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Sambata, 20 luniu, 2 luliu 1881.

Cu 1 /uliu st. v. 1881 s’a inceputu unu nou 
abonamentu la

„GAZET’A TRANSILVANIEI."
Rogamu pe On. Domni prenumeranti ai fdiei 

ndstre, 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 fdia 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.

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

Pretiulu abonamentului la „Gazet’a Tran
silvaniei11 este :

pentru Brasiovu: pe trei luni 2 fl,, pe siese luni 
4 fl., pe anu 8 fl.; — dusu in casa: pe trei luni 2 fl. 
50 cr., pe si^se 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 Romanl’a si alte tieri esterne: pe trei luni 
7 franci, pe siese luni 14 franci, pe anu 28 franci.

Brasiovu 20 luniu, 2 luliu.
Mane se voru termină alegerile pentru viitâri’a 

dieta ungurdsca. Nu voimu se vorbimu despre 
resultatulu, ce l’au avutu cu privire la poporulu 
romanu, căci ne este ittca numai in parte cunoscutu 
si p6te se trdca inca multe dile, ba septemani, până 
căndu vomu află detaiatu despre atitudinea alăgă- 
toriloru noștri in t6te cercurile, pentru că ămenii 
noștri nu se grabescu a ne dă informatiunile ne- 
cessarie si acdsta este o mare scădere si nu p6te 
fi nicidecum in favârea causei nâstre natiunale. 
Unu faptu potemu se constatamu inse de pe acuma. 
Alegătorii romani in totalitatea loru au respectatu 
decisiunile conferentiei dela Sibiiu,

Nu ne-amu facutu ilusiuni si de aceea nici nu 
ne-a surprins^ candu amu auditu, că ici si colo a- 
legătorii romani remasi fara conducere pe mana 
strainiloru, lasati prada la totu feliulu de terorisari, 
seductiuni si corumperi sdu mănati chiaru de pan
durii comitateloru la urna, s’au abatutu dela că
rarea, ce le-au prescris’o interessele si ondrea na
ționala. Sste de lipsa, că se ne tredimu odata din 
indolenti’a, la care din nefericire s a dedatu in cur- 
sulu amloru din urma o parte mare dintre noi. 
Fara o lupta energica si neobosita nu se pdte do
bândi nici unu feliu de resultatu si, se marturi- 
simu adeverulu, la noi acdst’a lupta nu s’a por- 
tatu până acuma nici pe jumetate cu acelu zelu, 
care singuru pdte asigură succesulu.

Cu ocasiunea acestoru alegeri inse vediuramu 
aparitiunea imbucuratdria, că alegătorii romani in 
tdte părțile s’au interesate neasemenatu mai multu 
de a satisface datoriei loru naționale si nu s’au 
multiumitu numai a lasă lucrurile se mdrga cum 
voru merge. Este acdst’a unu mare progresu cu 
atătu mai vârtosu, cu cătu ne amu legatu cu totii, 
că se luptamu solidariu pentru unulu si acelasiu 
scopu, pe bas’a aceleași programe naționale. Ddca 
in Transilvani’a au si votatu ici-colo căteva sute 
de alegători romani, ddca de alta parte in Ungaii'a 
unde Romanii, afara de exoticul u cercu alu Lugo- 
siului, au fostu pretutindenea activi la alegere, in 
multe parti nu au potutu se invinga candidatii 
partidei naționale romane, vin’a nu este numai a 
contrariloru ci si a ndstra si ea nu se datdza de 
o luna său dude, ci de diece-dudedieci de ani in- 
cdce. Amu lasatu, să crdsca neghîn’a intre noi, 
fara se fi facutu încercări seridse de a-o stârpi.

Guvernulu ungureBcu care a deslegatu tdta 
câta mameluciloru sei mici si mari, mireni si preoți 
spre a face că se redsa din urna candidatii sei, 

si că să se paraliseze mișcarea ndstra solidara na
ționala, se servesce, cum ne potemu convinge adi 
din nou, mai multu si mai bine de dmenii slabi 
si fara caracteru din sinulu nostru. Acești neno
rociți sunt inimicii cei mai mari ai solidarității si 
ai propasirei ndstre. Contra loru trebue se ne 
luptamu mai antaiu spre ai face nestricatiosi ddca 
voimu că in viitoriu se ne surida unu succesu mai 
mare că de astadata.

Susu ddr’ animele! Se nu ne descurageze fap
tele si portarea rea a celoru ce si-au uitatu de 
datori’a si ondrea naționala. Celu ce nu scie se 
supdrte pierderea, nu e demnu de a se bucură de 
victoria. Viu'a mișcare ce se manifestă dilele aceste 
intre toti Romanii este unu semnu, că poporulu 
nostru posede o taria, pe care noi insine nu amu 
putut’o apretiui. Cum si-ar’ si potd cundsce forti’a 
celu ce nu si-o esercdza ? Astadi s’a doveditu mai 
multu că ori-candu că si atitudinea passiva la ale
geri recere lupta si inca o lupta mai intensiva 
decătu cea activa. Se pdte dre sustiend disciplin’a 
intre alegători, se pdte instrui ei despre adeverat’a 
însemnătate a luptei naționale, ddca conducătorii 
voru stă cu manile in sinu si nu voru întinde pân
zele corăbiei la timpu ?

Mane voru termină alegerile bravii Selagiani. 
Dorimu că silinitele loru pentru solidaritate se nu 
fia zadarnice. Ne place direcțiunea ce au luat’o 
luptele naționale in Selagiu si in Satmaru, comi
tate fdrte espuse inriurintiei elementului maghiaru. 
Este unu semnu fdrte imbucuratoriu pentru tari’a 
si viitoriulu gintei ndstre, că tocmai in aceste re
giuni depărtate se manifesta unu spiritu romanescu 
atătu de viiu si energiosu !

Mișcările electorali.
Reginu, in 29 luniu, 1881,

Onorate Dle Redactoru ! Numerulu 143 alu 
diarului Kossuthianu „Ellenzdk" dela 25 luniu 
impartasiesce la rubric’a Gernisigu despre corte- 
sirile întreprinse de cătra deputatulu regimului 
Ddesi cu sateliții sei, si de cătra candidatulu opo- 
sitionalu Gr. Teleki, care că si jidanii pe la târ
guri sia facutu corturi in deosebite locuri ale cer
cului Grugliin, urmarindu unulu pre celalaltu, si 
intrecănduse, in demoralisarea poporului si cum- 
perarea de suflete. Acdst’a mârsievia, care se pdte 
vedd numai intr’unu stătu, care stă se mdra, mai 
că nu credu se ajunga la urechile procurorului de 
stătu, si deși insinuarea e făcută pre cale diaristica, 
legea nu se va aplica, nu, căci respectivii nu suntu ro
mani ; apoi astfeliu de legi se practisdza numai fația 
de noi, ddcă unu romanu ar’ fi insinuatu in estu 
modu, adi ar’ fi la recdre intre zidurile tribunalului.

Sei lasamu inse sesi franga ei gătulu, scopulu 
meu e de a ve inpartasi, că romanii ale
gatori din cerculu Gernisigu- 
1 u i pre langa tdte fortiarile acestea cu puține 
eseptiuni de cei dependenti dela domnii dilei, n u 
au participatu la alegerile de adi 
29 I. c., cei din Cerculu R e g i n u 1 u i 
au fostu si mai solidari, căci aci, deși 
circulau provocările pretoriloru, si vice-comitelui 
far’ de nume prin Comune, la judi, notari etc. ati
tudinea poporului nostru a fostu ddmna de romani 
si, afara de 2 amploiati, la alegere nu amu ve- 
diutu nici unu romanu. Deci atitudinea 
de resistinti’a de aici a Romaniloru a fostu esemplara. 
Primiți s. c. 1.

