislaitanu. 
Vederemo!

Diarele cehice au datu espressiune celei mai 
adânci întristări pentru mărtea Tiarului. „Politik" 



din Prag’a spune, că Maj. S’a Alesaudru III a tele- 
grafatu iinperatului Austriei, căruia i multiamesce 
pentru sentimentele de compătimire si ’lu incredin- 
tiăza, că pentru Russi’a si Austri a, cari trebuie să 
se semta legate prin numerăse si gloriăse su veniri 
comune, este bine, că ai de aci incolo se traiăsca 
intr’o intielegere neturburata, lucrandu la oper’a 
sustienerii pacei si a resolvarii problemei culturale 
a secuiului.

Neputinti’a, in care se afla guvernulu noului 
Tiaru de a-o sc6te la cale cu nihilistii, pare a-’lu 
fi induplecatu pe acest’a — dupacum spune „A- 
genti’a russa* — se faca diverseloru puteri eu
ropene propunerea de a-se intielege 
impreuna in privinti’a mesuriloru, 
ce ar’ trebui sâ-se iâ pentru sugrumarea partidului 
nihilistu si revoluționariu. Acăst’a propunere nu 
este de locu noua. Mai antaiu a esitu in anulu 
1872 principele de Bismarck, cu idei de a-se forma 
unu feliu de santa aliantia contr’a interna
ționalei si a socialiștilor u.“ 
Delegații celoru trei imperati se si intrunisera la 
Berlin in acestu scopu. Indata inse se despărțiră 
fara se fi potutu ajunge la vre-unu resultatu prac- 
ticu. Iususi principele de Bismarck recunosctodu iu 
urma nepracticabilitatea ideei sale, renunciă cu to- 
tulu la dens’a. După atentatele incercate asupr’a 
imperatului Wilhelm, a regiloru Italiei si Spauiei 
idei’a unei acțiuni europene contra revolutiunii a 
fostu de nou pusa pe tapetu de d-lu Canovas del 
Castillo, primu ministru alu regelui Alfonso. Astadi 
ide'a se pune pentru a trei a ăra pe tapetu. Nu 
este nici o indoiala, că propunerile Russiei voru fi 
primite din condescendenta numai din partea că- 
torva puteri conservațărie. Aceste puteri nu voru 
pregeta de siguru nici unu singuru momeutu de a 
incerca se influintieze in acestu sensu si asupr’a 
miceloru state neutrale, cum e Elveti’a si Belgi’a, 
unde aflara pân’acum celu mai siguru asilu toti 
urgisitii socialiști si nihilisti. Sunt inse si puteri 
mari europene, care de siguru nu voru face Rusiei 
plăcerea, ce-le-o cere, deărace in chipulu acest’a ar’ 
da cea mai cruda desmintire procederii urmate 
pân’aci in asemenea materia. Aceste state sunt 
Frauci’a. Itali’a si Angli’a, care voru refusa cate
goricii de a-se face gendarmii Majeațației Sale ru- 
sesci. Acdst’a o voru face cu atătu mai inultu, cu 
cătu tdte con^piratiunile nihiliste n’au nimicu de 
a face cu neajunsurile sociali, ce bantuescu Eu- 
rop’a.

Nihilismulu int’radeveru nu este unu productu 
economicu, nici o cestiuoe materiale : elu nare ni<fi 
o legătură cu conditiunile de căstigu nici cu referin
țele economice ale păturiloru de josu ale poporului. 
Bataliănele lui nu se recrutăza nici decătu din 
proletariatu, ci din clasele inteligente si avute. 
Nascerea nihilismului nu probăza altceva de cătu, 
că Rusi’a este celu puținu cu unu seculu inderep- 
tulu celorlalte state din Europ’a; ea are se trdca 
inca prin grău’a lupta, pe care Franci a a în
ceput’o la anulu 1879 ; si terribil’a privelisce, ce 
se desvălta astadi in Rusia, nu este de cătu 
„marea r e vo 1 u ti une“ sub form’a unei 
conspiratiuni generale, este lupt’a pentru drep
turile politice ale omului, pentru 
maturitatea de cetatianu. pentru libertatea indivi
dului etc. c’unu cuventu pentru tăte acele institu- 
tiuni, cari sunt consacrate inca de multu prin 
santulu dreptu alu proprietății si s’au prefacutu 
asia dicându in sânge si carne la cele mai multe 
dintre popărele civilisate ale Europei . , . Din 
aceste cause voru remană zadarnice ori-ce incercari 
de a sugruma nihilismulu cu forti’a politiana, fia 
ea rusăsca ori europdna. Imperialii Tiariloru va 
scapă de b61’a ce-lu bantue, dîce „Deutsche Ztg.“, 
numai ddca va delatura până si cele din urma 
cause, ce au produs’o, numai, dăca va satisface setea 
de libertate a poporului rusescu, care cresce in 
raportu directu cu inteligenti’a lui. Pân’atunci 
intiusulu imperiu moscovitu va continuă a fi tea- 
trulu unoru terribile evenimente, că acela, caruia ’i 
cadiă in fine victima imperatulu Alesandru II!

Diarele din Petersburg anuncia in continuu nu
merăse arestări de nihilisti, la care se găsiră sume 
considerabile de bani; si descoperiri de noue de- 
posite de dinamitu. La unulu dintre nihilistii ares
tați s’au gasitu — după cum se spune — 700 
de mii de ruble, ăra la ăltulu 20 de mii.

Diariului „Wiener Allg. Zeitg.® i se scrie din 
Petersburg, ca politi’a procede cu o energia atătu 
de febrile din causa, că înainte cu căteva dîle 
imperatulu a primitu dela comitetulu 
nihilistu din Petersburg o hartia, prin care 
î-se spune, că este osânditu la mărte, dăca in de- 
cursu de 6 septemani dela suirea s’a pe tronu nu

va dă poporului rusescu o constitutiune liberale. 
Se dîce, că Tiarulu ar’ fi gasitu acestu documentu 
provediutu cu sigilulu oficialu alu comitetului nihi
listu chiaru pe periu’a pe care dărme.

