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

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Rogamu pe oii. Domni prenumerauti ai fdiei 

nbstre, a cărora abonainentu espira la finea lui 
Martiu a. c. a grăbi cu reinoirea lui, câ espeditiunea 
fbiei se li se pbta face regulata.

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.

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

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

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

pentru Bomaili’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.

Brasiovu 12 Aprile/31 Martiu.

O corespondenta ce-o publicamu mai josu, des- 
scrîindu decursul u adunarei alegbtoriloru romani 
din cerculu Ighiului, tienuta in Zlatn’a, ne des
copere unu fapta, care merita o mai de aprbpe 
luare aminte. Doi functiunari politici unguri au 
luatu parte la acea adunare electorala romanbsca, 
după propria mărturisire, nu numai câ persâne private, 
ci in inodu oficialu. Acești functiunari maghiari 
nu s’au raargiuitu nici la atâta, ci au incercatu a 
influintiâ părerile alegbtoriloru romani si, jocandu 
rolulu de „protectori" ai loru, le-a recomandata 
„activitatea."

Cine indbmna pe functiunarii politici unguresc) 
a merge la adunările alegbtoriloru romani si ale 
dâ acestor’a sfaturi, câ cumn sb se pbrte pe vii- 
toriu[? Negresitu cit pretorele dela Zlatna a 
lucrata numai in sfnsulu instructiuniloru, ce le-a 
capetatu dela superiorii sei, dbca a recomaudatu 
alegbtoriloru romani din cerculu Ighiului in modo 
oficialu imbrațiosiarea „activitatii."

Eata dbr’ cit nici Ia consultările nbstre prega- 
titbre pentru conferenti’a generala electorala nu 
sa potutu câ funcționarii maghiari sb nu incerce 
de a face o pressiune in favârea politicei marelui 
loru măiestru dela Budapest’a. Ei rocomanda 
Romaniloru „activitate". Ce feliu se fia 6re a- 
cbst’a „activitate" pentru câ se placa d-lui Tisza 
Kalman ?

Credemu, că toti Romanii voru fi până astadi 
iu claru despre aceea, câ guvernulu ungurescu, care 
si-a pusu de tînta sugrumarea desvoltarii nbstre 
naționale, care nu cunbsce alte mesuri mai salutare 
pentru tibra, de câtu sunt masurile de maghiari- 
sare, ce se inmultiescu pe dî ce merge, nu pbte 
nici-decumu se ne recomande o atitudine politica, 
care ar’ fi îndreptată in contra politicei sale. De 
aci urmbza, câ d. pretoru din Zlatn’a nu pbte iu- 
tielege sub cuventulu „activitate" aceea ce ar’ in- 
tielege pbte unu Romanu, care ’si iubesce poporulu si 
care nu voiesce câ elu se servbsca de materialo pentru 
intarirea si inaltiarea rassei maghiare.

Pretorele maghiaru din Zlatna doresce fara in- 
doibla din totu sufletulu seu câ alegatorii romani 
din Ardealu sb se lase a fi inhâmati Ia carulu 
de triumfu alu marelui seu magistru Tisza, pentru 
câ se ajute alu scbte din nomolulu, in care s’a 
cufundata. O indoita isbbnda ar’ fi acbst’a pentru 
d-lu Tisza 5 elu ar’ potea se arate cu 
degetulu asupra Romaniloru si se esclame : eata-i 

sfarimati de brațiulu poternicu maghiarisatoriu! nu-i 
asia câ ’mi-am tînutu cuventulu?

Asia ceva trebue câ a visata pretorele maghiaru 
din Zlatn’a candu a recomaudatu Romaniloru ex 
officio „activitatea". Nu voimu a ne mai dâ si- 
linti’a se gâcimu tbte cugetele sale secrete, nici 
nu voimu a ne ocupâ astadi de diferitele sensuri 
ale elasticului cuventu „activitate", ci resevandu-ne 
acbst’a pentru numerii viitori, constatamu numai, 
câ esista o „activitate", care place si guvernului 
ungurescu, precumu nu negamu, câ ar’ esistâ si 
o „passivitate" care se-i convină.

Va depinde asia dbr’ numai dela modulu cumu 
se va defini si esecutâ „activitatea" său „passivi- 
tatea", câ guvernulu ungurescu se fia multiamitu 
său nemultiamitu cu ea.

Casulu intemplatu in Zlatn’a de siguru nu va 
remanb singularu. Scimu cu totii fbrte bine, câ 
tbta câta functiunariloru s’a pusu in mișcare, spre 
a agitâ pentru alegerile viitbre in favârea politicei 
tisaiste. In fați'a pressiuniloru de totu feliulu si 
a terorismului, ce se voru iucerca alu eserciâ gu
vernamentalii in specialu asupra alegbtoriloru ro
mani, este neaperatu de lipsa câ toti Romanii in
dependenți sb ’si db man’a pentru câ intre mar- 
ginele legii se respingă ori-ce ingerintie neiertate, 
aperandu cu energia si cu demuitate iateressele de 
vieatia ale natiunalitatii romanesci.

Este timpulu supremu câ se ne reculegemu 
tbte fortiele morale si se dovedimu contrariloru 
noștri si lumei întregi, câ suntemu unu poporu 
cu maturitate politica, câ suntemu uuu factoru 
politicu in acestu stătu, care pretinde se fia respec
tata si recunoscuta. Dbca amu suferi câ ori-ce 
solgabireu sb se amestece in afacerile nbstre na
ționale si se ne dea sfaturi si directive; dbca amu 
observâ o asemenea atitudine tbraitbre si nedbmna, 
atunci numai respecta nu amu potb insuflâ con
trariloru noștri.

Nu scimu cum a fost intimpinatu sfatulu „bine- 
voitoriu" alu pretorului din Zlatn’a in adunarea 
electorala de acolo. Negresitu câ se va fi gasitu 
vr’unulu d’intre alegatorii romani, care se-i fi ara- 
tatu câ Romanii n’au lipsa de asemeni consilie ex 
officio. Avemu o mulțime de iuristi in tbta tibr’a, 
ar’ fi bine câ acesti’a se lumineze pe alegbtori câ 
se scie pbna unde ’i este ertatu unui solgabireu a se 
întinde, candu asista la o adunare ex officio.

Cromc’a evenimentelor» politice.

Sambata camer’a romana a primita 
cu 57 contra la 4 voturi propunerea, după care 
presiedintele consiliului, la casu, candu n’ar’ potea 
se primbsca conducerea uuui resortu, va portâ tit- 
lulu de ministru fara portofoliu.

La ordinea dilei este adi afacerea Tu
nisului. Ea a produsu in Itali’a mare irita- 
tiune. Ministrulu de esterne Cairoli, fiindu inter
pelata in camera, respunse, câ nu este adeveratu, câ 
ar’ esistâ o intielegere intre Franci’a si Angli'a cu 
privire la Tunisu. „Franți’a", adause elu, „ne-a 
declaratu formalu, câ nu voiesce sb se faca stapana 
pe Tunis". (Italiauii ce temu adeca multu de o 
auecsiune eventuala a Tunisului din partea Fran- 
Qiei.) Deputății Damiani si Rudini din opositiune 
se declarara nemultiamiti cu deslușirile ministrului 
de esterne si propuseră a i se dâ unu vota de 
blamu. Zanardelli propuse, câ discussiunea asupra 
motiunei de vota de blamu sb se amane, până 
după desbaterea reformei electorale. D. Cairoli 
sustienu acbst’a propunere de amanare, ea a fost 
combătută inse cu mare vehementia din partea 
d-lui Crispi si camer’a a respins’o cu 192 con
tra 171 voturi. In urm’a acbst’a ministeriulu si-a 
data demissiunea in manile regelui, care a si pri- 
mit’o. Despre formarea noului cabinetu inca n’a- 
vemu nici o scire.

