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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 fbiei 

nâstre, a cărora abonamentu espira la finea lui 
Martiu a. c. a grăbi cu reinoirea lui, câ espeditiunea 
fdiei se li se p6ta 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 lanu- 
ariu 1881 de trei ori pe septemana.

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

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

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

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

Esemplare complete dela inceputulu 
anului 1881 se mai afla.

Recunoscerea Regatului romanu.
Brasiovu 9 Aprile n. 1881

Regatulu romanu este recunoscutu de cătra tdte 
poterile europene, precum si din partea marei re
publice americane. „Inca nu s’a vediutu, câ unu 
Regatu nou se fia recunoscutu de t6te poterile 
intr’unu timpu atătu de scurtu", dise in camera d. 
ministru de esterne Boerescu, si prin acâst’a sem
nală marea importantia a faptului pentru Romani. 
„Poternu", dise d. Boerescu „câ Romani se fimu 
mândri de actulu nostru dela 14 Martiu si de rno- 
dulu cum elu s’a recunoscutu si legitimatu de po
terile europene.— „Meritulu" adause elu „vine nu
mai natiunei romane, care a probatu lumei intregi, 
că ea este dâmna de rangulu ce a luatu."

Intr’adeveru, ddca Români’a, a căstigatu in 
timpu atăta de scurtu simpathiele Europei intregi, 
acdst’a este a se multiamf numai valârei si insusi- 
riloru emininte ale poporului romanu. Astadi Ro
manii, pe cari înainte numai cu câțiva ani press’a 
austro-ungara ’i luă in batjocura si cari cu deose
bire din partea maghiara erau priviți câ unu po- 
poru lasiu, pe care l’ar’ potâ luâ la g6na c’unu 
batalionu de honvedi, sunt recunoscuti de t6te po
terile câ unu eiementu de ordine si de civilisatiune 
in Orientu, câ unu poporu vigurosu, care merita în
crederea deplina a Europei. Mândru trebuie se fia 
ddr’ fiacare Romanu de marile resultate dobândite, 
de recunâscerea missiuuei civilisaidre a poporului 
romanu dela Dunăre si Carpati.

Unu semnu fârte imbucuratoriu pentru viitârea 
desvoltare a elementului romanescu este amicabil’a 
atitudine a Austro-Ungarei fația de noulu regatu 
romanu. Inca de pe timpulu candu era cornițele 
Beust ministru de esterne alu monarchiei s’a obser- 
vatu in cesliunea serbăsca, că Austri’a incepe a se 
emaucipâ de politic’a tradiționala, care era îndrep
tată in contra desvoltarei de sine statatdre a popd- 
reloru creștine din Orientu. Cornițele Audrâssy a 
favorisatu acestu curentu, deși câ Unguru, voiea se 
tiena contu totodată si de veleitățile suprematiste 
ale Turciei. Ministrulu de esterne actualu br. 
Haymerle inse se pare că voiesce se-o rupă defi- 
nitivu cu politic’a nedecisa, care aci mergea cu 
popârele orientale, aci cu Turcii si recunbsce că 
interessele imperiului numai asia se mai potu 
aperâ cu succesu in viitoru, ddca politic’a austro- 
ungara va imbrațiosiâ caus’a popdreloru atătu in 
intru cătu si in afara. Torentului naturalu alu 
desvoltarii natiunalitatiloru Austri’a numai are po- 
terea de a i se opune, de aceea va trebui se indte 

cu elu. Cei din Vien’a sciu bine că celu mai mare 
periculu ar’ fi adi pentru Austri’a candu s’ar’ in- 
cercâ a continuă politic’a orientala traditiunala.

Intre politic’a esteriâra si interiâra a unui stătu 
trebue se esiste o legătură strinsa. Nu se pâte 
câ Austro-Ungari’a in afara se apere principiulu 
natiunalitatii ear’ in intru se ’lu suprime. Este 
dâr’ o consecentia neinlaturabila a politicei ami- 
cabile inaugurata fația de Romani’a, câ si ele- 
mentulu romanu din monarchi’a austro-ungara se 
fia tractatu in viitoriu astfeliu cum recere noulu 
sistemu politicu adoptatu de cabinetulu vienesu. 
Remane numai câ Romanii din acdsta monarchia 
se ’si faca datori’a din parte-le si se ’si manifeste 
vointi’a si postulatele loru intre inarginele legei, 
pentru că la din contra vine a se aplică asupra 
loru acsiom’a iuridica: că aceluia care se invoeisce 
cu starea lui nu i se face nici o nedreptate.

Ne aducemu aminte că pe la 1863, pre candu era 
favorisatu elementulu romanu in Ardealu, cabinetulu 
vienesu snstienea relatiunile cele mai amicabile cu 
guvernuln principelui Cuza, pe care mai înainte ilu 
privea cu neîncredere.. Si ddca d. Boerescu ne 
spune adi că Austro-Ungari’a a luatu chiaru ini- 
tiativ’a câ se se stabildsca o intielegere intre 
marile poteri pentru recundscerea României, acâst’a 
ne face se speramu câ guvernulu centralu alu 
Majestatii Sale va fi adi totu asia de favorabila 
dispusa si fația de drâpt’a causa a Romaniloru 
din imperiu.

In siedinti’a camerei romane dela 
25 Martiu v. d. B. B o i e r e s c u ministru de es
terne luandu cuventulu dise :

„D-loru deputati! Vinu, petrunsu de o adeverata 
fericire, se comunicu onor. Adunări că Maiestatea 
S’a Imperatulu Austro-Ungariei si guvernulu seu, 
au felicitatu pe Maiestatea S a Regele si pe guver
nulu României, pentru proclamarea Regatului Ro
manu (aplause prelungite). Totu asemenea, d-loru 
deputati, am onâre a ve comunică, că Maiestatea 
S’a Imperatulu Rusiei a felicitatu pe Maiestatea S a 
Regele nostru si guvernulu seu, pentru regatulu 
nostru (aplause prelungite). Aceleași felicitări s’au 
primi tu si din partea Maiestatiei Sale Imperatului 
Germaniei (aplause prelungite). Mai amu ondrea 
a ve comunica, că aceleași felicitări pentru Maies
tatea S’a Regele si pentru guvernulu Maiestatiei 
Sale s’au primitu si din partea d-lui presiedinte 
alu Stateloru-Unite din Americ’a (aplause de mai 
multe ori repetate).

„Astu-feliu, d-loru deputati, după cum vedeți, 
in timpu de 10 dile, dela proclamarea Regatului 
României, Puterile Europei, si cea mai mare putere 
a Americei, au felicitatu si au recunoscutu noulu 
Regatu alu României. Potu se adaugu, d-loru 
deputati, câ unu asemenea faptu inca nu este 
cunoscutu până acum in istoria; inca nu s’a vediutu, 
câ unu Regatu nou se fia recunoscutu de tdte 
puterile intr’unu timpu atătu de scurtu! De unu 
asemenea faptu trebue se fimu mândri; si meri- 
tulu nu este alu acestui guvernu, nu este alu Adu- 
nariloru tierei, nu alu regimului domnitoru de 
astadi; meritulu vine numai Natiunei Romaue, care 
prin atitudinea ei, prin valârea ce ea a sciutu se 
manifeste, prin probele ce a datu de vitalitatea, 
tactulu si intieleptiunea ce are, a probatu lumei 
intregi, că ea este ddmna de rangulu ce a luatu, 
de increderea generala ce ’i s’a aretatu. Numai 
poporului Romanu trebuie sâ se atribuie glori’a de 
a se fi facutu o esceptiune la regul’a generala de 
recunâsceri ce s’a urmatu până acuma la alte oca- 
siuni! . . . (aplause prelungite).

