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Nr. 68. Marți, 16 28 luniu 1881.
Cu 1 luliu st. v. 1881 s’a inceputu unu nou 

abonamentu la

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

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

Spre mai mare înlesnire recomandamu a se 
lipi adres’a, sub care s’a tramisu fdia până 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.

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

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

peiltru Bl’asiovu: pe trei luni 2 fl,, pe siese luni 
4 fl., pe anu 8 fl.; — dusu in casa: pe trei luni 2 fl. 
50 cr., pe siese luni 5 fl. ; pe anu 10 fl.

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

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

Inca o circulara scrisa la porunca.

Brasiovu, in 15/27 luniu.

Nu ne-au fost datu, câ se gustamu fara turbu- 
rare bucuri’a, ce amu semtit’o vediendu atitudinea 
firma si ddmna naționala a alegâtoriloru romani 
din Brasiovu si comitatu in dilele de 25 si 26 
luniu. Dumineca ne aduse „Telegrafulu Romanu" 
o circulara a Escelentiei Sale Metropolitului Mironu 
Romanulu, care ne implil animele de nespusa în
tristare. La prim’a ochire credeamu, că Escelenti’a 
8’a, petrunsu de inalt’a s’a chiamare câ supremu 
inspectorii de sc61e, se va fi semtitu indemuatu a 
se adresă in ajunulu esameneloru cătra clerulu si 
poporulu archidiecesei, poftindulu se fia cu multa 
atențiune fația de esamenele școlare, se constate 
t6te scăderile si neajnnsele instructiunei poporale, 
pentru că sâ se păta indrepta si sâ incurageze prin- 
tr’unu numerosu concursu si prin premiarea inve- 
tiatoriloru si a scolariloru celoru diligenti progre- 
sulu in cultur’a ndstra națională. Cine pdte se de
scrie inse surprinderea năstra, candu vediuramu, că 
circular’a tractâza despre alegerile de deputati die- 
tali si despre politic’a mica si mare a dilei ? Si 
inca ce feliu de politica !

Metropolitulu Romanulu se cobâra de pe scau- 
nulu seu archipastorescu si se amesteca in ceat’a 
murdara a cortesiloru electorali, ddr’ mai multu, 
Metropolitulu Romanulu isi uita cu totulu de dem
nitatea s’a ca capu bisericpscu romanu, uita datori’a, 
ce-o are de a aperă si a păzi cu scumpetate inte- 
ressele de vieatia ale poporului archidiecesei sale si 
se face servitoriulu unui guvernu de partida, care 
urmaresce pe fația tendintie contrarie desvoltarei 
nâstre naționale, se dejosesce chiaru până a agită 
in favârea acestui guvernu, plesnindu in fațjia ho- 
taririle luate de cătra representantii tuturoru alegâ- 
toriloru romani din tidra.

De trei ori nefericitu a fost momentulu, in care 
Metropolitulu a subscrisu circular’a de mai josu. 
Nici in timpii de cruda barbaria, candu antecessorii 
lui erau tractati de cătra asupritorii noștri seculari 
cu bătăi corporali, nu a suferitu națiunea romana 
mai mare umilire de cătu prin fapta acdst’a re
centa a Escelentiei Sale. Cine d’intre clerulu si 
poporulu archidiecesei transilvane gr. or. a voitu 
se faca responsabilu pe Escelenti’a s’a pentru re- 
sultatele conferentiei dela Sibiiu ? Care Romanu a 
imputatu Metropolitului Romanulu ori vrunui altu 
archiereu romanu, că a luatu parte mijlocitu sdu 
nemijlocitu la conferenția si cine dintre noi, pentru 
Dumnedieu, a potutu se-i iâ chiaru in nume de 

reu, dâca ar’ fi consemtitu cu resultatele acestei 
conferentie ? Cum vine Escelenti’a S’a sâ se apere 
fația de cleru si poporu, candu nimenea din sinulu 
acestui cleru si poporu ni l’a acusatu, nu l’a pu- 
tutu acusâ ?

Nu cumva i s’au făcuta Metropolitului asemeni 
imputări din partea ămenilota dela potere, bunaăra 
de cătra ministrulu Tisza, care ar’ dori că toti ar- 
chiereii romani se-i faca strvicii de politiai la po
porulu romanu ? Ddca esb asia, si probabila p6te 
fi numai acdst’a eventualitate, Metropolitulu a gre- 
situ adress’a. Atunci Esceleiti’a S’a trebuiea se ’si 
adreseze scrisârea s’a de ajerare respectivului mi
nistru, nu inse clerului si poporului archidiecesanu, 
care n'a redicatu asupra-i nci unu feliu de „presu
punere grea."

Ddr’ Metropolitulu Ronanulu nu se marginesce 
numai la aceea a se escust fațjia de unele presu
puneri grele, elu merge ii aperarea s’a până a 
atacă insusi, până a face isusi grave imputări. Si 
cui credeți, că le adresdza Intregei representantie 
a alegâtoriloru romani carea fost întrunită in con- 
ferenti’a dela Sibiiu. Despr membrii acestei confe
rentie sustiene Metropoiitui, că ar’ fi compromisu 
chiaru „lealitatea, patrioticul u si preste totu va- 
16rea inteligentii romane."

Nu scimu ce se faceiu mai antaiu, se admi- 
ramu cutezantia ce-o are Jetropolitulu de-a aruncă 
in fați’a natiunei sale o asemenea invectiva, sdu 
se plangemu slăbiciunea lu care ilu face o jocaria 
in man’a fortiei. Candu a mai pomenitu că unu 
archiereu unguru său de ori-ce alta naționalitate 
se dăscalâsca intro circulaa bisericdsca in aseme
nea modu atitudinea politii a poporului din care 
face parte?

Candu s’a mai vediui, că unu archiereu se 
critice in circular’a s’a o programa naționala si 
inca intr’unu modu asia o scandalosu?

Metropolitulu Romamu condamna vechiulu nos
tru postulatu alu autonmiei Transilvaniei. D6r’ 
cine ilu intrâba ddca donsce sâu nu acăst’a auto
nomia ? Amu cerutu noi imanii 6re câ Escelenti’a 
S’a se ne-o căstige ? Cătu de multu amu si respectă 
talentele Metropolitului nu ie-ar’ trece prin gandu 
a pretinde asia ceva dela (ensu/u, ci amu fi fdrte 
multiumiti cu aceea, candu amu vedâ că corespunde 
pe deplinu greleloru sale ditorntie fația de bise
rica si scdla. 1

O impregiurare nu trebuia se-o trâca. cu ve
derea Metropolitulu Romanul, că adeca si atunci 
candu ar’ fi luatu in persdn* parte la conferenti’a 
dela Sibiiu, Prea Santi’a S’i nu ar’ fi avutu mai 
multu decătu unu singuruvotu si că acestu votu 
ar’ fi potutu -se faca imposibila unanimitatea, ddr’ 
n'ar’ fi fost niciodată de ajunsu spre a resturnâ 
conclusele adunare!.

Archiepiscopulu voriesce de „positiunea s’a 
archipastordsca". Apoi ni se pare că intielege 
positiunea s’a fdrte falși, candu, in zelulu seu de 
a se arată complesantu fația de stapanitorii actuali 
ai tierii, merge până a’si arogă dreptulu de supra- 
inspectiuue in afacerile politice-nationale ale popo
rului romanu. Si chiaru ddca membrii conferentiei 
romane ar’ fi comisu unu actu illegalu sâu necon- 
stitutiunalu era datori’a altoru organe dâ a intre- 
veni; de ce platimu atătia procurori ?

