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Nr. 67. Sambata, 13 25 luniu 1881.

Cu 1 luliu st. v. 1881 s a inceputu unu nou 
abonamentu la

„GAZET'A TRANSILVANIEI."
Rogamu pe On. Domni prenumeranti ai f6iei 

năstre, a grăbi cu inoirea abonamentului pe se- 
mestrulu alu II-lea.

Spre mai mare inlesnire recomandamu a se 
lipi adres’a, sub care s’a tramisu făia păna acuma, 
pe dosulu cuponului dela asignatiunea poștala.

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

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

JțS" 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 siese luni 5 fl., pe anu 10 fl.,

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

Brasiovu 13/25 luniu.
Candu amu fostu esprimatu speranti’a, cit Epis- 

copulu dela Gherl’a se va reculege in momentulu 
supremu si, tienendu contu de manifestatiunile na- 
tiunali ale poporului romanu, va revocă circular’a 
s’a fatala dela 30 Aprile a. c., nu amu indrasnitu 
inca a crede, câ acestu archiereu ar’ fi lipsitu 
de orice semtiementu nationalu romanescu.

Durerăs’a scire dela Gherl’a, ce-o publicamu 
mai josu incadrata in negru ne adeveresce inse, 
ceeace niciodată nu amu fi potutu presupune, că 
Episcopulu Szabo, deși Romanu de nascere, este 
unulu din acele triste figuri ale veacului, cari 
pentru ambițiunile si interessele loru personali 
sunt gata a se face unălt’a contrariloru neamului 
nostru.

Episcopulu Szabo, tragăndu după s>ne pe 
Gătiva preoți nenorociți din suit’a s’a, se duse la urna 
in modu demonstrativu, spre a votâ pentru candida- 
tulu guvernului ungurescu. Eata Tu in tăta gola- 
tatea lui! Lumina s’a facutu si ne infioramu de 
ceea ce trebue se vedemu. Episcopulu Szabo, care 
a fost numitu in acestu postu in contra dorintiei 
generali a diecesei, se deslarva acuma câ unu a- 
dictu alu ămeniloru fortiei brute, câ unulu din acei 
prelati cu anim’a impetrita fația de poporulu loru, 
cari nu se sfiescu a se face slugile guvernului, 
luandu asupra ’si angagiamente de natura po
litica.

Străbunii noștri din vechi’a Roma spâriau copiii 
loru cu strigatulu istorica: Hanibalu este inaintea 
portiloru cetatii1 Ce strigatu se sc6temu noi 
astadi din pepturile năstre spre a face, câ copii 
noștri, câ poporulu intregu se cunâsca marele pe- 
riculu, ce amenintia viitoriulu lui ? La noi inimi- 
culu a intratu deja in cetate, elu si-a si inceputu 
oper’a s’a destructiva.

O trista privelisce se arata ochiloru noștri. 
Unu prelatu, a, caruia inalta missiune ar’ fi se 
cultive poporulu, si se Tu conducă spre bine, cau- 
tandu alu imbarbatâ la lupt’a acestei vieți, pentru 
a deveni odata fericita, vediendu’si implinite dorin- 
tiele sale drepte si legitime, se demite a folosi 
influinti’a s’a morala archierăsca „spre violarea 
interesseloru natiunei sale si spre micsiorârea drep- 
turiloru si apesarea nisuintieloru ei juste®.

Nimenui nu-i va trece prin gandu a sustienă 
câ Episcopulu Szab6 ar’ fi cornisu unu faptu ile- 
galu, la care n’ar’ fi avutu dreptu ca ori si ce 
altu cetatianu. Numai atunci i s’ar’ potă imputâ 

o illegalitate, ddca, cum ni se mai anuntia, ar’ fi 
intimidatu si amenintiatu pe subalternii sei preoți, 
câ se mărga se voteze cu elu.

■ Esista inse o lege care este mai pre susu de- 
câtu ori-ce lege codificata si acăst’a este legea 
consciintiei si a moralului, care nu e supusa voin- 
tiei legislatoriloru, ci depiude numai dela semtiuln 
omului, pe care Tu privesce. Acăst’a lege a mo
ralului natiunalu a câlcat’o Episcopulu Szabo, ara- 
tandu-si prin portarea s’a despretiulu fația de do- 
rintiele generale ale poporului, a caruia păstorire 
i s’a incredintiatu.

Nu p6te fi silitu nimenea de a esercitâ unu 
dreptu in contra datorintieloru sale națiunale ba- 
sate pe legea dumnedieăsca si omenăsca, cu atâtu 
mai puținu unu episcopu, a caruia missiune este 
de a luâ in aperare poporulu fația cu ori ce nein- 
dreptatiri.

Ni se scrie câ unii canonici si preoți numai 
prin aceea au potutu scapâ de inriurinti’a fatala 
a Episcopului la alegere, câ s au departatu diu 
orasiu sub unu pretecstu său altulu. Grele vremuri 
au sositu peste dieces’a Gherlana. Nu este lucru 
puținu a vedă pe arcbipastoriulu seu sufletescu 
mergăndu pe fația cu străinii, cari nu voiescu 
binele poporului romanu si de trei ori durerosu 
este, câ Episcopulu Szabo n’a avutu nici mâcaru 
acelu tactu, câ să nu mărga in persăn’a la urna, 
calcandu astfeliu' in vederea tnturoru peste soli
daritatea năstra naționala, pe care a-o respectâ 
sunt deobligati in prima linea episcopii nostrii, 
cari trebue se premârga cu esemplulu.

Onăre braviloru preoți, cari conscii de datoriile 
loru au sciutu se resiste pornirei nefaste si retacite 
naționale a capului loru bisericescu. Ei au bine
meritata de națiune !

Mișcările electorali.
Se pare, câ caldur’a, care a urmata deodata 

după dilele reci din urma, a esercitatu o deosebita 
influintia asupra creeriloru membriloru comite
tului de acțiune alu Sasiloru 
din Brasiovu si a contribuita ai infier- 
binta intr’o mesura neobicinuita. Numai asia ne 
potemu esplicâ Doncbisiotiad’a, ce-o desvâlta comi- 
tetulu in apelulu seu electoralu dela 24 1. c. Ce- 
tindu acesta apelu alu Sasiloru, ni s’a infațiosiatu 
comic’a figura a viteazului generata B u m-B u m 
din operet’a „Archiduces’a de Gerolstein®, care ge
nerata era gafa se taie in bucăți, pe inimicu, pe 
care nu-’lu vedea nicâiri.

Alegatorii romani din acestu comitatu au ho- 
taritu solemnelu de a nu merge la urna, conforinu 
concluseloru naționali, alegătorii unguri sunt prea 
slabi de a primi batali’a electorala si asia Sașii 
noștri vedu, câ voru fi de astadata stăpâni absoluti 
pe urna si acâst’a sigurantia ii face să se intrăca 
pe sine cu curagiulu si cu voinici’a, strigăndu din 
resputeri: „Wo ist der Feind?® — Unde este 
immiculu, câ se-i frangemu gâtulu ?!

Pentru unii dmeni este o plăcere deosebita, 
candu potu se apara formidabili in mani’a loru, 
Plăcerea acăst’a este par excellence „domnăsca® si 
intielegemu, câ Sașii noștri, cari se transpunu a- 
tâtu de bucurosu in timpii privilegieloru celoru 
grase, voindu se j6ce pe domnii absoluti ai Bra- 
siovului, nu potu resiste de a nu ’si face celu pu- 
ținu la trei ani odata acea plăcere. Dăr’ noa 
nici nu ne-ar’ trece prin gandu, câ se le-o contur- 
bamu, dâca orgoliulu sasescu nu ar’ merge păna a 
insultâ pe conlocuitorii de alta natiunalitate, cari 
formăza dude din trei parti ale poporatiunei ora- 
siului. Aci Donchisiotiad’a incepe se devină prea 
grăsa. Credemu, câ dâca se voru mai recori la 
capu membrii comitetului de acțiune sasescu, voru 
recunăsce insisi, câ au cornisu o mare neghiobia, 
câ se nu dicemu mai multa, numindu pe alegătorii 

nesasi „venetici®, „inimici ai poporului sasescu si 
ai lucrului burgesu® (Feinde der bflrgerlichen Ar- 
beit). Trebuie se fia cineva beata., câ se sustiena 
asia ceva!

