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XXV. Nepregatiti, lipsiți de-o . organi- 
satiune interiăra mai solida, fara unu partidu com
pacta, care se tiena susu drapelulu nationalitatii si 
sâ nu siovaiăsca nici unu momentu in lupt’a 
pentru realisarea drepteloru postulate ale poporului 
romanu, intrara deputății romani ardeleni in 
dieta Transilvaniei, care a fost deschisa la 16 
Iuliu 1863.

Nu era in adeveru lucru puținu de a pretinde 
dela Romanii ardeleni, că in timpu abia de trei ani 
se precurga o cale, pentru care altoru popăre le-a 
trebuita totu atâ>ti dieci de ani, un'a inse se potea 
așteptă dela ei cu totu dreptulu, că fația de nesce 
impregiurari atătu de favorabile causei romane, să se 
grupeze cu totii in giurulu programei natiunale 
dela 1848, asia că nici unu medilocu, nici unu 
fel iu de promissiune se nu fia in stare ai abate dela 
postulatele fundamentale natiunale.

Acăst’a din nenorocire nu s’a intemplatu. Cău
șele le cunăscemu de ajunsu din articulii prece
denta Spiritulu de sine slatatoriu natiunalu a- 
junse a fi mai de totu suprimata in urm’a celoru 
doue adunari dela 1861 si 1863. Parol a dîlei 
era: a lucră asia că se placa guvernului. Ce-i 
dreptu guvernulu austriacu se arată fărte amicabilu 
fația de Romani si de caus’a loru, dăr' eiu ii spri- 
ginea numai sub conditiune, si acăst’a impregiurare 
ar’ fi fost de ajunsu că se provăce neîncrederea con- 
ducătoriloru romani. Ei trebuiea dăr’ să se pa- 
zdsca si se iea t6te mesurile de precautiune pentru 
viitoriu, că se nu fia surprinși pe neașteptate de-o 
vreme rea, care se nimicăsca totu ce au claditu.

Deputății romani ardeleni dela 1863 au fost a- 
lesi cea mai mare parte d’intre funcționari, ear’ restulu 
a fost compusu mai cu săma din ămenii de încre
dere ai presiedintiloru comissiunei permanente. Ast- 
feliu a predomnitu si in dieta partid’a cu mai 
multe capete, care era in realitate intielăsa numai 
in punctulu că se mărga cu guvernulu. Curăndu 
s’a si aratatu in dieta, unde au inceputu se j6ce 
interesseie, că diversitatea opiniuniloru chiaru intre 
conducători era fărle mare si că nici in cpsliunile 
cele mai vitale nu se poteau pe deplinu intielege. 
Unulu din conductori se plangea de ambițiuni 
false, de intrigi si invidii, de lipsa de sinceritate, 
altulu se măhnea asupra relei intielegeri, ce domnea 
in clubulu deputatiloru romani, nici unulu inse nu 
se întrebă, că 6 e este possibilu se prospereze soli
daritatea acolo unde esista atătu de puțina omo
genitate intre barbatii conducători ?

Sub aceste impregiurari deputății romani dela 
diet’a din 1863 nu au fost in stare a desvoltă o 
activitate energica solidara, pentru asigurarea in- 
teresselorn natiunalitatii romane, Astfeliu nu le-a 
fost possibilu a se folosi de ocasiunea buna ce li 
se presentă si s’au alesu numai cu aceea ce li s’a 
concessu de buna voie in schimbulu unoru mari 
jertfe aduse ideei de unitate a imperiului.

Cestiunea egalei îndreptățiri naționale era strinsu 
legata de cestiunea uniunei. Deputății romani dela 
1863 trebuiea dăr’ se straruiăsca că aceste cestiuni 
să se resolve înainte de a se demite diet’a la per
tractări pentru tramiterea de deputati la Reichs- 
rath. Acăst’a nu s’a facutu. înainte de a se fi 
garantatu vr’unu dreptu poporului romanu diet a a 
alesu si a tramisu deputati la Vien’a.

Ungurii si Secuii ardeleni nu luara parte la 
lucrările dietei din 1863, din causa că a fost con
vocata pe bas’a unui regulamentu provisoriu de 
alegere, octroatu, ear’ nu pe bas a articuliloru de 
lege, cari eschideau cu totulu pe Romani dela 

esercitarea drepturiloru politice. Ei bine, Monar- 
chulu nu voiea se mai eschida pe poporulu celu 
mai numerosu din Ardealu dela participarea la 
dieta si facă, acelu regulamentu, ear’ pe represen- 
tatiunea tierii o provocă se-’si faca o lege electo
rala si se-o astărna spre sanctiunare. Deputății ro
mani din dieta trebuiea se staruiăsca că dorinti’a 
Monarchului se să implinăsca cătu mai curăndu cu 
atătu mai vărtosu căci fara de o lege de alegere 
satisfacătăre t6te drepturile ar’ fi remasu ilosorie. 
Dăca Romanii ardeleni inc-a si astadi sunt eschisi 
dela esercitarea celui mai capitalu dreptu politicu, 
au se-o multiamăsca mai multa lipsei de energie ce au 
documentat’o deputății romani dela 1863 in pri- 
vinti’a acestei legi, care a remasu păna astadi 
nesanctiunata.

Resultatulu activitatii deputatiloru romani in 
diet’a dela 1863 a culminatu in legea pentru egal’a 
îndreptățire a natiunei romane si a confessiuniloru 
ei intre marginele constitutiunei transilvane. Re
produceam acăst’a lege memorabila, prin care Mo- 
narchulu nostru a fost recunoscuta la 1863 in fa- 
ți’a lumei dreptulu poporului romanu de a se con
stitui si organisâ in acăsta tiăra pe bas’a perfectei 
egalitati cu popărele conlocuităre.

Noi Franciscu Josifu Antaiulu,
din grati’a lui Dumnedieu Imperatu alu Austriei, Rege a- 
postolicu alu Ungariei, Boemiei, Dalmației, Croației, Slavoniei, 
Galitiei, si Lodomeriei; Rege alu Lombardiei, Veneției si 
Iliriei, Rege aln Ierusalimului etc. Arcliiduce alu Austriei ; 
Mare Duce alu Toscanei si alu Cracoviei ; Duce alu Lota- 
ringiei, alu Salisburgului, Stiriei, Carintiei, Carnioliei si alu 
Bucovinei; Mare Principe alu Transilvaniei; Marchione alu 
Moraviei; Duce alu Silesiei superidre si inferiăre, alu Mo- 
denei, Parmei, Piacentioi si Guastalei, alu Ausvitioi si Zato- 
rului, alu Tesinei, Friaulei, Ragusei si Zarei; Comite prin- 
cipatu alu Habsburgului si alu Tirolului, alu Chiburgului, 
Goritiei si Gradiscei; Comite alu Secuiloru; Principe de 
Trientu si Brixeu; Marchione alu Lausitiei superidre si in- 
feridre si alu Istriei; Comite de Hohenombs si Feldkirch, 
Bregenti’a Sonnenberg etc.; Domnu de Triestu, Cattaro si 
in Marchionatulu Vendicu; Mare Voivodu alu Voivodinei 

Serbiei etc.
facemu prin acest’a de scire si cunoscutu:

Representantii iubitului Nostru Mare - Principatu alu 
Trausilvanioi, conchiamati prin regescnlu Nostru rescriptu 
din 21 Aprile 1863 pe 1 Iuliu alu acelui anu in liber’a 
Ndstra cetate regdsea Sibiiu si adunați acolo in dieta, Ne 
au substernutu pe cale constituționala unu articulu de lege 
privitoriu la efectuirea egalei îndreptățiri a natiunei romane 
si a confessiuniloru ei pre lenga pre umilit’a loru rugăminte 
depusa in represontatiunoa loru din 7 Octobre 1863, pentru 
că se damu acestui articulu pregratids’a Ndstra acceptare, 
confirmare si sancțiune.

