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Nr. 66 Joi, 11 23 luniu 1881
Cu 1 /uhu st. v. 1881 s a inceputu unu nou 

abonamentu la

„GAZET'A TRANSILVANIEI/
Rogamu pe On. Domni prenumeranti ai fdiei 

ndstre, a grăbi cn inoirea abonamentului pe se- 
mestrulu alu II-lea.

Domnii noui abonanti sunt cu deosebire rogati 
a ne tramite adressele d-loru esactu, aratandu si 
post’a cea mai aprope de loculu, unde locuiescu.

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

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

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

pentru Austro-Ungari’a cu post’a: pe trei luni 
2 fl 50 cr., pe si6so luni 5 fl., pe anu 10 fl.,

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

Brasiovu, in 22/10 luniu.

Poimane in 24 1. c. se incepu alegerile pentru 
diet’a ungurdsca. Credemu că, până in momentulu 
de faQia li s’au impartasitu tuturoru alegbtoriloru 
romani din Ardealu si tidr’a ungurdsca decisiunile 
conferentiei ndstre dela Sibiiu. Nu ne facemu ilu- 
siuni in ceea ce privesce strict’a observare a aces- 
toru hotariri. Forti’a si coruptiunea de-o parte, 
egoismulu si negliginti a personala de alta parte, 
voru duce pe multi alegbtori din sinulu nostru pe 
cărări prăpasthidse. Contra fortiei si a coruptiunei 
este greu a luptă, pentru că lupt’a se pdte porta 
numai cu medildce legale si ce. voru folosi tdte 
apelările, că să se respecte legea, fagia de aceia, 
cari, chiamati fiindu a supraveghiâ esecutarea ei, 
o calea insisi in pecidre, lovindu in fația ori-ce 
serntiu de moralitate si de dreptate ? Egoismulu 
si negliginti’a individuala ce se arata intre noi 
Romanii se pdte inse combate mai usioru si suc- 
cesulu va depinde in cele mai multe cașuri dela 
energi’a conducbtoriloru noștri naționali.

Sb nu ceremu niciodată impossibilulu. Ddca 
cineva a negligeatu mulțu timpu o intreprindere 
nu se p6Le așteptă dela densulu că intr’unu siu- 
guru anu se pună la locu ceea ce a perdutu in
tr’unu siru de ani. Numai impregiurari estraordi- 
nare favorabile potu se producă asemeni minuni. 
Se-o spunemu sinceru, aventulu si direcțiunea se- 
ridsa ce a luat’o mișcarea ndstra naționala in anulu a- 
cest’a era de lipsa se-o ib inca de multu, celu puținu 
dela 1869, candn au trebuitu sb se tredidsca toti 
cei ce au fostu ainagiti la 1865. Conducbtorii 
noștri, despre cari nu se pdte dice că n’ar’ fl cu- 
noscutu gravitatea situaliunei poporului romauu din 
aceste tieri, erau datori a sustiend si nutri prin 
lupta continua, energidsa si concentrica moralulu 
natiunalu in poporu. Facut’au ei acdst’a pretu
tindeni si necurmatu dela 1865 inedee ? O scimu 
si-o semtimu fdrte bine cum s’a lucratu in acdst’a 
lunga perioda pbna astadi. Din nenorocire „acti
vitatea" unora a fost prea langeda si di visata, ear’ 
„passivitatea" celorlalți n’a fost destulu de ener- 
gidsa, si ea ajunse cu timpulu chiaru intr’unu stadiu 
in care se potea numi mortardtia.

Ddr’ se lasamu trecutulu. Far’ de aceea nu 
mai poternu se diregemu nimicu la elu. Ne este 
possibilu inse si suntemu datori a indreptâ pașii 
noștri in viitoriu asia, că resultatulu celu vomu 
dobândi se fla mai favorabilu, mai demnu de noi 
si mai corespundietoriu grelei ndstre stări. A 
ndstra firma credintia este, că direcțiunea ce a 
luat’o afacerile ndstre naționale dela conferenti’a 
generala din estu anu inedee ne va duce la scopu 
ddca ne vomu implini datori’a ndstra naționala,

fiacare la postulu seu, toti in strinsa intielegere 
si solidaritate.

Scirile ce le primimu din diferitele tieuuturi 
locuite de romani ne sunt cea mai viua dovdda, 
că la noi se recundsce adi in generalu necessitatea 
unei- lupte combinate, mai energice si mai solidare, 
precumu si a unei organisatiuni mai bune a fac- 
toriloru de potere naționala. Acdst’a convicțiune 
a cuprinsu adi intrdga societate romandsca din Ar
dealu si Ungari’a si ea va aduce negresitu fructele 
sale salutare.

Resultate vomu avd ddca vomu procede cu 
curagiu si cu energia pe calea, pe care amu apu- 
catu, ddr’ se nu ne asteptamu la resultate prea 
mari. Celu ce se urca pe unu munte se nu crdda 
ca ’lu va sui prea iute, căci curbndu se va convinge 
de contrariulu, si urmarea va fi o descuragiare, 
care ’lu va face inca sb se intdrea Ia jumetate 
drumulu.

Asia si noi Romanii. Se nu ne descuragiamu 
ddca ici colo vomu suferi unu desastru, ci se ne 
gandimu mai bine la aceea, că si noi purtamu viu’a 
si se ne semtimu inca si mai multu impintenati 
spre lupta neobosita, că se ajungemu, intr’o di a- 
colo, incătu se dicemu cu mandria, că nu esista uuu 
sufletu de Roman u,. care se nu fi urmatu asia, 
precum i-a fost presrrisu de cătra aperatorii inte- 
resseloru si a esistentiei poporului romanu.

Voi toti căti luptati pentru drepturile naționale 
nu ve descuragiati, ddca veți vedd că naval’a, ce-o 
dă inimiculu asupra-ve, va face se cada unulu sdu 
altulu din apropierea vdstra. Fiți tari la sufletu 
nu ve clatinati in lupta, căci cu curagiu si cu 
credintia de feru in stdu’a poporului romanu veți 
învinge tdte pedecele, si a vdstra va fi victori’a 
care ve va incoronă tdte ostenelele si ve va aduce 
binecuventarea posterității 1

Z=> ZE3 ZuTT I
Cătra alegătorii romani din Brasiovu si comitatu.

Alegători!
A venitu la cunoscmti’a comitetului 

centralu de acțiune din acestu comitatu 
faim’a, ca unii dmeni, puși de partidele 
neromane, s’ar’ incercâ a seduce pe alege- 
getorii romani si a-i conduce la alegeri 
in favorea candidatiloru acestora partide.

Acestu comitetu centralu, ingrijatu de 
onorea si disciplin’a partidei naționale, ve 
face atenti la conclusele luate de adunarea 
naționala, tienuta in Sibiiu, precumu si la 
conclusele luate de adunarea generale a 
alegetoriloru romani din acestu comitatu, 
tienuta in diu’a de Rosalii in Brasiovu. 
Aceste concluse precumu scitisuna: „Ro
manii din Ardealu nu i-au parte 
la alegerile din acestu anu."

Dreptu aceea comitetulu vostru ve in
vita, se nu ve lasati a fi amagiti de ni
menea si se ve tieneti cu santiania de 
aceste concluse.

Brasiovu, in 11/23 luniu 1881.
Comitetulu centralu de acțiune. 