Camerele francese au primita cu unanimitate 
si fara desbatere creditata de 5—6 milibne de 
franci ceruta de guvernu pentrn acoperirea 
cheltueleloru espeditiunei tunisian e. 
Pregătirile se făcu cu mare graba atâtu iu Franci’a 
câtu si in Algeri’a. Cu tbte aceste operațiunile mili
tari contra Khumiriloru nu voru pută incepe înainte 
de 10 — 14 dîle. Comandautulu corpului espediti- 
onariu va fi generalulu Osmond. Concentrarea tru- 
peloru acestui corpu a fostu tare înlesnită prin 
aceea, câ triburile tunisiane nu ’si-au reinnoitu pri
mele loru atacuri. Pentru transportarea de trupe 
la cbstele Alegoriei s’au pusu in servitii alte trei 
corăbii de transporta nbue, ceeace urca numerulu 
acestora ladiece: Cu midîuloculu acestora se crede, 
câ in celu mai scurta timpu se voru potb trans
porta in Algeri’a 20 de mii de soldați din Franci’a 
sudica.

Din Tunis nu prea esista sciri veridice. 
Diariului „La France" i-se anuncia, câ b e i u 1 u 
’si face mare hasu din pregătirile de resbelu ale 
Francesiloru si câ elu ar’ fi ordonatu formarea unui 
lagâru de trupe tunisane regulate sub comaud’a 
fratelui seu, care este unu declaratu inimicu alu 
Francesiloru.

Marile poteri au fost adresata, precum scimu, 
Ja 7 Aprile cabinetului grecescu note 
identice, cari contienu propositiunile loru pentru 
aplanarea pacinica a afacerei turco-grecesci. Guver
nulu grecescu inca nu a datu pbna adi nici unu 
respunsu, cu tbte câ Angli’a a declaratu, câ, dbca 
Grecia nu va primi propositiunile poteriloru, se 
nu mai aștepte dela ea nici uuu spriginu. Se a- 
nuncia câ Comunduros indata după ce i 
s’au facutu cunoscute propositiunile si-a datu de- 
missiunea, spre a nu impedecâ dorinti’a eventuala 
a Regelui de a arangiâ afacerea in pace. Regele 
l’a rogatu inse se continue deocamdată negotiarile 
cu marile poteri si se incerce celu puținu dbca nu 
s’ar’ potea cumva uni părerile lui cu propositiile 
poteriloru.

Din Rusi’a se anuncia unu faptu gravu, care 
dovedesce, pbna unde merge sdruncinarea societății 
rusesci. Se anuncia anume din Moscv’a arestarea 
intr’unu castelu de lenga Petersburg a mare
lui duce Neculae Constantin o- 
v i c i, fiiulu fratelui celui mai betranu alu repo
rtului imperatu Alesandru II. Caus’a acestei ares
tări ar’ fi prepusulu binefundatu, câ acestu mare 
duce ar’ ambla se însceneze o insurectiune in fa- 
vbrea tatalui seu. Dbca acbst’a afacere nu cumva 
este unu productu alu unei fantasii prb invapaiate, 
apoi ea fara voie face pe Jume se crbda in veraci
tatea faimeloru colportate de ani îndelungați, câ 
„lini’a Constantiu" ar’ sta in legătură cu conspira- 
tiunile nihiliste.

Schimbările personale, ce s’au intemplatu pbn’acum 
iinpregiurulu noului Tiaru, dovedescu, câ totu ce s’a 
scrisu in privinti’a apropiatei ere de reforme a 
fostu mai multa combinatiuni, de vreme ce tocmai 
aceste schimbări păru a fi chiamate se dovedbsca, 
câ inca de aci inainte se va incepe guvernamentulu 
adeveratu russescu. In adeveru deodata aparhra pe 
aren’a politica nisce Omeni câ faimosulu Igna- 
tieff si Cernaieff, pe cari lumea ii cre
dea dispăruți pentru totu-deaun’a de pe acbst’a a- 
rena. In adeveru acești mari pauslavisti 
devinu deodata câ prin farmecu, unulu ministru alu 
domeniiloru, bra celalaltu guvernatoru generalu alu 
Orenburgului.

Se scrie mai de parte din Petersburg, câ ca- 
pulu panslavistiloru Aksakoff, a conchiamatu 
o siedintia a Asociatiunei slave de binefacere si 
cu acbsta ocasiuae a tienutu o fulminanta vorbire 
contr’a „putredului occident u“, care a 
aflata mare aplausu la ascultătorii sei. Publiculu 
presentu era de altcum fbrte alesu; intre alții era 
de fațjia: contele Ignatieff, generalulu Cernaieff, 



principele Imeretinski, contele Sâhlen si 
multe alte personalități oficiale. D-lu Aksakoff a 
vorbitu despre „doctrinele cele minei- 
n 6 s e“ ale occidentului, de cari s’au lasatu Rusii 
se fia răpiți si cu cari si-au stricatu stomaculu. 
Elu puse vin’a pentru nihilismu si urmările acestuia 
intrăga pe Europ’a si tună formalu contra „i n- 
sielatiunii occidentale" si contr’a 
„constituționalismului", a caruia 
urmare naturale este revolutiunea so
ciale. Aksakoff esprimă la sfărsitu speranti’a, 
că Russi’a nu se va plecă, că unu lacheu, se redice 
de josu constitutionalismulu. Intrăg’a vorbire a 
conducătoriului panslavistiloru a fostu îndreptată 
contr’a constitutiunii si in deosebi in contr’a Fran
cei. . A trage moral’a de aci este fărte usioru. 
Este tocmai casulu de a dî e : „Soune-’mi cu cine 
te insoțiesci, si ’ti voiu spune, cine estî" ! Noulu 
Tiara muscalescu se insoțiesce cu panslavistii, ergo... 
bagati de săma voi popăre, ce ardeți inca de do- 
rinti’a de a ve inneca in marea panslavista!

Procesulu acusatiloru pentru a- 
tentatulu comisu contra irnperatului Ale- 
sandru II s’a inceputu. Acusatii traduși inaintea 
tribunalului sunt: Ryssakoff, Ieljaboff, Sofi’a Pe- 
rowska, Iesse Helfmann si Michailoff si construc- 
toriulu bombeloru Kibaltschitsch arestata mai in 
urma. Acusatii desvălta in aperare o mare energia. 
Toți iau responsabilitatea de singuri autori si or- 
gauisatori ai crimeloru ce ii-se imputa. Acusatii cu 
acăst’a metoda de aperare nu urmarescu altu scopu, 
decătu a face pe politia se curme urmăririle pro
vocate de comiterea atentatului.

Dumineca in 3 Aprile, Majestatile Loru au 
primitu curtea de apelu din Bucuresci si tribunalulu 
Ilfovu, efori’a. spitaleloru civile, banc’a naționala, 
creditulu fonciaru ruralu, creditulu foDciaru urbanu, 
cancelari’a consiliului ministriloru, ministeriele, pre
cum si t.6te autoritatile dependințe de acele mi
nistere.

D. presiedinte alu consiliului de miniștri a 
rostitu urmatorulu discursu:

Sire ! Greu apasau asupra României vijeliele a secoli 
intregi. Ai venitu, si unu freametu a trecutu dela o mar
gine a tierei pena la cea-alta. Candu se redică o noua si 
amerintiatâra furtuna, ai facutu câ lumea se nu se mai 
indoiesca, că astadi că si in timpurile strabuniloru, viuâza cu 
tarla in inimile Romaniloru virtuțile militare si iubirea de 
tier’a. Poporulu intregu, plinu de entusiasmu, incunună pe 
eroiculu seu Capitanu cu cununi nemuritârie. Ele fura im- 
pletite de femeile romane, cari se jertfeau cu vitejia si 
energia pentru patria.

