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Nr. 39.

Cu 7 Aprile st. v. 1881 se incepe unu nou 
abonamentu la

„GAZET A MUT
Rogamu pe on. Domni prenumeranti ai fbiei 

ntistre, a cărora abouamentu espira la finea lui 
Martiu a. c. a grăbi cu reinoirea lui, că espeditiunea 
făiei se li se p6ta face regulatul.

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.

„Gazeta Transilvaniei" apare dela 1 lanu- 
ariu 1881 de trei ori pe septemana.

Pretiulu abonamentului la „Gazet’a Tran- 
silvaniei11 este :

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

pentru Austro-Ungari’a cu post’a: pe trei luni 
2 fl 50 cr., pe si6se luni 5 fl., pe anu 10 fl.,

pentru Romani1 a si alte tieri esterne : pe trei luui 
7 franci, pe siese luni 14 franci, pe anu 28 franci.

Eseniplare complete dela inceputulu 
anului 1881 se mai afla.

Solid.ari.tat e.*) 
1860-1865.
Brasiovu, in Februariu a. c.

XXIV. Spre a cunâsce direcțiunea si spiritulu, 
ce a domnitu in congressulu nationalu dela 8/20 
Aprile, nu avemu decătu a ne revocă in memoria 
cele dise cu privire la conferenția dela 1861. 
Tbte se repetu in lume si asia si congressulu nu a 
fost decătu o a doua editiune amplificata a con- 
ferentiei. Inse o diferintia esiste totuși intre a- 
ceste d6ue adunari. Pre candu conferentiei din 
1861 ’i stă in voie libera de a ’si stabili obiectulu 
discussiunei, dela congressulu din 1863 se cerea 
anume, că sb se consulte inainte de tdte asupra 
unei adrese de multiamire cătra monarchu. Guver- 
nulu austriacu dorea si așteptă, că Romanii arde
leni sb ’si manifeste in acbst’a adresa in specialu 
„alipirea cătra legile fundamentale de stătu, depuse 
in diplom’a imneratdsca din 20 Octobre 1860 si 
in constitutiunea din 26 Februariu 1861“, cu alte 
cuvinte, sb se declare serbatoresce, că sunt gafa 
de a merge cătu mai curându la Vien’a in Reichs- 
rath.

Congressulu a si salisfacutu dorintiei guvernului 
si inca peste așteptare, căci nu s’a marginitu numai 
la aceea, de a votâ o adresa de multiumire către 
Maiestatea S’a pentru inalt’a resolutiune dela 18 
Octobre 1862, prin care monarchulu promise Ro- 
maniloru apropiata conchiamare a dietei ardelene, 
cu principalulu scopu de a „regulă relatiunile de 
dreptu pubiicu ale natiunei romane si a confes- 
siuniloru ei“, — ci a mersu atătu de departe, in- 
cătu a votatu „incredere si multiamire“ siefiioru 
guvernului, ministrului c. r. comite Nadasdi, presie- 
dintele cancelariei aulice transilvane, si comitelui de 
Crenneville, presiedintele guvernului tierii. Pentru 
votulu datu cestui din urma s’a adusu chiaru mo
tivata, că „a avutu bunatatea a inaintă fara intar- 
diare la cancelaria aulica peiitiunea presiedintiloru 
comissiunei permanente pentru licenția de a se 
tiend congressulu".

Si 6re s’ar’ fi potutu așteptă mai multu dela 
unu congressu, care nu s’a intrunitu pe bas’a de 
libere alegeri, in care Presiedintii-Archierei aveau 
primulu si ultimulu cuventu ? Ne mai p6te bre 
prinde mirarea, că acestu congressu a lasatu se 
trdca un’a din cele mai favorabile ocasiuni, ce se

*) A se vede Nrii 84, 100, 101, 102, 103 si 104 
ai „Gaz. Traas." din auulu 1880 si Nr. 4, 5, 7, 8, 10, 12, 
13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 
30 si 35 din 1881. Red.

Joi, 1412 Aprile

oferea poporului romanu, spre a dă espressiune in 
adres’a cătra Maiestate adeverateloru sale dorintie 
si postulate 1

Unii membri ai congressului cereau, că sb se 
motiveze măcaru ceva mai pe largu actulu de 
muitiamire cătra Maiestatea S’a, dbr’ ’li s’a res- 
punsu, că adres’a nu pbte se aiba altu coloritu, 
decătu curatu de multiamire. Acbst’a se pretindea 
dela congressu intr’unu moinentu atătu de solemnelu, 
candu pentru prim’a bra se oferi Romaniloru oca- 
siunea de a-si impartasi păsurile loru monarchului, 
care nu mai eră absolutu, ci constitutionalu. Inse 
adresele de multiamire, ce s’au facutu totodată 
siefiioru guvernului, ne esplica de ajunsu căușele, 
pentru cari congressulu nu a potutu desvoltă o 
opiniune de sine statatbria in actulu indreptatu 
cătra Maiestatea S’a.

Discursurile capeteniiloru adunarei se Începeau 
cu anulu 1848 si se terminau cu unu panegiricu 
asupra patentei imperatesci dela 26 Februariu 1861; 
ear’ congressulu a respuusu la aceste apeluri in 
ordine intbrsa, elu a declaratu mai antaiu in adresa 
alipirea s’a cătra acbst’a patenta si după votarea 
adresei abia s’a apucatu de „compunerea si elabo
rarea postulateloru naționali", cari nici până astadi 
inca n’au ajunsu la cunoscinti’a monarchului.

Si 6re cum stă lucrulu cu „Solidaritatea natiu- 
nala“ in congressulu dela 1863? De minune, ne- 
gresitu, dbca adunarea a fost de unu găndu cu 
presiedintii ei — va dice unulu său altulu. Noi 
inse cu durere trebuie se constatamu, că caus’a 
solidarității nbstre natiunale a primitu la acestu 
congressu a dou’a lovitura si mai grea si periculâsa, 
decătu cea d’autaia, dela 1861. Cum ar’ fi si 
fostu cu putintia că sb se înainteze si sb se con
solideze bun’a intielegere intre factorii noștri natiu- 
nali printr'o adunare, care s’a intrunitu la porunca. 
Unulu din Archierei, Metropolitulu, a incercatu a 
chiamâ pe membri congressului pe calea alegerei, 
der’ alegerea a fost impedecata de cătra guvernu, 
care a dispusu că membri sb se denumbsca.

„In contra acestei dispositiuni“ scriea unu diaru 
ungurescu „nu se potura face esceptiuni tari, 
pentru că dbca guvernulu nu a voitu congresu prin 
alegere, elu cu acbst’a se scapă de invinuirea, că 
s’ar' fi folosita de sufragiulu universala, eara de 
alta parte, lucru prea firescu, scapă si pe congresu de 
opositiune, care pbte fi că era sb se ivbsca. Prin 
urmare manevr’a guvernului a fost fbrte istetia."

In ultima siediutia a congressului s’a cetitu si 
raportulu „comitetului natiunalu permanenta8 asupra 
activitatii sale. Cu ocasiunea acbst’a s’a vediutu 
cătu de greu potea se functiuneze aparatulu acestui 
comitetu cu doue capete si cătu de puținu a 
lucrata intr’unu timpu asia de îndelungata. S’a mai 
potutu convinge fiacare* că cei ce ’si-au „concre- 
diutu ulteriorminte" afacerile naționale nici nu se 
gândeau la o organisare si disciplinare a fortieloru 
naționale pentru viitoriu, ci t6te le basau numai 
in intieleptiunea Archiereiloru-presiedinti si in buna
tatea aparatului loru administrativu-bisericescu, cu 
ajutoriulu caruia se inscenasera ambele adunari 
dela 1861 si 1863.

