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Ofi-câ,tu de bune intentiuni se fi avutu Archie 
reii noștri si aderenții politicei loru pentru ape- 
rarea causei si a on6rei naționale, ei prin intrarea 
in diet’a feudala unionista dela Clusiu se despărțiră 
in realitate de cătra poporu si apucara pe o carare 
cu totulu opusa asteptariloru si interesseloru lui.

Romanii ardeleni manifestaseră cu ocasiunea 
alegeriloru pentru diet’a dela Clusiu neîncrederea 
loru in nou’a situatiune si hotarirea de a ’si aperâ 
bas’a de dreptu, ce li s’a creatu prin legile aduse 
la 1863 asupra egalei loru indreptatiri naționale, 
prin declaratiuni in scriau si petitiuni cătra Maies
tatea S’a. Una din aceste petitiuni, a districtului 
Naseudu, dicea, că. „prin preainaltulu rescriptu din 
1 Septembre 1865 s’a iofiptu sabi’a tocma in anim’a 
natiunei romane" si cerea dela monarchu, câ „se 
revoce preainaltulu rescriptu, prin care se convâca 
diet’a din 1 Septembre 1865, căci elu este basatu 
pe articlulu XI dela 1791, care in sensulu § 6 
din articululu de lege alu dietei din 1863, sanctiu- 
natu de Maiestatea S’a, este chiaru desfiintiatu si 
fara potere de lege, pentru că sta in contradicere 
cu iuarticularea natiunei romane si a confessiuni- 
loru ei.“

Mai multu inca, in districtulu Brasiovului, in 
scaunulu Sibiiului, in comitatulu Albei de josu, in 
comitatulu Cetatii-de-Balta s. a. alegătorii romani 
s’au abtienutu si dela alegeri, protestandu in con
tra legei elec.orale feudale.

De ce nu au tienutu contu Archiereii si ămenii 
loru de acestu curentu de sine statatoriu natiu- 
nalu ? De ce nu au ascultatu in or’a periculului 
de vocea poporului, care le dîcea: nu intrati in 
diet’a feudala, căci ve taiati creang’a de sub pi- 
ci6re si compromiteti caus’a natiunala ? TOta lu
mea era in așteptare, se văda, ce atitudine voru luă 
conducătorii Romaniioru ardeleni in fați’a dietei, 
care le negă drepturile căstigate la 1863. Ar- 
chierii scieau acăst’a, ei cunosceau bine dorinti’a 
generala a natiunei; — dăr’ cu t6te astea trecură 
peste pragul u dietei unioniste!

Alte timpuri receru alti 6meni ! La noi inse 
deși se schimbase cu totulu situatiunea, 6menii re- 
raasera totu aceiași. Aci ne viou in minte fara 
voie cuvintele: „Esceleoti’a Ta ești Metropolifu, 
care trebue se cunosci datorintiele cele oficiOse — 
deși adesea neplăcute — cătra guvernu, . . !“

P6te, că unii voru dice: acei cătiva deputati de 
natiunalitate romana au intratu in diet’a dela Clusiu, 
ddr’ numai pentru a protestă acolo in contra ei. 
Asia protesta si paserea, care se inchide in coti- 
via, dandu din aripi si voindu a scapa de acolo. 
Votulu separatu, priu care s’a facutu acestu pro- 
testu — sit venia verbo — a avutu de scopu a 
documentă că „națiunea romana câ atare nu a fost 
chiamata si representata in diet’a feudala dela 
1865“. Ei bine, dăca a fost asia, si despre a- 
căst’a n’a potutu fi nimenea in indoiăla, de ce au 
mai intratu acei cătiva romani in dieta?

Credemu, că dăca intrarea n’a avutu altu scopu 
decătu celu memoratu, aceea că națiunea romana 
n’a fost representata in diet’a feudala se potea do
cumentă inca si mai evidentu, si mai batatoriu la 
ochi atunci, candu nici unulu din fii ei n’ar’ fi 
urmatu chiamarei, care nu sună la adres’a natiunei 
romane, ci numai la adres’a natiuniloru mai inainte 
privilegiate.

Dăr’ nici aceea n’a fost nenorocirea cea mai 
mare, că cătiva inși au incercatu unu esperimentu 
pe propri’a loru responsabilitate, ci cea mai fatala 

impregiurare a fost, că poporulu afara din dieta a 
remasu fara conducere. Astfeliu a succesu inimici- 
loru lui alu divisâ si ai paralisâ puterea.

La acăsta fatalitate s’a mai adausu inca si 
faptulu, că, cei ce au intratu in diet’a din Clusiu 
nu erau solidari intre sine, nu aveau încredere unii 
in alții, asia că tdta acțiunea loru avea unu carac- 
teru mai multu silitu si cei mai multi abia așteptau 
se scape de acolo.

Eata trist’a stare la care ajunse bravulu nostru 
poporu in urm’a conducerei nenaturale care i’a fost 
octroata de cătra conferenția dela 1861. Unde 
amu stă noi astadi dăca la 1865 ar’ fi intratu in 
rolulu ce i se cuvenea partid’a naționala dela 
3/15 Maiu 1848, ddca s’ar’ fi redicatu unu omu 
de sine statatoriu alu poporului si ar’ fi disu cătra 
cei ce cu t6te legile sanctiunate la 1863, voieau 
să se pună din nou pe terămulu cersirei de 
gratia : Escelentieloru! stati pe locu, interesele 
confessiunale, cari ve făcu se vo temeti de t6ta 
umbr’a, potu fi mari si însemnate, d6r’ mai mari 
si mai ponderăse sunt interessele esistentiei năstre 
natiunale, aceste ne chiama h lupta curagiăsa si 
energica si nu ne idrta câ se incheiamu transactiuni 
cu aceia, cari ne promitu multu, nu ne dau nimicu 
si voiescu se ne iea totu!

In casulu acest’a Archiereii noștri ar’ fi fost 
feriți de amaraciunea care le-a scurtatu anii vietiei, 
atunci poporulu n’ar’ fi remasu fara conducere si 
vocea lui ar’ fi doveditu poterea cea mare de vie- 
atia, care l’a sustienntu in cursulu timpuriloru in 
acdst’a tiăra stramosiăsca!

In lips’a unei manifestări generale energice a 
Romaniioru ardeleni la 1865, foile maghiare si 
maghiarofile latieau in monarchia si in afara pă
rerea, că poporulu nostru n’ar’ avea nici-o putere 
de vieatia si că elu nu scie pretiul drepturile po
litice ce i s’au datu sub guvernulu lui Schmerling. 
Si lumea care nu cunoscea neajunsele desvoltarei 
si a organisatiunei nOstre politice, care nu cetea 
diarele n6stre si judecă numai după faptele, cari 
’i veneau la cuuoscintia, incepti se creada in a- 
ceste afirmări ostile si tendenti6se.

Ceea ce amu căstigatu la 1848 invădi’a lumei 
intrandu in concertulu pop6reloru monarchiei, amu 
inceputu se perdemu la 1865.