P. B a r b u.

Baia de Crisiu, la 29 luniu 1881.
Astadi a alesu acestu cercu. Terorismu nepo

menita, coruptiuni pe fația, abusuri nerușinate ; 
gendarmeria la comand’a unui notariu unguru din 
cei mai fanatici. Abusu de potere. Nu a remasu 
unu singuru inteligentu neamenintiatu. D o i 
preoți au fostu inchisi. Portarea 

pretoriloru afara de T. M. a mersu până la pos- 
sibilulu estremu de nerușinare. Notarii — afara de 
unulu doi — s’au desbracatu de totu semtiulu na- 
tiunalu, instrumente mai 6rbe nu s’au vediutu vreo
dată. Preoți au votatu 7 cu candidatulu regimu
lui. (!) Alegătorii au mersu la urna corupti prin 
parale, si plini de beutura. Fekete Zsigmond a 
obtienutu 510, Borlea 370 voturi. — Indignatiunea 
celoru binesemtitori e mare. Parol’a eră : Borlea 
trebue se cada. Maghiarii ne-o spuseră verde in 
publicu, că loru li suntu tdte iertate. (!!)

Circular’a Metropolitului Romanulu a produsu 
o consternatiune generala. Unde este unu Adamo- 
viciu, episcopu, Bobu si următorii loru! ! Se ne 
ascundemu, rușine ! Pe aici se vorbesce de unu 
protesta alu natiunei, contra enunciatiuniloru din 
circulara.

Dâva, 17/29 luniu 1881.
Onorabile Dle redactoru I Pe candu ve scriu 

aceste sîre, opidulu nostru resuna in urlete de 
„dljen", stradele gemu de mulțimea alegâtoriloru, 
ddr’ mai cu soma a nealegătoriloru. S’a inceputu 
actulu de alegere. înainte de a ve relată despre 
decursulu si apoi despre resultatulu alegerii din 
cerculu electoralu Dev’a, ’mi iau voia a ve comu
nică unele momeute si intemplari, ce au premersu 
diu’a alegerei.

Alegătorii romani dela conferinti’a electorala 
tienuta la 16/28 Maiu, despre care v’am referata, 
au mai avuta dude conferintie. Un’a a comitetului 
esecutivu, cercetata de multi alegători, tienuta la 
4 luniu, si conferinti’a alegâtoriloru, tienuta la 25 
luniu a. c. In cea d’antaia s’a intregitu comite- 
tulu alegăndu-se in comitetu căte duoi său trei 
membri din fiacare comuna si facăndu-se disposi- 
tiuni, că poporulu nostru să fia pazitu de seduc
tiuni, dr in conferinti’a ultima, s’a esplicatu legea 
electorala si §§-ii relativi la pedepsele ce sunt 
prescrise contr’a corumpatoriloru si celoru ce se 
corupu; s’a citita si esplicatu codulu criminalu si 
ordinatiunea ministeriala privitdria la actulu de 
alegere. Cu bucuria potu constată, că si la acdst’a 
conferintia au participatu multi alegători romani.

De alta parte, cortesii candidatiloru maghiari 
au luata satele dearăndulu, folosindu-se de cele 
mai nerușinate arguminte si medildce, pentru de a 
corumpe mai' alesu pe alegătorii romani. Este unu 
secretu publicu, ce s’a petrecuta sub ochii celoru 
cari aveau detor i’a, aveghiă asupra 
respectării legilor u, că decăte-va septă- 
mani, alegătorii se corumpu prin bani, beuturi, 
mincari, amenintiari si amagiri. Cornițele supremu, 
in interesulu fiiului seu, pentru a-lu pdtă face de
putata in cerculu Unidorei a mișcata tdte petrile, 
dr’ pentru a scdte la noi pe candidatulu guvernu
lui, a data ordinu formata, că oficiantii de la ad- 
ministratiune se mdrga la urna. Vice cornițele in 
iuteresulu fratelui seu, a mersu din satu in satu la 
cortasitu, — dr’ cumnatulu seu, notariulu publicu, 
nu sa sfiita a cortesi publicu pentru fratele vice- 
comitetai. facăndu promissiuni in fați’a mai multor’a. 
Mai multu după publicarea „Circulariului" 
metropolitului din Sibiiu, care a superatu si pe 
celu mai naivu tieranu, cortesii maghiariloru au 
grăbita prin satele din apropiare, vestindu poporu
lui, că metropolitulu a datu porunca, 
că romanii se voteze (!) Ba cutezanti’a 
cortesiloru Dlui B. Barcsai a ajunsu până la acea 
temeritate necalificabila, că amagiau pe alegătorii 
cu mintiun’a, „că si membrii comitetu
lui alegâtoriloru romani din cer
culu Dă v’a“ consemtu cu acea, ca alegătorii 
romani, se-si dă votata loru Dlui B. Barcsai."

Sunt in dreptu a declară de scoruitura si de 
o apucatura rafinata acdst’a faima. Mi s’a spusu 
si aceea, că d-lu vice comite C. Barcsai a chiamatu 
la sine pe unii notari si le-a datu instrucțiuni formale, 
dr’ la unii din cărturării noștri s’au scrisu chiaru 



si epistăle amagităre. Cutezarea inse a culminatu 
in aceea, că deși domnii maghiari au sciutu si 
sciu bine, că inteleginti’a năstra, si in specialu, 
cei ce au chiamarea a veghiâ asupra poporului 
romanu dela noi, nu voru si cu omenia nici nu se 
potu âbate dela decisiunile luate de cătra repre- 
sentantii alegetoriloru romani intruniti la Sibiiu, 
cu tăte aceste unii domni maghiari la tăte ocasi- 
unile si necontenitu au infestatu pre inteleginti’a 
năstra, acasa, pe strada, său ori unde ii intelneau, 
provocandu si indemnardu-i a luă parte la alegere. 
Dăr’ prin asemene apucaturi seducătorii nu si-au 
castigatu decătu dispreț’uiu nostru. Au socotescu 
ei, că noi suntemu atâta de s’abi de angeru ? Se 
insiăla. Si dăca voru află totuși vre unulu, acel’a 
nu le va potă face nici unu serviciu cinstitu.

Oficiantii dela Tribunalulu din locu, in absenti’a 
presiedintelui dusu lacortesitu inZarandu, au fostu 
siliți moralicesce prin judelasiulu G. Molnâr prote- 
giatulu lui Hegediis a subscrie o lista, că voru 
votâ cu candidatulu guvernului, ăr’ unulu dintre 
judii romani a fostu chiaru amenintiatu, vase dica, 
pressiunea indirecta aici s’a facutu fara nici o 
sfiăla. Oficiantii de la celelalte oficii ăra-si ne spunu 
de asemene porunci amenintiatărie. Alti amăgitori 
infricau pe poporulu delă sate cu aceea, că, dăca 
nu voru votâ, voru perde dreptulu de alegere si 
ei si urmașii loru, amagirea cea mai cutezatăre a 
fostu indreptata inse contr’a tieraniloru nobili si 
granitiari. Acesti’a au fostu sedusi cu aceea, că 
voru perde nobilimea, ăr’ granitiarii averile lorii, 
căci, diceau cortesii, t6te acele li s’au datu romaniloru 
de cătra unguri si deci ei au detoria a votâ cu 
ungurii.

Tăte aceste ar’ fi fostu cale pe vale, dăr’ se
ducerea s’a efectuitu cu deosebire prin corumperi 
de bani, cu beuturi si mancari. Sute si mii de 
esemple si cașuri concrete se potu audi, in fiacare 
momentu, cum cortesii si ai unui si ai celuilaltu 
candidatu de depututu au cumperatu voturi, dela 
alegători si au datu de beutu alegătoriloru mai in 
fiacare comuna, si cum asemene fapte se seversiea 
inca si de cătra insisi candidatii. Intrerupendu 
scrierea acestoru sîre amu esitu la strada si amu 
vediutu eu cu ochii mei, cum nisce cortesi trageau 
cu sila pe unu alegătoriu dîcendu-i : „Ce, acum 
vrei se fugi ? stai aici, că aici ai mancatu si aic: 
ai beutu*. Bietulu alegătoriu scapă numai cu a- 
jutoriulu unui gendarmu, care intreveni. Mai tar- 
diu am vediutu pe ambii candidați alegăndu unulu 
intr’o parte, altulu in alfa, — unulu ducăndu la 
urna căti-va votisanti, celalaltu, in mediloculu mai 
multoru alegatori beți, vorbindu si esplicandu, — 
elu va fi sciindu ce. —

Cortesiile, său mai bine corumperile, se sever- 
siescu atătu de publice, incătu ’ti se facea grătia, 
vediendu calcarea legii, si ’ti vinea se te totu duci 
se nu mai vedi pecatele comitendu-se diu’a la lu- 
min’a sărelui si de cătra insisi păzitorii legiloru.