Audimu, câ politi’a a datu ordinu să se rupă 
de pe păreți placardele cu apelulu sasescu. Nu 
potemu se aprobamu acăst’a procedere, cu atâtu 
mai vărtosu, cu câtu apelulu, cu t6te invectivele 
tai, nu potea se producă unu electu seriosu, câ se 
fia temere, că se va irita poporatiunea ; — ea de 
s’a si iritatu, s’a iritata numai spre risu.

Dintr’o parte ni se spune, câ voinicosulu inspec- 
toru scolariu K o o s Ferencz a tienutu o 
vorbire de candidatu la Sacele, injurandu barbate- 
sce pe Romani. Câ multiumire le-a cerutu se Tu 
ataga. Bravo jupane candidatu ! ești mare mesteru ! 
Credemu inse, câ de astadata nu ’ti vei găsi ămenii, 
de cari se ’ti bați jocu !

Dela Clusiu primiramu urmatări’a telegrama:
Clusiu 25 luniu. Aici invinsera Kos- 

s u t h i a n i i Gabriel Ugron si Bartha redacto- 
î'ulu fâiei „Ellenzăk® in contra guvernamentaliloru 
Bokros si Hegedus. In comitatu status quo.-

Gherl’a 24 luniu (Telegr. Gaz. Trans. 
sositu la 5 6re 20 min. d. a.) .... Capulu 
diecesei Gherlane, Episcopulu Szabo ... a 
adunata la sine pe curtenii sei slugeri Sier- 
banu, Damianu, Cortice, Porde si Huza — 
ceilalți preoți, fiindu mai firmi in caracteru, 
— si câ pe vite la junghiare i-a dusu la 
urna, câ se voteze pentru armănulu guverna- 
mentalu Gaizago, mergându elu in frunte cu 
crucea pe peptu.

Indignatiunea e mare ! . . . .

Primimu din D. St. Martinu scirea, câ Romanii 
din comitatulu Târnavei mici sunt deciși 
a nu luâ parte la alegere, respectandu votata con- 
ferentiei romane dela Sibiiu. I felicitamu sinceru 
pentru acăst’a hotarire romanăsca !

Cronic’a evenimenteloru politice.
Noulu m i n i s t e r i u romanu său mai 

bine disu vechiulu ministeriu revenita la cârma, s’a 
presentatu in 20/22 luniu Corpuriloru legiuitărie. 
Presiedintele consiliului d. I. C. B r a t i a n u in 
Senatu si d. ministru de interne C. A. Rossetti 
in Camera au data citire urmatărei declaratiuni a 
noului cabinetu :

„Domniloru! Guvernulu, care vi se prestata 
asta-di d-v6stre ve este din ’nainte cunoscutu. 
Vederile năstre ale tuturoru sunt acelea, cari, in 
anii din urma, au inspirata lucrările majorității 
representatiunei naționale. Nu cieuemu dăr’ ne
cesari u se ve aducemu o programa.

„Vomu continuă oper’a inceputa impreuna cu 
d-v6stra a intaririi Statului romanu si a desvol- 
tarei economice a tierei’. Mai cu deosebire ne 
vomu sili se introducemu. in t6te ramurile ser- 
vicieloru publice imbunatatirile reclamate, câ asf- 
felu autoritatea publica, printr’o stricta aplicare a 
legiloru, se ocrotăsca d-o-potriva si cu nepartinire 
interesele legitime ale tuturoru.

Deplin’a armonia de idei ale membriloru gu
vernului ve este o garanția, câ vomu mantienă in 
lucrările năstre o absoluta unitate de acțiune. 
Dandu-ve acăst’a asecurare, ve ceremu, domniloru, 
concursulu dumnăvâstra, spre a pută utilisa cele 
din urma dîle ale presentei sessiuni. (Urmăza sem
naturile).

In camera după cetirea decretului Regata si a 
programei de susu si după o interpelare a dlui 
B. M a n i u, in privinti’a unui evreu vagabundu 
si gazda de tâlhari, care a fostu patronatu de 



cătra unu subprefectu din judetiulu Dorohoiu, la 
care d. C. A. R o s e t t i a respunsu, că guver- 
nulu va luă tăte mesurile necessarie spre a pune 
stavile invasiunii evreiloru din tieri străine, in- 
multi'endu cordănele dela fruntaria si a promisu 
că va cercetă afacerea; — s’a procesu la alegerea 
unui presiedinte alu Camerei, acestu postu devenindu 
vacantu prin intrarea dlui Rosetti in m"nisteriu. 
A fostu alesu presiedinte d. Dimitrie Bra- 
t i a n u cu 61 voturi.

Ocupandu fotoliulu presiedintii Camerei d. Di m. 
B r a t i a n u dise intre altele :

„Dloru deputati, ve multiumescu diu anima si 
ve felicitu de alegerea, ce ati facutu in persdn’a 
mea. Ve multiumescu, pentru că ’mi ati facutu 
onărea, se me credeți capabilu de a garantă im
parțialitatea in desbaterile si lucrările năstre. 
(Aplause). Ve felicitu, pentru că ati manifestatu 
acăsta vointia, si cutezu a dice că nu v'ati in- 
sielatu dandu-mi sufragiele d-v. Puteti fi siguri, 
că nu voiu caută, nici in drăpt’a nici in stang'a, 
nici in susu, nici in josu. Voiu cauta totdeauna 
dreptu inainte, căci astufeliu sunt facutu; si 
nimeni, nimicu nu me va pută face se me schimbu, 
pentru că eu insu-mi n’asi pută reuși a ’mi 
schimbă natur’a. (Aplause).*

„Dloru deputati, se nu ne facemu ilusiuni : 
situatiunea este fărte grava, pericululu este mare, 
si este cu atătu mai mare, că elu vine dela noi 
insine, dela represintatiunea naționala. Unu omu 
insemnatu, si care nu este amestecatu in luptele 
năstre, ’mi dicea, sunt duăe dile: Ce faceți ? Nu 
ve gândiți, că prin neintielegerile văstre nejusti
ficabile perdeti frumosulu capitalu, totu creditulu 
de care ne bucuramu astadi; faceți pe Europ’a 
se crăda, că marile fapte ce amu seversitu nu sunt 
de catu unu jocu alu norocului, si că indata ce 
amu devenitu stapani pe destinele năstre, amu 
aretatu, că nu suntemu de cătu unu putrigaiu, care 
se macina si se preface elu singuru in tierina ? 
Nu o ascundu; cele petrecute in dilele acestea, 
m’au facutu se suferu multu ; suferu, si voiu 
suferi tăta viăti’a mea. Nu credeți, că pentru 
acăst’a voiu luă lumea in capu si voiu parași tiăr’a; 
din contra, singur’a mângâiere la durerea mea este, 
Că svărcoliturile dileloru trecute m’au facutu se 
pemtu mai multu trebuinti’a si datori’a ce am de 
a remană in midiloculu d-văstre. Voiu caută se 
uitu, său celu puținu se inabusiescu in mine, re- 
pemtiemintele mele, si voiu dă concursulu meu 
celoru ce voru lucră pentru binele si intarirea 
tierei năstre. Voiu sci se’mi făcu datori’a chiaru 
cu pretiulu vieții mele, căci ea apartiene tierei, 
care ’mi-a dat’o. (Aplause).’ lnca odata, se nu 
perdemu unu minutu; se 'ne aplicamu cu totu 
dinadinsulu a ne lumina consciintiele, a ne dă bine 
săma de gravitatea situatiunei si de ceeace avemu 
se facemu, si se ne punemu cu totii cu seriosjtate, 
cu barbatia pe lucru, romanesce; căci, de vomu 
continuă a ne inverti in locu, a ne mină si a ne 
sfasia unii pe alții, de siguru vomu cădă, vomu 
cădă mai curăndu de eătu ne-ămu redicatu, si 
căderea năstra va fi irreparabila, va fi o cădere 
rusinăsa, (Aplause).