Inca nici acuma nu potemu crede că Prea 
Santi’a S’a din indemnulu seu propriu se fi 
scrisu nefericit’a circulara din cestiune. Nu, acdst a 
i-a fost dictata intr’unu momentu de intimidare; nu 
p6te esiste nici unu barbatu devotatu natiunei ro
mane care se fi consemtitu cu ea. Singuru Metro
politulu gandiduse seriosu asupra faptului, ar’, fi 
trebuitu, se semtia contradicerea, in care s’a in- 
curcatu prin aceea, că voindu se apere pe diecesani 
in contra pressiunei votului conferentiei, Escelenti’a 
S’a insusi esercâza asupra loru o pressiune pe cătu 
de neertata, pe atătu si de condemnabila.

2

Mișcările electorali.

Nr. 1921 Preș.

CERCULARIU
cătra oficiele protopresbiterale din arcliidieces’a Tran

silvaniei.
Fatia de unele presupuneri greșite cari — precum 

amu intielesu — se latiescu totu mai tare, mai alesu 
acum in dilele alegeriloru de deputati dietali, me semtu 
detoriu consciintiei si positiunoi mele archipastoresci 
a face cunoscutu iubitului cleru si poporu archidiece
sanu : câ eu la conferenti’a politica a unui numeru consi
derabilii de. Romani din Ungari’asi Transilvani’atienuta 
aici in Sibiiu in lun’a trecuta a lui Maiu, nici mijlocitu 
nici nomijlocitu n’am luatu parte, si câ eu nu cousemtu 
cu resultatele acelei conferentie, incătuele privescu pasi
vitatea pronunciata pentru Romanii din părțile tran
silvane fatia de alegerile deputatiloru dietali, si res
taurarea autonomiei Transilvaniei, luata câ unu punctu 
specialu in programulu menitu in generalu pentru toti 
Romanii de sub corăn’a Ungariei.

Ambele aceste puncte ale enunciateloru atinsei 
conferiutie sunt negatiunea stării actuali de dreptu, si 
că atari sunt apte numai pentru a compromite loiali
tatea, patriotismulu si preste totu valdrea intielogentiei 
romano, si a ne ingreuna totu mai tare positiunea ; pe 
eandu standu noi firmi pe basele esistento ale drep
tului publicu, prin folosirea loiala a terenului, co no 
este datu, si prin o activitate energiăsa, der’ prudenta 
in viati a constituționala, ne putemu câștigă respectulu, 
ce, ne compete că unui poporu istoricu si compactu in 
tiera si ne putomu promove si asigură interesele na
ționali de progresu in cultura si in bunăstarea mate
riala, cu atătu mai vertosu: căci după esperiintiele 
mele personali, in sferele mai inalte decidatdre nici 
candu n’a respiratu in partea acest’a atâta bunn.vohn.ia 
speciala, câ si chiaru in timpulu mai din urma.

mai devotați barbati ai natiunei romane sunt in acordu 
cu vederile mele esprimate mai susu, si acest’a mo 
face se nutrescu firm’a sperantia: că solidaritatea, că
reia i-a adusu grele sacrificii o parte mare a confe
rentiei romane din Sibiiu, se va realisă intre Romani 
cătu mai cureudu, nu inse prin programulu acelei con
ferentie, ci pe unele base firme, apte de a adnco in 
cea mai buna armonia specialele ndstre interese națio
nali cu interesele generali ale statului ; deocamdată inse 
dorinti’a mea si scopulu cerculariului presinte nu este 
altu ceva, decătu că iubitulu cleru si poporu archidie
cesanu se aiba informatiuni mai esacte despre situa- 
tiune, si prin urmare se pota face afrontu la ori-ce 
pressiuue, ce ar’ fi menita so-’ln impedece iu folosiroa 
drepturiloru sale cetatianesci.

Oficiile protopresbiterali sunt poftite a publică in 
tracturilo loru cerculariulu acest’a si prin conlucrarea 
clerului parochialu a lumină pre poporulu de sub pas- 
tori'a loru in direcțiunea indicata mai susu, indem- 
nandu’lu si din acestu iucidinte la suprem’a virtute ce- 
tatianesca, care este: credintia neinfranta cătra mo- 
narchu, patria si constitutiune; respectu, supunere si 
ascultare fatia de legile sancționate.

Sibiiu 11 luniu 1881.

Mironu Romanulu, 
archiepiscopu si metropolitu.

Alegerile in Brasiovu s’au facutu si 
sau terminatu Dumineca. Asiâ ni se asigura ceiu 
puținu, căci noi n’arnn auditu nimica din sgomotulu 
bătăliei electorali, la care se preparau cu atăta 
aplombu siovinisticu conlocuitorii Sași. Unu tre- 
câtoru venindu din alta parte a tierii a crediutu, 
că mai multu de jumetate din locuitorii orasiului 
sunt duși pe la băile si vilegiaturele dimpregiuru, 
asiâ de mare tăcere domniea pe stradele de căpe
tenia in apropierea localuriloru destinate pentru 
sevârsirea actului de alegere.

Ni se spune, că candidatii sasi au esitu victo
rioși din urna, ei s’au luptatu barbatesce, cam 
căte o suta de Sasi veneau pe căte unu alegâtoriu 
unguru. Unu spectatoru atentu a observatu, că 
membrii comissiunei electorali incepura intr’o vreme 
a cască, si că unora dintre ei li se închidea pleo- 
pele ochiloru intr’unu modu irresistibilu — fiindu 
si timpulu cam ploiosu — numai din candu in



candu tresăreau la audiulu numeloru contra, 
candidatiloru guvernamentali Harmath si Kâszony, 
dâr’ in momentulu urmatoriu se si linișteau, căci 
idiomulu ce le sună la urechia le spunea, că au de 
a face numai cu mic’a fracțiune a alegătoriloru 
maghiari.

Nici măcaru unu singuru alegătoriu romanu 
din intregu Brasiovulu nu a pasitu la urna, toti 
s’au abstienutu, respectandu in modu esemplaru 
decisiunilă conferentiei dela Sibiiu. Prin atitudinea 
acdst’a alegătorii romani brasioveni au datu o viua 
dovada, că anim’a loru a batutu intot-dăun’a fier
binte pentru caus’a n6stra comuna naționala, ei au 
aretatu că se supunu disciplinei, că seintu si cu- 
noscu marile esigentie ale luptei, ce trebue se-o 
portamu cu totii umeru la umeru si că pentru a- 
ceea tienu tare si neclatitu la solidaritatea națio
nala. O asemenea atitudine dămna a trebuitu se 
insufle respectu tuturoru ; din partea Sasiloru s’a 
facutu chiaru observatiune, că ei intr’o asemenea 
situatiune anevoie ar’ fi potutu face o passivitate 
atătu de completa, câ Romanii. In adeverii, se 
constata, că mai multi amploiati sasi aii votatu 
pentru candidatii unguri, pre candu d’intre Romanii 
brasioveni nu s’a vediutu nici măcaru unu singuru 
functiunariu mergăndu la urna.

Nu mai puținu bravu s’au tienutu alegato
rii romani din comitatuluBrasio- 
v u 1 u i. In cerculu antaiu din ttar’a Bărsei, la 
Hermanu, alegătorii romani n au luatu parte la 
alegere. Pretorele din Sacele a dusu, se voteze, cu 
de-a sil’a siăse romani, dependenti de elu. Dintre 
acesti’a trei inși si-au salvata consci’nti’a prin aceea, 
că i-au fugitu pe drumu, ăra trei inși, mai slă
bănogi : unu notariu, unu subjude si unu cassanu 
au reinasu in Hermanu, nu scimu inse dăca au vo
tatu său nu, in ori ce casu ei nu numera pentru 
noi, căci au cedatu fortiei. Astfeliu a fost alesu 
deputatulu sasu Dr. Kaiser cu 195 contra 115 
voturi. Portarea fruntasiloru romani preoți si mi
reni din Sacele, Hermanu s. a. merita tăta laud a 
si recunoscinti’a năstra ! — In cerculu alu doilea, la 
Ghimbavu Romanii asemenea s’au portatu bravu, 
abstienenduse cu totii, si asia a fost alesu cu acla- 
matiune sasulu Imrich.