Ei bine, dăca este asia, de ce nu se făcu are- 
tari, de ce nu se cere respectarea legei ? — voru 
intrebâ de siguru multi din onor, cetitori, si eu li 
respundu, că dâ, s’ar’ potă, dăca nu s’ar’ sci si
guru, că tăta ostenăla ’ti este zadarnica, că-ci pe 
langa greutatea dovedirei, mai este si impregiurarea, 
că reulu este atătu de generalu si isvoresce atătu 
de susu, incătu se pare chiaru ridiculu a face pașii 
legali. Scurtu, nelegiuirile se corni tu in momen- 
tulu acest’a atătu de pe fația si atătu de teme- 
rariu, incătu ori-ce omu onestu trebue se fia in- 
grigitu de venitoriulu ce ne astăpta. Păna amu 
ajunge la resultatulu alegerei de astadi, se vedemu 
pe scurtu partidele si persănele.

In cerculu electoralu Deva au fostu patru can
didați, contele L. Horvât-Toldi, de partid’a guver
nului, Toth Lâszlă, de partid’a independintiloru, 
Boia Barcsay de opositiunea moderata si Szathmâri 
Gyorgy de partid’a guvernului. Contele a abdisu in 
favorulu acestui din urma, ăr’ L. Toth a abdisu 
după ce a capetatu căte-va voturi si deci lupt’a 
curge intre Barcsay si Szathmâri. Toți candidatii 
si-au spusu programele. In favorulu Dlui Barcsay si 
a partidei, de care voiâ să se tieDa, s’a tramisu la 
Dev’a cont. A. Aponyi. Dlu conte, — in conferinti’a 
opositiooaliloru moderați, a tienutu unu escelentu 
discursu, luandu la critica tăta politic’a guvernului 
actuale din punctu de vedere ungurescu. Un’a a 
uitatu inse eminintele oratoru, că adeca pe atunci 
se a Să intr’unu municipiu, unde romanii sunt in 
absoluta majoritate, pentru cari D-sa nu a avutu 
nici unu cuventu, câ si cum acei’a, câ atari, nici 
că ar' potă avă ăre-cari pretensiuni juste.

Cu acăst’a nu voimu, căci nu avemu cuventu 
a face imputări domnului Aponyi, scopulu nostru 
este a aretâ, că politica greșita a maghiariloru se 

păte observă si la cei mai distinși politici ai loru. 
Program’a lunga si confusa a lui Toth Lâszlă a 
fostu o formala înjurătură contra institutiuniloru 
presente.

Frasele învechite, deductiunile false si aspira- 
tiunile, potu dice, ridicule, desfasiurate in acelu 
programu, ni-a facutu se compatimimu pre bietulu 
adorauoriu a lui Kossuth. Ori cui, de cătu lui 
Toth Lâszlă, iar fi stătu mai bine espunerea ace- 
loru principie, asta-di fora nici unu intielesu, pentru 
că elu este unulu dintre acei foști procurori din 
revolutiunea din anii 1848, a căroru renume nu 
indreptatiesce a afectă „rnagyar hazafisâg“-ulu, in 
tonulu, in care s’a silitu oratorulu, si căci limbele 
rele sciu să spună multe despre căușele, pentru 
cari a robitu elu atătiâ ani.

Program’a lui Szatmâri, — in cătu ne privesce 
pe noi, — culminăza in promiterea „remaghiari- 
sarii !“

Cătu privesce decursulu alegerei, potu dice, că 
tăte mergu precum trebue se mărga, după cele ce 
am indegetatu mai susu. Militi’a si gendarmari’a 
asiediata in piătia stă la posțutu seu, cortesii cu- 
triiera stradele si ducu votisantii, câ si cum ar’ voi 
se-i mantuie din focu său apa. Dăr’ ăta am a- 
junsu a audi resultatulu alegerei:

Din 1314 alegători indreptatiti, — dintre cari, 
după cătu scimu noi, 605 sunt romani, ăr’ 709 
maghiari si maghiaroni, — au votatu 955 si s’a 
alesu Szatmâri Gyărgy, cu o majoritate de 11 vo
turi. Credu, că sunteti curioși a sci, căti dintre 
romanii noștri au votatu pentru celu alesu si căti 
pentru celu cadiutu. Acăst’a acum deodata nici eu 
nu vi o potu spune. Totu ce sciu positivu este, că 
afora de unii amploiati romani, (unulu, doi,) in 
urm’a celoru mai grave pressiuni indirecte, si pare 
mi-se doi preoți, de cari si altmintrea nu avemu 
nici o bucuria, tăta inteleginti’a romana de repu- 
tatiune, s’a abtienutu de la votu, — ăr’ o parte 
bunicica din tierani mai alesu nobilii si granitiarii 
si cu vre-o căti-ca judi comunali asemene presio- 
nati si vre-o doi civi din Dev’a au luatu parte la 
alegeri, votandu unii intr’o parte, după cum ii du
ceau si ii corumpeau Cortesii. Cine inse va cuteză 
se afirme, câ acăst’a participare a fostu de buna- 
voia si asiă, precum aceea ar’ trebui se fia aievea ? 
Acăst’a întrebare o punu chiaru si multi maghiari. 
Dăr’vedu, că am intinș’o cam pe lungu, deci, mi 
reservu dreptulu a continuă de alta data.

Câ de inchiare ve făcu cunoscutu, că in cer
culu Orastiei s’a alesu fostulu deputatu C. S. Kun 
contr’a guvernamentalului L. Răthy, — in cerculu 
Uniadărei C. Pogâny, guv., la Dobr’a L. Lâzâr, 
la Hatiegu L. Mara, ăr’ in cerculu Bai’a de Crisiu 
S. Fekete Zsigmond contr’a lui Sigismundu Borlea. 
— Caderea lui Babesiu, Cosm’a si Borlea, credu, câ 
va fi destula dovada, câta val6re ar’ fi avutu in 
Transilvani’a decretarea activitatii. — La revedere.

C a s s i u.

„Luminatoriulu* intr’unu articulu intitulatu 
„După alegeri* dice cu privire la resnl- 
tatulu alegeriloru in comitatulu Timisiului si in 
comit. Carasiu-Severinu :

„. . .Vomu descrie cu alta ocasiune si la altu 
locu decursulu alegeriloru in specialu, spre a ne 
potă orientâ in venitoriu ; — de asta data si la 
acestu locu fia-ne destulu a constată, câ noi, din 
alu nostru punctu de vedere, suntemu deplinu in- 
destuliti si multiamiti cu resultatulu! —

„Intre impregiurarile de fația mai multu de 
cătu atata nu se potea.

Acțiunea alegeriloru nu se începe de la res- 
pandirea si cetirea programeloru, ci de la compu
nerea listeloru de alegători; efectulu său resulta
tulu alegerii Tu dovedesce scrutiniulu, dăr’ chia
marea la urna, nu se face in ultim’a dî a alegerii, 
in ultimulu momentu. De asta data inse numai 
astfeliu s’a pututu lucră. Nu e vina alegătoriloru, 
nu e vin’a nimenui. (?)