Cu privire la situatiunea, in care se gasesce 
actualmente cestiunea Dunărei, „N. 
Fr. Presse* primesce din Paris urmatoriele intere
sante relatiuni:

„Propunerea de transactiune, făcută de repre- 
sentantulu germanu dr. Arendt si acceptata de 
Austri’a, in sessiunea precedenta a comissiunei 
internaționale Dunărene, sporita prin statele litorale, 
de-a incredintiâ Austriei in comissiunea 
mixta presidiulu si in casu de paritate de vo
turi in cestiuni administrative votulu hotaritoru, 
er’ in cestiuni de principiu hotarirea se fia lasata 
pe săm’a comisiunei dunărene internaționale — a 
fostu adoptata de tăte puterile. 
Guvernulu austriacu a fostu invitatu inse din câte
va parti, să se esprime, in ce modu cugeta se 
despartă cestiunile: in administrative, in cestiuni 
de principiu si in cele de natura politica ? Ca
binetului vienesu si-a espusu punctulu seu de ve
dere intr’o depesia fărte lunga, in urma careia 
guvernulu anglesu a respunsu, că considera că 
neacceptabile principiile cuprinse in acăsta 
nota. Not’a austriaca — declară cabinetulu anglesu 
— e conceputa in nisce termini atatu de 
nehotariti, in cătu aplicarea practica, de 
catra Austri’a, a principiiloru cuprinse intr’insa, 
ar’ produce necontenitu motive de nein- 
t i e 1 e g e r e.

„Acăst’a s’a intemplatu de vre-o duăe luni, si 
de atunci intre cabinetele din Vien’a si St. James 

au locu negotiarile diplomatice cele mai vii. Angli’a 
se nesuesce să sporească numerulu casuriloru, in 
cari se fia necesaru unu apelu la comissi’a inter
naționala dunareana, spre a face in acestu chipu 
ilusonu votulu hotaritoru alu Austriei in comis- 
siunea mixta, in vreme ce Austri’a, plecandu din 
punctulu de vedere opusu, cauta se impuți- 
neze numerulu acestoru cașuri. 
In cercurile diplomatice se astăpta cu tăte acestea, 
că Angli’a se cedeze in urma si că Austri’a se 
ăsa victoriăsa din acestu schimbu de depesie. In 
tractatulu semnatu in conferinti’a dela 13 Martie 
1871 s’a hotaritu anume, că comissi’a europăna 
dunareana va avă se esiste inca 12 ani. De vreme- 
ce congresulu dela Berlinu stipulăza, că puterile 
interesate voru avă să se hotarăsca unu anu in
ainte de espirarea. acestui terminu despre continuarea 
mai departe a comissiunei dunărene, puterile euro
pene voru trebui să se intruneasca in acestu scopu, 
intr’o conferenția, in anulu 1882. Fara indoiăla 
nimenea nu are atăta interessu la continuarea 
esistentiei comissiunei că Angli’a si Franți’a, căci 
intr’altu casu ele si ar’ pierde tăta influenti’a si 
totu counerciulu loru la Dunarea de josu. Esploa- 
tandu acăsti situatiune avantagiăsa, ministrulu 
austriacu de esterne, baronulu Haymerle, a 
declaratu guvernului anglesu, că iu casu, candu 
punctulu de vedere austriacu va fi respinsa, ca
binetulu vienesu va renuntiă la insti
tuirea comissiunei mixte, inlatu- 
randu estufeliu si necesitatea de a se hotari con
tinuarea comissiunei internaționale dunărene mai 
departe pe anulu 1883. Fația cu acăsta amenin- 
tiare, Angli’a a cărei opositiune contra pretensiuni- 
loru austriaco resultâ, cum se pretinde, dintr’unu 
angajamentu luatu fația de Romani’a, va trebui 
se cedeze dăca nu va vră se predă Dunarea de 
josu cu desaversire Russiei. (!!!)

Regretabilulu conflictu dintre 11 a 1 i am i si 
Francesi in Marsili’a a venitu la desbatere 
in camer’a italiana. Dnii Billio, Nicotera si Bovio 
au cerutu deslușiri dela guvernu in privinti’a aces
toru grave intemplari. D-lu Mancini, ministrulu 
afaceriloru străine, respundiendu la intrebarile aces
toru d-ni, dîse : „Prefectulu din Marsili’a si con- 
sululu italianu au desvoltatu multa energia până 
ce au stemperatu desordinea; au fostu arestați mai 
multi individi atatu francesi cătu si italiani. S’a 
inceputu o instrucțiune si se crede, că se va afla 
adeverulu asupr’a originii acestoru neorândueli, cari 
au produsu o irritatiune atătu de mare in Marsili’a. 
D-lu Barthelămy St. Hilarie a declaratu ambasa- 
dorelui nostru din Paris, generalu Cialdini, că 
Franți’a este totu atătu de interessata, că si Itali’a, 
că aceste neorândueli se inceteze, deărace in Mar
sili’a sunt mai multu de 50,000 de italiani. „Eu 
deplangu*. continua d. Mancini, „aceste nenorocite 
evenimente, dărâ cugetu, că va succede a reconciliă 
spiritele, reprimandu de amenduăe părțile orice de- 
monstratiune publica si impedecandu cu deosebire 
incercanle acelora, cari sunt inimici amenduroru 
natiuniloru. Eu speru deci, că camer’a va evită 
discussiuni, cari ar’ provocă apreciatiuni imprudente. 
Ceea ce se atinge de relatiunile intre cele duăe 
guverne potu asigura, că ele sunt petrunse de 
bunavointia si conduse de intentiuni conciliatăre 
si prevenităre, despre acest’a am probe, intre acestea 
voiu numera in specialu declaratiunea din urma a 
ministrului francesu, că este gat’a a incepe numai 
decătu negociatiunile pentru noulu tractatu de 
comerciu. In fine speru o conlucrare comuna a 
Franției si a Italiei, pentru a îndeplini oper’a 
sincera a pacificatiunii spiriteloru si renascerea 
increderii reciproce intre cele duăe națiuni „ Dlu 
Billio, replicandu ministrului, dice, că lașa guver
nului tăta responsabilitatea ' pentru informatiunile 
date. Dlu Nicotera declara, că nu este satisfacutu, 
si dlu Bovio esprime speranti’a, că se voru man- 
tienă bunele raporturi intre Franci’a si Itali’a.

Press’a germana pretinde, că la tăte aceste 
regretabile intemplari vina n’o părta nici decătu 
italianii. Astufeliu diuariului „Nat. Ztg.“ i-se scrie 
din. Marsili’a, că multi ită ani au fostu insultați 
fara nici o provocatiune din parte-le intr’unu modu 
lasiu si maltratați până la mărte. Presiedinte!e 
casinei italiano d. Oddo, voindu se mărga dela 
casina la consululu italianu, a fostu atacatu de 
plebe, călcatu in piciăre si apoi târitu pe stradele 
orasiului până ce in fine ’i successe politiei, se 
scăta din manile înfuriatei glăte pe nefericitulu 
italianu tocmai, candu voiea se-lu arunce in apa. 
Unu italianu a fostu fapticu aruncatu in apa, inse 
pe urma ărasi mantuitu. In Marsili’a s’a resta
bilitul liuiscea, ambele guverne isi dau silintia a 

impedecâ demonstratiunile, asupra carora s’ar* potă 
bucură numai d. Bismarck.

Corespondentulu din Petersburg alu 
diarului „Daily News“ scie se raporteze in pri
vinti’a unui atentatu nou, ce s’ar’ fi in- 
cercatu in contra vieții Tiarului. înainte de vre-o 
diece dîle se luasera mesuri pentru strămutarea 
curtiei imperiale dela Gacina la Peterhof. In mo- 
mentulu din urma siefulu politiei primi o epistola 
anonima, in care i-’se da coasiliulu a supune la o 
severa cercetare Iacht-ulu imperialu, care avea se 
aduca pe Tiarulu si famili a s’a la Peterhof. Cer
cetarea acăst’a trase după sine arestarea unui 
locotenendu si a duăi oficeri subalterni ai corăbii. 
La acești diu urma s’au gasitu bombe esplosibile 
de acelasiu soiu cu bombele intrebuintiate la uci
derea imperatului Alesandu II in diu’a de 1 Martiu. 
Acăst’a intemplare, se dice, că a facutu o adânca 
impressiune asup’a tiarului. La Peterhof se iau 
tăte mesurile de precautiune, ce se potu numai 
închipui. Drumulu de feru intre Capitala si Peteihof 
este supraveghiatu de soldați, cari sunt stationati 
cu baionet’a scăsa din cinci dieci in cinci dieci de 
pași, pe candu de a lungulu sîneloru, campăza 
pichete. Dieu Tiarulu nu se păte văietă de uritu, căci 
are distracția destula. (! ?)

