
z

„Gazot’a" ose de 2 ori; Joi’a si Duminec’a, 
Foi’a, candu concedu ajutâriale. — Pretiulu: 
pe 1 anii 10 fl., pe ’/i 3 fl. v. a. Tieri esterne 12 fl. 
v. a. pe unu anu seu galbini mon. sunatoria.

Se prenumera la poștele c. si r., si pe la DD. 
corespondenți. — Pentru serie 6 cruceri v. a. 
Tacs’a timbrala â 30 cr. val. austr. de fîa-care 

publicare.
Anulu XIL.

Nr. 45. Brasiovu 24112 Iuniu 1877.

Brasiovu, in 23 Iuniu.

De cate ori in cursulu ultimului dieceniu 
romanii din aceste tieri au datu unu semnu de 
vidtia romandsca, de atatea ori i a ajunsu si inter- 
dictulu guvernului maghiaru. „Ori-ce acțiune in
dependenta romandsca trebuie suprimata in germenele 
ei.“ Acdst’a a fostu si este acsioin’a dominatiunei 
maghiare. Ddca amu încercata a ne folosi si noi 
de drepturile ce ne competu după insasi constitu- 
tiunea, cu care ne-au fericita legislatorii din 
Budapest’a, formandu comitete electorali si de 
partidu politicii amu fostu opriți si comiteteloru 
instituite de noi nici nu li-s’a lasatu atatu tempu, 
că se resufle macara odata bine, ddca amu voitu 
se manifestamu vre’o dorintia, vr’eunu postulatei 
de interessu vitalu pentru intregu poporulu romanii, 
amu fostu suprimați. Din dissolvari, suprimări si 
interdiceri nu amu mat esitu.

Acsiom’a aceea a guvernului de facia a datu nas- 
cere unui terrorismu infricosiatu, care bântuie tidr’a 
intrdga. Omenii au ajunsu acolo, iucatu numai sciu 
ce le este iertata si ce nu, ce este lege si ce nu 
in tidra acdst’a. In faci’a acestei.impregiurari este 
datori’a publicisticei si a tuturora 6meniloru de 
bine a lumină, publiculu, ai spune, ce este permisu 
si ce trebuie se faca spre a nu intră in conflictu cu 
legea.

Dissolvarea cea mai recenta a nimerita co
mitetele ce începuseră a se constitui in t6te păr
țile tierei cu scopu de a adună, bani si scame in 
favorulu soldatiloru romani răniți. Pe noi nu ne-a 
potutu surprinde acdst’a n6ua procedere a guver
nului contra năstra, actulu inse a fostu acompa
niata de injuriile si amenintiarile cele mai cumplite 
ale pressei maghiare. Aceste suntu de natura de a 
terrorisă pe romani, de a bagă, frica in ei si de 
ai opri in modulu acest’a iu esercitiulu unei din 
cele mai sânte datorii ale omului. Amu respunsu 
si respundemu neîncetata la tale invectivele si 
amenintiarile, ce se arunca in faci’a poporului 
romanii din aedsta tidra. Publicistic’a inse numai 
atunci ’si p6te împlini marea s’a missiune, candu 
se vede sustienuta de toti 6menii de bine.

Amu salutata si salutamu ddr’ cu mare pla-' 
cere Appellulu, caruia îi damu locu mai la vale. 
Romanii cetatiani ai Bras iovului viuu a-si esered 
că singuratici unu dreptu, ce li-s’a interdisu d’alu 
esercită că corporatiune, că comitetu, in care s’au 
fostu constituita pentru antaiu. Ei ’si implinescu 
prin acdst’a o datoria catra sine si catra cei’a, la 
cari s’au fostu adressatu. Apellulu iususi vorbesce 
destulei pentru sine, noi nu avemu a mai adauge 
nimicu la elu. Numai un’a nu-o potemu destulu 
repetă, ca 1 i b e r u este fîa-care romanu din 
aceste tieri a adună ofrande că singu rație u, 
si ale tramite la loculu destinatiunei loru sub 
formele prescrise de autoritate, cari se potu vedd 
si din ordinulu primăriului din Brasiovu, prin care 
a dissolvatu comitetulu de aici si care s’a intimata 
fia-carui membru alu comitetului in parte. Elu 
suna asia:

„In considerarea strictei neutralitati, ce monarchi’a 
n6stra a luatu facia de poterile belligeranti de dincolo de 
Carpati, in urm’a ordinatiunei mai inalte nu este permisu de 
a forma comitete pentru facerea de colecte. Din contra, fia- 
carui particulariu ei este ertatu de a face colecte pentru 
răniți, apartiena ei ori-carei parti belligerante, ca unu actu 
huinanu tlntiudu a alină suferintiele omenirei, care se ivescu 
in cortegiiilu resboiului. Totuși asemenea colecte in favârea

soldatiloru răniți numai atunci potu ave locu, candu ele 
s’au insinuata do mai inainte autoritatiei. Totu-deuna inainte 
de espeditiuno are a se presentă primăriului list’a originala 
cu o copia fidela despre banii incursi, si totu-deuna trebue 
a se dovedi, ca banii colectați s’au tramisu la loculu destina- 
tiunei loru, pentru că so se impîedbce ori-co abusu si offî- 
ciulu primăriului se-si procure convicțiunea, ca banii cole
ctați se iiitrebuiutiaza pentru scopulu determinatu.

După depositiuuile (doclaratiunilo) domnului Diamandi 
I. Manolo s’a formatu aici unu comitetu in contr’a ordina- 
tiuuiloru mai inalte, alu cărui membru otci domnia-ta.

In soiisulu ordinatiuniloru mai inalto eu declam acestu 
comitetu că dissolvatu si ulteridr’a lui activitate că incetata.*)  

Brasiovu, in 2 Iuniu 1877.
Somnatu: Primariulu Johann Gott.“

Appellu la Romani!
Guvernul u maghiarii prin organ ulu sen a 

dissolvatu comitetulu infiintiatu aici pentru primirea 
ofrandeloru in favdrea fratiloru noștri din Roma
ni’a răniți in resbelu.

Inse simtiementulu umanitatii, iubirea si le- 
gacur’a de sânge nu se dissălva decatu odata cu 
vieți’a 1

In numele acestoru inalte si sânte semtie- 
minte, noi că particulari, venimu a appelâ, 
pentru ajutorarea fratiloru noștri răniți in resboiu, 
la toti aceia, in alu caroru pieptu bate o fierbinte 
anima de romanu, la toti aceia, in alu caroru 
nobilu sinu arde fociilu sacru alu umanitatii, in 
fine la toti aceia, cari pentru onărea secuiului, in 
care traimu, dorescu triumfulu civilisatiunei asupr’a 
barbarismului.