Astfeliu nu numai că din partea conducerei nu 
sa pututu dă o direcțiune sanatbsa vietiei si luptei 
natiunale, pentru că comitetulu permanenta inotâ 
in apele guvernamentale — dbr’ nici macaru acea 
încercare nu s’a facutu că sb se introducă o or- 
ganisatiune forte in partid’a, ai cărei siefi erau 
arabii Archierei. Presidiulu congressului a fost 
pusu intrebarea, că bre poftesce congressulu că 
comitetulu permanenta se mai remana si pe vii
toriu ? Eata cea mai buna ocasiune ce se oferea 
spre a corege marea erbrea comisa la 1861 prin 
aceea că s’a divisatu conducerea in doue si s’au 
perpetuata iu ea rivalitățile confessiunale. Inse 
ce se-i faci, opositiune nu eră si adunarea strigă: 
„Se remana comitetulu si sb se intregbsca !“

1881.

Ei bine comitetulu a remasu. Elu a dobândita 
de astadata spre intregire inca unu alu treilea pre- 
siedinte rnirbnu in persbn'a vice-presiedintelui gu- 
vernialu, care avă se suplinbsca iu presidiu pe Me
tropolitulu. De aci incolo comitetulu permanentu 
lucra cu trei capete, a doi prelati si a unui inaltu 
functiunariu si acesti’a cerura si capetara voi’a că 
la cașuri necessari se p6ta substitui pe membri 
absenți prin alti 6meni de incredere ai loru. Cum 
s’ar’ fi potutu sub asemeni impregiurari că se pros- 
pereze marea causa a solidarității natiunale ?

Cronic’a evenimentelor^ politice.
Le „Courrier d’Orient" a primitu si publicatu 

urmatbrea depesia particulara din I a n i n a 4 A- 
prile: „Delegații Romani au telegrafatu astadi 
Sublimei Porti si ainbasadoriloru, că Romanii 
isi voru apera drepturile si in
teresele loru de rasa. In depesi’a loru, 
ei rbga pe Sublim’a Pbrta si pe diplomati se aș
tepte sosirea deputatiunei, pe care o tramitu la 
Constantinopole.

Afacerea Tunisului, care in Rom’a a pro- 
dusu deja o crisa ministeriale, amenintia de a pro
duce chiaru si in Paris o crisa minis
teriale parțiale. Diarele din Paris au iuceputu 
se acuse pe generalulu Farre de incapacitate si 
pretindu, că intrbga organisatiune militară s’a 
doveditu cu totulu greșita, debrace pentru a mo- 
bilisă 10—15 mii de omeni a trebuita sb se pună 
in mișcare intrbg’a Franca. Trupele de imbarcatu 
din Marsilia nu potura pleca, fiind-ca le lipsiea pro- 
viantulu. Diviziile si brigadele suut astfeliu de 
împrăștiate preste Frauți’a, incătu ar’ fi unu lucru 
herculanu de a forma o armata. „Le Național" 
provbca pe deputati, se nu-’si ib ferii de Pasci, până 
ce nu voru fi resturnatu pe incapabilulu ministru 
de resbelu. Se intielege de sine, că astfeliu vor- 
bescu numai diarele dușmane generalului Farre. 
Oficiosulu „Le Temps“ cauta a liniști iritatiunea 
produsa in opiniunea publica de aceste diare. 
Pbn’acum s’au espedatu, dîce „Le Temps", 20 de 
mii de bmeni, acbsfa inse nu este nici decătu o 
mobilisare. Se iau numai de ici si de colea trupele 
disponibile, pentru a-se implb golurile lasate de 
trupele algeriaue tramise contra Khrumiriloru. In 
casulu unei mobilisari faptice totulu merge după 
unu planu definita, pe care ministrulu de resbelu 
l’a facutu inca cu multu inainte de afacerea 
Tunisului. Cu tbta acbsta aperare a lui „Le 
Temps" generalulu Farre va puta suporta numai 
cu greu campania pornita contra portofoliului seu.

Organulu d-lui Gambetta „La Republique 
frauțaise" iu fine se pronuncia si elu in 
afacerea conflictului cu Tunisul u, 
dicbndu: „Sunt bmeni, cari păru a considera că 
o chiamare a loru, a nelinisci opiniunea publica prin 
totu feliulu de flecarii, relative la planurile guver
nului nostru in privinti’a Tunisului. .. Despre ce 
este vorb’a? Simplu despre a aduce la resonu nisce 
triburi arabe, care si-au inchipuitu, că potu trece 
nepedepsite grauiti’a francesa, că se ne jafubsca. 
Guvernulu n’a datu nici o ausa la prepusulu, că 
ar’ avd si alte scopuri. Ceeace incepe acuma, nu 
este unu resbelu, ci luarea unei mesuri pentru ape- 
rarea teritoriului nostru." La intrebarea atunci, 
pentru ce asia armari mari? respunde, organulu 
d-lui Gambetta dicbndu, că asemenea espeditiuni 
ceru in generata mai multe fortie militare, de cătu 
se p6te admite la prim’a vedere.

Demissiunea d-lui C a i r o 1 i a fosta primita 
de regele Humbert inca inainte de a fi cunoscuta 
in Rom’a, că mimstrulu-presiedinte in respunsulu 
seu la interpelatiunea d-lui Damiani a spusu unn 
neadeveru, căndu declară, ca d-lu Barthdlemy 
Saint-Hilaire, ministrulu de esterne francesu, ar’ fi 
promisu d-lui Cialdini, ambasadorului italianu din 
Paris, că Franți'a nu va ocupă Tunisulu. Dlu Saint- 



Hilaire a rectificatu acbsta aserțiune a d-lui Cairoli 
in o depesia anume adresata representantiloru frau- 
cesi din străinătate, in care dîce espresse, ca guver- 
nulu francesu n’a luatu in cestiunea Tunisului fația 
de niminea nici unu feliu de obligamentu, ci s i-a 
conservata intrdg’a s’a libertate de 
acțiune. In urm’a acestei desaprobari si-a datu 
demissiunea si generalulu Cialdini.

Caus’a energicei- pășiri a Franției fația de 
Tunjsu se atribue cu deosebire atitudinei binevoitaria 
a Germaniei fația de acbsta cestiune. Imperatulu 
Wilhelm ar’ fi asecuratu pe generalulu Pittiâ (care 
a representatu pe d-lu Grdvy la nunfa nepotului 
imperatului), că Germani a privesce fara uemultia- 
mire la Frauți’a aparandusi interessele in Tunisu 
si principele de Bismarck ar’ fi declarata aceluiași 
generala, caFranți’a pbte se fia liniștita, pentru că 
n’are a-se teme de nici o complicatiune, debrace 
A n g 1 i ’a nu se va m i s c a, 6ra 11 a 1 i’a v a 
face numai gura mare.

Precum se raportbza, Beiulu din Tunis 
pregatesce unu protestu contra intrării trupeloru 
francese pe teritoriulu tunisianu. Se crede, că 
P6rta otomana inca va intreveni in acdsta cestiune 
că suzerana a Tunisului.

Raporturile de dreptu intre Turcia si Tunis 
sunt urmatarele : Regenti’a Tunisului sta dela 
1575 sub suzeranitatea turcdsca. Sultanulu a re
gulata de nou dreptulu de suzeranitate asupr’a 
Tunisului prin firmanulu seu din 25 Octobre 1871 
(9 Chabân 1288) la si acbsta ocasiune a renunciatu 
la tributulu de nainte. Ast-adi: „Bey-ulu* si 
„Posessorulu regatului Tunis* primesce investitur’a 
s’a dela Sultanulu si fara invoirea acestuia elu nu 
p6te se iutretiena relatiuni diplomatice cu straina- 
tatea, numai in ceea ce se atinge de cestiuni in
terne, trebue se pună trupele sale la dispositiunea 
Sultanului si pe monet’ai se imprime numele Sul
tanului. In laintru Bey-ulu este domnu absolutu. 
Actual’a familia regenta, care domnesce dela anulu 
1691 se trage dela Ben Aii Turki, care era de 
nascere din insui’a Cret’a. Successiunea la tronu 
este regulata după dreptulu de su -cessiune turcescu. 
Actuaiulu Bey Mohamed es Sadok Pasi’a domnesce 
din 23 Septembre 1859. De Tunis se tienu 41 
de triburi, cari sunt impartite in 18 cercuri, ad
ministrate de caidi numiți de bey-ulu; sub-cer- 
curile sunt administrate de mesieci. Acdst’a 
este terenulu de dreptu, pe care sta Bey-ulu 
din Tunis.