Până si ministrulu de statn Belcredi, care a 
fost chiamatu la 1865 la guvernu in loculu lui 
Schmerling avea o părere cătu se pOte de nefavo
rabila despre Romanii ardeleni. Belcredi era fede- 
ralistu si de aceea a trebuitu se surprindă cu a- 
tătu mai multu, că elu se arată aplecatu a sacri
fică autonomi’a Ardealului spre a usiurâ impacarea 
cu Maghiarii. Unu barbatu de stătu, care aderă 
la principiulu federalistu, interpelă asupra Transil
vaniei pe ministru si-i facil imputări, că de ce a 
parasitu caus’a acestei tieri. Si ce credeți că i-a 
respunsu ministrulu Belcredi ? — „Romanii arde
leni", dise elu „nu sunt unu factoru, cu care se 
potemu socoti !“

Auditi Romaniioru, care a fost caus’a, că la 
1865 nu ni s’au respectatu drepturile câștigate 
după atâtea sacrificii pentru tronu si patria! 
înaintea ministrului austriacu treceamu de unu po
poru, care nu-i potea oferi unu elementu de pu
tere, pe care să ’si radieme politic’a s’a in pri- 
vinti’a Ardealului. De unde a capetatu Belcredi 
acăst’a părere ?

Negresitu că numai dela conservativii unguri, 
cari ilu incungiurau si a cărora intrigi erau favori- 
sate prin atitudinea servila si nehotarita a con
ducerei nâstre naționale si prin lips’a unei partide 
naționale compacte, care se impună respectu tutu- 
roru. Ce respectu poteamu insuflă noi in afara, 
unde ne presentamu câ o turma ascultatOre, con
dusa numai de cei doi Archipastori ?! •

Anulu 1865 va fi in veci unu momento pentru 
noi. Elu nea doveditu, că este multu mai usioru 

a câștiga unu dreptu, decâtu alu conservă si alu 
aperâ. A sositu timpulu câ se aratamu lumei, câ 
nu suntemu numai o turma cuventatâre, ci eâ suntemu 
unu poporu consciu de drepturile si de fortiele sale, 
câ suntemu unu factoru in acăst’a tiăr’a, care 
pretinde a fi respectatu si recunoscutu!

Cronic’a evenimenteloru politice.
Se dice, »â guvernulu din Aten’a pune pentru 

primirea granitieloru fixate, câconditio sine 
q u a u o n imediata predare pe cale pacinica a 
teritoriului cedatu si anumitu garanții in. ceea se 
atinge de populatiunea turcăsca. Puterile ar’ fi 
declaratu, câ voru face guvernului grecescu o de- 
claratiune verbale in acăsta privintia, indata ce voru 
fi primitu respunsulu Porției otomane la nota 
colectiva a loru din urma. Guvernulu grecescu in 
urm’a acăst’a p6te că ’si va amena respunsulu seu, 
păna ce i-se voru face pomenitele declaratiuni ver
bale. In vederea inse a eventualității, câ pertrac
tările, ce voru trebui începute cu guvernulu din 
Stambulu pentru acordarea garantiiloru cerute 
pentru Grecii din Epiru, potu se nu reusiăsca : 
guvernulu grecescu continua cu concentrarea trupe- 
loru sale la granitiele imperiului otomanu. Minis- 
teriulu marinei a comandatu acum de curendu cu 
pretiulu de 25 de miliOne de franci 6 nai pancerate 
cu terminulu de predare de 18 luni.

Aflamu, câ Romanii din Epiru Thes- 
s a 1 i’a si M a c e d o n i’a tramisera la Constanti- 
nopolu o deputatiune de siăse persăne, care im- 
manâ contelui Hatzf e 1 d, decanulu corpului 
diplomaticu, unu memorand u, in care pro- 
testăza contra anecsariilaGreci’a 
a districteloru locuite de romani. 
Acestu memorandu, care a fostu comunicatu si 
Porției otomane, suna asia:

„Dedrace Romanii din Epiru, Thessali’a si 
Macedoni a vedu amenintiate interesele loru națio
nale si chiaru esistenti’a loru naționale prin ce
darea la Greci’a a unei parti însemnate din teri- 
toriulu loru si deărace ei nu voiescu se suferia o 
ratamare a integrității individualității natiunei loru, 
ei sunt deciși a-’si aperâ drepturile si interesele 
naționale cu t6te mijl6cele. Spre acestu scopu am 
fostu delegați noi, câ representanti ai poporului 
romanu, pentru a apera înaintea Porției si a am- 
bassadoriloru europeni drepturile si interesele sale 
legitime contra nedreptatiei si contr’a funesteloru 
consecintie, ce decurgu din acăst’a. Ne rugamu 
prea multu, că să se tiena săma de drepturile si 
interesele Romaniioru." Se vede, că protestulu 
bietiloru romani n’au fostu consideratu din partea 
d-loru diplomati, de vreme ce se afla intre 
teritoriile cedate Greciei si însemnate teritorii 
romanesci.

Ministrulu de resboiu turcescu a insarcinatu o 
comissiune de oficeri de stătu majoru cu prelucrarea 
unui - plauu pentru o a trei’a linia de a p e- 
r a r e a Coustantiuopolei. — Din Sofi’a se co
munica, că Port’a otomana s’a adresatu inca de 
multu cătra puterile semnatare ale tratatului din 
Berlin cu cererea, câ conformu ardeiului IX din acestu 
tractatu să se fixeze odata atătu t r i b u t u 1 u 
a n u a 1 u, ce are se ’lu platăsca Turciei princi- 
patulu Bulgariei, cătu si aceea parte din 
datori’a publica, ce are s’o iă asuprasi acestu prin- 
cipatu. Puterile europene inse respunsera Porției 
otomane, că ele nu potu chibzui asupr a acestoru 
cestiuni, păna ce ea nu va recunOsce granitiele, 
desemnate pentru Bulgari’a.

Celu d’antaiu actu alu intrării francesiloru pe 
pamentu tunisianu a fostu bombardarea 
si luarea fortaretiei de pe peninsul’a Tab arka. 
Artileri’a a imprasciatu pretutindenea pe Krumiri. 
Trupele francese au intrata si in Kef fara a in- 
tempinâ resistentia. Nu se păte nega, că espe- 
ditiunea francesa in aceste locuri fdrte puținu 



cunoscute intempina cele mai mari pedeci si greu
tăți din caus’a completei lipse de drumuri de co- 
municatiune si din caus’a seraciei locuri loru, atătu 
in cele de ale mancarii, cătu si in apa. Se dîce. 
că pentru intregi divisiuni de armata trebue să se 
aduca apa necesara din depărtări fbrte mari. — 
In ceea ce se atinge de siguranti’a europeniloru 
beyulu a luatu mesurile cele mai energice pentru 
scutulu loru.

Procederea Francesiloru in Tunis este 
urmărită cu unu mare neast^mperu atătu iu L o n- 
d r ’a cătu si in Roma, debrace devine din ce 
in ce totu mai fundata temerea, că Francesii au 
gandulu ascunsu de a-se stabili pentru totu-deaun’a 
iu acbst’a parte a continentului africanu. Diariulu 
„Times" ese deja cu propunerea, că „situatiunea 
Tunisului", indata după complanarea actualeloru în
curcături, se fia regulata definitivu prin o i n t ie
le g e r e a puteriloru stapane pe 
marea mediterana. De aci s’ar’ vedd, 
că Angli’a nu este de locu dispusa se lase pre 
Franți’a se-’si faca mendrele in Tunis, cu t6te ca 
din partea d-lui Gladstone este puQÎnu probabila 
o resistentia mai energica fația de procederea 
Franției.

Camerile italiene se redeschidu la 28 
Aprile. Ordinea dilii se va incepe cu deslușirile, 
ce le va da guvernulu in privinti’a decurgerii crisei 
ministeriale. Dup’acbst’a va veni la desbatere in
data moțiunea de votu de blamu a d-lui D a m i a n i, 
care produsese cris’a ministeriale. Se vede, că 
încercările făcute pe lenga acestu deputatu, pentru 
a-’si retrage moțiunea, n’au avutu nici unu succesu. 
Cu ocasiunea desbaterii acestei moțiuni guvernulu 
va dă cele mai detaliate deslușiri atătn in pri- 
vinti’a politicii interne, cătu si in privinti’a celei 
din afara. După moțiunea Damiani se va reîncepe 
desbaterea legei electorale.