Ddca iubirea fratidsca ne face se imploramu 
dela celu de susu că frații noștri din Romani’a, 
se se întărea de pre campulu de ondre incarcati 
de isbanda si gloria, aceeași iubire ne impune a 
veni in ajutoriulu acelora, cari au cadiutu pentru 
glori’a si viitoriulu ndmului romanescu.

Romani! nu numai îndatorirea sângelui, nu 
numai vocea charitatii cere dela noi acestu ajutoriu; 
acdst’a o pretinde inca inaltulu oblegamentu, ce 
ni-lu impune civilisatiunea.

Secuii întregi au luptatu frații noștri din 
Romani’a pentru lumina si lege contra barbaris
mului ! Unu Mircea, unu Stefanu, unu Mihaiu au 
trăita si au moritu cu arm’a in mana la porțile 
Europei, infrangundu potopulu barbariei si alu 
intunerecului.

Martora este istori’a, ca tdte popdrele lumi
nate ale Europei au admirata si au bine-cuventatu 
in acești eroi ai romaniloru totu-odata si pre 
cavalerii eroi ai creștinismului.

S’ar’ potd acumu, Romani, că noi cei mai de 
aprăpe ai loru, noi, asupr’a caror’a inca s’au ros
ti an ta radiele bine-facatărie ale victoriei loru, noi 
se remanemu nepăsători facia cu aceia, cari vinii 
a continuă oper’a ce au inceput’o glorioșii loru 
stramosi ?

Următorii ar’ potd scrie cu dreptu cuventu 
pre mormintele năstre: Nepăsători de su
ferintiele fratiloru voștri, voiati 
pangaritu numele cel’atiportatu!

Appellamu ddra la toti romanii dintre Tis’a 
si Carpati, la june si betranu, la avutu si la seracu, 
a dă fia-care obolulu seu pentru alinarea suferin- 
tieloru fratiloru noștri din Romani’a răniți in 
resboiu.

Appellamu cu deosebire la tene, Junime ro
mana, garanti’a viitoriului si vasulu de auru alu 
simtiemintelorn nealterate! Adu-ti aminte, ca an
tecesorii tei si-au pusu o pagina de auru in analele 
Poporului romanu.

*) Contra acestui ordinu de dissolvere fostulu presie- 
dinte alu comitetului dissolvatu dlu Diamandi I. M a n o 1 e a 
substernutu recursu, pre care -Iu vomu publică in unulu 
din numorii prossimi. Eed.

Ia Junime si d’asta-data apostolatulu pentru 
a propagă ide’a cea mai santa, simtiementulu celu 
mai blandu si mai dulce: de-a alină suferintiele 
celui ce-a remasu pe campulu de resboiu.

Ofrandele in bani se se adreseze domnului 
Diamandi I. M a n o 1 e, comerciante in Bra
siovu ; ofrandele in scama, bandage etc., onorabilei 
ddmne II a r e t i S t a n e s c u iu Brasiovu.

Brasiovu, in 9 Iuniu 1877.
Ioanu P e t r i c u, protop. Arone D e n s u s i a n u.
N. S t r e v o i u. 
Diamandi I. Mau o le. 
Ioanu T. Poppovits. 
Dimitrie Ioncioviciu. 
Nic. I. Baboianu. 
Dr. Ioanu N e a g o e. 
Nicolae T. Ciur cu.

Iuonu L e n g e r u. 
Dr. I. Lapedatu.
Const. I. P o p p a s u. 
Gr. B a r i t i u.
Greorge B. Pop p. 
Constantinu Ni col au.
Iacobu Muresianu.

Propaganda prin scame?
Dionisie tiranulu din Siracus’a se temea si 

de umbr’a sa, nu mancă nimicu inainte de a gusta 
unu altu omu din bucatele lui, că se vddia, nu 
cumu-va sunt veninate, nu dormiea in aceeași ca
mera, ci -si sehimbă dormitoriulu in fia-care năpte, 
alaturea cu patulu seu tienea totu-deuna pumnarie 
si săbii că se aiba cu ce se apara. Ceilalți doi 
articlii principali publicați in gazet’a ministeriala 
„Kelet" Nrii 120 si 125 in contra femeiloru 
năstre sunt ingrecati de spiritulu lui Dionisie. 
Acei ămeni au ajunsu la deplorabil’a stare, că se 
se tdma si de femei. Pentru-că se le disguste dela 
nobil’ă loru ocupatiune, dupa-ce insulta de nou prin 
ironii pe generds’a dămna Mari’a Uiesiu, apoi (in 
Nr. 125) dendga la tdte femeile romane scopulu 
^umanitariu si in loculu aceluia le substitue sco
puri daco-romanesci, condamnu collectele făcute in 
gruppe naționali si din simpathii naționali; se 
temu, ca pe urm’a collecteloru au se merga si ro
mani transilvani că se ajute celoru din Romani’a, 
cu alte cuvente, -ca romanii voru immita pe ma
ghiari. —

Pre catu timpu femeile năstre lucra, datori’a 
barbatiloru este, că se le apere.

Ironiile lui Iustus (acesta e pseudoiiimulu, 
-care ataca) le intempinamu cu totu despretiulu 
ce-lu merita. Rationamentalu seu nefericita este 
totu celu de mai inainte : Dăca gubernulu va su
feri că si femeile romane se faca scame etc., ele 
voru pleca din casa in casa, voru deștepta mil’a 
si compătimirea romaniloru catra ostasii răniți de 
turci. Acdsta mila va produce si nutri ura cum
plita asupra turciloru; dra apoi, flindu-ca maghiarii 
tienu cu turcii că cu frații loru, in catu ar’ fi 
fărte aplecați a-si versa sângele pentru că ur’a 
deșteptată in pepturile poporului romanescu (din 
Transilvani’a, Ungari’a, Bucovina) se se intindia 
si asupra maghiariloru. Acea ura va cresce si va 
deveni cu atatu mai intensiva, ca adunandu-se 
femeile la facutu de scame chiaru si pe la sate, 
-sî voru spune un’a la alt’a istorii minciunăse (?) 
despre tirani’a turcdsca si asia voru nutri ur’a si 
urgi’a totu-odata si asupra maghiariloru. După 
„Kelet“ inse opiniunea publica maghiara pretinde, 
că monarchi’a năstra se atace cu arme pe Russi’a 
si pe Romani’a, dra maghiarii credu ca li se va 
inplinf acea dorintia. In acestu casu maghiarii ca- 
diuti de mai inainte in ur’a si urgi’a poporului 
romanescu din monarchia, (in urmarea facerei d& 
scame), ar’ ajunge cu politic’a lorii in positiunea 
prea fatala, ca li s’ar’ potd usioru, că romanii de 



aici se dea man’a cu muscalii, precumu au datu in 
1848/9. Maghiarii, adauge „Kelot“, nu-si potu 
imagina, ca ar’ face cineva bine ranitiloru fora 
scopuri politice; ca-ci si ei facundu colecte pentru 
turci, le făcu cu scopu p o 1 i t i c u. Maghiarii 
adeca au manifestata susu si tare, ca ei simtu cea 
mai mare urgia catra inemicii turciloru si, se mai 
repete din nou, ca stau gata a-si sigila simpathiile 
loru catra turci chiaru si cu sângele lor u. 
De aceea ei urescu si pe romani, ca-ci s’au scu- 
latu asupra turciloru; prin urmare pretindu si dela 
poporulu roinanescu din monarchia, câ se urasca 
si elu pe muscali si pe romanii din Romani’a, sub 
peddpsa de a fi tractata câ tradatoriu de patria, 
barbati si femei, si a-si atrage asupra-si vendett’a 
maghiariloru.