Din acea di lumina s’a facutu asupra României, in 
ti era si in afara de tiera. Consciinti’a despre gratitudinea, 
ce datorimu cu totii Majestatiei Tale, deveni puternica in 
pepturile Romaniloru. Din di in di se intari mai multu 
semtirea, că ei nu potu aduce Majestatiei Tale unu altu oma
giu de recunoscintia, pentru intieleptiunea, prudinti’a si 
barbati’a, cu care ai condusu RomaDi’a, decătu puindu pe 
capulu Domnului ei coron’a regala.

Ai fost aclamați) Rege in unanimitate de parlamenta, 
de t6te marele Corpuri ale Statului, de tier’a intrega. Astu- 
feliu națiunea a proclamata in fași’a Europei, cu energia si 
taria, că dinasti’a, ce ai fundata in Romani’a, a prinsu 
rădăcinile cele mai puternice in animele poporului romanu.

Si nici nu putea se fia altufelîu.
Dela suirea Majestatii Tale pe tronulu României, amu 

avutu ondrea a fi inițiata in vointi’a intima a Majestatiei 
Tale, si ’mi-a fost data a constata in amenuutime ceea ce 
națiunea cundsce numai in trasuri generale. Abia pusesi 
piciorulu pe treptele tronului, si ispetile nu Ti-au lipsita 
întreprinderile indrasnetie erau tarte seducetdre pentru unu 
june Domnu, apartieneudu uneia din cele mai ilustre familii 
domnitârie din Europ’a; si acest’a cu atătu mai multa, cu 
cătu positiunea politica a României se parea a ave unu ce 
indoiosu. Condusu inse unicamente de simtiementulu 
datoriei, si inspirata de aceleași virtuti, câ si augustulu Teu 
Părinte, ai resistatu si nu Te ai gândita, de cătu la inte- 
ressulu natiunei, precum Tu simtiea si Tu intielegea ea. A- 
ceBta fapta este o garanția nu numai pentru Remania, ci si 
pentru puterile europene ear’ mai alesu pentru vecinii noștri.

înaintea Majestatiei Tale, Tronulu României a fost ocu
pata de Domni cu o positiune efemera. Acesti’a nu puteau 
stabilii traditiuni. Majestatea T’a ai fost der’ nevoitu se 
Ti deschîdi singuru o cale noua si se creedi acele traditiuni, 
fara de cari o tier’a este câ o nava fara busola.

Negresita că a trebuitu se trecemu prin multe încer
cări pentru a ajunge la resultatulu maretiu ce lucesce astadi 
d’înaintea ndstra. Candu tier’a privesce la elu, nimeni nu 
se p6te indoui, că Majestatea Ta n’ai fost continuu si 
fara pregeta preocupata numai de a descoperi adeveratele 
cugetări si vointi ale natiunei, si a face, câ ele se triumfe.

Națiunea a vediutu cu fericire, câ tronulu n'a cadiutu 
sub infliiinti'a favoritiloru, si nu a pututu deveni scutulu 
uftui partita. Proclamaudu-To Rege, Romanii au aclamata 
pe Suveranulu constitutionalu si liberata alu Belgiei Orien
tale, avendu credintia tare, că numele Carolu I alu României 
va străluci in eternu alaturea cu numele Leopoldu I alu 
Belgiei, câ modelele cele mai perfecte si mai demne de 
imitatu.

Pe aceste fundamente solide si nestrămutate s’a redi- 
catu Tronulu regata alu României. Acestea sunt titlurilo 
măreție, care Tu incungiura cu sigurantia si cu putere.

Si, astu-feliu, Regele Carolu I si Dinasti’a S’a au deve
nita drapelnlu natiunei, spre care ochii noștri, sunt atintiti 
cu iubire, cu respecta si cu încredere. Se traiesci Majestate! 
Se traiesca Majestatea S’a Regina!

Regele, respundiendu, S’a esprimatu astu-feliu:
„Domnule presiedinte alu consiliului! Ve mul- 

tiumimu, Regin’a si Eu, de fruntașele cuvinte, ce 
Ne adresați in numele tuturoru autoritatiloru pu
blice. Dăca, prin intieleptiunea barbatiloru de 
Stătu, prin chibzuirile mature si prevedietărie ale 
ămeniloru politici, se păte, intr’unu Stătu, ajunge 
la mari resultate naționale, aceste resultate nu 
se desvălta si nu se intarescu de cătu cu 
munca dilnica si staruitdria, cu zelulu si 
activitatea tuturoru impiegatiloru publici, cari 
trebue să se petrunda, că dela consciintiâs’a 
si strict’a îndeplinire a datoriiloru depinde ordinea, 
prosperitatea si puterea patriei. Dăca dăr’ Ro
mani’a, prin devotamentulu tuturoru fiiloru ei, a 
pututu se ajuuga la positiunea, la care s’a inaltiatu 
astadi, acum, că Regatu ea are si mai multu tre- 
buintia de acestu devotamontu, spre a mantienă cu 
on6re loculu ce a ocupatu, si esempiulu trebuesce 
datu mai ’nainte de toti aceia, cari sunt servi
torii statului, de acei, .cari trebue să se mandrăsca 
cu acestu nume, de acei, cari trebue se dovedăsca, 
că suut demni de densulu. Nu Me indouescu, că 
impiegatii romani, cari au doveditu, că prin inte- 
ligintia, prin instrucție, prin iubirea binelui 
comunu, potu egală pe ori cari alti, se 
voru petrunde si mai multu de marile datorii, 
cari le incumba si, stimati si respectați ei inșii 
voru face să se stime si să se respecte si mai 
multu regatulu României."

Press’a europena si Regatulu romanu.

F6i’a italiana „A d i g e“ scrie urmatărele.
„. . . Resbelulu orientata din 1877 este istoria con

timporana, In acestu resbelu Romani’a a afirmata prin sân
gele seu drepfulu propriu la independintia si libertate: si 
aBtadi ea culege fructulu meritata prin atâtea sacrificii si 
atâta eroismu nobilu.

Romani’a, unita cu ltali’a prin legaturi vechi, are in 
istori’a renascerii sale 6re-cari asemenari de evenimente, cari 
o apropia 8i mai multu inca de Italia. De aceea der’ dela 
noi Italianii, mai ’nainte câ dela ori-care altu poporu, trebue 
se plece unu saluta si o urare pentru noulu Regatu alu Ro
mâniei, a cărei causa a'gasitu totu-deauna simpatii vedite 
si aparatori puternici si in poporulu italiauu, si in Senatulu 
nostru, si in Camer’a nâstra. Națiunea italiana tramite 
asta-di vechei colonii romane unu saluta fratiescu plinu de 
bune relatiuni si d’unu veselu viitoriu pentru cele doue 
popbre.

„La Stampa" din Florenza dice intre 
altele :

„. . . Esempiulu României, atătu de mărită in ochii 
mariloru puteri in asia puțini ani prin intieleptiunoa Regelui 
iei si prin firmitatea cetatieniloru romani, va fi forte folosi- 
toriu celoru-lalte popâre d>n peninsul’a balcanica. Ei au iu- 
tielesu, ca nu se ajunge la independenti’a patriei, nu se do- 
bendesce stim’a si iucrederea Europei, conspirandu, macela- 
rindu dmeni dintr’o alta rasa, cari profeseza alte credinți, ci, 
că se dobendescu beneficiile popdreloru civilisate inspirandu-se 
de maximele adeveratei civilisatiuni, respectandu proprietatea, 
credintiele altora, faceudu se taca interessulu privata si pre- 
ferindu-se interesulu publicu. Uramu der’ nobilului Regatu 
prosperitate si putere."