Diarulu oficialu din Madridu publica dbue de
crete regesci contrasemnate de ministrulu colonii- 
loru, dintre cari unulu promulga constitutiunea 
monarchiei din 1876 si pe insulele Cuba si Porto- 
rico, bra celelaltu ordona introducerea legei de 
pressa din Spani’a si in pomenitele insule. Legea 
cea d’antaia nu schimba nimicu din legea dela 
13 Februariu 1860, in care se hotaresce si regu- 
ldza desfiintiarea incetulu cu 
incetulu a sclavagiului pe insul’a 
Cub’a.

Unu consiliu de miniștri rusescu.
Er’a reformeloru in Russi’a se 

crede a fi- fbrte apropiata. Corespondentulu din 
Petersburg alu diaruiui „Daily News" ’i scrie a- 
cestuia cu data de 20 Aprile st. n., că noulu Tiaru 
in urm’a instantieloru comitelui Loris Melikoff a 
conchiamatu unu consiliu de miniștri, 
care se desbata propunerea făcută de Melikoff si 
intarita de repausatulu imperatu (?) pentru a con- 
chiama ocomissiune deredactiune, 
constatatbre din representanti ai corporatiuniloru 
teritoriale, ai orasieloru si ai nobilimei, cari se 
chibzubsca in privinti’a cestiuniloru de stătu. A- 
cestu consiliu s’a si tienutu sub presiedinti’a chiaru 
a imperatului Alessandru III. In acestu consiliu 
s’au cetitu mai antaiu urmatbrele trei documente: 
1. Proiectulu comitelui Lorîs-Melikoff pentru con- 
chiamarea comissiunei de redactiune 
pe care repausatulu imperatu scrisese cuvintele : „Mi 
dau invoidla". 2. Ucazulu cătra senatulu domni- 
toriu, subscrisu de imperatulu Alessandru II in 
1/13 Marte la 11 bre si jumătate, înainte de prandiu, 
si 3. Unu nou ucazu, pre gatitu pentru subscrierea 
noului imperatu. Desbaterea acestoru documente 
in sinulu consiliului de miniștri a fost, se dice, 
una din cele mai vii si in multe privintie forte 
interesanta.

Celu d’antaiu ministru, care luă cuventulu, ac- 
centuă, că națiunea astdpta dela nouln ei Tiaru o 
procedere energica si autoritativa. „Numai preo- 
timea*,  continua oratorulu, mantiene pe poporu pe 
calea cea adeverata. Invetiatoriulu comunalu este 
molipsitu de nihilismu. Ddca preotimea va semti, 
că pe lenga Tiaru esista unu altu institutu cu pre
rogative coordinate: atunci ea va incetâ de a mai 
vorbi poporului despre Tiarulu si astfeliu acest’a 
va fi uitatu. Unu altu ministru rugă pe imperatu 
se-i permită a nu luă parte la desbaterea re-1 
formeloru proiectate. „Abia a trecutu o septemâna, 
adause elu. „de candu am depusu juramentulu se 
fiu credintiosu imperatului si „autocratului".' 
In proiectulu din desbatere inse „autocrati’a este 
ealcata cu țotulu in picibre." Contele Melikoff 

combată cu o mare energia pre acești miniștri, a- 
ratandu. că reformele proiectate nu voru margini 
intru nimicu puterea imperatului autocratu. După 
acbst’a luă cuventulu unulu dintre cei mai esperi- 
mentati miniștri si tientl o strălucită vorbire in fa- 
vorea reformeloru proiectate. Elu dise, că aceste 
reforme sunt fbrte neînsemnate fația de reformele 
introduse sub. domni’a imperatului Alessandru II, 
care aveau unu caracteru cu totulu revolutionariu 
precum a fostu buna bra emanciparea sclaviloru a- 
poi adause: Audii si observatiunea, că nu este 
acum timpulu se desbatemu asemenea cestiuni. 
Candu va sosi timpulu pentru acbst’a? Noi nu 
discutamu acdst’a cestiune prea de vreme, ci prea 
tardiu. Ddca reposatulu imperatu ar’ fi publicatu 
ucazulu in diu'a de 19 Fauru (3 Marte st. n.) a- 
tunci septeman’a din urma ar fi trait’o intre ma- 
nifestatiumle de bucuria ale poporului seu si in- 
spaimantatoriulu evenimenlu din 1 (13) Marte nu 
s’ar’ fi intemplatu. A incepe nou’a domnia cu pu
blicarea proiectului, ce ne sta dinainte, ar’ insemna 
a intari dintr’odata pentru multi secuii autocrati’a 
si a atrage asupr’a autocratului bin6cuventarile a 
milibne de bmeni.

După acbst’a vorbi c. Adlerberg unu amicu alu 
reposatului imperatu, totu pentru reforme. In fine 
luă cuventulu unu altu ministru cu-o mare espe- 
rientia, cornițele Walujeff, ministrulu de interne. 
Elu atrase atențiunea consiliului asupr’a importantiei 
ce au pentru Europ’a occidentale reformele pro
puse. Elu sustienu, că Rusi’a n’are dreptulu, de 
a se numi „unu stătu europbnu" ; că neîncrederea, 
ce o are Europ’a facia de Rusi’a, este cu totulu 
justificata. Rusi’a nu p 6 t e se mdrga 
indereptu. Ea nu p b t e merge 
decătu pe cararea, ce este de
signata in istoria pentru umani
tate. „Dbca apretiuimu civilisatiunea europbna", 
continua ministrulu, „atunci trebue se decopiamu 
institutiuni europene, dra nu despotismulu tieriloru 
orientale. Ni-se spune, că națiunea rusbsca nu este 
destulu de cbpta pentru o acțiune de sine statatbria. 
Iutrebu era națiunea anglesa mai desvoltata decătu 
e Rusi’a astadi, atunci, candu înainte de 500 de 
ani si-a datu institutiuni libere ? In urma contele 
Melikoff mai replică lanisce acusatiuni aduse pressei, 
că ar’ fi cu totulu immorala si desfrânata. Elu 
sustienu, câ press'a in anulu trecutu a eluptatu o 
revisiune a senatului, a combatutu dilapidarea de 
bani publici, a descoperitu multe neajunsuri si s’a 
aretatu, câ unulu din cei mai buni aperatori ai 
legii, pe a cărei călcători i-a infieratu totu-deauna 
si ia a pusu la index.

După finirea discutiunei procedendu-se la votu 
noue miniștri s’au pronuaciatu pentru reforme si 
cinci au votatu contra. Marele duce Wladimir inca 
a asistatu la consiliu, dbr' n’a votatu.

Imperatuln se redică si multiuinî adunarei. Elu 
dîse: „Domniloru! Maioritatea s’a pronunciatu 
pentru a se bssecuta in interesulu statului propu
nerea de a-se conchiamâ o coraissiune pregatitbria 
aldsa de tbte clasele populatiunii. Eu c o n- 
semtiu cu maioritatea si dorescu, că 
ucazulu se atribuesca acbsta noua reforma memoriei 
tatalui meu, dela care a esitu. Ministrulu de in
terne va pregăti ucazulu in consonantia cu obser- 
vatiunile făcute de noi." Toți cei de fația stau 
in picibre, candu vorbia imperatulu. M. S. strinse 
man’a contelui Melikoff cu căldură si ’i multiuml 
cordialu. Dup’aceea mustra pe miniștrii, câ in lucruri 
secundari so nu mai alerge la decisiunea imperai 
tdsca. Asemenea afaceri trebue decise de ministri- 
insisi. Astfeliu a decursu duna fbi’a anglesa acestu 
faimosu consiliu de miniștri, care dbca se voru 
adeveri tbte cele relatate, de siguru va ocupâ o 
frumbsa pagina in istori’a moderna a Russiei!