Din Paris se anuncia, că d-lu C a 1 i g a r i, 
care arangiase faimâs’a adunare a cătorva student1, 
romani si americani, pentru a protestă contra pro- 
clamarei României de regatu, a primitu dela pre- 
fectur’a politiei ordinulu de a parași teri
toriulu francesu in decursu de 12 bre. 
D-lu Calligari pretinde in o epistola adresata dia
cului „La Veritb", că acAsta dispositiuue politiana 
in privinti a persbnei sale s’a luatu in urm’a inter- 
veutiunei ambasadorului romanu pe lenga guvernulu 
francesu,

Diarulu serbescu „I s t o k“, declara, că S e r- 
bi’a nu trebue se r emana mai pre 
josu de Rom ani’a. Istori’a Serbiei justifica 
o proclamare de regatu mai mul tu de cătu o jus
tifica istori’a României. Diarulu indbmna pe guvernu 
se ie mesuri pregatitbre pentru declararea Serbiei 
de regatu ; afacerea nu este d o însemnătate numai 
formala, ci va puue la incercare si amici'a Austro- 
Ungariei, ale cărei interese nu voru fi intru nimicu 
periclitate printr’acbst’a.

Din Petersburg se scrie, că T i a r u 1 u va 
parași capital’a si se va retrage neutru cătuva 
timpu intr’unu castelu din apropiarea capitalei. 
Tiarulu in timpulu din urma n’a parasitu 
de locu palatulu; numai imperatbs’a 
face pe fiacare dî preamblari prin orasiu. In ca- 
sulu, candu principele Lobanoff va luă miuisteriulu 
afaceriloru străine, d-lu Giers, colaboratorulu d-lui 
Gorciacoff, va merge că ambasadoru la Berlin, bra 
d-lu Saburoff la Londr a.

Procesulu acusatiloru pentru ateutatulu din 13 
Martiu s’a ispravitu. Toți acusatii au fostu con
damnați la m 6 r t e prin strdngu. 
Sentinti’a de m6rte, pronunciata contra domnisidrei 
P e r o w s k a, fiindu că dens’a este nobila de 
nbmu, va fi așternuta imperatului spre intarire. 0- 
mulu este cuprinsu de unu feliu de fioru involun- 
taru, candu vede, cu căta firmitate si abnegatiune 
de sine se pregatescu toti acești bmeni, atătu băr
bați cătu si femei, se-’si primesca respiat’a crimei 
loru. Contes’a Perowska si-a essageratu de siguru 
împărtăși rea, s’a la crima numai si numai că sb-se 
faca dbmna de pedbps’a dembrte. Ea’si incheiă vor

birea de aperare, pronunciandu cu cea mai surprin- 
dietoria linisce cuvintele : „Eu amu p r e g a- 
titu atentatulu si am ajutatu se-se e- 
secute. Nu luati, domniloru judecători, de locu in 
consideratiune, că eu sunt femeia. Eu voiu, si pre- 
tindu mbrtea!* Toti acusatii au dovedita păna in 
sfbrsicu o tarte mare linisce sufletdsea, astfeliu că 
din spectacolulu, ce l’au oferitu acești nefericiți 
6meni, s’a pututu vedd, cu cătu fanatismu sciu ni- 
hilistii se tiena la dogmele loru politice. Ei toti 
se considera că martiri ai unei nbue credintie.

Contr’a unoru bmeni de-o asemenea taria sufle- 
tfisca forti’a brutale este cu totulu neputinti6s’a. 
Imperatului Alessandru III nu-i rernane, decătu a 
conduce imperiulu seu cătu se va pută mai curbudu 
in ogasiulu unei desvoltari liberale, pentru a scapă 
Russi’a de atmosfer a de temnitia, de care este in
fectata. Lumin’a, aerulu si mișcarea libera sunt 
singurel’- midilbce dietetice pentru a cură sufletulu 
poporului rusescu de grav’a boia, ce-’lu rdde deja 
de prea multu timpu 1

RespuDsulu guvernului grecesc u la 
not’a ambasadoriloru străini, relativa la concessiunile 
teritoriali, făcute de Pbrt’a otomana, s’a comunicata 
precum se dîce, in modu confidențialii guvernului 
din Londr’a. Greci’a face o lunga declaratiuue 
motivata, că nou’a- granitia nu este nici decătu 
corespundietdria cererii națiunii grecesci; not’a se 
dîce a fi astfeliu conceputa, ineătu nu este cu 
totulu eschisa o supunere la decisiunea puteriloru 
europene. Regele Georgios are lipsa de pres- 
siunea acestoru puteri, pentru a-’si rectifica 
inaintea poporului grecescu invoirea s’a la decisi
unea loru.

Corespondentulu „Pressei* din Paris ’i trans
mite urmatbrea scrisbre, ce p r i n c e s a Elena 
C u z a a adresata Regelui cu ocasiunea pro- 
clamarei Regatului Rom au iei:

„Sire! La esirea din Capel’a romana, unde 
am asistatu la Te-Deumulu celebratu cu ocasiunea 
erigerei României in regatu, voiescu se repeta 
Majestatii Vbstre cuvintele ce adresamu adindori 
representantului Seu.*

„Că Roinanca, si cu deosebire că veduv’a 
lui Alesă n dr u I o a n u I, am tienutu de o- 
nbre se asistu cu copii mei 1a. acdst’a serbatbre 
naționala si de a repetă cu toti Romanii: Traidsca 
Regele si Regina! Traidsca Romani’a!*

„Iu Voi, Sire, s’a incarnata dorinti’a suprema 
a marelui patriota, alu cărui nume portu, si credu 
a implini o datoria catra memori’a s’a, aducbudu 
Majestatii Vbstre si augustei Sale soții felicitările 
mele loiale.

„Fia, că Romani’a se continue fericitu si glori- 
osu, sub auspiciile Vdstre, mersulu seu spre viitoriu! 
Nimeni nu s’ar’ bucură mai multu, că aceea, care 
tramite Majestatiloru Vbstre espressiunea urariloru 
sale cele mai sincere pentru fericirea Loru si pentru 
propășirea scumpei nbstre patrii.*

Elen'a Cu za.

Luni la 23 Marte (4 Aprile) Majestatile Loru 
Regele si Regin’a României au 
primitu pe D-nii A. Siontiu si Marin Alexandrescu, 
studenti ai facultatiloru de dreptu si de sciiutie, 
si delegați din partea societății sciiutifîce-literarie 
„Tinerimea romana*, spre a presentâ 
Regelui adres’a de felicitare, ce s’a cititu in cu
prinderea urmataria:

„Maiestate! Societatea sciintifica literara „T i n e r i m e a 
Romana", dela membrii careia aterna o parte din lau- 
tiulu sperautieloru României, vine se afirme, cu auima si 
inteligintia, că se insufletiesce de faptele mari ale betrani- 
loru părinți, si că iubesce si saluta pe Regele si Regiu’a 
României."

„14 Martiu 1881 vine se afirme si elu, la rendulu 
seu, că Romanii n’au fost meDiti, că se servesca numai de 
zidulu, de care se se strivesca valurile barbare, nu; Elu 
vestesce, că geniulu viitoriulu, cata se ’si desfasiure aripele 
si se lase urme neperitdre in cartea omeuirei, precum sângele, 
din animile parintiloru a lasatu martiri pe altarulu 
memoriei naționale."