Incheiamu prin a adauge, că in cerculu I. alu 
Brasiovului a fost alesu deputata Adolf Zay cu 
JU4. voturi contra lui Lud. Harmath cu 54 voturi; 
in cerculu II. reesi E. Steinacker cu 303 voturi, 
in nrtnlpn Qt 17/. y 21 «rzttnri Tnli natl'll 
deputati sasi din Brasiovu si comitatu sunt de 
coldre opositiunala.

La A r a d u lupt’a electorala a decursu in 25 
1. c. păna săr’a tardîu, si victori’a s’a plecatu pe 
partea opositiunei, invingăndu candidatulu N â r a y 
Im re cu maioritate de 16 voturi. Entusiasmulu 
opositiunaliloru e cu atătu mai mare, că-ci la ale
gerea trecuta deputâtulu C h o r i n F. nici n’a 
avutu contra candidatu. — La Râdna a esitu Biro 
K., fora contra-candidatu. — La Pecic’a contele 
Kârolyi guvernamentala — La Kis-Jend candida
tulu natiunalu N. Philimon a repasitu, asiâ dăra 
a trebuitu se reăsa B â n h y d y guv.

Deia Dev’a ne adresâza Dlu Dr, Lazaru Petco 
urmatâri’a telegrama, (sosita in 15/29 Juniu d. a.):

Domnule Redactoru ! Ve rogu pentru comuni
carea urmatărei depesie: Cu mare indignatiune am 
cetitu corespondenti’a din Bai’a de Crisiu, publicata 
in numerulu 67 alu „Gazetei transilvaniei" referi- 
tdria la persăn’a mea. De multa reutate si maliția 
trebue se fi fostu cuprinsu correspondentele anonimu, 
candu nu s’a sfiita a esi in publicitate cu astfeliu 
de. scornituri, precum este aceea, care dice, că eu 
asi fi agitatu in contra candidatului romanu pe 
lănga Fekete Zsigmond. Colossala minciuna ! Deși 
trecutulu meu e destula garanția, pentru câ neade- 
verulu amontitu ed eo ilerime de sine, totuși, câ 
onoratulu publicu cetitoriu si amicii mei se nu 
cada in presupunere a dă dreptu acelei reutacidse 
correspondentie, me semtiu datoriu ondrei mele de 
romanu a respinge — de locu si pe calea acăsta 
— cu indignatiune acea minciuna si totodată a 
declară de calumniatoru si mincinosu pe corres- 
pondintele respectivu, ori.cine va fi acela. Am fostu 
si voiu fi romanu si nu me voiu dejosi păna la 
aserțiunile correspondintelui, caus’a romana n’a fost 
si nu va fi in veci compromitata de unu

Petco.

De lenga Gherl’a 24 Iuniu. — Vinerea patimeloru 
causei naționali la Gherla !

Domnule Redactoru ! Deși nu scriu la „Ga
zete" de mai multi ani nici o iăta, din pricina, că 
asiă place si asiă ceru cei mai mari ai noștri: to

De pre malulu leinavei-mici, 23 Iuniu 1881.

Onorate D-le red\ctoru! In 10 a lunei cur. 
am primitu una scrisâe, prin care amu fostu con
vocata la D. S. Martira pre 22 1. c. la adunarea 
alegătoriloru romani du acesta comitatu, in care 
delegații ambeloru cecuri se reporteze despre 
resultatele conferintiei gnerali dela Sibiiu. Adu
narea a fostu preste asteitare fruntașa Ti saltă a- 
nim a de bucuria, candu Ie uitai La romanasii noș
tri, cari si-au lasatu luciulu câmpului dejâ fdrte 
intardiatu, si cu atâta dobsia au alergatu se as
culte resultatulu conferintiei romane din Sibiiu.

După deschiderea adunare! prin presiedintele clu
bului, s’a datu de secretariulu clubului cetire 
estrasului din procesulu verbalii alu conferiutiei ge
nerale, si programului natiunale s’a datu una es- 
plicare mai pre largu iu termini populari, cari 
s’au primitu prin îndelungate strigări de „Se 
tratasca".

S’au alesu din fiacare comuna, in care suntu 
alegatori romani, câte unulu, care se comunice ce- 
loru absenți decisiunile tuturoru romaniloru din 
Transilvani’a.

Dela acăst’a adunare romanăsca s’a depărtata 
fiacare pe deplinu mangaiatu si in firm’a credinti’a, 
că Romanii din acestea 2 cercuri nu voru luă parte 
la alegeri. — Vomu vedă. Primiți D-le redac
toru s. c. 1. v

) D. corespondenta se vede, că n’a avuta inca cunos- 
cintia de fatala circulara a metropolitului dela Sibiiu.

Red.

tuși faptulu de astadi, carele striga resplatire la 
ceriu preste cei, cari l’au comisu, me provăca impe- 
tuosu, a Ti relationâ pre scurtu, ce s’a petrecutu 
astadi in Gherl’a.

Fiindu diu’a de mărturia, lipsele casnico me 
astrinsera se mergu la „orasiu". Pe cale ’mi veni 
in minte, că si in Gherl’a se tienu astadi alege
rile pentru deputati la diet’a tierei din Budapesta.. 
’Mi pare bine, disei in mine, că ’mi se da ocasiune 
binevenita a vedd, ce atitudine voru observă ai 
noștri, cei mai mari dela „foculariu", fația cu con
clusele unice mantuitorie ale conferiutiei dela Si
biiu ! Am vediutu, si m’am convinsu cu întris
tare si de astadata, că de la Gherl’a a disparutu 
spiritulu unirei, alu concordiei — candu e vorba de 
ceva lucru importanta — si cu deosebire d e 
caus’a naționala romana! Am ce
titu si eu, câ unu bietu carturariu dela sate — că 
Episcopulu nostru, Părintele S z a b o, ar’ fi sia si 
sia, dăr’ n’am voitu se c’edu, câ fația cu con
clusele unei confer entie atătu 
de imposante a Romanilor u de 
sub cordn’a u'n g u r 6 s c a — singuru 
singurelu d intre Archierăii romani*) va mană apa 
pe măr a contrariloru. Idea ’mi spunea cineva, cum 
dîcu, asta ceva, nu-i credeam „simpliciter", ci dî- 
ceam, că-’i calumnia. Bir’ asid am vediutu cu ochii 
proprii, si apoi dâra aestia nu m’oru fi insielatu, 
am vediutu esindu din curtea episcopdsca si mer
găndu la urna pre Sant’a S’a Episcopulu Szab6 in 
fruntea a cinci inși canoniculu Sierbanu, not. 
consist. Huz’a, apoi ucencii: Cârtice, marele măiestru 
in iscodiri necalite pr>f. de teologia Demianu si 
Pordea). Me intrebaiu: dre vedu realitate său nă
lucă ? Spre nefericire mai pre urma m’am con
vinsu si din spusele alor’a „dreptu credintiosi", că 
acea vedenia a fostu pra realitate. Ceialalti ro
mani inteleginti din Gierl’a, cari s v a t u au 
facutu, câ se răstignăsca caus’a 
naționala", sunt următorii (după cum m’am 
informatu): Nationalisulu de Orecandu : I. P. 
Papiu (care, fia disu inre noi, nu mai tieno, precum 
spunu, nici unu diuariiromanu, ci numai pe „Ma- 
gyar-Allam" ce-’lu păta pe „slusbe".) T. V. 
Gheaj’a, cancelistu delîtribunalu : Bocic’a si Mac. 
Popu (caror’a, fiindu nmai nisce simpli dîleri in 
vii’a strainiloru si prii urmare, lucrandu la po
runca — câ se nu-’si ierda panea, li se p6te erta 
pecatulu). Lucru firescu că Lupulu mea totu „lupu" 
remane si in diu’a de asci, prin urmare si in diu’a 
cilugui Hui u.

