
Redactiunea sl Administratlunea:
BrafliOYU, piati'a mare Nr. 22. — „Gazet’a" ese:

Martl’a, Joul’a si Sambat’a.
FietlMl-vx a’tooa^.eLEExezit'ui.l'a.i. i 

pe unu anu 10 fl., pe siese luni 5 fl., pe trei luni 
2 fl. 50 or. — Tieri așterne 12 fl. pe unu anu sân 

28 franci.

S© pr©xx-u.3=rxersu:
la poștele c, si r. si pe la dd. corespondenți.

^xLVLXxcl-uLrll® :
un'a serie garmondu 6 cr. si timbru de 80 cr. 
▼. a. pentru flacare publicare. — Scrisori ne
francate nu se primesou. — Manuscripte nu se 

retramitu.

Nr. 40. Sambata, 1614 Aprile 1881.

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

„GAZET'A TRnSILWffl."
Rogamu pe on. Domni prenumeranti ai fdiei 

năstre, a cărora abonamentu espira la finea lui 
Martiu a. c. a grăbi cu reinoirea lui, că espeditiunea 
făiei se li se păta face regulatu.

Domnii noui abonanti sunt cu deosebire rogati 
a ne tramite adressele d-loru esactu, aratandu si 
post’a cea mai aprope de loculu, unde locuiescu. 
99* „Gazeta Transilvaniei" apare dela 1 lanu- 

ariu 1881 de trei ori pe septemana.

2SS" Pretiulu abonamentului la „Gazet’a Tran
silvaniei" 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 11. ; pe anu 10 fl.

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

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

JKsr Eseniplare complete dela incepntulu 
anului 1881 se mai afla.

Sirenele guvernamentale.
Brasiovu 9 Aprile n. 1881

După tăte scirile ce ne sosescu diu tiăra gu- 
vernulu a pusu in mișcare intregu aparatulu func- 
tiunariloru spre a influintiâ alegerile viitdre in fa- 
vărea partidei tisaiane. Acăst’a nu este ceva nou. 
Pressiunile si terorismulu, ce se esercăza de unu siru 
lungu de ani sub er’a absolutismului parlamentariu 
ungurescu, nu mai este adi unu secretu pentru cei 
ce s’au interesata cătu de puținu de mersulu lu- 
cruriloru in Ungaria. Viitdrele alegeri inse pro- 
mitu a ne oferi unu spectaculu, care va intrece pe 
t6te cele anteriăre.

Guvernulu actualu nu mai păte privi cu acelu 
semtiu de siguraDtia in viitoriu că altadata. D-lu 
Tisza si-a perdutu poporalitatea, de care se bucură 
mai iuainte la poporulu maghiaru, elu se sustiene 
adi numai in modu artificialu, chiaru si nimbulu de 
sfarimotoriu si maghiarisatoriu alu nationalitatiloru 
„de alta limba" i-a scadiutu in modu insemnatu 
de caudu, spre a nu irită pe puterniculu imperata 
alu Germaniei, s’a vediutu constrinsu să concăda 
trupeloru germane de a dă representatiuni in ca
pitala si in alte orasie ale tierii.

Ministrulu-presiedinte Tisza, care, de candu a 
ajunsu la cârma, nu a fost in stare nici de a a- 
duce o imbuuatatire in financele statului, nici dea 
maghiarisâ pe cele diece miliăne de locuitori „de 
alta limba" din Ungari’a, nici de a impedecâ libe
rarea slaviloru de sub jugula turcescu, nu mai are 
nici unu titlu, cu care să se p6ta presentâ inaintea 
alegătoriloru unguri independenți. Numai o singura 
arma i-a mai remasu la dispositiune si acăst’a se 
cuprinde in cuvintele : „dăca nu veți dă spriginu 
partidei mele, voru veni la guvernu „turburătorii", 
Kossuthianii, cari voru periclită moștenirea ce ne-a 
lasat’o Deak si voru compromite esistenti’a năstra 
natiunala !“

Rotata principalu in lupt’a viităre electorala va 
fi dăr’ alu guvernamentaliloru si alu Kossuthiani- 
loru. Este naturalu că guvernulu va pune tăte in 
mișcare spre a-si asigură maioritatea la viitărele 
alegeri, elu se va gerâ de asta-data că unu salvatoriu 
alu esistentiei si alu societății maghiare. Cu tăte 
astea d-lu Tisza prevede, că partid a lui va perde 
multe mandate in cercurile maghiare, de unde urmăza 
că elu trebue se caute a se regressâ pentru aceste 
perderi in cercurile mixte si in cele locuite numai 
de nemaghiari. Voturile Croatiloru se pare că si 
le-a asiguratu si pentru viitoriu, remane numai 
se înduplece si pe alegatorii nemaghiari din Un

gari’a si Transilvani’a, că se-i dă votulu, dreptn mul- 
tiamire pentru că a promisu că ii va face turta, 
dăca nu voru voi să se lase a fi maghiarisati de 
buna voie.

Impregiurarea, că pretorii unguri asista „en 
pieine parade" la adunările electorale romane din 
Ardealu tienendu discursuri si dandu sfaturi alegă- 
toriloru, ne dovedesce destulu de evidenta, că d-lu 
Tisza a cuprinsu de astadata si pe Romanii arde
leni in planulu seu. Si d. Tisza ne-a aratatu nu 
numai odata, că in asemeni cașuri scie se lucre 
cu sistemu si isi cunăsce ămenii.

Deja de multa se lucrăza in direcțiunea de a 
câștigă pe alegătorii romani ardeleni pentru partid’a 
lui Tisza. Câte o promissiune frumăsa, câte o 
stringere de mana afabila, mai la o audientia, mai 
la vr’unu baiu, câte o mica amenintiare cu pro- 
cesse pendente de cari avemu destule si alte de 
aceste tertipuri unguresci, t6te s’au folositu si se 
folosescu spre a prepară terenulu actiunei viităre 
la alegătorii romani. Curentulu merge crescându 
si in curăndd ne potemu așteptă că unulu său al- 
talu, care voiesce se trăca de omu cu mare îngri
jire de viitoriulu natiunei sale, care inse in rea
litate se gaudesce numai la viitoriulu cinstitei 
sale persăne, ne va chiama la o parte si ne 
va siopti, că d-lu Tisza este unu sinceru amicu alu 
Romaniloru si că, dăca a dîsu câ-i va „sfarimâ", 
acăst’a a facut’o numai spre a astupă gurile Kos- 
suthianiloru.

Scimu că servilismulu, încuibata de secuii 
in sinulu poporului nostru, uu se păte stărpi 
asia usioru, inse suutemu in dreptu a așteptă, că 
celu puțiuu in aceste momente grave nici unu Ro- 
manu binesemtitoriu nu va mai dă ascultare vocei 
insielatăre a acestoru sirene.

Iucheiandu conjuramu pe alegătorii romani că 
se nu asculte de sfaturi si de siăpte, cari au de 
scopu a turbură mintea sanatăsa si semtiulu curata 
alu Romanului. In momente de ispita se ne gan- 
dimu la marile jertfe ce le-amu adusu in trecuta 
pentru sustienerea nationâlitatii năstre, se ne gan- 
dimu că unu dreptu, o recunăscere p6te dobăndi 
numai acel’a, care scie se insufle respecta si știma 
prin atitudinea si faptele sale. Frații noștri din Ro- 
mani’a ne oferă astadi o dovăda destulu de viua 
si convingătore pentru acesta adeveru.

Cronic’a evenimenteloru politice.

Diarului „Deutsche Ztg." i se telegrafăza din 
Prag’a, că in cercurile Cehiloru se vorbesce, căinca 
in anulu acest’a va avă locu încoronarea 
imperatului, că rege alu Boemiei si 
că imediata după acăst’a va fi încoronata si prin
cipele mostenitoriu R u d o 1 f că rege alu Boemiei 
Acăst’a ceremonia, se dîce, este basata in dreptulu 
publicu istoricu alu tierii; s’a intemplatu mai de 
multe-ori că principii moștenitori se fia încoronați 
de regi ai Boemiei si Ungariei inca pe candu 
traieau regenții.