Se scrie mai departe acestui diaru, că p o p 
latiunea este f ă r t e iritata co 
tr’a nihilistiloru, ceea ce o arăta

U- 
n- 
la 

ori-ce ocasiune se presenta. Unu anume Grigorjeff, 
cumperandu dela unu colportoriu de pe strada 
portretulu imperatului omoritu. l’a ruptu; la ve
derea acestui faptu populatiunea l’ăr’ fi facutu nu
mai de cătu bucăți, dăca nu l’ar’ fi arestata politi’a. 
Este deajunsu unu esterioru suspectu de nihilistu 
pentru a irita populatiunea in gradulu celu mai 
mare. Acest’a este îndeosebi inversiunata contra 
studentiloru. Iu Charkow guvernatorulu a preve- 
nitu pe studenti despre temerea, ce o are in pri
vinti’a exceseloru possibile ale populatiunii. Ce 
mare efectu a avutu asupr a unoru persăne teri- 
bilulu atentatu, se p6te vedă mai bine din nurne- 
răsele cașuri de alienatiune mentale, 
ce a produsu in capitala. Este constatatu, ca tăte 
cașurile de alienatiune mentale, ce s’au intemplatu 
din diu’a atentatului (Domineca 1/13 Martiu) 
până Joui, sunt cașuri de „alienatiune religiăsa ;• 
nenorocitii, isbiti de asta băla, se răga si se în
china necontenitu.

Misteriosulu intunerecu, ce acopere perso
nalitatea omoritoriului impe
ratului, incepe a-se limpedi incetu, incetu. Elu 
se numesce Ielnitzki. A locuitu in strad’a Sim- 
birskaja Nr. 59. Astfeliu spune proprietarăs’a a- 
cestei case, că se numia chiriasiulu 
păruse cu I 
care ’lu recunoscu in person’a aceluia, care fă • paratului Alexandru II alu Russiei pentru t 6 t e tim- 
omoritu prin a dou’a bomba, aruncata asupr’a im- j p u r i 1 e. Pe Maiestatea S’a Alesandru Iii alu 
peratului. Se crede, ca acestu Ielnitzki este acelu Russiei ilu numescu siefu (Oberst-luhaber) alu acestui 
Stefanovici, de multe ,eri pomenitu in procesele regimentu de Ulani." 
nihiliste de pân aci ; acestu punctu inse nu este „Regimentulu de infanteria Alesandru Cesarevici, mare 
inca chiaru. duce si moBtenitoriu alu Russiei Nr. 61, va portă de aci

Laboratoriulu, in care au fabricatu nihilistii I incol° numele Alesandru III imperatulu Russiei, 
d i u a m i t u 1 u, s’a descoperitu in palatulu . . . 
Leuchtenberg. Acestu palatu, asiediatu 
lenga podulu celu albastru, in faci’a catedralei Isaac, 
a fostu mai ’nainte locuinti’a reposatei mare du
cese Mari’a Nicolaj&wna, soci’a principelui de Leuch
tenberg si astadi nu este mai de locu locuitu. Re- 
posatulu principe de Leuchtenberg era unu mare 
amicu alu chemiei si pentru aceăa ’si construise in 
palatu unu insemnatu laboratoriu. Acest’a sta a- 
cum neocupatu sub îngrijirea unui betranu custode. 
Cătiva studenti, aflandu despre acăst’a, rogara pe 
betranulu custode se-i lase a face studii chemice 
in laboratoriulu de sub paz’a s’a. Acest a fara sâ 
se târna de nimicu împlini cererea studentiloru. 
Aceștia fabricara aci dinamitu. Betranulu custode 
se afla astadi, dupacum se spune, in Finnland’a.

Diarele rusesci propunu feliu de fâliu de m i j- 
1 ă c e pentru a combate pe nihilisti 
in laintru si a-i supraveghia in afara. „Nowoje- 
Wreinja" cere mesuri repressive contr’a Elveției, 
pentru că ea dă asilu nihilistiloru, său dăca nu ru
perea relatiuniloru diplomatice, punerea de vama 
îndoita pe mărfurile elvețiano si la ocasiune bine
venita se încheie o conventiune cu Germani’a, prin 
care acăst’a se capete mana libera pentru a 
a n e c s â E 1 v e t i a (!) Alte diare propunu 
strămutarea capitalei la Moscva si închiderea c’unu 
cordonu militariu a vechei capitale infectate, si in 
fine confiscarea tuturoru caseloru, in care s’ar’ mai 
găsi mine său deposife de dinamitu.

Domnulu M a g n i n , ministrulu de finance 
francesu, respundiendu la o întrebare a d-lui D r ă- 
ă 1 1 e, constată marele succesu alu îm
prumutului de unu miliardu de franci. 
Nici-odata nu s’a facutu, dîce ministrulu, unu im- 
prumutu cu scopuri mai oneste si mai leale decătu 
de asta-data. Nimenui nu i s’a acordatu vre-o 
favăre deosebita si nu s’a facutu nici o pressiune 
nici asupr’a bursei nici asupr’a pressei. Impru- 
mutulu n’a fostu nici imprumutu de resboiu nici 
imprumutu pentru alegeri, ci a fostu unu im
prumutu alu păcii si alu lucrului, 
prpvediutu si pregatitu deja de multu timpu, . . 
Camer’a primi cu unanimitate o ordine de dî, care 
aprăba declaratinnile ministrului.

Diuarele intransigente, cari au glorificatu omo- 
rulu comisu asupr’a Tiarului Alesandru II au fostu 
pedepsite si adeca d. Secondignă, redactoru 
alu diarului „Le Citoyen“, a fost condamnatu la 
6 luni de inschisăre si 2000 de franci aihenda; 
L e c o e u r gerantulu aceluiasiu diaru a fostu 
condamnatu la 3 luni de inchisăre si 2000 de 
franci amenda; V 6 s i n i e r, redactoru alu dia-

Monitoriulu ăstei din Vien’a dela 24 1. c. con- 
tiene urmatări’a hotarire imperatdsca :

„In amintirea amiciției personale, ce m’a legatu pe 
Mine cu Maj. S’a repausatulu imperatu Alesaudrn II 
alu Russiei si in amintirea onorifica a deosebitei buna- 
v o i n t i o, care a dovedit'o fericitulu imperatu intotdâuna 

l ei, care dis- i a r m a t e i Mele, care dorescu se-o păstreze vecinicu, or- 
totulu din diu’a de 1/13 Martiu si pe donu, ca regimenttilu de Ulani Nr. 11 se pdrte numele im-

• 1 i . ............. _ _ _ . .

riului „Juvănal*, si „Vicois“, gerantulu diariului 
„La Revolution sociale*, au fostu condamnați la 
căte 6 luni de inchisăre si căte 2000 franci amenda; 
Rochefort, redactoru alu diarului „L’Intran- 
sigeant" si D e 1 p i e r r e, gerantulu diariului, au 
fostu condamnați la căte 1000 de franci amenda.