Aceștia suntu, dupakttu am aflatu, cari se potu 
numerâ „intre cei fara e lege romanăsca!" On. 
publicu romanu e bine j’i cundsca, câ se scia la 
diu’a cea de judecata", u cine are de a face.

D-ta, d-le redactoru se fi sanetosu, câsemai 
poți lumină prin graiuta „Gazetei" — pre cei ce 
voiescu a audi — precin de astadata, asta si la 
alte ocasiuni, candu e vorb’a de „ce e alu meu 
si ce e alu teu" 1

Uuu carturariu dela sate !

Ighiu, in 24 Iiiniu 1881.
Onorata Redactiune ! Onorabilii alegetori din partida 

naționala romana ai colegiului electoralii Ighiu, couchiamati 
pe 23 Iuniu prin delegații sei, au tienutu siedintia in ttfta 
ordinea in sc61a gr. cat. din Ighiu, fiindu presenti unu nu- 
meru insemnatu de alegetori. — După reportulu D-lui de
legata Nic. Florescu. care intr’o vorbire patriotica si fdrte 
convingetdria, desfasiurâ gravitatea situatiunei presente, 
dounele si foldsele participării n6stre la diet’a din Pesta, 
precum si a neparticiparei, (a activitatiei si passivitatiei); 
precum si motivele conclusului conferintiei ndstre generale 
tienute iu Sibiiu la 12, 13 si 14 Maiu a. c, — alegătorii 
Clubului natioualu diu susu citatulu cercu in unani
mitate au primitu cu entusiasmu conclusele aceloi 
respectabile conferintie generali de ale lom, multiumindu 
prin preutulu B. Andrea D-loru delegați pentru sacrificiulu 
pusu pre altoriulo natiunei, ceea ce la dorinti’a mai multor’a 
s’a si luatu la protoculu.

Multa s’au electrisatu presentii la cetirea programei 
partidei natiouali, si la enunciarea conclusului „Solidarității" 
din conferinti’a generale sibiiana, promittendu serbatoresce 
a observa cu santienia acele concluse, de cari e legata 
salvarea natiunei ; pre lunga una tieuuta solida, demna si 
seridsa se arata gata uuulu fiacare la ori ce jertfa bî lupta 
pre terenulu nationalu. Caracteru firmu dera, si Ddieulu 
dreptatiei va fi cu noi 1 1 —a—

Cronic’a evenimenteloru politice.

„Citimu in V. Covurluiului" : Comis- 
siunea e u r o p 6 n a a Dunării se 
apropia de închiderea lucrariloru sale. După cătu 
se presimte, căci celu mai mare secretu se pastrăza 
asupra lucrariloru, comissiunea se va inprasti a 
curăndu fara a se fi pututu intielege asupra ces- 
tiunii Dunării. Opiniunile sunt fărte diverse si 
fărte inpartite iutre delegații puteriloru. De si 
comissiunea mixta este recunoscuta, dăr’ conexitatea, 
ce se stabilesce intre ea si comissiunea europăna 
a Dunării, apelulu continuu ce este reservatu a se 
face la acăst’a, anihitaza mai in totalu fiinti’a 
acestei comissiuni. Ast-felu neputendu-se stabili 
o intielegere intre delegații puteriloru nici asupra 
votului ponderatoru, nici asupra casuriloru de apeiu, 
ce cata a se face înaintea comissiunei, isi va în
chide sesiunea fara nici o solutiune. Deja se vor- 
besce, că unele din puteri ar’ fi si propușii de a 
se începe tratările pentru a se intielege asupra 
esistentiei comissiunii Dunării, câ pentru aefista 
s’ar’ propune unu congresu, care să se reunăsca pe 
teritoriulu unei tieri neutre, ar’ fi vorba de capital’a 
Belgiei. ! !

Dela Galați se telegrafia cu dat’a de 
29 Iuniu: Comissi’a dunaitaua a tinutu adi cea 
din urma siedintia. Delegații s’au soparatu, fara se 
fi pututu deslega cestiuuea Dunării. Represen tanti i 
puteriloru nu s’au invoitu mai cu stana asupra ces- 
tiuniloru de apeiu, de votu preponderantu si de 
supraveghiarea navigației. Câțiva delegați au ple
catu deja, intre alții alu Turciei si alu Franciei.

Cu privire la studiulu cestiunei Duna- 
r i i citimu in fâi’a vienesa „Deutsche Ztg" urraa- 
tărele: „Nu mai iucape indoiâla, că guvernulu 
austriacu se retrage din arena, c â i u v i n s u 
in cestiunea Dunării. Anteproiectulu, presentatu de 
baronulu Haymerle guverneloru străine si comisiunii 
dunărene europene, este.a se privi câ respinsu. 
Mandatata acestei comissiuni expira la anulu 1883 
si tractatulu din Berlin stipulează in articlulu 54, 
câ unu anu după expirarea acestui mandata pute
rile au să se intielăga asupra prelungirii plenipo- 
ttaitiloru acestei comissiuni. Asia dăr’ aceasta ar’ fi 
să se faca anulu viitoriu. In fați’a acestei eventua
lități cabinetulu vieaesu se intreaba cu dreptu cu- 
ventu, ce avantagiu no oferă apasarea 1 bertatii de 
navigatiune la gurile Dunării, dăca ni se refusa 
orice garanții pentru libertatea de navigatiune in 
cursulu inferioru alu fluviului dela Porțile de Feru 
păna la Galați? Se vorbesce in cercurile ofictase, 
câ aceasta consideratiune, care culminează in modu 
naturalu in conclusiunea, câ prin caderea comis
siunii mixte, pentru Austro-Ungaria trebue să se 
stingă orice interesu la existinti’a mai departe a 
comissiunii dunărene europene, „a si fost comuni
cata in modu inteligibilei" cabinetaloru aceloru pu
teri, cari au unu mare interessu la conservarea comis
siunii dunărene internaționali."

Diarulu „II Diritto" din Rom’a scrie : Scimu 
că s au preschimbatu comunicări amicale intre Paris 
si Râma. Sa constatata reciprocii firm’a voiutia a 
ambeloru guverne de a restabili grabnicu liniștea 
ceruta de interesele comune ale celoru duâe tieri. 
— La Palermo câteva sute de studenti au reinoitu 
demonstrarea de eri seara. Ei au incercatu a se



duce la consulatulu Franțioi, dăr’ au fostu impe- 
decati de trupe. Demonstratiunea s’a imprăstiatu 
fără că se fia trebuintia de a se face somatiunile 
legali. Unu manifesta alu primarului orasiului in
vită poporatiunea din Palermo a năbuși orice re- 
simtimentu si a avă incredere in guvernu.

Manifestatiunile contra Franciei continua in 
Itali'a: Ia Palermo, demonstrati’a s’a terminatu cu 
căteva arestări. — La Ut i 1 a n o s’au auditu 
strigatele : traiăsca armat’a ; prefectulu a sfătuita 
mulțimea se fia liniștita, să se abtîna dela orce 
manifestație contra vreunei puteri străine, care nu 
e de locu responsabila de provocări parțiale. 
„Guvernulu a disu elu, va păzi onărea naționala; 
lealitatea regelui e o garanția pentru acăst’a". 
Aceste vorbe au fost tarte aplaudate si manifestantii 
s’au imprastiatu liniștiți. La Messina, a fost eri 
o demonstratiune, care nu s’a potutu domoli decătu 
priu somatiune. Si la Turinu a fost o demonstra- 
tiuue, care S*a terminatu prin arestări.