Mișcările electorali.
„Unu ventu aspru sufla prin campani’a ndstra 

electorala; contrarii no au facutu plăcere ddmna 
de multiamire, de a ne contrapune candidați de 
ai loru, — acuma poternu si trebue se ne mesu- 
ramu puterile, acumu voimu si t r e b u e se ara- 
tamu, cine este domnu in casa, in vechiulu Bra

siovu. ..." — Cu aceste cuvinte imflate introduce 
organulu Sasiloru brasioveni „Kronstădter Ztg. “ 
scirea, că guvernamentalii unguri din Brasiovu ar’ 
fi alesu intr’o adunare secreta, tienuta Duminec’a 
trecuta, de candidați unguri in contra candidatiloru 
sasi, pe advocatii Mayer si H a r m a t h si pe 
iuspectorulu de scdle K o o s. Ddca Ungurii de 
aici au crediutu de bine a alege contracandidat 
din sinulu loru, acdst’a ii privesce pe ei, cătu 
pentru Romani apoi „Kronst. Ztg." scrie fdrte 
bine, care va fi atitudinea loru la alegeri, dedrace 
a publicatu hotarirea adunarei electorali romane 
comitatense. Sașii mai sciu si aceea, că deorace, 
conformu hotarirei acesteia Romanii nu voru merge 
la urna seu ddca si numai o parte mare din ei nu 
va merge, numai pdte fi pentru candidați nici o 
temere, că voru fl maiorisati.

De aceea face o impressiune pocită, că orga
nulu Sasiloru se imfla asia de tare in pene fația 
de candidatii Unguri si le striga, că Sașii „voru 
dovedi cine este domnu in vechiulu Brasiovu". Se 
vede, că prudenti’a si circumspectiunea multu lau- 
data a parasitu cu totulu pe Sașii noștri, cari prin 
asemeni esclamatiuni se inaltia numai la trdpt’a 
siovinistica a conțrariloru loru. Sașii noștri ar’ 
face mai bine a se margini la lupt’a energica pen
tru reesirea candidatiloru loru, si a nu mai jidari 
pe conlocuitorii loru de alta naționalitate prin a- 
ceea, că voru se jdee pe „domnii" Brasiovului, 
intr’unu modu atătu de provocatoriu. Credemu, că 
timpulu, candu potea se dica Sașii, că sunt sta- 
pănii absoluti privilegiati ai acestui orasiu, a tre- 
cutu de multu si astadi credemu, că numai despre 
totalitatea poporatiunei Brasiovului s’ar’ potd sus
tiend, că este ddmna in cas’a s’a, ear’ nicidecum 
despre o fracțiune a ei. Ddca Sașii sunt si as
tadi cei mai influinti in comuna, apoi acdst’a posi- 
tiune a loru le impune si îndatoriri fația de lo
cuitorii de alta naționalitate, cari formdza dude din 
trei parti ale poporatiunei ; anevoie voru potd inse 
satisface acestoru îndatoriri, ddca le voru aruncă in 
fația celorlalți cu ori-ce ocasiune, că „noi Sașii 
suntemu domnii!" Sapienti sat s!

Ungurii, ni se spune, ar’ voi se aldga cu aju- 
toriulu Romaniloru, ddr a trecutu baba cu colacii; 
Atragemu numai atențiunea cetitorilor u asupra 
apelului de mai susu.

Alegerile in comitatulu Fagara- 
s i u 1 u i păru a fi destinate a scdte pe d-lu 
Tisza Kâlman din o fdrte neplăcută situatiune. 
Lucrulu sta astfeliu, că candidatulu de deputatia 
din cerculu electoralu, alu cărui centru e Fagara- 
siulu insusi, Bodr Anti este celu mai betrauu dintre 
mamelucii d-lui Tisza. Ddca acestu renegatu nu 
va fi alesu, atunci nou’a camera ungurdsca pdte 
fdrte usioru sb se afle in neplăcută necessitate de 
a-se constitui sub presiedinti’a provisoria a unui 
deputatu, care se nu apartiena taberei mamei uciloru 
guvernamentali, ceea ce ar’ fi de siguru unu lucru 
fdrte neplacutu pentru maiestrulu Tisza. De sine 
se intielege, că organele politice din comitatulu Fa- 
garasiului, cari sunt instrumente drbe in man’a 
creaturiloru guvernului tisaianu, se opintescu din 
resputeri a scdte din urn a electorale pe archima- 
meluculu guvernamentalu Bodr Anti. In scopulu 
acest’a administratiunea politica prin o trasetura 
de condeiu a revocatu unele dispositiuui politiane 
relative la carciumaritulu boerescu, pe cari pbna 
acum toti boerii din tidr’a Oltului trebuiea se-le 
respecteze.

Candidatulu mamelucu, precum suntemu infor
mați dintr’unuisvoru demnu de tdta încrederea s’a- pre- 
sentatu înaintea boeriloru proletari romani, alegbtorii 
sei, in protiapu cu o decisiune a administrați unei 
politice, care da voia boeriloru se deschidă toti 
cărciume. Bucuri’a si entusiasmulu provocatu intre 
alegbtorii boeri prin aedsta buna veste, adusa loru



de candidatulu mamelucu, este mare. Cu t6te aceste 
mameluculu guvernamentalu sta fărte reu, de6race 
orasiulu Fagarasiu, unde sunt cei mai multi ale
gatori, este pentru candidatulu opositionaluKapacsâny 
unu altu renegatu romanii. Mameluculu guverna
mentalu va reesi numai, dăca ar’ votâ, si romanii 
din Branu.

Asteptâmu si pretindemu, cil fruntașii romani 
din cornitatulu Fagarasiului, — care a fost repre- 
sentatu la conferenti’a dela Sibiiu, unde, cu con- 
cursulu delegatilo.ru romani Fagarasiani, s’a hota- 
ritu câ Romanii ardeleni se nu a 1 ă g a, — 
se ’si faca datori’a pe deplinu si se nu lase, câ 
poporulu se fia sedusu a merge la urna. Alega
tori romani! Paziti-ve de a calea in piciăre nesce 
concluse, pe care ori-ce romanu cu anim’a la lo- 
culu ei are sant’a datoria de a-le respectă cu cea 
mai mare santiania 1

Din Z e 1 a u, capital’a comitatului S e 1 a g i u, 
ni se scrie cu dat’a 19 Iuniu despre acțiunea Ro- 
maniloru de acolo urmatăriele:

„Delegații din Selagiu, reintorc6ndu-se acasa 
dela adunarea dela Sibiiu, au conchiamatu in tOte 
colegiile electorali pe alegători la adunare si le-au 
comunicatn si esplicatu conclusele conferentiei ge
nerale Sibiiane. In adunările memorate ale cercu- 
riloru electorale s’au formatu cluburi, respective co
mitete esecutive cercuali si comunali. Terminandu- 
se adunările cercuali s’a convocatu o conferenția 
generala pentru intregu Selagiulu pe diu'a de 15 
1. c. in Sîmleulu Silvaniei, in care conferenția s’a 
deliberatu, că părțile anecsate din 
Transilvani’a la colegiile electorali Sela- 
giane se nu participe la alegeri. 
Apoi s’a alesu unu comitetu generalu esecutivu din 
cinci membri : Georgiu Popu, Alimpiu Băr
boi o v i c i u, Dr. Ioanu N i c h i t ’a, Teo- 
doru P o p u si Demetriu S u c i u, pentru 
conducerea trebiloru electorali ale intregului co- 
mitatu.