Cuprinsulu acestui articulu de lege este urmatoriulu: 
Articulu de lege

privitoriu la efectuirea egalei îndreptățiri a natiunei romane 
si confessiuniloru ei.

§. 1. Națiunea romana, religiunea greco-catolica că 
atare si religiunea greco-orientale se recunoscu prin lege 
intru intielesulu constitutiunei transilvane intocma că si 
celelalte trei națiuni si patru confessiuni recunoscute ale 
Transilvaniei.

§. 2. Biserica greco-catolica că atare si biseric’a 
greco-orientala au totu acea pusetiune de dreptu do sine 
statatdria in Marele Principatu alu Transilvaniei, si totu 
acea libertate do a se organisâ in afacerile loru interne, care 
le ocupa celelalte biserici alo tierei, recunoscute prin lege 
si recopte după dreptulu de stătu, adeca: biseric’a romano- 
catolica, biserica de religiunea evangelico-elvetica, biserica 
de religiunea evangelico-augsburgica si biseric’a unitara, pre 
bas’a legiloru tierei, cari garanteza pe deplinu libertatea re- 
ligiunei si a consciintiei.

Pre lenga reservarea dreptului de suprainspectiune alu 
cordnei, determinata prin legile Marelui Principatu alu Tran
silvaniei, ce ’i corapeto de alu eserceâ in intielesulu consti
tutiunei, suutu asiadera tote acestea biserici indreptatite 
de a-’si regula, administra si conduce tdte afacerile loru 
eclesiastice intru intielesulu asiediaminteloru loru canonice si 
bisericesci, precum si afacerile loru scolastice, fundatiunile, 
fondurile si institutele loru, independinte de ori si care in- 
fluintia a vreunei alte biserici,

§ 3. Cele patru națiuni recunoscute prin lege si a- 
deca: națiunea Maghiariloru, Secuiloru, Sasiloru si a llo- 
maniloru fația un’a cu alt’a suntu pe deplinu egalu indrep
tatite, si că atari se folosescu in sensulu constitutiunei Tran
silvane de asemene drepturi politice. Liberulu esercitiu reli- 
gionariu, precurmi si egalitatea de dreptu cetatianu si poli
ticu a tuturoru locuitoriloru tierei fara distinctiune de na
ționalitate si confessiune nu sufere prin acest’a nici o res- 
tringere.

§ 5. Numirile diferite ale partiloru tierei nu înte
meiază si nu dau pe seama natiunalitatiloru singuratice nici 
unu feliu de drepturi politice.

§ 6. In marc’a Marelui Principatu alu Transilvaniei 
se vă suscepe un’a emblema propria pentru națiunea ro
mana.

§. 7. Tdte legile tierei, care stau in contradicere 
cu determiuatiunile legei acestei’a suntu desfiintiate si fara 
potero de lege.

§ 8. Poterea obligatăria a legei acestei’a intra in ac
tivitate fara amanare.

Acest’a prea umilita rugăminte a credintiosiloru Noștri 
representant ai iubitului Nostru Mare-Principatu alu Transil
vaniei adunați in dieta, primindu-o Noi cu complacere, damu 
articlului de lege trecuta mai susu intru totu cuprinsulu 
lui, cesaroo-regasca si domnăsc’a Ndstra asceptare, confir
mare si sancțiune, eara pe memoratii credintiosi represen- 
tanti ai acelei tieri ii asiguramu, cumca acesta articulu 
petrecuta prin acest’a in cartea de legi a Marelui Principatu 
alu Transilvaniei ilu vomu observă atătu Noi înșine, cătu 
si vomu face, că se fia observata prin toti credintiosii Noștri, 
intocm’a precum Noi pe același in poterea acestui doco- 
montu alu Nostru de acumu ilu acceptamu, ratificamu, in- 
cuviintiamu si confirmamu.

Datu-s’a in castelulu Nostru de desfătare Schonbrunu, 
in 26. Octobre anulu un’a miie, opta sute siesedieci si trei, 
alu imperatirei Ndstre alu cincisprediecelea.

Franciscu Iosifu m. p.

0. F= de Nădasdy, 
Eugeniu de Friedenfels,

Cronic’a evenimenteloru politice.
Vorbindu despre siansele partideloru la v i i- 

t 6 r e 1 e alegeri diarulu ungurescu oficiosu, 
scrisu neintiesce, „Pester Lloyd" sustiene, că g u- 
v e r u u 1 u si p a r t i d ’a lui in tiăra ar’ de
veni pe di ce merge mai tare si că ar’ face mari 
progresse intre poporu (sic!) asia, că victori’a 
tisaistiloru la alegeri ar’ fi că si sigura. Dela o 
f‘6ia guvernamentala nu se păte așteptă unu altu 
limbagiu, ea păaa ce va mai fi possibilu va sus- 
tienă mereu, că partid’a guvernului va fi cea mai 
tare; dovada inse, că „P. LI." nu este asia de 
siguru de victori’a guvernului, este si faptulu, că 
cu acăst’a ocasiune apelăza din nou la opositiunea 
moderata maghiara că să se alature la partid’a 
guvernului, deărace si ea sta pe aceea-’si basa de 
dreptu publicu. „P. LI." se teme, că nu cumva in 
cursulu lupteloru electorale opositiunalii moderați, 
combatendu cu prea mare focu pe guvernu, se 
înainteze numai siansele Kossuthianiloru! Mai de
parte recuuăsce numitulu diaru, că in tiăra dom- 
nesce mare nemultiamire din caus’a dariloru, ce 
crescu mereu si dice: -maioritatea natiunei" se semte 
mai multa atrasa de cătra partid’a, „care docu- 
mentăza esistenti’a s’a prin lucrare practica." 
Resultatulu lucrarei partidei guvernului provăca cea 
mai mare nemultiamire in poporu, si apoi totu 
acestu poporu să se semta atrasu de acea lucrare ? 
Este impossibilu a cuprinde asia ceva cu mintea 
sanetăsa.

In Cislaitani’a este inca totu cărta pentru 
universitatea din Prag’a lâ ordinea 
dilei. Guvernulu voiesce se proceda totu pe cararea, 
pe care a apucatu in cestiunea egalei îndreptățiri 
a limbeloru si se resolve cestiunea universității pe 
calea ordonantieloru. Nemții protestăza si sustienu, că 
ori-ce organisare noua a universității are lipsa de 



incuviintiarea parlamentului. Se nasce întrebarea, 
că ce atitudine va observă senatulu academicu fația 
de ordonantiele guvernului, privitărie la impartirea 
in dăue a universității. Unu conflictu pare 
a fi neevitibilu. Nemții centralisti in principiu 
nu se potu contraria, dăr’ in realitate cauta tăte 
medilăcele, spre a se împotrivi la împlinirea dorin- 
tiei Cehiloru de a avă si ei o universitate.

In siedinti’a de Vineri camera romana 
a primitu legea asupra strai niloru 
asia, cum a fost votata de Senatu. Art. I alu 
acestei legi suna asia: „Strainulu, care ’si are 
domiciliulu său resiedinti’a s’a in Romani’a si care 
prin portarea s’a in tiinpuiu siederei sale in tiăra 
ar’ compromite siguranti’a interiora său esteriăra 
a statului, său ar’ turbură liniscea publica său ar: 
luă parte la lucrări, avendu de obiectu resturnarea 
ordinei politice său sociale in tiăra său in străi
nătate, va potă fi coustrinsu de guvernu de a se 
departă din loculu, in care se afla, său de a locui 
intr’unu locu anume determinatu său chiaru de a 
parași tiăr a." Respundiendu d-lui N. lonescu, care 
a combatutu legea, declară d. ministru-presiedinte, 
că guvernulu sustiene acestu proiectil de lege esitu 
din initiativ’a parlamentara, nu in urm’a vr’unei 
pressiuni esteriăre, ci pentru că s’au aratatu sirnp- 
tome in tiăra, cari dau nascere temerei că doctri
nele de resturnare cauta a prinde rădăcină si aci 
— In aceeași siediuti’a s’a cetitu m e s a g i u 1 u 
r e g e s c u pentru prelungirea sessiunei estraordi- 
nare a corpuriloru legiuităre până la finea lunei 
lui Maiu (13 Iuniu n.)