Principele M i 1 a n u alu Serbiei in 
reintarcerea s’a din caletoria de petîte âle coronei 
regale a sosita in Vien’a, de unde se va intărce 
in curendu la Belgradu. In privinti’a resultateloru 
acestei caletorii se colportăza o mulțime de sciri, 
unele mai improbabile de cătu altele. Astfeliu se 
dîce, că a primita dela actualii ocârmuitori, ai 
Russiei mandatata, că indata după reintrarea, in 
capital’a viitoriului regata serbescu se tramita nu
mai de cătu la preamblare pe d-lu Pirosianac si 
dimpreună cu toti colegii sei din actualulu mi- 
nisteriu si se rechiame la cărm’a tierei ărasi pe 
vestitulu Ristici siefulu partidului omladinistu din 
Serbi’a si amiculu intimu alu Russiei. Acăst’a 
scire a produsu o mare mișcare prin cercurile gu
vernamentali din Vien’a. Oficioșii baronului de 
Haymerle, considera acăst’a scire cu atătu mai 
neverosimila, cu cătu, dicu ei, principele Milan, care 
a intreprinsu calatori’a de fa§ia numai in scopulu 
de a câștigă consemtiementulu Austro-Ungariei si 
alu Germaniei la proclamarea Serbiei de regata, 
nu va cuteza a comite in moinentulu de fația unu 
actu aiătu de provocatoriu fația de aceste dude 
state aliate, abstragendu cu totulu dela impregiurarea, 
că poporulu serbescu astadi nu este nici de căuu 
dispusu a-’si pleca de nou capulu sub jugulu d-lui 
Ristici. Se vede, că bucinatorii resultateloru căsti- 
gate in politic’a esterna in acăsti ani din urma de 
monarchi’a austro-maghiara cauta dinainte a-’si 
pregăti linia de retragere. Iucepu deja a-se man- 
gaiă, atăt’a numai, că magaierea le este tarte 
slaba!

In camer’a lordiloru din Londr’a d-lu G r a n- 
viile, ministrulu de esterne, s’a pronunciatu in 
privinti’a celoru ce se petrecu in Bul gări ’a 
in timpulu de fația iutr'unu modu de totu nechiaru. 
Limbagiulu celu indoiosu alu ministrului de esterne 
alu unui stătu, mai interesatu de cătu oricare altulu 
in politic’a din Orienta, nu va intardiă a dă nou 
curagiu sugrumatoriloru constitutiunii bulgaresci. 
Astfeliu numai se păte, că in Bulgari’a se fia adi 
aruncați in temnitie toti aceia, cari sunt suspitionati 
numai, că desaprăba lovitura de stata a principelui 
Alesandru. Astfeliu in timpulu din urma pe langa 
d-lu Zankoff au fosta arestați preventivu si ex- 
ministrii Karaweloff si Slawejkoff si Sukuaroff pre- 
siedintele Sobraniei bulgaresci din caus’a unoru 
pretinse ofense făcute principelui si din caus’a 
atacuriloru adresate decreteloru sale princiara, in 
apelurile electorali ale partidului liberata. D-lu 
Granville admite in declaratiunile sale, că cabinetulu 
anglesu a fostu fărta neplăcuta surprinsu, candu 
cu proclamatiunea principelui Alesandru cătra po
porulu bulgarescu ; a evitatu inse cu totulu de a 
luă o atitudine bine defiuita fațjia de lovitur’a de 
stata bulgarăsca. Ministrulu este de opiniune, că 
Bulgari’a trebue lasata de sine, „anumite" minorități 
inse trebuescu protegiate. O revisiune a constitu
tiunii bulgaresci este cu totulu necesaria; principele 
inse trebue mentienutu intre marginile unei anumite 
moderatiuni; acest’a inse trebue se cedeze. Eata 
aci se manifesta nesiguranti’a politicei orientali a 
Angliei !

Din S o f i ’a se scrie mai departe, ca gene- 
ralulu E r n r o t h, consiliariulu de căpetenia alu 
principelui Alesandru, astadi este decisu a-’si depune 
portofoliile sale ministeriali indata după inchiderea 
marei adunari naționali din Sistow si a parași 
Bulgari’a. Că urmatoriu alu seu este designata 
unu alta generata muscalescn Kryloff, care inse se 
va decide a priimi successiunea numai, după ce va 
fi cunoscuta resultatulu desbateriloru marei adunari 
naționali.

Sciri electorale din Selagiu.

Alegerile se apropia, partidele lucra cu potere 
de vaporu. Bine dice „Pești Naplă", că in Unga
ri a se aducu legile si mai alesu cea despre alegere, 
că să nu se tiena; ei! der tai numai atunci ’i vine 
in minte a să plânge pentru acestu reu, candu căl
carea legei i-conturba calculele, candu inse se face 
acăst’a in daun’a nationalitatiloru, atunci afla si 
acestu diaru, cu celelalte foi unguresc) d’impreuna, 
ucrulu forte escusabilu, ba adese-ori se aventa a-lu 
(echiară chiaru patrioticu. Ne pare bine vediendu, 
că tresaru si Maghiarii căte-odata, candu i-ajunge 
>e neașteptate ptasn’a acelui biciu, care l’au im- 
jletitu ei pentru noi si pe care ilu invertescu pe 
intrecute totu mereu asupr’a năstra. Pe omu mai 
iute si mai fundamentata ’lu invătia patiani’a de
cătu o carte intrăga de precepte bune si unu re- 
gimentu de dăscăli. In interesuta nostru si alu un- 
guriloru dorimu cătu de multe patianfi de aceste 

’oiloru unguresci, că-ci numai asiă avemu sperantia, 
că voru incetâ de a predică totu cruciade in contra 
natiunalitatiloru si voru veni odata la acea con
vingere, că legea este de a se respectă sî atunci, 
candu ea suna dîn intemplare in favărea natiuna- 
itatiloru.

In cerculu Zelaului in contr’a guvernamenta- 
ului Szikszai Lajos e candidatu independentulu 

iuâszta Imre, in alu Simleului in contra guverna
mentalului Teleszky, vestitulu Barta Miklăs, in alu 
Tasnadului in contr’a tai Eârolyi Istvăn despre 
care nu se scie bine, Senyeistu e său Tiszaistu, in- 
dependeutulu Szongott Jakab, in alu Diosiodului in 
contra guvernamentalului Fodor Elek, care acum 
’si-probăza antaiadata pintenii, independentulu Bb- 
lonyi Jăzsef, in alu Cehului e candidatu barbatulu 
romaniloru Georgiu Popu. Densulu n’are contra
candidata, pentru-că romanii suntu in maioritate 
preponderanta si tienu cu adeverata credintia ro- 
manăsca la acelu barbatu, care dî si năpte cu
geta, lupta si se sacrifica pentru binele si demni
tatea romanului. Contracandidatulu păta va resari, 
că la alegerea trecuta, in persăn’a ăre-carui „nota- 
bilu“ necunoscutu si ne mai pomenita, in diu’a 
aiegerei, că să se incerce a răpi mandatata pe funsiu, 
alegandu-se, vedi dămne! cu aclamatiune d’in par
tea vitejiloru cehani. Romanii inse sciu lăculu la 
unele apucaturi câ-sî aceste si nu e tăma, că se 
voru sî folosi de elu, că să nu crăsca tufele in 
ceriu. Partitele aceste duăe se combătu pe viătia 
pe mărte, cu ce mediulăce? Nici nu este de a se 
intreba, pentru-că tata lumea scie, si „Pești Naplă“ 
scrie negru pe albu, că in Ungari’a legile suntu 
făcute, că să aiba ărnenii ce calcă; asiă dăr’ cu 
tate mediulăcele, cari conducu său promitu a duce 
la scopu. Scopulu santiesce mediulăcele este prin
cipiu iesuiticu, dăr’ de care se folosescu bucurosu 
si fara sfiăla sî calvinii noștri.