In intregu cornitatulu' Selagtului numai cerculu 
Cehului are maioritatea absoluta a voturiloru ro
mane, deci uumai in acestu cercu s a candidatu ro
manu, in persău’a fostului deputatu G e o r g i u 
P o p u, a caruia reesire se păte dîce sigura; in 
celelalte cercuri candidați romani nu sunt, pentru 
că acolo maioritatea voturiloru nu o au Romanii."

Credemu, că ar’ fi fost mai corespundietoriu, 
dăca Selagianii ar’ fi candidatu pretutindeni Ro
mani, si dăca le-ar’ fi datu voturile loru, fara a 
mai caută la aceea, că ăre potu fi aleși cu maio- 
ritate său nu. Acăst’a si pentru aceea ar’ fi a se 
face, pentru că se nu păta nimenea sustienă, că a- 
legătorii romani ’si-au datu voturile loru strai- 
niloru.

Dela L u g o s i u primimu urmatărele infor- 
matiuni: „Adunarea alegătorii oru din cerculu Lu- 
gosiului, ce se tienîi in 14 1. c., s’a constituitu de- 
finitivu pe bas’a programei dela Sibiiu că partida 
naționala romana si a alesu din sinulu seu unu co
mitetu esecutivu electoralu compusu din 17 membri 
Comissiunea insarcinata de a oferi candidatur’a d-lui 
Dr. A. Mocsonyi impartasi apoi sensărea, ce a a- 
dresat’o acest’a alegetăriloru romani din Lugosiu, 
prin care refusa candidatur’a. Adunarea luă la 
cunoscintia cu părere de reu refusulu d-lui Mo
csonyi si in fați’a lui maioritatea se declară pentru 
abstienerea totala dela alegeri. S’au redicatu voci, 
cari au cerutu respectarea stricta a concluseloru 
conferentiei dela Sibiiu, cu atătu mai multu, cu 
cătu in cerculu Lugosiului trei din patru părți ale 
alegătoriloru sunt romani, inse n’au reesitu."

Marturisimu, că nu potemu aprobă hotarirea 
luata de catra alegătorii Lugosiani. D-lu Mocsony 
a pututu se nu primăsca candidatur’a din motive 
fărte ponderăse, inse acăsta impregiurare nu a 
potutu liberă pe Romanii din Lugosiu de obliga- 
mentulu, ce ’lu au fația cu votulu conferentiei națio
nale, nici atunci, candu siansele pentru reesirea unui 
altu candidatu romanu ar’ fi fostu mai rele, decătu 
acele ce le ar’ fi avutu eventualu d Mocsonyi!

Cronic’a evenimenteloru politice.
Cris’a ministeriala din Bucuresci a luatu 

unu grabnicu sfărsitu. După ceilalți miniștri a 
demissionatu si d. Dimitrie Bratianu. In siedinti’a 
de Luni d. P. Gradisteanu a propusu si senatulu 
a primitu o moțiune, prin care se multiumesce 
dlui Dim. Bratianu pentru abnegatiunea s’a in 
situatiunea actuala si se propune că presiedintele 
se arate Regelui, că dorinti’a Senatului e, se biue- 
voiăsca Maj. S’a se chiame la carm’a tierii pe d. i 
Ioanu Bratianu, care a sciuta se-o con-1 

duca prin atatea dificultăți si a sciutu se impli- 
născa unu programu triumfalu, si care „singuru 
ar’ potă se mai coraplecteze si ce a mai remasu 
din acelu programu."

Regele a datu ascultare acestei doriutie. Se 
anuntia, că Maiestatea S’a consultandu pe d-nii 
presiedinti ai Parlamentului si pe fostulu ministru 
presiedinte, a insarcinatu cu formarea cabinetului 
pe d. I o n u Bratianu. Ministerulu s’a for
matu Mercuri si la 5 si jumotate ăre a si prestatu 
juramentulu in modulu urmatoriu :

Presiedinte alu consiliului si ministru de finance 
d. I o n u Bratianu. Interne, d. C. A. 
R o s e t t i. Afaceri străine, d. Statescu. 
Resboiu, ad-interim d. Ion Bratianu. 
Iustitie, d. F e r i c h i d e. Lucrări publice, d. 
D a b i j a. Culte si instrucțiune publica, d. 
Alesandrescu Urechi a.

Irritatiunea, ce cuprinsese spiritele politice in 
tăta F r a n ț i a si cu deosebire in Paris. in 
urm’a respingerii legei electo
rale celei năue in senatu, s a mulcomitu fărte 
tare in dîlele din urma. Acăst’a se vede in deo
sebi din discursulu.celu dibaciu si plinu de multu 
tactu politicu, ce l’a pronunciatu ministrulu-pre- 
siedinte Jules Ferry la Epinal. Iu dis- 
cursulu, care produse unu mare efoctu asupr'a 
asistentiloru, d-lu ministru caută in deosebi se 
restabilăsca intre fracțiunile partidului republicanu 
uniunea, ce ultimele intemplari din senatu a sgu- 
duit’o intr’unu modu, simtitoriu. Elu arata repu- 
blicaniloru, că dinsii au numai doi dușmani: pe 
monarchistii si pe radicalii intransigenți si că po- 
litic’a loru la viitorele alegeri pentru camera trebue 
se fia imputinarea representan- 
tiloru acestoru du6e partide, 
pentru a face cu totulu nepericulăsa o eventuala 
coalitiuno intre: negrii albi si roșii. 
Presiedintele republicii d. Jules Grăvy inca ’si dă 
silinti’a a impaca spiritele cele irritate prin o pășire 
cu totulu reservata si plina de tactu. In Vinerea 
trecuta s’a presentatu la densulu o deputatiune de 
deputati in frunte cu d. Lisbonne, care ’lu invita, 
se întreprindă o calatoria in sudulu Franției. 
Presiedintele respunse ăspetiloru sei, că situatiunea 
generale a tierii este de totu escelenta si că viic6- 
rele alegeri voru fi de siguru unu stralucitu nou 
triumfu pentru ideile republicane. Ce se atinge 
de o calatoria in sudu n’are de gandu s’o între
prindă. Cu tăte că ar’ dori din anima se păta 
face o visita simpaticeloru populatiuni din Marsilia 
si Montpellier, totuși astadi n’o pote face acăst’a, 
deărace -dușmanii republicii n’ar intardia a inter
preta unu asemenea pasu, că o manopera electo
rale. „In presăr’a alegeriloru generali," dise d-lu 
J. Grăvy, „sunt datoriu chiamarei mele constituți
onali să nu parasescu Parisulu său celu multu se-’lu 
parasescu numai pentru a merge la Mont-Sous- 
Vaudrey" (proprietatea s’a privata.)