„Regal’a di comanda Romaniloru se ’si armeze spiritulu 
cu caracterulu neaternarei, si se se inaltie, prin ostenel’a 
lucrariloru loru, fara a mai așteptă ajutorulu altora, căci 
numai astu-feliu propășirea naționala va merge departe pe 
calea civilisatiunei."

„Regelui ’I dice, se ste de-a pururea in sufletulu popo
rului Seu, si se fia c e n t r u 1 u s u f 1 e t e 1 o r u mari. 
Fericirea poporului, veseli’a timpuriloru si inaltiarea fapteloru, 

nu le va aduce de cătu unirea gândi riloru si 
s i m t i r i l o r u mari. Si de si Romanii pare că sunt 
in dimineti’a desteptarei, totu-si voru pute 
seversi fapte, caii se resune departe de Romani’a.

„Regele fia dor’ centrulu sufleteloru mari si intinda o 
mana bine-voit6ria cătra iubirea tieraniloru dunăreni, si nu
mele de Carolu I, gravatu pe auim’a romana, v'a trece in 
cartea memoriei naționale. Ear’ noi* vlăstare 
ale României, vomu lucra cu anima si inteligintia, rugandu 
ferbinte Provedinti’a, se conducă pașii Regelui si ai Reginei 
pe calea fapteloru mari naționale, pentru că din ele se 
cresca glori'a si prosperitatea României. Traiesca Regin’a 
maugaierea ranitiloru, si Cerulu bine-cuvinteze anim’a si man’a, 
ce se va intindo sermaniloru! Ear’ Romani’a traiesca si 
muncesca, pentru că din munca ei se iesa aerulu liberu, pe 
care se ’lu păta inghiti ori-ce sufletu romanescul

Majestatea S’a Regele a multiamitu D-ioru 
delegați si i-a insarcinatu a fi pe lenga societatea 
„Tinerimea Romana* interpreta înaltei Sale satis- 
factiuni, pentru fruntașele si patrioticele sentimente, 
esprimate in acbst’a adresa.

De sub „Siatr’a Pinti" 8 Aprile.

In Lapusiulu ung. s’a tienutu eri in 7 Aprile 
adunarea electorala din cerculu electoralu alu La- 
pusiului ung. La acfist’a adunare a luata parte mai 
tata iuteligiuti’a romana din acestu cercu, deși a- 
pele au fost mai tate ieșite din păturile sale, dru
murile tarte rele si nepracticabile.

De presiedinte s’a alesu m. Ou. D. Samuilu 
Cupsi’a, de vice-presiedinte m. On. D. Vasiliu 
Mustea si de notariu d-lu Alesiu Latisiu. Fiindu 
astufeliu constituitu biroulu, D-lu presiedinte de
schide adunarea prin o cuveutare ocasiunala bine- 
nimerita, după care adunarea urmfiza la alegerea 
celoru doi delegați.

După o consultatiune îndelungata, după ce D-lu 
Samuilu Cupsi’a, Vasiliu Mustea, Emiliu Mânu si 
Augustinu Popu din unele motive nau primitu 
candidarea loru, si după ce St. D-nu Gavrila Mânu, 
conducbtoriulu nostru si advocatu in Desiu a fostu 
alesu de delegatu in cerculu electoralu alu Desiului 
si după ce d-lu Ioane Georgiu, spiritualii gr. cat 
in Gherl'a, din motivulu, că este ocupatu cu func
țiunea s’a si că d6ra actuaiulu Episcopu alu Gher
lei Szabo nici n’ar’ voi se ’lu elibereze, că se iă 
parte la conferinti’a generala, s’a alesu de delegați 
D-lu Dr. Ioanu Colcenu medicu iu Blasiu si D-lu 
Ioanu Siovrea protopopu gr ort. alu Chiorului din 
Carbunariu. Acdst’a alegere s’a intemplatu cu una
nimitate.

Apoi a urmata la desbatere, „că adunarea prin 
votulu seu să se declare ori pe lenga activitate ori 
pre lenga passivitate*. Care cestiune s’a deslegatu 
după o consultatiune indelungaia, ia care au vor
bita siâpte membri, trei pe lenga activitate si patru 
pre lenga passivitate, si ueputendu-se deslegâ cu 
unanimitate s a pusu la vota, si cu ma;oritate de 
voturi s’a — decisu „activitatea* cu acelu adausu, 
că acbst’a decisiune peitrn numitii domni delegați 
se nu fia obligatoria, ci numai consultativa. Iu 
fine cu unanimitate s’a otaritu, că alegatorii romani 
din acestu colegiu electoralu se voru supune otarirei 
adunarei generale din Sibiiu.

Observu iu trdcatu, că iu cerculu Lapusiului in 
adeveru s’ar’ potd alege u^u deputatu dietalu, fiindu 
inaioritatea absoluta a alegatoriloru Romani, si Ro
manii din acestu cercu avendu conductori bravi.... 
Inse hotarirea adunarei generale din Sibiiu o pri- 
vescu Lapusianii de a loru.

După închiderea siedintiei s’au depărtata alega
torii romani de sub „Siatr’a Pinti* vo'osi, după ce 
s’au salutatu si prin stringerea de mana, au mai 
intaritu si inprospetatu .inca odata fratietatea dintre 
ei. Străinii au remasu uimiți, vedieadu armoni’a, 
ce domnesce intre Romanii din acestu tienutu.

„Unu alegâtoriu".

Mișcări electorale in comitatulu Bihorului.
O r a d e’a-rn a r e, 4 Aprile 1881. 

(Urmare si fine.)
Avemu dbue cestiuni, si decumva voru remand 

in stadiulu de astadi numai diece ani, scadiemen- 
tulu poporului romanu va fi tatu mai inspaimantatoriu. 
Aceste dube cestiuni sunt: cestiunea agraria, si ces
tiunea naționala. Ce se ticne de cestiunea agraria, 
eu nu credu, că plângerea Irlandesiloru aru avea 
mai mare importantia decătu plângerile celei mai 
mari parti a poporului romanu. Ear, ce se refe- 
resce la cestiunea naționala, o scie dbra si Europ’a 
intrfiga, că suntemu aruncați in nomolulu celu mai 



molestu. Va se dica, ddca are Europ’a ceva cunos- 
cintia despre pusetiunea ndstra cea deplorabila, ast’a 
o scie dela alții, inse, candu tocmai noi romanii 
suntemu cei mai asupriți, aru fi de doritu, câ si 
aci se ne interesamu de trebile ndstre. Guvernulu 
maghiara si partita guvernamentala, avendu ideile 
si principiile sale carii se concentrăza in inteo- 
tiuuea de maghiarisare, dâra romanii nu voru mai 
aștepta, câ cestiunile romane se-’si cascige impor- 
tantia europdna prin influinti’;'. guvernului maghiara, 
si nu voru aștepta nici aceea, câ starea ’li se va 
schimbâ din gratia.

S6rtea viitâria este depusa in manile Romaniloru 
si in casulu, candu clerulu romanu si inteliginti’a 
romana voru profita de ocasiune, si de dreptu cu 
t6ta perseveranti’a, va urmâ si'nvingerea. câci caus’a 
n6stra fiindu drdpta, vomu rneritâ a reporta învin
gere. Apoi la acestu locu numai una scurta ob- 
servatiune mai am se făcu, si după asta revinu 
la mișcările electorali, cu cari ara inceputu cores- 
pundiuti’a. In cestiunea, ddca representantii de 
naționalitate romana, afara de căușele natiunale, 
potu apartîod si la partit’a guvernamentala, nu se 
p6te sc', ce principiu si ce conclusiune se va a- 
dopta, si aduce in conferinti’a generala ce se va 
tiend in Sibiiu in 12 Maiu a. c. Parerea mea iu 
acdst’a cestiuue e, câ luandu in consideratiune, câ 
partit’a guvernamentala cu politic’a ei a inpinsu 
tidr’a in acea stare, incâtu nu se scie, cum va scapâ 
de ruinare; câ indata ce a luatu C. Tisza frânele 
guvernului in mana, ne-a venitu unu reu după 
altulu, t6ta politic’a lui a fostu si este incordata 
iu contra natiunalitatiloru; eu nici nu ’mi potu în
chipui, câ unu represeutante, care este romanu si 
apartiene la partita natiunala romana, se p6ta intră 
in partit’a guvernamentala: asta după esperientiele 
făcute este si remane o politica nepermisa. Ba 
eu sum de acea părere, câ aflanduse in tidra si in 
dieta alte partite, cari voiescu a trauti partit’a 
guvernamentala, eu in acea direcțiune a ’si incheâ 
aliantia seriâsa cu aceste partite, câ se fia trân
tita, asia câ iu veci se nu se mai sc61e. Astai 
parerea mea.