Marți, 24 Marte, la 6rele 6 săra, d. cavaleru 
Keun, insarcinatulu de afaceri alu T i e r i 1 o r u 
de J o s u; Mercuri, la ârele 4J/2 d. m., d. 
conte Hoyos, tramisu extra-ordinaru si ministru 

plenipotentiaru alu Austro-Ungariei; la 
6rele 5, printiulu U r u z o w, tramisu extra-ordi
naru si ministru plenipotentiaru alu R u s i e i si 
la drele 5x/2 contele We sde hl e n, tramisu extra- 
ordinaru si ministru plenipotentiaru alu Germa
niei, au fost primiți in audientia de Mâjestatea 
S’a Regele, cărui au exprimatu felicitări pentru 
proclamarea Regatului României.

Luni, 23 Marte, la orele 4x/2 d. am. d. conte 
T o r n i e 11 i, tramisu. extra-ordinaru si ministru 
plenipotentiaru alu Italiei, a fostu primitu in 
audientia de Maiestatea S’a Regele, câ se esprime 
felicitările Regelui Humbert si aie guvernului Seu, 
pentru proclamarea Regatului României. La Orele 
5, d. W h i t e, tramisu estra-ordinariu si ministru 
plenipotentiaru alu Angliei, câ se esprime felicită
rile Majestatiei Sale Reginei Marei Brita- 
niei, ImperatOsa a Indiiloru, si 
ale guvernului Seu; ear’ la orele 5y2, d. Du- 
cros-Albert, tramisu extra-ordinaru si mi
nistru plenipotentiaru alu Republicei Fran
ce s e, câ sâ esprime felicitările presidentului 
Republicei si guvernului francesu, pentru procla
marea Regatului României.

Cronic’a evenimenteloru politice.
Guvernulu romanescu a tramisu represen- 

tantiloru sei din străinătate o nota-circu- 
J a r e, in care- ii invita a aduce la cunoscinti’a 
guverneloru, pe lenga cari sunt acreditați procla
marea României de regatu. In acestu actu, dupace 
se comunică hotarirea luata de camera in 14/26 
Marte si declarați unile făcute de tâte partidele cu 
aceea ocasiune, d-lu Boerescn esprima spe- 
ranti’a, că marele actu nationalu nu va fl falsu 
interpretatu de nici unu guvernu. Prin aceea, că 
Romani’a a datu suveranului seu titululu de rege, 
ea n’a facutu, decătu se eserceze unu dreptu, care 
este strinsu legatu cu insusirea unui stătu liberu. 
Intieleptiunea (sagesse) aretata intotudeaun’a si 
moderatiunea in esercitarea unei libertăți, ce si-a 
castigat’o cu sângele seu, dau cea mai sigura 
garanția pentru viitoriu, că Romani’a va perseveră 
in atitudinea prin care si-a atrasu stima si încre
derea generala. Guvernulu romanescu basatu pe 
acăsta garanția si pe principiulu modernu, că fia
care națiune p6te se-’si reguleze destinele sale, 
după cum ’i convine mai bine, intru cătu prin a- 
cdst’a nu atinge drepturile altoru națiuni, crede, 
că cabinetele respective voru primi cu favâre con
stituirea oficiale si afirmarea României câ regatu. 
Romani’a nu voiesce se introducă inovatiuni si 
schimbări nici in organisatiunea s’a interna nici in 
politic’a s’a nici in relatiunile sale estenărâ. Ea 
voiesce numai sâ dâ o mai mare fortia principiului 
autoritatiei, se creeze o n6ua garanția pentru 0i- 
dinea si stabilitatea dela Dunarea de josu si se-’si 
asigureze memulu seu pacinicu si progressivu pe 
calea civilisatiunii si a imbunatatiriloru interne. 
Guvernulu Majestatii Sale Cârolu I spera, că pu
terile voru dâ acestoru tendintie o favorabila con- 
sideratiune fația de unu stătu, care, deși teneru, a 
aretatu deja de ajunsn, că este aptu a constitui 
in ostulu Europei unu eiementu de ecuilibru si de 
civilisatiune.

Scirile din Paris spunu, că mișcarea Kbu- 
miriloru contra Francesiloru ia dimensiuni din ce 
in ce totu mai întinse. Consiliulu de miniștri ar’ 
fi decisu — după cum spune „Koln. Ztg." — trami- 
terea de 10 mii de Omeni la granitiele Tuni
sului. Ocupatiunea militare a acestui stătu din 
partea Franției este forte probabile, deOrace numai 
in chipulu acest’a va pută se pedepsOsca triburile 
resculate pentru desele loru incursiuni pe teritoriulu 
Algeriei. Puterile europene, se dice, că ar’ fi tOte 
învoite deja cu intrarea trupeloru francese in Tunis 
afara de Angli'a, care va face totulu pentru a 
impedeca acOsta intrare. După o telegrama a dia- 



riului „Le Temps* rescâl’a arabiloru ar’ fi fostu 
pregătită deja de multu si chiaru cu scirea autori- 
tatiloru tunisiane. Press’a francesa in marea s’a 
iritatiune contra triburiloru tunisiane cere nu nu
mai pedepsirea loru, ci si anecsarea teritoriului 
loru. Unele diare mergu până a cere chiaru anec
sarea Tunisului. D-lu Barthâlemy Saint-Hilaire, 
se dîce, că. are deja promissiunea puteriloru euro
pene de a nu se amesteca de locu in acâsta afacere 
si a lașa pe Franci’a se ib mesurile, ce le va crede 
mai potrivite contra Tunisului. Ce e mai multu 
Germani’a ar’ fi declaratu, că ea afla cu totulu, 
necesariu si logicu unu protectoratu francesu a- 
supr’a Tunisului.

Dumineca 22 Marte (3 Aprile) a urmatu la 
Palatu, in sal’a Tronului, primirea diferiteloru au- 
toritati publice. La ora 1 după ameadiu, D. p r i- 
m a r i u alu Capitalei, cu intregulu 
consiliu municipalu, s’au infațisiatu Majestatiloru 
Loru, Regelui si Reginei. D. primaru a datu ci
tire următorului discursu :

Maiestate! Deca capital’a României a luatu astadi 
loculu, ce i se cuvine intre capitalele Europoi, acest’a se da- 
toresce adencei intielepciuni a Maiesfatii Vdstre si mariloru 
fapte sevărsite in acești din urma ani ai Domniei ; capital’a 
der’ este si va remane recunoscetâvia Sub șcutulu liber- 
tatiloru, păstrate de Domnulu tierei, ea a mersu cu pași ra- 
pedi pe calea progresului; cu t6te anevointiele trecute, ea 
va sci a se areta demna de simpathia Regelui. Cuvintele 
rostite de Maiestatea Vostra cătr^ representantii natiunei au 
implutu de bucuria animile Bucuresceniloru. Da Maiestate ! 
Orasianii au incungiuratu cu iubire pe Domnulu tierei. Dra
gostea poporului este dragostea lui Dumnedieu si provedinti’a a 
incununa(tu silintiele Vostre. Este maretia si impunetdria ma- 
nifestatiunea capitalei. Consiliulu comunalu der’ se simte 
ferice si mândru d’a ave ondrea, se depună la piciorele 
Tronului Maiestatii Vostre omagele sale de fidelitate si de- 
votamentu.