Relatiunile intre cele duăe ramuri mai puternice 
ale gintei latine intre Francesi si 
11 a 1 i a n i devinu in urm’a evenimenteloru din Tunis 
totu mai regretabile. Din M a r s i 1 i ’a se 
anuncia, că la intrarea triumfale in orasiu a unei 
divisiuni de armata, ce se întorcea de pe campulu 
de lupta din Tunis, de pe balconulu casinei italiane 
s’au auditu, pe candu trecea armat’a p’acolo, 
flueraturi si neplăcutele strigate de „ă bas la 
France" (josu cu Franți’a). Aceste regretabile 
strigate au produsu o mare inversiunare in popu- 
latiunea francesa, astfeliu, că s’ar’ fi intemplatu 
de siguru lucruri de totu triste, dăca politi’a nu 
intrevenea la momentu, că se apere localulu, unde 
se afia casin’a italiana, de a nu fi prefacutu in 
prafu de furi’a poporului, vatematu in cele mai 
scumpe sentimente ale patriotismului seu. Cu tăte 
silintiele, ce si-a datu politi’a si administratiunea 
locale, totuși n’a pututu impedeca ciocnirile sango- 
răse, ce s’au intemplatu deja inca in aceea săra si 
a dău’a di intre italiani si francesi.

Aceste ciocniri au trebuitu se fia fărte vehemente, 
de vreme ce ultimele sciri din Marsili’a, ne spunu, 
că mai multe persăne au remasu 
m ă r t e, ăra altele mai multe se afla greu ranițe. 
Cu tăte că la asemenea ciocniri sangerăse nu li se 
păte atribui, cine scie ce importantia politica, totuși 
nu se păte nega, că ele sunt o fărte trista dovada 
despre marea inversiunare ce domnesce intre italiani 
si francesi, de candu aceștia au intrata in Tunis.

Din Petersburg se scrie, că revolutiunarii 
n i h i 1 i s t i adresara dilele aceste o noua 
proclamatiune imperatului Alessandru III, 
in care ’lu conjura „pe totu ce are mai santu, 
iubitu si mai scumpu", că se pună in fine in lu

crare reformele politice si economico-sociale promise 
inca de reposatulu imperatu Alessandru II si po
menite si in manifestulu datu de imperatulu Ales
sandru III in 11 Maiu; să se pună cu totu 
adinsulu pe stărpirea promisa a minciunei si a 
jafului si se nu lasă lucrurile se vina păna la estremu.

Pasagiele cele mai blânde ale acestui documentu 
sunt: „A repetît’a ăra si păte că pentru ultim’a 
ăra ne adresamu cătra Tine stapanitoriulu a mi- 
liăne de sclavi rusesci; Eliberăza-i odata pe aceștia 
de tirania, de insuportabilulu jugu rusinosu, care ne 
incovăie deja de secuii iutocmai că pe nisce vite 
fara graiu ! Eliberăza-ne de miserabilii Tei satrapi, 
de hait’a birocratica, care infectăza si ruinăza in- 
trăg’a năstra tiăra; de funcționarii talhari si jefui
tori, cari nimicescu totu ce posedemu si ne reducu 
la sapa de lemnu atătu fisicesce cătu si moralicesce; 
de falșii cultivatori ai poporului, cari ne ucidu 
spiritulu! Noi amu orbitu de celu mai estremu 
intunerecu, ce domnesce astadi in tiăr’a năstra; in 
atmosfer’a cea infectata ni-se innăca resuflarea, 
năue ne trebuesce spațiu, lumina, libertate! , . . 
In urm’a așteptării si a sperarii de secuii tăte. 
sperantiele năstre sunt inveluite in intunerecu si 
au devenitu nisce monștri apocaliptici. . Pro- 
clamatiunea, care se incheia cu amenintiarea, că 
imperatulu, dăca nu va împlini nici de astadata 
dorintiele partidului nihilistu, va fi omoritu dim
preună cu intrăg’a s’a familia si cu toti consiliani 
sei, a fostu imprastiata in mii de esemplare printre 
poporu.

Diariulu „Național Zeitung" dice, că in curendu 
se voru intempla schimbări in sferele oficiali din 
Petersburg. Candidatur’a d-lui Ignatieff la 
successiunea betranului Gor- 
c i a c o f f la ministrulu de esterne devine din ce 
in ce totu mai seriăsa. Se dice, ca insusi betranulu 
cancelaria agităza multu pentru acăsta candidatura, 
deărace numai in acestu singuru scopu s’a reintorsu 
la Petersburg dela băile, unde se afla pentru a-mai 
lungi după putintia flrulu vieții sale, care este 
aprăpe de a-se rupe! Guvernulu germanii pena 
acumu se tiene cu totulu in reserva fația de opin
tirile ce se făcu, pentru a face din marele intri
ganta Ignatieff unu mare cancelariu. In totu casulu 
aceia, cari considera cestiunea orientale deocamdată, 
impacata pentru multu timpu, trebue se fia fărte 
ingrijati de venirea d-lui Ignatieff la conducerea 
afaceriloru esterne ale imperiului moscovita.

Siomcut’a-mare 20 Iuniu a. c.
In mai multe cercuri electorali din comitatelo Satumare 

si Maramuresiu alegătorii romani sunt in maioritate ab
soluta. Cerculu electoralu alu Siomcutei mare, potemu dico 
este puru romauescu ; cu tdte’acoste romanii din acestu cercu 
n’au tramisu la dieta deputatu romanu, ci totu-deuna, 
s au caciulitu candu inaintea unui ministru, candu inaiutea 
unui conte câ se primesca mandatulu de deputatu, inbatandu 
lumea cu vorb’a, câ densii făcu politica de „oportunitate".

Totu seivilismulu si tote caciuliturile fația de regimu 
n’au pututu impedeca, câ să li se desfiintieze Chioreniloru 
districtulu, ce densii nici n’au voitu se creda, avendu pe tim- 
pulu acel’a de deputatu pe potemiculu Bartal, au fost o- 
priti prin ordinatiune ministeriale a se mai folosi lucrulu pu- 
blicu in tienutulu loru, unde au mai mare lipsa, fîindu re- 
cunoscutu, câ nicăirea nu suntu drumuri asia de rele si 
nefolosibile câ in fostulu districtu alu Cetatii de petra, cu 
tdte aceste bieții Chioreni — anecsati la cornitatulu Satu
mare, — adi trebue se si inplinesca lucrulu publicu in 
Caieii Mari (in departaro de 3 dile) si se faca drumu pen
tru ungurii de pe acolo; li s’a luatu tribunalulu si multi 
oficiali romani s au pusu in pensiune, era alții au remasu 
far’ de nici unu postu; acuma li se iea casa comitatului, 
care au edificat o bieții romani, ducendu fiacare comuna câte 
o suma anumita de orgii de lemne si petra si oferindu si 
bani, care casa, nu scirnu diu’a, candu se va transforma in 
temnitia; acuma li se va luâ indata după terminarea alege
riloru cartea funduara si pdte si judecatori'a singulara.

Inventatoriulu si corifeulu acestei politice „intielopto" a 
fostu si este marele Paulu Dragosiu, care pe tem- 
pulu, candu a sustatu districtnlu erâ vice-capitanu ; de candu 
inse capitala comitatului este „Careii Mari" din gratia, pen
tru meritele ce si le-a câstigatu câ „patriotu bunu“, a a- 
junsu pretore, lasandu-i-se spre mangaere si titul’a de v- 
capitanu ! Dintre aceia ce i-au esemplu dela acestu patriotu 
suntu de a se aminti; I. Belbe, care de a si avutu mai 
puține merite, der’ a fostu mai bine reuumeratu, ajungendu 
din diurnistu la postulu onorifîcu de jude cercualu, apoi 
faimosulu advoc. I. Popu, care inca n’a abdisu uici acum’a 
de ide’a, câ se fia fispan ; precum si fiiulu acestui’a Dr. I 
Popu jun., care asemenea este urmatoriu demnu de tatalu 
seu ; in fine câ nu cumva se se supere domnulu fostu depu
tatu si fiitoriulu jude ceicuale A, Popu, ’lu putemu numerâ 
si pre densulu intre acești barbati ai oportunității,
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Acesti’a suntu seducătorii alegetoriloru din acestu cercu 
electoralu, cari merita de a fi însemnați pentru posteritate, 
câ la tempulu seu se-si ie resplat’a loru; precum unii dintre 
densii o .au mai luatu inca inainte de acest’a cu vreo 28 de 
ani. Mi se pare, că au uitatu de acest’a, seu dăra chiaru 
pentru aceea lucra in detrimeutulu causei comune !