0 noua proclamatiune nihilista.
Cătra cinstitii tovarasi dela sate, cătra dreptu cre- 
dintiosii tierani si cătra intregu poporulu rusescu /

De multi ani acum sufere poporulu rusescu de 
dilapidari, de fbme, de contribuții grele, călcări de 
lege si de totu feliulu de nedreptăți. Tiarulu re- 
pausatu Alesandru II nu s’a ingrijitu de poporu, 
ilu impovoră cu imposite nesuportabile, fură pe 
tierani la impartirea pamentului si lasă pe mun- 
citoru in esploatarea fia-carui talharu si usuraru.

„Elu n’a datu ascultare tanguiriloru pline de lacrimi 
ale tieraniloru. Nu ocrotea de cătu pe bogati. 
Traia in mijloculu celoru mai imbelsiugate des
fătări, in vreme ce poporulu muria de fbme. A 
sacrificatu sute de mii de bmeni intr’unu resboiu, 
pe care l’a intreprinsu fara nici o trebuintia. Pbte 

pe alte popbre le-a ocrotitu impotriv’a Turciloru, 
propriulu seu poporu l’a datu inse spre despoiare 
functionariloru si politicei, cari au torturatu si 
omoritu pe tierani, cu mai mare crudîme de cătu 
Turcii. Pe bmenii din poporu, cari s’au pusu pentru 
poporu si drepturile lui, tiarulu i-a spendiuratu, 
sdu i-a tramisu in Siberi’a la munca silnica pe 
veci. Deputatiunile de tierani, ce s’au dusu la 
elu, nu le-a primitu si a refusatu se primească si 
petitiunile tieraniloru.

„Pentru tbte acestea l’a pedepsitu o m6rte in- 
fricosiata. Mare pecatu impovareaza sufletulu tia
rulu, ddca nu se ingrijesce de poporulu seu. Mare 
pecatu impovoreaza si pe consiliarii, miniștrii si 
senatorii sei; ei au impresuratu pe tiarulu si nu 
au lasatu se resbata până la elu lacrimile tie
raniloru.

„Acum s’a urcatu pe tronu unu tiaru nou, 
Alesandru III. Elu e datoru se spele pecatele părin
telui seu, se usiureze sarcinile ne mai suferite ale 
poporului seu.

„Dreptu credintiosiloru tierani! Duceti-ve 
rugarile v6stre la tiarulu, tramiteti la elu deputat), 
aratati-i se sufere in Rusi’a tieranulu, mai grozavii 
de cum suferiea ia robi a tatara. Stringeti-ve sa
tul u intregu si faceți petitiunea.

„Petitiunea este aceasta :
„1. Tiarulu se ordoneze o noua impartire a 

pamentului, fara nici-o despăgubire din partea tie- 
ranului; 2, Se scada dările; 3. Că nici funcțio
narii, nici politi’a se nu se amestece in afacerile 
comuneloru; 4. Ca tiarulu se convbce spre sfa-
tuire si hotariri o adunare a tierej, compusa din 
deputati aleși de tierani si de intregu poporulu, câ 
in viitoru se nu mai fia stapani. consiliarii tiarului, 
ci tieranii, si câ tiarulu se nu mai faca nimicu 
fara sfatulu acelei adunari de deputati, nici se ri
dice imposite, nici se declare resboiu.

„Dreptu credintiosiloru ! Dbca tiarulu va primi 
acestea rugari a le vbstre dreptatea va străluci 
din nou pe pamentu, nedreptatea si mâhnirea 
voru disparb.

„Aceasta proclamatiune are sâ se citâsca sa
tului intregu in adunarea comunala si ori ce hota- 
rire opritbre nu trebue luata iu sbma. Hotarirea 
adunarei satului trebue tramisa inse la tiarulu, iu 
Petersburg, printr’unu omu siguru.

Cohalmu in 27 Aprile 1881.

Onorata Redactiune! Iu urm’a convocariloru 
premerse e i in 26 1. c. s’au aduuatu in opidulu 
nostru alegatorii romani din acestu colegiu intr’unu 
numeru destulu de satisfacâtoriu pentru prim’a o- 
casiune. Aci si-au alesu prin aclamatiune clubu 
nationalu, precum si pe cei doi delegați in persb- 
nele D-loru Nicolau D. Mircea, adm. protop, si 
Teofilu Ghiaja, adm. protop., cari sâ se presenteze 
la 12 Maiu a. c. in Sibiiu. Deși acești St. Domni 
se-au silitu a declină dela sene aceste mandate, 
totuși adunarea nu s’a aflatu îndemnata a repasi 
dela acbst’a alegere in firma sperantia, că aleșii nu 
voru intardiâ a se presentâ la timpulu si loculu 
seu. Nu s’a abatutu adunarea dela acbst’a alegere 
nici din motivulu, că acești delegați, revenindu cu 
conclusulu adunarei generale, nu voru intrelasa a 
nu lumină pre cei rataciti, respective pre alegetorii 
romani din Valendorfu, câ pre venitonu se nu'-i 
mai folosbsca contrarii noștri după pîacu si asia 
sâ-si ueconsidere interesele loru romanesci.

Unu alegatoru.

Vien’a 25 Aprila 1881.

De astadata vinu a impartasi onoratului pu- 
blicu unu casu fbrte caracteristicu, petrecutu acum 
de curâudu cu ocasiunea unei siedintie festive a 
societății academice „Romani’a-Juna", care merita 
tbta atențiunea, fiindu că privesce de o parte unu 
bunu nationalu, o avere pretibsa a tinerimei ro
mane de aici, adeca societatea „Romaui’a-Juua" câ 
atare, de alta parte inse drepturile si libertatea 
garantata prin legile statului societatiloru de 
studenti.

Pe diu’a de 23 Aprile la 8 bre sbra a fostu 
anuntiata serbarea aniversarei a diecea a societății 
„Rom.-Juna". Fiindu iuvitatu, am luatu si eu 
parte la acbsta festivitate. După cum mi s’a spusu 
serbarea avea sâ se tieua, conformu uuei hotariri 
de mai înainte, numai in cerculu membriloru si alu 
spriginitorilorn societății după programa. (A se vedb 
Nr. 44 alu „Gaz. Trans.")



Pe cum se vede, intentiunea societății a fostu, 
câ serbarea atâtu de însemnata in analele ei se-o 
folosdsca earasi spre binele seu. Aveau se participe 
unii dintre acei foști membri si spriginitori ai 
societății, de cari e strinsu legata esistinti’a ei. Prin 
urmare era sâ se tracteze in modu confidentialu, 
despre favorurile si scăderile, ce au resultatu din 
direcțiunea urmata p6ua aci si pe bas’a acestora 
si a combinarei esperientieloru membriloru vechi, 
cari au contribuitu la fundarea societății si a 
celoru de astadi, cari s’au interesatu de s6rtea ei 
in timpulu mai recentu, a se afla mesurile ce ar’ 
avea de a se observă, pe viitoru, peutru câ socie
tatea se prospereze câtra scopulu, celu urmaresce 
pe bas’a stctuteloru. In astfeliu de impregiurari 
se așteptau cu totii, ca presdr’a de Pasci are se le 
remana o suvenire dulce de a fi contribuitu si de 
astadata fiacare câtu de puținn pentru binele 
societății. A fostu ajunsu inse, câ o procedere 
arbitrara se prefaca, nimicdsca așteptările tuturoru.