Marchisulu of. Hartington ministrulu 
colniiloru comunica, că cheltuelele res- 
boiului cu Afghanistanulu până la 
31 Martiu 1881 se urca după calculii cei mai noi 
la sum’a de 19,574.000 de punți de sterlingi 
(195,740.000 fl. v. a.), din care suma 4,038.000 
de punți s’au cheltuitu cu drumurile de feru con
struite la granitia.

Din M a d r i d u se scrie, că ministrulu afa- 
ceriloru străine va tramite in curendu represeutan- 
tiloru sei din străinătate o circulara, in care le va 
espune principiile politicei liberale, cari au adusu 
Ia guvernu cabinetulu S a g a s t a, aratanda-le, că 
actualulu guvernu spaniolu a intratu iu o g a s i u 1 u 
desvoltarii liberale si progres- 
s i s t e cu o incredere si hotarire cu atătu mai 
mare, cu cătu este pe deplinu, decisu se nadusiăsca 
cu o mana de feru ori-ce abusu de libertate.

Vien’a 20 Martiu 1881.

Franciscu Iosifu m. p.“m.

in

O adresa, subsemnata de Comitetulu 
propunea imperatului, ori se db poporului rusu 

ceruta pe dreplulu bî cu atâta staruintia, sâu bo 
la ori si ce. Imperatulu respunse prin ndue

Nihilistulu Dragomiroff relateaza lui Rochefort, 
privirea atentatului de la 1 Martiu :

„Alecsandru II a primitu inainte cu doue septemani dela 
mârtea s’a o impartasire misteridsa din partea Comitetulu 
revoluționam nihilistu.
esecutivu, 
libertatea 
fia gata 
esiluri.

„In urma atentateloru dela Moscua si din palatulu de 
earna, Europ'a intrega credea că nenorocit’a năstra partida 
e sdrobita pentru totdeauna. După atentatulu din palatulu 
de idrna ni s’au luatu, cu ocasia unei perchisitii, o suma de 
400,000 frauci, pe care nihilistii o depusesera la unu a- 
micu alu nostru, unulu din funcționarii palatului. Mai pu- 
temu adauge totodată, că nu se scie nimicu de sdrtea acestei 
sume, de vreme ce nu s’a facutu de ea mențiune nici in- 
tr’unu raportu ; probabilu der’, că politi’a si-a apropiat’o 
singura.

„Nihilistii au trebuitu se lucreze acum, spre a’si face 
din nou parale. De aceea se credea, că partida revoluțio
nara a adormitu.
unu ochiu. In opositie 
au incetatu nici odata 
mai lămurite. După ce 
mate imediatu de fapte,

„Bombele nu s’au 
firma, ci in Petersburg. 
tentatului Verei Sasulici 
ei, spre a nu cadă in manile persecutoriloru ei, 
s’a facutu si acum mare sgomotu 
unelte esplosive in Londra. In vreme ce politi a rusa era 
tienuta astfelu intr o incordare necurmata, oper’a se sevârsia 
in auim’a 
încheiere,

De aceea se credea,
Vedeți bine, că nu dormea de cătu cu 

cu asigurările diareloru nihilistii nu 
se faca imperatului relatiunile cele 
vediîi, că amonintiarile nu sunt ur- 
Tiarulu isi redobândi liniștea, 
fabricatu in Londra, precum se a- 

In tocmai precum cu ocasiuuea a- 
se respandise vestea despre arestarea 

totu asia 
cu pretins’a fabricare de 

In vreme ce politi’a

Petersburgului. Nu ve mai potu spune, dreptu 
decătu că bombele au fost încărcate de femei.

Satulungu 12/23 Martiu 1881. 

escesu in Satulungu.) 
dilele acestea, numite ale babeloru, 
de preste Carpati avă norocirea său 
intră in comun’a năstra Satulungu.

n u
din

(U 
Intr’una
unu romanu 
nenorocirea a
Acestu romanu se numea Miron Caproiu imbracatu 
nationalu, nascutu la 1851 in comun’a Cristiau 
langa Brasiovu, fost soldatu de cavaleria in armata 
austriaca, supraveghetoru clas’allla vama Predea
lului, de presentu supraveghetoru pe mosi’a „Bucov“ 
in Romani’a, proprietatatea d-iui Dr. Leon Cugler. 
Elu fusese tramisu, că se angajeze ămeni la lucru.



’. . . Acesta după ce împărțise sume de bani prin 
comunele Bacifalu si Turchesiu pe la ămenii, cari 
se angajasera la lucru, veni si in comun’a năstra 
Satulungu totu cu acelu scopu. Aci omulu si-a 
tîuutu de datorintia a se presentâ la cancelari’a 
comunala spre a spune: cine este si ce voiesce, 
vedi bine, că se nu devină cumva unu omu sus- 
pitiosu fatia de comuna. Din intâmplare nu era 
nimeni aci; merge la unu birtu, numitu „La 
Kikiriki" — era pe la 11 6re a. m., aci afla pe 
d-lu Ioanu Popoviciu, notariulu comunei si pe d-lu 
Niculae Cojocaru, subjudele comunei. Aci se re- 
comenda, cine este, spunendu totu-deodata si con- 
ditiunea, in care se afla, precum si cu ce missiune 
a venitu. De aci esu tustrei si mergu la cance
laria, că se incheie contractu cu lucratorii, pe cari 
’i tocmise. Până se vina lucratorii, omulu din 
cestiune face o visita familiei Popoviciu, de ăre ce 
’i era cunoscutu mai dinaintâ. De aci ese la mij- 
loculu drumului, unde așteptă pre lucratori, că la 
15 pași departe de cancelaria, candu deodata se 
pomenesce la spate cu 2 îngrijitori (părgari) dela 
cancelaria, ear sub-judele vine iute cu unu revol- 
veru in mana si ilu pune in peptu cu cuvintele: 
„Se nu te misei, că indata te o- 