Notarii cercuali voru asculta si de astadata de porunc’a 
d-lui pretore ; era preoții in frunte cu protopopulu C. voru 
esecuta cerculariulu episcopului dela Gherl’a, cortesiulu celu 
mai poternicu alu regimului ! Apoi ne mai remanu dintre 
inteliginti cătiva advocati si mai pucini possesori, cari con- 
formu decisiuniloru din Sibiiu se voru nesui a capacitâ po
porulu, care, deca n’ar’ fi avisatu in multe cause la pretore, 
notariu, protopopu si preotu, — cari ocasionalminte isi eser- 
ciaza poterea asupra loru, — de buna sema nu se ar’ lasă 
se fia sedusu de profeții falși, fiindu-că cu bani, beuturi etc. 
cu greu l’ar’ pote corumpe, fiindu unu poporu bravu si de 
caracteru. Afara de acest’a poporulu din cerculu electoralu 
alu Siomcutei Mare s’a convinsu pre deplinu, că contele Te- 
leky de 6 ani de candu posede mandatulu de deputatu n’a 
redicatu in favorulu lui nici unu cuventu, ba chiaru a lu- 
cratu in contra intereseloru cercului si a causei comune, vo- 
tandu pentru proiectulu de lege, câ se se.introducă limb’a 
maghiara in scălele poporali si pentru t6te legile asu- 
pritărie.

Altmintrea poporulu romauu din acestu cercu a fostu 
convinsu pre deplinu despre aceea, că contele Teleky ’i este 
contrariulu celu mai inversiuuatu, si nici n’a participam ni
ciodată la alegerea lui de deputatu, ci fiindu-că n’a avutu 
contra-candidatu tăta alegerea a stătu din aceea, că preto- 
rele d’impreuna cu protopopulu iu fruntea subalterniloru loru 
au mersu si de dude, trei ori selu răge, că Maria S’a se 
binevoidsca a primi mandatulu de deputatu, si finindu-se 
processiunea s’au dusu cu totii in birtulu orasiului de a pune 
corăn’a operei măreție. —i—

Regulamentu
pentru juriulu de premiare la espositiunea romana 

din Sibiiu dela 27 Augustu 1881.

I. Premiile si juriulu de premiare.
I. In conformitate cu dispoBitiile punctului 17 din 

regulamentulu espositiunei se voru distribui mai multe 
premii pentru cele mai bune obiecte espuse. Premiile voru 
fi diplome de recuuoscintia, medalii si anumite sume de 
bani.

•2. Pentru obiecte espuse, ce voru dovedi o deose
bita inteligentia a producentului, se voru dâ diplome si 
medalii; ear’ pentru obiecte ce voru dovedi o abilitate 
mai mare său resultate mai bune in productiune, se dau 
premii in bani.

3. Juriulu de premiare se denumesce din esperti, 
de comitetulu espositiei in contielegere cu comitetulu Asso- 
ciatiunei transilvane, celu puținu cu 14 dile inainte de de
schiderea espositiei.

4. Numerulu membriloru juriului se normează cu 
căte 5 pentru fiacare din grupele cuprinse in program’a 
espositiei.

5. Un’a si aceeași persăna păte funcționa câ membru 
alu juriului si in o a dou’a grupa; nu păte fi inse membru 
alu juriului pentru o grupa anumita acela, care insusi, său 
rudenii, seu companioni de ai densului aspira la vreunu pre
miu alu grupei.

6. Comitetulu espositiunei va invită in scrisu pre 
membrii aleși a participă la lucrările juriului. Cu aceasta 
ocasiune li se voru comunică si numele celorulalti membri, 
precum si unu esemplaru din acestu regulamentu, unu esem- 
plaru din programulu espositiei si o consemnare a premie- 
loru, ce sunt a se distribui.

7. Juriulu de premiare se aduna in diu’a de deschi
derea espositiei la 8 ăre dimineatia in o localitate dela es- 
positie, designata spre acestu scopu.

Membrii presenti alegu din sinuln loru unu presidentu 
si unu secretam.

8. In loculu celoru ce nu se voru fi infațisiatu până 
a duo’a di după deschiderea espositiei, membri presenti ai 
juriului voru inlocui pe cei absenți prin alto persăne capa
bile, seu voru distribui locurile vacante intre sino cu ob
servarea celoru din pt. 5.

9. După complectare juriulu se desparte in atâtea 
secțiuni, căte grupe sunt provediute in regulamentulu espo
sitiei.

10. Secțiunile se constitue indata alegendu-si unu 
presidentu, care are a functiouâ si câ secrotaru si raportoru 
alu grupei.

II. Una si aceeași persăna nu păte fi presidentu in 
mai multe secțiuni.

12. Presidentii sectiuniloru voru primi dela comitetulu 
espositiunei o consemnare numerisata a obiecteloru espuse in 
gi'up’a anumita,

13. Membrii sectiuniloru cu ajutoriulu acestoru con
semnări voru cercetă mai deaproape si-si voru dă părerile 
asupra obiecteloru espuse in grup’a loru. Câ studiulu loru 
să se păta face fara conturbare, le va sta espositi’a si atunci 
deschisa, candu publicului nu-i este permisa intrarea.

14. Pe timpulu visitarei unei grupe din partea sectiunei 
juriului, nu este permisu câ esponeutii grupei se fia de 
fația; de asemenea este interdisu altoru persăne a se 
amestecă in consultările juriului. Numai in casu, candu 
secțiunea ar’ ave lipsa de ăre-cari informatiuni, presidiulu 
va invită pe esponentulu respectivu a fi de fația spre a dâ 
informatiunile cerute.

15. Esaminandu secțiunile obiectele espuse voru ave 
se-si de pe scurtu la protocolu o părere despre ele, indicandu 
obiectele cele mai eminente, cari voru merita a fi premiate, 
precum si premiulu ce are a li se conferi.

16. Decisiunile se făcu cu majoritate de voturi. In 
casu de disensiune asupra conferirei premiului e de a se 
însemnă la protocolu si parerea minorității.

17. Terminandu-si secțiunile lucrările voru incunos- 
ciintiâ pre presidiulu juriului, care imediatu vâ convocă sie- 
dinti’a generala a juriului intregu. Aceasta se va tiene 
celu puținu cu 2 dile inainte de încheierea espositiei, pentru 
câ obiectele premiate se se păta vede si cu distinctiunea 
dobândita.

18. In siedinti’a generala a juriului raportorii sec
tiuniloru voru raportă in scurtu despre părerile si propune
rile cuprinse iu protocălele respectiveloru secțiuni. Pe bas’a 
acestoru raporturi juriulu face conclusu definitivu asupra 
distribuirei premiiloru de ori ce natura.