Prea gratidsa Regina 1 Permite ’Ti, Ve rugamu, câ si in 
acest’a ocasiune se depunemu Maiestatii V6stre simtiemen- 
tele ndstre de respectu si devotamentu. Locuitorii orasiului, 
martori oculari ai osteneliloru si sacrificiiloru ce au facptu 
Domni’a tierei in timpuri grele, nu voru uita nici-odata re- 
cunoscinti’a, ce se datoresce Reginei. Se traiesca M. S. Re
gele Carol 11 Se traiesca M. S. Regin’a Elisabet’a 1 Se 
traiesca Regatulu Romann 1

Regele a respunsu :
„Domnule primaru ! Am ascultatu cu cea mai 

viua plăcere, Regin’a si Eu, felicitările sincere, ce 
Ne-ati rostitu in numele consiliului comunalu alu 

. Capitalei, si suntemu fericiți a avâ acest’a ocasiune 
spre a exprimă, prin D-vâstra, intregei populatiuni 
bucurescene, recunoscinti’a Nâstra, pentru caldurâ- 
sele manifestatiuni, pentru ovatiunile dilnice, ce Ni 
S’au adusu in decursulu unei septemani intregi. 
Era sciutu, că anim’a acestui orasiu, care este si a- 
nim’a tierei, tresaltă ea mai antaiu la tâte faptele 
măreție, comunicandu puternic’a s’a vibratiune in
tregei Romanii; dâr’ nici-odata aceste patriotice 
sentimente ale Capitalei nu s’au aretatu iutr’unu 
modu mai stralucitu, de cătu cu prilegiulu memora
bilului actu sev&rsitu de Corpurile legiuitâre, con- 
sacratu de guvernu si aclamatu de națiune. Nestârsa 
d6r’ va fi pentru Noi amintirea acestoru dile de 
sincera si generala bucuria, si uramu acestui iubitu 
orasiu, in care se concentra totu, ce sufletulu Nos
tru a simtitu pe pamentulu romanescu, câ elu se 
înainteze necurmatu pe calea staruitâria a desvoltarei 
si a progresului, se devină din ce in ce mai multu 
demnu de rangulu seu de capitala unui stătu care 
’si-a luatu loculu, ce i se cuveniea, si câ Lucurescii 
se fia cea mai pretiâsa podâba a Regatului Ro
mâniei. “

La ora l’/g, Majestatile Loru au primitu peD. 
rectoru alu universitarei din Bucuresci, pe D-nii 
decani si profesori ai facultatiloru, precumu si in
tregulu porpu profesoralu alu scâleloru secundare 
si primare din Capitala. D. rectoru alp universi
tății a cititu urmatâri’a adresa:

„Sire 1 Diu’a de 14 Marte 1881 deschide o noua Era 
in analele României. Proclamarea României câ Regatu nu 
este de cătu consecinti’a indepeudentiei, dobândite de Romani, 
prin vitez’a loru armata, condusa la glorie si mărire de Au- 
gustulu ei Capitanu. Nu Maiestatea Vdstra aveți trebuintia 
de titlulu de Rege, căci virtuțile Maiestatii Vdstre Ve inaltia 
mai pre susu de Tronulu, pe care sunteti asiediatu. Roma- 
ni’a are trebuintia de titlulu de Regatu, spre a dâ mai 
multa putere ordinei si stabilitatii, a ’si luâ loculu ce i se 
cuvine intre statele Europei si a representâ, cu mai multa 
demnitate, elementulu civilisatoru in OrieDtu. Marele actu 
nationalu, inaltiarea României la Regatu, a produsu o bu

curia generala intre toti Romanii si entusiasmulu s’a intinsu 
dela o margine a tierei pana la cealalta.

Corpulu profesoralu, impartasindu acest’a bucuria cu 
tier’a intrega, vine cu celu mai prcfundu respectu, a supune 
la treptele Tronului Maiestatii Vâstre felicitările sale cele 
mai sincere si cele mai respectuâse. Totu-deodata corpulu 
didacticu se semte fericitu, că are ocasiunea d’a ’si exprimă 
din nou Majestatii Vâstre sentimentele sale de dragoste, cre- 
dintia si devotamentu. Se traiesca Regele Carol I 1 Se 
traiesca Regin’a Elisabet’a 1

Majestatea S’a a respunsu prin urmatârele 
cuvinte :

„Cuvintele ce ’Mi adresați in numele corpului 
profețsoralu au unu deosqbițu pretiu pentru Mine, 
si, impreuna cu Regina, ve multiumescu pentru 
urările ce Ne aduceți in acâst'a solemna impregiu- 
rare. Intr’adeveru o noua Era a inceputu pentru 
Romani’a in diu’a de 14 Marte 1881. In acea dî 
au fostu incoronate silintiele seculare, dorintiele 
cele mai viui ale Romaniloru. Dâr’ totu din acea 
dî începu noue, si nu mai puținu mari datorii pen
tru noi, acelea de a pastrâ si a consolidâ ceea ce 
amu castigatu cu atâtea greutati. îndeplinirea a- 
cestoru datorii va fi cu atătu mai multu înlesnită, 
cu cătu toti cetatianii romani voru sci a iubi si a 
respectă libertatea si ordinea, rnunc’a si sciinti’a. 
Aceste deprinderi, cari sunt temeli’a uuui Stătu 
biue intocmitu, corpulu didacticu trebue se le sa- 
dâsca in animele tineriloru generatiuni, dâca voimu 
se pregatimu pentru Romani’a viitâre, cetatiaui in 
stare de a. culege si păstră neatinsa moștenirea, 
care o va primi de la noi. Sunt convinsu, câ cor- 
pu.lu didacticu va sci in totu-deauna a insuflă ju- 
nimei principii morale, sanetâse si patriotice, are- 
tandu-se astfelu demnu de marea s’a misiuue, de 
grâua s’a iespundere, si viitorimea ’si va aminti cu 
recunoscintia numele invetiatoriloru celoru buui, 
precum au remasu nemuritârie numele lui Lazaru 
si a celoru, cari impreuua cu dânsulu au lucratu 
la deșteptarea neamului romanescu.*

Adunarea generala
a alegotoriloru romani din comitatulu Brasiovului, tienuta 

Dumineca in 3 Aprile n. a. c.
(Fine.)

Fiindu la ordine alegerea delegatiloru pentru 
conferenti’a dela Sibiiu, se suspiude siedinti’a si in- 
trunindu-se alegatorii flăcărui cercu in siedintie se
parate și constituindu-se conformu instructiunei, date 
de comitetulu centralu spre acestu scopu, isi alege 
fiacare cercu câte doi delegați.

Redeschidiendu-se siedinti’a generala, se publica 
reșpltatulu alegerei: Cerculu I Nicolae Strevoiu, 
adyocatu ; Dr. Aurel Muresianu, redactoru. Cer
culu II Diamandi Manole, comerciantu; Ioanu 
Lengeru, adypcatu. Cerculu III Radu Popea pa- 
rochu ; Irimie Verzea, parochu. Cerculu IV Dr. 
Nicolau Popu, prodirectoru si Dr. Ioanu Bozoceanu 
profesorii.

Adv, Sorescu nu este multiamitu cu resulta- 
tulu alegerei in cerculu I, fiindu câ unulu din cei aleși 
in acestu cercu, d. Strevoiu, este guvernamentalii, 
pe candu adunarea s’a declaratu pentru o politica 
natiuuala. — Dr. Aurel Muresianu, fația de pă
rerea ce o au unii câ delegații cercuriloru ar’ tre
bui se proceda după o auumita „marsiuruta*, observa 
câ densulu a declaratu, câ nu pâte primi nicidecum 
o asemenea marsiuruta, câ-ci atunci ar’ potâ veni in 
conflictu cu opiniunile, ce le prolesâza in publicu ; 
este convinsu, câ alegatorii, cari l-au datu votulu 
au deplina incredere intr’insulu, dâr’ pentru că 
din impregiurarea, câ in cerculu I a fost alesu si 
unu guvernamentalu, sd nu se pâta face conclusiuni 
in contra convictiuniloru sale politice, prefera mai 
bine de a-si dă demissiunea. — Dr. Ioane Neagoe, 
luandu cuventulu, dîce, că cunâsce fârte bine carac- 
terulu si sinceritatea convictiuniloru antevorbitoriu- 
lui si toti câți l’au alesu ’ilu apretiuescu asemenea. 
De-o instrucțiune obligatâria nu pâte fi vorba in 
casulu de fa$ia, ear’ cătu pentru alegerea in unulu 
si acelasiu cercu a doui delegați de diferite opi- 
niuni, apoi acâst’a dovedesce numai, că in acelu 
cercu si alegatorii sunt de diferite opiniuni. Din 
aceste considerante râga pe Dr. Muresianu, se nu 
persiste pe lănga demissiunea s’a si se primâsca 
missiunea, cu care a fost insarcinatu prin încrederea 
alegbtoriloru sei.