Ministrulu afaceriloru străine din Franc i-’a 
a aflatu de nacesariu a adresa representantiloru din 
străinătate ai republicii o circulara, care 
sămena fărte multu cu unu comentariu alu politicii 
esterne urmate de d-lu Barthălemy Saint-Hilaire. 
Iu acăst’a circulare ministrulu francesu declara, că 
Franci’a nu voesce nimic’a altceva decătu pacea 
si numai pacea si nici pe departe nu cugeta la 
accuisitiuni.

Nu se păte negă, o asemenea declaratiune nu 
este tocmai potrivita in momentulu, in care primulu 
ministru Mustafa alu beiului din Tunis, incungiuratu 
de o strălucită suita a sositu in Paris pentru 
â depune la piciărele d-lui I. Grăvy omagiile 
stăpânului seu, care este astadi unu vasalu alu 
republicei francese. In camera acum se desbate 
bugetulu auului 1882.

Raportul u d-lui Maurice Rouvier, raporLoriului 
generalu alu comissiunei bugetare, constata in 
Franția o prodigiăsa prosperitate financiara. In 
cei diece ani din urma pe langa tăte, că s’au 
platitu datorii de preste unu miliardu de franci, 
s’au pusu in bugetu preste unu miliardu si jumătate 
de franci pentru lucrări publice si s’au triplicatu 
aprăpe bugetulu instructiunei publice, totuși gu
vernulu a fostu in acea positiune demna de invi
diatul de a reduce in ultimii ani i m p o - 
sitele indirecte cu mai bine de 286,000,000 
Fericita tiăra, care possede unu asemenea guvernu!

Situatiunea politica in B u 1 g a r i ’a devine din 
ce in ce totu mai confusa si iupt’a intre prin
cipele Alesandru si partidulu liberalu 
totu mai acuta. Judecandu după primirea, ce a a- 
vut’o principele Alessandru in cele mai de capete- 
teni’a ărasie in decursulu călătoriei sale prin tiăra 
e indreptatita incătuva credinti’a, că adunarea, ce 
se va conchiamâ la Sistow in curându, va depune 
in man’a principelui frenele guvernamentului per- 
sonalu. Ingerinti’a, ce o esercăza comissarii gu
vernului asupr’a populatiuniloru rurale, că alegerile 
se reăsa după poft’a animei puterniciloru dilei se 
spune, că trece tăte marginile.

Noue dieci si năue de sate ale districtului Tir- 
nowo au juratu înaintea preotiloru loru, că voru 
apera constitutiunea. Capii parti
dului liberalu au adresatu si d-lui Macini o tele
grama, in care ’lu răga, se apere si densulu consti
tutiunea, ce voiesce s’o surpe principele Alesandru. 
Sermana constitutiune bulgarăsca, slaba paza trebue 
că ai, dăca d-lu Karaveloff si cu liberalii sei bulgari 
provăca pe străini se te apere !

Părt’a otomana in vederea incurcaturiloru, ce se 
potu inca nasce■ in Bulgari’a, a refusatu 
guvernatorului Rumeliei orientale A 1 e k o - P a- 
t i ’a concediu]u cerutu si l’a invitatu a-se rein- 
tărce cătu se va pută mai curându la postulu seu. 
Ce se atinge de tendintiele unionistice din Rumeli’a 
se gasescu adi multi Rumelioti însemnați, cari nu 
se sfiescu a declară pe fația, că preferu mai bine 
se stâ până in fine sub guvernulu Rumeliei, de
cătu se primăsca uuulu, că acel’a, ce cauta astadi 
se firicăsca pe Bulgari!

BetleailU, in 21 luniu 1881.
Stimate Dle JKedactoru ! In diu’a Eosaliiloru romane 

s’a tienutu aici in Betleanu (comitatulu Solnocu-Doboca) 
o adunare in ospetari’a mare pentru candidarea deputatului 
dietalu. In sal’a cea mare din bot elu am vedjutu o mulțime 



de poporu si notabili unguri din giurn, dâr’ cea mai mare 
parte au fostu romani si puțini sasi din cateva comune, 
ce se tienu de acestu cercu. In sal’a de susu am vediutu 
toti primarii din comune si notarii, se intielege de sine, că 
după ordinulu ștrictu datu de pletore, din preoțime si in- 
vetiatori, potu dice au fostu fdrte puțini, mulțimea poporului 
presentu se esplica de acolo, că aici a fostu si tergu de 
tiera, tâte vorbirile au fostu numai in limb’a maghiara; apoi 
sunt convinsu, că n’au intielesu nici o suta de ascultători 
darea de sama.

După terminarea dârei de sama a fostu banchetu iu 
gradin’a fostului deputâtu si candidatului actualu conte 
Betlen Andiăs, dâr’ aici n’am vediutu a merge de cătu 
notari si din primarii comunali. Celu mai durerosu lucru 
a fostu, că in fruntea a trei preoți d. protopopu Tecariu 
din Betleanu in tienuta mare si cu consocii sei au luatu 
parte la banchetu, apoi, dle Tecariu, 6re nu D-vâstra ati 
subscrisu protocolulu, că ve veți supune hotarirei conferentiei 
dela Sibiiu: — asia dâra Dle, undei parol’a D-vâstre? Ati 
călcatu-o cu picidrele si v’ati degradatu la rangulu celu 
mai de josu. Rogu publiculu romanu a luă aceste spre 
sciintia, că pe viitoriu se scia cu cine are de facutu. Apoi, 
dle Tecariu, 6re nu mananci prescura romanesca? Ore nu 
acestu blandu poporu romanu iti dă tâte, si totuși ești in 
stare a te lapedâ de elu! Cerculu nostru are astadi doi 
domni protopopi, pentru ce d. Olteanu cu tâte că n’a sub
scrisu protocolulu, n’a luatu parte la banchetu, nu s’a de- 
partatu de națiune pentru unu blidu de linte? Aceea, că 
D-vâstra ati fi intre barosu si ileu, după cumu diceti, nu 
pdte fi adeveratu niciodată ; noi sustienemu dincontra, că ne 
vindeti interessele naționale pentru cele personali ale Dvâstre. 
Pena candu totu asie î Romanulu, sciti, tiene minte 1

*

In 5 ale lunei curente s’a tînutu la scâl'a romana din 
Betleanu esamenulu cu copiii, la care au asistatu unu nu- 
meru fârte frumosu din părinții prunciloru. Esamenulu a 
reesitu fârte bine, bine au fostu esplicata fisic’a, gramatic’a 
limbei romaue, desemnulu, geografi’a cu unu cuventu tâte 
obiectele, ceea ce face cea mai mare lauda dlui invetiatoriu 
Simionu Moldovanu. De sub man’a s’a au esitu multi baiati, 
cari suntu astadi măiestri de professiune, suntu inca si 
acuma aprdpe la 20 la măiestria, tâte acestea ’i făcu laud’a 
8i onârea coa mai mare, suntu esiti profesori teologi. Pri
miți dâra, dle invetiatoriu, marea nâstra multiamita, si spe- 
ramu că si in viitoriu ve-i fi totu asie de zelosu pe cărarea 
acesta spinâsa pentru înaintarea culturei.

Unu observatoru.

Baiti’a in 7/19 Iuniu 1881.