Din Petersburg se anuncia, că justiti’a 
rusăsca si-’a indepl’nitu terribil’a missiune prin 
justitiareaacinci dintre coada m- 
natii la mărte pentru atentatulu comisa con
tra imperatului Alessandru II. Pedăps'a de mărte 
a fostu indeplinita Vineri in 15 Aprile la 9 ăre 
înainte de prandiu asupr a lui Kibalcici, Michailoff, 
Sofi’a Perowska, Ieljaboff si in fine Rusakoff. Esse- 
cutarea condamnatei Iesse Helfmann a fostu ama- 
nata din caus’a, că este impovarata. Toți acești 
nefericiți au aratatu până in fine o uimităre taria 
de sufletu. Spectacolulu a fostu cu atătu mai in- 
grozitoriu, cu cătu esecutarea a fostu îndeplinita 
intr’unu modu fărte chinuitoriu din caus’a nedi- 
baciei călailoru. Aceste esecutari au produsu iu 
capitala o irritatiune fărte mare cu deosebire din 
causa, că publiculu așteptă că sigura agratiarea 
contesei Sofi’a Perowska. Umbrele imperatului 
Alesandru II sunt resbunate, dăra in a nu împă
cate. In Russi’a va incepe de siguru o era de 
desperare, dăca imperatulu Alessandru III va voi 
se pedepsăsca poporulu pentru fara-delegea nihi- 
listiloru, dăca lu va face se-’si părda ilusiunile, ce 
incepuse a-’si-le face in așteptarea unei năue ere 
mai bune prin o politica implacabile de repressiune 
si prin inasprirea opressiunei de pân’aci. Se vede 
că in Petersburg pân'acum se afla de asupr’a totu 
acelu partidu, care considera poporulu rusescu că 
necoptu inca pentru libertate. Maturitatea pentru 
libertatea politica păte-’si-o ăre căstigâ unu poporu 
pe altu drumu, decătu pe acela alu esercitiului si 
alu scălei libertății ?

Diarăle polăne raportăza din Petersburg unu 
faptu, care cu dreptu cuventu a produsu in capi
tala o sensatiune fărte mare. Profesorulu dela 
universitate Solowieff in o conferinti’a tienuta la 
adunarea unei reuniuni slave a vorbitu despre 
civilisatiunea rusăsca si despre pedăps’a de măi te 
si încheia cu cuvintele: „lu acestu momentu se 
pronuncia fara indoiăla in sal’a tribunalului o sen- 
tintia de mărte (asupra mhilistiloru). I m p e- 
ratulu ar trebui se nu subscria a- 
căsta sentintia. Elu nu este numai ad- 
ministratoriulu puteriloru fisice ale poporului ci si 
representantulu intereseloru lui morale. Aceste din 
urma pretindu, că se nu si resbune asupr’a unoru 
ămeni lipsiți de aperare. Imperatulu ar' 
trebui se pardoneze I Dăca nuvoru 
înceta de a mai versa sânge, noi în
că nu vomu incetâ de a luptă." Aceste 
cuvinte au fostu primite din partea auditoriului, ce 
numerâ preste 1300 de persăne cu aplause frene
tice. Persănele militare, cari erau de rația pără
siră numai decătu sal’a; unu oficeru inse nu s’a 
pututu retienă se nu se apropiă de conferentiaru 
si amenintiandu-lu cu pumnulu se-i strige unu de- 
tunatoriu: „Taci". In urm’a acestei conferintie 
profesorulu Solowieff a fost arestatu.

Imperatulu Alesandru III nu se semte 
destulu de siguru in actual’a s’a resiedintia de 
văra contra unui atentatu nihilistu, pentru aceea 
cauta a-si cumpera in tienutulu Lugas unu palatu

mai usioru de pazitu, in care se va muta impera- 
tulu numai decătu.

Apropiat’a complanare definitiva a conflic
tului turco-grecu a produsu unu bunu efectu 
in Europa occidentala. Press’a anglesa este fărte 
multiamita cu solutiunea aflata de puterile europene 
si primita deja de Greci’a. „Standard" dîce: 
„Teritoriulu, ce-’lu capeta Greci a este celu mai 
mare teritoriu, ce l a capetatu vre-odata o tiăra pe 
cale pacinica. Totulu ce mai păte cere Greci’a, 
este garanti’a Europei, că Turci’a ’si va tienă cu 
esactitate promissiunile. Dăca lucrurile se voru 
petrece fara demon stratiuui in Aten'a 
său fare căderea d-lui Comunduros, atunci acăst’a 
va fi unu semnu de bunu auguru pentru poporulu 
grecescu. Tăte guvernele ’si voru gratula pentru 
paciniculu successu alu siliutieloru loru comune. Con- 
certulu europănu păte că nu va pută suporta 
prob’a resboiului, cu tăte aceste solutiunea cesti- 
unii fruntariiloru turco-grecesci pste o dovada mai 
multu despre aceea, ce păte elu face in timpu 
de pace."

Trupele francese aveau se trăca g r a n i t ’a 
tunisiani a a doua dî de pasci. Cum se voru 
purta comandanții trupeloru francese fația de tru
pele beyului, se spune iu urmatări’a notitia oficiăsa 
publicata in tăte organele guvernamentali: „Dăca 
trupele . beyului se voru arată in cerculu de ope
rațiune alu armatei năstre, atunci comandanții 
corpuriloru, precum se asigura, le voru provocă să 
se impartesiăsca la espeditiuue si la pedepsirea 
Krumiriloru. Dăca voru refusâ de a face acăst’a 
si voru romană că corpu de observatiune: atunci 
comandanții trupeloru năstre au ordinulu se le 
provăce si in casu de trebuintia se-le constringa 
chiaru de a-se retrage până la o depărtare, de 
unde se le fia impossibile ori ce intrevenire dus- 
manăsa."

Diarulu clericalu „L’Estafette", pretinde a fi 
aflatn, „că guvernulu italianu ar’ fi 
facutu in Berlin încercări pentru a incheiă o 
a 1 i a n t i a, a careia consecintia imediata ar’ fi 
unu resboiu cu Franci’a. Guvernulu italianu cu 
ajutoriulu nemtiloru ar’ voi se pună mau’a pe 
Savoi’a si Nizza in timpulu, in care Franci’a ar’ fi 
ocupata in Tunis. Prin cercurile din Berlin lumea 
este fărte îngrijită din caus’a redeșteptării spiritului 
militariu in Franci’a, ce s’a vediutu cu ocasiunea 
espeditiunii tunisiane. Austri’a flmdu sondata in 
privinti’a acestei aliantie germano-italiane, ar’ fi 
cerutu, că pretiu pentru neutralitatea s’a mana 
libera iu privinti’a Salonicului," — Aceste sciri 
absurde ale organului clericalu nici nu mai au tre- 
buinti’a se fia desmintite, de vreme ce se desmintu 
ele insele. . . Nu se păte negă in adeveru, că 
referiutiele celoru dăue mari state latine sunt 
astadi fărte încordate, dăr’ n’au ajunsu iaca până 
acolo, ,că singurulu midiulocu de aplanare se fia 
tunulu.

Referintiele in I r 1 a n d i ’a începu ăra - si 
a deveni din ce in ce totu mai grele. Caus’a este 
cu deosebire procedur’a cea fara de nici unu scrupulu 
a Land-lordiloru, cari voru se profite de starea 
esceptionale, in care se afla Irlandi’a, pentru că 
să se scape de arendașii loru, inca înainte de a-se 
introduce nou’a lege agraria. Scăterile de pe moșii 
au ajunsu la o cifra fărte însemnata; in lun’a lui 
Ianuariu s’au datu afara 48 de arendași, in Febru- 
ariu 92; in Marte 215. Pe o singura proprietate 
s’a immanatu in septemen'a trecuta pe cale jude- 
catărăsca darea afara a mai multu de 500 de 
arendași, astfeliu, că pân’acum sunt amenintiati 
preste 700 de farmeri d’impreuna cu familiile loru 
de teribil’a sărte, se fia lasati pe drumuri că cer- 
sitori. Ferberea e astufeliu, că crimele agrarii 
au inreputu se fia ărasi la ordinea dilei.