Intre d. B. Boerescu, ministru alu afaceriloru 
străine, si D. Iosif Jooris, ministru resiedinte alu 
Belgiei, s’au preschimbata Luni in 11 Aprile 
ratificările conventiunei consulare, incheiate intre 
Romaui’a si Belgi’a la 31 Decembre 1880 (12 Ia- 
nuariu 1881).

Se anuntia dela A t e n ’a 13 Aprile : Guver
nulu grecescu primesce propunerile poteriloru, do- 
resce inse se capete mai înainte asicurarea ■ poteriloru, 
că Turci’a va predă in adeveru de astadata terito- 
riulu, ce s’a cedata Greciei. Guvernulu grecescu 
mai dîce in not’a s’a: „Greci’a, care doresce pa
cea, se va grăbi a ocupă terito- 
riulu ce i s’a cedat u; dăr’ Greci’a nu 
păte se parasăsca nici pe Elenii, cari sunt eschisi 
prin lini’a de fruntaria, si apelăza in privinti’a a- 
căst’a la dreptatea poteriloru".

Conflictulu escatu intre F r a n q i’a si Tunis 
amenintia se iă proportiunile unui evenementu 
politicu de cea mai mare importantia. Se pretinde 
că acăst’a afacere venise in desbatere firesce numai 
după culisse, chiaru la congressulu diu Berlin. Se 
scie, cum s’au intorsu dela acesta faimosu congresu 
cei mai mul ti cu câte ceva in desagi : Angli’a 
luă Cyprulu cu reserv’a se iă mai tardiu si Asi’a 
mica; Russi’a răpi Bassarabi’a si d-lu de Andrăssy 
aduse la Vien’a mandatata de a merge se civili- 
seze pe barbarii bosniaci si hertiegovineni. Numai 
Franți’a si Itali’a se dîcea pe atunci, că se intorcu 
acasa cu manile găle. Acăst’a pare a fi fosta 
adeveratu numai in ceea ce se atinge de Itali’a: 
deărace d-lu Waddington se vede, că s’a intorsu 
acasa in buzunariu cu possibilitatea de a anecsâ 
Tunisulu la prim’a ocasiune binevenita. In ade
veru puterile, cari au datu tonuta la congressulu din 
Berlinu, păru a-se fi invoitu in privinti’a eventualei 
compensatiuni, ce ar’ trebui sâ-se dă republicei 
francese pentru perderile suferite in Europ’a. Dia- 
riulu „Tirnes" publica astadi unu documentu se
cretu, care arunca o lumina de totu indoiăsa a- 
supra acțiunii de sobolu a diplomației europene. 
In 7 Augusta 1878, adeca 3 septemani după sub- 
semnarea tractatului din Berlin, adresă lordulu 
Salisbury, ministrulu afaceriloru străine de atunci 
alu Angliei, guvernului francesu o depesia confi
dențiala, in care declară formata : 1) că Angli’a 
u’are interese speciale de aperatu in Tunis ; 2)
Că nu voiesce se pună pedeci crescerei legitimei 
inftaintie a Franției in Tunis si in fine 3) Că 
Angli’a nu are de cugeta a-’si schimbă atitudinea 
uici chiaru iu casulu unei anecsari a Tunisului. 
Pen’acum uu se scie, dăca d-lu Waddington a pri- 
mitu o asemenea promissiune in scriau si din par
tea altoru ămeni de stata. Judecandu după lim- 
bagiulu organeloru oficiăse ale d-lui de Bismarck 
se păte admite cu sicurantia, că d-lu de Bismarck, 
d-lu Audrâssy si păte si prtacepele Gorciacoff- au 
promisu verbalu d-lui Waddington o atitudine bine- 
voităre in cestiunea tunisiana.

Atât a este sicuru, că Franci’a a fosta in mai 
multe rănduri incuragiata din Berlin, se-’si intinda 
sfer'a puterii sale in Afric’a si să-’si intarăsca, 
coloni’a nigeriana cu nesce „grauitie scientifice." 
După acestea procederea de fația a Franciei fația 
de Tunis n’ar’ fi de cătu punerea in lucrare a 
unui planu urmărită de multu timpu. Chiaru, dăca 
ar’ fi adeveratu, că republic’a francesa ar’ avă de 
cugetu se anecseze Tunisulu, n’o va pută face a- 
cest'a decatu numai cu greu, deărece impregiurarea, 
că lordulu Granville, ministrulu de esterne de astadi 
alu Angliei, a publicata in „Tirnes" depesi’a secreta 
a lordului Salisbury, dovedesce, că guvernulu d-lui 
Gladstone nu va suferi că Franți’a se mărga in 
Tunis până la o anecsiune! Ce se atinge de 
guvernulu francesu, păn’acum la nici o ocasiune 
n’a datu a se intielege, că voiesce se anecseze 
Tunisulu. Chiaru in ultima siedtatia a camerei francese 
bonapartistii au adusu de nou Ia discussiune acăst’a 
cestiune, cu intentiune de a resturna guvernulu 
actualu. Asaltata datu asupra d-lui Jules Ferry 
de intregulu partidu monarchistu a fostu respinsu 
prin euergi’a desvoltata atâta de ministrulu-presie- 
dinte cătu si de presiedintele camerei. Ministrulu-pre- 
siediute a datu si de astadata declaratiunea, că Fran
ci’a voiesce numai se pedepsăsca triburile cele 
rapace dela frontiera, nici decătu inse nu voiesce se 
faca cuceriri de care n’are trebuintia. Bonapar
tistii, cari, au pe sufletu espeditiunea mexicana pro- 
vocara indignatiunea generale prin nescrupulăs’a 
loru procedere in acăst’a desbatere, careia camer’a 
’i puse capetu prin primirea unui ordinu de dî, 
propusu de d-lu Paul Bert, care esprima cea mai 
deplina încredere in prudenti’a si energia guver
nului si aprăba tăte mesurile luate păn’acum.

Se dîce, că beiulu din Tunis ar’ 
fi tramisu 3 soli Ia generalulu Ritter, oferindui-



300 de mii de franci că despăgubire pentru dau
nele causate Algerianiloru de incursiunile Khrumi- 
riloru. Generalulu respunse soliloru tunisiani, că. 
n’are nici unu feliu de împuternicire pentru per
tractări de asemenea natura.

Din Petersburg se scrie, că, marele duce N i- 
colau Nicolaevici, unu unchiu alu nou
lui Tiaru, a plecătu că „esilatu" in străinătate. 
Dupacuin se scie unu veru alu seu Niculae Constan- 
tinovici este internatu intr’uuu castelu de lenga 
Petersburg. Pentru a acoperi asemenea neajunsuri 
familiari, se anuncia in modu oficiosu, că acestu 
din urma n’a fostu internatu din cause politice, ci 
numai pentru a-’lu desparți de frumds’a fiica a 
unui medicu din guvernamentulu Samaras, cu care 
intretienea relatiuni amorâse. Acdst’a p6te se fia 
possibilu, nu pdte fi inse nici decătu probabilu, 
dedrace o asemenea despărțire s’ar’ fi pututu face 
de sicuru fara că marele duce se fia arestatu si 
condusu sub paza la castelulu Pawlowsk. De altcum 
numai p6te fi nici o indidla, că Nicolae Constan- 
tinovici a fostu amestecatu in conspirațiuni politice 
deârece intrdg’a linia Constantinu se pregatesce se 
plece in străinătate. Aceste aparintie puse lenga 
spectacolulu ce-lu ofere procesulu nihilistiloru, ne 
dau unu tablou f6rte tristu despre starea sociale 
de astadi- din Rusi’a. In asta privintia se scriu 
din Berlin diariului „Augsb. Allg. Ztg.“ urma- 
tdrele :