Tăte aceste inse puținu voru interesă pe ceti
torii Gazetei, că-ci precum la noi, asiă sî pre aiurea; 
de siguru inse ar’ dori să scia, că ce tienuta iău 
fația cu alegerile romanii din Selagiu.

Noi, romanii din Selagiu, multiamita dibaciloru 
inpartitori de cercuri electorali, de sî suntemu in 
maioritate in Selagiu, numai aici la noi, in cerculu 
Cehului, avemu maioritate; in tate celelalte cercuri 
suntemu in maioritate său cădemu in minoritate 
fiindu centrele de alegere fărte îndepărtate si puse 
totu in comune de acele, unde, si in giurulu câror’a, 
este mai desu elementulu maghiaro; prin urmare 
de a ne scăte in alta cercu decătu alu Cehului de
putata natiunalu cu fortiele proprie e pucinu pros
pecta. Cu tate aceste lupt’a cea incarnata dintre 
partidele guvernamentala si opositiunala ne făcură 
domni ai situatiunei; noi, bine organisati si dis
ciplinați, amu potă de astadata impartî după plăcu 
colacii; o impregiurare inse remasa ereditate din trecuta 
si fatalitatea ne lipsiră de avantagiulu acestei 
pusetiuni favorabile, Datin a de pân’acum, că in fia- 
care cercu electoralu romanii se decideă indepen- 
dinti de celelalte cercuri pe lănga un’a său alta 
partida, după cum aduceâ cu sine interesele locali 
său vomti’a unoru conducători, de cari ascultă mul
țimea, ne impedeca a fi in acelu gradu solidari, 
cum ar’ recere impregiurarile si amu voi acuma, 
după ce ni-amu recunoscuta smint’â din trecuta, 
fatalitatea vrii, că să nu ni potemu tienă conferin- 
ti’a generala a tuturoru alegatoriloru romani din 
Selagiu, păna in 15 a lunei curente, candu unii 
d’intre conducătorii cercuriloru, după datin’a de 
pen’acum, er’au dejâ angagiati pentru interesse par
ticulari si locali — multiamita tai Ddieu, că intre 
fruntașii noștri n’avemu de acei-a, la cari să decidă 
interessele personali — si li eră greu a repasl. In 
man’a acestoru angageminte conferinti’a generala 
tienuta in diu’a amintita in Simleu otarî, că romanii

in cele patru cercuri electorali, in cari n’avemu 
maioritate, voru tienă cu acea partida, care ni va 
asigură totu sucursulu seu, că să reiesimu noi 
intr’unu cercu cu candidatulu nostru, si alăse in 
persănele domniloru Georgiu Popu, Alimpiu Barbo- 
loviciu vicariulu Silvaniei, Dr. Joanu Nichit’a, Teo- 
doru Popu si Demetriu Suciu o comisiune, că să 
se intielăga cu aceia d’in duăe partide, cari s’ar 
imbia; la d’in contr’a, că romanii au să ro
mana a cas a si se nu ajute nici unei 
partide. Pentru părțile anecsate ar
delene se otari passivitate intre 
tăte impregiurarile.

Comissiunea de 5 se sî intr’uni in 19 a lunei 
curente la Zelau, dăr’ fiindu-că partid'a opositiu
nala din Selagiu n’are conducătoriu generata, cu 
care s’ar fi potutu comissiunea intielege si prin 
urmare nu s’au presentatu numai representantii 
opusetiunei din Simleu, care are de candidatu pe 
vestitulu Bartha Miklăs, carui-a nu-i păte dă ro- 
manu adeverata votulu seu, cu acăst’a partida nu 
se pota face intielegerea. Partit’a guvernamentala 
incrediendu-să in pretori, notari si cerculariele epis
copului d’in Gherl’a, de cari e albu Selagiulu, inca 
nu s’a presentatu la intielegere, prin urmare re- 
mase in valăre otarirea conferintiei generale, 
că romanii să remana acasa si 
să nu ajute nici unei partite, 
in care casu e probabilu, că voru reportâ victori’a 
opositiunalii, pentru că elementulu maghiara in 
Selagiu e presta totu opositiunalu. Partit’a gu
vernamentala a comisu o erăre mare incrediendu-se 
in notari si in epistălele episcopesci; pentru-că 
notarii, fiindu din ei cea mai mare parte romani 
buni, nu credu să nu se supună otarirei conferintiei 
generale lunecandu de sub ori-ce pressiune, ăr’ 
preoții noștri suntu cu multu mai mari natiunalisti 
si mai luminați, decătu se nu scia, că interesele 
natiunali premergu celoru diecesane că intregulu 
particulei si că numai nebunii ’si potu inchipui 
înflorirea unei diecese romane pe ruinele si in 
daun’a natiunei. De altucum la noi selagenii, 
optimiști incarnați cum suntemu, e inradecinata si 
latita parerea, că Santi’a s’a aceste epistole nu le 
a scrisu din indemnulu seu propriu, ci sub pressiune 
mai iualta, binesciindu său presupuuendu, că preoti- 
mea romana, iubităna de națiune si intielăpta cum 
este, va sci, in mani’a acestora epistole, ce să faca 
si cum să află calea conducătăria la salutea 
natiunei.

Precum scimu, in cerculu Simleului se agităza 
poternicu pr’intre romani in favărea partidei gu
vernamentale cu promissiunea de a se infiintia la 
gimnasiulu de acolo catedr’a limbei romane. A 
cede unoru promissiuni, că acăst’a, este o data pe- 
catu politicu, pentru că, dăca vomu venă după 
avantagie de aceste particulari, fia acele cătu de 
natiunali altucum, sacrificandu-le principiale năstre 
politice, nici odata nu ne vomu eluptă drepturi 
natiunali, cari cuprindu in sine si aceste avantage 
particulari; a duă’a e naivitate pră mare dela ale
gătorii din cerculu Simleului, pentru-că, dăca im
pregiurarea, că romanii din Selagiu au contribuita 
aprăpe la 12 mii floreni lafundulu acelui gimnasiu 
— precum ni s’a dovedita in fapta — na fostu 
si nu este argumentu destulu, că să se infiintieze 
catedr’a limbei romane la acelu gimnasiu, nu va fi 
argumentu destulu pentru acăst’a nici impregiurarea, 
că romanii an ajutata la alegerea deputatului gu- 
vernamentalu. Lașa, că vomu vedă la tempulu seu 
si vomu întrebă pe cei-ce se espunu acum si suntu 
aplecați a frânge solidaritatea tuturoru cercuriloru 
din acestu motivu, că ăre n’amu avutu drepții ?

Pre lănga tate aceste credemu si asteptamu cu 
sigurantia dela totu roinanulu adeverata din Sela- 
giu, că va respectă solidaritatea si otarirea con
ferintiei generali, de a romană acasa 
si a nu ajută nici unei partide 
Tempulu ar’ fi sositu, că să nu ne damu de pe
tece unoru partide, cari basandu-se pe slăbiciunea 
năstra dovedita in trecuta, n’afla de lipsa nici ma
cara a stă la vorba cu noi. Avemu sperantia, că 
partita ardelene voru tienă stricta la passivitatea 
otarita la Sibiiu. La totu câsulu vomu veghiâ si 
la tempulu seu vomu reportâ despre tienut’a corecta 
său necorrecta a factoriloru noștri.