Din New-Iork se scrie, că o societate ir
landesa din acestu orasiu a decisu se o m ă r e 
pe d-lu Gladstone, din causa, că densulu 
a introdusu in Irlandi’a legile de siluire. Indata 
ce a sositu acăst’a scire la Londr’a politia sa si 
pusu in legătură cu autoritatile politiene din Che- 
shire si Flintshire, pentru a lua mesuri de ape
rare pentru persăn’a primului ministru, care petrece 
in momentulu de facia in castelulu Hawarden. Legea 
agraria a d-lui Gladstone este viu discutata din 
partea pressei anglese. „Times" o numesce „unu 
admir abilu esemplu de legis- 
latiune bine cugetată". Impres- 
siunea generala, produsa asupr’a ămeniloru, cari 
judeca sine ira et studio, este, că, dăca legea va 
trece prin parlamentu in form’a propusa de d-lu 
Gladstone, atunci ea nu va da proprietariloru nici 

unu motivu de a-se plânge, pe candu de alta parte 
ea satisface tăte legitimele pretensiuni ale popo
rului irlandesu. Partidulu liberalii s’a declaratu 
peutru primirea legii, despre care se crede, că va 
deslega cestiunea agraria irlandesa celu puținu 
pentru o generatiune.

Press’a europena si Regatulu romanu.
Diarului italianu L’O ssevatore Romano, 

dela Aprile, scrie urmatărele asupra proclamării 
Regatului romanu :

. .Noi amu urmaritu in totu dăuna cu celu 
mai viu iuteresu fasole si vicisitudinile, prin care 
au trecutu frații noștri romani. Amintirile despre 
comunitatea năstra de orgine sunt neșterse, de si 
despartiti si bantuiti de invasiuni barbare, romanii 
pastrara uecontenitu, că si acum chiaru, afecțiunea 
loru pentru patri’a muma, că cum Traianu 
ar’ mai fi traindu in ca in acele locuri, 
in acele regiuni. Ne-amu bucuratu de reconstituirea 
loru intr’unu stătu unitu, de dobândirea indepen- 
dintii loru, aretandu-ne mândri de bravur’a ce ei 
documentara in ultimulu resbelu si de onărea tinuta 
susu a numelui romanu.

„Acum ii felicitamu pentru proclamarea Rega
tului, in care nu vedemu inse unu nume numai, o 
schimbare, ci o era de stabilitate si o basa- pentru 
o desvoltare mai mare de putere si de respectu din 
partea celorulalte națiuni. Atitudinea, ce au pas- 
tratu până acum simtiemintele loru de ordine si 
iutieleptiunea loru in discussiuni, le-au atrasu stima 
intregei Europe. Noi le uramu, si’i sfatuimu 
chiaru din sufletu. se-’si mantiena demnitatea loru 
si acele virtuti tari, cari fura moștenirea ce ue-au 
lasatn strămoșii noștri. Salutamu dăr’ din anima 
noulu Regatu romanu."

Illdolu 3 Aprile 1881.

Nu e datorinti’a mea nici nu sa chiematu a des- 
bate pe calea publicității portarea oficiăsa si pri
vata a Episcopului dela Gherla, ci ar’ fi datorinti’a 
clerului si credintiosiloru din respectiv’a diecesa de 
a controlă faptele numitului Episcopu. Nu potu 
retacă inse o i mp regi urare, care a-si dori sâ nu se 
adeverăsca. Dice dical’a romauăsca, ca faim’a rea 
străbate că calulu bunu. Asia si despre Episcopulu 
Gherlei s’a îatitu faim’a, că la S. Liturgia, candu 
celebrăza, nu pomenesce pe Metropolitu, ci pe Ponti
ficele romanu.

Mie numi vine a crede unu asemenea lucru, 
peutru că Preoții la S. Liturgia precum si la tăte 
funcțiunile sacre, trebue se pomenăsca pe Episcopu, 
Episcopulu pe Metropolitu si Metropolitulu pre 
Pontificele romanu. Diuu Episcopulu Gherlei, dăca 
si-ar’ trage pre sama, si-ar’ tienă de datorintia 
suprema a pomeni pe Metropolitulu la S. Liturgia 
si alu imită intru tăte, că cu acăsta e datoriu si 
facându acestea de voia buna, in asia mesura ar' 
fi iubita de cătra cleru si iutrăg a națiune pre- 
cumu este iubitu si onoratu prea iubitulu nostru 
Metropolitu Dr. loauu Vancea. — Inse se lasamu, 
că Episcopulu dela Gherl’a se-si percurga calea s’a, 
peutru că mai curându său mai tardiu cei compe- 
tenti voru trebui se-i căra săma despre tăte, căci 
Episcopulu e pentru Biserica, ear’ nu Biserica 
pentru Episcopu.

Deși miseri’a e mare si iea totu mai mari di
mensiuni in urm’a nenumerateloru greutati, totuși 
in urm’a Apeluriloru, publicate pentru ajutorarea 
Gimnastului dela Beiusiu, Monumeutulu lui Andreiu 
Muresianu. Reuniunea bisericăsca Archi-Diecesana 
gr.-cat. din Blasiu in Tractulu Protopescu alu In- 
dolului s’a facutu colecta contribuindu următorii : 
Subscrisulu 2 fi., Samsouu Ratiu 1 fl., Petru 
Suciu 1 fi., loauu Molnaru 1 fi., Ioanu Munteauu 
1 fi., Titu Farcasianu 1 fi., Nicolae Rusdea 1 fl. 
Stephanu Hossu 1 fl., Vasiiiu Hossu, 1 fl., Deme- 
triu Vutca 1 fl., Ioanu Morariu 1 fl, Ivanu 
Samuila 1 fl., Filofceiu Munteauu 1 fi., Ioanu 
Marcu 1 fl., Demetriu Cremene 1 fl., Ioanu Partila 
1 fl., Iacobu Bordanu 1 fl., Demetriu Botha 1 fl., 
Ioanu Nicăla 1 fl., Vasiiiu Farcasianu 50 cr., 
Parteniu Bărlea 50 cr., Bisericele din Indolu, 
Hasdate, Sacelu, Jara, BeJiora Hasmasiu, Silvasiu, 
Bicalatu, Măgură căte 50 cr., unu anonimii 13 cr., 
cu totulu 25 fl. 63 cr. — 14 fl. 63 cr. sau trans- 
pusu in alaturare cu căl’a de contribuire la — 
Direcțiunea Gimnasiului din Beiusiu, 5 fl. 50 cr. 
la Reuniunea bisericăsca Archi-Diecesana din Blasiu, 
5 fl. 50 cr. se transpuuu Pr, Onoratei Redactiuni 



pentru monumentulu lui Andreiu Muresianu cu 
acea rogare, se binevoiți a-i înainta la loculu 
destinatiunei.

Petru Ales. V/as s’a
V.-Protopopu.

O privire seriosa asupr’a starei scoleloru 
nostre confessionale.

De sub poieie muntitoru sudostici ai Transilvaniei 
iu septeman’a patimiloru 1881.

Un’a dintre petrile fundamendale, pe care e 
radimata națiunea 'nâstra, si care ne lașa sperantia 
de unu viitoriu mai ferice, e fara indoiâla — scâl’a 
si inca scâl’a poporala.