19. Conclusele juriului se făcu cu maioritate absoluta 
a voturiloru membriloru presenti, votandu si presidentulu. 
Fiindu voturile egale se voru trage sorti indata, la faci’a 
locului.

20. Cerendu trei membri votisarea se face prin 
siedule.

21. Propunerile ce intr’o secțiune au fost făcute cu 
unanimitate de voturi, siedinti’a juriului le va pote schimbă 
numai in casu esceptionalu si pe bas’a principieloru pentru 
premiare de sub p. II.

22. Statorindu-se definitivu list’a celoru premiati, ea 
se va subsemna de presidentulu, de secretariulu si de 2 
membri ai juriului.

23. Distribuirea premiiloru se face prin presidentulu 
Asociatiunei trausilvaue, in modu festivu, in localulu espo
sitiei, fiindu presenti membrii comitetului Associatiunoi, ai 
comitetului espositiei si ai juriului de premiare. Presiden
tulu va introduce festivitatea distribuirei 'premiiloru prin o 
cuventare acomodata, ear’ obiectele premiate, pe cătu se 
păte, se voru arata „in natura" iudicandu-se si motivele 
pentru premiarea loru.

24. In o rubrica speciala a listei premiatiloru, pre- 
miatulu său delegatulu densului, ce se va legitima spre 
acestu scopu, va adeveri prin subscrierea propria primirea 
premiului.

25. In restimpu de 4 septemani după terminarea es
positiei, secretariulu juriului va face unu raportu in scrisu 
despie espositi’a intrega si despre premiile distribuite, ala- 
turandu lista originala a premiatiloru. Raportulu acest’a va 
fi subscrisu de presidentu si secretaru, si se va așterne co
mitetului espositiei.

II. Principii pentru premiare.
26. De ărace scopulu principalu alu espositiei aran- 

giate de Asociatiunea transilvana nu este concurentia pe 
piatiele cele mari, ci a da o icăna despre starea actuala a 
productiunei de totu fellulu, cumu se afla ea astadi la po
porulu romanu din patria, si pe bas’a acestoru constatări 
a da impulsu spre mai mare progressu in ramurile de pro
ductiune, cari se voru dovedi mai acomodate impregiurari- 
loru năstre economice si spirituali; pentru aceea la con
ferirea premiiloru nu se va cauta atatu la o perfecțiune 
absoluta, catu mai multu la inteliginti’a si ostenel’a pusa in 
confecționarea unui obiectu anumitu seu la lolosulu, celu 
păte ave in impregiurarile actuale pentru viati’a poporului 
nostru.

27. Purcedieudu din acestu punctu de vedere der’, nu 
se voru premiâ numai obiecte de o perfecțiune estraordinaria, 
ci si de acelea, cari păte au ărecari defecte, der’ totuși 
dovedescu o inteligentia deosebita seu o laudabila nisuintia 
spre progressu. Dela sine se intielege, că lucrări cu totulu 
defectuăse nu se potu premia nici chiaru in casulu, candu 
in vreo grupa nu s’ar’ afla nici unu obiectu după dreptate 
vrednicu a fi premiatu.

28. In casulu, candu vreo grupa ar’ cuprinde mai 
puține obiecte vrednice de premiatu, decumu este numerulu 
premiiloru hotarite pentru ea, juriulu păte se conferă pre
miile disponibile pentru obiecte eminente din alta grupa 
înrudita.

29. Candu pentru vreunu premiu ărecare ar’ intră in 
concurentia producentulu cu eventualulu posessoru alu obiec
tului, său cu vreo societate, institutu, espositie subvenționată, 
totdeauna se va preferi producentulu.

30. Nagutiatorii potu primi premii pentru obiectele 
espuse numai iu casu, cându voru dovedi, că si afara de 
timpulu espositiei desfăcu mărfuri de, aceeași calitato, câ 
cele ce sunt a se pren i.

31. Esponenti, cari sunt posesori numai ai unui 
singuru esemplaru (d. e. o vita alăsa, unu armasariu s. a.) 
se voru premiâ numai in casulu, candu voru fl fostu timpu 
mai indelungatu in posessiunea acelui obiectu si astufeliu 
voru fi doveditu seu o inteligentia si grija deosebita pentru 
tienerea obiectului in stare buua, seu unu progressu imbucu- 
ratoriu fația de impregiurarile in cari traiesce.

32. Unu esponentu păte primi in una si aceeași grupa 
numai unu premiu iu bani, inse mai multe diplome seu 
medalii.

33. Sub condiții egale se prefera espouentului premiatu 
in grupa, espouentului, care nu a dobânditu inca vreunu 
premiu, chiaru in casulu candu obiectuln espusu de densulu 
ar’ apartiene altei grupe.

Comitetulu centralu alu espositiunei.
Parteniu Cosma, Eugen Brote,

presidentu. seeretariu.

p elu I
Câ.tra foștii membrii ai Societății „Romaniei- 

June“.
Secietatea academica „Romani’a-Juna“, din in- 

cidentulu serbării jubileului ei de 10 ani, a decisu 
a introduce unu album, care se cuprindă fotogra- 
fiele tuturoru membriloru ei : onorari, fundatori, 
emeritati, ordinari si extraordinari.

Membrii actuali considerandu, câ Societatea pe 
bas’a statuteloru denumesce in fiacare anu de 
membrii onorari pe cei mai meritați barbati ai na- 
tiunei romane; considerandu, că ea numera multi 
barbati generoși intre membrii fundatori, cari dela 
infiintiarea ei necontenitu au spriginit’o cu mijl6ce 
materiali, si mai multu simtiendu-se mândri, că 
fdrte multi dintre antecesorii loru ocupa astadi lo
curi onorifice in viâti’a publica — tienu de unu ce 
nepretiuitu, nu numai pentru ei, ci si pentru gene- 
ratiele viitOrie a avă aci, departe de patria, in mij- 
loculu elementeloru străine, chipurile barbatiloru, a 
caroru privire inspira zelu, activitate, energia, abne- 
gatiune si solidaritate in t6te impregiurarile.

Acestea au fost motivele, cari au indemnatu pe 
actualii membri la infiintiarea albumului; si comite
tulu s’a adresatu deja cătra D-nii membri onorari, 
fondatori si emeritati, câ se binevoidsca a sprijini 
acdst’a întreprindere a n6stra.

Ce privesce pe foștii membri ordinari si estra- 
ordinari -pe langa tâta silinti’a nu ne-amu pututu 
castigâ adresele D-loru. Ne luamu deci voia a-i 
ruga pe calea diaristicei, câ se respunda apelului 
de fatia prin tramiterea poseloru D-loru.

Suntemu fericiți a constată, că D-nii membri o- 
norari, fondatori si emeritati in mare parte ne-au 
onoratu cu tramiterea fotografieloru D-loru. cari as
tadi orneaza albumulu Societății n6stre, si ’lu voru 
ornâ cătu timpu va trai Societatea si ea va trai!

Plini de respectu stima si veneratiune privimu 
maretiele figuri ale ilustriloru barbati si binevoito- 
riloru noștri ocrotitori. Ne vomu bucură multu, 
vediendu peste curendu si imaginele braviloru noștri 
antecesori, cari ne-au lasaiu o moștenire atătu de 
scumpa — Societatea „Romani’a Juna*.