D. Strevoiu declara in fine, că elu a intratu 
in partid’a guvernului, uu pentru câ ar’ aderă la 
princ:p;ele ei, ci numai spre a folosi unei cause 
locale, prin urmare nu ’lu impec’eca nim’cu de a 
primi missiunea de delegatu la conferenția. (!)

După acâst’a făcu a^veeatulu S. Margineanu 
urmatârele propuneri: antaiu, câ unulu din delegați 
se câra dela conferenti’a din Sibiiu, câ sâ se pro- 
nuncie pentru solidaritate inainte de a se aduce 
conclusu asupra atitudinei Romaniloru la alegerile 
viitâre; mai departe, câ după ce delegații se voru 
intârce dela Sibiiu sb se convâce adunarea tuturoru 
alegâtoriloru spre a i se impartasi conclusele con- 
ferentiei; apoi câ celu puținu odata pe anu comi
tetulu se convâce o adunare generala ordininaria. 
Aceste propuneri se primescu.

In decursulu adunarei s’a potutu observă, că 
lucrările ei au fost bine pregătite, toti candidatii 
stabiliți in convenirile anteriâre au foșț aleși atătu 
in comitetulu centralu, cătu si in delegatiune, numai 
in cerculu antaiu s’a modificatu program a prin 
aceea, câ mai multi alegatori au staruitu, câ să se 
alâga de delegatu redactorulu aceștei foi. Mai 
observamu in trâcatu, că ar’ fi fost mai corespuu- 
dietoriu, dâca alegerile din cercuri nu s’ar’ fi efec- 
tuitu in adunarea generala.

Incheiându acestu raportu constatamu cu plăcere, 
că siedinti’a a decursu iu cea mai buna ordine si 
câ alegatorii, cari s’au presentatu in numeru fârte 
mare, au urmaritu cu celu mai viu interesu des- 
baterile, ce au avutu locu asupra diferiteloru obiecte; 
si câ proba aducemu numai atata că siedinti’a a 
duratu dela 3x/2 âre până aprâpe la 10 âre sâr’a 
si la iucheiarea siedintiei sal’a era mai totu asia 
de plina câ si la inceputu. Acest’a este totodată 
celu mai bunu testimoniu despre semtiulu de ordine 
si de disciplina alu alegbtoriloru romani din comi
tatulu Brasiovului. X.

Nr. 25 E. R.

Apelu câtra publiculu romanul
Ide’a arangiarei unei espositiuni romane s’a im- 

brațiosiatu de poporulu romanu din tâte părțile 
patriei nâstre, cu atâta căldură si însuflețire, incătu 
avemu cele mai întemeiate sperantie la unu bunu 
succesu alu acestei întreprinderi.

Spre a incuragiâ participarea si spre imbar- 
batare la progressu, subscrisuulu comitetu a decisu 
distribuirea de premii, prin cari sâ se remunereze 
incătu-va cele mai bune si mai perfecte objecte 
espuse.

Nu mai încape nici o indoiala, că cu cătu aceste 
premii voru fi mai mari si mai multe, cu atătu 
mai imbucuratoriu va fi successulu espositiunei. si 
totu-deodata producentulu celu mai inteligentu si 
laboriosu va afla cu atătu mai siguru remuneratiunea 
si distinctiunea s’a meritata.

Premiile voru constă de-o parte din diplome 
si medalii de diferite clase, ear’ de alta parte din 
anume sume de bani.

Diplomele si medaliele se voru accordâ dreptu 
distinctiune labârei si inteligentiei pioducentuîui, 
fara privire la grup’a, cărei apartîne objectulu 
espusu ; precăndu premiile bânesci voru fi legate 
de unu anumitu scopu alu productiunei, d. e. pentru 
celu mai finu postavu, pentru cea mai frumâsa si 
cea mai nobila prăsila de vite, pentru cele mai 
frumâse pâine etc. etc.

Mijlâcele bânesci, de cari dispune acestu comi
tetu, suntu inse atătu de modeste, incătu diu ele 
abia se voru putâ creâ premii bânesci; din care 
causa comitetulu s’a si adresatu cătra inaltulu 
guvernu alu tierei, pentru a ne impartasi din bud- 
getulu statului menitu spre asemene scopuri, cu o 
suma âre-care spre crearea de premii, si credemu, 
că inaltulu guberniu nu va desconsidera cererea 
nâstra.

Inse pentru a spori cătu se pâte numerulu 
premiiloru, subscrisulu comitetu afla de bine, a 
invita prin aceasta atătu corporatiunile romane, cătu 
si privatii la crearea de premii bânesci,

Astfelu de premii voru purta numele dona
torului si se voru folosi numai spre scopulu deter- 
minatu de dân3ulu.

Observamu aici, că, in intielesulu regulamen
tului espositiunei, premiile se voru acordă din par
tea unui juriu, compusu din barbatii de specialitate.

Corporatiunile si privatii, cari se voru afla în
demnați a dâ ascultare acestui apelu, suntu poftiți 
a se adresă de-a dreptulu la subscrisulu comitetu.

Sibiiu 13/25 Martiu 1881.

Comitetulu centralu alu espositiunei romane:
Parteniu Cosma m. p. Eugenu Brote m. p.

presiedinte. secretariu.



Press’a europena și Regatulu romana.
Diarulu „L’I t a 1 i e“, care apare in Ro m ’a, 

consacra proclamarei regnului ron^nu unu articulu, 
din care estragemu urmâttirele :

... In midiloculu greutatiloru de totu felulu, 
in conditiuni cu totulu grele, Romani’a a sciutu să 
crtisca si necurmatu sb se desvtilte. Pusa intre 
doue mari fieri, cari pastrau traditiuni din alti 
timpi, actist’a titiFa mica a fost restrângerea civili- 
saț.iunii n6sțre eurppene. Ea n’ft desavuatu nici
odată originea ei, care este sj-a nâstrft; ea a 
datu asilu tuturoru progres e- 
lprp, a primitu t 6 t e ideile eu? 
r o p e n e ; cu ttite periqulele și pressiunile, e a 
a sciutu se remana c r e d i n c i 6 s a 
libertății si a fostu resplațita, căci acele 
principii liberale au facpt’o se propșșidsca, ’i-ap 
peripisu se păstreze viua facli’a civilisarii, s i n- 
g u r a, care o lumina in midiloculu in- 
tunecimiloru, de cari eră incungiurata.*

„Romani’a a fost si este o porțiune a Occiden
tului, plutindu pe d’asupr’a Orientului. Acestu micu 
poporu este formatu de pionirii civilisarii n6stre, 
ai ideieloru n6stre, ai moravuriloru n6stre. Nu s’a 
mestecatu, a resistatu valului orientalu, care 
■(u b^te Șpculi, si prin ^st’a 6ca-lu
personificandu astadi viito- 
riulu Orientelui. Romani’a este unu 
focar u, de unde se va propaga 
adeverat’a civilisatiune, care 
trebuie se regenere Orientele. 
In midiulopulu țuturoru simpatieloru, cari s’au ra- 
tacitu, după intemplare, candu asupra Eleniloru, 
candu asupra Slaviloru, s’au cam uitatu acești la
tini cari cu curagiu luptau. “