înainte de a se deschide festivitatea comisariulu 
de politia Toma intrdba pe presiedintele, ddca se 
afla in positiune de ai așterne cuprinsulu tuturoru 
puncteloru din programa. Presidentulu cere sâ i 
se spună, câ ce se iutentidndza prin o astfeliu de 
procedura. La acesta i se respunde, ca ’nainte de 
a se eseculâ vr’unu puuctu din programa trebue se 
obtieua aprobare comisariala. Presidentulu arata, 
câ o atare competintia nu este basata in legea 
pentru societăți. Comisariulu persiste pe langa 
hotarirea s’a. Pentru a nu face din pretensiunea 
lui o cestiune de controversa in societate, si spre 
a evita prin acdsta si unele urmări, cari ar’ putd 
fi stricâtidse societății, presidentulu, după ce nu ia 
succosu a convinge pe comisariu câ dreptulu lui 
se restringe pe langa observările, ce eventualu voru 
fi a se face in decursulu productiunei totodată ba- 
satu pe unu casu precedenta, care avu de urmare 
o admonitiuneL din partea politiei, s’a decisu ai im- 
plini dorinti’a.

Mai antaiu fii recercatu presidentulu se -’si dh 
in scrisu cuventarea de deschidere; elu declarâ, câ 
nu dispune de ea in scrisu, ’lu asigurâ inse, câ nu 
va trece peste marginile statuteloru. Sub aceste 
auspicii se îucepe serbarea pe la 9 dre. Comisarulu 
cerh apoi sb i se db manuscriptulu privitoriu la 
p. 2. „Istoriculu Romaniei-June", pe care ilu si 
primesce dela autoru. Intr’aceea se declama o 
poesia, care trecuse deja prin man’a comisarului. 
Comisariulu, declara câ „Istoriculu" contiene unele 
pasage, cari trecu peste marginile statuteloru. 
Presidentulu ’i dice, se le stearga si sb se cetdsca 
numai partea nedificultata. Comisariulu declara 
apoi, câ e in contra întregului cuprinsu. Punctele 
principale ar’ fi : unde se dice, câ statutele au tre- 
buitu se faca mai de multe-ori calea pbna au 
obtienutu aprobarea si in altu locu, unde se face 
alusiune la serbarea societății. Acestu din urma 
punctu a fostu stersu si de câtra presidentulu. 
Interdicerea „Istoricului" se aduce la cunoscinti’a 
societății din partea presidentului. Membrulu A. 
Bârseanu face întrebarea, ddca d-lu presideulu este 
convinsu, câ dispositiunea comisariala e indrep- 
tatita ? La acdsta respunde presiedintele Damianu 
cam asia: „Societatea Romani’a-Juna" este unu 
bunu comunu alu tinerimei romane academice de 
acum si a celei viitdrie. Este deci datorinti’a tutu
roru a îngriji, câ acestu bunu se fia apâratu si 
asiguratu câ o moștenire scumpa a studentiloru 
romani. Mai departe da espressiuue convingerei, 
câ societatea va sci se doveddsca si acum mo- 
deratiunea si prudenti’a ce io dictdza insemnatatea 
esistintiei sale in tdte impregiurarile.

De alta parte asigura, câ demnitatea si drep
turile ei voru fi aparate. Societatea se dechiara 
multiumita. Acum era se urmeze alte puncte, ddr’ 
după ce presied. comunicâ adunarei, câ sunt 
interdise si „toasturile oficiale" obicinuite pentru 
binefacbtorii societății, fiindu-câ nu se potu produce 
in scrisu si câ s’a mai interdisu din caus'a acdsta 
declamarea poesiei din p. 7., la propunerea iui A. 
Barsauu de a se amanâ serbarea pe altadata din 
motivu, câ unele puncte mai principale suntu in
terdise, societatea primesce en bloc acdsta propu
nere, ear’ presiedintele dechiara serbarea de în
cheiata. — Manuscriptulu „Istoriculu societății" 
fii confiscatu sdu mai bine disu l’a luatu 
comisarulu pe lenga reversu sub pretecstu, câ 
la asia ceva este indreptatitu spre asi putd motivâ 
resoluti’a.

Astfeliu a fost impedecata a diecea aniversara 
a societății „Romani’a-Juna", a acelei societăți, care 
totdduna a respectatu statutele ei si legea, care totu- 
deauna s’a aratatu leala; in modulu acest’a cute- 
zatoriu a fost conturbată frumds’a serbare si a

fost ofensatu dreptulu si libertatea basata in lege j 
a societății prin procederea arbitraria a numitului 
representatu politianu; nu se scie inse, ddca proce-' 
derea acdsta este numai o urmare a unei passiuni 
personale sdu provine din alte parti. Pdte se va 
face lumina mai tardiu! d.

Cultivarea meserieloru la Romani.
Discursu rostitu de cătra presiedintele Societății sodaliloru 
romani, d. Bartolomeu Baiulescu, cu ocasiuneâ 

productiunei dela 13/25 Aprile.
Dâmneloru si Domniloru 1 Se presenta înaintea D-v6stre 

adi pentru a patra 6ra unu numeru friimosu de juni romani, 
cari cu cativa ani înainte au parasitu parte colibele tierani- 
loru, parte casciârelâ suburbiiloru cetatii ndstre si au fost a 
plicati se invetie o munca, care se platesce mai bine si este 
mai usidra, mai rentabila decâtu ceea a parintiloru loru.. Au 
parasitu ocupatiunea paiintiloru loru : Agricultur’a, si in 
locu de a deveni simpli plugari seu lucratori de dî voiescu 
a ajunge meseriași iscusiți.

Astadi ii vedeți grupați câ Sodali iutr’o Societate si 
mane poimane ’i veți vede in atelierele loru proprii, câ 
măiestri, sporindu numerulu industriaeiloru romani si con- 
tribuindu la formarea clasei mijlocie, caro ne lipsesce si a 
cărei lipsa o simtimu atatu de multu. Domniloru 1 Ori co 
națiune, care este avisata numai la Agricultura si nu cul
tiva industri’a, este silita a romane in urm’a celorulalte na
țiuni vecine. Mai multu D-loru ! O atare națiune devine 
cu timpulu stapanita de natiuuile mai culte.

Agricultur’a unei tieri fara industria trebue se scada, 
căci cresceudu numerulu poporatiunei si neesistendu Industria 
si Manufacturi, unde cei sporiți se p6ta capetâ ocupatiune si 
adapostu câ astfelu se se maresca cautarea producteloru a- 
griculturei ; aceștia, cari se voru spori, voru deveni siliți 
vrendu nevrendu se remana seu simpli plugari seu mai ve- 
rosimilu lucratori de dî. Din aceast’a circumstare resulta 
unu detrimentu nemarginitu pentru puterea, civilisatiunea si 
averea unei națiuni; resulta impartirea bunuriloru, o eco
nomia mica si înmulțirea proletariatului. Unu poporu, care 
consta in partea cea mai mare din tierani cu o economia 
mica, nu pote nici candu se aduca cuantitati mai mari de 
producte, nici se de anse la cautare de fabricate. Fiacare 
individu este avisatu la productele sale proprii, cari le con
suma elu insusi.

Sub astfeliu de impregiurari nu se p6te desvoltâ nici
odată vre-unu comerciu de esportu mai mare si nici-odata 
națiunea aceea nu va pote se ai ba avantagiele imense, îm
preunate cu unu astfeliu de comerciu ; ci din contra o ast
feliu de uatiuue va slabi in puterile ei si cu cătu popora- 
tiunea ei va cresce, circumstanțiale voru deveni totu mai de
plorabile pentru ea.