In acestu mare coraitatu averau patru cercuri 
electorale locuite numai de romani. Aceste sunt 
cerculu Alesdului, cerculu Tinchei, cerculu Ceichei, 
si cerculu Beiusiului. Voi vorbi despre fiacare 
separatu, câ sâ se scia, care câtu ajunge.

Cerculu Alesdului se estinde dela Orade’a până 
la iaculu negru in siesulu Crisiului negru. Totu 
pe acolo trece si calea ferata in Trausilvani’a. Si 
acestu cercu după simtorae se p6te consideră de 
perdutu. După cele espuse punctulu centripetalu 
ilu are in Oradea, inse in cestiunile natiunale a- 
tâtu se interesdza cei din Oradea, câtu si cei 
din cercu.

Hotarirea, că 6re care dintre duoi, se fia 
protopresbiterulu romauiloru gr, or., se traganesce 
mai de 3 ani. Care dintre aspiranți aru sta la 
culmea missiunei ? asta nu o scimu. Dâra undei 
d. I. Cristianu, undei d. N. Palladi si undei d. A. 
Sarcadi, cari odiniâra aveau unu rolu frumosu in 
acestu cercu romanescu ? d. I. Cristianu, dauna, s a 
dusu din acestu cercu ; d. N. Palladi pdte si din 
caus’a betranetieloru s’a retrasu la odihna ; d. A. 
Sarcadi intrunu periodu trecutu esopera a se alege 
de deputatu E. Zichy, dr’a acest’a ilu sprijini, câ se 
fia denumitu de vice inspectoru scol., căci asia spala 
o mana pe cealalta. Ceilalți preoți puținu resultatu 
potu produce fara conducâtoriu ; alti câțiva, intre 
care ocupa locu si unu protopopii, combina trebile 
asia, câ couduit’a loru corespunde spiritului tem- 
pului (?) spriginindu acea intentiune a guvernului, 
câ sâ se infiintieze scoli comunale (!) Scimu fdrte 
bine că in acestu cercu s’au infintiatu mai multe scoli 
comunale inca in anii trecuti, ddr’ scimu si aceea, 
că o astfeliu de sc61a se deschise in comun’a Vadu 
cu mare solemnitate numai in lunele trecute. Pentru 
diu’a de deschidere s’au fost facutu mari pregătiri, 
si pentru câ solemnitatea se fia câtu de imposanta 
la deschidere a mersu si cornițele supr. Apoi 
publicandu-se inca de mai inainte, câ limba de 
propunere va fi cea maghiara, bucuri’a a fostu mare, 
mai mare decătu atunci, candu i-ar’ fi succesu gu
vernului a delaturâ deficitulu de 45 miliâne din 
anulu 1879. Ear’ multiamit’a pentru triumfu, si 
pentru gratiâs’a ingrigire o-a rostitu acelu proto- 
popu alu Vadului, care a invetiatu s. teologia in 
Rom’a. De aceea amu fi surprinși, candu amu 
audi, câ in or a a 11-a desteptanduse, a desbracatu 
indiferentismul si imbracisidza caus’a natiunala. 
Este tristu a vedd, că acestu preotu numai intr’atâtu 
pare asi pretiuî cualificatiunea, că voiesce se aiba 
unu traiu bunu de pe o di pe alta. In astfeliu 
de impregiurari alegatorii romani voru votâ dra 

după poft’a boieriloru maghiari. Mai susu pentru 
aceea am amintitu, câ calea ferata trece dealungulu 
cercului, câ se spunu domniloru canoniai din Ora
dea mare, câ decumva aru avă in anim’a loru unu 
semtiementu mai invapaiatu pentru prosperarea po
porului romanu, o escursiune pe calea ferata ma- 
căru odata in auu nu i-ar’ molestâ. Poporulu, ve- 
nindu cu prelatii sei in atingere, multu se pdte 
deșteptă, si multe concepte se potu curați de ru
gina. Turiștii făcu astfeliu de escursiuni si din alte 
interese mai neînsemnate.

In cerculu Tinchei, in interesulu bine preceputu 
alu poporului romanu, până acuma nu s’a facutu 
nici o mișcare. Totu cerculu electoralu cade in 
dominiulu episcopului r. c. din Orade’a mare. Elu 
are unu frate, care si de presentu este ablegatulu 
cercului. Poporulu, fara conducâtori activi si 
energiosi aluneca acolo, unde se capacitdza cu ar
gumente numerate in palma. Domnii protopresbiteri, 
cu preoți) din cercu asîsderea pleddza pe lenga aceea, 
câ ei nu potu face nimica.

Alegatorii romani din cerculu Ceichei după t6te 
informatiunile sunt si reiuanu cousecenti principii- 
loru sale. Acești bravi alegatori voru alege si in 
viitoriu de represeutante pe acelu barbatu romanu, 
care merita încrederea loru. In 9 a 1. c. voru 
tiend .conferinti’a in care voru alege 2 membri 
pentru conferinti’a generala dela Sibiiu. 
Suntemu convinși câ, voru păstră dogm’a solidari
tății cu zelulu adoptatu pâua la momentulu de 
triumfare.

Cerculu Beiusiului, după cum este sciutu, e 
represeutatu in diet’a tierei si astadi prin d. P. 
Cosma. Trecutulu este ovalulu neresturaabilu si 
pentru viitoriu. Elu in anulu trecutu in lun’a lui 
Augustu, venindu in mediloculu alegatoriloru, a fostu 
intimpinatu cu ovatiuni sincere, si inbracisiatu cu 
acea simpatia, care a meritat'o, pentru câ a dove- 
ditu cu fapte, câ, câ represeutante alu cercului elec
toralu a corespunsu asteptariloru cu tdta demni
tatea. Atunci in Beiusiu, danduse in ondrea lui 
o cina, cu asta ocasiune a fostu rogatu din partea 
alegatoriloru romani, câ se primdsca mandatulu si 
pe viitoriu. Elu a respunsu, câ, luandu in consi
deratiune încrederea cea neclatita, va primi man
datulu oferitu si pe periodulu viitoriu. In 31 
alegatorii romani din acestu cercu electoralu tie- 
nendu conferintia in acea s’au alesu doui membri 
in conferinti’a generala dela Sibiiu, s’a alesu corai- 
tetu esecutivu in centru si in provinția, si s’a pro
clamații de candidatu d. P. Cosma. Acestea suntu 
mișcările electorale întreprinse din partea intiele- 
gintiei si a alegatoriloru romani până astadi. Sum 
in firm’a sperantia, câ si învingerea va fi stră
lucită.

Amu spusu la inceputuln corespoudintiei, că 
mișcări electorale se făcu si fara noi. Dâ, se făcu, 
si acele mișcări electorale ilustrâza limpede con- 
stitutiunea maghiara. In corespondinti’a scrisa de 
aici in postulu Crăciunului am dedusu, că, audiendu 
dignitarn si funcționarii din comitate dechiaratiunea 
ministrului preșiedinte, voru fi avisati a intielege 
spiritulu dechiaratiunei siefului loru guverna
mentalii.