„Va se dica: tăte au fostu intardiate ; deci 
pentru neperfect’a esecutare a concluseloru pentru 
nereusit’a alegeriloru, — nime nu păte fi invinuitu. 
Din contra: punerea de contra caudidati in fia
care cercu electoralu, alergarea tuturoru celoru buni, 
la urna, perseveranti’a loru, intr’adeveru eroica si 
onorabila la urna si la principiu, — iu mani’a 
tuturoru abusuriloru, volniciiloru, coruptiuniloru si 
nenumerateloru machinatiuni din partea guvernului 
— si provocarea votării, este totulu ce se potea 
așteptă, si este deodata laud’a si onărea aceloru 
bravi.

Astadi regimulu nu mai păte dice, că aleșii sei 
sunt representautii poporului intregu, că sunt una

nimități escelente, ci trebue se recunăsca atătu eltl 
cătu si dragii de mameluci, că partea solida si sa*- 
netăsa a poporului, cea onorabila, ponderanta si 
valorăsa — nu ’i a datu votulu. —

Păna in 30 Iuniu au fost aleși 382 deputati, 
d’intre ei 216 ar’ fi Tisaisti, 79 Kossuthiani, 66 
opositiune moderata, 9 afara de partide si 12 na
ționali.

Rectificare ! Subscrisulu ocurendu câ notariu 
suplentu in list a comissiunei de alegere pentru de
putatu dietalu in cerculu de alegere alu Cohalmu- 
lui, dechiaru prin acăst a, că eu nu am sciutu ni- 
micu de acăst’a alegere a mea câ notariu; s’a fa
cutu fara de scirea mea si contra vointiei mele 
deărace eu sum passivistu in sen- 
sulu conclusului adunarei năs- 
tre naționale romane din Si
biiu.

Lovnicu in 16 Iuniu 1881.
Ioan Mircea 

parochu gr. orient.
NB. Suntu rogate si cele alalte diarie romanesci a publică 

acâst’a declaratiune a mea. —

Manifestările Junimei.
Dela Vien’a primiramu urmatărea telegrama:
Vien’a 30 Iuniu. Ardiend’a dorintia a Juni

mei romane de aci pentru solidaiitate s’a implinitu prin 
votulu unanimu alu conferentiei naționale, si astadi 
protesta euergicu contra profaneloru insinuatiuni 
din circulariulu melropolitanu, indignandu-se pentru 
zadarnic’a cutezantia a unei persăne de a calcă si 
blama votulu natiunei si solidaritatea decretata.

Junimea.

Dela Junimea romana din Sibiiu pri- 
mimu spre publicare o resolutiune, ce a luat’o in con- 
ferenti’a s’a dela 17/29 Iuniu a. c. Ea suna asia:

Resolutiune.
Considerandu, că cerculariulu de sub Nr. 1921 

preș., emisu din partea Esc. Sale archiepiscopului 
si metropolitului Miron Romanul, ddto 11 Iu
niu a. c. cătra oficiele protopresbiterali din Archi- 
dieces’a Transilvaniei, se pune in manifesta contra- 
dicere cu conclusele unanime ale conferentiei na- 
tiunei întregi din 12/14 Maiu a. c. tienute in 
Sibiiu;

Considerandu, câ aceste enunciatiuni, făcute din 
inalt’a s’a positia de capu alu bisericei, potu se 
aiba urmări pagubitărie asupra atitudinei poporului 
nostru ;

Considerandu, că acelu actu provăca la neobser- 
varea concluseloru aduse si cu deosebire tinde a 
sparge solidaritatea proclamata solemnelu la acea 
conferenția ;

Considerandu, că prin cercularulu amintitu se 
trage la indoiăla lealitatea si patriotismulu probatu 
de repetite ori alu natiunei romane ;

Considerandu, câ o astfelu de pasîre pe aren’a 
lupteloru electorali derăga demnității sale de Ar- 
chiereu:

Junimea romana din Sibiiu 
protesta serbatoresce contra 
părerilor u si tendintieloru cu
prinse in acelu cercularu, dan- 
du totodată espressiune ne
mult i a m i r e i sale cu acea mani- 
f e s t a r e.

Sibiiu 29 Iuniu 1881.
In numele Junimei:

Petra Petrescu m. p. Basiliu Preda m. p. 
presiedinte. notariu.

Vien’a, 27 Iuniu 1881.
Sub impressiuuea unei grăznice iritatiuni, ce 

domnesce spiritele adeveratu romanesci de aici, scriu 
acestea șiruri. Noi cei de aici, deși departati de 
scump’a năstra națiune, amu urmaritu dela inceputu 
si păna acum cu celu mai viu interesu fiacare 
mișcare, ce s’a aratatu in sinulu natiunei din inci- 
dentulu alegeriloru dietali din estu anu.

Cu bucuria vediuram, câ încercările barbatiloru 
noștri de a redica bunăstarea, vădi’a si onărea 
naționala ’si aflara triumfulu loru moralu in con- 
clusulu unanimu alu conferintiei electorale din 
Sibiiu. Mare fă multiumirea năstra sufletăsca, 
candu aflaramu, câ o parte a luptatoriloru pentru 
drepturile poporului romanu petrunsi de semtiemen- 
tulu fericiri natiunei loru, ’si jertfiră, in interesulu



■principiului solidarității si unirei, convingerile loru 
politice de până aci. Se fimu un’a, disera ei, 
căci ce va folosi unui poporu micu, avisatu a se 
mântui prin sine insusi, o direcțiune cătu de buna, 
ddca aceea nu va fi urmata de toti: Actualitatea 
precum si generatiunile viitârie voru sci pretiui 
acdst’a virtute a loru, prin care națiunea romana cu 
dreptu cuventu se infatisiâ. naintea Europei că o 
nația disciplinata, conscia de positi’a, si chiamarea 
ei. Bucuri’a n6stra fii si mai mare, candu dușmanii 
natiunei nâstre, cari vestieau in gur’a mare, că la 
noi poporulu si inteliginti’a ba chiaru si intieli- 
gintia intre sine nu e una, din care causa hotarirea 
conferintiei va avă numai valdrea unei adunari de 
clica, de agitatori cu intentiuni subversive, primiră 
in fați’a opiniunei publice prin votulu unanimu alu 
conferintiei cea mai eclatanta desaprobare a unelti- 
riloru loru de a infațisia națiunea romana sfasiata 
si destrămata.

In fați’a acestoru impregiurari privieam cu în
credere in viitoru asteptandu, că timpulu celu mai 
apropiatu va realisa dorintiele unanime ale romani
lor, esprimate in program’a din Sibiiu. Inse durere, 
după unu intervalu asid de scurtu trebui se ne ve- 
demu amagiti in unele așteptări ale n6stre. 
Ambițiunea cea rea, interesele private si noprecau- 
tiunea unora calcara ici si colo peste solidaritatea 
nâstra naționala..............

Circular a Episcopului din Gherla, si a archi- 
episcopului din Sibiiu, dintre cari cestu din urma 
cu o arogantia nespusa se redica peste conferinti’a 
din Sibiiu, se gerdza de espressi’a natiunei, de celu 
mai popularu omu alu ei, suntu si voru remand 
acte individuale, cari nu esprimu nici mai multu, 
nici mai putienu decătu parerea loru personala. 
Aceste circulare, in locu de â servi de dovada 
despre popularitatea autoriloru loru, suntu mai multu 
nesce documente despre slabitiunea si neputinti’a 
acelora, cari voiescu a trece de puternicii poporului. 
In locu de a compromite națiunea romana in ve
derea lumei, infatisind’o de sfasiata si retacita, 
voru contribui prin reactiunea, ce au provocat’o, de 
a se arata poporulu romanu ca unu poporu conpactu 
si bine disciplinatu.

Suntu siguru, că aceste aserțiuni se voru fi 
constatatu deja, pe candu aceste rânduri voru vedâ 
publicitatea. Guvernulu, de unde ar’ respiră in 
timpulu din urma atata bunavointia(?) 
speciala fația de caus’a Romaniloru se va convinge 
astfeliu, că nu esiste acela, care se fia in stare ai 
turbură ap’a, că apoi se p6ta pescui cu succesu, 
si că națiunea romana cea atătu de urgisita nu se 
va lasă niciodată a fi sedusa că se abdica ia 
individualitatea si’ valârea ei. Romanii s’au espri- 
matu prin representantii loru in conferinti’a din 
Sibiiu si hotaririle ei li sunt sânte, li sunt mai pe 
susu decătu ori ce părere privata, vina ea si dela 
cei mai inalti demnitari romani.