întrebându, cari sunt foculariele asupr’a caror’a 
trebuie se-ne indreptamu atențiunea, in giurulu 
cărora trebuie se-ne grupamu cu totii, câ umeru 
la umeru se luptamu contr’a la ori si ce obstaculu, 
ce se va pune spre împiedecarea radieloru de lu
mina, ce suntu menite a lumină si nâue, ni se va 
respunde: biseric’a si scâl’a ori scâla si biseric’a, 
suntu acele focularie, cari de sedii, din obscuri
tatea anticitatii până in diu’a de astadi, câ nesce 
lucâferi luminoși ne-au condusu pre calea adevă
rului. . . Vedemu cu totii, căci nu voimu a în
chide ochii inaintea intemplariloru dilnice, că adi 
vitregitatea unoru impregiurari fatale ne incun- 
giura iu totu loculu. Este timpulu supremu, a 
batutu or’a a douesprediecea, nu potemu privi cu 
indiferintia, cele ce se pregatescu pentru noi, in 
contr’a nâstra, căci atunci amu dâ dovâda despre 
cea mai crassa incapacitate si cea mai adânca 
letargia...

Dâca biseric’a si scâl’a ne-au fostu in trecutu 
totu-deauna insoșitârele si consolatârele nâstre, a- 
tătu in 6re de bucuria, cătu si in suferintia in tim
pulu de fația, trebue se ne dămu cu atâtu mai 
multu silintia, câ se-le redicămu auctoritatea si 
vâdi’a si mai multu, sacrificăndu-ne pentru densele 
si filerulu celu mai din urma! Trebuie se o fa- 
ceuiu acâst’a cu tâta diligenti’a si nepregetarea 
până dispunemu de tâmpu, câ nu : căirea din urma, 
se fia mai rea, câ cea de antaiu 1 Acumu, candu 
vedemu, că incepu a se repeți cele petrecute odata 
— epocele de suferintia —, acumu se recere câ 
toti se-ne inrolămu chiaru si numai de gregari 
simplii, inse cu voia firma si cugetu curatu. Si 
atuuci vomu fi in stare ori si ce a infruntâ, ce se 
va redicâ in contr’a nemicirei esistentiei nâstre. 
Cunâscemu, ba chiaru semtimu ranele trecutului, 
cunâscemu amarulu, dâca inse ni-s’a datu, câ se 
respirămu si puțiuu aeru mai curatu, nu trebuie se 
fimu nepasetori, câ se lasămu din indiferentismu se 
recada poporulu in starea trista si umilitâre de 
mai înainte, căci a-ne mai smulge din o astfeliu 
de stare, pâte că nici fortiele nu ne-ar’ mai ajunge! 
Nu se p6te negâ, avemu eminenti barbati ante-lup- 
tatori, cari dî si n6pte veghiâza câ nesce sentinele 
ne-adormite; acestor’a inse trebuie se-le dămu si 
noi totu sucursulu possibilu atătu moralu cătu si 
materialii. Avemu barbati, carora prosperarea si 
înflorirea bisericei si scâlei, le Zace multu la a- 
nirna ; dâr' pe lenga acesti’a trebuie să se grupeze 
toti, că ti voiescu înaintarea si bunăstarea poporului 
nostru, căci numai atunci se pâte porta lupt’a na
ționale cu energia si cu succesu.

Ne voindu a abusâ de indulgenti’a prâ știm, 
redactiune si a on. publicu cetitoriu. voiu trece la 
tem’a, ce ’mi-am propusu.

Supraveghiarea asupr’a bisericeloru si scâleloru 
confessionale prin legea din 1868 s’a incredintiatu 
autoritățiloru bisericesci de aceea-si confessiune. 
Aucforitătile bisericesci s’au ingrigitn, câ fiacare 
comuna se aiba preotulu si invetiatoriulu seu. Ele 
s’au ingrigitu si de salarisarea acestor’a. Au fa- 
cutu dispusetiuui atătu cu privire la preoți, cătu 
si la invetiatori. Dâr’ e întrebarea, că bre pusu- 
s’au acele si in pracsa, ori că au remasu multe 
litera mârta? S’au pusu, dâr’, in cătu pentru in
strucțiune, multe comune au remasu fara invetia
toriu, sâu câ se nu remana lucrnlu de totu balta 
a luatu asupr’a’si sarcina de invetiatoriu, preotulu, 
dânsulu apoi, in cătu i-au iertatu alte ocupatiuni, 
s’a interesatu câ pre apucate si de scâla. Se va 
obiectă pâte, că ce erâ de facutu, dâca nu s’au ca- 
petatu invetiatoriu ? Inse caus’a, din care in unele 
locuri nu se prâ capeta invetiatori, nu e uumai 
modestulu salariu, dâr’ suntu si alte ne-numerate 
neajunse, ce se voru vedâ mai in josu.

. . . După cătu-va tempu au fost inceputu a 
esi atătu de prin preparandiei confessionale, cătu 
si din a-le statului, câte unu invetiatoriu cu cuali- 
ficatiune receruta, c’unu cuventu pregatitu pentru

carier’a de invetiatoriu. Se vedemu, ce sârte au 
avutu atari invetiatori 'i — Se apropia tâmn’a, si 
se deschidu concurse pentru posturi invetiatoresci. 
Invetiatoriulu nostru, pregatitu pentru carier’a s’a, 
suplica după vr’unu postu. Suplic’a trebuie se 
mârga la protopopu, ori la alta auctoritate de aci, 
la preotu. Aci depinde acum’a dela preotu, că se 
reiâsa respectivulu de invetiatoriu, căci lângă dân- 
sulu mai e si x si y — pâte din comuna, cari sciu 
puQinu rîcăi si ceti. Si ce se vedi? Din joculu 
sârtei nemilâse se iniempla de multe ori, că inve
tiatoriulu pregatitu prin preparandii etc. . . nu 
reiese, ci x sâu y, care scie carte, cătu trebuie se 
invetie copii in patru luni de scâla, până la Cra- 
ciunu, pentru cfl se invoiesce si c’unu salariu de 
20—60 fi. si nu pretinde 150 fi. ori 200 fi. sâu 
mai multu după concursu, devine invetiatoriu. Câ 
se avemu invetiatori buni, scâle bune, acestea spe- 
culatiuni trebuie eliminate. Căci, candu se tocmesci, 
la comuna vr’unu pazitoriu de ori ce categoria, fia 
chiar’ si porcariu, nu se cauta la pretiulu de toc- 
mâla, ci că este omu harnicu. Ore nu trebuie sâ 
se caute insutitu si inmiitu si la harnici’a unui in
vetiatoriu ? Nu este âre mai scumpu unu copilu 
ce voiesci a-lu avâ erede in totu ce agonisesc!, de 
cătu unu purcelu ? I . . Cu acâst’a ocasiune — ’mi 
vine in minte intemplarea urmatâre: Unu boieru avâ 
doi fii, si căută pentru densii uuu institutoru, pre 
care l’a si aflatu. Nespusu de mare fă bucuri’a 
boierului; dâr’ candu audi, că acel’a pretinde pen
tru ostenâl’a sa 300 fi. . . boierulu se indignă si 
dîse: „Cu 300 fi. mai bine — ’mi cumperu doi 
boi". — „Tieue ti banii — respunse instutorele 
si astâpta se-ti crâsca copii, căci, candu voru fi 
mari, vei avâ si bani si doi boi" ; adause ofensa- 
tulu invetiatoriu............. In cătu a fostu acâst’a
aserțiune drâpta sâu nu, o lasu in bun’a chibzuintia 
a onorabililoru lectori ai „Gazetei". —