Inteliginti’a romana din fostulu comitatu alu 
Zarandului fh surprinsa da cătra unu corespondinte 
a lui „Kelet" prin nesce fleacuri publicate in Nr. 
136 alu numitei foi, cu dat’a Bai’a de Crisiu 14Iu
niu 1881. Pentru de a constata, că corespondinti’a 
cuprinde numai fleacuri si calumnia fația de inte- 
ligintia si intregn poporulu romanu de aici, ’mi 
i-au v6ie a-o lasă se urmeze aci in traducere: Ea 
suna asia: „In cerculu electoralu alu Băii de 
Crisiu, comitătulu Huniaddrei, partida liberala a 
tienutu iu 14 1. c. conferintia populara. In con- 
ferintia romanii (?) si maghiarii cu unanimitate de 
voturi au proclamatu pe Fekete Zsigmond, ingineru 
de stătu, de candidata de deputâtu, fația de Sigis- 
mundu Borlea de partida naționala. In mani'a tu- 
turoru incordariloru lui Borlea, victori’a e a lui 
Fekete, pentru că Fekete nu voesce se fia deputâtu 
de aceea, că se traga numai plata, ci pentru că se 
faca in dieta servitiu folositoriu, atătu patriei sale, 
cătu si cercului seu. Db D-dieu, că se reuseze a- 
legerea lui Fekete.

Me miru, cum nu i-a fostu rușine coresponden
tului se publice asid unu neadeveru grosolanu, că 
romanii si maghiarii au proclamatu pe Fekete cu 
unanimitate, candu scie bine, că numai unu sin
gura romanu, si si achst’a iubetatu prin promisiuni, 
că va capetă sigura unu postu cu 1600 fi., — a 
participatu la aceea conferintia, afara de vre-o câ
țiva notari comunali, cărora le-au inpusu pretorii 
că negresitu sb se presenteze si i-au silitu se sub- 
scria protocolulu acelei conferintie, ba unulu dintre 
acești notari a adusu si pe unu jude comunalu de 
alu seu cu sine, fora de a sci acdst’a, că unde 
merge si ce are de a face. Candu s’a reintorsu 
inse a casa dela conferintia, i-a fostu rușine de sine 
insusi, observandu, că l’a dusu de nasu, si nu mai 
încetă de a-si face crace rogandu-se la D dieu si 
dicbndu: D6mne drtarne, că nu am sciutu ce am 
facutu.

Da, au participatu si romanii la o conferintia 
tienuta in Bradu si e dreptu, că au si candidatu, 
inse nu pe Fekete. Acdsta conferintia s’a tienutu 
cu 10 dile ’nainte de cea maghiara si a fosru cu- 
ratu romandscu; ea a primitu cu entusiasmu deci- 

siunile conferentiei din Sibiiu, si cu unanimitate a 
candidatu pe D-lu Sigismundu Borlea de deputâtu 
alu acestui cercu.

Dice mai departe corespondintele lui „Kelet*, 
că victori’a e a lui Fekete, de unde deduce acdst’a 
nu ’mi potu închipui, pdte sigura din promissiunea 
făcută de cătra unu notariu romanu, care după ce 
a fostu invetiatu vre-o cateva scoli, mancă si elu 
panea si bucatele seminariului din Sibiiu in decursu 
de 3 ani, pentru de a se face notăriu. Acesta a 
promisu D-lui Fekete si pretorelui seu Piso, că din 
comunele, cari se tienu de natariatulu densului, va 
duce in diu’a de alegere celu pucinu 40 alegatori 
romani, cari toti voru votâ pentru Fekete. Me 
indoiescu inse, ca venindu chiaru densulu la urna 
se voteze, nu-'si va da 6re votulu tocmai pentru 
Borlea, din causa, ca după alegere intblnindu-se 
cu nati’a, in locu se-’lu mai salute cu buna diu’a 
D-le notariu, nu cumva se-lu arate cu degetuln si 
se-i strige in fația tradatoriu de națiune etc., pre
cum a si patît’o si până acumu in comun’a Blajeni 
cu unu alegâtoriu, pe care voindu se-lu capaciteze, 
că se voteze pentru D-lu Eekete, ia respuusu : pa- 
remise D-le notariu, că si D-Ta ai fostu la confe- 
rinti’a romana din Bradu, cum vini acuma se-ti 
vindi sângele, se-ti vindi națiunea D-tale ! Shu 
p6te corespondintele s’a basatu pe influinti’a preta- 
riloru din acestu cercu, ambii romani, cari au suptu 
tîtia de romanu, ba unulu si recte alu nostru D-lu 
Piso a si crescutu cu prescuri donate din sudărea 
fetii bietului poporu romanu, fiindu densulu fiiu de 
protopopu. Slaba mangaere, D-le corespondinte, 
pentru că influinti’a D-loru pretori asupra romani- 
loru de aici, in cause de aceste, a dus’o Crisiulu 
de multu.

E dreptu, că ambla D-nii pretori din comuna in 
comuna si folosescu tâte mijiâcele si forti’a de a 
scâte pe D-lu Fekete de deputâtu, inse am mare 
sperantia, că pe poporulu romanu din acestu cercu 
nu-’lu voru potd seduce si corumpe si inca cu a- 
tâta mai vertosu nu, că si până acum dicu publice 
despre densii: Scapane Dâmne de astfeliu de pre
tori romani! . . .

Gaus’a pentru care ambla D-nii pretori in 
ruptulu capului pentru că se reâsa D-lu Fekete nu 
6 lucru secretu, pentru-că D-lu Piso mi-a spus’o in 
fația, că de nu reusiescu cu Fekete, sunt perduti. 
— Că sunt perduti, dâca nu reese D-lu Fekete, eu 
din parte-mi mi-o esplicu asia: D-lu Fekete, fiindu 
fratele D-lui presiedinte alu tribunalului din Deva, 
si acest’a avendu mare influiutia la siefîi loru, va 
face se li se dica: Ddca nati fost in stare se 
reușiți, luative catrafusele si lasati locu altoru âmeni 
cu mai multa auctoritate si influintia decătu voi!

Ei bine, der’ ce dauna au romanii noștri, că 
dierdu pe D-nii pretori, cari si asia numai după 
nascere sunt romani, dr’ după fapte numai unelte 
in manile D-loru maghiari; ce perdu romanii prin 
aceea, că pica 2 individi din postu, si inca ast
feliu de individi, pe cari ei nu i-au alesu, pentru 
că din 75 membri romani ai comitetului comita- 
tensu din acestu cercu electoralu, 74 au fostu pre- 
senti la alegerile de oficiali in Dev’a, si nici unulu 
chiaru nu a votatu pentru D-lu Piso nici pentru 
D-lu Mihaloviciu, ci i-au alesu pe ambii maghiarii 
din celelalte cercuri ale comitatului, si ni i-au tra- 
misu pe capulu nostru, scotiendu-ne ochii, că ne-au 
datu 2 pretori de romani ; apoi, pentru că se nu 
perdemu pe acești 2 pretori, se ne tradamn noi na
țiunea nâstra si se lucramu contra couvingeriloru 
nâstre numai si numai se nu perdemu pretorii ?

Sigura pe acestea s’a basatu corespondintele 
lui „Kelet", candu a disu, că victori’a e a lui Fe
kete, că-ci altucum nu mi potu închipui o asia mare 
inpertinentia dela unu omu, care scie bine, că in 
acestu cercu electoralu sunt 1113 alegatori, din a- 
cestia romani sunt 1061, er’ de alte nationalitati 
52, si totuși să se esprime cu siguritate, că în
vingerea e a lui Fekete fația de candidatulu ro
manu Borlea; său, ceea-ce inca se pdte, a voitu se 
blameze pe toti romanii din acestu cercu, înaintea 
publicului, aratandu lumei, că pe romani ii potu 
seduce si corumpe după plăcu.