. mo r u ! . . .“ Acăst’a o facil sub cuventu, că 
e „Tiandăra", tălhariulu acela de prin Basarabii, 
care fă prinsu si sa omoritu deja de multu; 
scopulu ia fost, se vede, că se-lu baneasca. Ilu ducu 
in cancelaria si aci, fara să se constate lucrulu, ’i 
spune că e arestatu. Arestatulu insista, se-i spună, 
că ce vrea cu elu. Atunci ilu intreaba, de unde 
este, (deși se recomendi-se dinainte); la aceasta 
arestatulu sc6te pasiaportulu si alte forme ce le 
avea, intre altele si o adresa dela stapanulu seu 
cătra Cvittner, proprietariulu fabricei de spirtu din 
Budila, in care ’i concede, că, la casu se nu-i a- 
junga banii ce i-a datu, se păta luă dela amintitulu 
atâta, căti ’i voru face de lipsa. Sub-judele nu 
voiesce a-se încrede, deși staruiea si notariulu că 
se-lu elibereze. — Vinu inca si vr'o patru ămeni 
din comuna si nota bene de frunte, cari marturi- 
sescu, că ’lu cunoscu cine e si prin urmare se-lu 
elibereze. Fația de acesti’a intrebandu-iu arestatulu 
de e satisfacatu, subjudele ’i dice: „Stai aci, se 
depesiezu la stapănulu t e u!“ dăr’ nu face nici 
asta, ci in cele din urma — vediendu, că nu i-a 
reesitu scopulu, pre langa tăte formele si dovedile, 
de care dispunea, avă încredere numai in cucierulu 
(visitiulu) respectivului suspitiosu, care ilu luă pe 
garanția (spre rușinea bietului omu) si numai asia 
s ăpă, perdiendu-si interesulu pentru asta data 
precum si încrederea in ămenii, pre cari voiea se-i 
angajeze. . . .

Eata dăra, d-le Redactoru, cu ce forme si cum 
se tractăza unu strainu, care intra in comun’a 
năstra, pusa sub supraveghiarea bravului nostru 
sub-jude, celu atătu de conscieutiosu, in cătu se 
ocupa si de afaceri, cari nici nu sunt de compe- 
tinti’a lui. Casulu de fatia servesce de lauda si 
comunei năstre si mai multu acelei partide, înaintea 
careia respectivulu se tăraesce că unu sclavu si 
care ilu pusese in acea funcțiune uumai cu trei 
dile înainte de a se intemplâ acăst’a ! ?

Dumitru Pana.

20 i v e r s e_
(A c a d e m i’a romana.) Sessiunea gene

rala a Academiei romane din anulu 1881 s’a 
deschisu la 10/22 Martiu a. c. si se va prelungi 
pena la 8/20 Aprile.

(Teatru romanu in Brasiovu.) 
După cum ne comunica d. Petculescu, directorulu 
trupei romane, ce a sositu acuma doue septemani 
in Brasiovu, caus’a intrerumperei representațiiloru 
este a se atribui impregiurarei, că nu-i sosise inca 
reinoirea concessiunei, pentru care s’a fost adresatu 
mai de multu la ministeriu. Delaturandu-se inse 
acăst’a pedeca d. Petculescu va dă de aci incolo 
mai multe representatiuni pe septemaua in otelulu 
Weiss, strad’a năgra, ear’ in dilele, candu sal’a 
redutei n’ar fi ocupata de cătra trup’a germana, 
va jocâ in acăst’a sala. Jun’a direcțiune promite 
a-si dă t6te silintiele spre a satisface tuturoru ce- 
rintieloru; remane numai, că si publiculu romanu se-i 
dă unu spriginu cătu mai mare. Dumineca săra 
se va repri sentâ „Paragraful u 37 său 
Palestin’a in Iasi“, comedia in 2 acte 
de Lupescu si„Nunt’a tieranăsca" de 
V. Alesandri. Representatiunea urmatăria va avă 
locu Marți săra, ear’ piesele se voru anuntiâ prin 
afisiuri. — Dorimu, că trupa romana se fia in- 
curagiata printr’o cercetare cătu mai numerăsa.

(E s p o s i t i a de tablouri.) In bi- 
seric’a St. George vechiu din Bucuresci pictorulu 
romanu d. G. Ioachimu Pompilianu aes- 
pusu tablourile sale, cea mai mare parte picturi 
splendide murale, cari ornăza interiorulu bisericei 
St. George-Vechiu. Elu a mai espusu inse in 
altarulu bisericei unu numeru insemnatu de alte 
tablouri si schitie dela pictur’a istorica si păua la 
pictura de geure. D. C. G. Poppovici ne spune 
intr’unu raportu tiparitu pe făia volanta, că intre 
tablourile murale din biserica este unu capu de 
opera tabloulu colossalu din cupola principala (de 
56 metri patrati) representandu pe „Christosu bine- 
cuventandu pamentulu". Compositi’a tabloului, 
gruparea personageloru in numeru insemnatu, colo- 
ritulu figureloru arangiamentulu si colărea vest- 
înmteloru sunt admirabile. Pe langa acestu tablou 
se distingu prin frumsetia si arta tablourile: „Co- 
borirea de pe cruce" cu pendant-ulu „Punerea in 
mormentu" apoi „Christosu in temnitia" si „Restig- 
nirea s a. s. a. In altaru se afla espusu frumo- 
sulu tablou alegoricu lucratu pe pauza, care repre- 
senta „Adeveruln si lumin’a invingându minciun’a 
si iguoranti’a." Si acestu tablou face multa onăre 
pictorelui — dice d. raportoru Poppovici. Că pic
tura istorica se afla espuse in altariu doue mari 
tablouri: „Mircea si Solii" si „Juramentulu lui 
Mibaiu in cas’a banului Mant’a." Intre aceste este 
si portretulu Domnitoriului Carolu in mărime natu
rala. Pictorulu Pompilianu a espusu si copie de 
ale sa’e, cari le-a lucratu in Rom’a, pe candu era 
tâneru. Astfeliu erau espuse copie după Raphael, 
Guido Reni (Beatrice Cenci si Mater Dolorosa) si 
portretulu Virginei Lebruu (de ea insasi). — In 
fine mai sunt de a se memorâ schitiele espuse in 
mare numeru. D. Pompilianu avă fericit’â idea de 
a pune pe panza căteva din datinele si moravurile 
de odiniăra ale tierii. Cine nu va remană miratu 
si speriatu chiaru privindu schitiele, cari representa 
diferitele pedepse si corectiuni ce se aplică in tim- 
pulu domniei fanariotiloru si regulamentului or- 
ganicu ? Si cine nu va apreciâ binefacerile civili- 
satiei, căndu va privi „Pecetluirea," „Expunerea 
femeiloru criminale," „Taierea maneloru," „Batai’a 
la spete" si in fine „Jugulu" pedăpsa aplicata 
acelora, cari nu mergea la Biserica! E de regre- 
tatu, că adi a disparutu pedăpsa ce se aplică de 
consistorii femeiloru, cari voiau se divortieze. 
(No. 20). Dăue frumăse schitie sunt acelea intitu
late „Scăl’a in timpulu fanariotiloru," de unu fru- 
mosu coloritu si o nimerita compositie precum si 
atitudinea persăneloru, mai cu săma a dascălului 
grecescu; si „scăl’a in timpulu constituții," — D. 
Popovici termina rogandu pe pictorii noștri ro
mani, de cari avemu multi buni, a imită esem- 
plulu d-lui Pompilian si a arangiă din timpu in 
timpu asemenă expositiuni.