Partid’a liberala, va se dica, partit’a guverna
mentala din comitatulu Bihorului, tienendusi con
ferintia constituitdre, de preșiedinte se alege vice 
cornițele comitatului, apoi aduce conclusiune, că 
astdpta dela toti funcționarii, câ tdta influinti'a 
se-o intrebuintieze spre realisarea intentiunei par
titei, care nu e alta, decătu sâ se aldga candidatii 
partitei guvernamentale. Mai tardiu adeca in 6 
Martiu se tiene alta conferintia a partitei guver
namentale din Oradea mare. Aci dra se pune in 
fruntea trebiloru presiedintele tribunalului reg. alu 
Comitatului. Elu tiene unu discursu panegiricu 
mare si lungu pentru C. Tisza, si ilu recomenda 
de candidatu. Eu fația cu astfeliu de eveneminte 
nu făcu nici unu comentariu, căci ori si cine, va 
pricepe intentiunea politicei înalte. Pentru ast
feliu de mișcări electorale atâtu ministrulu de in
terne, câtu si ministrulu de justiția au fost inter
pelați. Inse din acdst'a nu se va alege nimica. 
După datina va respunde C. Tisza, va afla elu 
frase cum se scape. Ba respunda elu ori si ce 
după cum va afirma un’a său alta, mamelucii voru 
aproba cu „helyes", si voru trece la ordinea dilei.

Cunctatoru.

Suntemu rogati a publică o provocare, ce a 
adresat’o despartîementulu din Desiu alu Associatiunei 
cătra inteligenti’a romana in privinti’a redicarei 
monumentului in memon’a poetulu nostru Andreiu 
Muresianu. Toto-data amu primitu o contribuire 

dela Indolu, care o vomu publică in numerulu vii
toriu. Provocarea suna asia:

Stimate Domnule 1 Asociatiunea transilvana pentru lite- 
ratur’a si cultur’a poporului romanu in adunarea s’a gene
rale din a. tr., tienuta la Turd’a, a decisu redicarea unui 
monumentu celui mai mare poetu alu seu Andreiu Muresianu 
care a cantatu marseiles’a romanesca: „Deșteptate 
Romane din somnulu celu de m 6 r t e, 
spre care scopu in urm’a provocarei On. comitetu centralii 
dela Sibiiu de sub Nr. 377 — 1880 subscrisulu comitetu 
cercualu are onărea a Ve denumi pe d-văstre de colectaute 
in comun’a, respective regiunea, in care Ve aflati, spre a 
culege dela inteligenti’a si poporulu nostru contribui ri si o- 
ferte fia cătu de mici, inse numerăse, si sum’a incursa cu 
list’a de subscriere cătu de curendu a-o tramite acestui co
mitetu la adres’a subscrisului directorii — spre înaintare co
mitetului centralu la Sibiiu, care intentionădia realisarea sco
pului maretiu in Augustu a. o. cu ocasiunea adunarei gene
rale tienende totu acolo.

Asteptamu dela cunoscutulu d-văstre zelu nationalu, că 
veți întreprinde tăte spre a colectă o suma cătu de insem- 
uata, spre a concurge si noi la eternisarea scumpei memorie 
a laureatului nostru poetu.

Din siedinti’a comitetului cercualu alu despartiementului 
XII alu asociatiunei, tienuta in Deesiu la 25 Martiu 1881.

Gabrielu Mânu Petru Muresianu
directoru. secretariu.

O proclarnatiune nihilista.
Dilele aceste s’a respanditu prin Petersburg o 

proclarnatiune a „comitetului esecutivu", adresata 
cătra Tiarulu Alossandru III si tipărită in 24 Martiu 
in tipografi’a secreta a organului nihilistiloru „Na- 
rodnaja Wolja*. începutul u acestei proclamatiuni 
este urmatoriulu :

Maiestate ! Comitetulu esecutivu scie se aprecieze de- 
primat’a dispositiune sufletesca, iu care Te afli in momentulu 
de fașia, der’ cu tăte acestea nu se crede indreptatitu a dâ 
locu sentimentului unei delicatetie naturale, care păte că ar 
pretinde amanarea pentru catuva timpu a urmatărei declara- 
tiuni. Esista unu ce mai inaltu cliiaru decătu cele mai în
dreptățite sentimente omenesci: este datori’a cătra patria, o 
datoria cărei cetatianulu trebuie se sacrifice persăn’a s’a pro
pria, sentimentele sale si cliiaru pe acelea ale altoru ămeni. Ce- 
dandu acestei datorii a totu puternice, ne decidemu, se ne 
adresainu cătra Tine fara amauare, pentru că procesulu is- 
toricu, care pentru viitoriu amenintia cu versare de sânge 
si cu sguduiturile cele mai infricosiate, nu cunăsce nici o 
amanare. Tragedi’a sangerăsa de lenga canalulu Catharinei 
n’a fostu o intemplare si n’a surprinsu pe nimenea. Iu urm’a 
evenimenteloru din cei diece ani din urma ea apară cu to- 
tulu inevitabile si aci zace adbnculu ei sensu, pe care trebue 
se-lu intielega acel’a, pe care sărtea l’a pusu in fruntea sta
tului. A esplica asemenea fapte prin criminalitatea unoru 
persăne singuratice seu chiaru a „unei bande", o păte face 
celu multu unu omti, care este incapabilii de a analisa viă- 
ti’a popăreloru. In decursulu aceloru diece ani, in care gu
vernulu reposatului imperatu a sacrifîcatu libertatea, inter
esele tuturoru claseloru populatiunii, ale industriei si cliiaru 
propn’a s’a demnitate, c’unu cuventu, a sacriiicatu totulu, 
pentru câ-se sugrume mișcarea revolutionaria, vediuramu a- 
cest’a mișcare luandu dimensiuni totu mai mari si atragendu 
la sine celo mai bune fortie ale tierei, pe ămenii cei mai 
energici si mai resoluti ai Rusiei, si desperat’a loru lupta 
contr’a guvernului dureza dejă de trei ani de dîle.

Maiestatea T’a sci, că reposatului, imperatu nu-i se 
potea imputa lips’a de energia. Omeni vinovati si nevino- 
vati au fostu spendiurati, închisorile si depărtatele guverna- 
mente se implura cu esilati. „Capii" fura prinși si spen
diurati cu duzin’a. O mișcare rovolutionariainse, Maiestate, 
nu depinde dela nesce personalități singuratice. Ea este unu 
procesu alu organismului poporului si fația de ea totu atătu 
de neputinti6.se sunt furcile, pentru a scapâ o ordine, care 
si-a traitu veculu precum mărtea pe cruce a mantuitoriului 
n’a pututu mântui antic’a lume stricata de triumfulu creș
tinismului refurmatorin. In adeveru guvernulu păte se 
prindă si se spendiure, cătu va voi; elu păte se nimicesca 
inca multe singuratice grupe revoluționarie 1 Admitendu 
chiaru si cele mai importante organisatiuni revolutionarie, si 
totuși acăst’a nu va schimbâ in intreg’a afacere uimicu ! 
Impregiurarile creăza revoluționari, general’a nemultiumire 
a poporului, tendinti’a Russiei de a ajuuge la noue forme 
sociale, acest’a este aceea, ce creeza pe revoluționari. A ni
mici unu intregu poporu este cu neputiutia ; totu asia de 
puținu se păte sugrumă nemultiumirea generale cu mesuri 
de repressiune. Din contra ! nemultiumirea devine mai mare 
in loculu puteriloru nimicite intra in continuu puteri noue, 
lupt’a devine mai inversiunata si mai energica. Cu espe- 
riinti’a crescenta organisatiunea revolutionaria trebue se câș
tige in calitate si cuantitate. Acest’a se si intempla in 
adeveru."