Că nu se temu romanii noștri de fortiele si 
mijiâcele, de cari se folosescu D-nii pretori in a- 
ceasta causa, si nici de fleacurile unui notariu, care 
promite ceea-ce nu pdte inplini, — vomu avă o- 
casiune a ne convinge in 17/29 Iuniu a. c., candu 
se va intemplâ alegerea de deputâtu in Baia de 
Crisiu, si sperezu, că dupa-ce se va convinge si 
D-lu corespondinte, va fi pe venitoriu mai 
afirmă precautu si nu va mai ceva, ce nici 
densulu nu crede, si recte nu va mai scrie 
cu atăta siguritate despre caracterulu unei 

națiuni, pe care elu nu-’lu cunâsce de locu. De-si 
nu cunoscu pe corespondintele anonimu, totuși din 
corespondintia densului se vede ce platesce. Pe la 
mijloculu corespondintiei afirma cu siguritate, că 
victori’a este a lui Fekete, si la finea fii, totuși ’si 
inaltia vocea cătra proni’a divina, si oftdza : „Dă 
D-dieu, că se reusieze alegerea lui Fekete!" D-dieu 
inse nu va ascultă aceasta cerere nejusta!

R.

Baia de Crisiu, la 18 înniu 1881.
Membrii conferentiei maghiare, tienute in Bradu la 14 

Iuniu, au fost 48 inși, toti maghiarii din Bradu, Baia de 
Crisiu si giuru, nemții si romanii renegați. Nu voiu se a- 
firmu, că renegați ar’ fi notarii de romanu, cari au partici
patu, pentru-că sciu, că au venitu cei mai multi fortiati si 
unii inca cum ; insemnu atatu numai, că preoți nu au fostu 
nici unulu, din poporu unu singuru omu, care se blastema, 
dicendu, că nu a sciutu, unde ’lu aduce notariulu. Maghiari 
au fostu si de cei, oari nu avura dreptu de alegere.

Program’a candidatului de deputâtu Fekete Zsigmond se 
reduce la urmatâriele. 1. Nu va vorbi in dieta nici-odata des
pre cestiunea natiunalitatiloru 2. Va lucră pentru comassa- 
rea locuriloru 3. Pentru regularea Crisiului, se nu mai inun- 
deze. Tinetive risulu 1! Auditi romani, cari sunteti orbiți 
de D-dieu, si v’ati angajatu pentru d-nulu Zsigmond, ce pro
grama frumâsa are. Unu omu smintitu de minte inca ar’ 
pote intielege, că d-nulu Zsigmond a vorbitu numai pentru- 
că se nu taca.

Cei 48 membrii se ospetara la mesa comuna in ospe- 
taria, ni se spune inse, că nici unulu nu si-a platitu, ce a 
mancatu si beutu. Cine va plăti, ne ar’ pote spune d-nulu 
candidatu dietalu, sâu presiediutele de tribunalu, 
Solyom Fekete Acum capeta si romanii de mancatu si 
beutu, dela maghiari! . . . dâr’ atuuci, candu ii inundase 
Crisiulu, fura cei mai multi ajutati numai de cătra ro
mani.

*

Intre cortesii lui F, Zs. ve rogu a mai numerâ pre u- 
nic’a 6ie retacita, preotulu Ioachimu Comsia din Zdrapti, si 
Dr. Lazaru Petcu din Deva. Acestu omu nu se sfiesce a 
debuta contra deputatului natiunalu. Sigismundu Borlea. si 
a lucra pentru F. Z.

Candu am vediutu pre Dr. Petcu cortesindu in Bradu 
’mi-am adusu aminte de cuvintele lui Sincai, <,e le rostiea 
istoriciloru străini, cari voiau a întuneca adeverulu istoricu 
fația de romani: „Rușinea Ve mance obrazulu !“

*
Apucaturile, de cari se folosescu cortesii d-lui F. Zs., 

suntu marsiave. Eta cu ce infrica poporulu : voru închide 
gimnasiulu din Bradu, acestu fQQulariu de cultura 1 1 Acesta 
spunu âmenii a-o fi rostitu pretorele S. P. Minciuna colo
sala I Se nu credeți alegători 1 Profesorii, sub directorulu 
N. I. Miheltiauu ’si vedu de lucrurile loru, de scâla, că de 
lumin’a ochiloru sei, suntu curați, si nime nu va pote ni- 
micu strică acestui institutu. Ei nu făcu politica de precu
peți.

♦
Se promite reinviarea comitatului Zarandu, punerea nu

mai de notari romani, la casu inse de a se lucră contra lui 
Fekete Zs., atunci temnitia grea pentru romani; par e, 
că si aici am fj in Rusia. Nu cumva a-ti 
cumparatu d-loru pretori si cnute ? I

La revedere 1

Vorbindu despre o vorbire a deputatului Kossu- 
thianu U g r o n G. unu coreBpondentu din Se
cuime alu „Tel. Rom.“ dîce :

„Intre căușele seraciei si scaderei poporului 
maghiara din Secuime, la care a urmatu apoi 
oratorulu, numera si conventiunea vamala pagubi- 
târia, încheiata cu Romani’a, care că stătu agri- 
colu concurdza si eftinesce bucatele, vitele si lan’a, 
din a caroru producere se sustiene mass’a poporului 
secuiescu — intru cătu aceste să importâza netac- 
sate, pe candu industri’a ungurdsca se tacsdza asid 
de susu de autoritatile vamale romane, incătu nu 
pâte de locu concure ou statele străine. Dlu Ugron 
G. inse nu voiesce a sci, că teritoriulu, pe care 
locuiescu Secuii, atătu de indesuiti, nici pe departe 
nu produce cuantitatea de păne necesaria pentru 
densii si că Moldov’a cu deosebire totdeuna a 
fostu si este si acuma depositulu celu mare de 
bucate pentru Hăromszâk, Sc. .Ciucului si Odor- 
heiului.

Ce privesce apoi vitele si cu deosebire l^n’a, 
care este unu productu eschisivu alu economiloru 
de oi Romani din Transilvani’a, — uita cu totulu 
dlu deputâtu purgatoriulu contumacialu, prin care 
trebue se trdca acestu articulu insemnatu după 
tenârea art. de lege XX. din 1874. Uita acâst’a, 
fiinducă numai Romanii se ocupa in mare cu eco



nomi’a de oi si prin urmare pe densii ’i asuprescu 
si mai ii nimicescu strictele dispositiuni ale legei, 
după care lan’a de pe oile loru, ddca o aducu 
acasa, nu potu se o venda pena nu se va curați 
in valea spelatoriloru din Brasiovu de t6te pecatele 
molipsităre, cu care se presupune, că s’a incarcatu 
in Romani’a ... Nu putemu se ne miramu, că 
Ugron G. retace legile asupritâre pentru poporulu 
romanu si le desgrăpa si esaminăza numai pe cele 
inconvenabili dmeniloru sei. Cine scie, că densulu 
a propusu in camer’a .tierei oprirea subventiunei 
din Romani’a pentru gimnasiulu nostru din Bra
siovu, p6te să se aștepte si la mai multu, pe căta 
vreme vedemu, că partidele politice din tiăra, deși 
diferescu in unele vederi, tăte se unescu inse in 
aceea: că se nu dă Romaniloru nimic’a ddr’ nici 
pe alții se nu’i lase se le dă ceva.

Diverse.
(N e c r o 1 o g u.) In Sibiiu a repausatu in 

* 10/22 Iuniu bravulu si eruditulu teneru Lazaru 
Petroviciu, doctoru in filosofia si profesoru 
ordinaru la institutulu teologicu-pedagogicu romanu 
greco-onentalu in Arad, iu etate de 25 ani. In- 
stitutulu perde intr’insulu uu’a din cele mai bune po
teri ale sale. Fi-ai tierin’a usiăra!