„Pe candu Slavii si Elenii implorau sustieneri, 
simpatii si ajutârie, acești descendenti ai Latiniloru 
urmau in intunericime, dtir’ cu tărie, calea loru, mer- 
gându spre o ținta ce o vedea si pe care n’au a- 
juns o inca, dtir’ pe care de siguru voru ajunge-o. 
Aci in adeveru este vjitoriulu Orientului multu mai 
multu, de cătu din partea Eladei. Mai tardiu toti 
voru recunâsce acestu adeveru. Pena atunci, se ne 
bucuramu de acestu nou pasu facutu inainte de 
Romani’a după atâti alții, si se tramitemu popo
rului romanu espressiunea vieloru simpatii ale a- 
cestui pameuțu alu Italiei, de unde esira strămoșii 
loru acum optu-spre-diece secuii. “

La banchetulu datu de comerciulu Bucuresci- 
loru in ontirea ministrului - presiedinte Bratianu, 
după tqastele fețiqițațtire a rostitu urmajtoriițlu 
discursu

D. /. C. Bratianu. Domnitorul tdte aceste magulitâre 
cuvinte ce ati binevoitu a ’mi adresa cu acest’a ocasiune se 
raporta la generatiunea din 1848, la care aparținu mai multi 
dintre cei, cari sunt acum aci, cum este d. Alecsandri (a- 
plause) si alții, cari au fost totu-deauua, fara deosebire de 
partite, uniți pe teremulu fapteloru mari naționale. Ase
menea aceste cuvinte se adreseza si la toti aceia, cari pe 
campulu de resbelu au luptatu pentru inaltiarea patriei, uude 
ea se afla astadi (aplause).

Domniloru, caudu onorabilole comitetu, promotoru alu 
acestui banchetu, a venitu se ’mi faca onârea a me invita si 
a’mi spune, că ’lu făcu in onârea mea, indata le-am res- 
punsu : me luati pe mine de pretestu, pentru că se ve a- 
firmati, pentru că societatea romana prin Capital’a ei se se 
afirme inaintea lumei, sl am mai adaugatu, că sunt fericitu, 
că me luati de pretecstu, sunt fericitu, că societatea romana 
incepe să se manifeste, câ se se scia si in intru si in afara 
ce este.

Domniloru, meetingurile, banchetele, care suntu nnu midiu- 
locu de comunicare alu ideiloru cetatianiloru, nu sunt nisce 
institutiuni cu totulu moderne ale societatiei civllisate de as
tadi. In timpurile vechi aceste banchete se numieau agapo 
si in traditiunile crestinesci se numiea cina. In timpurile 
moderne, candu societățile omeuesci s’au desvoltatu, se nu- 
mescu banchete, si ati vediutu, ce au devenitu in Franși’a, 
ce au devenitu in Angli’a aceste meetinguri seu banchete. 
Nu este societate moderna, care se nu aiba organele acestea 
puternice, care sunt alaturi cu press’a; căci, deca press’a 
este o putere, meetingurile, banchetele sunt o a dou’a pu
tere. La agapele din timpurile vechi, la cinele din timpu
rile crestinesci se adunau numai acei, cari aveau aceleași sim- 
țiemente, aceleași idei, câ se si le comunice si pe urma se 
le afirme, câ o vointia a unei partite. Aci inse am auditu, 
că se face unu banchetu, care nu represinta numai o sin
gura partita, unu banchetu, la care nu se intrunescu, câ se’si 
comunice ideile numai âmeniî, cari făcu parte dintr’o sin
gura partita, si atunci am disu, că banchetulu de asta sera 
are unu caracteru deosebitu, este adeveratu banchetulu so
cietatiei romane.

Societatea romana voiesce se se afirme o data mai multu, 
fîindu-că a vediutu semne de a i se pune la indoiela, că 
est9 o persdna morala cu unu caracteru bine defînitu, cu 
conditiunile sale proprii de esistentia, cu vointi a s’a firma 
de a se desvoltâ prin munca si prin institutiunile, de care 
se bucura, fara a se lașa să se supună la fluctuatiunile seu 
la vointi’a individuala a cuiva; societatea romana voiesce 
se afirme, că are semtiementele sale si vointia s’a, câ se se 
puie capetu si se smeresca ori-ce încercare din partea ace- 
loru, cari credu, că societatea romana este o adunatura, că 
este o aglomeratjuue, că este celu pucinu unu porpu inerțu, 
incousciente, pe care numai evenimentele ilu mișca si vointi’a 
indrasnetia a unoru 6meni (aplause).

Fiindu-că a vediutu, că suntemu o societate in Orientu, 
asupra căreia atâtea năvăliri barbare a trecutu, ne-au luatu 
si pe noi de societate barbara, nesciiudu, că civilisatiunea ro
mana dateza de mii de ani iu sufletulu si in rauuuchii po
porului romanu, (aplause) inca de candu poporulu romauu, 
pu purtă de cătu zeche si căciulă de ăie (aplause).

Acest’a credu, d-loru, că este semnificatiunea acestui 
bauphetu, acest’a credu, că este vointi’a d-vdstra, fiindu-că 
ati vediutu, că simtiemeutulu de ordine si de garanția ve im
pune se ve afirmați din vreme in vreme, câ se puneți ca
petu, so smeriți ori-ce întreprindere, nu dicu indrasnetia, ci 
obrasnica, (aplause) fia a Petrariloru de susu, (aplause), fia 
din siuulu nostru, fia din sinulu strainiloru. (Aplause.)

D-loru, societățile primitive aveau nevoia de initiativ’a 
unui individu si voiu se reviu la acest’a, câ se o audia toti 
pentru câ caracterele aventurdse si slabe se nu se mai ame- 
tiesca si se voiăsca aceea, ce nu se mai păte in societățile 
moderne, si noi suntemu una din societățile moderne cele 
mai consciinte de puterea si de vointi’a ei. Diceamu, dom
niloru, că societățile primitive avea nevoie de inițiative indi
viduale ; dmeni cu o natura esceptionala deveniau luceferi 
binefăcători, se aretau lumii, câ semi-diei, erau profeți, erau 
legiuitori câ Solone si câ Licurgu ; erau pe urma salvatori 
câ Cesare si Napoleone, der’ de candu in soeietatile ome- 
nesci civilisate a petrunsu lumin’a in t6te stratele sociali, 
sociptatile au luatu cunoscintia de forti’a loru si au disu, cum 
a disu Descartes : cugetu si deci deca cugetu, sunt; si as
tadi nu se mai lașa se se conducă, se li se impună perso
nalitatea unui individu, societatea moderna are personalitatea 
s’a, cugetarea s’a si vointi’a s’a, si numai pcei, cari se făcu 
orgauulu aceloru semtieminte, aceloru idei si infacisieza a- 
cea personalitate, numai aceia sunt chiamati se aiba o in- 
riurire, se aiba adica conducerea afaceriloru. (Aplause.)