„Persâne, cari au asistatu la ceremoniile fu
nebre din Petersburg si cari acum s’au reintorsu, 
ne dau despre starea din capital’a rusdsca unu ta
blou, pe care l’amu pune in rondulu celoru mai 
infioratâre fantasii, dâca nu ne ar’ garantă tocmai 
aceste persdne adeverulu. Este fapta, că din Ber
lin s’au datu imperatului Alessandru II înainte do 
esplosiunea din palatulu de drna sciri detaliate des
pre mersulu minei si despre scopurile criminale. 
Imperatulu deduse raportulu generalului Gurko. 
Dupa-ce s’a intemplatu esplosiunea, imperatulu 
chiamă la sine pe generalulu Gurko si-’Ju luă la 
respundere. Gurko declară, că concrediuse afacerea 
contelui Adlerberg, că prefectu alu palatului si 
după ce fu intrebatu si contele Adlerberg, ■ acest’a 
declară, Că insarcinase cu cercetarea pe unu func- 
tionariu subalternu, care de siguru, fia din negli- 
gentia, fia din reutate, nu făcuse cercetarea, cu care 
fusese insarcinatu. Mai multu inca — inainte de 
atentatulu din urma ministeriulu rusescu de interne 
a fostu incunosciintatu de totu esactu, că s’au con
struita in Lipsc’a nesce bombe esplosibile, implute 
cu cutare si cutare materii; că unu omu cu nu
mele Dr. Wald va trece in cutare dî aceste bombe 
preste graniti’a rusdsca, ducându-le la Petersburg; 
de asemenea s’au datu cele mai esacte amenunte 
in privinti’a mineloru, ce s’au sapatu si incarcatu 
in doue strade, precum si în privinti a atentatului 
intemplatu la 13 Marte. Acestu ra- 
portu s’a perdutu pe drumulu 
dela ministeriulu do interne, 
la ministeriulu politiei! Insusi 
contele Loris Melikoff s’a esprimatu, că 
este cu neputintia a apera si 
pe imperatulu de acum; uniculu 
consiliu ce i-se p6te da, este, s â se re
tragă din Petersburg intr’uuu o- 
rasielu mai micu si si aci se nu ’si parasdsca de- 
cătu arare ori locuinti’a . . .

Nepasarea publicului din capital’a rusăsca fația 
de infricosiatulu evenimentu a implutu de grâza pe 
dspetii germani. Cu t6te că suna intr unu modu 
de necrediutu, totuși este f6rte adeveratn, că la 
strămutarea cadavrului imperialu in biseric’a forta- 
retiei Petru si Paulu adjutanții generali, cari 
duceau insigniile ordiniloru imperatului, m e r g e a u 
in conductu cu tîgarile aprinse. Im- 
peratulu a vediuto acdst’a, inse a 
t a c u t u. P6te că, pentrucă scie prea bine, că 
poruncile sale remanu neîmplinite. Imperatulu Ale- 
sandru III nu mai scie cui sâ-se incrdda. Duoi 
dintre adjutanții sei generali rugara pe adjutanții 
mostenitoriului germanu, se nu se departa de langa 
stapanulu loru, pentru că, ddca s’ar’ intempla ceva, 
ei se pdta fi martori, că adjutanții imperatului si- 
au facutu datori’a."

După unu raportu alu diariului „Czas“ din 
Varsiovi’a intr’uuu consiliu de miniștrii, la care a 
asistatu si Tiarulu, contele Stroganoff a pledatu 
pentru cele mai estreme mesuri de repressiune si 
a mersu până la a acusâ pe contele Loris-Melikoff 
de tradare pentru, că acest’a vorbi pentru reforme. 
Stroganoff dîse: „Ddca este de lipsa, s â 
se pună doue sute de mii de 6meni in 
Furci“, la ceea ceMelikoff respunse: „Ar’ fi 
in adeveru usioru a spendiura doue >

Medali’a militară ce a conferit’o presiedintele 
Republicei francese Regelui Carolu si care se da 
numai soldatiloru^ cari s’au distinsu in lupta si 
generaliloru, cari s’au intorsu victorioși din resbelu, 
a fost însoțita de-o scrisăre, pe care o publica 
„Romanului

„Tules Grevy 
„Presiedinte alu Republicei francese, 

„Catra Principele Carolu alu României.

„Mare Amice! Dorindu a ve dă unu semnu 
de simtiementele năstre de simpatia si de stima, 
am hotaritu a ve conferi Medali’a Militară. Aceste 
modeste insemne, reservate numai pentru simplii 
noștri soldați, voru fi cu demnitate puse pe pep- 
tulu Altetiei-Văstre, care le-a meritata intr’unu 
chipu vitejescu in capulu armatei Sale.

„Suntemu convinși, că le veți primi că o dovăda 
de dorintia sincera de a intari intre Republic’a 
Francesa si principatulu României relatiunile de 
buna amicia, care le unescu.

„Scrisu la Paris, la 14 Marte 1881.
„Marele Vostru Amicu

„Jules Grevy.
Contra-semnatu „Barthălemy, St. Hilaire."
„Acăst’a epistola, adauge „Romanulu“ sosindu 

de-odata cu proclamarea Rigatului, Regele nostru 
a fost intrebatu, dăca doresce a i se schimbă form’a, 
spre a fi adresata Regelui; Maiestatea S’a a res- 
puasu, că a comandatu că Domnu oștirea romana si 
astfelu doresce se’i fia adresata si epistol’a, prin 
care i se confere Medali’a Militară francesa. „A- 
cestu respunsu arăta cultulu, ce’lu are Maiestatea 
S’a pentru amintirea gloriăsa a lupteloru din Bul- 
gari'a, precum epistol’a Presiedintelui Republicei 
Francese dovedesce resunetulu, ce au avutu acele 
lupte in tăta lumea, si renumele ce ele au asicu- 
ratu națiunii romane si Regelui ei. Modest’a Me
dalia Militară francesa, este unu semnu de distinc- 
tiune multu mai râvnita de cătu cele mai pompăse 
decoratiuni; puțini generali au avutu fericirea de 
a-o primi si, dintre capii Stateloru, n’a avut’o, pe 
cătu scimu, de cătu numai Victoru Emanuel, regele 
galantomu, si reconstituitorulu rigatului Italianu. 
Doui fundatori de rigaturi au purtat’o. Atătu noi 
Romanii cătu si Regele nostru vomu primi cu o 
adânca multiumire si recunoscintia acestu nou semnu 
de simpatie dela acea națiune, cu care ne lăga a- 
tătea relatiuni de origine si de educatiune, precum 
si simtîementalu recunoscintiei. uuitu cu iiadi- 
’tiuneă.*

sute de mii de 6 m e n i, intr’unu ase
menea casu inse s’ar’nasce douemi- 
1 i 6 n e de resbunatori."

Gtavernulu anglesu a presentatu in fine parla
mentului proiectata seu de lege pentru regula- 
rea cestiunii agrarie inlrland i’a, 
care se astdpta de atăt’a timpu spre usiurarea 
sârtei poporului irlandezu. Acesta bill agrariu nu 
resolva cestiunea intr’unu modu definitivu, dâr’ 
satisface celu puținu in parte justele pretensiuni 
ale arendasiloru. Reform’a de căpetenia, ce-o con
sacra nou’a lege agraria consta in crearea unui 
tribunalu pentru impacarea ori căroru neintielegeri, 
ce ar’ obveni intre proprietariu si intre arendași, 
in ceea ce privesce cantitatea arendei anuale, ast- 
feliu că acestu tribunalu va apera pe arendasiu 
contra unei urcări arbitrarie a acestei arendi. La 
cererea arendasiului acestu tribunalu va pută chiaru 
se fixeze cantitatea arendei. In casulu acest’a 
arend’a fixata va avă vatare 15 ani de dîle, in 
decursulu carora, ddca se va plăti arend’a regulata 
si nu se voru calcă nesce anumite dispositiuni ale 
legei, nu p6te să se intemple nici o schimbare si 
nici esmissiune. Arendasiulu este in dreptu sd-si 
înstrăineze drepturile sale si după împlinirea celoru 
15 ani legali elu se pdte de nou adresă cătra 
tribunalu pentru reînnoirea contractului. După sfâr- 
sirea periodei a dou’a de 15 ani proprietariulu 
p6te intră in posessiunea faptica a proprietății sale 
numai sub anumite conditiuni. Arendasiulu 
va pută capetă spriginu banescu 
pentru cumperarea proprietății, ce-o are in arenda, 
candu proprietariulu ar’ fi aplecatu s’o venda. A- 
cestu tribunalu va fi totudeodata o c o m i s s i- 
une agraria, care va sta in ajutoriu aren
dasiloru la cumperarea bunuriloru arendate si chiaru 
ea va pută cumpera si vinde bunuri, unde trei 
par ti din ale arendasiloru ar’ fi aplecați se cumpere 
mosii’a ce-o au in arenda. Acăsta comissiune va 
fi in dreptu se avanseze 3/i din capitalulu de cum- 
perare si se permită cumperatoriului a lua că îm
prumuta a patr’a parte.