Iu fine Iustus afirma de nou, ca provocările 
catra femeile ndstre au venitu din Romani’a dela 
dr. Dragescu si dela dn. Caragiani.

Adeca maghiarii se temu, ca facundu femeile 
ndstre la scame voru invetia se urasca din sufletu 
pe turci si pe maghiari. Frica ridicula, care vene 
l'drte tardiu, celu pucinu cu patru sute de ani. Cu 
t6te acestea femeile ndstre făcu scame si pentru 
r a n i t i i turci, cati voru apuca in ambulantiele 
si spitalele romanesci. Atatu e de prostu acelu 
Iustus, câ se nu scia, ca in bătălii sunt cașuri ne- 
numerate, in cari mai alesu la lupte crâncene de 
baionete, inemicii cadu răniți pe acelasiu terenu, 
unii 1 a n g a alții si aceleași ambulantie’i ducu 
in celu mai de aprâpe spitalu.*)  Sdu ca elu scie 
numai câ in Asi’a si câ la selbatici, unde nu se 
cere si nu se da pardonu ? Atunci mai ca nu ar’ 
remand turci in Europ’a. Ei, dâra romanii sunt 
nu numai romani, ci si christiani, cari tienu la 
famili’a cea mare europena.

*) Vedi si actele congressiilui dela Geneva.

Adeca poporulu nostru si femeile udstre se 
interessddia de cestiuni politice numai de eri ? 
Ce rătăcire, ce ignorantia, cata orbia si întunecime 
in capetele acestora drneiii! Ei credu, ca romanii 
de astadi sunt totu iobagii robiți tiranesce câ pana 
in a. 1848.

Ddca maghiarii nutrescu in adeveru ura si 
urgia catra inemicii turciloru, apoi ii potemu ase- 
cura si noi, ca si la romani este intocma: ei 
urescu tirani’a si pe toti amicii inemiciloru proprii, 
fora nici o distinctiune. Acesta nu pifi este lucru 
crestinescu, romanii inse l’au invetiatu mai de 
multu dela turci si acuma dela maghiari. Romanii 
respingă cu despretiu ori-ce pretensiune de a iubi 
sdu a uri la porunca ungurdsca. Se fia disu acdsta 
odata pentru totudeauna. Totu cu acea urgia în
frunta ei si aflrmatiunea, ca maghiarii le-ar’ fi datu 
loim libertatea in a. 1848, ca-ci o au luatu ro
manii denegata de o miie de ori, cu braciale loru. 
Nimeni nu a voitu libertatea naționale a romani- 
loru, si afora de ei inșii, nici astadi. nu o voiesce 
nimeni.

Vedemu si noi fârte bine, ca nu numai „Kelet“, 
dâra t6te diariele maghiare ceru câ monarchi’a se 
verse sângele armatei sale in favârea turciloru; 
dra unii deputati amerintia (chiaru si in dieta), ca 
nici unu soldatu maghiara nu va merge contra 
turciloru. Acesta inse este unu limbagiu de rebelii, 
care invdlve crim’a cumplita a seductiunei ostasi- 
loru jurați sub stindartu si se pedepsesce conformu 
legiloru uneori' chiaru si cu glontiu. Unde amu 
ajunsu ? Vreți voi' se faceți din regimentele im- 
peratesci legiuni si cohorti pretoriane, cete de stre- 
liti, de ieniceri, spre a trece dintr’o rebelliune in 
alta, dintr’una catastrofa in ceealalta ? Credeți voi, 
ca rebellii voștri din 1848 voru mai pune man’a 
pe regimente întregi si pe sute de tunuri câ prin 
farmecu, precumu se intemplase in acelu anu in 
urm’a surprinderiioru prin evenimente ? Si ve mai 
faceți illusiuni, ca alti 30 millidne de locuitori ai 
monarchiei se voru lua după voi si după cativa 
nemți fanatici din cet’a Ini Herbst et Griskra, pre
cumu se iau oile după cate unu tiapu ? Se-si pună 
publiciștii maghiari poft’a in cuiu, ca-ci nu ei au 

se decidă in acfeta monarchia de bello et pace. 
Maiestatea Sa supremulu belliduce, ascultandu con
siliul u celoru mai fideli generali ai săi, va decide 
intieleptiesce, după cumu -lu va lumina Ddieu.

Ddca națiunea romana uutresce său nu, sim- 
pathii russesci ? La întrebarea acdsta vomu re- 
spunde cu alta ocasiune asia, incatu adversarii 
noștri se scia curata cu cine au a face. Pana 
atunci le damu consiliu, câ se publice, ddca au 
coragiu, supplicele aristocrațiloru poloni, 
cu care aceia au cerutu de repetite-ori ocuparea 
tierei loru prin truppe russesci, precumu si cele 
doue supplice ale aristocratiloru Ungariei si Tran
silvaniei, prin care in 1849 au cerutu ajutoriu dela 
impeiatulu Nicolae I, spre a’i scapa de rebellii 
esiti din națiunea loru.“