„La Perseveranza" dice:
„Dorimu, câ proclamarea României la rangulu de Re

gatu, se serve a nobili sufletulu națiunii, a mari simtie- 
mentulu propriei ei demnități si a face mai strinse legaturile, 
care o unescu cu dinasti’a. Romani’a are omissiune însem
nata de indeplinitu in Orienta ; ea represinta c i v i 1 i s a- 
tiunea latina si acesta civilisatiune este destinata 
a transformă, in unire cu civllisatiunea greca, penineul’a 
balcanica. O opera va inainta de la media nâpte si cea
laltă de la media-dî. Uramu, câ noulu Regatu se se arate 
demnu de inaltulu destinu, la care e chiamatu."

„II Diritto" scrie urmatărele :
„Iuclestata intre Rusi’a si Austri’a Romani’a voiesce 

prin acesta acta sd-si proclame inca odata independinti’a 

s’a, si ferm’a s’a otariro d’a miște la pressiunile aineii- 
durora si d’a ave o politica propria. Acesta otarire, afir
mata deja destulu de lamuritu in cestiunea navigatiunii pe 
Dunăre, fh consacrata acum printr’unu actu, care are cea 
mai mare valdre in ochii Romaniloru, ceea-ce ni se probâza 
prin entusiasmulu loru pe timpulu desbateriloru din parla- 
mentulu nationalu.

„D6ca este in Oriente ver-unu principatu, care so 
merite a fi ridicata la rangulu de regatu, apoi acela este 
de siguru Romani’a. Ea a datu piobe in momentulu peri- 
culului că scie se-si tina susu ondrea s’a. Brava in resbelu, 
ea da esempiulu de unu guvernamentu pacinicu, liberata, de 
ordine si de progresu.

„Cătu despre noi, salutamu in chipulu celu mai sinceru 
proclamarea de Regatu a României si, câ amici sinceri, 
vomu dice fratiloru noștri romani : numele nu făcu lucrurile, 
der’ ajuta câte o data la a le face ; er’ popdrele nu doben
descu insemnatate si nu se consolideza de cătu printr’o 
politica dibace si laboridsa."

Diarulu angiesu „The Graphic" scrie :
„ . . Romani’a, unu stătu de patru ori mai in- 

tinsu de cătu Belgi’a si cu o armata bine organi- 
sata, îndoita câ aceea a regelui Leopold, trebuie 
privita de adi ’nainte, câ unu factoru de o ore-care 
greutate in Europ’a resarităna, mai alesu că con- 
trotaza o parte intinsa a unuia din cele mai însem
nate fluvii ale continentului. Titlurile materiale ale 
României pentru a deveni monarchia sunt dăr' in- 
destulatăre; dăr’ Romani’a trebuie se ’si aduca a- 
minte, că, crescăndu in demnitate, are o responsa
bilitate mai mare. Ceea ce se putea ertâ unui stătu 
micu, nu s’ar’ pută tolera fația de o tiăra, care 
acum isi ta loculu printre puterile europene. După 
ce s’au aretatu in stare de a sustienă cu succesu 
unu resbelu, Romanii trebuie se dovedăsca acum, că 
se potu deosebi si in artele pacei. Bucurescii ar’ 
trebui se imiteze Parisulu, nu pentru bulevardele 
si cafeurile sale, ci pentru industri’a s’a. Boierii 
voru trebui se invetiă ecouomi’a si clasele de josu 
voru trebui se fia luminate. Nu ne indoimu, că 
Regele Carolu va face totu, cei va stâ in putintia, 
trecutulu seu ne garantăza acăst’a; dăr’ sarciu’a 
este grea."

Iglliu 4 Aprile 1881.

Onorata Redactiune ! Adunarea alegatoriloru ro
mani din cerculu Ighiului s’a tienutu la 25 Martin 
a. c. in scăl’a gr. or, din Zlatn’a, sub presidinlu 
parochului gr. or. din locu, a parentelui Damianu. 
După ce s’au alesu membrii clubului electoralu, 
prin aclamatiune, la propunerea d-lui presiedinte, 
siedinti’a s’a suspinau pe căteva minute, pentru a 
se consulta alegatorii intre sine asupra celoru doi 
delegați, cari se represente alegatorii romani din 
acestu cercu la conferinti’a generala romana din 
Sibiu dela 12 Maiu a. c. După redeschiderea sie- 
dintiei s’au alesu cu votu unanimu de delegați 
d-nii Dr. Absolouu Todea si Nicolau Florescu 
din Ighiu.

Intrăg’a adunare a decursu in cea mai buna 
ordine, pentru care maturitate aratata m. ou. d-uu 
administr. protopopescu I. Laslo a si datu espres- 
siune simtiementeloru sale de multiumita, aratandu 
totu-odata in modu fărte couvingătoriu, că poporulu 
romanu in genere este fărte lealu, iubitonu de 
pace si binevoitoriu cătra toti, dăr’ a pretinsu totu- 
dăaun’a cu insistintia, si pretinde si astadi res
pectare a tuturoru drepturiloru sale istorice națio
nale etc.

Nu potu se nu amiutescu, că adunarea itastra 
a fostu onorata si de cătra doi ăspeti (?) străini 
anume Domnii Kăblăs M. pretorele cercului Ighiu 
si Bakcsi Lâszlo notariulu din Zlatna. Dnulu 
p r e t 6 r e inse, onorandu-ne pe căteva minute si 
după ameadiu cu preteiiti’a sa, r e c o m e n d a n- 
dune din partea sa cu bunavointia multa 
„activitatea", nea facutu mărturisirea 
sincera, că la siedintia a luatu parte 
d i n o f i c i u (!) Asia precătu neamu fi tienutu 
de fericiți cu ăspetii noștri, pre atăta ne amu 
intristatu că si acum, in acestu tîmpu atătu de 
constitutiuualu (?) in ori ce mișcare cătu de inocenta 
suntemu supravighiati aspru de politiai, cari se 
arăta numai in tempuri si in state cu totulu abso- 
lutistice, pe unde sunt nihilisti" etc. !

Spre încheierea acestoru informatiuni, se mi se 
ierte si o mica indiscretiune, câ mărturisire de 
penitentia pentru acestea dile. Voiu, se atingu adeca 
aceea impregiurare că intre alegatori se 
vedeau mai multi preuti, decătu laici, deși in lis
tele alegatoriloru — prelenga tăta vitregitatea 
legei electorale pentru noi romanii — totuși figu- 
răza mai multi de cei din urma; se speramu inse,



că. in viitoriu ’si voru cunăsce toti chiamarea, si 
va fi unulu fiacare la postulu seu. — Multiamindu 
fratiloru din Zlatn’a pentru ospital’a primire, ne- 
amu departatu voioși, si plini de încredere in vii- 
loriulu natiunei năstre...." A.

Mișcări electorale in comitatulu Bihorului. 
Orade’a-maro, 4 Aprile 1881.

Mișcările electorale sunt adi la ordinea dîlei... 
In care luna a anului curentu voru cadă alegerile, 
noi nu scimu, dăr’ potemu combină, că mai 
curăndu decătu in Iun a lui Iuliu alegerile nu se 
voru intemplâ. Inse eu asia credu, că pentru a- 
ceea nu ne este permisu a perde nici unu rninutu. 
Ba luaudu in consideratiune, că mișcările electorale, 
cătu cu noi, cătu si fara noi au luatu dimensiuni 
destulu de estinse, si alegatorii romaui inca de 
acuma desteptauduse, se conlucre seriosu, si intre 
marginile legale sâ se lupte cu tăta energia; că a- 
cestu dreptu, celu mai avemu că dreptu cardioalu, 
sâ lu intrebuintiamu in interesulu nostru !