Domniloru, aveți despre acest’a astadi unu esemplu celu 
mai stralucitu: credu, că principele Bismarck este o indivi
dualitate de acelea, pe cari nu de multe ori seculii le pro- 
ducu si cu t6te acestea nu a avutu preteusiunea, pe care o 
au unii din ai noștri, de a caută să se impună, de a voi 
se impună vointi’a s’a voiutii națiunii. (Aplause). Principele 
Bismarck este astadi celu mai mare omu alu'Europei, fiindu- 
că g (levenitp espressiunea unei vointie urmărite dela 1806 
pena la 1866 de națiunea germana, unitatea ei; 
elu s’a facutu espressiunea acelei vointie, de aceea a ajunau 
se fia celu mai mare omu alu Germaniei. (Aplause). Vedeți 
unu altu esemplu : nimeni nu pdte se contesteze, că astadi 
omulu celu mai emininte alu Franciei, prin talentulu seu si 
prin inteliginti’a s’a este Gambetta. Ce face Gambetta î 
Pipăie forte atteutivu si pe t6ta diu’a pulsulp, națiunii, 
câ so pota se-o urmeze si, candu câte o data se incela pu- 
șinu, indata revine. Eata, d-loru, societatea moderna, eata 
conditiunile sale. Noi suntemu societate moderna si trebuie 
se ne afirmamu iu totu-doauna câ astu-feliu, pentru câ acei, 
cari pdte au intriusii stofa de a deveni conducătorii națiunii, 
se se inspire de aceste simtieminte, să se pună pe acestu 
terămu si numai atunci voru fi imbrașisiati si voru fi bine- 
cuventati. (Aplause).

D-loru, s’a crediutu, că națiunea romana este o aglo- 
meratiune seu unu corpu inconscientu, pentru cuventulu, că 
societatea romana, cuipu amu disu rdineori, fiindu in Ori
entu, au luat’o c’ar’ fi de aceeași natura cu celelalte papdre 
din Orientu. Nu au intielesu, nu au sciutu că, cu tdte fur- 
tunele, cari secoli întregi ne au bantuitu si ne-au despartitu 
de societatea occidentale, germinii puternici ai civilisatiunei 
au remasu in poporulu romanu si candu, amu pututu se ne 
esercitamn in tdta libertatea activitatea ndstra, ea a deve
nitu totu asia de varia, pre cătu de varii suntu teremurile 
activitatii in lumea civilisata, moderna; si fiindu câ activi
tatea ndstra a fost varia, s’a credintu, că societatea, că na
țiunea romana este o aglomeratiune, er’ nu o unitate, o 
persdna morala. Aci s’au incelatu I Ei bine, numai, candu 
ve veți afirmă de mai pjplte ori, veți pută se faceți si pe 
cei, cari se incela lesne, imbatati fiindu de simtiementele 
loru de ambițiune, se vgțla, că aci este o națiune.

(Va urmă.)

Generalu lonu Ghic’a f. Luni sosi trist’a 
veste la Bucuresci despre încetarea din vieatia a 
ambasadorelui romanu la Petersburg, generalu lonu 
Ghic’a. Romani’a perde in acestu barbatu unulu 
din cei mai talentati diplomati si devotați fii ai 

seț, Geperalulu Ghjpa era fiiulu domnului Moldo
vei, Grigore Ghic’a, e}u la 1866 a fost vice-presie- 
dinte alu constituantei, apoi ministru de țesbelu si 
representantu alu României la Constantinopolu, 
Vien’a si Petersburg. — Marți camer’a a votatu 
unu proiectil de lege, prin care se acorda miniș- 
teyiului de 6sterne unu creditu șstraordinariu de 
15,000 lei pentru transportarea ip titira si inrnor- 
mentarea remasitieloru pepausatului generalu.

D i v e r ș Q,
(Printiulu Rudolf in Ierusalimu.) 

Printiulu de cortina a primitu aici 21 de deputa- 
tiuni, intre cari duoa de calugaritie. S’a presentatu 
si o deputatiune de 7 rabini austro-ungari ftirte 
inaintati in versta. Patriarhulu latinu ’i darul nisce 
mătănii pretitise, diaconisele protestante unu buchetu 
de flori. Visit’a in templulu lqi Solomon s’a facutu 
fara nici-o neregula, copducbtorulu era insusi gu- 
vernatorulu. înaintea mosc,l)eei stâ o jumetate 
batalion de infanteria, carp a facutu onorurile mili
tare. Printiulu a visitatu multe biserici, trei 
monastiri' si o sinagoga, si a facutu pretutindeni 
mari daruri in bani. In biserjc’a sântului mor- 
mentu depuse o anima de auru, câ daru din 
partea miresei sale, ear’ ospiciului austriaca ’i dărui 
chipulp seu.

(Ou ocasiunea nuntii prin
ți u 1 u i m o s t e n i t o r i u) va avti locu in 
7 Maiu unu baiu mare la curte, in 10 Maiu (diu’a 
cununiei) va fi mare prandiu la palatu, la care se 
voru face 160 de invitatiuni. In diu’a urmattiria 
jun’a parechia va merge pentru 6 dile la Laxen- 
burg si in 18 Maiu va plecâ la Budapest’a, 
unde va petrece cinci dile, mergbndu apoi pentru 
mai multu timpu la P r a g ’ a. In 6 Aprile s’au 
inceputu la maresialulu curții consultările asupra 
ceremonialului, ce va avti sb se observe la cununia. 
După publicatiunea maresiulului curții se va ob
servă la intrarea princesei Stefani’a in capitala 
acelasiu ceremonialu, care s’a observatu la sosirea 
imperatesei Elisabet’a in anulu 1854.

(Delegați pentru conferea- 
t i ’a din S i b i i u.) Ni se scrie : „In cer- 
culu Iclodului-mare (Comitatulu Solnocu-Dabbc’a) 
alegatorii romani, tienendu adunare la 4 I. c. si-au 
constituitu mai nainte de ttițe clubulu naționale, 
alegbndu-si de presiedinte pe Prea Onoratulu Domnu 
protopopu Ioanu Papiriu Popu, unu vechiu zelosu 
anteluptatoriu nationalu; si de notariu pe M. 0. 
Domnu Ioanu Bochisiu, preotulu Orrnanului, eara 
câ delegați de a representâ acelu Cercu la confe- 
rinti’a generale a romaniloru, convocata pe diu’a de 
12 Maiu a. c. in Sibiiu, au fost aleși prin aclama- 
tiune bravii romani: Spect. D. D. Gregoriu Stetiu 
advocatu in Gherl'a, si' Ioanu de Lemeni, proprie- 
tariu mare din Iclodu. Conferenti’a a decursu in 
modu ftirte solidariu, S’a documentatu multu inte- 
resu, care este de unu bunu auguru. —• Unulu dintre 
cei de fagi a.K

— S’au mai alesu delegați pentru conferenti’a 
dela 12 Maiu : in Dicio-St.-Martinu d-lu protop. 
Zach. Branu, I, Zehan. Ales. Neagoe si Ioanu 
Horja. — La Sebesiu s’au alesu d. Ioanu Drocu, 
admin. protop. si d. adv. Ioanu Bojitia. — La 
Fagarasiu au fost aleși; I. Micu, vicariu gr. cat.; 
Stanciu capit. c. r. in pens.; si d-nii advocati 
Ioanu Romanu si I. Duvlea. — La Orastia e alesu 
d. advocatu Samuilu Popu si Laur. B..rcianu, no
tariu comunalu in Romos.

(Teatru r o m a p p.) Adi Sambafa 28 
Martiu (9 Aprile) trup’p, romana de sub direcțiunea 
d-lui Pet.culescu va representâ in sal’a otelului 
Weiss (strad’a ntigra) piesele : a) „Paraclise- 
rulu.stiuFlorinu si F 1 o r i c V co
media in 2 acte de V. Aleșțțncțri b) „C a ț1 t e 
n’a ’nvetiatu si ambla la ’n su
ra t u“ comedia intr’unu actu de I. Lupesou. — 
Mane Dumineca la 29 Marte (10 Aprile) se va 
representâ pies’a: „Lipitorile sate
le r u“ dramocomedia in 3 acte si 2 tablouri de 
V. Alesaudri. Direcțiunea trupei isi dă ttita si- 
linti’a si este de doritu, câ se fia incuragiata de 
publiculu romanu de aici mai multu câ până 
acuma.