Viena 15 Inniu 1881.
■Pentru Comitetu :

B. Damianu. "Dumitru S. Ștefan,
Prea. Seeretariu.

ZD î e x s e.
(Romani’a, mare cale interna

ționala intre Europ’a centrala 
si O r i e n t u.) Aflatnu cu o deosebita plăcere, 
câ guvernulu romanu a insarcinatu pe Sir Charles 
Hartley, inginerulu comissiunei europene Dunărene, 
cu facerea planuriloru si a tuturoru studieloru ne- 
cesarie pentru manrea portului Constanti’a. Sir 
Charles Hartley, fiindu universalmente cunoscutu câ 
celu d'antainingineru de porturi din lume, alegerea 
guvernului, numai incape indoiâla, e din cele mai 
fericite. Sir Charles Hartley se afla in acestu 
momentu la Constanti’a, unde se ocupa cu impor- 
tant’a lucrare ce i s’a incredintiatu. Ddca preocu
parea guvernului este de a deschide României cătu 
mai curendu unu drumu la Marea neagra, acea a 
cameriloru n6stre trebue se fia câ scurtulu timpu 
ce le-a mai remasu până la închiderea loru, se ur
meze pe guvernu si se resolve cestiunea prin votarea 
proiectului pentru rescumpararea linii Cernavod’a- 

I Constanti’a si a acelui pentru construirea liniei



Bucuresci-Cernavod’a, proiectu, ce de mai multe luni 
s’a pusu in desbaterea loru si pe care tiâr’a le 
astâpta cu o legitima nerăbdare. Se consultamu 
seriosu interesele economice ale tierei, se ne gra- 
bimu a le satisface si se cautamu a atinge cătu 
mai curendu marele scopu de a face din Romani’a 
o mare cale internaționala intre Europ’a centrala 
si Orientu. „Curier. Fin."

(Tunelulu intre Dover si Calai s.) 
Se scia, că deja de multu timpu ambla francesii 
si anglesii cu idei’a, se lege tierile loru printr'unu 
mare tunelu submarinu construitu intre Dover si 
Calais. In privinti’a lucrări loru relative la acestu 
colossalu tunelu facil nu de multu d-lu C. Watkin 
intr’o adunare a proprietariloru drumului feratu de 
sudostu unu fdrte interessautu raportu, din care 
se constata, că o ispravire teoretica a acestui tunelu 
este possibila in cinci ani de dile, ddca se va lucră 
si mai departe in modulu cumu s’a lucratu până 
aci. Constructiunea acestui tunelu, care la inceputu, 
a fostu salutata cu entusiasmu, incepe astadi se 
dâ ansa la seriâse iugrijiri, in ceea ce privesce 
viitoriulu, in multe cercuri si cu deosebire in cer
curi militari, astfeliu, că ea este astadi cu totulu 
improbabile. Diariulu „Times" nu se sfiesce a da 
espressiune acestora temeri. Marele diariu dice : 
„Orice militariu este de opiniune, că mai multe 
mii de 6meni potu usioru desbarca la tiermuri 
Kentiui, si desbarcandu se pună mau’a pe esirea 
tunelului si sâ-se fortifice unu timpu ârecare, până 
ce prin sucursulu, ce ar’ veni din Franți’a, ar’ 
ajunge la o mare fortia. După tdta probalilitatea 
vomu remanâ amici cu vecinii noștri de pe con- 
tinentu : ar’ fi inse o nebunia a crede, că asemenea 
referintie voru tiend cătu lumea, pentru că in 1858 
Napoleon III. a fostu singurulu omu in Franți’a, 
care s’a opusu unui atacu asupr’a Angliei. „Times* 
propune Francesiloru, că ei mai bine se construdsca 
in Calais unu mare portu, care se permită la coră
biile cele mari sâ-se adapostdsca aci, pentru că in 
casulu acesta tunelulu de sub caualulu La Manche 
ar’ deveni cu totulu superfluu ... Va se dica, 
numai fric’a face pe John Bull se nu-i mai con
vină constructiunea acestui canalu !

(M a i a 1 u 1 u) nationalu din Orasthia, ficsatu 
a se tiend la 14/26 Iuniu a. c. in padurea orasie- 
ndsca in favorulu scâlei romane de acolo, dăca tim- 
pulu nu va fi favorabilu, se amana pe Duminec’a 
urmatăna. — Arangerii.

(O g o r u 1 u.) In Maiu se ara obicinuitu 
locurile lasate ogoru. Ogorulu este lucrare esce- 
lenta si neaperata peutru starea de astadi a agri- 
culturei năstre. In adeveru, afara de căteva locali
tăți, cultivatorii noștri nu ingrasia pamentulu ; 
astufeliu fiindu, este lucru fărte firescu, că, semenandu 
neprecurmatu, cu timpulu se slabdsca si se se 
imple de burueni vatamatâre. Pentru a’i intretine 
puterea, betranii noștri si dinpreuna cu densii toti 
agricultorii seriosi de astadi, lașa pamentulu să se 
odindsca, si in anulu, candu este se se semene se 
face ogoru, adeca se ara odata său de duoe ori 
primavâra si peste vâra si a trei’a 6ra, candu se 
sdmana. La noi in Romani’a se ara obicinuitu ogorulu 
numai odata in Maiu si inca odata tâmn’a, candu 
se sdmena. In alte tieri, in Franți’a si Germani’a 
spre esemplu, se ara ogorulu ia Aprile, după ce 
s’au ispravitu semenaturile de primavâra, si după 
aceea inca de du6e ori peste vâra. Agricultorii 
priceputi incepu se ara ogorulu de tâmna ; apoi 
ilu mai ara in Aprile si inca odata sâu de du6e 
ori peste vâra : cu totulu patru araturi. Pamen- 
turile mari, acele cari sunt argilâse său camu 
clisâse, trebuescu arate mai desu si catu se p6te 
de cu tâmna, căci numai cu chipul u acest’a se 
potu tierinâ. Afara de acâst’a nu trebue se se lase 
se faca buruienile semiutie, căci intre alte scopuri 
ce are ogorulu este si acela de a sterpi buruienile 
si acestea nu pieru, candu se lașa se faca seminția, 
ci din potriva se inmultiescu. Aratur’a d’antaia a 
ogorului, fia făcută tâmn’a sâu in Maiu, trebue 
data catu se p6te mai adencu. In alte tieri se ara 
adesea ogorulu de tâmna până la 30 centimetri. 
Pamentulu degera, cumu se dice, peste ârna, si se 
ara cu mai multa inlesnire primavâr’a. In casulu, 
candu se ara anteia âra adencu, araturile celelalte 
se făcu cu pluguri usiâre sâu cu scarificatorulu. 
In pamenturile tari, bulgarâse. după fiacare a atura 
este neaperatu se se grăpeze cu grapa cu colți de 
feru, afara, numai, dâca pamentulu este pirosu ; in 
asemenea casa nu se grapdza după aratura, ci tocmai 
candu. este aprâpe se se are ogorulu a doua âra. 
Ori cumu s’ar’ face este bine, că intre du6e araturi 
se se grăpeze odata pamentulu. Asia dâr’, pentru

că ogârele se producă tote efectele, trebue ca 
aratur’a d’antaia se fia catu se va pută mai adencu, 
se se are ogorulu in mai multe rânduri si după 
aratura se se grăpeze. „Rev. Scient. “