Din cele petrecute păn’acum amu invetiatu dl 
alții potu invetiâ: a) că romanii căte dintr’unu 
comitatu in tate acele cercuri, in cari suntu strim- 
torati — si unde nu suntu bieții romani strimto- 
rati! — trebue să procăda solidari la alegeri ali- 
pindu-se pre lănga un’a său cealalta partida, că-ci 
numai astfeliu se potu starce concesiuni in favo- 
rulu causei năstre natiunali. adeca a silf un’a său 
cealalta partida a-’si dă ajutoriulu pentru candi- 



datu romanu si prin urmare trebue st) se organi- 
seze in cluburi electorali si aceste să se repreeente 
la conferinti’a electorale generala, care va avă să 
decidă asupra procederei solidarie a tuturoru ale- 
gâtoriloru romani din cercurile electorali maiori- 
sate, b) că. conferintiele suntu de a se tiend cătu 
de iute si nu imediatu înaintea alegeriloru si c) că 
despre otaririle aduse in conferinti’a generala suntu 
de a se insciintiâ presiedintii cluburiloru electorali 
cătu de esactu si iute si prin aceștia alegatorii din 
comune.

Se ne organisamu dăra cătu de bine si să lup- 
tamu in modu solidariu !

Unulu din cei 5.

Aradu, 26 Iuniu n. 1881.
On. Dle Redactoru! Mau’a cea neindurata a 

mortii ne despoiă de unulu dintre cei mai buni 
fii ai natiunei. Bravulu profesorii alu institutului 
pedagogico-teologicu din locu Dr. Lazaru Petro- 
viciu, a incetatu din viatia in 22 1. c. in Sibiiu 
la neconsolabilii sei părinți. Adormitulu in domnulu 
s’a nascutu in Bocsia-romana la 16 Nov. 1856 sî 
fiă fiiulu actualului actuariu metropolitanu din Sibiiu 
Petru Petroviciu. Studiele gimnasiali le-a finitu in 
liceulu din Aradu, 6r' cele academice la universi
tatea din Budapest’a, unde fÎL promovatu la rangulu 
de doctoru in filosofia. De atunci păna la mărte, 
in decursu mai de trei ani, a functionatu că pro- 
fesoru la institutulu nostru din locu, unde a mani- 
festatu cunoscintie vaste pedagogice, iubire nemăr
ginită fația de colegii sei, Postulu sî-l’a implinitu 
cu scumpetate si zelu nemarginitu ; asiă dăra se 
nu ne mirămu, ddca cei mai intimi ai defunctului 
i-dîcu „victima a zelului".

Din activitatea fericitului profesoru aflamu, că 
insetat’a ndstra literatura si-ar fi stemperatu multu 
setea, mai alesu in ceea ce privesce educatiunea, 
dăca Dr. Lazar Petroviciu ar’ fi remasu in viatia. 
Frumosulu seu opu „compendiu de peda- 
g o g i a“ promite in prefacia „i s t o r i’a pe da- 
g o g i e i“ sî „d i d a c t i c’a.“ Dăr’ suntu amici de 
ai defunctului, cari sciu se spună, că literatur’a 
năstra s’ar’ fi imbogatîtu in scurtu timpu cu o 
istoria universala pentru scdlele medie, 
a cărei schitia ori programu eră gătită dejă de 
man’a cea intreprendietâria a junelui incaruntîtu. 
Vederile sale ajungeau departe sî prognosticâu veni- 
toriu imbucuratoriu pentru tenerimea, ai cărei ochi 
astadi se scalda in lacrimi, dreptu respunsu la iu
birea nemărginită ce a avut’o profesorulu si părin
tele cătra elevi, cătra fii.

Acumu inse t6te suntu desierte, că-ci impo- 
sant’a festivitate funebrala, ce s’a petrecutu in 
Sibiiu la 24 1. c.. a despartîtu romanimea de mem- 
brulu, care i-promitea atăte.

Osamintele, cari au fostu lăcasiu la unu spiritu 
mare, cosciugulu rece, care a ascunsu o multîme 
de virtuti, fal’a parentiioru cărunți, acele osamente 
reci se afla astrucăte intre patru păreți de lutu in 
cimeteriulu bisericei din suburbiulu Josifu alu ora- 
siului Sibiiu; spiritulu inse i-s’a inaltiatu la tatălu, 
că se ’si iă resplat’a, că ce a fostu in lume servu 
bunu si credintiosu.

Dormi in pace modelu alu amiciției, alu carac
terului si alu conscientiositătii! Cauta din candu 
in candu asupra tinerimei, pentru a cărei fericire 
te-ai sacrificatu, si unde o vei vedd, că se abate 
dela cărarea, pe care i-ai aretat’o, acolo influintidza 
si de susu, că astufeliu națiunea ndstra se p6ta 
ajunge mai usioru la limanulu doritu !

A m i c u 1 u.

ZD 1 -v e x s e.
(Peregrinarea Slaviloru la 

Rom ’a,) O mare mulțime de Slavi, in deosebi 
din Austri’a, se prepara a peregrină dîlele aceste la 
Borna, spre a luă parte la serbatărea apostoliioru 
Metodiu si Cyrill. Solemnitatea va tînă 3 dîle, in 
3, 4 si 5 luliu st. n., in cari va avă locu, dimi- 
năti’a si seara, unu servițiu religiosu in limb’a 
slava, in biseric’a s-tului Clementu. Cardinalulu 
Ledochovski, fost arcbiepiscopu in Poloni’a prussiana, 
face mari preparative pentru primirea si bun’a 
Eractare a peregrinantiloru. După primirea acestora 
de Papa, se voru citi in Vaticanu poesii de lauda, 
pentru Metodiu si Cyrill si Leone XIII, in tăte 
idiomele slavice. Diarele germaner si unguresci 
privescu cu ochi rei acăsta peregrinare, careia ’i 
dau o însemnătate politica.

(Unu diaru fara charthia, fara tipografia, fara 
aducători etc.,) oca visulu unui mare ingeniosu americanu, 
d, Viliams Linier si care .are de titlu: „The Daily Pliouo- 

graph." Acestu diaru nu se imprimeza de locu pe chartie, 
nimicu in sfersitu diu cele ce trebuie diareloru ndstre. Me 
veți intrebâ cum ? Nimicu mai curiosu de cătu acest’a: O 
mare societate a adunatu 2 miliăne de fr., cu cari a cumparatu 
peste 30 mii phonografe de o egala dimensiune si cari se 
da cate unulu la fia-care din abonatii noului diaru. Redacti’a 
se afla asiediata in midiuloculu orasiului New-York, unde se 
afla phonografulu centralu si care e pusu in comunicatiune 
cu tote phonografele abonatiloru. Se scie de toti, că phono
grafulu are proprietatea se reproducă t6te cuvintele; ei bine, 
in fia-care diminetia abonatulu isi pune in mișcare phonogra
fulu cu ajutoriulu unei mașini de ceasornicu si noutățile 
transmise de la aparatulu centralu se audu de toti abonatii 
ori-ce ar’ face, standu in patu, seu mancandu, seu ori-ce 
voindu se faca. Eaca unu diaru, care nu ne mai dă de 
osteneala se-’lu citimu. Candu din contra se intempla in 
cursulu dîlei ceva importantu, phonografulu numai de catu 
anuntia pe cititorii sei de faptele petrecute. Nu scimu, pe
na unde va ajunge ingeuiositatea Americaniloru !

(Liberalulu.)
(Banc’a Naționala a României) a scadiutu dobend’a 

asupra avansuriloru pe deposite de efecte publice de la 5 
la 4°/0. înmulțirea afaceriloru este consecintia naturala a 
acestei mesuri si in același timpu inmultirea benefîciiloru. 
Nu trebue se se uite, că beneficiile nu se marginescu numai 
la acele ce se vedu din Biîantiu. Ele sunt multu mai con
siderabile si provinu din afaceri angagiate, precum sunt 
avansurile asupra depositeloru, si altele, ale caroru dobendi 
se incaseza in urma si care nu potu figura inca in Biîantiu. 
Totu asemenea s’ar’ pută dîce sî despre cele 7 milidne 5u/0 
amortisabili, care’i lasu unu folosu de la suta, si
despre alte fonduri ce mai posede in va!6re de vre’o 2 
milidne si care’i dau unu altu folosu de vre-o 10°/0- De 
vomu adauge la tâte acestea si numerâsele afaceri ce’i va 
procura Creditulu Agricolu si Waransele, nu mai departe de 
cătu la anulu, fia-care isi p6te esplicâ lesne urcarea mar
canta a actiuniloru sale si tendintielo bune, ce se manifesta 
in favdrea acestoru valori. Calmulu ce a domnitu pela 
finele septamanei in piatia, provocatu de liquidarea de Luni 
15 Iunie, a opritu pufinu urcarea acestoru valori, facendu-le 
se inchida cu 1400 pentru a reprinde, negresilu, in curendu 
cursulu de 1500, si, deca Banca ar’ realisa o afacere im
portanta, ce are acumu in mana, n’ar’ fi mirare d’a vede 
aceste valori atingundu mai ’nainte de finele anului 2000.