Generâlnlu Zulof, tramisu estra-erdinaru alu Majestatiei 
Sale Imperatului Russiei spre a felicită pe Majestatea S’a 
Regele României sia-i notifică suirea pe tronu 
a Imperatului Alesandru III, aflamu — scrie 
„Pressa“ — că a ajunsu asta diminătia in capitala. Gene
ralulu este dspele guvernului si a trasu la otelulu 
Bulevardului. Primirea s’a solemna la Rege va avă locu 
indata, căci generalulu va siede numai puține dile in Bucu
rești, serbatorile Paștiloru grabindu intdrcerea s’a.

In. S’a P r i n t i u 1 u B u 1 g a r i e i a insarcinatu 
pe ministrulu seu de resbelu, Esc. S’a d. generalu Ehrnrotli, 
a esprimâ, că tramisu specialu, Majestatei Sale Regelui 
Carolu felicitări pentru proclamarea Regatului României. 
D. generalu Ehrnroth, insocitu de D. locotenentu de cava
leria, baronu Koeller, a sositu in București- Sambata sera, 
si Dumineca, 10 Aprile la 1 6ra, a fost primitu de Majes
tatea S’a pe lenga care ’si-a indeplinitu missiunea, cu care era 
insarcinatu. — Luni Majestatea S’a a datu unu prandiu in 
onârea tramisului bulgaru.

Totu Luni, 11 Aprile la drele 3, Maiestatea S’a Re
gele a mersu la Academia, spre a asistă la sie- 
dinti’a de deschidere. Maiestatea S’a a fost intempinatu, pe 
peronulu scarei, de principele I<5n Ghica, presiedintele, si de 
D-nii Odobescu si Hajdeu. După ce a adresatu căte-va cu
vinte de salutare D-loru membri, Regele a deschisu sie- 
dinti’a si a asistatu, in timpu de doue 6re, la desbaterile 
ce au urmatu asupra ortografiei romane. Marți, Regele a 
asistatu din nou la siedinti’a Academiei.

O proclamatiune nihilista.
(Urmare si fine.)

O lupta infricosiata, sangerdsa, o sdruncinare revolu- 
tionaria a intregei Russii, dice-se mai departe in proclama
tiune, va completă sdrobirea vechei ordni a lucruriloru. A- 
căst’a este, Maiestate, o perspectiva infricosiatu de trista! 
Noi simtimu mai tare decătu ori cine, cătu de intristatdre 
esfe perderea atâtoru talente si energii, cari sub alte impre- 
giurari ar pute fi intrebuintiate la desvoltarea spiritului po
porului si a ordinei civile. Care este caus’a necessitatii 
tristei lupte I Impregiurarea, Maiestate, că noi in momen- 
tulu de fația u’âvemu nici decătu unu guvernu in adevera- 
tulu sensu alu cuventului. Unu guvernu trobue se 
fia după esentia espressiunea aspi- 
ratiuniloru poporului, trebue se es- 
secute vointia poporului. Guvernulu nos
tru inse — scusa Maj. espressiunea — a devenitu o ca- 
marilla deplina si pdte fi cu mai multu dreptu numitu „o 
banda de u s u r p a t o r i“, decătu „comite- 
tulu essecutivu". Oricare ar’ fi scopurile impo- 
ratnlui, procederea guvernului n’are nimica comunu cu binele 
si aspiratiunile poporului, Guvernulu imperialu a datu po
porului servitutii, massele le a concrediutu nobilimei. Gu
vernulu produce pe speculanți si pe talhari 1 Orice reforma 
are de resultatu numai impregiurarea, că poporulu este 
storsu din ce in ce totu mai tare. A ajunsu lucrulu asia 
de departe, încătu poporulu se topesce in miseria si in sa- 
racia, nu este liberu nici chiaru la vetr’a s’a casnica de 
supraveghiare si n’are nici unu dreptu se vorbesca si elu 
unu cuventu macaru in afacerile administratiunii comunei 
sale. De scutulu guvernului si alu legii se bucura numai 
esploatatorii, ale caroru revoltatore tâlharii se petrecu fara se 
fia pedepsite. . . . Guvernulu russescu n’are prin urmare 
nici o influintia morala asupr’a poporului si nici unu ra- 
diemu in elu, pentru aceea si produce Russi’a atăti revolu
ționari. . . . Din acest’a situatiuue potu scdte numai douo 
drumuri: o revolutiune, pe care n’o pdte impeddca nici pe- 
deps a de mdrte, seu — unu apelu de buna voie alu guver
nului cătra poporu 1 In interessulu patriei si alu mântuirii 
multoru talente, cari in o revolutiune s’ar’ perde fara nici 
unu folosu, „comitetulu essecutivu" da Maies
tății Tale consiliulu, de a intra pe drumulu 
alu doilea. Trebue se fi incredintiata Maiestate, că 
indata ce guvernulu va incetă de a 
mai procede arbitrâriu, indata ceva 
areta firm’a hotarire de a respecta 
pretensiunile poporului si ale cons- 
ciintiei sale, numai de cătu poți 
Maiestate se-Ti gonesci spionii, șe
ii tramiti convoi-ulu (gard’a de nou creata 
pe lenga persdn’a tiarului R.) in casarme si se 
dai focu demoralisatdreloru. furci — 
atunci „comitetulu esecutivu" ’si va suspenda de sine acti
vitatea s’a, membrii sei se voru imprastia, pentru a luă parte 
la oper’a de cultura spre binele poporului. In loculu fortiei, 
care noue ne este mai nesuferita decătu servitoriloru sei, va 
veni atunci lupt’a ideiloru. . . , Noi ne adresamu cătra 
Maj. T’a, cătra cetatianulu, cătra omulu onestu 1 Noi spe- 
ramu, că sentimentulu Vostru de inversiunare personala nu 
va orbi nici sentimentulu Vostru de datoria nici dorintia de 
a află adeverulu. Voi ati perdutu numai pe tatalu Vostru, 
noi inse afara de părinții noștri amu perdutu, pe frații so
țiile, copii si pe cei mai buni amici ai noștri! Cu tdte a- 
cestea noi voimu sc-ne stf.panimu sentimentele, candu o va 
cere acest’a binele Russiei si acăst’a o asteptamu si dela



Voi. Ne abtlnemu dela ori-ce conditiuni, cu tăte, că credemu 
că potu fi numai dăue: 1) Amnestia generale pentru toti
criminalistii politici din timpulu din urma, de vreme ce ei nu 
sunt criminalisti, ci ei si-au indeplinitu numai datori’a de 
cetatiani. 2) Conchiamarea represeutantiloru poporului in- 
tregu, pentru a revisui formele esistente ale vieții de stătu 
si sociale, transformandu-le intr’unu modu corespundietoriu 
dorintieloru poporului. Trebue inse se observamu, că legali- 
sarea puterei supreme prin o representantia populare se p6te 
realisa numai, deca alegerile voru fi cu totulu libere si pen
tru aceea ele trebue să se faca in modulu urmatoriu: 
1) Tăte clasele voru alege deputati după numerulu locuitori- 
loru. 2) Nu trebue se esiste stavile nici pentru deputati. 
3) Nu păte fi mărginite nici agitațiunea electorale, nici ale
gerile j din asta causa guvernulu pena la hotarirea defini
tiva a representatiunei naționale ar’ ave se ficseze urmatărele 
dispositiuni temporari : a) deplina libertate pentru pressa 
b) deplin’a libertate a cuventului, c) deplin’a libertate de 
întrunire, d) deplin’a libertate a programei de alegere. Cu 
acăst’a s’a numitu si singurulu mijlocu de a reda Eussiei o 
desvoltare pacinica si regulata. Declaramu solemnelu înaintea 
patriei si a intregei lumi, că partidulu nostru se va supune 
atunci fara conditiune adunarei naționale, că in viitoriu nu- 
’si va mai permite se lucreze cu forti’a contr’a guvernului 
sanctionatu de dins'a.