(Archiologicu din U 1 p i ’a T raiaua.) 
După cum se cetesce in „P. Ll.“ din 14 Iuniu 
a. c. unu tieranu romanu din Gredistea, arandu 
a datu cu plugulu de o tabla de marmoru, pe 
carea scotiend-’o cu ingrigire din pamentu, a dus-’o 
la elu acasa si a espus-’o in curtea s’a. Tabl’a 
de marmoru albu de Bucov’a e unu metru de lunga, 
totu atâta de lata, conservata perfectu, frumăsa si 
are urmatărea inscriptiune :

DUS. PATRIIS.
MALAGBEL. ET BEBELLAHA 
MON ET BENEFÂL. FT MANA 
VAT. P. AEL. THEIMESII VIRAL 
COLTEMPLVMHOCFECITSOLOET 
INPENDIOSVOPROSESVISQ 
OMNIBVSOBPIETATEIPSORVM 
CIRCASEIVSSVSABIPSISFECIT 

ET CVLINAM SVBIVNXIT
Acăst’a inscriptiune zacăndu iugropata in Ulpi’a 

traiana (Gredistea de adi) 1600 de ani, 
ne spune, că un D a c u bogatu a ridicatu 
dumnedieiioru sei familiari unu templu, alaturandu 
lunga templu si o culina; ne spune mai departe, 
câ Dacii, afara de dfeulu Zamolxides au mai avutu 
si alti D-diei, ale caroru nume lumea invetiaia 
păna adi nu le-a cunoscutu, de vreme ce numele : 
Malagbel, Bebellahamon, Be
ne f a 1 u si Manavatu nu se afla nici in 
istorie, nici in Lexicon. Domnulu Adalbert Weber, 
archidiaconulu si parochulu localu romano-catolicu 
din Hatiegu, celu d’antaiu, care a descifratu susu 
amintita inscriptiune, dice intre altele : „Din impre- 
giurarea, ca Viralcolu a claditu langa templu 
si o culina, deducu că Dacii au adusu dieiloru loru 
jertfe fripte si fierte, si din impregiurarea, că Da- 
culu templulu seu nu ’la inchinatu dieiloru romani, 
conchidu mai departe, că elu pre Romani nu’i 
prea iubiea si avă indrasneala, a nu merge orbisiu 
cu mulțimea, ci a spune credinti’a s’a pe fația in 
contra dieiloru romani: Joie, Junone, si celorlalți."

Societatea archeologica din Hunedăra a cum- 
peratu acăst a tabla cu 60 fi. v. a. dela tieranulu 
romanu.

(Unu Ercule modern u.) Circulu 
Sidoli, care a fost nu de multu la Brasiovu, ear’ 
acuma se afla in Bucuresci, are vrednicu de 
vediutu pe unu d. Doublier, erculele secuiului XIX, 
unu barbatu dotatu cu o putere estraordinaria si 
care face nisce esercitiuri miraculăse, intre altele 
redica in dinți unu butoiu, pe ca^e se afla asiediate 
4 persăne, redica greutati fărte mari si ce-va mai 
multu, pune pe peptu unu ileu si trei ferari love^cu 
cu lovituri indoite. Acestu ei cule da 100 lire 
aceluia, care ilu va pune cu spatele la pamentu.

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

(Urinare.)
Samuilu Dredeanu, preotu gr.-cath. Dumbravitia 2 11. 

50 cr.
' Elia Centea preotu gr.-cath. Chiuesci 11 fl. 90 cr.

Ioauu Dorosiu preotu greco-catholicu Acua Siugatag 
5 fl. —

Petru Calciunariu advocatu Teregova dela mai multi 
(list’a inca n’a sositu) 15 fl. 10 cr.

Ioanu cav. Puscariu Budapesta a tramisu dela : Pus- 
cariu 1 fl. Demetriu Michailescu 1 fl. Fauru 1 fl. Ge-

rasimu Batiu 1 fl. St. Ioanoviu 1 fl. Petru Mihâlyi 2 fl. 
Szerb 1 fl, Dr. Marienescu 1 fl. Dr. Gali 5 fl. La 
olalta 15 fl.

Gregoriu Popu archidiaconulu Basesciloru dela: Gre- 
goriu Popu archidiaconu gr.-cath. Basesci 1 fl. Teo.doru 
Lengyel parochu gr.-cath. Stremtiu 1 fl. Stefanu Szabd, 
preotu gr.-cath, Adesci 1 fl. Demetriu Popu, preotu Boita 
1 fl Stefanu Achimu preotu Asuagiului de josu 1 fl A- 
lesa Varna, protopopu surogatu in Asuagiu de josu 1 fl. Io
anu Vasvâri, parochu Berseului de susu 1 fl. Ioanu Simonu 
parochu Berseului de josu 1 fl. La olalta 8 fl.

Stefanu Radicu vice-protopopu iu Petrosieni dela : 
Marcu Moldovanu, notariu cercualu in Petrila 3 fl. Petru 
Burleu parochu in Iseroni 1 fl. Vasiliu Dombora notariu 
cercualu iu Petrosieni 3 fl. Avramu Stanc’a parochu in Pe
trosieni 1 fl. Nicolau Todoranu parochu in Porosieni 1 fl. 
Unu preotu romanu in Livedieni 1 fl. Ioanu Oprea tem- 
plariu in Livedieni 1 fl. Alesiu Peoviciu cancelistu in Pe
trosieni 1 fl. Z. Kosata 1 fi. Brendusa Avramu comer- 
ciantu in Petrosieni 1 fl. Stefanu Radicu vice-protopopu in 
Petrosieni 3 fl. La olalta 17 fl.

Ignatiu Papp secretariu consistorialu in Aradu, dela : 
Reverenti’a s’a 20 11. Constantinu Roșeau candid, preotu in 
Sieiteni 5 fl. Stefanu Ciorogariu notariu comunalu in Sini- 
tea 1 fl. ■ Georgiu Purcariu contabilu in Aradu 2 fl. Ro- 
mulu Ciorogariu profes. in Aradu 2 fl. Lazaru Tescul’a 
profesoru in Aradu 3 fl. Elia Dogariu invetiatoriu in A- 
radu 1 fl. Petru Popoviciu invetiatoriu in Aradu 2 fl. Io
anu Ianosi gradinariu in Aradu 1 fl. Mari’a Huszerl co
mercianta iu Aradu 50 cr. Dr. Atanasiu Siandoru, profe
soru in Aradu 5 fl. Spitzer lacobu si fîiulu seu comerciante 
5 fi. Dr. Lazaru Petroviciu prof. 3 fl. Szabo Iosef cu 
soci’a Otili’a conf. 3 fl. Fâldes Kelemen apotecariu 1 fl. 
Georgiu Dogariu proprietariu 2 fl. Toți din Aradu. Ioanu 
Crisianu parochu in Monereu 1 fl. Paulu Felnecanu par. 
in Conopu 1 fl. Teodorii Ceontea prof in Aradu 3 esein- 
plare din geografl’a s’a â, 1 11. 50 cr. Vasiliu Belesiu ad- 
ministr. protop. in Varadia 5 11. Maximiliauu Balintu pa
rochu in Covasintia 1 fl. Terentiu Teodoreanu elerieu ab- 
solutu in T. Varsiandu 1 fl. lacobu Strobl ospetariu in A- 
radu 1 fl. Gregoriu Birisiu candid, advocatu in Aradu 1 fl. 
Savu Macinicu adjunctu notarialu in Soversinu 1 fl. Marx 
Adolf comerciante in Aradu 2 fl. Demetriu Tamasdanu pro- 
priet. in Curticiu 2 11 Demetriu Iorgoviciu I. epitropu bi- 
sericei catedrale iu Aradu 1 fl. Ioanu Tomescu epitropu bi- 
sericei in Sistarovetiu 1 fl. Teodoru Popoviciu inspectoru 
scol, in Sieiteni 2 fl. Terentiu Petroviciu capelanu in Tiela 
1 fl. Ioanu Ciora parochu in Micalac’a 1 fl. Ioanu Lucu- 
tia preotu in Tierenteadiu 2 fi. La olalta 90 fl.

Petru Ax. Vlasa vice-protopopu in Indolu dela : Reve
renti’a s’a 1 fl. Ioanu Munteanu in Sacelu 1 fl. Samsone 
Ratiu in Turd’a 1 11. Petru Suciu in Iara inf. 1 fl. Bi- 
seric’a gr. cath. a Pocegei 1 11. Nicolau Rusdea preotu gr. 
cath, in Poceg'a 50 cr. Stefanu Hosu preotu gr. cath. in

Valori Scadenți* a| Cu- 
pâneloru

Cum- 
pera Vinde

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

1 Apr. 1. Ort. 91.1/, 92.1/,

rurale.................................. 23 Apr. 23 Oct. 100.— 101 —
8°/0 Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul. —.— —.—
6°/0 Oblig, căiloru fer. rom. 1 Iuliu 104.— 105.—
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 106. 107?/s
7°/0 „ „ urbane idem 104.’/s 105?A
8°/0 Imprum. municipalu . . 
Oblig, casei do pensiune (lei

idem 108.— 109.—

300, dobânda 10 lei). . . 
Losuri municipale (20 Iei) . .