(N u m e r u 1 u 13.) Acestu numeru — punc- 
tulu Iudii — de si privitu câ nefastu si fatalu 
tuturoru actiuniloru omenesci, privitu din punctulu 
de vedere alu istoriei naționale, elu este fatalu 
numai inimiciloru României si ftirte favorabilu 
Romaniloru: La 13 Februariu 1530, Moise 
Basarab, Domnulu Tierei Muntenesci, omori pre doui 



trădători de patria: Voruiculu Năgu si Postelni- 
culu Preda; la 13 Martiu 1578, oștirea lui 
Petru, Domnulu Moldaviei, asediă pe aventurierulu 
Alesandru in Iași; la 13 Aprile 1580, I6n, Dom- 
nulu Moldaviei, declară, resboiu Poloniei pentru 
Pocutia; la 13 Novembre 1594, Aron Vodă, 
Domnulu Moldaviei omăia'Turcii in Iași; la 13 
Augustu 1595, Mihaiu Vitdzu, cAstiga frumds’a si 
celebr’a batalia de la Călugareni; la 13 Ianuariu 
1700, Dimitrie Cantemirn, Domnulu Moldaviei, 
porni resboiulu contra Tatariloru Nogai; la 13 
Decembre 1806, Turcii sunt măcelăriți de poporulu 
Bucuresciloru; la 13 Septembre 1848, a avutu 
locu ciocnirea eroica intre pompieri si Turci pe 
dălulu Spirii; si asia mai departe. In fine adi, la 
1881, in nbptea de 13 spre 14 Martiu se decise 
proclamarea României la rangulu de Regatu si a 
Suveraniloru ei de Rege si Regina. („Dem.“)

(Cutremuru teribilu pe insul’a 
C h i o s.) Pe insul’a Chios situata in fația 
renumitului portu Smyrna la litoralulu Asiei mici 
in marea egeica, se intemplă unu cutremuru de pa- 
mentu din cele mai teribile. Este aprbpe de ne- 
crediutu ceea ce se depesidza dela Smyrna cu dat’a 
4 si 5 Aprile: „Treidieci de comune de pe insula 
au fost derimate; mai multe mii de dmeui au 
peritu. Sguduirile continua. Poporatiunea para- 
sesce orasiele fara a imormentă pe morti. 40,000 
de persdne au remasu fara coperisiu, fara imbraca- 
minte si pane. Dela Chios se depesidza necontenitu 
la Smyrna după păne. Unu corespondentu din 
insul’a Chios anuntia: Au peritu vreo 4000 do 
persdne; in capital’a Chios singuru au fost sc6se 
din ruine păna acuma 1400 de cadavre. Cutre- 
murulu se repeta in continuu. Guvernorulu Sadyk- 
pasi’a a plecatu spre a aduce ajutoriu. Sultanulu 
a tramisu la Chios dude corăbii cu corturi si cu 
victualii."

Chios este un’a din cele mai bogate insule dela 
litoralulu Asiei mici si pe lenga unu comerciu in- 
floritoriu locuitorii ei se bucura de-o fertilitate 
mare a pamentului. Insul’a are 5 porturi, mai multe 
orasie si vreo 70 sate. Numerulu locuitoriloru 
este cam de 50,000. La inceputulu secuiului in- 
sul’a a avutu 130,000 locuitori. Unulu din cele 
mai teribile evenimente a fost masacrulu dela 
Chios in anulu 1822, caudu Turcii au stărpitu pe 
Chioti cu sabia si focu asia, că. se fi peritu vreo 
100,000 de ămeni. Veniturile insulei erau promiso 
Sultanei. Chiotii mândri, că sunt urmașii vechiloru 
Greci, se resculara de repetite ori contra Turciloru. 
Unii invetiati sustienu, că insul’a Chios ar’ fi patri’a 
natala a lui Homeru,. Nenorocit’a insula este re
numita si prin frumuseti’a locuitoriloru sei. Chiotii 
sustienu, că inca in vechime femeile si junii loru 
erau căutati că modeluri pentru artiști. Insul’a 
Chios produce bumbacu si matasa, lămâi, smochine, 
măsline s. a. Vinulu dela Chios este renumitu. 
Acolo se prepara si mastixulu (sucu de arbore), pe 
care ilu mesteca in gura femeile orientale. Si a- 
căst’a insula frumăsa este devastata adi mai tdta 
de cutremuru.

(Vidti’a noului Tiaru) a fost in 
mare periculu diiele aceste. I se scrie dela Peters- 
burg diarului „Wr. Allg. Ztg.“ : Joi săr’a, cătra 
drele 11, primi Loris-Melikoff din Londra o tele
grama cu acelu cuprinsu, că in diiele urmatdrie 
luminările, cari se afia pe măs’a de scrisu a impe- 
ratului Alesandru III, voru contiend dinamitu, a 
caruia esplosiune va urmă la momentulu datu. 
Loris-Melikoff, indata ce primi depesi’a, alergă la 
palatu si merse directu in cabinetulu imperatului, 
care siedea tocmai la mdsa si cetea scrisori. Loris- 
Melikoff stinse indata luminările, ce se aflau pe 
mhsa, si dete apoi Tiarului speriatu deslușirile ne- 
cessarie In luminări s’ar’ fi aflatu in adeveru 
festiluri, cari se deosebeau de cele obicinuite. Ele 
au fost predate chemicului spre analisare.

(N i h i 1 i s t i i.) Se scrie din Petersburg: 
„Aci se povestesce urmatdrea istoridra basata pe 
fapte: Acum căte-va dile la 10 6re săra era să 
se aresteze mai multi nihilist! adunați la unulu 
din ei. Functionarulu politianescu respectivu dete 
agentiloru ordinile necesarie si le recomendă mai 
cu sdma, că punctu la 10 6re să se faca ares
tarea si apoi se ’lu insciintieze. Prin o rea inter- 
pretatie, agenții plecara prea curăndu, pe la 9 6re 
si redicara pe nihilisti impreuna cu o mulțime de 
harții. Cine păte descrie inse mirarea agentiloru, 
căudu ei descoperiră o scrisăre, in care stă urma- 
tărele cuvinte: „Celu multu păna la 9 6re si 
jumetate se fugiți, căci puntu la 10 bre vine 
politi’a se ve redice.“ Mirarea crescu si mai multu, 
căndu agentulu recunosch scrierea superiorului seu.

Căndu era să se iă mesuri contra acestuia, scrisbrea 
compromiiiatăria dispăruse.* („Rsb.*)

(La Taborszky & Parsch) iu Budapest’a a mai aparutu 
urmatdrele piese: „Verlobungs Foierklânge" de Philipp 
Fahrbach jun., 80 cr.; „Freie Wabl“, polca franșaise; 
„Klatsoh-Polca" (repede) pentru piauu de Ph. Fahrbach jun. 
câte 60 cr.; „Komolyâbrând", fantasia pentru pianu de 
Thern Karoly 1 fl 20 cr.; „A loborzas*, 1 fi. 50 cr., „A 
szerelem sotet verem“ 1 fl., „Dalcsokor" 1 fl., cântece cu 
acompanementu de pianu de Erkel Elek; „Hogy volt!" 
Csirdas pentru pianu de Nicolich Sândor 1 fl.; „Technicus 
Csârdâs“, compusu pentru baiu din 1880 de Szabados 
Kâroly, 1 fl.

OixrsulTj. la. bars’a de "Viexi’a,
din 8 Aprile st. n. 1881.