Si acum, Maiestate, decide-Veti, alegerea este acuma la 
Voi si noi putemu numai ruga sortea, câ spiritul» si cons- 
ciinti’a Văstra se ve insufle hotarirea, care se consimtia cu 
binele Russiei, cu propri’a Văstra demnitate si cu datoriile 
Văstre cătra patria!

„Comitetulu essecutiv u..®

Cine e fericitu in Russi'a? „Cine e fericitu 
in Russia?* «Unu rusu, poetulu Nekyassoff, 
a datu acestu titlu uneia din poesiile sale, cari 
emotionăza atătu de multu. „Cine e fericitu in 
Russi’a î“ — se intrebara nisce tieraui, si fia-care 
cauta se dă deslegarea sa celei mai grele din 
iutrebari. Unulu dise, că fericitu este „stapanu'u®, 
adeca marele proprietaru; tovărășii sei aretara inse, 
că puterea guvernului nu crutia nici pe proprietaru 
si că acest’a, in vremi le de asta-di, este tocmai 
atătu de nenorocitu că si tieranulu celu mai ser- 
manu. „Fericitu este, dise unu altulu, funcționa
rului ’I se dovedi contrariulu. „Generalulu®, 
dise unu a'lu treilea. Si acel’a are se sufere inse 
t6te ticăloșiile omenesci. „Asia ddr’ Tiarulu®, dise 
in sfersitu unu tieranu. Poetulu insu’si, că si cum 
ar’ fi vrutu se analiseze viitorulu, declara, că 
Tiarulu e iu realitate celu mai puțiuu fericitu dintre 
toti supusii sei. Tieranii hotarira atunci se res- 
bata pOna la temeliile lucrului si se află intr’unu 
chipu desev&rsitu, cine este fericitu in Rusi’a. Ori 
eătu au amblatu densii prin nemarginit’a tidra a 
imperatului, — nimenea n’a vediutu noroculu, multi 
nici că i-au auditu de nume. Atunci li se spuse, 
că o femea, cu numele Matren’a Timovna, ar’ cu- 
nâsce fericirea si tieranii noștri alergara la dens’a 
fara nici o intardiare.®

„Ea le spuse istori’a ei, in care puținu se vor- 
besce despre fericire. Ea a suferitu t6te nenoro
cirile, ce potu isbi pe o femea : a fost bătută in 
publicu cu bice, unulu din copii ei a fost mancatu 
de porci, altulu s’a perdutu prin reutatea 6meni- 
loru, odata, o singura data a isbutitu inse se scape 
pe barbatulu seu din mănile guvernatorului, si de 
atunci se numesce „fericita®. — Tieranii o 
ascultara cu mirare si o intrebara la sfOrsitu : 
„Acdsta e fericirea in Rusia ? Intielăpt’a betrana le 
respunse zimbindu si că si cum ar’ fi resumatu in 
cuvintele ce urmeza tOta filosofi’a politica a popo
rului ei: „Nu ve mai perdeti timpulu, nebuniloru. 
Cheile fericirei nâstre s’au perdutu. In desiertu 
le mai cauta popii, santii si cărturării. Le-a in- 
ghititu unu pesce mare, nimenea nu scie, in ce 
mare se gasesce acesta — insu’si Dumnedieu 
s i-a u i t a t u de ele.® 

De sub muntele Ineu in Martiu.

D-le Redactorul Se pare, că atotu putințele 
si-a intorsu mani’a s’a spre noi si ursit’a si bate 
jocu de noi, după cum ’i place, căci n’apuca a trece 
unu reu preste noi, candu sosesce altulu si mai 
mare reu, dr’ bietulu poporu e silitu a bă poca- 
lulu pOna in fundu. Nu apuca a dispar6 unu ese- 
cutoru dintr’o comuna, candu apare altulu spre a 
luă bietului tieranu totu ce mai are, lasandulu cu 
ochii udați in lacrimi, cu copilașii sei goli si fla- 
mandi strigândH după păne . . . ear’ „părinții 
patriei*acolosusu la măs’averde votdza mereu la milidne 
din cari poporulu nu trage folosu nici de o lascaia

E de obște cunoscutu, că esistintia tieranului 
romanu cu deosebire in Transilvani’a atOrna mai

esclusivu dela tinerea viteloru. Cu vit’a ’si hranesce 
si imbraca famili’a, cu vit’a ’si susține economi’a si 
earasi cu vit’a face de-’si solvesce darea cătra stătu, 
care, charu Domnului, e destulu de apesatOre. Dâra 
tinerea viteloru cu deosebire la munți e impreunata 
adese-ori cu pericule, cari vinu parte mare dela 
fdrele rapităre. In privinti’a stărpirei fdreloru 
rapitdre, „părinții patriei® au sciutu se ne inzes- 
treze cu-o lege, prin care s’a pusu taxa cătu se păte 
numai mare pe folosirea a ori-si-ce arma, si astu- 
feliu venatulu s’a restrinsu, din care causa f6rale 
rapităre si cu deosebire lupii si ursii din dî in dî 
s’au sporitu, si astadi se afla in asia mare mesura 
in cătu nu mai au nici o frica de omu său căne.

Unele cașuri s’au intemplatu chiaru dîlele 
trecute pe otarulu comunei Maieru lenga Rodn’a- 
vechie, unde au fost sfasiate si ranițe de unu 
cărdu de lupi 6 persâne, cari se aflau pre campu 
pastorindu turme de oi. Lupii fara nici o teama 
de pastori si de cănii loru s’au aruncatu asupra 
turmeloru si au inceputu a sugrumă la oi; ear 
pastorii, voindu a sc6te oile din gur’a lupiloru, au 
fost speriati grăsnicu de ei. Acestu casu s’a repe- 
tatu la 6 stane. Ciobanii răniți că vai de ei se 
afla in opidulu Rodn’a v. sub cur’a doctorului mon- 
tanu S. Bartok. Afara de aceea nu este di, in care 
caletorindu cineva se nu dă de lupi, cari t6ta diu’a 
urla infricosiatu pe dealuri. Ar’ fi tempulu supremu 
că sO se schimbe mai in graba legea despre con- 
cessiuuea de a portă arme, căci altcumu se voru 
ruiDâ toti proprietarii de vite.

Unu Somesiann.