Dâca dr. Dragescu va fi scrisu ceva la Tran
silvanii ? Prea firesce. Elu este ardeleanu născuta 
si crescutu in scblele de aici, apoi studiatu la fa
cultatea de medicina in Vien’a. Cumu se nu scria 
densulu la consângenii si amicii sei ? Dera profes- 
sorulu Io. Caragiani ? Nu prea credemu. Elu este 
macedo-romanu de nascere, professoru la universi
tatea din Iassi, omu care se ocupa cu studiulu 
classiciloru elini si cu traducerea loru. Dâra ce mai 
fricoși sunt acei publiciști din Clusiu! Se întrebe 
numai la poște, câ se afle lucru authenticu, ca 
celu pucinu 100 mii de corespondentie vinu si 
mergu preste anu intre Transilvani’a si Romani’a, 
din care mai multu de 20 mii se vinu pe Brasiovu, 
Fogarasiu, Sabiiu, Sebesiu, pana colo pe la Dev’a, 
Lugosiu, Temisidra; alte cateva mii in Secuime, 
si asia mai departe. Comerciulu cere corespondentie 
necurmate; miile de emigranti, romani, secui, sasi, 
scriu neîncetata la ai loru. Nici atata nu sein 
Clusianii ? Ori ca au de scopu se introducă de nou 
cabinetulu negru, câ se rupă sigilele ? In catu 
pentru colecte, fia siguri demagogii dela Clusiu, ca 
romanii din monarchia n’au asteptatu se’i indemne 
cineva din Romani’a, ci ’iau îndemnata si pro- 
vocatu de facto, in realitate, femeile 
maghiare si diariele maghiare inainte 
cu 9 —10 luni, prin exemplulu loru. Romanii inse 
n’au avutu trebuintia nici de indemnu ungurescu. 
Inca din I a n u a r i u , dela prim’a mobilisare a 
dstei romanesci, prevediendu toti cati nu era su- 
fletesce orbi, acestu conflictu actuale de arme, s’au 
ocupatu, fora a cere permissiunea demagogiloru 
dela Clusiu, de ide’a de a întinde fratiloru de unu 
sânge celu pucinu cârpe de legatu rănile. Mai 
tardiu, după-ce a inceputu versarea de sânge, fe
meile ndstre nu făcu mai multu, decatu implinescu 
vointi’a barbatiloru, inse cu t6ta plăcerea si cu 
zelu demnu de anime mildse si nobile. De aceea 
ve dicemu voue fariseiloru inca odata: Lasati in 
pace pe femeile nâstre, ci ddca aveți mancarime 
de atacuri, 6ta aici stau deschise pepturile ndstre, 
respundemu noi de faptele nâstre, era verdictulu va 
fi alu Europei civilisate. Barcensis.

Dela Vien’a priimiramu urmatâri’a corespon- 
dintia :

Domnule Redactoru! Noliniscea co domuesce intre 
turcofilii austro-ungari asupra atitudinoi guvernului centralu 
alu Majestatii Sale in cestiunea orientala a ajunsu la culme. 
Omenii acești’a atatu au totu strigatu contra Russiei, atatu 
au totu demonstratu, ca politic’a Austriei trobuioa se fia a 
dă ajutoriu turcului, incatu acuma, candu vedu ca guvernulu 
iinperialu sta nemiscatu cu arm’a la petioru câ in timpi de 
pace, candu fia-si-care di le da o noua doveda despre recea 
reserva ce-o pastreza ministrulu de esterne facia de eveni
mentele, cari se petrecu pe pamentulu romanu, nu-si mai potu 
veni in fire de necasu si de uimire. Si cine se le prepare o 
desamagire atatu de amara ? Unu maghiarii din cei mai de 
frunte odiuiora din cei mai infocati, dela care cu dreptu 
s’ar’ fi asteptatu, câ se sârba pe muscalu intr’o lingura de 
apa, insusi contele de Andrâsy. Nimeni n’ar’ mai pote se-lu 
cunâsca din portarea lui de astadi, omulu acest’a pare ca 
s’a schimbatu cu totulu, nimicu nu mai tradeza in elu pe 
ungurului violentu. Precandu connationalii sei din Ungari’a se 
făcu focu si para in discutiunoa pafiauientaria si jurnalistica, 
contele de Andrâsy nu le face nimicu pe voia, ba nu afla 
pentru densii nici rnacaru unu singuru cuveutu de mângâ
iere. ’ Tempora mutantur si astadi nu mai pote romane ne
observata ama’-atiunea, care se esprime in foile maghiare 
mai pe fașia, mai printro sire asupra politicei lui Andrâsy. 
Et tu Brute ? —

Eră in anulu trecutu totu camu pe timpulu acesta, 
candu d’odata se ivise in press’a vienesa discutiunea despre 
avantagiulu unei politice do annexiune in orientu numinduse 

Bosni’a si Herzogovin’a câ obiecte ale dorintieloru austriace. 
Atunci câ si acumu ’si-a aflatu acestu proiectu iu maghiari 
pe cei mai mari inimici. Contele de Andrâsy inca mergea 
mana in mana cu connationalii sei din Budapest’a. Planulu 
anecsiunei inse veniea dela unu partidu fârte poternicu, dela 
asia numitulu partidu militariu, alu cărui siefu se fia pri- 
mulu soldatu alu imperatului, archiducelo Albrecht. Po 
atunci se vorbioa intre altele multu de nointielegeri intre 
archiduce si Andrâsy de positiunea sdruncinata a acestuia- 
Contele de Andrâsy a fostu aspru atacatu de acea fâia offi- 
ciâsa, care se dice, ca servesco intorosseloru marelui partidu 
militariu.

Vedemu cu părere do reu, scriea foia numita, ca dlu 
de Andrâsy face politica specifica maghiara, acesta numai 
pâte merge asia, noi pretindemu dela ministrulu nostru de 
esterne se faca politica austro-ungara er nu maghiara.

Diuariale nu multu după acesta relatata despre nesce 
conferenția confidențiali, ce ar’ fi avutu locu intre archi- 
ducele Albrecht si dlu do Andrâsy. Ceea ce s a tratatu 
intre densii se ntielege, nu s’a potutu află, dor s a obser- 
vatu, ca de atunci- d’odata au incetatu agitațiunile pentru 
annecsiune si cont, de Andrâsy a devenitu er persâna grata 
la toti offîciosii. Unulu din doi a trebuita prin urmare se 
cedeze si astadi după unu anu mai nu va ii nimenui cu 
greu a gaci pe acela, carelo a cedatu. In momentele de 
fașia, candu tâta diurnalistic’a suprematistiloru nemți si 
maghiari so ridica contra ministrului de esterne cu amenin- 
tiari si conjurari, câ se rampa odata tacerea misteriâsa, cu 
care continua a se invelui, ni se ofere spectacolulu interes- 
santn, ca iusesi acele organe, caro inainte cu unu anu 
combateau aprigii politic’a maghiarona a dini de Andrâsy, 
vinu astadi se-lu apere contra tuturora insinuatiuniloru, 
accentuaudu in tâto variatiunile possibile, ca ministrulu de 
esterne alu monarchiei austro-ungare nu pâte portă o poli
tica specifica, pe placulu unei seu altei rase, ci trebuiesce 
so aiba in vedere interessele întregului imporiu, cu egala 
consideratiune la tâte elementele de potere, din care este 
compusu.