Pe urma proclamatiunea arata, ce puținu folosu 
au adusu guvernului numerâsele esecutiuni, si că 

neputinti6.se


s’au nimicitu nnmer6se grupe revolutionarie până 
ce s’a ajunsu la actuaVa organisatiune a „comi
tetului e s ec u t i v u“, contr’a caruia lupt'a 
guvernului este cu totuiu zadarnica. Dâca nu se 
va schimba politic’a guvernului, atunci mișcarea 
trebue se ciĂsca, sâ se respandâsca si întreprin
derile teroristice voru luă o forma din ce in ce 
totu mai aspra ; iu timpulu, in care numerulu, ne- 
multiamitiloru va cresce, încrederea in guvern u 
va scadă.

(Va urma.)

ZD 1 e x s e.
(Numiri in armata.) Principele mos- 

tenitoriu Rudolf a fost uumitu comandantu alu 
brigadei de infanteria Nr. 18. In loculu ducelui 
de Wiirttemberg, care fu transferatu că ge- 
neralu-comandantu in Lemberg, primindu totodată 
marea cruce a ordinului leopoldinu, a fost numitu 
comandantu in Seraievo si siefu alu guvernului 
in Bosni’a baronulu Dahlen de Orlaburg. 
— Felzaigmeistrulu M a r o i c i c i se retrage in 
pensiune, intr’unu autografii imperatescu monar- 
chulu ’i esprime recunoscinti’a si-’i confere marea 
cruce a ordinului leopoldinu cu decoratiunea bellica 
a crucei de cavaleru.

(In armat’a honvediloru) s’a 
facutu iu cătu privesce cavaleri’a o reforma. Până 
acumu formau cele 9 regimente de husari-honvedi 
si regimentulu de ulani croato-slavoni o singura 
brigada, acuma aceste 10 regimente s’au impartitu 
in d 6 u e brigade si toto-^data s’a creatu 
unu inspectoratu alu cavaleriei de hon- 
vedi. Inspectoru alu cavaleriei a fost uumitu 
brigadirulu de până acuma generalulu cav. de 
Henneberg. Brigaderi au fost numiți colonelii 
Kutassy si Lukinâcz. Aceste noue comande 
voru urcă budgetulu pentru armat’a honvediloru. 
„P. Ll.“ sperâza. că, de6race cele 50 escadrbue 
de honvedi completâza cavaleri’a austro-ungara, 
care astfeliu ar’ constă numai din 328 escadrâne, 
pre caudu Germaui’a are (in casu de resbelu) 465, 
Franți a 392, ear’ Russi’a 406 escadrâne, Cislai- 
taui’a va ecuivalâ Ungariei plusulu cheltuielilor u 
sale. Vederemo!

(Teatru r o in a n u.) Mane Vineri se 
va representâ ni sal’a Redutei pies'a „M 6 r t e a 
lui Constantin B r a n c o v e a n u“ 
drama istorica iu 4 acte de Antonin Roques.

(încoronarea in Bucuresci.) 
După scirile ce le aduce „Bukarester Tgbl.“ se făcu 
deja mari pregătiri pentru încoronarea care va avă 
locu la 10 Maiu st. v. Fiacare comuna, se dice. 
va fi representata prin doi delegați. Pe unu caru 
de triumfu trasu de 12 boi împodobiți cu flori se 
va asiediâ unulu din cei mai inalti bradi din pis
curile Carpatiloru. La drâpt’a carului voru merge 
juni tieraui in costumu natiunale la stanga tierance 
asemenea in costumulu loru. In diu’a incoronarei 
se va dă unu banchetu grandiosu tieraniloru. — 
Foile romane nu ne spunu inca nimicu despre În
coronare.

(Recrutarea in Romani ’a.) Din 
clas’a anului 1881 se voru chiamâ sub drapelu 
6,500 tineri pentru armat’a permanenta, 3,000 
pentru calarasi; 6r’ restulu clasei, ducându-se cei 
esclusi si dispensați, se voru înscrie intre dorobanții 
cu schimbulu, potrivitu art. 46 alu legei de re
crutare.

(Din statistic’a listelor u ci
vile din Europ ’a.) Salariu dilnicu pri- 
mesce : imperatulu rusescu 125,000 fr.; Sultauulu 
90,000 lei ; imperatulu Austriei 50,000 fr.; impe
ratulu Wilhelin 40,000 fr.; regele Italiei 32 mii 
fr.; regiu’a Angliei 31,500 si regele Belgiei 8,216 
fr.; Regele României cătu o fi priimindu ?

Clusiu 27 Martiu 1881.

Prea Stimate D-le Redactorii 1
Avendu bunatatea a lua notitia la tempulu seu in pre- 

tiuitu’lu diaru celu redigiati — despre concertulu societatiei 
năstre de lectura „I u 1 i a“, arangiatu la 24 Fauru a. c., 
recurgemu si de astadata la ospitalitatea diarului D-V6stre 
— rogandu-Ve —, a dâ locu, urmatoriului reportu si mul- 
tiamita despre ofertele maranimdse, ce au intratu atătu din 
provincia cătu si despre ofertele intrate că supra-solvire in 
ser’a concertului.

înainte inse de-a trece la enumerarea maranimosiloru 
contrbuitori, nu potemu trece cu vederea, a nu-i asecurâ si 
la acestu locu, că avemu firma sperantia, că ofertele loru, 

puse pre acestu micu altariu naționalii, cu tempu si voru a- 
duce fructele si binefacerile loru însutite, traimu in acest’a 
convingere si nisuimu din t6te poterile u6stre iu acest’a di
recție, ba ne magulimu si cu acea sporantia, că, pănacandu 
vomu ave conducători atatu de devotați, spriginitori atatu de 
maranimosi, acestu scopu o se ni-lu si ajungemu.

Despre binefacerile, ce resulta din atari societăți literarii 
— cumu e si-a ndstra — pre lenga o conducere intielepta, 
credemu a fi cu deseversire superflu a ameuti si unu sin- 
guru cuventu — despre acest’a va fi convinsa tăta lumea 
civilisata, constatamu numai, că intre impregiurarile date ele 
că atari suntu si totu atatea scoli romanesci, urmeza deci 
de sene, că, deca e că se inaintamu in privinti’a culturala, 
pre o carare buna, atunci ele merita spriginulu celu mai 
caldurosu. Acest’a — suntemu convinși — voru sci mai 
bine pretiui aceia, cari au trecutu prin acestea scoli.

Vă sci P. T. publicu prea bine, că noi, tenerii romani, 
cari toti traimu intre impregiurari materiale atătu de mo
deste — numai de noi insine nu suntemu in stare a 
suportă greutățile sustienerei unei atari reuniuni, suntemu 
deci necesitați a ne luă refugiu la contribuiri si oferte ma- 
ranimăse, deși de alta parte toti scimu prea bine immen- 
sulu numeru alu colectelor’a si contribuiri pentru felîuri si 
feliuri de scopuri filantropice, cari t6te receru spriginire cal- 
durdsa si astfeliu suntemu păte si incomodi prin atari ape
luri, scus’a ne este inse necesitatea.

Acestu motivu de esistentia ne indemna in loculu primu 
la inventarea feliuriteloru isvdre de venitu, intre cari, in 
loculu primu, numeramu arangiarea căte unui concertu pre 
auu. Acest’a ne este unu mijlocu si inca celu mai ma- 
nosu mijlocu de sustienere, er’ nici decătu poft’a de petre
cere e motivulu arangiarei atăroru concerte, după cumu se 
ar’ pare cuiva, deși fora indoiăla in rondulu alu doilea ni
suimu după a n6stre poteri a câștigă si pre acestu terenu 
cu atătu mai vertosu că vitregele impregiurari, intre cari 
crestemu noi tinerii romani ne lipsescu aprope cu deseversire 
de radiele benefacetorie ale terenului socialu.