(Conversiunea obligatiuniloru 
rurale romane.) „Monit. of." aduce la 
cunoscinti'a detentoriloru titluriloru provisorii pur- 
tandu numerulu de ordine dela No. 1 până la No. 
620 inclusivu, emise de tesăuru pe temeiulu legei 
din 18 Aprile 1880, pentru conversiunea obligati
uniloru rurale, că, cu incepere de Luni 16 (28) 
Martiu 1881, cassieri’a centrala va emite obligați
unile definitive cuvenite titluriloru provisorii susu 
aratate. Sunt dăr’ invitați detentorii titluriloru 
provisorii cu numerile de ordine de la 1 până la 
620 inclusivu, a se presentâ cu titlurile provisorii 
de la 16 (28) Martiu înainte, in tăte dilele de 
lucru, dela ărele 11 diminătia până la 3 după 
amădi, la casieri’a centrala, spre a’si primi, contra 
loru, obligațiunile definitive, la cari au dreptu. 
Detentorii de titluri provisorii din districte, voru 
depune titlurile loru la casieriile generale, cari le 
voru emite recepise cu talonu, in bas’a carora voru 
avă dreptu a primi, după diece dile celu multu, 
obligațiunile ce li se cuvinu. Totu-deo-data se 
face cunoscutu, că in curendu se va preschimbă 
si restulu titlu’iloru provisorii purtandu uumerile 
dela 620 înainte.

(Societatea vegetariana din 
Pari s.) Vegetarianismulu, adeca intrebuintiârea 
planteloru pentru aliraentatiunea omului începe 
a se intinde. La Paris, ne spunu diarele științifice, 
sa fondatu o Societate invetiata, care sub titlu de 
„Societate vegetariana din Paris", 
urmaresce scopulu cercetării regimului alimentam 
celu mai folositoru pentru speci’a umana. Presie- 
dintele acestei asociatiuni, D. doctore Abel Hureau 
de Villeneuve a devenitu vegetariauu in urm’a 
unoru atacuri de reumatismuri articulare, de care 
mai multi dintre moșii sei au muritu. Cautandu 
se suprimeze intr’insulu productiunea acidului uricu, 
care este caus’a reumatismului gutosu, s’a lasatu 

de a mai mânc’a carne. După căti-va ani de ali- 
mentatiune cu totulu vegetala, doctorele s’a vinde
cata de reumatismu si si-a redobândita sanetatea. 
De atunci invetiatulu doctore a devenitu celu mai 
infocatu aperatoru alu 1 e g u m i s t i 1 o r u. 
Intr unulu din discursurile sale asupra vegetarianis- 
inului, doctorele legumistu dice: „Este ăre vre- 
unu temeiu de a crede, că, dăca nu va manc’a cine
va carne, nu va pută se muncăsca cu putere la lu
crări grele? Mai antaiu voiu respunde, că anima
lele care indura mai multa obosăla suntu vegetariane. 
Boulu, calulu mănca numai vegetale, cu tăte, că 
stomaculu loru este fărte capabilu de a digera 
carne, de ăre-ce femelele tuturoru auimaleloru erbi- 
vore au obiceiulu de a’si mănca propri’a loru pla
centa. Carnivorele, că leulu, tigrulu si pisic’a, 
potu se desvolteze, in fărte puținu timpu, o vigăre 
mare, inse, energia loru nu durăza si ’si petrecu mai 
tăta viati’a culcate.

Cu privire la omu, D. de Villeneuve observăza, 
că alimentele idrocarbonate servescu mai multu 
pentru forti’a musculara. — Alimentele azotate 
suntu negresitu fărte folosităre. Inse substantiele 
azotate, adauge invetiatulu medicu, nu se gasescu 
numai in carne. Multe substantie vegetale, precum 
grăulu, porumbulu, mazerea, lintea, ciupercile, cu- 
prindu o cătătime notabila. Branz’a cuprinde, in 
greutate egala, mai multu de cătu carnea. Prin 
urmare nu este de temuta că se va lipsi cine-va 
de alimente azotate, dăca nu va consumă carne. . . 
Este fărte sigurii, că amblandu cine-va multu, păte, 
fara se mănce carne, se fia sanatosu, tare, vertosu. 
inteligentu si bravii. Multi ămeni, cunoscuti prin 
energi’a ioru morala si forti’a loru fisica, au ur
mata regimulu recomendatu de Pitagora, Plutarcu, 
Newton, Milton, Bernardin de Saiut-Pierre, Franklin, 
Montyon, care au traitu până la adânci betranetie, 
nu mancau carne. Presiedintele Lincoln, a cărui 
statura era gigantica, forti’a musculara colosala si 
energi’a neînvinsa, era vegetariauu. Trapistii (călu
gări), cari nu mancă nici-odata carne, dăra care 
muncescu la aeru, suntu renumiti pentru longevi
tatea loru. In timpu de doue-dieci si siepte de 
ani, nu s’a observata la monastirea „Grande Trappe" 
nici unu casu de apoplecsie, de anevrismu la anima, 
de idropisie, de guta, de pătra său de canceru." 
D. Hureau de Villeneuve semnalăza inca periculele 
ce păte infațisiâ carnea, candu se afla intr’insa 
germini de băle parasitare; elu conchide afirmandu 
că candu cine-va dispune, afara de leguma, de 
lapte, untu, branza, si oue, are medilăce de ali- 
mentatiune plăcută si intarităre. Că esemplu, cum 
că păte cine-va să se. nutră8ca cu vegetale si cu 
brânzeturi, si cu tăte acestea se fia sanetosu, tare 
si se traiăsca multu, se potu cita si călugării ro
mani, intre cari se afla multi betrani aprăpe cen
tenari. „Rivist’a scient.")

(Teatrulu din Nizza arsu.) Teatrulu italianu din 
Nizza a luatu focu in 23 sera, indata după începerea re- 
presentatiei operei „Lucia11. Foculu a isbucnitu in urm’a 
unei esplosiuni a gasului aerianu. Fărte multe persăne s’au 
nenorocitu. Foculu abia s’a potutu domoli pe la ărele 10. 
La 3 ăre diminătia au fost scăse din intru vreo 95 de ca
davre si transportate in capel’a din cimiteriu. După esplo- 
siune a fost pentru momentu întunecime mare in teatru. 
Impressiunea a fost teribila, consternatiunea generala. O 
familia intrega de 5 persăne si alta de trei persăne s’au 
nenorocitu Bassistulu Cottoin e mortu. Cantarăti’a Bianca 
Donadio abia a potutu scapă din teatru prin intunerecu si 
iu costumu. Impresario Stracosiu este usioru ranitu. S’au 
deschisu subscriptiuni pentru familiele nenorocite.