„Curier. Fin.“

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

(Fine.)
Nicolau Secasianu parochu gr. cath. in Silvas dela : Re- 

verinti’a s’a 2 fl. 20 cr., Adamu Mihailoviciu jude regiu in 
Buziasiu 1 fl. Ath. Alexi advocatu in Buziasiu 1 fl. La 
olalta 4 fl. 20 cr.

loanu Groza protopopu in Halmagiu 4 fl.
Nicolau Joldea, invetiatonu in Halmagiu dela: Domnia 

s’a 2 fl. Petru Miclutia, preotu Tiohesci 1 fl, Amos N. 
Tulea invetiatoriu Grohotu 50 cr. Laurentiu Juga preotu 
Magulicea 1 fl. Petru Sirea preotu Tissa 1 fl. Irimie Si- 
rea preotu Șerbi 1 fl. Nicolau Budugo preotu in Brusturi 
1 fl.^Maximu Popoviciu preotu Banesci 1 fl. Stefauu Ionescu no- 
tariu Banesci 1 fl. loanu Vusdea preotu Aciua 1 fl. Io- 
anu Costina, invetiatoriu, Halmagiu 1 fl, loanu Chifiu pri- 
mariu Halmagiu 1 fl. Pascu Catana maestru Halmagiu 1 fl. 
Teodoru Hermann maestru Bradu 20 cr. loanu Zsula, pro- 
prietariu Halmagiu 5 fl. Georgiu Popoviciu, notariu, Aciua 
3 fl. Ecatarina Baltescu, Halmagiu 1 fl. Isidoru Mandel, 
arendatoriu Halmagiu 1 fl. K. Gy. Hodoy 50 cr. Andrea 
Putitiu Halmagiu 1 fl. Spitzer Bernât, negotiatoriu, Hal
magiu 50 cr. Simonu Moldovanu, comerciantu, Halmagiu 
5 fl. Teodosiu Miha maestru Halmagiu 1 fl. PetrehusGâ- 
bor, maestru Halmagiu 50 cr. Nicolau Robu, notariu Hal
magiu 1 fl. Sancalu preotu Plescutia 1 fl. Arson Petru 
preotu Halmagiu 50 cr. Koszta loanu Halmagiu 1 fl. Io- 
anu Stefea, preotu Steia 25 cr. loanu Sabo invetiatoriu Gura 
valoi 20 cr. Nicolau Buftea, adiunctu not. Ploscutia 1 fl. 
Florea Pascu jude Bodesci 1 fl. Neaga loanu, economu 
Poienari 20 cr. Georgiu Miclutia preotu Prevaleni 50 cr. 
Toma Nicodimu jude com., Brusturi 50 cr. Militonu 
Suciu jude com., Leasa 30 cr. loanu Ionescu in
vetiatoriu Basesci 50 cr. loanu Dem. Sida invetiatoriu Brus
turi 50 cr. Demetriu Motica jude com. Lestiora 50 cr. 
loanu Giurgiu, preotu, Ociu 1 fl. Ianosiu Sirbenu jude com. 
Mermirea 1 fl. loanu Baniciu, jude com. Banesci 1 fl. Fi- 
lipu Leuca, invetiatoriu, Halmagiu 1 fl. Petru Goia, pri- 
mariu, Tiohesci 50 cr. Nicolau Gavrila, primariu, Luncsiora 
1 fl. loanu Popescu, invetiatoriu Tomesci 30 cr. loanu 
Crisianu, primariu, Tissa 50 cr. Nicolau Butariu, preotu, 
Bodesci 1 fl. Nicolau Handusiu, preotu, Icintia 50 cr. Gra- 
tianu Papp, notariu, Halmagiu 3 fl. loanu Ciorogariu, pri
mariu, Ociu 50 cr. La olalta 52 fl. 45 cr.

Marcu Cetetianu, Reginulu sasescu dela : Patritiu Barbu 
advocatu 5 fl. Georgiu Sciopulu, esecutoru judetialu 2 fl. 
Michaelu Orbonasiu 2 fl. Marcu Celatianu 1 fl., toti din 
Reginulu sasescu. La olalta 10 fl.

Nicolau Oprea, economu in Deva, dela: Domnia s’a 
5 fl. Georgiu Nicora, preotu 5 fl. loanu Simionasiu asse- 
soru orf, 1 fl. loanu Motiu jude regiu 2 fl. Ardeleanu 
Loginu, economu 1 fl. Oradeauu Ignatu, ecouomu 1 fl. A- 
ronu Suciu, preotu 1 fl. Alesandru Czura, archivariu 1 fl. 
Serbanu loanu, jude com. 50 cr. Mihaiu Zara, perceptoru 
1 fl. Societatea romana de lectura 1 fl. 10 cr. F. H. 
Longinu, advocatu 5 fl. loanu Szabo, câncelistu 1 fl. La 
olalta 25 fl, 60 cr.

Victoru Russu, professoru in Clusiu, dela: Domnia s’a 
3 fl. Lazaru Baldi 2 fl. Leontinu Papp 1 fl. La o- 
lalta 6 fl.

Constantiuu Tarangulu, preotu in Volovetiu, Buco- 
vin’a 20 fl.

Dela I publicatiune pena acuma au incursu la cas- 
sariu 387 fl. 8 cr. in bani si 3 esemplarie „Geografi’a de 
Ceontea“.

Datu din siedinti’a V a comitetului tienuta in 18 Maiu 
1881.

Petru Mihutiu. Teodoru Roșia

Cursulu d. e ZBucuresci
dela 12/24 Iuniu 1881.

Valori Scadenti’a! Cu- 
pâneloru

Cum- 
pera Vinde

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

1 Apr. 1. Ort. 89?/2 90?/4

rurale.................................... 23 Apr. 23 Oct. 99.*/» ioo.’a
8°/o Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul. —t—
6°/o Oblig, căiloru fer. rom. 1 luliu 104.’/, 105.1/,
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 1O6.HS 107?/2
7°/0 „ „ urbane idem 107?/2 108?/2
8°/o Imprum. municipalu . . 
Oblig, casei de pensiune (lei

idem 220.— 235.—

300, dobenda 10 lei). . . 
Losuri municipale (20 lei) . .

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

Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. 1400 1450
Auru contra argintu.............. 72 74
Auru contra bilete hipotec. . 7s 74
Auru contra bil. de Banca nat 72 7i
Florini Val. Anstr............... 2.15 2.16

2 Numai odata
■r \ A se ofere o ocasiune asia de favo- 
ăZ rabila de a procura unu orologiu 

escelentu cu jumetate pretiulu.

Zesfacere
grandiosa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

650 orologe de părete cu incuadratura de emailulu celu 
mai finu si cu mechanismu do sunatu, mai ’nainte cu 
fl. 6, acum cu fl. 3.75 unulu repassatu.

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

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

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

Adresa: 21—24
Desfacere d.e oroldg-e

a

Fabricei de orologe Fromm.
Viena, Rothenthurmstrasse Nr. 9, Parterre.
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