Stimate D-le Redactoru! Mi pare torte reu, 
că ine vedu necesitatu a trece pe căteva momente 
la altu obiectu. P6te se mi se faca obiectiunea, 
că asta săritură la alta ceștiune nu ar’ fi permisa 
eu credu inse, că voi documentă, că obiectulu si 
cestiunea despre care amu se vorbescu sunt in legă
tură cu mișcările electorale, ba sunt si voru fi e- 
flusulu, consecinti’a loru.

Sumu convinsu, că genuinulu cleru romanu din 
t.6ta monarchi’a s’a intristatu, candu ia venitu la 
cunoscintia, că in intielesulu ^onscriptiunei, efectuite 
cu finea anului trecutu, poporulu romanu a scadiutu 
intr’o proportiune surprindietăria. O aparintia, care 
merita a se studiâ, si scrută torte seriosu. Amu 
8i cetitu in toi’a bisericesca si scolastica din Aradu, 
că protopresbiterii din acestu Comitatu, in frunte 
cu opiscopulu diecesanu, au conchiamatu o confe
renția, si in aceea s’a desbatutu că 6re care ar' 
fi caus'a inpuținarei poporului, si cari aru potă fi 
miditocele, prin care s’ar’ potd curmă. Apoi s’a 
decisu, ca să se infiintieze reuniuni in tăte comu
nele, si preoții se instrueze poporulu, la lucru, la 
crutiare, si alte fapte bune.

Onăre si recunoscintia generala pentru acestu 
pasu frumosu domnului episcopii si domniloru pro- 
topresbiteri din comitatulu Aradului; si sum con
vinsu, că, fa'cfindu primulu pasu totu cu acelu 
semtiu nobilu, nu voru remană multu tempu in 
reserva, ci voru pași înainte. Pentru că după 
parerea mea inca n’ati aflatu panace’a, său dâra 
n’ati voitu a o spune; asia nu s’a spusu nici caus’a 
pregnanta. Eu din partemi nu potu presupune, 
că domnii protopresbiteri, cari cunoscu sarcinile 
poporului romanu, se fia de acordu cu br. B. Ban- 
bidi, care a scrisu in foile maghiare, că causa 
principala că poporulu romanu scade, ar' fi consu
marea rachiului. Astfeliu de afirmatiuni sunt luate 
din ventu, si sunt frase, cari trebuie respinse fara 
nici o crutiare. Caus'a principala si esclusiva, că 
poporulu scade si piere, e seraci’a, e sărtea lui, care 
’lu ruindza si ’lu demoralisăza.

Nu pentru aceea e poporulu romanu seracu, că 
bea rachiu ; ci pentru aceea bea rachiu, că’i seracu. 
Dăca ar' fi elu avutu, ar’ bă elu mai bucurosu 
vinu. Dăr’ a cousumatu elu rachiu si până la 
1870 inca mai multu si mai bunu, pentru aceea 
nu s’a impuținatu. Inse astadi, candu au ajunau 
la sapa de lemnu, si candu n’are nici malaiu, e 
lucru firescu, că ’si tempesce fămea cu rachiu. 
Care e dăr’ caus’a seraciei? Căci necoustatandu-se 
natur’a, si radecin’a morbului, inzadaru vomu 
recomendă multe medicine, că seraci’a totu nu 
va dispară.

Caus’a seraciei e sistem’a de astadi — ast’a 
este constatatu si prin foile maghiare opositiunale. 
Intre altele sunt constelatiunile poporului romanu. 
Este sciutu, că cea mai mare parte a romamloru 
locuiesce in acele parti ale tierei, unde pamenturile 
nu sunt astă fertile că in câmpii, reclama mai multa 
truda, productulu e micu, ăra sarcinile aglomerate, 
prin urmare in casulu, candu cumpănă speseloru 
gravităza la pamentu, ăra cumpan’a veniteloru re- 
mane susu in aeru — dre ce mai are acestu omu 
a face? In tiăr’a nostra, de candu avemu consti- 
tutiune — numai contributiunea directa s’a inmul- 
titu cu 13 alte spese de contributiuni directe. 
Totu astfeliu au crescutu impositele comunale. Re- 
ferintiele urbariale s’au resolvatu cu acelu resul- 
tatu, că astadi mane, adeca in restimpu de alti 10 
ani o mare mulțime de comune romane sunt espuse 
a ’si perde si acea parte de pamentu urbarialu, 
pentru care au facutu robota.

Principele Bismarck dise in diet’a Ptussiei in
4 Februariu a. c., că contributiunea directa de pa
mentu apasa tare umerii proprietariloru, asiă prin 
introducerea monopolului de tutunu voiesce a mic- 
siora acdst’a contribuitiune. Că de esemplu, dice, 
că incatu n’are datoria „solvesce" 10%, dra ddca 
aru fi datoriu aru solvi 20%’ — Să auda elu a- 
cuma cătu solvimu noi — după cum cetimu si in 
„Pești Naplo", ddca nu sumu datoriu, am se sol- 
vescu 20% ; dra ddca amu si datorii — solvescu 
40% in contributiune „Pești Naplo" mai dise: 
„Eliberați scdl’a dela tdte impositele comuneloru, 
cugetați, că sarcinile școlare afara de cetati se 
urca la 63 milione, si din acdst’a suma mare 
statulu nu contribuie decătu 5 miliăne." Ddra la 
noi unde esista acelu budgetu, in care din aceste
5 mildne — măcar 50 fi., aru figură pentru cu
tare sc61a romana ?

Caletorindu in timpu de drna dintr’o comuna 
in alta, ce vedi? vedemu femei, fetisidre, si mai 
alesu baeiti goli, portandu lemne si apa, iucătu ti 
se sfasid anim’a. Esecutiunile pentru incassarea 
inpositeloru se începu la l-a lanuariu, si se con
tinua păna la finea anului; apoi mai cugetandu, ce 
soiu de 6meui mai sunt aceia, cari se tramitu din 
partea iuspectorateloru de contributiune la esecu- 
tiuni, 6re mai pdte fi omu, care se marturisdsca, 
că sistem’a de astadi e suferibila, si dre afara de 
aceia, cari apartienu la partit’a guvernamentala — 
căci acest’a e interesulu loru — unde pdte fi a- 
celu individu, care se nu matiurisdsca, că caus’a 
seraciei e sistem’a moderna?

Acumu, cunoscdndu radecin’a si natur’a morbului, 
eu sum de acea convingere, că amu revelatu si me- 
dicin’a. Acdst’a medicina se afla in tdte regiunile 
locuite de romani. Mișcările electorale, si atitu
dinea la viitdrele alegeri va ilustră mai bine a- 
vut’amu intentiune seridsa -său ba, a ne folosi de 
medicina. Noi avemu dela providenti’a divina pa
tru evangelii, tdte aceste evangolii contieuu sant’a 
invetiatura, că se stimamu legile, si drepturile fia- 
caruia; ddr’ contienu fi acelu preceptu, că si noi sun- 
temu cetatiani, că si alții, prin urmare avemu nu 
numai dreptu, ci si datorintie, că intre marginile 
legei se pretindemu, si se ne luptamu pentru drep
turile ce ne competu. Cunoscu preoți si multi in- 
teligenti romani in pusetiiune materiala mai favo
rabila, cari inse — lucru durerosu — sunt 
atatu de indiferenți, incătu numai din audiu mai 
sciu si ei, că avemu si noi patru foi romane po
litice, cuprinsulu loru ’lu cunoscu totu asia de bine 
că cuprinsulu fOiloru musulmane. Poporulu romanu 
are tdte însușirile recerute, are minte limpede, ar’ 
fi forte de doritu, că preoții si inteleginti’a romana 
in dumineci si serbatori sei spună si poporului, ce 
mișcări se intempla in lumea larga, că se scia si 
elu, că fiasco care poporu numai lucrandu si lup- 
tandu-se s’a aventatu la o pnsetiuue mai fericita.