Mai bine inca le-a spus’o insusi Andrâsy connationali- 
loru sei, do a carora portare pare a nu fi prea incantatu, 
publicandu iu orgauulu seu din Budapest’a o convorbire, 
care ar’ fi avut’o cu unu deputata ungurescu asupr’a ue- 
bunesciloru demonstratiuni cu softalele turcosci. Asiu fi de 
compatimitu, lo disc elu cu alte cuvinte, candu asiu lasâ se 
fiu condusu in politica de simpathii si antipathii, candu 
m’asiu direge după mlutoa studentiloru din Budapest’a. Mo 
amenintiati cu perderea popularității, de care me bucuru la 
maghiari ? Acesta nu me speria- Eu consideru popularitatea 
nu câ o comâra, do care se nu te atingi, ci câ unu capi
talii adunatu cu scopu de a spessâ din elu la timpulu seu, 
punendulu asia in pretiu. Nu pototi cere dela mine, câ se 
ve făcu numai voue pe voia, mai sunt si alto intoresse, cu 
cari trebuie se socotescu. Voi cu studenții voștri representati 
auim’a natiunei, care doresco, iubesco si urasce fara mar
gine, eu, deca ’mi concedeti, me credu a represeutâ capulu 
rece cugetatoriu alu natiunei, care nu se pâte direge nunmi 
după poft’a animei.

Asia le-a vorbitu dlu de Andrâsy maghiariloru soi in- 
flacarati, pre candu archiducele Albrecht se aflâ pe drumu 
mergundu se faca inspectiunea trupelorn, ce se afla concen
trate la frontiera in vecinătatea cea mai aprâpe a Bosniei. 
Sciti cu ce enthusiasmu demonstrativu a fostu priimitu 
archiducele in capital’a Croației. Iute ’si-au aflatu cuvintele 
ministrului aprobarea loru faptica: mai sunt si alte inte- 
resse, de care are a se ocupâ guvernulu centralu alu Ma
jestatii Sale. Cuvintele si faptele inse nu ’si-au ajunsu sco- 
pulu loru, ca-ci in locu câ maghiarii so fi vediutu intreusele 
semne, cari ii provocâ la o mai mare prudintia in procederoa 
loru, ei se inversiunara si mai reu. Au fostu turnatu numai 
oleiu pe focu cei ce au voitu sei capaciteze. Der’ contele de 
Andrâsy nu este omulu, care se se sperie cu un’a cu dâua, 
elu continua a-si esercea funcțiunile de capu rece cugeta
toriu. Deocamdată are unu mare ajutoriu, unu secundanții 
energicii in ministrulu-presiedinte Tisza, carele cu o admira
bila dialectica a sciutu pana acuma se respingă pretensiunile 
interpellantiloru curioși. Este fârte caracteristicii, cumu 
acești doi barbati de stătu esiti din scâl'a dela Dobritienu, 
se siloscu astadi a tiene in freu pe connatiunalii loru, a le 
aplicâ consilia de moderatiune si precautiune.

Acești doi miniștrii au devenitu in impregiurarile cri
tice de fațjia de o deosebita importantia pentru monarchia. 
Ei au inceputu deja a spessa din capitalulu adunatu alu 
poporalitatii loru. Luavoru in schimbu aceea ce ar’ dori 
după auim’a loru, reusiva capulu rece cugetatoriu cu planu
rile salo? Judecandu după atitudinea, caro o observa necon- 
tenitn poporulu maghiarii, nu li se pâte face nici o sperantia 
buna pentru viitoriu. Deocamdată inse ei implinescu scopulu, 
pentru caro au fostu chiamati si după acest’a voru pote 
so merga.

Dlu do Andrâsy a anuutiatu, ca va duce o politica 
„din casu in casu". Facia cu o asomouoa politica ori-ce 
combinatiuue ar’ fi zadarnica. Se asteptamu so sosesca ca- 
sulu si vomu vede atunci, ce fațăa va luâ acoa politica. De 
unu singuru casu lo oste frica maghiariloru si nemtiloru 
turcofili mai multu, câ nu cumva cabinetulu austriacu so fia 
intielesu po sub mana cu Russi’a. Banuiel’a acest’a se ma- 
resce din di in di, ea este judecandu după mersulu lucruri- 
loru indreptatita. Se asteptamu inse si aci mai antaiu „ca- 
sulti", caro no va lumină. Pentru acuma ne aflamu inca 
inveluiti intr’o profunda tăcere. — a.—

Brasiovu, in 11 Iuniu 1877.
Fiindu-ca activitatea corpurilora legiuitdrie 

ung-uresci se restring-e numai la interpellatiuni de- 
sierte, credemu a fi scusati, ddca de asta-data 
vomu intrebuintia spatiulu pentru alte notitie in
terne, ca-ci si asift nu potu face vr’o deosebita 
plăcere publicului nostru reporturile despre activi
tatea unoru corporatiuni, cari nu cunoscu in aceste 
tieri, ba chiaru nice la Dunarea de josu nu vrdu 
bucurosu se cundsca alto interesse, decatu pe cele 



maghiare, si nu respectădia alte drepturi si liber
tăți, decatu pe cele ce părta timbrulu maghiaris
mului.

De aici vine apoi, ca ungurii ’si iau refugiulu 
la scorniturile cele mai temerari numai se atitie 
si alimentedie ur’a si urgi’a loru facia de alte 
popăre, si cu deosebire facia de acele popăre, de 
cari se temu mai multu. Asiă intre altele scorniră 
ei in tempulu din urma, ca marele poetu alu loru 
Petăfi, despre care tienusera pana acumu ca a 
cadiutu in revolutiunea din 1848, — s’ar’ află in 
Siberi’a in captivitate russăsca. Acăsta scornitura 
s’a redicatu la valărea unei cestiuni naționali, in- 
catu dăca s’ar1 luă omulu după diurnalele maghiare, 
ar’ trebui se crăda, ca- mane poimane tăta Unga- 
ri’a se va redică se plece spre Siberi’a, că se scape 
pe Petofi din sclavi’a muscalăsca.

— Totu ungurii scorniră si latîra si aceea, 
ca iu sinulu armatei austriaco esiste o propaganda 
panslavista. Si d’ocamdata acăsta scornitura este 
ajutata de impregiurarea, ca comandanții militari 
din Dalmați a si Croati’a, generalii Rodich si Mol- 
linâry fura chiamati la Vien’a. Precandu lumea 
cealalta crede, ca caletori’a acestoru generali la 
Vien’a atinge interessele monarchiei facia de res- 
belulu orientalu, pe atunci ungurii arăta cu dege- 
tulu si dicu, ca chiamarea la Vien’a a acestoru duoi 
comandanți de trupe are de obiectu propagand’a 
panslavistica, care se manifestădia in sinulu arma
tei austriaco.