Mai suntu cașuri si de alta categoria. Suntu 
3 ori patru concurenti; unulu, doi sâu trei mai 
buni, âr’ unulu mai slabu — intielegu in cualifi- 
catiune — si câ se nu crâda ei, câ li-se face ne
dreptate, se pune postulu la licitatiune decrescendo, 
dâr’ nici decătu nu se cauta la aptitudinea aspi- 
rantiloru si de buna sâma totu badea Tâderu reese, 
căci dânsulu se invoiesce si cu mai puți nu, si scie 
cantâ inca si pe nasu. Apoi căte alte cașuri se 
mai dau : Unii promitu cev’a pe sub mana; alții 
se invoiescu si cu 20 fi., numai se pârte titul’ade: 
„d-lu invetiatoriu", spre rușinea tagmei invetiato
resci, Alții o patiescu, că nu suntu din Comuna, 
ori câ n’au partidu, de ar’ fi chiaru unu alu doilea 
Pestalozzi, totu remane badea Nicolae din comuna, 
că are âmeni, e din satu ; si „vedi e omulu nostru". 
E tocmitu cu vr’o 80 multu 100 fi., din acei’a, 
dâca nu jumetate, a trei’a parte o capeta preotulu 
si alții, cari i-au stătu bunu, de l’au pusu „domnu" 
si n’au tienutu cu „veneticulu", care se pârta 
„domnesce", si nu merge „de domnu ce-e“ nici la 
cârciuma, si in petreceri cu âmenii; siâde totu la 
scâla, par’ că se faca din copii totu popi si dăs
căli ! Ori si, dâca e diu comuna invetiatoriulu 
celu mai cualificatu, si uu iubesce petrecerile scan- 
dalâse, totu reese celu mai debilu, pentru că se in- 
voiesco si cu salariu mai puținu, apoi câ printre 
parautese, cercetâza cărcium’a regulatu. Potu se 
aratu cașuri speciali, ceea-ce voiu si face cu alta 
ocasiune. . . .

Dâca facemu o privire asupr’a unoru asemeni 
scâle, ce potemu se dîcemu, dâca nu, că ele suntu 
de compatimitu si de plânsu! Candu se astâpta 
vr’unu inamicu diutr’o parte sâu din alfa se intre 
in tiâra, se gramadescu acolo munitiuni, soldați 
se făcu fortificatiun', cătu numai se pâte mai solide, 
numai si numai, câ se pâta face impossibjla năvă
lirea inamicului! Candu scâlele nâstre inca se afla 
câm in o astufeliu de stare, ce facemu noi pentru 
aperarea loru ? cumu se asteptămu inamiculu cu 
astufeliu de individi, ce nu au arm’a in mana ? 
Ne trebuie soldați bine înarmați, barbati vigurosi, 
provediuti respective invescuti cu armatura de lipsa, 
de susu păna josu ; si atunci postămu inaintea ina
micului fora nice o târna. Asteptămu anulu 1883, 
câ unu anu de victoria, candu s^eramu, câ armatur’a 
nâstra va arată inamicului, că este impossibile adistruge 
unu atare elementu plinu de viâtia si energia, după 
cum dîce G. Sionu : „Aratăti, cum că traiesce ele
mentul u seu, — Vorbiți scrieți romanesce, pentru 
D-dieu“ !...................Dâr’ spre acestu scopu tre
buie se pregatimu bine călile; se curatimu toti 
scăietii si spinii, căci atunci firele de grâu cu a- 
tătu se voru desvoltâ mai bine, si in locu de fructe 
indiecite, voru aduce însutite si inmiite. Trebuie 
din partea autoritatiloru competenti să se iea me- 

| șurile spre sfărpirea reului si alu abusuriloru pre- 

totindeni, căci, până unu membru alu corpului e 
bolnavu intregu corpulu patimesce; âr’, dâca se cu- 
râza si acel’a, corpulu prosperâza si se intaresce.

(Va urmă.)

ZD i “v e x s e.
(Principele mostenitoriu R u- 

d o 1 f) va sosi la 20 Aprile in Triestu unde va 
fi primitu cu mare pompa. Se făcu pregătiri mari 
pentru serbarea cununiei in Vien’a, dâr’ si in Pest’a 
si Prag’a nu voru se remana inderetu. In Prag’a 
au si inceputu se construiâsca arcurile de triumfu, 
celu mai mare dintre aceste va costă 9000 fl. Prin 
comune se organisâza banderii. In Pest’a la sosire 
200 de fete imbracate in albu voru aruncă flori 
in calea parechei princiare. Sâr’a se va dâ unu 
baiu de burgesi cătu se pâte de stralucitu. Insul’a 
Mărgăritei va fi iluminata cu 3000 de lampiâne. 
— In 25 1. c. orasiulu Bruxel’a va dâ unu baiu 
in onârea fidantiatiloru princiari.

(D-lu D r. GregoriuSilasi), doctoru 
in teologia si professoru de limb’a si litâratur’a 
romana la facultatea filosofica dela universitatea 
din Glusiu, la propunerea ministrului reg. ung. de 
instrucțiune, a primitu dela Maiestatea S’a diplom’a 
de doctoru in filosofia honoris causa.

(Delegați pentru confere n- 
u i ’a dela S i b i i u.) La Hatiegu s’au alesu: 
Ioanu Ratiu protop. si Beniaminu Densusianu, vi- 
cariu. — In Abrudu: Ioanu Gallu protop. si A. 
Filipu adv. — In Bistritia: Daniilu Lica sii Ga- 
brielu Mânu. -- In cerculu Cristianului: Ioanu 
Hanea si Partenie Cosm’a — In Alb’a-Iuli’a: Ma- 
teiu Nicola si Rubiu Patitia. — In Nocrihu: Dr. 
II. Puscariu si Zach. Boiu. — In cerculu Huue- 
dârei: Avr. Puscariu si Mich. Bontescu. — In 
Vintiu de josu Dr. Maieru si adv. I. Cosieru.

Ni se scrie dela Bradu: In conferenti’a ale- 
getoriloru romani din cerculu electoralu alu B a i e i 
de C r i s i u, pentru conferenti’a ce se va tienâ in 
Sibiiu la 12 Maiu s’au alesu : Sigismundu Borlea 
si Teodoru Popu advocati, in Bai’a de Crisiu. Iu 
cerculu acest’a electoralu alegătorii romani suntu 
In maioritate precumpanitâre. In conferenti’a din 
7 Aprile n. tienuta in Bradu lă alegerea dele- 
gatiloru au participatu vre-o 30 inteiigenti si po- 
poru. Vorbitorii au opinatu pentru : „passivitate", 
maioritatea. Altmintrea, s’au deobligatu a observa 
strictu conclusele conferentiei din Sibiiu.

(Nici espositiunea se nu fia 
romanâsca.) F6ia Kossuthiana „Ellenzâk"’ 
se supera, că d-nii Partenie Cosm a si Eugen Brote 
vorbescu in apelnlu adresat.u câtra publiculu ro- 
manu de o espositiune „romanâsca" Cism’a 
nu are natiunalitate inaintea celoru dela „Ellenzâk" 
afara numai dâca este cu cocarda si cu pinteni un- 
guresci.

(„D e g e n e r a m u !“) esclama fâia guverna
mentala din Clusiu „Magyar Polgâr". Recrutarea 
dm anulu acest’a va fi cum se vede si mai ne
favorabila, câ cea din anulu trecutu. Dintre o 
suta de juni abia 2—3 se gasescu apti pentru ser- 
viciulu militariu !