(Va urma.)

Discursulu d-lui Bratianu la banchetu.
(Urmare si fine.)

D-loru I Caletorindu acum vre-o trei ani de dile in străi
nătate, unu omu cu o positiune inalta ’mi dicea ; Princi
pele de Bismarck se vede, că nu te iubesce, fiindu-că ești 
prea democratu. Eu sciam, că acelu omu nu a vorbitu cu 
principele de Bismarck, era idea lui aceea, dor' o arunca in 
spinarea principelui de Bismarck, si eu i am respunsu : ce 
sunt eu vinovatu, deca in Romani’a, prin fasele prin care 
tiera a trecutu, aristocrati’a a pordutu si societatea Romana 
este astadi o societate eminamente democratica ? Potu eu 
se creozu o aristocrația ? Cunoscu indestulu istori’a omenirei, 
că se sciu că aristocrati’a in multe ocasiuui a jucatu roluri 
preponderente si a fostu initiatărea si conducetărea tuturoru 
ideeloru si simtieminteloru celoru mari; der’ la noi regi- 
mulu fanariotu a sleitu, a saracitu boerimea tierei năstre 
si a venitu in urma regulamentulu1 organicu, care a trans
formată in cinuri chinesesci, si astu-felu s’a desfiintiatu cu 
totulu boeri’a. Candu a venitu caimacamiiu Gliica, unu gu- 
vernu provisoriu, a luatu negutiatori si i-a pusu vistieri mari; 
din diu’a aceea nu a mai fost boieri in tier’a romanesca.

Apoi, aristocrati’a era ea o institatiune puternica la noi? 
Nu ! pentru institutiunilo puternice am vediutu, <*ă s’au ver- 
satu sirăie de sânge in timpu de secoli si totu nu s’a isbu- 
titu se le desfiintieze, se le starpăsca, fiindu că aveau rădă
cini in națiune. La noi au remasu numai vre-o căte-va fa
milii si nici-odata aristocrati’a nu a fost la noi o institu- 
tiune, care se aiba destula putere pentru a conduce aface
rile tierei. Păte că ar’ fi fostu bine se avemu si noi o aris
tocrația puternica ca aceea â Angliei, a Germaniei, a Un
gariei ; der’ nu o avemu, si asiu intrebâ pe acei, cari ne 
gasescu pe noi, că suntemu inferiori in acest’a privintia, asiu 
intrebâ in intimitate pe ămenii de stătu ai Germaniei, ai 
Franciei, dăca n’ar’ preferi se schimbe cu noi, cari uu avemu 

socialismu (aplause prelungite). D-loru, nu avemu socialismu 
si cu atătu mai puținu nihilismulu nu va putea se gasăsca 
unu echo in societatea romana (aplause).

D-loru, fiindu-câ ori-ce băla are medicii sei, si fiindu-că 
aceștia dicu că sunt medicii societății, acolo unde ei se ga
sescu trebue se fia o băla. Apoi noi nu avemu asemenea 
băla, nu avemu proletariatu si prin urmare, cum ar’ putea 
se se duca societatea romana la medicii aceia, că s’o vindece 
de o băla pe care n’o are ? (aplause prelungite). Ce ati 
dice d-v. de mine candu eu, vediendu pe unu omu care, de 
si vigurosu, puternicn, are cu tdte acestea ceea-ce numesce 
fraucesulu „une excroissance*4, o gălca, si chiama medici că 
se’i faca o operațiune, se’i vindece acea băla ; ce ati dice 
de mine, părinte de familia, candu m’asiu luă după esem- 
plulu acelui omu si asiu chemă si eu medicii si chirurgii 
că, din chiaru seninu, se-i punu a face aceeași operațiune 
la copilulu meu, care n’are nici o băla, care este copilu sa- 
natosu si cresce bine si plinu de putere ? (aplause). Eu, 
deca sunt omu cu minte, si vediendu ceea ce s’a intemplatu 
la altulu, cautu se crescu copilulu meu in conditiuni higie- 
nice, că se’lu aperu de a nu capetâ acea băla ; dăr’ nu se 
incepu de astadi se i făcu amputatiuni, candu elu nu are 
nici o b61a (aplause prelungite).

Prin urmare, d-loru, noi cari suntemu o societate tenera 
si vigurăsa, uu avemu de cătu se vedemu, cari sunt bălele 
cari bantuiescu societățile occidentale si se luamu mesuri 
igienice, pentru că desvoltarea industriei, comerciului si agri- 
culturei năstre se nu producă aceleași băle, pentru că se nu 
fimu nevoiti se aducemu nihilismulu si socialismulu, câ se ne 
vindece (aplause). Dăr’, d-loru, au venitu si la noi in e- 
pocele critice, din caus’a lupteloru cari s’au produsu in alte 
tieri, au venitu diferite elemente străine, cari au cautatu se 
gasăsca unu asilu iu Romani’a. Romani’a, d-loru, in a- 
cest’a privintia, câ si in multe altele, s’a deosebitu de cele
lalte tieri ale Europei, chiaru cele mai civilisate, si a fostu 
in totu-deauna tier’a cea mai ospitaliera. Inca de candu 
biseric’a bizantina persecută biserica armeana, in timpulu im
periului Bizantinu, inca de atunci Romani’a ere unu asilu alu 
infortunatiloru Armeni (aplause).

Candu Orientulu a devenitu prada cuceririi Mahometa- 
niloru, Romani’a a fost asilulu Bulgariloru, Greciloru, Alba- 
nesiloru si alu tuturoru celoru-lalte populatiuni din Orientu 
(aplause). Si toti au gasitu la sinulu acestei tieri nu nu
mai unu asilu, der’ au gaBÎtu o patria (aplause pre
lungite).

Candu in Transilvaui’a s’a suit pe tronu unu principe 
calvinu si a inceputu persecutiunea in contra catoliciloru, 
Romani’a a fost deschisa pentru a priimi pe persecutați (a- 
plause). Si ddca ve veți duce in Moldova, veți vede că 
inca de atunci sunt sate intregi de catolici, Unguri au ve
nitu aici si au gasitu unu asilu (aplause prelungite).

Noi amu deschisu porțile tuturoru nenorocitiloru, tuturoru 
persecutați loru; amu facutu acdst’a din semtieminte de gene- 
rositate ; si pe toti aceia, cari au venitu la noi, ’i-amu pri- 
mitu fratiesce, ’i-amu ocrotitu pe toti. Nici un’a din aceste 
imigratiuni n’a mai plecatu din tier’a romanesca, nu s’a mai 
inturnatu in tierile de unde a venitu. S’au imblanditu, s’au 
umanisatu, s’au romanitu in privinti’a semtieminteloru. (A- 
plause).

Prin urmare, puterile vecine se nu se ingrijdsca si nici 
noi se uu ne ingrijimu de viitorulu societății năstre.

Der’ s’au gasitu nebuni, s’au gasitu nature esceptionalu 
de perverse, s’au gasitu străini veniti in mijioculu nostru, 
cari s’au insielatu in privinti’a semtieminteloru năstre ; ei 
bine ! iu contra acestora, societatea are dreptulu, după cum 
pe nebuni ii asiedia la Marcuti’a, pe nebunii de alte băle 
are dreptulu se-i scătia afara din tiera. (Aplause). D-loru! 
Se ’mi permiteți a purtă uuu toastu in onărea comercianti- 
loru bucuresceni, cari au luatu o inițiativa, ce speru că se va 
continuă si in viitoru de cătra tăte clasele societății, de tier’a 
intrdga; fiindu-că numai printr’o asemenea unire putemu se 
afirmamu ideile si semtiemintele năstre, câ se le scia si par- 
lamentulu, si guvernulu si capulu statului si mai cu sdma 
aceia, cari sunt departe de noi — puterile streine. (Vii si 
lungi aplause.)