Referintiele, cari le-amu atiusu aici in puține cuvinte 
— durere — se potrivescu acuratu la poporulu romanu. 
Cundsceti seraci’a, cu care se lupta tieranii romani si sciti 
prea bine, că partea cea mai mare din ei nu au nici atătu 
pamentu, incătu cu productele loru se ’si acopere necesitățile 
proprii. Bine, d-loru, ce va face unu astufeliu de bietu tie- 
ranu, candu va fi silitu a impărti peteculu de pamentu intre 
copii sei ?

6re nu va fi silitu a flamandi elu si cu ai sci sub ast
feliu de impregiurari ? Nu, va cugetâ cineva, ci adi mane 
parasindu tier’a parintiloru sei se va asiedia pe locurile gâle 
ale pamentului Regatului romanu ; der’ poimane, candu nici 
acestu refugiu nu va mai fi, ce voru face ? Voru deveni 
lucratori de dî, proletari. Si dre fiva sdrtea lucratorului de 
dî, a proletarului mai buna ?

Ne impune deci cursulu naturalu alu lucruriloru, dela 
care nu ne putemu abate, câ se lucramu si se sprigiuimu a 
scapâ fii poporului nostru de miseria, de proletariatu, si se 
le recomendamu, se-’i ajutamu a imbrațisiâ o cariera mai 
usidra, mai demna, mai rentabila si acea cariera, care este 
totu-deodata de importautia mare pentru progresulu nostru 
nationalu.

Consideratiuni de aceasta natura ne au condusu, candu 
amu infîintiatu Asociatiunea pentru sprijinirea invotiaceiloru 
si sodaliloru romani, pentru promoverea Meserieloru intre 
Romani." Cunosceti activitatea acestei Associatiuni din re
feratele făcute la alte ocasiuni; cunâsceti resultatele dobân
dite si sciti dificultățile multe, cu cari are ea a se luptâ. 
Deca făcu si aci amintire despre acest’a, este, fiindu-că nu 
voiescu se lasu se treca nici o ocasiuue fara se invocu me
reu concursulu, care merita si trebue datu unei întreprin
deri, ce are scopu atătu de inaltu si folositoriu.

Pentru sera de astadi ati fostu invitați Ddmneloru se 
Domniloru la o petrecere colegiale a unei Societăți formate 
din elementele create de Associ.atiunea, despre care Ve vor- 
biamu, Vi se da ocasiune a vede pe Sodalii romani ocu- 
pandu-se cu alte lucruri, care nu se tienu strinsu de me- 
seri’a loru. Câ presiedinte la aceasta Societate sum datoriu 
a ve vorbi inca căteva cuvinte despre valorea societății a- 
cesteia si despre importanti’a ce trebue atribuita petreceriloru 
de feliulu acest’a, pentru a uu fi intielose si interpretate 
reu. —

Domniloru ! Serguinti’a, munc’a si iscusinti’a trebue se 
fia devis’a acestora juni, căci dela munca si iscusintia de
pinde viitorulu loru. Ar’ fi inse gresitu a crede, că casti- 
gandu-si ei cunoscintiele rcferitâre la meseria loru au satis- 
facutu tuturoru conditiuuiloru, ce se receru adi pentru inain- 
tarea in carier’a loru. Meseri’a loru ’i aduce, D-loru in con- 
tactu cu 6meni, cu persdne, ce ocupa diferite positiuni in 
Societate si prin urmare este necesariu a cunâsce ecest’a So
cietate si necesitățile ei. Este de lipsa, se scia se tracteze 
cu drnenii, să ’si insusiâsca maniere bune si o purtare fina, 
că astufeliu se scia a atrage si fermeca, eara nu a respinge 
publiculu, cu care va veni in contactu.

Ve diceamu, că acești tineri au venitu din colibele 
tieraniloru si din Casciârele suburbieloru orasiului nostru, se 
invetie o meseria; câ invetiacei au muncitu di si nâpte in 
lucratoriile maiestriloru loru, ear’ timpnlu liberu au tre- 
trobuitu se’lu folosdsca spre a se instrui in cetire, scriere 
matematica si in alte obiecte de invetiamentu; cari se pre
dau in scâlele de meserii. Trebuie se le damu deci ocasiune, 
înainte de a deveni Maeștri de sine stătători, se cundsca si 
se scia pe deoparte, cum trebuie sâ se misce, se se porte in 
societate si cumu trebuie se tracteze cu âmenii' de alfa, sâ 
si desvâlte spirituln, se capete idei n6ue si să’si nobileze 
gustulu.

Nu este der’ nici decum de criticata, ci din contra de 
recomendatu, câ acești tineri, după ce cu dilele de lucru ’si- 
au implinitu esactu datoriele loru, in timpulu liberu din 
candu in candu se convină la olalta pentru o lectura, pentru 
a se distrage nobilu ; se traga din acâst’a foldsu si invetia- 
tura necesaria. Eata, D-loru, lucramu pentru promovarea 
meserieloru intre Romani aplicandu copii la feliurite meserii 
si scotîndu Sodali iscusiți; der’ ne cugetamu totu-deodata si 
la conditiunile, cari trebuescu împlinite, pentru câ in ade- 
veru, clas’a mijlocia, ce-o creamu, se pdta stâ alăturea cu 
clas’a mijlocia a celorulalte națiuni conlocuitârie. Noi trebue 
se procuramu poporului romanu o munca bine plătită, dera 
nu trebue se uitamu nici de chesti’a civilisatiunei, căci am
bele trebuescu poporului nostru. Terminandu, Domniloru si 
D-loru, Ve multiamescu pentru concursulu binevoitoriu, 
celu aretati intreprinderiloru de aceasta natura, rugandu-Vo 
a fi indulgenti fatia de productiunile, ce le veți audi asta 
sera. —

Diversa
(Delegați) la conferenti’a electorala dela 

12 Maiu au mai fost aleși din Ardealu : in cerculu 
Naseudului: Ioachimu Muresianu si loanu 
Ciocanu ; in cerculu Turdei: George Baritiu si 
Dr. loanu Rația; in cerculu Muresiu-Lu- 
d o s i u : Iacob Bologa, si Petru Vlass’a , in cerc. 
C i s n a d i e i: Die Macelariu si loanu Popescu, 
prof.; in O r a s t i a: Samuilu Popu adv, Laurianu 
Barcianu not. cerc.; in A i u d u : Nic. Solomonu, 
parochu, Ludovicu Ciato, adv.; in cerc. Hidrei: 
Beniaminu Pop, parochu, Iacobu Pop, proprietariu; 
in cer. D o b r e i: Dr. Lazar Petco, adv. Romulu 
de Crainicu, par. gr. or.; in cerc. Gernesi- 
g u 1 u 1: Ales. Tdrnaveanu, parochu, Galateonu 
Siagâu, parochu; in cerc. Viutiu de susu: 
Visarionu Romanu, direct, si Anania Moldovanu 
advocatu.