După acestea puține premise primesca maranimosii con
tribuitori adenc’a n6stra multiumita pentru maranimosele loru 
oferte, inregistrate precumu urmeza :

1. Maiestatea S’a Regiu’a 25 fi.
2. Alteti'a S’a Regala Carolu I, Domnulu României 

10 Npds.
3. Illustritatea S’a D-lu Georgiu Popu deputatu die- 

talu 20 fi.
4. S i b i i u : colect. Nicanoru Fratesiu : Escel. S’a 

Mironu Romanulu 20 fi. Nicolae Popea 3 fi. Moise La- 
zaru 1 fl. Dr. loauu Nemesiu 1 fi. Zabaria Boiu 1 fi. 
Ioanu de Preda 1 fi. Dr. Demetriu Racuciu 1 fi. Nicolae 
Cristea 1 fi. Dr. loauu Borcia 1 fi. Dr. Ilarionu Puscariu 
2 fi. Nicanor Fratesiu 1 fi.

5. B 1 a s i u : colect. loauu F. Negrutiu : Timoteu 
Cipariu 1 fi. Constantiuu Papfalvi 1 fi. E. Vlass’a 1 fi. 
A. Vestemeanu 1 fi. Stefanu Manfî 1 fi. Ioanu Antonelli 
1 fi. Dr. I. Ratiu 1 fi. I. Germanu 1 fi. S. Micu 1 fi. 
G. Vlassa 1 fi. Basiliu Olteauu 1 fi.

6. B r a s i o v u : colect. Iosifu Popu : Frații Sta- 
nescu 5 fi. Const. de Steriu 2 fi. George B. Popp 2 fi. 
Iuon Lengeru 1 fi. Nicolae Strevoiu 1 11. Iacobu si Aurel 
Muresianu 2 fi. Petru Nemeș 1 fi. Illustr. S’a D-nulu co
mite supremu Iuliu de Szentivăuyi 3 fi. Alesaudru Onaciu 
1 fi. Dr. Constantin V. Pop 1 fi. Ioan B. Pop 2 fi. Dr. 
Muresianu 1 fi. Iosifu Popu 1 fi.

7. Z e r n e s t i : colect. Ioanu Strevoiu : Nicolau 
Garoiu 1 fi. 50 cr. Nicolau Penciu 1 fi. Ioan Dan 1 fi. 
Nicolau Grozea 1 11. Ioanu Strevoiu 1 11.

(Va urmă.)

OoxxTroosbxe.
Din încredințarea mai inultoru alegatori romani, 

subcrisulu ’si-iă voie’a a rogă pe toti Romanii din 
Cornitatulu Târnavei mari, cari au dreptu de 
alegere de deputatu dietale, că 
să binevoidsca a se infatisiă in 16/28 Aprile a. c. 
10 6re a. m., la conferinti’a, ce se va tienă in 
S i g h i s i 6 r ’a in sal a otelului „Steua" ; pen
tru constituirea clubului alegatoriloru romani din 
Cornitatulu „TSrnavei mari" si alegerea 
delegatiloru din cele 4 cercuri electorale ale acestui 
comitatu, pentru conferinti’a generale conchiamata 
la S i b i i u prș 12 Maiu a. c.

Sighisior’a 28 Martiu (9 Aprile) 1881.
Za h aria Boiu.

Protop.

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

Scheiu, constatatăre 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 am dela St. Mihaiu 1881 incolo.

Licitatiunea se va tienă Dumineca in 5/17 A- 
prile 1881 la 10 6re înainte de ameadi in Cas’a 
din Curtea Bisericei Sf. Nicolae.

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

in Suburbiulu Schoiu. 3—3

Ovi.rsia.lia. la To'ia.rs’a. d.e Vien’a
din 13 Aprile st. n. 1881.

Rent a de auru un-
gara .... 115.85

Imprumutulu cailoru
ferate ungare . 131 75

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

dto. (Il-a emissiune) 106.—
dto. (III-a emissiune) 93.20
Bonuri rurale ungare 97.75
dto. cu cl. de sortare 95.75
Bonuri rurale Banat-

Timiș. 96.80
dto. cu cl. de sortare 95.25
Bonuri rurale transil-

vane .... 96 40
„ croato-slav. . 97 50

Despăgubirea p. dijm’a
de vinu ung. . 95.—

Imprumutulu cu pre
miu ung. . . . 116.25

Losurile p. regularea
Tisei si a Segedin, 110.30 

Rent’a de harthia aust. 77.05
„ de argintu „ . 77.85
„ de auru „ 93.35 

Losurile din 1860 . 132.25 
Acțiunile bancei austr,-

ungare 823 —
„ bancei de creditu
ungare 2G8 50

„ bancei de creditu
austriace . 301.-

Argintulu —.—
Galbini imperatesci 5 54
Napoleond’ori 9 34
Mărci 100 ;mp. ge> m. 57 65
Londr’a. 118 20

Oia.rsia.lia. de Bucuresci
dela 31 Martiu/12 Aprile 1881.

Valori Scadenti’a Cu- 
pâneloru

Cum-
pera Vinde

5°/0 Rent’a Romaua............. 11 Apr. 1. Ort. 83.— 84.—
6°/0 Oblig, de Stat, convert. 

rurale................................. 23 Apr. 23 Oct. 96 — 96.78
8°/0 Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul. 105.-/2 106.7,
6°/o Oblig, căiloru fer. rom. 1 Iuliu
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 103?/2 104.7,
7°/0 „ „ urbane idem 98 7a 99.—
8°/o Imprum. municipalu . . idem 103. >/4 104.—
Oblig, casei de peusiune (lei

300, dobenda 10 lei). . . 1 Maiu 1 Nov. 210.— 215.—
Losuri muuicipale (20 lei) . . cu premie 28-7, 29.—
Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. 570 — 575.—
Auru contra argintu............. 100 74 ioi.72

101.7,Auru contra bilete hipotec. . 100.7,
Auru contra bil, de Banca nat ioo.74 101.7,
Florini Val. Austr.............. | 2 15 2 16

George Baiulescu, 
âoctoru in medicin’a uuiversa, 

ordiuăza in t6te dilele dela 2—3 ăre p. m. in 
locuniti’a s’a din târgulu grăului Nr. 558. Etagiulu 

alu II-lea. 2—3

C. r. escl. priviligiatu 5—10

Tacămu de masa Pateutu-Ornatu.
T a c ăm u 1 u - P a t e n t u - O r n atu este celu mai nou, ele- 

gantu si celu mai bunu pentru intrebuintiarea de tote dilele, 
Este neaparatu cea mai frumosa împodobire pentru fiacare menagiu. 
Fiacare bucata din tacamulu mai josu notatu este ornata cu câte 
o imitatiune de petra scumpa, precumu: A m e- 
t h y s t, O p a 1 u, S a p h i r, R u b i n u, 8 m a r a g d etc. 
Tote aceste obiecte suntu fabricate dintr’unu metalu de totu albu, 
că argintulu, care cliiaru după intrebuintiare de mai multi ani 'si 
conserveza colorea argintului, pentru care se garau teza 
10 a n i. Urmatorele 24 bucăți Tacămuri-Patentu- 
Ornate costa la olalta numai fl. 3.75 si adeca:

6
6
6
6

Bucati

n

’si conserva colărea alba. Mușterii, cum-

Cutîte de îuasa-Pateutu-Ornate. 
Furculitie de masa-Patentu-Ornate. 
Linguri de masa-Patentu-Ornate. 
Linguritie de cafea-Patentu-Ornate.

Laolalta 24 Bucăți pentru pretiu/u admirabilu eftinu numai de 
fl ’ Pro lenga Garant‘ a buuei cualitati si că

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

Comandele se efectueza promptu si consciintiosu contra 
rembursa (Nachnahme) seu dupe tramiterea bauiloru si scri
sorile suntu a se adresa la
~RT-i-A-~O" <3z Depositori generali,

Vien’a, I, Heinrichshof.
M D 8ute de scrisori de multiamire si de recunoscere zăcu in
IlD. biroulu nostru spre convingerea publica. Imitarea si 

falsificatiunea se va pedepsi pe calea legei.
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