Deși circularele archiereiloru acestora nu voru 
avă trecere la conducătorii poporului, la protopopi 
si preoți, ci voru fi respinse cu indignatiune: totuși, 
fiindcă archiereii ocupa o positia atătu de inalta in 
biserica, nar’ fi lucru zadarnicu a caută după mo
tivele, cari ar’ fi datu ansa Santieloru sale a esmite 
astfeliu de scrisori anatemisatârie.

(Va urma.)

se fia investitu pe timpu de 
s i 6 p t e ani cu puteri estraordi- 
n a r i si in puterea acestora va pută decreta in- 
fiintiarea de institutiuni ndue, precum este consi- 
liulu de stătu, si a introduce in tdte ramurile ad- 
ministratiunii interidre t6te îmbunătățirile, ce le va 
reclamă regulat’a funcționare a guvernului. II. Ses- 
siunea ordinaria a adunarei naționale din anulu a- 
cest’a remane suspendata. Budgetulu votatu pentru 
anulu acest’a va avd putere de lege si pentru a- 
nulu viitoriu. III. Principele are dreptulu de a 
convoca înainte de aspirarea celoru sidpte ani marea 
adunare nat onale ad hoc, adeca pentru a revisui 
sî modifica constitutiunea pe bas’a institutiuniloru 
create si a esperiintieloru căstigate. *

Pân’acum intr’una s’a vorbitu numai de procla- 
matiunea in curendu a Serbiei de regat u, 
pentru care se alese chiaru si diu’a anume de 2 
luliu, in care s’a proclamatu independinti’a tierii in 
1870. Fațisiu de aceste sciri, astadi se comunica 
din Petersburg diarului vienesu „Wienâr Abend- 
post“, că caletori’a din urma a principelui Milan 
iu străinătate n’a avutu de scopu căstigarea titlului 
de rege. Despre acdst’a cestiune nici vorba n’a 
fostu in conversatiunile si visitele, ce le-a avutu 
principele Milan in decursulu petrecerii sale in Pe
tersburg si Vien’a". . . De aci nu urmdza nici 
decătu, că Serbi’a nu se va proclamă de regatu, 
de 6ra-ce se p6te, că ea inca considera acdst’a pro
clamare că o cestiune, asupr’a careia sunt chiamati 
a se pronuntiâ numai serbii singuri.

Cetimu in „Monitoriulu Rom.:
Dumineca, la ora 1 p. a., MM. LL. Regele si Regina 

însoțiți de damele Curții si de adiutantulu de serviciu, au 
mersu la loculu bisericii Ddmn’a-Balasia, spre a presidâ so
lemnitatea asiediarei petrei fundamentale a nouei biserici. 
MM. LL. au fost primite, la sosire, de Mitropolitulu pri- 
matu, eforu, si de dnii colonelu Blăescu si Teodoru Vaca- 
rescu, epitropii asiediaminteloru Brancovenesci. La acest’a 
ceremonia asistau d-nii miniștrii alu culteloru si instrucțiunii 
publice, alu iustitiei si alu afaceriloru străine, d. presiedinte 
alu Camerei, d. prim-presiedinte alu Curții de cassatiune, d. 
presiedinte alu Curții de compturi, d-nii Ioan Ghica si D. 
Sturdza, senatori, precum si mai multi alti membrii ai Cor- 
puriloru legiuitdre. d. primaru alu Capitalei, d. prefectu alu 

i politiei si unu insemnatu numeru de notabilitati. După ce 
au luatu locu in pavilionulu ce fusese redicatu in gradina, 
si unde au fostu salutate de persdnele invitate la acest’a 
serbare, MM. LL. au ascultatu oficiulu divinu, traditionalu 
la asemenea ocasiuni, si care a fostu celebrata de P. S. S. 
Vicarulu Mitropoliei.

Apoi s’a purcesu la subscrierea pergamentului ce urma 
a se asiediâ in temelie, care a fostu investitu cu Augustele 
semnaturi ale MM. LL. Regelui si Reginei, si s’a asiediatu 
prim’a petra a temeliei. Presentandu-se Regelui si Reginei 
uneltele de zidaria, unu ciocanu si o mistrie de argintu, 
frumosu lucrate, precum si siortiulu traditionalu, MM. LL. 
au batutu petra cu ciocanulu si au aruncatu varu cu mis- 
tri’a, formalitate ce s’a implinitu asemenea de PP. SS, LL. 
Mitropolitulu si episcopii, de represintantii familiei branco- 
venesci, de personele presente si de d-nii epitropi. O me
dalia comemorativa de auru a fost oferita MM. LL. si d-loru 
invitați.

După acest’a, Augustii Suverani au asistatu la inaugu
rarea statuei Domnitiei Balasia, lucrata de distinsulu sculp- 
toru d. Storc.

Trecendu, apoi in interiorulu edificiului, MM. LL. au 
visitatu asilulu femeiloru betrane tara midildce do vietiuire.

Cronic’a evenimenteloru politice.
Lupt’a angagiata intre principele Alesandru 

si intre liberalii bulgari pare a lua unu sfârsitu 
favorabilu pentru celu d’antaiu. In adeveru alege
rile pentru adunarea naționale, cu tâte eă resulta- 
tulu loru nu este inca pe deplinu cunoscutu, ne 
arata, că victori’a definitiva este a principelui de 
Battenberg. Acdst’a de altcum nu este nici o mirare, 
ddca se voru lua in considerare mijlâcele si manier’a 
cu totulu muscaldsca, cu care s’a impedecatu ade- 
verat’a espressiune a vointiei poporului bulgarescu. 
Pressiunea eserciata de instrumentele guvernului 
asupra corpului electoralu este cu atătu mai con- 
demnabila, cu cătu Alesandru I. promisese in fai- 
mâs’a s’a proclamatiune cătra poporulu bulgarescu, 
că-lu va chema pe acest’a a-se pronuncia in depli
na libertate in privinti’a pretensiuniloru sale.

Acum, candu nu mai este indoidla, că adunarea, 
ce se va intruni la. Sistov, va primi conditiunile 
principelui Alessandru, credemu a fi la locu a re
aminti cuvintele ce le-a disu principelui Alesandru 
in epistol’a s’a catra presiedintelâ consiliului de 
miniștrii. Elu dise : „Eu sunt decisu a cere puru 
si simplu dela marea adunare naționala unu votu 
de opțiune intre ratificatiunea celoru trei articuli 
in t6ta întregimea loru si intre abdicarea mea. 
Acești trei articuli sunt: I. Principele

Comitetulu Associatiunei a datu recursu deadrep- 
tulu la ministeriu rogandu-lu se anuleze intimatulu 
vicâ-comitelui. Respunsulu se pare că a fost ne- 
gativu, căci ni se scrie, că „espositiunea romana 
este oprita definitivu". Acdst'a scire e dela 30 
Iuniu si avisulu celu publicamu adi dela comitetulu 
Associatiunei este datatu dela 28 Iuniu. Astep- 
tamu informați uni mai esacte si apoi vomu spune 
si parerea nâstra.

Espositiunea romanesca ce este a se tieud in 
Sibiiu in lun’a lui Augustu, supera deodata pe 
„parintesculu* guvernu, pentru că o numimu „na
ționala*. Nu e gluma, vorbimu in seriosu. Eata 
ce avertismentu primi comitetulu Associatiunei:

Vice-comitele comitatului Sibiiu.
Nr. 4492. Presiedintelui Asociatiunei transilvane pentru 

literatur’a si cultura poporului romanu, Ilustritatiei Sale 
domnului Iacobu Bologa. Loco,
După cum sunt informatu din locu siguru, Asociatiunea 

transilvana pentru literatur’a si cultur’a poporului romanu 
voiesce se arangeze in lun’a lui Augustu a. c. in Sibiiu o 
„espositiune naționala".