(Delegați pentru conferen- 
t i ’a generala.) „Luminatoriulu" din Ti- 
misidr’a ne spune, câ in conferenti’a alegdtoriloru 
romani din comitatulu Timisidrei s’au alesu urmă
torii delegați pentru conferenti’a generala dela 
Sibiiu :

1. In cerculu centralu : Becichereculu 
ra i c u: D-lu ppu Mei. Dreghiciu si Dl. Dr. Al. 
Mocsonyi. 2. In cerculu M o r a v i t i a (Ver- 
sietiu) : Ilustr. S. Dl. Georgiu de Mocsonyi si 
dlu loanu Becineaga advocatu din Versieti. 3. In 
cerculu Ritterberg: Ilustr. Sa. Dl Antoniu 
de Mocsonyi si P. Rotariu advecatu si redactoru.
4. In cerculu Cocota (Orczidorf): Dl Vicentiu 
Babesiu si Georgiu Lazaru advocatu din Vinga.
5. In Orasiulu Timisidra: Dl D. Eugeniu de Mo
csonyi si preotulu Iosifu Radniantiu. — După a- 
ceste alegeri, s’a facutu propunere a se alege unu 
comitetu centralu, permanentu, carele va comunicâ 
alegatoriloru ulteridriele concluse ale conferintiei din 
Sibiiu. Propunerea primindu-se s’au alesu: DD. 
Melitiu Dreghicin, G. Traila, Stefanu Adam, Pavelu 
Rotariu, Manuila Ungurianu, P. Anca, Dr. P. Va- 
siciu, V. Schelegian si V. Ighia."

(Sinodulu archidiecesanu) gr. 
or. se va deschide mane: Duminec’a Tomei, la Sibiiu 
si va durâ probabilu diece dile. Dorimu, câ lucră
rile lui se fia încoronate de celu mai frumosu 
succesu 1

(Casu de m d r t e.) Directorulu poștei de 
aici Franciscu Pongrâcz a repausatu alaltaeri 

| in etate de 51 de ani.



(B r. H a y m e r 1 e) ministrulu de esterne 
austro-ungaru a fostu decoratu de câ.tra Maiestatea 
S’a cu marea cruce a ordinului Sf. Stefanu.

(Nou a d v o c a t u romana.) Ni se 
scrie, că d-lu Petru T r u t i ’a din Bai’a de 
Crisiu a depusu la 26 Aprile a. c. censur’a de 
advocatu in Pest’a. Ilu felicitamu si ’i dorimu 
multu succesu in nou’a s’a cariera 1

(Juni i.) Mercuri spre sdra, câ in toti anii, 
unu publicu numerosu din t6te nationalitatile asteptâ 
sosirea juniloru călări, cari după o datina stravechia, 
serbdza acdst’a dî din septeman’a luminata printr’o 
frum6sa cavalcada. Călăreții, doi câte doi, imbracati in 
haine de serbatâre cu stindarte si cocarde tricolore 
împodobiți cu flori, urmandu suneteloru primitive 
si monotone ale „sântei surle“ (unu feliu de tram- 
bitia neperfectiunata) se cobâra „dintre petrii"; in 
Grâveru, oprindu-se in cale la trei cruci (crucea 
căpitanului, crucea din Prundu si crucea de 
sub Temp’a) unde se închina si canta „Christosu 
a inviatu !“ Intre călăreți se distingeau vreo 12 
inși imbracati in costumu nationalu albu, cu pene 
de curcanu pe căciulă si cu esiarpe tricolore, a- 
vendu in medilocu unu voinicu, care portă unu 
stindartu mare. Acesti’a sosindu in dreptulu pro
menadei din Grbveru s’au opritu puținu, salutandu 
publiculu si pe comandanții militari ai orasiului, 
cari se aflau intre spectatori, pre candu capel’a 
militară de cealalta parte cantâ unu marsiu fru
moșii romanescu. Stegariulu, d. George 11 i e s c u 
rosti cu acdst’a ocasiune câteva, cuvinte, pe cari, 
la rogarea lui, le publicamu aci. Elu dise:

„Prea stimati Domni si onoratu publicu; In numele 
acestei cete romane, care de secuii petrece diu’a de astadi 
serbatoresce in veselia, in numele tuturoru consoțiloru mei, 
că portatoriu alu acestui stindartu, cu bucuria dau multiamita 
mai antaiu atotputintelui D-dieu, mai departe dicu: se 
traiesca Maiestatea S’a Imperatorulu si Regele nostru Fran- 
ciscu losifu I cu tota curtea s’a ! Se traiesca Illustritatea 
s’a d-lu generalu si colonelu cu totu corpulu armatei ; Se 
traiesca si d-lu Ioanu Pedure, care totdeuna a fost cu pre
venire la asemeni prilegiuri, fara deosebire de naționalitate. 
In genere se traiesca si poporulu intregu la multi ani cu 
fericire 1 . . .“

(Felicitare.) In duminec’a Santeloru 
Pasci, la 6râ 1 d. p. Maiestățile Loru Regele si 
Regina României au pnmitu pe starostea si de- 
putatiunea corporatiunei birjariloru ruși din Bucu- 
resci, cari solicitaseră onârea de a presenta, îm
preuna cu panea, sarea si ouele roșii tradiționale, 
o adresa de felicitare pentru proclamarea regatului 
României. Maiestățile Loru, bine-voindu a ciocni 
oue roșii cu unii dintre delegați si a le adresa di
ferite cestiuni atingâtdrie de .starea meseriei loru, 
le-a esprimatu multiumiri pentru felicitările si ură
rile esprimate in acea adresa.

(U t i c a vechia.) Ministrulu instrucțiunii 
publice si a beleloru arte din Franți’a a tramisu in 
1880 o comissiune arheologică in Tunis, care a 
esecutatu săpături la Utica, orasiulu, unde Catone 
de Utica s’a ucisa spre a nu cadd de viu in 
manele lui Cesar. S’au descoperitu mai multe de 
500 obiecte si 800 vase romane, inscriptiuni f6rte 
interesante, bratielete, monede rare, mai alesu 
mosaicuri admirabile in unu palatu de senatoru ro- 
manu. Asemene s’au descoperitu mai multe sute 
de lampe romane.

(Caracterulu Chiotiloru.) Toti Chiotii sunt blajini 
din fire, aplicați spre negotiu si se gandescu la castigu. 
Economi peste mesura, cadu in sgarcenie. Cumpatati, cu 
simtiulu familiei desvoltatu, au puțina invetiatura; cu tote 
silintiele popiloru, invetiatur’a primara n’a risipita indestulu 
vechi’a ignorantia. Cea mai mare parte din tierani nu ’si 
sciu verst’a si n’au stătu civilu. Toti seu mai toti, chiaru 
in clasele luminate, credu in strigoi, in farmece si in blas- 
teme. Spune unei femei insaicinate, că cutare e in pata; 
deca nu vei adaugă: „Se te ferească D-dieu!“ ’i vei pri- 
cinui nenorocire. Audi ămeni seriosi, că te sfatuescu, se te 
feresci de deochiu. Deca spui unui omu: „Ce copilu fiu- 
mosu ai1“ si nu scuipi indata peste mititelu adaugendu : 
„D-dieu se’lu ferească de deochiu!“, ești banuitu că vrei reu 
copilului si consideratu câ dusmanu alu familiei. Se nu 
pronunți nici-odata numele Diavolului: n’ai dreptulu se’lu 
pomenesci decătu cu vorbele: „afara d’aci“. Fia-ce sfanta 
seu sfantu are misiunea d’a usiura d'unu reu anumitu pe cei 
ce se răga lui. Asia: sf. Elefterie (eleuteria, liberarea) pre- 
siede la nasceri; sf. Simion, (semeionu, semnu) apera pe 
copii de pet9 seu le da pete; sf. Fotiu (phos, lumina) vin
deca bălele de ochi s. a. m. d. Unu felu de paganismu 
crestinatu. Din 350 de dile ale anului, a p r 6 p e 200 
sunt serbatori: deprindere fărte funesta, mai alesu 
clasei muncităre, care, sub cuventu de obiceiuri creștinești, 
nu lucrează nici jumetatea anului si petrece mai tote dilele 
de serbatore in cârciuma si in cafenele. Si fiinducă muerile, 
din partea loru se gatescu, in dilele astea, cu rochiile loru 
cele mâi frumăse, urmeaza scădere de venitu si cheltuiala 