ID i -v e r s e_
(Teatru romanu.) Representatiunea 

de Dumineca a trupei romane a fost bine cercetata. 
S’au datu „Lipitorile satului" de V. Alesandri. — 
Vineri in 3/15 Aprile se va representâ in sal’a 
Redutei pies’a „M 6 r t e a lui Consta n- 
tiu Brancoveanu" drama istorica in 4 
acte de Antonin Roques.

(S e g h e d i n u 1 u) este earasi in periculu de 
a fi inundatu. Riulu Tis’a se imfla mereu. Dela 
Pest’i' se anuntia: La Berczel Tis’a a inundatu 
100,000 jugere de tiărîna, la Szentes sunt inun
date 40,000 jugere. La Tape si AlgyO pericululu 
este torte mare.

(D. g e n e r a 1 u C e r n a t u) — după cum 
afla „l’lndăp. Roumaine" — a primitu dela M. S. 



Imperatulu Rusiei insigniile ordinului Sf. Ana 
in briliante. Se dice, că achsta decoratiune costa 
25,000 fr.

(Stindartulu romanu.) „Românulu* 
observă că cu ocasiunea proclamării Rpgat.ulu s’au 
vediutu stindarte, cari, deși erau compuse din cele 
trei fe@ie, aceste nu erau rânduite după cum este 
prescrisu. înainte de 1848, stindartulu Romani- 
lorn din Moldov’a avea doue colori: albastru si 
rosiu ; acel’a alu Romaniloru de dincâce de Mil- 
covu albastru si galbenu. Guvernul u de la 1848, 
urmarindu unirea, decretă că colorile stindartului 
României voru fi : "albastru, galbenu si rosiu. De
cretă apoi regularea loru in modulu următorii: 
„Lipita, tîntuitu, pe lemnu, albastrulu, la midilocu 
galbenu si falfaindu rosiu. Colorile voru fi asie- 
diate perpendicularu." Se ’nsemnamu unu fapta 
semnificatoru. După caderea guvernului provisoriu 
iota ce elu a decretata a fost respinsu; Vodă Știr
bei inse a mantînutu si colorile si rânduirea stin
dartului de la 1848. Astfelu t6te faptele, t6te 
decretele guvernului de la 1848 au fost distruse ; 
stindartulu inse s’a pastratu. Prin urmare stin
dartulu statului romanu este: albastru, galbenu 
si rosiu, aceste trei feție asiediate perpendicularu 
si in modulu urmatoru: albastru lipita de lemnu, 
galbenu la midilocu si rosin falfaindu.

(D e 1 a C h i o s) se anuntia că sguduiturile 
de pamentu au mai incetatu.- Se constata că 
numeruiu victimeloru este inca si mai mare decum 
s’a crediutu Ia inceputu. Numai a trei'a parte 
din t6te casele căte se aflau pe insula au remasu 
nedarimate. Până la 9 Aprile s’au semtitu cu 
totulu 250 de sguduituri, d’intre cari 40 au fost 
asia de tari incătu fiacare sguduitura potea se res- 
tdrne unu zidu cătu de solidu lucrata.

(O crima iu Ungari’a.) — Citimu 
in „Fremdenblatt" din Vien’a: „Soci’a unui pro- 
prietaru din Tarjan (Ungari’a), dâmn’a Paul Wig’, 
traiea in concubinatu cunu teneru tierauu din a- 
cdst’a localitate. Vineri săra, intorcându-se de la 
o întrevedere ce âvusese cu iubitulu ei, observă, că 
soțiulu seu dormiea. Decisa a’Iu ucide, feme’a luă 
o cartusia impluta cu dinamitu ce ’si procurase de 
multa timpu, o asiediă sub patulu unde dormiea ne- 
fericitulu barbatu si ’i dete focu. Efectulu pro- 
dusu in urm’a esplosiunei fii îngrozitorii. Patulu 
si tavanulu camerei fura asvârliti in aeru. Corpulu 
lui Paul Wig ajunsese intr’o stare,- ce nu se p6te 
descrie. Capulu si man a drdpta erau despărțite de 
trunchiulu corpului. Feme’a si cu amantulu ei au 
fost arestați indata.

(Telefonulu si parlamentulu 
a n g 1 e s u.) Post-office din Londra a pusu la 
dispositiunea membriloru parlâmeutului britanicu unu 
firu telefonicu, care Idga domiciliulu fia-carui mem
bru alu Parlamentului cu sal’a de siedintie. Acâst’a 
instalare a costatu pe fiacare representantu sum’a 
de 1000 lei. Astfelu deputății voru pută d'acum 
inainte se urmardsca desbaterile parlamentului fara 
a si parași odai’a, si, candu va fi trebuintia, voru 
mai pută intrerumpe pe oratori si face interpelații 
fara mare ostendla.

(Falsificatoru de timbr u.) Alaltă
ieri nâptea, primu procurorulu, primindu denuntiarea, 
că unu anume Ioan Sybalt, impiegatu la oficiulu 
postata din Bucuresci, plasmuesce timbre mobile si 
le pune in circulatiune, s’a dusu la domiciliulu 
numitului din strada Culmei No. 4 si i’a surprinsu, 
la lumin’a unei lampe in flagranta delictu. Incul- 
patulu inse nu fabrică timbre, ci cu ajutorulu unei 
compositiuni himice (chloratu de potasa, după cum 
se spune), ștergea stambil’a si anulările de pe tim
brele intrebuintiate. („R.-W.“)

(Unu ceasornic u, care seintdrce 
singur u.) D. L. Sonderberg, ceasornicaru in 
Kopenbaga, a construita unu ceasornicu, care se 
intarce elu singuru, prin midiloculu unui curenta 
electricu. Unu electro-magnetu tine continuu intinsu 
resortulu ceasornicului, astu-feliu, că mersulu lui 
nu este supusu la nici o intrerumpere, afara numai, 
ddca ceasorniculu sdu bateri’a electrica ar’ fl 
derangdta. Nefiindu unu asemenea derangementu, 
acestu ceasornicu nu reclama de cătu observarea 
bateriei electrice odata sdu de d6ue ori pe anu, si 
mersulu tai va fi esactu si neintreruptu.

Izwiteixe.
Alegatorii romani din cerculu de alegere alu 

Z o 1 a u 1 u i prin acdst’a suntu invitați, a se in- 
a^iosiă in 18 Aprile a. c, st. n. la 11 6re a. m. 

in comun’a Ciseriu pentru alegerea delegatilom cer
cului pentru cânferinti’a generala, ce se va tiend in 
Sibiiu.

Zelau 6/4 1881.
Teodoru Popu Dr. Ioanu Nichitâ.

protopopii. advocatu.

V i e n ’a 7 Aprile 1881.

P. T. Domnii romani, cari au primitu liste de 
colecte pentru balulu romanu de aici data in folo- 
sulu societății academice „Rom an i’a - Juna“, 
sunt rogati respectuosu, sâ binevoiâsca a le retra- 
mite comitetului subscrisu pena in 1 Maiu a. c. st. 
n., că se fimu puși in positia de a ne pota dă 
ratiociniu pnblicu. — Adres’a: Sterio N. Ciurcu, 
I. Augustinerstrasse 2. 10.

Dr. St. N. Ciurcu MateiuVoileanu
presiedinte. secretariu.