De 6ra-ce amintit’a Asociatiune este infiintiata spre sco
puri culturali, ear’ după statutele sale întărite, nu este in- 
dreptatita a arangia astfeliu de espositiuni, cu provocare la 
circulara ministrului de interne din 2/5 1875 Nr. 1508 
trebue se Te reflectezu pe Uustritatea Ta la strict’a obser
vare a amintiteloru statute.

Sibiiu 1 Maiu 1881.
August Senor m. p.

MEMORIU
Presintatu de cătra delegații romani din Macedoni’a, Epiru 

si Tesali’a, Ambasadoriloru la Constantinopole.

Excelentie! In peninsul'â balcanica, mai cu sd- 
ma in Macedoni’a, in Albani’a si in Epiru-Tesali’a 
existu colonii romane, destulu de numerdse si im
portante sub tâte raporturile, cunoscute si numite 
de cătra străini Valahi; pe căndu intre ele se nu- 
mescu romani. Aceste colonii venite si stabilite 
in Orientu in diferite epoci, din alu II‘ seculu în
ainte de Hristosu, si-au facutu din tienuturile cuce
rite si colonisate, o nouă patria, de care s’au ata- 
siatu si legatu atătu de multu, incătu le-au ape- 
ratu cu pretiulu unoru mari sacrificii si cu unu 
eroismu admirabilu in contra tuturoru invasiuniloru : 
astu-felu că, multiumită sentimentului de conserva- 
tiune si mândriei naționale resultandu din origini 
si numele de romanu, aceste colonii au pututu, prin 
tâte peripețiile si resturnarea generala, cari au pre- 
cedatu si urmatu cele dude imperii romane, se’si 
păstreze până in dilele nâstre limb’a si obiceiurile 
latine, cu alte cuvinte principalulu semnu si sin- 
gurulu, care deosebesce popârele si națiunile.

Multi din istoricii moderni si ai Evului de 
mijlocu, s’au ocupatu de aceste colonii romane, că
rora le-au datu numele de poporu V1 a h u său 
V a 1 a h u, si au confirmatu, că din origina erau 
unu poporu deosebitu, a caruia individualitate nu 
a fostu niciodată necunoscuta si nici contestata.

Printre cele-l-alte popâre nemusulmane ale Tur
ciei din Europ’a, numai Romanii formâza mari bur
guri si mici orasie, unde nu este o singura familia 
de alta rasa si de unu altu cultu. Eata pentru ce, 
cu tâta influenti'a, că se nu dicemu pressiunea abu- 
siva, a scâlei si bisericei grece, ce suntu unu mo- 
nopolu in favârea aspiratiuniloru politice grecesci, 
mass’a poporului romanu a pastratu intacte obicei
urile strabuniloru sei si limb’a naționala o vorbesce 
in familia, escludiendu pe t6te cele-l-alte; femeile 
nu cunoscu o singura vorba grecâsca.

Romanii din Tesali’a, Epiru, si Albani’a, împre
una cu musulmanii din aceste tienuturi, formâza o 
maioritate sdrobitâre in comparație cu Grecii; dâru 
ceea-ce face pe Romani si pe musulmani superiori 
Greciloru, este că ei suntu singurii proprietari ai 
pamentului si orasieloru ce locuescu, si prin urmare 
adeveratii locuitori, adeveratii cetatiani ai tierii; 
Grecii, in cea mai mare parte, lucrdza in ciflicuri 
sâu arendăsii turcesci, suntu ca nisce robi legați de 
pamentu. Si cu tâte astea, Europa, indusa in erâre, 
voesce a smulge legitimiloru si seculariloru sei 
proprietari o parte din acestu pamentu pentru a ’lu 
dă unui poporu strainu, ale cărui precedentie pro- 
bâza, până la evidenția, că lucrâza la realisarea 
m a r e i idei in pagub'a drepturiloru celoru mai 
sacre si intereseloru celoru mai legitime ale celoru 
lalte popâre, si mai cu sâma ale Romaniloru, cari 
au avutu nenorocirea de a suferi jugulu loru, in 
aparentia eclesiasticu, ddr’ in realitate politicii in ' 
timpu de atâtea secule. Acum suntu amenintiati de 
o completa catastrofa naționala, prin anexarea la 
Greci’a a celoru 40 orasie, Bituate in districtulu 
Tricala, locuitu numai de Romani, si de o mulțime 
de orasie si târguri din Tesali’a, cum de pilda Tri
cala, unde grecii formâza o minoritate neînsemnata 
in comparația cu Romanii si musulmanii, si orasiele 
Târnava, Larisa, Velestino, Carditza, etc, târgurile 
Zarco, Tzigoti, Damasi, etc., unde Romanii ârn’a 
suntu fârte numeroși si superiori Greciloru sub tâte 
raporturile.

Una din principalele cause ale conservării limbii 
si nationalitatii poporului romanu a fostu si este 
dominatiunea otomana, pentru ca guvernulu oto- 
manu, de la inceputu, a lasatu Romaniloru si tutu
roru celoru-lalte popâre nemusulmane din imperiu, 
caracterulu rassei loru, in vreme ce Grecii au cău- 
tatu si cauta a grecisă pe Romani prin tâte midi- 
lâcele putinciâse, pe cătu timpu acești din urma 
inca suntu sub sceptrulu Sultanului; ce va fi, 
candu voru fi incorporați cu statulu grecescu si 
candu voru atârna pe deplinu de Eleni ?

Romanii, a căroru limba si naționalitate au 
fostu respectate in timpu de atâtea secule, se aș
teptau de a'si vedâ ameliorata starea loru si mai 
alesu in secululu de fația, secolu de progresu si



civilisatie. Dăru in locu de o ameliorare drăptă si 
logica, poporulu romanu se vede osânditu a fi. mu- 
tilatu prin anexare la Grecia a unei mare părți 
din ținuturile ce locuesce de aprăpe 2000 ani, 
ceea-ce va fi prim’a incercare de impartire si de 
desmembrare a unui poporu de rasă latina, exis- 
tandu cu individualitatea s'a propria de 30 secule, 
Prin positiunea s’a geografica si prin natur’a lu
crului acestu poporu este destinatu a fi unu ele- 
mentu de buna ordine si stabilitate in Peninsul’a 
Balcanica, servind u de moderatoru intre cele duăe 
elemente, Bulgari si Greci, ale caroru tendintie si 
politica suntu in dușmănie permanenta.

Ne place a crede, că Escelentiele Văstre, însufle
țite de sentimentulu dreptății si bucurăse de a vedă 
intr’unu modu durabilu dominandu pacea in Orientu, 
voru binevoi a tienă socotăla de drepturile si inte
resele legitime ale poporului Romanu, si voru luă 
in consideratiune positiunea nesuferita ce i s’aru 
crea, condamnandu-lu de a fi sacrificatu marei 
idei a Greciloru.

In asia casu, poporulu romanu desnadajduitu 
aru fi impinsu, chiaru din instinctulu conservării, 
de a recurge la t6te mijldcele, spre a ’si apară si 
scăpă, nu unu dreptu, său unu interesu, ci esistin- 
tia s’a. Căci, afara de sacrificiulu unei parti destulu 
de importante de teritoriu si populatiune romana, 
coprinsa in partea Tesaliei, ce va a se da Greciei, 
unu pră mare numeru de Romani din Macedoni a 
si Epiru in timpulu ernii parasescu orasiele loru 
situate pe inaltimi, scoborăndu cu familiele si tur
mele loru in Thesalia, unde au păsiune pentru oi 
si lucru pentru densii. Tesali’a fiindu cedata Gre
ciei, acești Romani voru fi ruinați materialicesce; 
căci le va trebui de doue ori pe anu (la ducere si 
intărcere) se trăca nou’a fruntaria elenica, se voru 
găsi siăse luni pe teritoriulu turcescu, si siăse luni 
pe teritoriulu grecescu, si intr’unulu si intr’altulu 
voru plăti impositele, fara a socoti dreptulu de 
vama si pasportu, trecându, retrecându fruntari’a ; 
voru purtă sarcinile a duăâ staturi, a duăe guverne, 
a doue administratiuni, fara a avă avantagiele de 
care se bucura cetâtianii unui singuru stătu.