indoita. Chiotiloru le place mas’a, musica, joculu si totu 
felulu de petreceri. In numerăsele loru serbatori, fia-ce satu 
isi are patronulu, care atrage multi caletori. După liturghie, 
nu se gandescu de cătu la mancare, la beutura si la jocu. 
Viuulu si gelosi’a ’i aprinde, de se iau la bataie căte-odata 
pena la sânge. Joculu (sirto), condusu de-o musica tur
ceasca, care are dulcetia ei, semena incatuva cu unele 
hore de peste munții noștri. Barbati si femei se 
ținu de mana; apoi o parechia. se desface din lantiu si 
jăca dinaintea celoru alti. Barbatulu trebue se de dovedi 
de generositate in timpulu jocului; s’apropia de lautaru si 
’i lipesce pe frunte o moneda; cu catu dantiuitărea ’i place 
mai multu, cu atătu vinulu seu racliiulu ilu face mai gene- 
rosu, cu atătu mai multe monede se lipescu, cobzarulu nu 
se plânge. Music’a canta, pena ce petrecerea se tulbura, 
ceea ce se iutempla desu. Multe neajunsuri le aducu săr
bătorile. „Aleg."

Cu 7 Aprile st v. 1881 s’a iDceputu unu nou 
abonamentu la

GAZETA TRANSILVAHIEL
rr

/J
Esemplare complete dela inceputulu 

anului 1881 se mai afla.

Cursulu la bcirs’a de ’VT'ien.’a
din 29 Aprile st. n. 1E81.

Reni’a de auru un- împrumutata cu pre-
gara .... 117.30 miu ung. . 118.25

împrumutata cailoru Dosurile p. regularea
ferate ungare . . 132 25 Tisei si a Segedin. 111.30

Amortisarea datoriei Rent’a de harthia aust. 78.70
cailoru ferate de ostu n do arginuu „ . 79.40
ung. (l-a emissiune) 91.50 „ de auru n 95.85

dto. (Il-a emissiune) 106.80 Dosurile din 1860 . 132.—
dto. (ill-a emissiune) 94.75 Âctiun ile bancei austr.-
Bonuri rurale ungare 99.25 ungare 840.—
dto. cu cl. de sortare 97.25 „ bancei de credita
Bonuri rurale Banat- ungare 336 —

Tim’s. . . . 97.— „ bancei de creditu
dto. cu cl. de sortare 9.6— austriaco . 333.—
Bonuri rurale transil- Argintulu • —.—

vane . . . .97 — Galbini imperatesci . 5 54
„ croato-slav. . . 98.— Napoloond’ori 9.32’L

Despăgubirea p. dijm’a Mărci 100 imp. gorm.. 57 55
de vinu ung. . . 96.50 Dondr a . 117 79

Cursnlu d. e Bucur esci
dela 16/28 Aprile 1881.

Valori Scadenti’a Cu- 
pâneloru

Cum- 
pera Vinde

5°/o Rent’a Romana..............
6% Oblig, de Stai, converi.

l Apr. 1. Ort. 83.— 84.—

rurale ................................. 23 Ap'-. 23 Oct. 100.— 100.’/2
8°/o Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul. 107.— 107.1/,
6°/0 Oblig, căiloru fer. rom. 1 Iuliu —.—
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 lai. 1 Ian. 106.— 106.’/o

102.’/27°/0 „ „ urbane idem 102 —
8°/o Imprum. municipalu . . 
Obb’g. casei de pensiune (lei

idem 105.— 105-7,

300, dobânda 10 lei). . . i Maiu 1 Nov. 225.— 230.—
Dosuri municipale (20 lei) . . cu premie 28 — 28.72
Acg. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. 635.— 650 —
Auru contra arginta............. 1/

12 1
Auru contra bilete hipotec. . 1/2 1
Auru contra bil. de Banca nat 72 1
Florini Val. Austr. ^ . . . 2 14 2.16

>

—1 nio.i
-oy VBuinu uino'H is
■y aq.ui'Bii inul lupis 
-oo tve ofiooiqo 09 ețpj;

o p I
.2

; 1-

£ ce v

fie

rrt ’-S 
o

ti 4J o y 
• • 7 $->

cd 3

1

■5'° -S

O o o 
QCC

ti s -
-*j m e> p-i o Pu p

T3

5 E ,-K «u. l. 'ti

ffl <D -3 -t-=a a
.5 <e !s

03
• r-4

8
• ® CJ 

■S

cS ~

"■O
3

pq •£» t*
a R , c.z-

.Z5 o • o
5 S

r
S

•K ffl S « £ 
'■S 3 B 
h -g « ci 
â'bjjE-i g

R CS

03 
pO r—< R

•—î H w M y

Editam: Iacobu Muresianu. Redactam responsabilii

Tipografi’»: Ioanu GBtt si fii a Henriflu.
Dr. Aurel Muresianu.

C. r. escl. priviliglatu 7—10

Tacâmu de masa Pâtentu-Ornatu.
Tac am ulu-Patentu-Ornatu este celu mai nou, ele

ganta si celu mai bunu pentru intrebuintiarea de tote dilele. 
Este neaparatu cea mai frumosa împodobire pentru fiacare menagiu. 
Fiacare bucata din tacamulu mai josu notatu este ornata cu câte 
o imitatiune de petra scumpa, precumu: A m e- 
thyst, Opalu, Saphir, Rubinu, Smaragd etc. 
Tote aceste obiecte suntu fabricate dintr’unu metalu de totu albu, 
câ argintulu, care chiaru după intrebuintiare de mai multi ani ’si 
couserveza colorea argintului, pentru care se garanteza 
10 ani. Urmatorele 24 bucăți Tacâmuri-Patentu- 
Ornate costa la olalta numai fi. 3.75 si adeca:

6 Bucăți Cutîte de masa-Patentu-Ornate.
6 „ Furculitie de masa-Patentu-Ornate.
6 „ Linguri de masa-Patentu-Ornate.
6 „ Linguritie de cafea-Patentu-Ornate.

Laolalta 24 Bucăți pentru pretiulu admirabilu eftinu numai de 
a O K pro lenga Garanti’a bunei cualitati si că

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

Comandele se efectueza prompta si consciintiosu contra 
rembursa (Nachnahme) seu dupe tramiterea baniloru si scri
sorile suntu a se adresa la

ZBIu-A-TT &Z Depositori generali,
Vien’a, I, Heinriclishof.

Sute de scrisori de multiamire si de recunoscere zăcu in 
biroulu nostru spre convingerea publica. Imitarea si 

falsificatiunea se va pedepsi pe calea legei.

„ALBINA"
Institutu de creditu si de economii.

In sensa'u conclusului adunării generale din 
29 Martiu a. c. a societ’tii ndstre, alu optuld 
cuponu dela acțiunile institutului nostru scadietoru 
la 1 Iuliu 1881, se va rescumperâ dela achsta dî 
la cass’a n6stra in Sibiiu cu 10 florini, si până 
atunci inse se escoinptdza acelu cuponu la cass’a 
ndstra de adi încolo, ori-candu adeca se rescum- 
para pre lenga subtragerea intereseloru de 6°/0 pe 
timpulu până la 1 Iuliu a. c.

Sibiiu 10 Aprile 1881.

2—2 Direcțiunea institutului.
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