1 Maiu 1 Nov. —.— —. —
cu premio 28.— 29.—

Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. 1400 1450
Auru contra argintu............. • ’L s/4
Auru contra bilete hipotec. .

2 15

!,/4
Auru contra bil. de Banca nat ’/<

2.16Florini Val. Austr..............

Societate de asiguratiune ungara-francesa cu acțiuni 
Capitaliilu de actii optu milione florini in auru. 

^xospeotnx pexxtxin. <31 XDeoexxxToxe 1080.
Capitalu platitu in actii fl. 4.000,000 — in auru ==.'.. • • ■ . fl. 4,680.000.—
Capitalu de reserva......................................................................... . fl. 400.000.—
Premii-reserve in secțiunea elementare........................................ . fl. 357,722,30
Premii-reserve in secțiunea pentru asig. vieții........................... . fl. 110.479.52
Portofoliulu bileteloru de premii............................................... , fl. 1,157.609.64

a) 288.800 priorități Kaschau-Oderberg ă fl. 92.— . . fi. 265,696.—
b) 155.600 priorități calea ferata de vestu ung. I. ă fl. 90.25 . . ii. 140.429.—
c) 197.600 „ „ „ „ „ „ II. a fl. 87.— . . a. 171.912.—
d) 112.800 „ Alfold-Fiumane I. ă fl. 90.25 . . a. 101.802.—
e) 180.000 „ ungare-galitiane I, â. fl. 86.75 . . ii. 156.150.—
f) 17.400 „ „ II. ă fl. 83.75 . . n. 14.572.50
g) 30.000 bilete hipot. de banca austro-ung. ă fl. 102.— . . a. 30.600.—
h) 25.000 bil. hip. 5°/0 instit. de creditu fonciaru ă fl. 99.75 . . a. 24.937.50
i) 9000 51/2°/o bil. hip. inst. de creditu ă fl. 101.25 . . fl. 9.112.50
k) 250.000 6°/0 bil. hip. asoc. pe acțiuni de cred. fonc. ă fl. 104.— . . fl. 260.000.—
Dobânda pe bucăți la 31 Decembre........................... • * • . . fl. 10 835,84 . fl. 1,186.047.34
La institute de bauca din patria................................. . fl. 2,221.871.61
La institute de banca si ds asiguratiune esterne . . fl. 797.363.23
Case ale societății in Budapest’a.................................. . fl. 1,048.371,34

In au. 1880 a intratu după unu capitalu de asiguratiune iu totalu de fl. 288,161 647 in secțiunea
focului si fl. 31,960.402 in a grandinei, fl. 78,586.350 in a iransportului si veniturile pre-
mieloru in bani gat a . :................................. . fl. 2,369.291.44

Pagubele plătite făcu in secțiunile elementare................................. ... . . . . fl. 1,500.016 91
Pentru pagube pendente s’a reservatu...........................................................................................................fl. 105.437 95
Venitulu caseloru societ. dobendile efecteloru etc............................................................................................ fl. 421.212 37
Asiguratiunea vieții incheia cu sum’a de................................................................... . . . . fl. 6,352.700.—

si cu o premia anualu de...........................................................................................................fl. 236 079.75
Câstigulu totalu pentru 1880 este de...........................................................................................................fl. 436.390 81
din care s’a impartitu o dividenda in auru de 6°/0.
Pentru scopuri de binefacere s’au datu 3000 fl. si adeca 1000 fl. societății „Crucei roșie", 1000 fl. pentru scopuri de 

instrucțiune, 1000 fl. pentru fondulu de pensiune alu diaristiloru.
La adunarea generala, ce avii locu la 25 Maiu 1881 au fost aleși :

In Direcțiune : Escel. S’a Stefanu de Bittd, consil. int. alu Maj. Sale, marea cruce a ordinului Leo- 
poldinu, deputatu s. a. iu Budapest’a, Presiedinte ; D. br. Bula de Băllllidy, proprietariu, deputatu s. a. Budapesta ; 
D. Eugenu Bontoux, Presiedintele Societății „do l’Union* Generale s. a. Paris; D. Robert Morin, Mai’gUÎS de 
Banneville. consil. de admin. a calei ferate de sudu austr. in Paris. D. Pieri e Franțois Frederic d’Aymar, Mar- 
quis de Chatoaurenard, cons. de adm. a calei ferate de stătu austr. Paris. D. Dr. Albrecht Hiller, advocatu, 
Vien’a ; D. Carolu Kisteninacher siefulu firmei los. Hoffmann in Budapest’a. D. Louis Moskovicz, directoru ge
nerala ; D. E. de Meynard in Paris ; D. Armin Neuwelt, engrosistu, Komerzienrath in Budapest’a ; D. Franz Re- 
genhai’t, cavalerii de Zâpori, vicepres. dela Albrechtsbahn, Vien’a; D. Carolu Svâb, propr. si deputatu in Buda
pest’a ; D. Martin Schweizei* cons. de comerciu reg. Budapest’a; D. br. Carol Ținti camerariu c. r. v-pres. alu 
calei fer. sudice, senatoru, Vien’a.

In consiliulu de inspectiune : D. Ferdinand Beck direct, bancei hipot. in Budapesta ; D. Leo LuncZy, 
direct, societ. genor. ung. de creditu fonciaru in Budapest’a ; D. lacob Lewill, direct. Academiei de comerciu- Buda
pest’a ; D. M. Laurant, direct, dela Lâuderbank austr. c. r. D. Ios. Mari’a Emil SeiTebource, inspectoru gener. 
alu Societății „de L’Union generale" in Paris. D. Iuliu Szokoly, direct, alu instit. de creditu fonciaru pentru pro
prietarii mici in Budapesta.

Editoru -. lacobu. Muresianu. Redactoru responsabiiu ; Dr. Aurel Muresianu,
Tipografi’»; Ioanu Gott si fiia Henriom

Silvasiu 50 cr. Ioauu Molnariu proprietariu in Silvasin 1 fl.’ 
Cineva 13 cr. Vasiliu Hosu preotu Șchiopi 50 cr. Deme
triu Vutca predtu iu Măgură 50 er. Ioanu Morariu preotu 
in Bicalatu 50 cr. Ioanu Somocl’a preotu in Cacov’a 50 cr. 
Filofteiu Bacsor’a 50 cr. Ioanu Marcu in Muntele Baisidrei 
50 cr. Danielu Cremenea in Segagia 50 cr. Ioanu Pastila 
in Belcora 50 cr. lacobu Bordanu in Hasmasu 50 cr. De
metriu Botha in Siutu 50 cr. Ioanu Nicola in Salciu’a 50 
cr. Titu Farcasianu in Hasdate 50 cr. Vasiliu Farcasianu 
in Hasdate 50 cr. Barlea Parteniu docente iu Hasdate 50 
cr. La olalta 14 11. 13 cr.

(Va urmă.)

Nro. 5872—1881.
Oozlo-ULXSU..

Spre ocuparea postului de medicu secundaru 
in spitalulu civilu, impreunatu cu unu salariu 
anualu de 400 fl. cuartieru naturalu si relutum de 
lemne de arsu in cuantitate de 20 metri cubici 
pe anu se escrie concursu.

Doritorii de a ocupa acestu postu pe langa 
aceea, că au de a documentă că nu au trecutu 
peste etatea de 40 ani, câ suntu doctori de medi
cina si ca au exerceatu prasa de celu putînu unu 
anu — au de a ’si așterne petitiunile astufeliu 
instruite păna in 6 Iuliu a. c. la 5 6re după 
amădiu subscrisului oficiolatu. 1 — 3

Brasiovu, 18 Iuniu 1881.
Magistratulu urbanu.

O n r s n 1 u. d. e ZBiaciaresci
dela 11/23 Iuniu 1881.