(Păstră rea untului.) Untulu se 
pâte păstră prospetu mai multa timpu, dâca iudata, 
după ce se scâte din putineiu, se spala frainentan- 
du’lu de mai multe ori in apa limpede si după a- 
ceea se sventâza cu o cărpa curata. Untulu ast- 
felu preparatu, se se pună in âle si se se indese 
bine, până ce nu mai remane nici unu locu golu 
printre elu. Olele se se asiedie pe urma intr’o 
caldare, in care sâ se târne apa până aprâpe de 
gur’a loru, si sâ se incaldiăsca până candu ap’a va 
incepe se fârba. După ferbere se lașa âlele' in 
caldare până se racescu si apoi se scotu afara, spre 
a se păstră intr’unu locu recorosu. Untulu facutu 
in felulu acest’a, după 6 luni de păstrare va fi totu 
atătu de prâspetu, că si candu s’a scosu din puti
neiu. Caus’a acestei păstrări indelungate este, că 
prin topirea untului in âle tâte părticelele de ca- 
siu (caseina) ce se afla in untu, cadu la fundulu 
âlei si untulu remane fârte curatu, dobândindu unu 
gustu multu mai placutu că untulu ordinara prâs
petu. In unele parti, untulu prâspetu se sara pu- 
neudu-se 5—8 dramuri sare măruntă pentru oc’a 
de untu. In Angli’a untulu prâspatu se sara cu 
12 dramuri de unu amestecu, compusu din 2 parti 
sare, 1 parte salpetru si 1 parte zaharu. — Un
tulu fiuu, căndu este sâ se spele cu apa rece in 
modulu aratatu mai susu, până candu ap’a curge 
din elu aprâpe limpede ; cea din urma spalare sâ 
se faca cu o disolutiune de acidu salicilicu (pentru 
unu litru de apa 1—15 grame acidu salicilicu) ; 
cu care se se framente bine. Candu se sara ase
menea untu sâ se pună in sare si 1 gramu de a- 
cidu salicilicu pentru 1 kgr. de untu.

(Economi’a Rurala.)

(Vendiarea, femeiloru inAngli ’a.) 
S’a constatatu in parlamintu, că unu vechiu usu la 
Anglesi, care autorisă pe unu barbatu sâ si venda 
nevast a, nu a cadiutu cu totulu in desuetudine. 
Poporatiunea dinSheffield fusese fârte mișcata, vedi- 
endu tribunalulu din acestu orasiu condamnandu 
acum o luna pe unu individu a da o pensia alimen
tara soției sale, pe care o cedase unui amicu pentru 
unu butoiasiu de bere. Se făcuse unu actu in tâta 
regul’a. După parerea tuturoru, chiaru a femeei, 
acâst’a procedere trebuiea se inlocuiâsca divortiulu, 
ale cărui formalitati suut fârte costisitâre. Cu 
acâst’a ocasiune, „The Standard" enumera unu 
âre-care numeru de cașuri de felulu acest’a, care 
nu datâza de cătu de câti-va ani. In districtele 
industriali pretiulu unei femei este de vr’o diece 
livre sterlinge, plusu unu prandiu. Cu tâte acestea, 
nu se mai vedu barbati aducându-si nevestele in 
piâtia, cu fringhi’a la gătu, si vendiend-ule la 
licitația, precum se practică chiaru in 1824, la 
Birmingham.

II Publicatiune despre contribuirile incurse la 
comitetulu beiusianu in f a v 6 r e a gimnasiului gr.- 
cath. romanu de Beiusiu.

Ioanu Madincea, canonicu in Lugosiu 5. Venitulu curatu 
dela balulu tinutu de comunele bisericești gr.-cat si gr.-or. 
din Varadia 56. — La baiu au suprasolvitu; Vincentiu 
Popoviciu 50 cr,, Joanu Scola 50 cr., Joauu Cohapca 40 cr. 
Paulu Jorgoviciu 4 fi. 70 cr., Paulu Miocu 10 cr., Adolf 
Barth 20 cr., Traianu Alesandrescu 70 cr., Joanu Alesan- 
drescu 1 fi., Petru Jorgoviciu 1 fi- 40 cr., Maximu Weis- 
berger 70 cr., Joanu Ciulinu 1 fl. 10 cr., Achimu Boraciu 
10 cr., Georgiu Piunea 10 cr., Jancu Miocu 1 fi. 40 cr., 
Vasiliu Branca 10 cr,, Jova Branca 20 cr., Todoru Siegescu 
1 fl. 40 cr., Paulu Minea 10 cr., Jacobu Caimauu 40 cr., 
Adolf Korb 70 cr., Otto Weigert 10 or., Joanu Finke 70 cr., 
Ernestu Szalay 50 cr., Jova Staia 1 fl., Pau Farcia jun. 
80 cr. si Angeliu Cortelea 1 fl. 18 cr. — Teodoru Pelle 
parochu in Beucenculu romanu 5 fl. 50 cr. — Paulu Gavri- 
lete invetiatoriu iu Beliu dela : Paul Gavrilete 1 fl. Georgiu 
Orosu protopopu gr.-cath. 1 fl., Vasiliu Albiciu primariu 
1 fl., Zenobiu Papp agronomu 1 fl., Iriffaton Antal supra- 
veghiatoriu finantialu 1 fl., Vasiliu Stancu preceptoru 1 fl., 
Toti din Beliu. Simionu Plevu cantoru gr.-or. Aicea 1 fl. 
Georgiu Goronu pictoru Aradu 1 fl , Teodoru Rosiu preotu 
T. Carandu 50 cr., Georgiu Siebesianu epitropu 50 cr., 
Nicolau Boglea 50 cr., Joanu Siebesianu 50 cr., Jovu Lupu 
50 cr., Georgiu Slica 40 cr., Joanu Michaila 40 cr., Si- 
meonu Boscaicu 20 cr., Florea Ciucea 20 cr., Georgiu Popa 
20 cr., Georgiu Găbor 20 cr., Nisca Novane 20 cr., toti 
economi din Beliu. Joanu Bociortu, economu Carandu 30 ev.

Afara de aceștia s’au mai colectatu dela credintiosii 
din Beliu 9’/2 viei de cucurudiu, care s’a vendutu cu 11 fl, 
87 cr. La olalta 24 fl. 47 cr., din cari s’au detrasu că 
portoriu postalu 27 cr.

(Va urmă.)

Despartiementulu alu VIII alu Associatiunei 
transilvane, pentru literatur’a romana si cultur’a 
poporului romanu si va tienâ adunarea generale la 
3 Iuliu 1881 c. n. in comuna Stremti (Diod).

La acâst’a adunare se invita toti domnii mem
bri ai Associatiunei din acestu despartiementu, pre
cum si toti iubitorii de inaintarea binelui comunu 
si a culturei populare. — Din siedinti’a subcomite
tului alu VIII.

Alb’a-Juli’a in 12 Iuniu 1881.

Ioanu Piposiu. RubinuPatitia.
Director. Actuariu.

Salonu de rasu si frisatu.
Avemu onâre a aduce la cunoscinti’a onor, 

publicu, că amu cumparatu megotiulu de rasu si 
frisatu, până acuma condusu sub firin’a M. Schuster 
si recomendandu-ne îucredintiamu pe onor, mușterii, 
că totudeauna voru fi pe depiinu satisfacuti si 
multiamiti de servitiulu nostru.
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