— Ministeriulu de resbelu din Vien’a a avi- 
satu pe toti comandanții de trupe, că se părte de 
grige, pentru că trupele atatu in privinti’a armarei, 
catu si preste totu a adjustarei si montarei se fia 
in totu momentulu gat’a de a potă plecă in 
resbelu.

— Nu numai Angli’a si-a fixatu facia de 
Russi’a sfer’a interesseloru ce le are in orientu, 
ci se dice, ca Austri’a uăstra inca ar’ fi urmatu 
esemplului datu de Angli’a si a numitu si dins’a 
cinci puncte, cari voiesce se le vădia respectate. 
Aceste cinci puncte sunt: neatingerea Constatino- 
polei, după aceea se nu se redice pe territoriulu 
Bulgariei nice o secundogenitura, se nu se infiin- 
tiedie nice unu stătu mare slavicu la confiniele 
sudice ale monarchiei năstre, după aceea se se 
respectedie libertatea Dunărei si in fine se se re- 
guledie starea lucruriloru in orientu prin votulu 
toturoru poteriloru. Chiaru se fia si adeveratu, că 
Austri’a se fi pusu Russiei aceste conditiuni, totuși 
activitatea Russiei nu este prin acăsta nici-decatu 
restrinsa, deărace tăte acele cinci puncte vinu a se 
luă in consideratiune la finea resbelului, candu 
Russi’a, dăca va ajunge victoriăsa pana la murii 
Constantinopolei, nu va mai intrebă multu pe Au
stri’a, ca ce ordine se faca in orientu.

—- Diurnalele străine, cari vorbiau pana acumu 
cu multa plăcere de o crisa ministeriale in Bucu
rești, se vedu necessitate a recunăsce, ca pretins’a 
crisa s’a delaturatu, fora că se lase vr’o urma in 
sinulu guvernului romanu.

— Cetitorii noștri sciu, ca in tempulu din 
urma guvernulu maghiara destinase o părticică din 
fondulu de dispositiune si pentru redactarea unei 
foi politice maghiare in București sub titlulu 
„Bukaresti hiradă." Acăsta făia redactata de unu 
judanu Behr său Vândori promissese a lucră in 
interessulu hunei intielegeri intre romani si ma
ghiari ; inse dinsulu crediu a ajunge la acestu 
scopu prin insulte si înjuraturi contra guvernului 
romanu si a romaniloru in genere, si sustienendu, 
ca ungurii din Romani’a — dăca păte fi vorba de 
unguri in Romani’a — sunt mai reu tratati că 
judanii, a caroru viătia si avere nu este sigura de 
pe o di pe alta. După erumperea resbelului reda- 
ctorele acestui diurnalu a fugitu la Rusciucu, de 
unde apoi incepîi a scrie in diurnalele maghiare 
din Clusiu cele mai infame corespondintie despre 
Romani’a. Din caus’a acăst’a comitetulu unguriloru 
din București a datu o d e c 1 a r a t i u n e so
lemna in „Telegrafulu" din București, care tra- 
ducundu-se pe unguria de dlu Iosifu Vulcanu, re- 
dactorele „Familiei" din Pesta, s’a publicatu si in 
diariulu maghiara „Kozvălemăny". Ungurii din 
București declara solemnu, ca sunt minciuni infame 
totu ce se scrie despre Romani’a, deărace dinsii se 
bucura acolo de tăte drepturile si libărtatile, cari 
sunt date si locuitoriloru romani indigeni, ba in 
unele privintie sunt chiaru privilegiati. Pentru 
aceea ei nu voru lasă nice o ocasiune nefolosita, 
spre a-si aretă iubirea si aderinti’a catra Romani’a. 
Ofrandele loru pentru rănirii ostirei romane inca 
voru da proba despre acăst’a. — Diurnalele din 
Clusiu potu dăra invetiă ceva de aici, dăca cumva 

nu sunt atatu de corrupte, incatu se nu mai in- 
capa corrigibilitatea.

— Soirile din Franci’a devinu totu mai in- 
teressante. Firulu electricu ne anuncia, ca senatulu 
a votatu cererea presiedintelui pentru disălverea 
camerei, inse camer’a s’a folositu intr’aceste de 
ocasiune si cu 363 voturi contra 185 a declaratu, 
ca ministeriulu nu possede încrederea natiunei. La 
acestu votu de blamu ministrulu Fourton a res- 
punsu, ca precumu ministeriulu nu se bucura de 
încrederea camerei, asiă nice camer’a nu se bucura 
de încrederea ministeriului, cu tăte ca toti miniștrii 
actuali au fostu membri ai acelei adunari națio
nali, care a restituirii pacea si a eliberatu terri
toriulu Francieî de invasiunea străină. — La ace
ste cuvinte toti deputății din stang’a camerei s’au 
redicatu că unu singura omu si s’au grupatu in 
giurulu lui Thiers strigundu : „A c e s t ’a este 
e 1 i b e r a t o r i u 1 u F r a n c i e i!“ —

Resbelulu. Dela Donarea de josu n’avemu se 
inregistramu nice unu evenimentu nou. Armat’a 
russa sta încremenită pe malulu dreptu si se pare 
ca astăpta inca sosirea altora doue sute de mii 
trupe din Russi’a, cari, voru fi substituite acolo 
prin contigentulu totu asiă de mare alu soldatiloru 
de curendu recrutați.

Totu ce potemu se inregistramu după „Roma- 
nulu" este, ca in 15 Iuniu c. la 6 ăre săr’a ba- 
teriele turcești din Rusciucu au inceputu a bom
bardă Giurgiulu, inse după ce aruncara 24 obuse 
asupra acestui orasiu, pe la 7 ăre foculu a incetatu, 
fora că bateriele russe se respunda. — In 20 
Iuniu năptea vr’o cateva sute de russi au trecutu 
in apropiare de Galați pe tiermurile celelaltu alu 
Dunărei la satulu Zatoka si n’au intempinatu nice 
o resistentia. Scopulu a fostu numai de a face 
recunăscere.

— Din marele cuartiru generalii alu Domni
torului României a aparutu in 6/18 Iuniu unu 
inaltu ordinu de di, prin care se aduce la cunos- 
cinti a armatei faptulu majorului Murgescu din 
corpulu flotilei romane, care a luatu parte la es- 
pedit unea întreprinsa de russi in 24 Maiu, candu 
au cufundării in Dunăre monitoriulu celu mare 
turcescu, prin care faptu-dice ordinulu de di, 
Murgescu a datu proba de multu coragiu si sânge 
rece si a representatu bine armat’a romana.