0’a.rs-CLlvi Isc o cirs’a, d.e Vien’a
din 11 Aprile st. n. 1881.

dto. (III-a emissiune) 93.25
Bonuri rurale ungar6 97.60
dto. cu ci. de sortare 95.75
Bonuri rurale Banat-

Timis. 96 80
dto. cu cl. de sortare 95.—
Bonuri rurale transil

vane .... 96 25
„ croato-slav. . 97.-—

Despăgubirea p. dijm’a
de vinu ung. . 95.50

Imprumutulu cu pre-Rent’a de auru un
gara .... 115.80

Imprumutulu cailoru
ferate ungare . . 131 25

Amortisarea datoriei
cailoru ferate de ostu
ung. (l-a emissiune) 89.50 

dto. (Il-a emissiune) 105.75

miu uug. . 115.50
Rosurile p. regularea

Tisei si a Segediu. 110.—
Rent’a de harthia aust. 76.90

„ de argintu . 77.80
„ de auru „ 93.70

Rosurile din 1860 . 132 75
Acțiunile bancei austr.-

ungare 819.-
r bancei de creditu
ungare 264 75

„ bancei de creditu
austriaca . 297.-

Argintulu —.—
Galbini imperatcsci 5 55
Napoleond’ori 9 34
Matei 100 ‘mp. germ.. 57 65
Rondr’a, . 118 20

Cur suin de Bmcnresci 
dela 28 Martiu/9 Aprile 1881.

Valori

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

rurale.................................
8°/o Oblig, domenialo 1871 . 
6°/0 Oblig, cailoru fer. rom. 
7°/o Scrisuri funciare rurale 
7°/0 „ „ urbane
8°/0 Imprum. municipalu . . 
Oblig, casei de pensiune (lei 

300, dobenda 10 lei). . . 
Rosuri municipale (20 lei) . . 
Act. Bancei Naționale rom. . . 
Auru contra argintu.............
Auru contra bilete hipotec. . 
Auru contra bil. de Banca nat 
Florini Val, Austr..............

Scadenti’a Cu-
pdneloru

Cum- 
pera Vinde

1 Apr. 1. Ort. 82?/2 83.—

23 Apr. 23 Oct. _ .__ 96.—
1 Ian. 1 Iul. — â— 105?/4

1 Iuliu —.—
1 Iul. 1 Ian. —.— 1O3.s/4

idem — _— 98?/,
idem 102?/2 103.—

208
cu premie 28 —

1 Ian. 1 Iul. ---4-- - 570.—
100 3/4 ioi.7/8
100?/4 ioi.7s
ioo.3/4 ioi.78

2.15 2.16

ZPnjLloliceitruLxxe.
Cas’a No. 1392, strad’a mare, in suburbiulu 

Scheiu, constatatâre 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 iucolo.

Licitatiunea se va tiend Dumineca in 5/17 A- 
prile 1881 la 10 dre inainte de ameadi in Casa 
din Curtea Bisericei Sf. Nicolae.

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

in Suburbiulu Scheiu. 2—3

Aminciu de esarendare.

Bunulu dela Bucerdea grănăsa, care este pro
prietatea fondului de institutiune gr. cath. asia nu
mita a Pariutiloru Basiliti din Blasiu, constatoriu 
din locu aratoriu in estensiune cam de 400 jugere 
961°Q, fânatiu 427 jug. 992°D, si pasiune de 
175 jug. 1563 °Q împreună cu tdte super-edi- 
fieatele de locuitu si economice, si cu dreptulu re
gata, se dă in arenda pro calea licitatiunei publice 
pe periodulu de 6 (siese) ani, incependu dela 1 Ia- 
nuariu 1882 păna in 31 Decembre 1887 in- 
clusive.

Licitatiunea se va tiend in 29 Aprile a. c. la 
10 6re a. m. in cancelari’a subscrisu'ui. Doritorii 
de a licită voru ave a depune unu vadiu de 600 fl. 
v. a. adeca 10°/o după sum’a de esclamare de 
6000 fl. că arendă anuala.

Oferte scrise sigilate numai asia se Vu 'na 
in considerare, ddca acelea, pre lenga aceea că 
voru fi provediute cu vadiulu de 600 fl. v, a., 
voru fi său subscrise cu mana propria său sub
scrierea efectuita prin un’a a trei’a persdna se va 
justifică prin 2 martori, cari sciu scrie; si afara de 
aceea voru fi provediute cu espres’a declarare, că 
conditiunile de licitare suntu cunoscute oferentelui 
si astfeliu instruite se voru substerne Prea venera
tului Consistoriu gr. cath. din Blasiu celu multu 
păna in 28 Aprile a. c. si păna la decurgerea a- 
cestui terininu conditiunile de Licitatiune se potu 
vedd in cancelari’a subscrisului.

Blasiu in 6 Aprile 1881.
Ludovicii Csato,

1—3 advocatu archidiecesanu.

De a
In casele remasului după Ecateriu’a B. Pop din târ- 

gulu straeloru in coltiu este de inchiriatu unu 
cuartiru, constatatorii din 3 odăi mari, una odaia 
mica, bucataria, podu si pivnitia, cu începere dela 
St. Mihaiu. Detailuri se potu dă in cancelari’a 
advocatului Octavianu Sorescu. 2—3

Numai odata
se ofere o ocasiune asia de favo- 

4,/ rabila de a procura uuu orologiu 
escelentu cu jumetate pretiulu.

Desfacere
grandiosa.

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

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

Ca dovada a garanției sigure si a solidității 
celei mai severe, ne obligamu prin aceast’a iu publicu, 
că suntemu gata a reprimi si schimba fia-care orologiu, 
ce nu convine.
1000 remontoare do buzunariu fare clieia de intorsu la 
'torta cu mantela de cristalu, regulate cu acurateti’a 
estra-ordinara pe secunda; afara de aceasta aurite prin 
electro-galvanismu nou, dimpreună cu lantiu si meda- 
lionu etc., pretiulu de mai nainte ii. 25, acum numai 
fl. 10,20. do unulu.

1000 ancore esemplare de lucsn din argintu, pe 15 rubi
nuri cu caclranuri in emailu, aretatoru de secunde, sticla 
lata de cristalu, mai nainte cu fl. 21, acum numai 
fl. 12.50 de unul, tote repassate pe secunda.

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

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

1000 orologe remontoire-Washington de buzunariu din ar
gintu greu si veritabilu de 13 loti probatu la oficiulu 
c. r. de punciare, pe langa garanția severa repassate pe 
secunda, cu mechanismti de niciiel asia, incătu orologele 
aceste n’au nici candu lipsa de reparatura. Orologele 
aceste au costatu mai nainte fl. 35 si astadi se capela 
cu pretiulu fabulosu de eftinu numai cu fl. 16. Afara 
de acestu langa fia-care orologiu so da gratuitu unu 
lantiu medalionu si cutia de catifea.

1000 orologe pentru domne, de auru veritabilu cu 10 rubi
nuri, mai 'nainte cu fi. 40, acum cu fl. 20.

1000 orologe remontoare de auru veritabilu pentru domni 
seu domne, mai 'nainte cu fl. 100 acum fl. 40.

650 orologo de părete cu incuadratura de emailulu celu 
mai finu si cu mechanismu de sunatu, mai 'nainte cu 
fl. 6, acum cu fl. 3,75 unulu repassatu.

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

650 pendule cu lucru forto finu de sculptura in casulii 
inalte gotice de lemnu, de intorsu in fiacare a opt’a di, 
regulate finu pe secunda, forte frumose si imposante; 
do dra-ce unu astfeliu do orologiu si in 20 do ani mai 
are pretiu indoitu, se nu lipsească astfelu de orologiu din 
nici o familia, mai cu sama pentru ca astfeliu de piesa 
de cabinetu este decoru in fia-care locuintia. Orologele 
aceste costau mai ’nainto fl. 35, acum numai fabnlosulu 
pretiu esceptionalu de eftinu de fl. 15.75 unulu.

Comandandu cine-va orologe pendule are se adauga 
si o arvuna.

Adresa : , 12—24
Desfacere d.e orcl<5g’e

a

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