(Nihilistii atentatori) au fost duși la spendiuratâre 
iu 15 1. c. Mii de âmeni se adunasera pe campulu Seme- 
novski, unde erau redicate furcile intr’o inaltime de vre-o 
trei staujini, pe o estrada se vedeau doue bârne verticale, 
cari erau de asupra împreunate cu o bârna horizontala, cu 
sie'se inele de feru, de cari atârnau strengurile, Intregu 
esiafodulu era vapsitu negru. Câlaulu cu barba rosietica 
cu-o fisionomia urita, imbracatu in haiue tieranesci aparu 
înainte de 9 6re si iucercâ franghiele, deca sunt destulu de 
tari. Cu elu mai veniră o sluga a lui si patru delincuenti 
câ adjutori. La 9 6re tobele soldatiloru dădură semualulu. 
Criminalii sosiră pe ddue carutie, înainte Eussakoff cu Jelia- 
boff imbracati in haina negra lunga cu siepci negre si legați 
cu spatele câtra cai; apoi veniră in a dou’a carutia Kibal- 
cici, Perowskaja si Michailoff totu asia imbracati. Toti aveau 
pe peptu o tabla cu inscriptiunea „Czareubijza" (asassinii 
Tiarului) înaintea acestoru carutie mergeau oficeri si cazaci 
cu lăncile. Criminalii fura conduși la furci, ei erau fdrte 
palidi, der’ numai la Russakoff, Mihailoff si Kibalcici se 
observa frica mai mare de morte. Inderetulu esiafodului 
erau asiediate cinci cosciuguri; aspectulu acest’a era de totu 
ingrozitoriu, si delicuentii priveau cu grdza la strengurile,- 
cari atârnau josu mai de unu stanjinu. Se cetesce sentinti’a; 
după aceea se iea josu pecatosiloru tabl’a de pe peptu. Cinci 
preoți se suira apoi pe esiafodu, dandu condamnatiloru crucea 
spre sărutare; toti cinci sarutara crucea si manile preotiloru. 
După acest’a preoții s’au datu josu de pe estrada, ear’ 
câlaulu aduse cinci saci de pandla alba, in care fura imbra- 



cati condamnați! asia, că nu mai poteau ved6 nimicu. După 
acesta carueficele isi incepri oper’a, condamnatii au fost 
spendiurati de-a rendulu. M6rtea lui Mihailoff a fost iugro- 
zitâria, de doue ori s’a ruptu strengulu, 
după aceea veni la rendu nihilist’a Perovskaja. Russakoff, 
care a aruncata bomb’a, a fost celu din urma, elu a suferitu 
mare tortura, căci, deși nu vedea nimicu, a semtitu inse de 
patru ori sguduitur’a, care a adusu mortea colegiloru sei. 
Tobele sunau necontenitu. Esecutiunea a duratu cu totulu 
17 minute.

Convocare»
Subscrisii in sperantia, că se voru mai îndreptă 

drumurile cele desfundate ale câmpiei, invita pre 
toti p. t. alegatorii romani din cerculu (colegiulu) 
electorale dietalu alu Târgulu-Muresiului din comi- 
tatulu Muresiu-Turd’a a participă la adunarea elec
torale, ce se va tiend in 2 M a i u st. n. in lo
calitatea sc6Iei gr.-cath, in B a n d u (MezO-Bând) 
la 10 6re antemeridiane, pentru a formă unu 
clubu electoralu cercuale si pentru a alege 2 dele
gați la conferenti’a generala elec
torala a tuturoru alegatoriloru din t6te cole- 
giele (cercurile) electorali ale Transilvaniei, ce va 
avă locu in 12 M a i u in Sibiiu, cu scopu de a se 
consultă asupra atitudinei romaniloru ardeleni fația' 
de alegerile dietali viitdrie.

Datu in Târgulu-Muresiului 10 Aprile.
Din încrederea mai multoru alegatori:

Vasiliu Hossu, Simionu Calutiu,
protopopu. advocatu.

Clusiu 27 Martiu 1881.
(Urmare si fine.)

16. Sabesiulu-saeescu: colect. Dr. Pom- 
piliu Isacu ; Georgiu Anghialu 3 fl Barcianu 1 fi. Ioanu 
Onitiu 2 fi.

17. Poidn’aSibiuilui: colect. Nicolau Ciu- 
gudeanu ; Nicolae Dobruta 1 fl, Ioanu Hendorianu 50 cr. 
Ioauu Prodauu 1 fl. Dumitru Sinfaua 1 fl. Coust. Branga 
1 fl. Ioan Vladt 1 fl. Nic. Manegutiu 1 fl. Bucuru Marcu 
1 fl. Nicolae V. Opreanu 40 cr. Ioanu Radu 40 cr. Dum. 
St. Opreanu 50 cr. Bucur Manitiu 30 cr. Ioanu Vulcanu 
20 cr. Nic. Vulcanu 20 cr. Dum. Suciu 50 cr. Const. 
Serbu 30 cr. Ioanu Gise 20 cr. Avram. D. Opreanu 50 
cr. Ioan Fentena 20 cr. Ioanu Vornica 20 cr. Const. 
Vulcanu 50 cr. Dum. Stoianu 20 cr. Ioanu Manitiu 40 cr. 
Dum. Bozdugu 20 cr. Nicol. Radu 50 cr. Ioanu Dencilla 
30 cr. Const. Serbu 50 cr. Nic. Ciugudeanu not. 2 fl. 
Mina Ciugudeanu 50 cr. Nic. Suciu 18 cr.

18. D e s i u : col. Ioanu Cipu ; A. Munteanu 1 fl. 
Hosszu P. 1 fl. Petru Anca 1 fl. Simeonu Popelia 1 fl. 
Georgiu Popu 50 cr. Ioanu Cipu 50 cr.

19. D o b r a : col. Demetriu Lăkatos ; Lazâr As- 
pâr 2 fl. Rumul de Crainicv 1 fl. Iacobu Erdelyi 50 cr. 
Iosifu Campureauu 50 cr. Sofronie Ollariu 50 cr. Iosif 
Christe 1 fl. Georg Herbay 50 cr. d. Gyârfas Kălmân 
50 cr. Essig Halpesu 40 cr. Iosif Petrovicu 1 fl. Tom’a 
Neamtiu 50 cr. Iacobu Germano 50 cr. Ales. Fischer 
50 cr.

20. Câmpeni: col. Dr. Aureliu Chisbacu ; Ioane 
Todea 1 fl. Dr. Aureliu Chisbacu 1 fl.

21. Bărgau: colect. Simeonu Monda; Atanasiu
Usieriu 1 fl. Ioanu Bozdugu 1 fl. Leo Buzdugu 50 cr. 
Ilarianu Borga 30 cr. Pavelu Besia 50 cr. Teodoru Vras- 
masiu 1 fl. St. Vrasmasiu 20 cr. Gr. Baloiu 20 cr. Ci- 
rila Danu 1 fl. Vasiliu Popu 1 fl. Dr. N. Hanganutiu 
1 fl. Moisa Popp 1 fl. Simeouu Monda 1 fl. 30 cr.

22. O r a s t i a : colect. Silviu Herbay ; Herbay
A. 1 fl. Nedelcu 1 fl. Zigrisch 1 fl. Blaciu 1 fl. Buja
1 fl. 20 cr. Popoviciu 1 fl. Boldea 1 fl. 30 cr. Ter-
faloga cap. 2 fl. Campeanu maj. 5 fl.

23. R e g i n u : colect. Patriciu Barbu • Patriciu 
Barbu 1 fl. Eugeniu Crisianu 1 fl, Ioanu Branea 1 fl. 
Galateanu Siagan 1 fl. Leonu Lupu 1 fl. Alesandru Ter- 
noveanu 1 fl.

24. Hu neddra: colec. Mihaiu Bontescu; Mi- 
haiu Bontescu 2 fl.

25. Deva: colect. Franciscu H. Longinu ; Dr. 
Lazaru Petco 2 fl. George Secula 1 fl. F. H. Longinu 
1 fl. Nicolau Oprea 1 fl.

26. Rodna-vechia: colect. Gerasimu Do- 
mide ; Florianu Domide 2 fl. Clemente Lupsiaiu 5 fl. 
Panteleimonu Domide 2 fl. Iacobu Popp 1 fl. Ioanu Issipu 
jude cercuale 1 fl. Emiliu de Hosszu 1 fl. Inocentiu C. 
Porcius 50 cr. Gerasimu Domide 1 fl. Iacobu Berciu not. 
cerc. 66 cr. Ioane Constantinu inv. primariu 20 cr. Va- 
sile Dobosiu 10 cr. Isacu Danila 20 cr. Pantelemon Lup- 
sai 20 cr. Iosifu Baiu 20 cr.