— Prin o nota circularia ministrulu Cogal- 
niceanu aduce la cunoscinti’a poteriloru crudelita- 
tile si actele de barbarie, ce basi-buzucii si cerchesii 
le-au seversitu pe tiermurile romanescu alu Dună
rei, omorindu, mutilandu si ducundu cu sine mai 
mul ti betrani barbari, femei, copii.

— Se dice ca Greci’a inca ar’ fi dechiaratu 
resbelu Turciei, inse acăst’a pana acumu nu s’a 
constatatu. De altmintrelea rescăl’a pe insulele 
grecești este in flăre.

— Din Armeni’a se anuncia, ca in 17 Iuniu 
s’a inceputu bombardarea fortului Oars. Se vede ca 
russii urmădia inca vechiului sistemu de resbelu, 
de a nu lasă la spate forturi inimice necucerite. 
Noi speramu, ca preste cateva dile vomu află 
despre capitularea Carsului, care capitulare este 
decidietăria si pentru sărtea capitalei Erzerum.

— Numai din Muntenegru sosescu sciri favo
rabile pentru turci. O știre din Zara dela 19 Iuniu 
spune, ca armat’a turca a intratu in Muntenegru 
pre la trei puncte si ca cortelulu generalii alu 
principelui Nichit-a s’a strămutării dela Ostrog la 
Oranidol. Acăsta dăsa strămutare a cortelului gene
ralii este o proba învederată de retragere, cu tăte 
aceste inse lupt’a nu este decisa, ca-ci alte sciri 
mai recente ne anuncia, ca in dilele din urma 
muntenegrinii au eluptatu o victoria strălucită 
asupra ăstei de 30 mii a lui Suleiman-pasi’a

Ruskbergtl, in 26 Maiu 1877.
Multu stimate dle Redactorul

Binevoiesce a da locu pucineloru mele ronduri 
a potă respunde voinicosului din „Kelet" Nr. 116 
din 24 Maiu a. c., carele se încărca a abate ani- 
mele femeiloru si barbatiloru romani, a nu ajutoră 
pre frații noștri de preste Carpati.

Voinicosule! De ce nu-ti deduși numele 
afara — că se te-cunoscu, spre a-ti respunde la 
brutalulu articlu de fondu din „Kelet" Nr. 116 
24 Mai a. c. ?

D-ta avusi cutediarea asiatica ărba a abate 
animele romaniloiu, spre a nu contribui la ajuto
rarea ranitiloru noștri frați de preste Carpati, cu 
bani, scame si altele, dicundu, ca appellurile aceste 
suntu venite pre furisiu din Romani’a — inse 
aceste suntu nesce scornituri asiatice infernale. 
Său ca amu asteptatu cand-va formarea comiteteloru 

in asta privintia ? Nu ! amu sciutu indata, ca voi 
astadi la potere cu nici unu pretiu nu veți suferi 
formarea acestor’a. Nici n’amu asteptatu cand-va, 
că dăra barbarii, său frații noștri se ne spună ce 
avemu noi de a face, ci noi femeile si fiicele ro
mane ne tienemu de o santa datorintia a ajutoră 
pre frații noștri de preste Carpati cu facerea sca- 
meloru din trentiele ce ne a mai reinasu dela 
esecutiunile ce amu avutu a suferi.

Cele ce voi diceti in acestu articlu, cu totu 
dreptulu năua ni s’ar’ cuveni a ve dice. Facundu 
femeile văstre scame pentru străinii turci, cari 
mai multu de unu săculu a fostu cutropitu acestu 
pamentu si pre noi, pre cari cu multa versate de 
sânge i-amu.scosu de aici; apoi voi se le mai 
faceri scame 1

Paguba de harthi’a ce o strica „Kelet" 
(Orientulu) cu ast-feliu de articli, după numele 
ce părla. — Apoi latratulu caniloru si zbieratulu 
vostru nu are locu in animele năstre. Amu disu :

I u 1 i a n’ a S a v e s c u.

Secadate. (M u 11 i a m i t a publica). 
Din partea subscrisului parochu gr. cat. din Seca- 
date Demetriu Cuteanu, caruia in urm’a incendiului 
intemplatu in 3 Septembre a. tr. i-s’a mistuitu 
prin focu, siur’a, grajdurele si tăte alte supra- 
edificate, dimpreună cu tăte fructele adunate, cumu 
grâu, fenu etc: se aduce prin acăst’a multiumita 
publica Escelentiei Săle prea S. Metropolitu gr. cat. 
de Alb’a-Iuli’a si Fogarasiu, Dr. Ioane Vancea 
de B u t ă 8’ a pentru marinimăsa, dreptu paren- 
tăsca gratia si iubire, ce a aratatu catra mine 
miculu nenorocitu fiu, inca in 10 Septembre a. tr. . 
prin offertulu de 50 fl. v. a. ce mi s’a prestata 
cu scopu santu, pentru de a me potă ajută in 
imprejurarea trista, la carea am devenirii prin 
casu neprevediutu. — O fapta acăsta ! Carea intre 
nenumeratele marinimăse daruri si fapte filantro
pice, pre cari le-a lasatu că dulci si mangaităre 
suveniri de gratii, cu nenumerate ocasiuni, si in 
totu loculu unde s’a vediutu lipsa, si a cerutu 
necesitatea, ocupa loculu, si celu primu si celu 
mai santu, cu deosebire in analele vietiei mele, 
si a familiei mele, cu atatu mai vertosu, cu catu 
ca acestu offertu caritativu, a pusu fundamentu 
solidu, pre ruinele negre.

Pentru acăsta iubire parintăsca, si fapta ma
rinimăsa, care infrumsetiădia corăn’a nemorităria 
meriteloru S’ale Archi-pastoresci, nu me potu retină, 
a nu descoperi P. 0. publicu, recunoscatăreami 
multiumita, rogandu pre Ddieu, se-i pastredie 
viări’a cea plina de merite, că se fia indelungu 
pe tronulu basericei, scălei si fiiloru spirituali de 
sub toiagulu Archi-pastorirei S’ale.

Mai departe se aduce multiumita publica, ma
relui si generosului barbatu, mentore alu Alpiloru 
apuseni S i m e o n e cavaleru d e B a 1 i n t u pa
rochu si protopopu in Aurania de munte, care din 
alu seu cu 5 fl. v. a. ăr’ prin staruinti’a s’a 
totu-odata a midiulocitu si una colecta si anumitu 
dela P. T. Duii Ioane Suciu capelanu in Aurania 
2 fl. v. a. Ioane Corpodi proprietariu de mine 
50 cr. v. a. Giurca Iosifu propr. de mine 1 fl. v. a. 
Grubu Iosifu propr. de mine 1 fl. v. a. Simeone 
Caianu medicu montanu 2 fl. v. a. Apostolu Alajosu 
parochu romano-cat. 50 cr. v. a. Ioane Vladu 
notariu 4. fl. v. a. si Candidu Albini subjude regin 
in pens. 5 fl. v. a. preste totu una suma de 21 
fl. v. a. pre carea in urma ven. scripte de dto 
Roșia 11 Fauru a. c. o amu si primitu din man’a 
prea on: dnu Ioane V. Russu Archi-Diaconulu 
Sibiiului, inca de temporiu.