(Socialiștii in Iași.) Amn spusu in 
numerulu trecuta — scrie „Curier. Bal." — că d.* 
dr. Russel împreuna cu mai multi socialisti-nihi- 
listi (asta-di suntemu informați, că sunt in numeru 
de 7), toti străini, au fost arestați, in urm’a 
perchisitiunei făcute la d. dr. Russel, de d-nulu 
procuroru si de d. judecatoru de instrucție, cu care 
ocasiune s’au gasitu mai multe harții compromitie- 
tăre. Aflamu, că asemenea s’a confiscata o mica 
tipografia, infiintiata de socialiști, in care se im
primau diferite proclamatiuni in limb’a rusa si ro
mana, si in care s’au gasitu si nisce sigiluri. In- 
structi’a se urmăza. Cătu despre sgomotulu, că si 
nisce profesori si studenti au fost arestați, putemu 
spune cu sigurantia că nu’i adeveratu.

Convocare.
P. T. Domnule! Pentru de a corespunde la 

apelulu făcuta de comitetulu centrata din Sibiiu in 
caus’a alegeriloru dietale se va tienă aici in Bra
siovu, Dumineca in 22 Martiu v. (3 Aprile) a. c. 
in sal’a hotelului Nr. 1, la 3 ăre p. m., o a d u- 



nare generala a tuturoru a 1 e- 
gătoriloru romani din t6te cercurile 
electorale ale comitatului Brasiovu.

La acăst’a adunare ești poftitu a luă parte si 
a stărui, ca să se infatisieze si alegătorii din acea 
comuna, conformu consemnariioru făcute.'

Adunarea se va ocupă cu obiectele cuprinse in 
urmatorulu

Programu:
1. Deschiderea adunarei.
2. Alegerea unui presiedinte si a 2 notari 

ad hoc.
3. Constituirea alegatoriloru intr’unu singuru 

clubu sub numirea: „Clubulu alegătorilorn romani 
din comitatulu Brasiovului*

4. Alegerea comiteteloru cercuale, cari la unu 
locu voru formă comitetulu centralu de acțiune. 
(Cerculu I. alu Brasiovului alege 6 membri, Cer- 
culu II alu Brasiovului 9 membri, cerculu III alu 
Saceloru 5 membri; Cerculu de susu 5 membri 
din sinulu loru.)

5. Adunarea alege din membrii comitetului unu 
presiedinte alu Comitetului centralu, care va fi 
totu-odata si presiedintele Clubului pe proximii 
trei ani.

6. Opinionarea adunarei in privinti’a procederei 
Romaniloru la alegerile dietale din acestu anu.

7. Alegerea delegatiloru pentru conferinti’a 
convocata la Sibiu pe diu’a de 12 Maiu st. n. a. c.

8. Propuneri.
Din conferenti’a mai multoru alegători romani 

tienuta in Brasiovu la 8/20 Martiu 1881.
loanu Lengeru, Dr. Nicolau Pop,

presiedinte. secretarii!.

Irx-vitaxe.
Clubulu electoralu din comitatulu T u r d ’a. 

A r i e s i u invita pre toti p. t. alegatorii romani 
din t6te 4 cercuri electorali (Turd’a, Trascău, M- 
Ludos, Felvinfz) la adunarea, ce se va tiend in 
Turd’a la 9 Aprile 11 6re a. m. in localitățile 
clubului.

Turd’a in 23 Martiu 1881.
Dr. Ratiu.

Convocare.
Subscrisulu amu ou6re a invită pe toti ale

gătorii romani din cerculu electoralu alu B a i e i 
de Crisiu, se participe la conferenti’a, ce se 
va tiend in 7 Aprile st. n. in locuinti’a subsem
natului, in Bradu, la 10 6re antemeridiane; pentru 
a ne intielege in caus’a alegerei de deputatu die- 
talu pe venitoriu.

Bradu 26 Martiu n. 1881.
Nicol. I. Miheltianu

in contielegere cu mai multi alegători romani.

Sohodolu 1 Martiu 1881.
(Multiamita publica.) „Suum cuique tri- 

buere.1* Stima si recunoscintia se aduce prin acăst’a anime- 
loru maranimdse, cari au contribuitu pentru reedificarea S. 
ndstre biserici gr. cat. din Comun’a Sohodolu. Si auumitn 
din opidulu Abrudu, s’a colectatu prin subscrisulu dela 
Domnii:

loanu Tabacoviciu comerc. 2 fl. v. a. ; Diouisiu Ada- 
moviciu preotu gr. or. 1 fl. (taler.) D. Manoviciu preot, 
gr. or. in Carpenisiu 1 fl (taleru) George Ivascu Comerc. 
2 fl. Iosifu Crisianu adv. 2 fl. Gelei Calmanu jude reg. 
2 fl. Alesandru Filipu adv. 1 fl. 50 cr. Dionisiu Balosu 
Comerciante 1 fl. Dr. Nagy Kâroly 1 fl. Lorintzi 1 fl. 
Tobiasiu Carolu 2 fl. Iustinianu Filipu 1 fl. Persianu 
Marton 1 fl. Knoblochu 2 fl. Lucaciu 1 fl. Ana ved. 
Siedaroia 1 fl. Pâlfi camer. montanu 1 fl. Goorge Boeru 
controloru mont. 1 fl. Artemiu Trifanu" 1 fl. Andreiu 0- 
prea preotu gr. cat. in Nosc’a 1 fl. d-n’a Elena Baritiu 
1 fl. Negrea Macaveiu 1 fl. loanu Balta 1 fl. d-n’a Iu- 
liana Vasiu ved 1 fl. Maria Peterâia 1 fl. (taler.) Mali 
Boeru 1 fl. (taler.) Michaiu Gobel 1 fl. Maria Gontioi 
1 fl. Mera George 1 fl. Mera Nicolae 1 fl. Sofia Veg. 
1 fl. Alesandru Lazaru 1 fl. Petru Mladinu 1 fl. D. 
Oelberg comisaru montanu 1 fl. Dorobantu loanu 50 cr. 
Ioann Fauru 1 fl. Iâno Iosef 1 fl Nicolau Cirlea 1 fl. 
Gliichsel 1 fl. (taler) Stefanu Hazu 1 fl. Nicolau Vladu 
apothecaru 50 cr. Seb. Henzel 20 cr. I. Popu 50 cr. 
I. ComBia 50 cr. D. Comsia 50 cr. I. Comsia 50 cr. An- 
gelu Popoviciu 50 cr. loanu Pak 50 cr. Poza Aitoi 60 cr. 
loanu Feru 50 cr, Ferentiu Giurchejcu 50 cr. Elena Pe- 
troviciu 10 cr. I. Draia 50 cr. Iul. Mitiu 50 cr. Manea 
Sofia 50 cr. Liu’a Dondosiu 50 cr. Banda Berchi 50 cr. 
Dionisiu Siulutiu 50 cr. Ales. Mekei 50 cr. tîrmeBi Ka- 
roly 60 cr.