27. Dela sengurateci: Dr. Moga (Sibiiu) 
5 fl. Ioanu Moldovanu prot. gr. c. (Catin’a) 3 fl. Kraus 
Maior 2 fl. Amiculu Familiei 4 fl. Teofilu Hosszu (Mociu) 
1 fl. 50 cr. Petru Roșea (F. Sz, Petru) 1 fl. Stefanu 
Lengyel (Boiu-Mare) 1 fl. 50 cr. Constantinu Stejariu (Si
biiu) 1 fl. Dumitru Cosm’a (Fejurda) 1 fl.

28. In ser’a Concertului au s u p ra
sol v i tu : Escel. S’a Generalu-lu Nemethi 4 fl. 50 cr. 
Georgiu Ghica 50 cr. Ioanu Cincaiu 50 cr. Iosifu Him- 
melstein 2 fl. Gavrila Popu 1 fl. Ioanu Dumetrescu 1 fl. 
Iosifu Cioplea 50 cr. Dr. Aureliu Isacu 2 fl. Dr. Haller 
Kâroly 5 fl. Dr. Popu 50 cr, Simeonu Popu 50 cr. Dr, 

Gregoriu Silasi 50 cr. Gregoriu Nic6ra 1 fl. 50 cr. Illustr. 
S’a Alesandru Bohatielu 2 fl. Nicolau Bene de Sienteu 
50 cr. Vasiliu Dragauu 50 cr. Simeonu Viscauu 3 fl. 50 cr. 
Ioanu Germanu 2 fl. Secula Georgiu 50 cr. Potiu Trutia 
50 cr. Dumitru Suciu 50 cr. Dionisiu Saboila 50 cr. 
Ioanu Bihoiu 50 cr. Bacila 50 cr. Vasilie Hosszu 50 cr. 
Teodoru Colbasi 7 fl. N. Furmann 1 fl. Comanescu jude 
5 fl. Beer 50 cr. Bogdan Istvau 50 cr. N. Russu 50 cr. 
Gyarmati Miklos 1 fl. 50 cr. Bro. Lazarini 50 cr. Co- 
sieriu 50 cr. Eugeniu Ratiu 2 fl.

In fine cu deosebire ne rogamu pentru scusele n6stre 
fatia cu P. T. Domni colectanti, cari au bene-voitu a lua 
asupra-Ie-si colectarea pentru societatea ndstra.

Recunoscemu greutatea si incomoditatea ce li s’a facutu, 
der’ am facut’o acest’a constandu la buna-vointi’a si devota- 
mentulu peDtru atari scopuri fllantropico, li multiamimu deci 
la acestu locu cu-o dupla recunosciutia ; er’ incătu pentru 
P. T. domni colectanti, cari pena in presentu inca nu ni-au 
restituitu colectele, ’i rogamu a-ni-le retramite fora intardiare 
nu inse si invitările prisose.

Dr. Aur. Isacu Pompeiu Germanu 
preș. cassariu.

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

„GAZET'A TRANSILVANIEI."
Rogamu pe on. Domui prenumeranti ai fbiei 

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.

„Gazeta Transilvaniei**  apare dela 1 lanii- 
ariu 1881 de trei ori pe septemana.

3^ 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 siese luni 5 fl., pe anu 10 fl.,

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

Esemplare complete dela inceputulu 
anului 1881 se mai afla.

Cnreuiu la biars’a de Vien’a
din 16 Aprile st. n. 1881. 

Rent’a de auru un- Imprumutulu cu pre-
gara . . . .115.90 miu ung. . • , “““*•

Imprumutulu cailoru Losurile p. regularea
ferate ungare . . 131 75 Tisei si a Segedin. 111.—

Amortisarea datoriei Rent’a de harthia aust. 77.45
cailoru ferate de ostu r de argintu „ . 78 15
ung. (l-a emissiune) 89.90 „ de auru 94.—

dto. (Il-a emissiune) 106.25 Losurile din t860 . 131 90
dto. (III-a emissiuno) 93.75 Acti unile ban cei austr. -
Bonuri rurale ungare 97.80 ungare 825 —
dto. cu cl. de sortare 95.75 „ bau cei de credite
Bonuri rurale Banat- ungare 281 25

Timia. . . . 96.80 „ bancei de creditu
dto. cu cl. de sortare 95.25 austriaco . 305.70
Bonuri rurale transil- Argintulu —.—

vane . . . . 96 80 Galbini imperateaci . 5 53
„ croato-slav. . . 97 50 Napoleond’ori • 9 31*/,

Despăgubirea p. dijm’a Marc: 100 imp germ.. 57 55
do vinu ung. . . 95.75 Londr’a . 118 —

Cur su.lu d. e ZB-ULonresci
dela 4/16 Aprile 1881.

Valori Scadenti’a Cu- 
pâneloru

Cum- 
pera Vinde

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

1 Apr. 1. Ort. 83.— 84.—

rurale................................. 23 Apr. 23 Oct. 97.’/2 98.—
8°/0 Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul. 106.]/2 107.—
6°/o Oblig, căiloru fer. rom. 1 Iuliu 98.- 99.—
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 105. >/2 106.—
7°/0 „ „ urbane idem 101 — 102.—
8°/0 Imprum. municipalu . . 
Oblig, casei de pensiune (lei.

idem 105.’/2 106.—

300, dobenda 10 lei). . . 1 Maiu 1 Nov. 210.— 215.—
Losuri municipale (20 lei) . . cu premie 28 — 28.72
Act. Bancei Naționale rom. . . l Ian. 1 Iul. 570.— 575.-
Auru contra argintu............. 1/ 1
Auru contra bilete hipotec. . 1
Auru contra bil. de Banca nat 72 1
Florini Val. Austr.............. 1 2.14 2,16

Anunciu de esarendare.
Bunulu dela Bucerdea grăndsa, care este pro

prietatea fondului de iustitutiune gr. caih. asia nu
mita a Parintiloru Basiliti din Blasiu, constatoriu 
din locu aratoriu in estensiune cam de 400 jugere 
961°n, ffinatiu 427 jug. 992°D, si pasiune de 
175 jug. 1563 °Q împreună cu tăte super-edi- 
fieatele de locuitu si economice, si cu dreptulu re-

galu, se dă in arenda pre calea licitatium-i publice 
pe periodulu de 6 (siese) ani, incependu dela 1 la- 
nuariu 1882 păna in 31 Decembre 1887 in- 
clusive.

Licitatiunea se va tieuă in 29 Aprile a. c. la 
10 6re a. m. in cancelari’a subscrisului. Doritorii 
de a licită voru avă a depune unu vad iu de 600 fl. 
v. a. adeca 10°/0 după sum’a de esclamare de 
6000 fl. că arendă anuala.

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

Blasiu in 6 Aprile 1881,
Ludovicu Csato,

2—3 advocatu archidiecesanu.

II

Numai odata
se ofere o ocasiune asia de favo
rabila de a procura unu orologiu 

escelentu cu jumetate pretiulu.

Desfacere
grandiosa.

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

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

Ca dovada a garanției sigure si a solidității 
celei maf severe, ne obligamu prin aceast’a in publica, 
că suntemu gata a reprimi si schimba fia-care orologiu, 
ce nu convine.
1000 remontoare de buzunariu fare cheia de intorsu la 

torta cu mantela de cristalu, regulate cu aeurateti’a 
estra-ordinara pe secunda; afara de aceasta aurite prin 
electro-galvanisinu nou, dimpreună cu lantiu si raeda- 
lionu etc., pretiulu do mai nainte ii. 25, acum numai 
fl. 10.20 de unulu.

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

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

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

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

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

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

650 orologe de părete cu incuadratura de einailulu celu 
mai finu si cu mechanismu de sunatu, mai ’nainte cu 
fl. 6, acum cu fl. 3,75 unulu repassatu.

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

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

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

Adresa: 14—24
Desfacere d.e orolâgfe

a
Fabricei de orologe Fromm.

Viena, Rothenthurmstrasse Nr, 9, Parterre.
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