XD î "v e r s e.
(Monitorulu ăstei) publica ordinulu im- 

peratescu, după care regimentulu c. r. de infanteria 
„Carolu I, principele României, Nr. 6®, va portă de 
aci încolo numele „Carolu I Regele României.®

(Solgabiraii pe la adunările elec
torale.) Avuramu dreptu, candu amu disu, că 
casulu dela Zlatn’a nu va remanO singularu. I se 
scrie „Tel. Rom.®, că la adunarea alegOtoriloru ro
mani din cerculu Vintiu de josu inca s’au presen- 
tatu doi unguri ex officio. După ce spune, că s’au 
alesu delegați pentru conferinti’a generala din 12 
Maiu d-nii Dr. Nic. Maier pref. in Sibiiu si d. 
adv. I. Cosieru din Alb’a-Iuli’a, corespondentulu 
adauge că pretorulu unguru Zeik Antal a tienutu 
in adunarea romanăsca doue vorbiri „fdrte sena- 
tdse® (!!) si „a doveditu că scie satisface chiamarei 
sale oficidse® (!!!) — Amu fi fdrte curioși se cun6s- 
cemu „ideile sanatdse®, ce lea desvoltatu solga- 
bireulu unguru in adunarea alegOtoriloru romani din 
Vintiu de josu, d6ra nu le va fi recomandatu se 
staruiăsca că se cada actualulu sistemu de guver
nare asupritoriu si se ’si capete si Romanii drep
turile ce li se cuvinu ? Aceste in adeveru ar’ fi 
fostu nesce „idei senatăse®.

(Prince s’a Ștefan i’a) primesce dela statulu 
belgianu o zestre de 250 mii franci.

(Teatru romanu.) Mane Dumineca se 
va representă in sal’a Redutei pies’a: „M i h a i u 
Bravulu seu Reintărcerea cu tri
umf u“, Drama Comedia in 4 acte si 3 tablouri 
de I. Dimitrescu.

(Din S e g h e d i n u) se telegrafăza, că ap’a 
a crescutu eri astfeliu, in cătu acuma stă mai susu 
decătu pe timpulu catastrofei. Stavilele abia mai 
potu resiste. Mai multe sute de lucratori sunt 
permanentu ocupați cu repararea gaturiloru. — 
Orasiulu Ciongradu a fost amenintiatu de o catas
trofa mare, intr’o parte a orasiului a si intratu ap’a.

(Direcțiunea calei ferate Bucu
re s c i-G i u r g i u) aduce la cunoscinti'a generala 
a publicului, că cu începere de la 1 Iuliu viitoru 
actualele taxe de transportu pentru t6te mărfu
rile de importa, transportate pe acdsta linia, 
se sporescu cu 3O°/o.

(Timbre pentru scrisori nefran
cate.) Dela 19 Aprile incependu se va introduce 
in serviciulu postalu alu României timbre poștale 
pentru scrisorile nefrancate si insuficientu francate. 
Aceste timbre au in centrulu loru imprimata cu 
cifre mai mari tâx’a de platitu. Pe ori-ce scri- 
s6re nefrancata său insuficientu francata, in locu 
de a se notă cu creionu (cerusa) că până acumu 
taxa, se va aplică nnu asemenea timbru de valărea 
portului ce trebue mcasatu dela destinatari.

(Minele de feru si arama dela 
bai’ade arama in Romani ’a.) Sun- 
temu informați, scrie „Curier. Financiaru*, că 

principele N. Bibescu, proprietarulu fabricei de 
zaharu dela Chitil’a, a formatu la Paris o socie
tate cu unu capitalu de 1Q miliăne, pentru esploa- 
tarea mineloru de feru si arama de pe proprie
tatea s’a, baia de arama din Romani’a. Acăst’a 
localitate, după t6te cercetările făcute de barbatii 
competenti, contiene in sinulu seu o cantitate abon- 
danta de metale pretiăse, feru si arama cu deo
sebire, remase intacte până adi din caus’a lipsei 
de capitale. Nou’a societate instituita la Paris va 
găsi dăr’ la bai’a de arama unu vastu si pretiosu 
terenu de esploatatu cu cele mai sigure sianse de 
unu succesu stralucitu; remane numai, că ea se 
scia a dă intreprinderei sale o direcțiune practica 
si iutielăpta, pentru că societatea se realiseze in 
scurtu timpu folOse iudestulatăre pentru sine si se 
aduca tierii si reale servicii pe terenulu desvoltarii 
industriei minerice.

(Poporatinnea orasieloru in Germani’a.) După 
cifrele oficiale ale ultimului recensementu suntu iu impe- 
riulu germanu 13 orasie cu o populație de peste 100,000 
locuitori, si anume: Berlinulu 1,122.385, Hamburg 290.055, 
Breslau 272.390, Mtinchen 229,343, Dresd’a 220 216, 
Leipzig *148.760, Coloni’a 144.751, Konigsberg 140,896, 
Francfort pe Maiu 137.600, Hanovra 122.860, Stutgard 
117.021, Danzig 108.549, Strassburg (Alsașia) 204.051. 
Afara de acestea imperiulu germanu are 99 orasie, uume- 
randu fiacare 20.000 locuitori si mai multu.

(Asilurile de nopte pentru seraci la Berlin.) A- 
ceste asiluri sunt destinate a procură locuintie de durmitu 
aceloru, cari n’au si a’i pune in positiune a avă chiaru de 
lucru. Cele doue asiluri dela Berlin au primitu in 1878 
120.720 persăne, din cari 106.185 barbati si 14.535 femei. 
Societatea s’a formatu in lun'a Decembre 1869. De atunci 
pena astadi cheltuelile au fostu de 201.222 mărci. Capi
talurile societății se urca la 481.939 mărci. înainte de a 
se culcă persănele primite in asilu capeta o supa si o bu
cata de pane; a dou’a dl de diminăti’a o căsca cu cafea si 
o bucata de pane alba. Este opritu a se întrebă acești 
chiriași trecători de nume, său de loculu venirei, afara numai 
in casulu, candu au petrecutu mai multu de 5 nopți d’a 
răndulu iu asilu, ceea-ce ar’ trece marginea permisa.

(Nenorocirea pe insul’a Chios) 
este mai mare decătu s’a potutu crede. După 
evaluările din urma au muritupe insul’a in- 
>răga o p t u mii de persăne, ear’ d i e c e mii 
de ămeni sunt răniți. In localitatea Nevita, 
care a suferitu mai tare in urm’a cutremurului, s’au 
numeratu 12 mii de victime. Scuduitur a teribila 
de Lnnea trecuta a facutu, că pameutulu pe insul'a 
intrăga să se cufunde cu unu metru. Locuitorii 
parasescu insul’a cu miile.

I Pubiicatiune despre contribuirile incurse la co- 
mitetulu beiusianu in favbrea gimnasiului greco- 

cath. romanu din Beiusiu.
A. Pe list’a deschisa cu ocasiunea conferintiei consti

tuante dto 15 Septembre 1880 s’a subscrisu de mai multi 
202 fi. căte pe 4 ani.

Mai incolo nn’a acțiune dela Albin'a in valăre nominale 
de 100 fl. v. a. data pentru totudeauna 100 fl.

Din ofertele subscrise s’au solvitu pena aci la cassa- 
riulu comitetului :

Vasiliu Ignatu advocatu in Beiusiu 25 fl. Ioanu Bu- 
teanu profesoru gimn. in Beiusiu 10 fl.