Borz’a Aronu 60 cr. Ios, Ispasu 80 cr. Nic. Bo- 
baru 50 cr, Moise Tomusiu 50 cr, N. Crisianu 20 cr. 

I I. Danciu 10 cr. Saveta Babutiu 10 cr. Ana Mirzea 10 cr. 
! N. Furduiu 10 cr, G. Manăa 10 cr. Ales. Tumosiu 30 cr.

Moise Iurc’a 20 cr. I. Cosma 20 cr. Avram Morariu 
20 cr. I. Sicoe 20 cr. Ilie Cioranu 30 cr. Balutiu Ir-

' fann 10 cr. loji Motora 30 cr. N. Anca 10 cr. Ana 
Todoru 10 cr. G, Danciu 10 cr. Ales. Telki 20 cr. Gon- 
dol Iosc’a 30 cr. Soho Carol 30 cr. Daniel Dorco 30 cr. 
Sofi’a Hazu 20 cr. Ana Mestecanu 20 cr. Diouisiu Glo- 
danu 20 cr. Elisabeta Furduiu 40 cr. Iulian’a Siulutiu
40 cr. N. Letern’a 20 cr, N. Todoru 20 cr.

(Va urma.)

Cnrsulia. la bura’a cLe ‘Vien’a
din 24 Martiu st, n. 1881.

Rent’a de auru un Imprumutulu cu pre
gara .... 112.90 miu uug. . 111.56

Imprumutulu’ cailoru Dosurile p. regularea
ferate ungare . 128 — Tisei si a Segedin. 108.—

Amortisarea datoriei Rent’a de harthia aust. 73.95
cailoru ferate de ostu „ de argintu „ . 75.10
ung. (l-a emissiune) 85.60 „ do auru „ 92.60

dto. (Il-a emissiune) 102.50 Losurile din 1860 . 129.75
dto. (IlI-a emissiune) 88.25 Acțiunile bancei austr.-
Bonuri rurale ungare 96 25 ungare 804.—
dto. cu cl. de sortare 95.— „ bancei de creditu
Bonuri rurale Banat- ungare 267 25

Timis...................... 95 25 „ bancei de creditu
dto. cu cl. de sortare 94.- austriaco . 295.—
Bonuri rurale transil Argintulu —.—

vane .... 94 70 Galbini imperatesci . 5 50
„ croato-slav. . 97 — Napoleond’ori 9 27

Despăgubirea p. dijm’a Mărci 100 imp. germ.. 57 10
de vinu ung. . 94.25 Londr’a. . 117 20

Cur sulu de Eucuresci 
dela 11/23 Martiu 1881.

Valori Scadenti’a Cu- Cum- Vindepâneloru pera

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

1 Apr. 1. Ort. 81.7a 82.7,

rurale................................. 23 Apr. 23 Oct. 91-7» 92J/,
105.7,8°/0 Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul, 104.7,

6°/0 Oblig, cailoru for. rom. 1 Iuliu 94.90 —.—
7°/o Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 102.7x 103,7.
7°/o „ „ urbane idem 96.— 97.—
8°/o Imprum. municipalu . . idem 101.72 102,7,
Oblig. casei de pensiune (lei

300 , dobănda 10 lei). . . 1 Maiu 1 Nov. 203.— 207.—
Losuri municipale (20 lei) . . cu premie 27.— 28.—
Act. Bancei Naționale rom. . . 
Auru contra argintii.............

1 Ian. 1 Iul.
74-%
74 7o

ioi'.78
101.7bAuru contra bilete hipotec. .

Auru contra bil. de Banca nat.
Florini Val. Austr................. A 2 15 2 16

Fretlurlle cerealeloru
iu piati’a Brasiovului din 25 Martiu 1881.

Hectolitro. fl. cr. Hectolitro. fl. cr.
fruntea . . 8.30 Mazerea . . 4 B 6 50

Granu midiulocu . . 7.80 Lintea . . ■ • 9 60
de diosu . . 6.70 Fasolea . . • f 4.—

Mestecatu .... 5.90 Sementia de inu . 10 70
Secara j fiomăsa . . 5.70 „ de cânepa 5.10

f de midiulocu 5.50 Cartofi . . 1.30
n . f frumosu . . 4.—

de midiulocu 3.60
1 Chilo . fl. cr.

Carne de vita —.44
f frumosu . , 1.90
1 de midiulocu 1.80

„ de rimatoriu
„ de berbeceOvesuli —.—

Porumbulu . . . . 3.30 100 Chile . fl. cr.
Meiu 
Hrișcă

........................... 5.40 Seu de vita prospetu 
„ „ „ topitu

35 —
48.—

5—6 de care suferu
multi din tote clasele poporului

B61’a incepe cu mici neregularitati de stomacu ; cari 
negligendu-le ataca totu corpulu precumu si rerunchiJ, fica- 
tulu, in genere intregulu sistemu de mistuire, si de care nu
mai mdrtea scapa pe omu. In cele mai multe cașuri pa- 
tientulu nu este consciu de bdl’a s’a. Deca inse patientulu 
se intreba pe sene, atunci lesne p6te află, unde diace si care 
este bdl’a s’a.

întrebate : Simtu drecari doreri, apasatura, greutati de 
respiratiune după mancare ? Semtu vr’o greutate si ame- 
tiela ? ’Mi suntu ochii galbini ? Nu vedu dimineatia, la 
deșteptare limb’a, gătulu dinții acoperiti de-o materia cleidsa 
impreunata cu unu gustu reu alu gurei ? Am doreri la 
cdste, seu la spate î Nu am unu semtiu la partea drepta 
că si candu ficatulu se ar’ mari î Este o slabitiune, seu 
ametiela, care me cuprinde redicaudn-me in susu î Este se- 
cretiunea renichiloru mai multu, seu mai pușinu vapsita si 
lasandu-o unu bre care timpu intr’unu vasu se formesa o 
grosela (că drojdia) la fundulu acestuia î După mancare 
este mistuirea in legătură cu imtlarea pântecului ? Produce 
venturi si răgăiala ? — Aceste diferite simptdme nu se i- 
vescu de-odata, ci unele chinuescu cătuva timpu pe suferin
țele si suntu premergători unei bdle fdrte durerose.