In aceeași situatiune se voru găsi Albanesii din 
Prisren, din Dibre etc. care in timpulu ernii că si 
Romanii scoboru in Tesali’a. Cederea Tesaliei Gre
ciei va sili pe acești Albanesi se fraterniseze cu 
Romanii si se faca causa comuna cu ei, in vedere 
de a inlatură unu eveniinentu, ale cărei consecinție 
voru fi desastrăse pentru densii, cătu si pentru li
niștea tierii si p6te pentru pacea generala, căci 
Romanii si Albanesii in numeru de 20,000 familii, 
vediendu-se in imposibilitate de a scobori in Te
sali’a cu turmele loru, că in trecutu, si nepntendu 
iinbrațisia alta profesiune spre a’si câștigă viatia 
si existenti’a familiiloru loru, voru fi siliți de for- 
ti’a lucrului de a se constitui in bande pentru a 
se opune la anecsarea Tesaliei; in casu de neisbânda, 
se voru ocupă de brigandagiu, si astfelu, că in 
locu de a avea liniștea si buna ordine in Orientu 
situatiunea va deveni si mai rea că mai ’nainte. 
Albanesii de deosebite culte voru vedă cu ochi rei 
ruina si catastrofa naționala a poporului romanu, 
nu numai prin simpathie, dăr’si după judecata, pen
tru că voru avă motive de a se teme, că aceeași 
sărte le va fi pastrata, si se voru alipi Romani- 
loru in resistenti’a loru cu man’a armata. Acest a 
va fi resultatulu naturalu si logicu alu anecsarii 
Tesaliei la Greci’a.

Plini de încredere in sentimentulu de dreptate 
si prevederea Escelentiiloru văstre, ve rugamu cal- 
durosu, in numele binelui publicu, de a binevoi 
se luati in considerația drepturile si interesele le
gitime ale poporului romanu din Turci’a, si de a 
Tu aperă de nenorocirea si ruin’a ce va resulta 
pentru densulu din anexarea Tesaliei la Greci’a.

Pentru că Escelentiele văstre se fia deplinu 
convinse, că chiaru sub puuctulu de vedere nume- 
ricu poporulu Romanu din Epiru-Tesali’a merita 
de a fi luatu in considerație si că se se tiena 
comptu de elu, anexamu aci o statistica o orasie- 
loru romane, situate pe cele duăe căste ale Pin- 
dului, a carii exactitate si autenticitate nu voru 
pută fi puse la indoiăla. Anexamu si copia după 
mandatulu de imputernicire din partea poporului 
Romanu, care ne-a insarcinatu de a apera drep
turile si interesele sale legitime pe langa M. S. 
Sultanulu, legitimul u seu suveranu, pe Ruga subli- 
mea Părta si pe lângă Escelentiile văstre.

PrmLi esecurarea pre distinsei năstre conside
rații si profunde stime, cu care avemu onăre de a fi ai 

Escelentiiloru văstre pre supusi
servitori, Delegații poporului romanu din Turcia, 

G. Magiari, Guitzi Papa Hagi, Mihho Papa Ghe- 
orghe, Vasili Hagi Sterio, I. Balamachi, Dina 
Gargala. (Urmeza Btatistic’a.)

IZ) 1 e i s
(Inundări in Romani ’a.) In urm’a 

ploilorn din aceste dile, scrie „Rom." calea Adjud- 
Sascutu s’a intreruptu ia o distantia de 60 metri. 
Intre Râmnicu-Focsiani, ea s’a ’utreruptu la mai 
multe locuri. Asta năpte s’a inundatu o parte din 
Focsiani si jumetate Adjudulu din caus’a unei ploi 
torențiale ce a duratu mai multe ăre. Apele au 
crescutu, comunicati’a poștala intre Adjud-Ocna s’a 
intreruptu.

(Conservarea aromei cafelei.) 
Sunt case, dice „Progresulu medicalu romanu", 
care au reputatiunea de a vinde cea mai buna ca
fea, dăr’ sciu se ’i păstreze cea mai mare parte din 
arom’a s’a. Midiloculu acest’a pe cătu este de 
simplu, pe atătu este de superioru, eata in ce con
siste. După ce s’a prajitu cafăua, se arunca asu- 
pra’i chiaru in dulapulu de cafea puținu zaharu 
bine pisatu, se astupa cu capacu fara să se mai 
pună pe focu, si se invertesce unu minutu. Acăst’a 
operație opresce dilatatia, concentra arom’a si gra- 
besce recirea.

Gherl’a 21 Iuniu 1881 st. n.
D-lâ Redactoru ! Te rogu binevoesce D-le Redactoru, 

â publică in colonele „Gazetei" numerii următori, cari s’au 
trasu cu ocasiunea sortirei din 7 Iuniu a. c. st. n. a obiec- 
teloru dela „1 o t e r i ’a filantropica" de manu- 
facture arangiata de damele romane din Gherl’a in favorulu 
infiintiarei unui fondu de ajutorie pentru preparandii mai 
alesu in casu de morbu dela preparandia romana gr. cat. a 
Gherlei. Numerii castiguriloru ’su 350 si anume :
395, 243, 1806, 2317, 95, 1088, 2306, 669, 1243, 203, 
1586, 2202, 1336, 841, 1680, 1594, 1908, 1535. 1297, 
967, 643, 184, 498, 1031, 1646, 1744, 904, 568, 411, 
131, 2103, 1657, 1566, 884, 1816, 1904, 1834, 366, 
1016, 1577, 1144, 1913, 2257, 1333, 855, 566, 885, 
931, 873. 1528, 758, 1727, 295, 2055, 1323, 778, 260, 
1283, 369, 86, 232, 788, 221, 1247, 2294, 537, 278, 
432, 296, 635, 149, 857, 422, 329, 736, 1911, 919, 
261, 1460, 797, 908 1253, 98, 793, 1997, 1914, 1832, 
1086, 1327, 667, 1019, 2043, 459, 1282, 2298, 2302, 
1891, 2263, 123, 1782, 1153, 1717, 107, 252, 2030, 
1787, 82, 2160, 1641, 361, 2162, 172, 253, 1374, 1959, 
119, 1661, 321, 358, 848, 753, 54, 2394, 88, 357, 
970, 1785, 2168, 1042, 1431, 1980, 559, 2312, 429, 
434, 1441, 816, 60, 544, 226, 207, 230, 988, 1636, 
1171, 286, 1996, 766, 111, 1221, 1763, 2278, 550, 
427, 132, 597, 4, 344, 58, 1721, 1925, 1872, 777, 
291, 222, 1477, 382, 713, 1087, 102, 137, 1764, 165, 
817, 2272, 1039, 756, 862, 694, 1635, 124, 661, 787, 
1578, 195, 314, 1443, 1352, 93, 1064, 343, 816, 488, 
1504, 66, 2240, 1385, 2058, 72, 1304, 74, 297, 1957, 
80, 51, 1281, 1308, 1725, 627, 25, 431, 142, 1684, 21, 
100, 1246, 15, 1224, 2039, 254, 375, 1626, 315, 588, 
1015, 1928, 1990, 220, 27, 1180, 480, 1968, 353, 118, 
1935, 213, 1302, 1492, 223, 1070, 712, 262, 1349, 
1689, 1987, 802, 234, 1363, 1709, 532, 1073, 2155, 
237, 1519, 360, 1157, 445, 1740, 1688, 1679, 639, 
1921, 1478, 1366, 1735, 833, 1463, 1125, 1095, 1269, 
1286, 742, 1809, 612, 1350, 642, 772, 188, 76, 1437, 
984, 1348, 345, 41, 1321, 158, 714, 1714, 1133, 1561. 
276, 541, 506, 773, 1579, 1618, 2062, 406, 1675, 56, 
1122, 1412, 1398, 1580, 392, 838, 477, 1079, 1885, 
771, 350, 462, 586, 265, 1356, 1456, 1749, 1300, 1790, 
1229, 1089, 761, 530, 304, 1800, 183, 453, 1501, 224, 
293, 1468, 485, 1150, 1939, 1794, 197, 718, 1201, 
1424, 1049, 616, 284, 684, 300, 1730, 7, 632, 1951, 
972.