B. Au incursu la cassariulu comitetului: a) delaunu 
invetiatoriu romanu din Beiusiu 25 fl. b) George Craciu- 
nescu din Belintin 5 fl. c) Georgiu Secula, advocatu in 
Deva, una acțiune dela „Transilvani’a" in valăre nominale de 
100 fl. d) Trapsia colonelu in Olmiitz 30 fl. e) Teodoru 
Pap advocatu in Baiă de Crisiu a tramisu dela Ioanu Inco 
notariu in Vatia de josu 1 fl. Dionisiu Sidă, notariu in Ris- 
culitia 1 fi. Petru Gligoru esecutoriu, Baia de Crisiu 1 fl. 
Ales. Karâcsonyi din Ribitia 1 fl. Vasiliu Tomutia cance- 
listu Bai’a de Crisiu 1 fl. Simeonu Bobaciu not. corn, in 
Cebea 1 fl. Szabă Istvân invatiatoriu, Bai’a de Crisiu 1 fl. 
Ioanu Bulzanu primariu Vatia de susu 50 cr. G. Padureanu 
notariu, Bai’a de Crisiu 1 fl. Ioane Loos primariu Ribitia 
50 cr. Kospeculo Emiliu adj. not. Baia de Crisiu 1 fl. 
Gyukis Păi 50 cr. Iuliu Edes vice not. reg. Baia de Crisiu
1 fl. Nicolau Hentiu privatieru Baia de Crisiu 1 fl. Iuliu 
Iancu, preotu romanu Bai’a de Crisiu 1 fl. Dr. Stefanu Er- 
dăly medicu Baia de Crisiu 1 fl. I. Adamoviciu Baia de 
Crisiu 50 cr. Sigismundu Borlea adv. Bai’a de Crisiu
2 fl. Teodoru Pap advocatu, Bai’a de Crisiu 10 fl. Sum'a 
27 fl. v. a.

f) Iosifu Ursu preotu rom. Kuiiakăr dela Iosifu Ursu 
preotu romanu Kurtakăr 5 fl. Eutimiu Bugariu invetiatoriu 
Kurt. 1 fl. Gregoriu Catana invetiatoriu Kurtak. 1 fl. Bi
serica g. orientale rom. Kurtakăr 2 fl, sum’a 9 fl.

g) Dr. Georgiu Pop’a referente scolasticu la consisto- 
riulu diecesanu din Aradu: Ioanu Moldovanu referințe epis- 



copescu 5 fl. Dr. Georgiu Popă referente scolasticii 15 fi. 
Sum’a 20 fl.

h) Vasiliu Olariu preotu romanu in Capolnasiu: dela 
Vasiliu Olariu preotu 2 fl. Elis’a Olariu preotăsa 1 fl. Io- 
anu Siandoru padurariu Birchisiu 1 fl. Constantinu Lazaru 
Birchisiu 2 fl. Nicolau Sedanu comis, de securitate Pagetu 
2 fl. Demetriu Perinu preotu Birchisiu 50 cr. Georgie 
Ștefani not. cercualu Birchisiu 2 fl. Szogyenyi jude cer- 
cualu Birchisiu 1 fl. Virgiliu Gruescu preotu in Salav’a 
40 cr. Iuliu Fogarasy notariu, Zamu 1 fl. N. N. Pojuga 
50 cr. Simeonu Dragoiu preotu in Valea mare 1 fl. Ma- 
ximu Balanu invetiatoriu in Valea mare 50 cr. Szajbely, 
silvanalu, Valea mare 2 fl. Frigjes Imre notariu cercualu, 
Capriora 1 fl. Kiss Ferencz inspectoru dominalu Capriora 
1 fl. Demetriu Carabasiu, notariu cercualu Batta 2 fl. Di- 
onisitf Ionasiu, uot. cerc. Sintesci 1 fl. Sum’a 21 fl. 90 cr.

La olalta au incursu la cassariu 172 fl. 90 cr. 
v. a. asiediati deja in cass’a de păstrare beiusiana 
pre numele gimnasiului, si una acțiune dela insti- 
tutulu „Transilvani’a“ in valăre nominala de 100 fl., 
pentru a cărei transcriere s’au facutu pașii ne- 
cessari.

Datu din siedinti’a IV a comitetului tienuta in 
4 Martiu 1881.

Petru, Mihutiu Teodoru Rosiu,
presied. comitetului. prof. gim. secretariulu comi

tetului.

Clusiu 27 Martiu 1881.
(Urmare.)

8. G i 1 a u : colect. D-si6r’a Emili’a Popu ; Vasile 
Stanu 2 fl. Balog Saposne 1 fl. oszv. Seres Istvanne 
30 cr. Grosz 40 cr. Famili’a Rosenberger 1 fl. Vaselie 
Hetesk 2 fl. Vasiliu Lucaciu 2 fl. Vasiliu Gielanu 1 fl. 
Betegh Mârton 1 fl. Bocz Istvan 40 cr. Azbey Gero 1 fl. 
Amar Leopold 20 cr. Simeonu Stanu 1 fl, Denes 50 cr. 
Zold Josef 20 cr. Csâkâny Adâm 1 fl. Lâzâr Istvan 1 fl. 
Dr. Sigmund 1 fl. Lazaru Baldi 2 fl, Teodoru Stanu 2fl. 
A. A. Nicdra 1 fl. N. N. 50 cr. Szukis Istvan 1 fl. 
Ioane Popu 1 fl. Nicolau Popu 2 fl. Nicolau Popu 2 fl. 
Ilie Burca 1 fl. Filimonu Miron 1 fl. Csiky Imre-ne 50 
cr. Keresztesy Pal 1 fl.

9. Fagarasiu: colect. Alesandru Micu; Iuliu 
Benedeck 2 fl. Romanu 1 fi. Ioanu Cintea 50 cr. Da- 
nielu Gramosiu 1 fl. Efrem Pandria 50 cr. Iuliu cav. de 
Puscariu 1 fl. Iuliu Popeniciu 50 cr. Ilariu Duvlea 1 fl. 
Dr. Poppu I fl. Alesandru Micu Vicariu 2 fl.

10. Bistritia: colect. Teodoru Mihâlyi ; Da- 
nielu Lic’a 2 fl. Gabriele Mânu 1 fl. 50 cr. Aurelia Si- 
lasi 1 fl. Iulia Ranta 1 fl. An’a Cimbulea 1 fl. Stefanu 
Varareanu 1 fl. Nicolau Besianu 1 fl. Sofroniu Iliutiu 1 fl. 
Teresi’a Craciunu 1 fl. Andreiu Hanganu 1 fl. Antonu 
Georgiu 1 fl. Teodoru Mihalyi 1 fl.

11. Tohanulu vechiu: colect. Stefanu Io- 
zonu; Stefanu Iozonu 1 fl. Nicolau Popu 1 fl. Ioane 
Vladu 50 cr. George Vodă 50 cr. Nicolae Mohar 50 cr. 
Irimia Ternoveanu 50 cr. Francisca Bantsiu 50 cr. Eliscu 
Popp 1 fl. Spiridonu Bobinea 50 cr. Monea Amosu 1 fl. 
Basilu Aldica 50 cr.

12. B r a n u : colect. Ioanu Turcea ; Ioanu Tur
cea pretore 1 fl. 50 cr. Mari’a George Stojanu 1 fl. 50 cr. 
Iuon Stoianu 50 cr. George Manoiu 50 cr.

13. M o c i u : colect. Ioanu Dauu; Ioanu Leoca 
de Sombotelecu 3 fl. Gorgan Gavrilla 1 fl. Ioanu Mezei 
2 fl. Hieronyim Bozâk 1 fl. Ioane Danu 1 fl.

14. G h e r 1 ’a : colect. Vasiliu Gr. Borgoveanu ; 
Anderco 1 fl. Stetiu 1 fl. cineva 1 fl. Coroianu 1 fl. 
Vasiliu Popu 50 cr. Indre Teodoru 1 fl. V. Gr. Borgo
veanu 50 cr.

15. L u g o s i u : colect, Simeonu Tamasiu ; Mari’a
s’a Victor Mihâlyi 5 fl, Laurianu Luc’a 1 fl. Mihailo Bi-
sân 2 fl. Petru Popu 1 fl. Fabius Rezeiu 1 fl. Unu ne-
numitu 1 fl. Paulina Radulescu 1 fl. Nedelco 1 fl. Bre- 
diceanu 1 fl. Martinescu 1 fl. Hatiegu 1 fl. Simonescu
1 fl. Dr. Miescu 1 fl. N. Munteanu 1 fl. Liviu 1 fl.
Teodor Pap 2 fl. Simeonu Tamasiu 1 fl.

(Va urma.)

Convocare.
Pre bas’a decisiunei comissiunei permanente a 

clubului electorale din cerculu Banfy Huedinu am 
on6re a conchiama pe toti alegatorii romani din 
atinsulu cercu la o adunare electorala, care se va 
tienă in opidulu Banfy-Hunyad la 14/26 Aprile 
sdu a 3-a dî după S. Păsci in localitățile ospe- 
tariei „Tigrului".