Deca unu timpu mai indelungatu nu se da atențiune 
bdlei, causeza o tuse seca impreunata cu greatia. După unu 
timpu inaintatu devine pielea uscata si de o coldre bruna, 
manile s picidrele voru fi continuu acoperite cu o suddre 
rece, cu câtu ficații si renichii devinu din ce in ce mai bol
navi, aparu si dureri rheumatice, candu atunci tratarea obici
nuita nu mai ajuta de locu.

Este de mare importantia, că acdsta bdla să se caute 
de timpuriu, chiaru la aparinti’a ei, ceea ce prin puținu medi- 
camentu se pdte delatură astufeliu, că ăpetitulu se revină si 

organele de mistuire se fuuctioneze rcgulatu. Bdl'a se nu- 
mesce: „Bdla de ficat u“ si adeveratulu si celu 
mai siguru remediu este : „Schâker - Extract", o 
preparatiune vegetabila, care se face in America pentru pro- 
prietariulu A. I. White la New-York, London si Frankfort. 
Acestu medicamentu petrunde radacin’a bdlei, pe care o dela- 
tura prin intregulu sistemu.

Deposite inBrasiovu'. Friedr. 
Stenner, Eduard Kugler; Aradu-, 
Ferd. Csaja, Math. Rozsnjai; Buda- 
pest’a-. Josef de Tărok, Konigs- 
gasse 7; Orado’a-maro: G. Nyiri, 
Barmherzigen; Sibiiu: August 
Teutsch; H.-Mezo-Vâsârhely: Jul. 
Kiss; Caransebosiu: I. F. Miiller; 
Ctusiu'. J. Bird, Nic. de Szeky; 
Oravitia: A. C. Knobloch; Szege- 
din: Alb, Kovacs; Wersietiw, G. 
Bienerth, Droguistu.

Proprietariu A. I. Wllite; 
Agentura principala si en gross 
pentru Ungari'a, TransUvani’a si 
Croația la Josef de TorBk, 
Farmacistu in Budapest a, Konigs- 
gasse 12.

C. r. escl. priviliglatu 3—10

Taciunu de masa Patenta-Ornatu.
T a c â-m ulu-Patentu-Ornatu csto celu mai nou, elc- 

gantu si celu mai bunu pentru intrebuintiarea de tote dilole. 
Este neaparatu cea mai frumosa împodobire pentru fiacare menagiu. 
Fiacare bucata din taeamulu mai josu notatu este ornata cu câte 
o i m i t a t i u n e de petra scumpa, precumu: A m e- 
tliyst, Opalu, Sap bir, Rubin u, Smaragd otc. 
Tote aceste obiecte suntu fabricate dintr’unu inetaiu de totu albu, 
că argintulu, care cliiaru după intrebuintiare de mai multi ani ’si 
conserveza colorea argintului, pentru care se garau teza 
10 ani. Urmatorele 24 bucăți Tacâmuri-Patentu- 
Ornate costa la olalta numai fl. 3.75 si adeca:

6 Bucăți Cutîte de masa-Patentu-Oriiate. 
Furculitie de masa-Patentu-Ornate. 
Linguri de inasa-Patentu-Ornate. 
Linguritie de cafea-Patentu-Ovnate.

MB.

6 
6 
6

Laolalta 24 Bucăți pentru pretiulu admirabi/u eftinu numai de 
âQ jX pre lenga Garanti’a bunei cualitati si că

• ® ’si conserva coldrea alba. Mușterii, cum-
perandu deodata 48 bucăți din acoste tacâmuri, le primoscu 
iu Cartăue 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 fasouulu goticu fl. 2.25parechea; 
totn acelea cu gravur’a cea mai fina fl. 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 
cu capaculu cu arcu fl. 1.25; Dopuri pentru butelii cu figu 
comice 3 bucăți 60 cr.; si inca una miie alte obiecto. 
10 ani garanția pentru, câ tbte mărfurile conserva culbrea 
alba, cătu si pentru qualitatea loru cea mai buna.

Comandele se efectueza promptu si consciintiosu contra 
rembursa (Nachnahme) seu dupo tramiterea baniloru si scri
sorile suntu a se adresa la
EXa-A."CT Depositori generali,

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

falsificatiunea se va pedepsi pe calea legei.

BB

Preuiiatu la espositiunea din Gratz 1880.
MORIM TRJOSVÂRY 

Depositulu fabricei de incaltiemente, 
Budapest’a} Konigsgasse 1, in cas’a Bar. Orczy.

Fentru. d.ame:
Pantofi de casa din lasting si pele cu elasticu fl. 1.80 ; Pan

tofi pentru promenada, moderni 11. 2 20; Pantofi-Regatta cu a- 
grafe din lasting seu pele, fasonulu celu mai modernu 11 2.70; 
Pantofi-Regatta cu pele de lacu, si talpa ’/, 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 elașticu, din lasting cu vâr
furile diu pele de lacu fl. 2.70; Ghete din lasting înalta croite 
cu vârfurile din pele de lacu, tocuri-Rococo, fasonulu celu mai nou 
11. 3; Ghete din lasting croite in forma de anima, talpa ’/„ grosa, 
tocuri-Rococo, fasonu elegantu fi. 3.20; Ghete diu pele chagrin, 
talpa tîntuit’a, croite inaltu, celu mai finu adjustate 11. 3.20

4-7 Fentru domni:
Ghete din chagrin tare cu tălpile tari fl. 3.80; Ghete de vacsu 

cu pele chagrin, tălpile duple cu siurupuii 4 fl. Ghete (de vacsuîtu) 
cu talpa tare dupla, prima qualitate 11. 4,20; Ghete din pele de 
mânuși, celu măi 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 11. 4.— 
Cisme din pele de vacsn seu chagrin, Carimbi inalti, talpa dupla 
cu siurupuri 11. 10; Ghete pentru baiati din pele do vacsu seu 
chagrin fl. 2.40, Ghete pentru fetitie din lasting său pele 11. 1.80 
— pena la fl. 2 40 — Ghete de copii dela GO cr. pena la fl. 1.20.

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