Sortirea s’a intemplatu pre langa asistinti’a din partea 
fînantiala si politica in intielesulu ordinatiunei înaltului Mi- 
nisteriu de finantia ddto. 2 Iuniu 1881 Nr. 34745 in pre- 
senti’a unui publicu numerosu si alesu din Gherl’a si giuru, 
că-cicu sortirea acest’a s’a impreuniatu si o petrecere de vera, 
a careia venitu curatu de 47 fl. 14 cr. v. a. s’a destinatu 
si predatu On. primărie a Gherlei pentru de a se imparti 
intre inundații gherleni.

Totu cu acest’a cale comitetulu ’si tiene de pla cuta de- 
torintia a esprime multiamit’a s’a cea mai caldurăsa totoru 
P. T. domni - si domne pentru sortire, cari ne-au intinsu 
benevoitoriulu succursu atătu donandu-ne si espeduindu-ne di
verse manufactură si obiecte — precum se păte vede din 
„Amiculu Familiei" Nr. 8 si 10 din a. c. — cătu si midi- 
locindu-ue rescumpararea losuriloru, prin diversele tienuturi 
ale patriei, si anume : 1. In B a i ’ a mare d-n’a Ana
Biltiu n. Erdosy. 1. Iu B e i u s i u d-lu I. Cliutocu prof, 
3. In B 1 a s i u d-lu I. F. Negrutiu prof. 4. In Boi- 
n e s c i d-n’a Antoni’a Kiss n. Zsigâ. 5. In Boci- 
c o e 1 u d-n’a Isabel’a Danu n. Anderco. 6. In B o r s i a 
d-lu Al. Lemenyi, prot. 7. B u t e n i d-n’a Antoni’a M. 
Dune’a. 8. In Caransebesiu d-lu prof. A. Ghidin 
9. In C 1 u s i u d-lu A. Popu medicinistu. 10. In Cri s- 
t u r u d-lu I. Olteanu prot. 11. In D e s i u d-lu Ioanu 
Cipu. 12. Deva d-lu prof. I. Lazarciu. 13. Ghe r- 
1 ’a d-lu Antonu, prot. 14. I c 1 o d u 1 u mare d-lu 
I. P Popu, prot. 15 In Lugosiu d-lu Simeonu Ta- 
masiu, prot. 16. Naseudu d-lu prof. G. Pletosu. 17. 
Oradea mare d-lu N. Marcusiu prot. 18. In O r- 
m a n u d-lu E. Bercianu not. 19. Rus ber g d-n’a 
Iulian’a Savescu. 20. In R o d n ’a d-lu P. Grapini, 21. 

In S a b i i u d-lu N. Petra-Petrescu. 22. Iu Sân
ge o r g i u d-lu M. Domide dir. 23. Santepede 
d-lu V. Puscariu, prot. 24. In T a s n a d u d-n’a Ma
rfa Cosm’a n. Dragosiu. 25. In T i m i s i <5 r ’a d-siăra 
E. Lungu. 26. In T o p o r u t i u (Bucovina) d-n’a Elen’a 
Morariu. 27. T u r d ’a d-n’a Amalia Chifla. 28. V o- 
1 o v e t i u (Bucovin’a) d-sidr’a Mari’a Taranguh si 29. In 
Z a 1 a u d-lu S. Dragomauu adv.

Rogu prin urmare pre aceia dintre P. T. dd. rescum- 
peratori de losuri, a caroru numeri au esitu, se binevoesca 
a-’si le inaiută la âdress’a manipulantei comitetului nostru, 
d-si6r’a Mari’a C. Popu, ca se li se p6ta spedui cascigurile, 
insemnu inse, că de'ca unulu său altulu va remite cascigulu 
ce-i compete J— in favorulu fondului, alu carui’a inceputu 
s’a facutu cu frumusic’a suma de de preste 500 fl. v. a., 
vă primi subseque multiamit’a năstra.

Gherl’a, 21 Iuniu 1881 st. n.
Pentru comitetu:

Maria Bercsinu.
presiedinta.

CJu.rs-a.lXL la. 'burs’a ele Vien.’a
din 1 Iuliu st. n. 1881.

Rent’a de auru un- Imprumutulu cu pre-
gara .... 117.10 miu ung. . 123.60

Imprumutulu cailoru Dosurile p. regularea
ferate ungare . 134 30 Tisei si a Segedin. 116.—

Amortisarea datoriei Rent’a de harthia aust. 77.40
cailoru ferate de ostu „ de argintu „ . 78 30
ung. (l-a emissiune) 91.30 „ de auru „ 93.85

dto. (Il-a emissiune) 110.50 Dosurile din 1860 . 132 90
dto. (IlI-a emissiune) 97.— Acțiunile ban cei austr.-
Bonuri rurale ungare 99 25 ungare 849 —
dto. cu cl. de sortare 97.75 „ bancei de creditu
Bonuri rurale Banat- ungare . . . 355.50

Timiș. . . . 97.75 „ bancoi de creditu
dto. cu cl. de sortare 97.50 austriaco . 355.70
Bonuri rurale transil- Argintulu —.—

vane .... 98 75 Galbini imperatesci . 5 50
„ croato-slav. . 98 50 Napoleond’ori 9.27

Despăgubirea p. dijm’a Mărci 100 imp. germ.. 57.—
de vinu ung. . 96.— Dondr’a, . 116 90

Oursulu de Bucuresci 
dela 17/29 Iuniu 1881.

Valori Scadenti’a| Cu- 
pdneloru

CuHl- 
pera Vinde

5% Rent’a Romana.............. 1 Apr. 1. Ort. 92?/s
6°/0 Oblig, de Stat, convert.

rurale................................. 23 Apr, 2.3 Oct 101 101 */
8°/0 Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul.

ivi. /4

6°/0 Oblig, căiloru fer. rom. 1 Iuliu 105.— 106.—
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 107. *'2 108.*/4
7°/0 „ „ urbane idem 105.1/* 106.—
8°/0 Imprum. muuicipalu . . idem 108.— 109.*/4
Oblig, casei de pensiune (lei

300, dobânda 10 lei). . . 1 Maiu 1 Nov. 220 — 235.—
Dosuri municipale (20 lei) . . cu premie 28.— 29.—
Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul, 1540 1580
Auru contra argintu............. s/. i/
Auru contra bilete hipotec. .

/ 4, /4

Auru contra bil. de Banca nat — __
Florini Val. Austr.............. 2.16 2.17

Nro. 5872 — 1881.

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, că suntu doctori de medi
cina si ca au exerceatu prasa de celu putînu unu 
anu — au de a ’si așterne petitiunile astufeliu 
instruite până in 6 Iuliu a. c. la 5 ăre după 
amădiu subscrisului oficiolatu. 3—3

Bras io vu, 18 Iuniu 1881.
Magistratulu urbanu.

Nr. 74. E. R.

Sa latitu faim’a, că espositiunea romana proiec
tata la Sibiiu in 15/26 Augustu a. c. s’ar’ amană 
la altu terminu său s’ar’ cassa cu totulu. Fatia 
de acăst’a faima, care s’a scornitu păte numai pen
tru a jigni întreprinderea, subscrisulu comitetu de
clara, că espositiunea romana se va tienă in totu 
casulu la terminulu ficsatu, adeca in 15/27 Au
gustu 1881 la Sibiiu.

Sibiiu 16/28 Iuniu 1881.
Comitetulu centralii alu espositiunei române.

Eugen Brote.
Secret.
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