Morlac’a 13 Aprile 1881.
Anani’a Popu

Presiedinte comissiunei elect.

AviSU. Cu acestu numeru „R e v i s t ’ a 
8 c i i n t i f i c a“ intra in alu Xll-a anu alu 
esistentiei sale. Cu acăst’a ocasiune R e d ac
țiunea, după cererea unora din noii sei abo
nați, a decisu a face unu mare scadiementu de 
pretiu pentru aceia, cari dorescu a-si procură colec- 
tiunea intrăga, său pe mai multi ani, fîa-care anu 
fiindu brosiatu.

Asia, din pretiulu de 15 lei, câtu costa abona- 
mentulu anualu, se va pută avă fia-care anu, 
numai:

Cu 10 lei de aceia ce voru lua I n t r ă g’a 
colectiune si

Cu 12 lei de aceia, ce voru lua mai mul tu de 
trei ani.

A se adresă, Franco, la Redactiune, Strada 
Verde Nr. 8, trimitiendu si costulu.

Redactiune a.

C5-u.rs-u.l-a. 1a, Toars’a cLe Vien’a
din 14 Aprile

Rent’a de auru un
gara .... 115.90

Imprumutulu cailoru
ferate ungare . . 131 75

Amortisarea datoriei
cailoru ferate de ostu
ung. (l-a emissiune) 89.90

dto. (Il-a emissiune) 106.25
dto. (III-a emissiune) 93.75
Bonuri rurale ungare 97.80
dto. cu cl. de sortare 95.75
Bonuri rurale Banat-

Timi3. . . . 96.80
dto. cu ci. de sortare 95.25
Bonuri rurale transil

vana .... 96 80.
„ croato-slav. . 97.50

Despăgubirea p. dijm’a
de vinu ung. . 95.75

st. n. 1881.
Imprumutulu cu pre

miu ung. . . . —.—
Dosurile p. regularea

Tisei si a Segedin. 111.— 
Rent’a de harthia aust, 77.45

„ de argintu „ . 78.15
„ de auru „ 94.—

Dosurile din 1860 . 131.90 
A ctiunile bancei austr.-

ungare . . . 825.—
„ bancei de creditu
ungare . . . 281 25

„ bancei de creditu
austriaco . . . 305.70

Argintulu . . . —.—
Galbini imperatesci . 5.53
Napoleond’ori . . 9.311/»
Mărci 100 imp. germ.. 57 55 
Londr’a. . . 118,—

Cur sulu d. e ZB-aciaresoi
dela 2/14 Aprile 1881.

Valori

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

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

300, dobânda 10- lei). . .
Losuri 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- 
păueloru

Cum- 
pera Vinde

1 Apr. 1. Ort. 82?/2 831//;

23 Apr. 23 Oct. 96-72 97?/2
1 Ian. 1 Iul. 106.— 107.—

1 Iuliu 98.— 99.—
1 Iul, 1 Ian. 105.— 106.—

idem 99 7s 100.J/2
idem 104.— 105 —

1 Maiu 1 Nov. 205.— 210.—
cu premie 28.— 29 —

1 Ian. 1 Iul. 570.—
7< 
7v74

2.16

575.—
101?/2 
ioi?/2 
ioi.’/2

2.16

Auditi, vedeți si mirați-ve!
Mărfurile de argintu Britania, primite dela o massa concursuala a unei mari Fabrice 

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

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

adeveratu anglesesci.........................................................................
„ 6 Furculitie de cele mai fine, argintu Britania, dintr’o bucata . .
„ 6 Linguri de mancare de argintu Britania, grele si massive . . .
„ 12 Linguritie de cafea de argintu Britania, de cea mai buna cualitate
„ 6 sustiitore de cutite de argintu Britania, de cea mai buna cualitate
„ 1 lingura mare de lapte de argintu Britania, masiva...................
„ 1 lingura mare de supa de argintu Britania grea..............................
„ 9 Tave de presentatu ciselate forte finu............................ ”. . . .
„ 2 sfeșnice pe masa de salonu Britania pline de efectu....................
„ 1 corfa de păne masiva de argintu Britania.......................................

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

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

Editoru: Iacobu Muresianu, Redactoru responsabilu i Dr. Aurel Muresianu.
Tipografi’»: Ioanu Gott si fii a Henriou.

Pentru posessori de mori se recomanda unu 
harnicu morarîu factoru din Budapest’a cu 
vechi si bune referintie, care se pricepe fărte bine 
la montarea (intocmirea) de mori noue său de 
mori ce sunt a se reconstrui si care păte conduce 
singuru clădirea loru; elu cunăsce limb’a germana, 
romana si maghiara. Propunerile eventuale răga 
să i se adresăze sub cifrele I. K. poste-restante in 
Baroth păna la 25 Aprile a. c.

Table c. r. brevetate pentru curățirea si ascuțirea 
cutîteloru cu prafulu

KNIFEPOLISH.
Cea mai preferibila si cea mai eftina inventiune pentru 

lustruirea si ascuțirea cutîtelore de masa si de bucătăria. In 
Franți’a seu Angli’a nu lipsescu aceste dela nici unu 
menagiu.

Pretiulu unei scanduritie dimpreună cu un’a cuti’e prafu 
după mărimea loru, dela 86 cr. pena la 1 fl. 95 cr. Co- 
mandele din afara se efectueza trămitienduise pretiulu, sâu cu 
rembursa (Nachnahme). 2—3

Depositulu centralu pentru contineutu:
Sigm. Schlesinger, Viena, I. Herrengasse 6.

Premiatu la espositiunea din Gratz 1880.
MORITZ ȚEMESVÂRY

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

Pentru d.axxi©:
Pantofi de casa din lasting si pele cu elasticu fl. 1.80 ; Pan

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

Pentru domni:
Ghete din chagrin tare cu tălpile tari fl. 3.80; Ghete de vacsu 

cu pele chagrin, tălpile duple cu siurupuri 4 fl. Ghete (de vacsuitu) 
cu talpa tare dupla, prima qualitate 11. 4,20; Ghete din pele de 
mânuși, celu măi bunu soiu fl. 4.50; Pantofi-Regatta pentru vară 
din cea mai buna pele, chagrin cu talpa tare fl. 3.60; Pantofi- 
Regatta, cu pele de lacu impregiuru, fasonulu celu mai nou fl. 4.— 
Cisme din pele de vacsn seu chagrin’, Carimbi inalti, talpa dupla 
cu siurupuri fl. 10; Ghete pentru baiati din pole de vacsu seu 
chagrin fl. 2.40, Ghete pentru fetitie din lasting său pele fl. 1.80 
— pena la fl. 2 40 — Ghete de copii dela 60 cr. pena la fl. 1.20.

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

Afara de aceste mai sunt:
18 cutite, furculitie si linguri de arg. Brit., câte bucăți t6te 18 laolalta fl. 3.75

6 linguri mici de cafea n f) mai nainte cu fl. 3.— acum numai , —.60
1 lingura de supa n n n n u „ 3,- n » „ L-1 „ „ lapte n n „ 1.50 w n „ -.50
6 tave n n » » 5-- n n „ 1.50
6 sustiitore de cutite n n n n „ 4.50 Y) » „ 1.50
1 cutia de sacliaru n n n n „ 4— n n „ 1.20
1 pareche sfeșnice mai mari n n n » n n „ 2— si fl. 5.
1 clopotielu de masa n n n n n » 4— acum numai « 1—
1 paharu de oue H n n D n „-.60 71 „ -.30
1 pipernitia si salnitia n n V „ 2.50 11 ,» „ -.75
1 Carafine p. otietu si oleiu numai „ 3.50 si „ 4.50
1 unealta de focu grea de pusu pe masa mai nainte cu „ 3.- acum numai „ - ,95

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

alti articuli nenumerati.
Că dovada, că anunciulu' meu 14-. 24

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

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