Rent’a de auru uu- 1 Imprumutulu cu pre-
gara .... 115.35 miu ung. . 117.-

Imprumutulu cailoru Losurile p. regularea
ferate ungare . . 130 75 Tisei si a Segedin, 109.75

Amortisarea datoriei Rent’a de harthia aust. 75.90
cailoru ferate de ostu „ do argintu „ . 76.80

' ung. (l-a emissiune) 88.30 „ de auru „ 93.50
dto. (Il-a emissiune) 105.25 Losurile din 1860 . 132.75
dto. (IlI-a emissiune) 93.— A ctiunile bancei austr.-
Bonuri rurale ungare 97.50 ungare 815.—
dio. cu cl. de sortare 95.75 „ bancei de creditu
Eonuri rurale Banat- ungare 265 25

Timiș. . . . 96.25 „ bancei de creditu
dto. cu cl. de sortare 94.80 austriaca . • • 297.25
Bonuri rurale transil- Argintulu • • —

vane . . . .96 — Galbini imperatesci . 5.54
„ croato-slav. . . 97.— Napoleond’ori 9 3172

Despăgubirea p. dijm’a Mărci 100 imp. germ.. 57 60
de vinu ung. . . 95.25 Londr a, . • 117.90

Our s ulu de Bnoiaresci
dela 26 Martin/7 Aprile 1881.

Scadenti’a Cu- Cum-Valori poneloru pera Vinde

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

rurale................................. 23 Apr, 23 Oct. 95.— 96 —
8°/0 Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul. 104.— 105.—
6°/0 Oblig, cailoru fer. rom. 1 Iuliu —e— —.—
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 103.— 104.—
7% „ „ urbane idem 97.’/, 98-74
8°/o Imprum. municipalu . . idem 103.— 104.—
Oblig, casei de pensiune (lei

300, dobenda 10 lei). . . 1 Maiu 1 Nov. 204.— 208.—
Losuri municipale (20 lei) . . cu premie 27-7z 28?/2
Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. ♦ —e—
Auru contra argintu............. 100 sli 101.—
Auru contra bilete hipotec. . 100?/4 101.—
Aurn contra bil. de Banca nat ioo.s/4 101.—
Florini Val. Austr.............. 2.16 2.16
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Auditi, vedeți si mirati-ve!
Mărfurile de argintu Britania, primite dela o massa concursuala a unei mari Fabrice 

de argintu Britania, devenite falita, se dau cu ori ce pretiu seu mai bine disu gratuitu.
Tramitiendu fl. 7.— in bani gata seu cu rambursa ori cine primesce urmatorele 50 obi

ecte cu a patr’a parte din valorea reala, si adeca:
Bucăți 6 Cutite de masa escelente, manunchiu de argintu Britania cu cutituri 

adeveratu anglesesci.........................................................................
„ 6 Furculitie de cele mai fine, argintu Britania, dintr'o bucata . .
„ 6 Linguri de mâncare de argintu Britania, grele si massivo . . .
„ 12 Linguritie de cafea de argintu Britania, de cea mai buna cualitate
„ 6 sustiitore de cutite de argintu Britania, de cea mai buna cualitate
„ 1 lingura mare de lapte de argintu Britania, masiva...................
„ 1 lingura marâ de supa de argintu Britania grea..............................
„ 9 Tave de preseutatu ciselatc forte finu............................................
„ 2 sfeșnice pe masa de salonu Britania pline de efectu....................
„ 1 corfa do păne masiva de argintu Britania.......................................

Tdte 50 obiecte sunt fabricate din celu mai finu si celu mai solidu argintu Britania, 
care este uniculu metalu ce esista pe lume, care in veci remane albu si nu se pote deosebi 

de argintulu adeverat, nici după o folosire de 30 ani: pentru aceasta garantează.

George Baiulescu, 
doctorii in medicin’a universa, 

ordinăza in t6te diiele dela 2—3 bre p. m. in 
locuniti’a s’a din tărgulu grăului Nr. 558. Etagiulu 

alu II-lea. 1—3

Cas’a No. 1392, strad’a mare, in suburbiulu 
Scheiu, constatatbre din 6 odăi, 1 pivnitia, 1 bu
cătărie, 1 grajdu pentru patru cai, 1 siopronu si 
1 gradinitia, este de inchiriatu prin licitatiune pe 
3 ani dela St. Mihaiu 1881 incolo.

Licitatiunea se va tienb Dumineca in 5/17 A- 
prile 1881 la 10 bre inainte de ameadi in Cas’a 
din Curtea Bisericei Sf. Nicolae.

Informatiune mai deaprbpe dă Curatorulu Bise
ricei Ioane A Navrea in prundu Sub. 
Scheiu.
Epitropi’a Bisericei rom. ort. res. dela Sf. Nicolae 

in Suburbiulu Scheiu. 1—3

Premiata la espositiunea din Gratz 1880.

M0RITZ TEMESVÂRY
Depositulu fabricei de incaltiemente,

Budapest’a^ Konigsgasse 1, in cas’a Bar. Orczy.

Pentru d.a,xxie:
Pantofi de casa din lasting si pele cu elastica fl. 1.80; Pan

tofi pentru promenada, moderni fl. 2.20; Pantofi-Regatta cu a- 
grafe din lasting său pele, fasonulu celu mai modernu fl 2.70; 
Pantofi-Regatta cu pele de lacu, si talpa ’/2 de grosa, tocuri 
inalte, fasonulu celu mai nou fl. 2 80; Pantofi-Regatta din pele 
cliagrin — seu capriora, cu tălpile tîntuite, tocuri inalte fasonulu 
celu mai nou fl. 2.80; Ghete cu elasticu, din lasting cu vâr
furile din pele de lacu fl. 2.70; Ghete din lasting inaltu croite 
cu vârfurile din pele de lacu, tocun-Rococo, fasonulu celu mai nou 
fl. 3; Ghete din lasting croite in forma de anima, talpa J/2 grosa, 
tocuri-Rococo, fasonu elegantu fi. 3.20; Ghete din pele cliagrin, 
talpa tîntuit’a, croite inaltu, celu mai finu adjustate fl. 3.20

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

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

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

Afara de aceste mai sunt;
18 cutite, furculitie si linguri de arg. Brit., căte bucăți tote 18 laolalta , . . fl. 3.75

6 linguri mici de cafea 7) mai nainte CU fl. 3.- acum numai „ -.60
1 lingura de supa n n n H „ 3.- a 1-
1 „ „ lapte n n n n „ 1.50 „ -.50
6 tave » n n n n n » 5.— » „ 1.50
6 sustiitore de cutite n n n n n „ 4.50 » „ 1.50
1 cutia de sacliaru n n n n » 4— jj „ 1.20
1 pareche sfeșnice mai mari y> » » n ti n » 2— si fl. 3.
1 clopotielu de masa n n n n » 4- acum numai » 1-
1 paliaru de oue 0 n n „-.60 M „ -.30
1 pipernitia si salnitia n » n „ 2.50

si
„ -.75

1 Carafine p. otietu si oleiu n n numai „ 3.50 ,, 4.50
1 unealta de focu grea de pusu pe masa mai nainte cu „ 3.- acum numai „ - .95

Câne de cafea si tea ă fl. 2, 2.50, 3, 4; clesce de zacliaru ă cr. 35, 50, 80, fi. 1; cutii de 
zacliaru ă fl. 2, 2.80; presaratoriu de zacliaru ă cr. 25, 40, 75, 90, fl. 1; carafine de 
otietu si oleiu ă fl. 2, 4; cutii de untu ă cr. 75, 95, fl. 1.70, 2.80, 3.25 4.— inca si 

alti articuli nenumerati.
Câ dovada, că anunciulu meu 13—24

nn este insielatorin
me deoblig prin aceasta in publicu, deca marf’a nu convine, a o re’ntorce fara nici o 
greutate. îndrepta la epistolele de multiamita, ce mi-au venitu, si pe cari imi voiu per
mite a le publică succesivu. — Cine doresce deci a primi pe banii sei o marfa buna si 
solida si nu lapedatura, se se adreseze numai catra

A. FRAIO,
Viena, Rotheuturmstrasse 9, vis-â-vis de palatulu archiepiscopescu.
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