Sincera, si cea mai cordiale multiumita, amu 
onăre a esprimâ in fine, confratiloru, amiciloru 
si cunoscutiloru, cari binevoira ami tende mana de 
ajutoriu in impreginrarile grave, si anumitu: On : 
in cristu frați Teodore Comanu parochu gc. in 
Vestemu, Petru Florianu alu Racovitiei, Ioane 
Stoiti’a alu Gura-riului, Eliseu Lazariciu alu Nuce
tului, Nicolau Radu alu Casioltiului, Petru Bradu 
alu Orlatului, Nicolau Comanu alu Bradului si 
Artimonu Blasianu alu Sielcaului; — precumu si 
P. T. domniloru Ifromu Stoia sub-locotenente in pens. 
Moise Darabantiu contr. in pens. Eremi’a Milea 
jude comun, si N. Cior’a Colectore toti din Ves
temu, spectnbilului domnu Rieger diriginte alu 
dominiului Grafu Nemeș Ianos, acumu Schueinitz 
in Cornetielu, si ăra-si Dnealoru Ioane Bucuru 
jude, Ioane Mahara fostu jude, Petru Copandi 
fostu juratu si cassieru, Ioane Radu si Tom’a Istodie 
curat, g. cat. in Sacadate, si altoru individi din 
Secadate de tăte confesiunile, cari parte in natu
rale, parte prin alte midiulăce mau ajutatu.



Dă Ceriulu, ca toti acești benefacatori, cari 
prin fapta au manifestata, ca intru adeveru iubescu 
si spriginescu pre deaprăpele si asemenulu, si cu 
deosibire, in tempuri critice, nutrescu in sinulu seu, 
seutiulu umanu de caritate, se traiăsca la multi 
ani, dorindu-le mai departe, că provedinti’a, sei 
apere si scutăsca, de tăte intemplarile ne asceptate, 
că nici-candu se devină la stadiulu nenorocoșii, 
preste carele amu trecuta eu. Provedinti’a divina 
se bene-cuvente tate intreprinderile loru, atatu in 
presente, catu si in viitoriu!! — Secadate 10 
Maiu 1877. Demetriu Cuteanu

parochulu Secad. gr. cat.

Noutati diverse.
— (Separe ca nu e gl uma.) Faim’a 

atinsa si de noi in Nr. 42: despre secuii, cari 
dorescu pe muscali, se sustiene in diarele maghiare 
cu cerbici’a neașteptata, din care causa nu strica 
se o cuitascemu si noi mai de aprăpe.

Grele dile au ajunsu pe scăl’a dela Dobritieim. 
Nu eră destulu cu agenții si spionii daco-roma- 
nesci, cari cutrierandu tiăr’a inpartu la ămeni banii 
cu galet’a, si iraplu basericile romanesci cu arme 
si munitiuni, ci de asta-data au mai adusu satan’a 
si mulțime de agenti muscalesci chiaru intre secui 
prin regiunea ce se întinde dela Odorheiu pana 
susu in Ciucu de catra Moldov’a. Acei agenti au 
asiguratu pe secui, că unulu dintre fii lui Kossuth, 
de professiune ingineru in Itali’a, veni la Ploiesci, 
unde are se se cunune cil una din ficele imperatului 
Alesaudru, fruntașa că una dina. Acelu Kossuth 
junioru, apoi confederata cu muscalii va veni in 

. patri’a itastra, că se scape mai antaiu pe bieții 
secui de cumplitalu jugu alu sierbitutiei si de 
greutățile ne mai audite ale dariloru si tacseloru 
fora numerii. Anume secuii din comitatulu Giur
giu suntu petrunsi de adeverulu acestoru sciri intru 
atata, catu ei in adunările loru au declarata, că 
cei, cari lucra contra russiloru, nu suntu maghiari, 
ci trădători de patria ; de aceea ei aștepta cu sete 
pe russi. Noi le damu aici asia, precumu le afla- 
rainu in diarele maghiare „Hon", „Kozvălemăny", 
„Kelet" si in altele cate-va ; apoi lectorii noștri cu- 
noscu, ca diariele maghiare „nu mintii nici 
odata".

Ceea ce scimu noi insîne despre cele 300 
mii de secui, .v’amu spusu altadata, si se păte 
convinge ori-cine din esperienti’a propria. Acea 
populatiune maghiara este in partea sa cea mai 
mare cu totulu desperata, ăra apoi, cumu este si 
lasata in ignorantia, dotata si dela natura cu unu 
capu tatarescu, crede ori-ce fantasii si visuri, care’i 
vorbescu de usiorarea sortiei lui. Sărăci secui, ce 
ati așteptata inainte cu 10 ani si la ce stare 
ati ajunsu.

— (Rutenii, cu muscalii.) In ărn’a 
trecuta se apucara se radia barbele preotiloru ru
teni din Ungari a, pentru-că, de voru veni muscalii, 
se nu’i cunăsca. Preoții protestară. Noi din partea 
itastra puseramu sub ochii lectoriloru absurditatea 
abderitana a unoru mesuri că aceste. Pe atunci 
inse nu vedeamu ca poterea repulsiva, ca reactiunea 
ruteniloru contra despotismului va merge prea de
parte. Ne-arau insielatu; ca-ci diariele maghiare, 
precumu „Szamos", „Kăzvelemăny", „P. Naplă" etc. 
ne asigura intre altele, ca mai deunadi adunandu-se 
preotimea rutena la doue orasie, curau se pare 
pe la protopopi, in sinode, toti preoții inersera cu 
caciule russesci in capu, adeca de acele, de care 
nu s’au mai vediutu pana acilea in Ungari’a. Unii 
esplica lucrulu asia, ca dupace mulțimea de ma
ghiari începură se părte fesuri roșii in onărea 
turciloru frați ai loru, rutenii spre a învedera in 
praxe acea nebunia de legatu, ’si cumparara ca
ciule muscalesci. Diariele maghiare intrăba, ca 
cumu cutăza rutenii una că acăsta ; ceia le res- 
pundu totu asia, precumu cutezați si voi a ne 
turci patri’a.

— (P r o f e t u j i d o v e s c u). Evreii au 
rabini betrani, cari trecu de profeți si suntu con
siderați de catra prostimea jidovăsca de santi. 
Galiti’a e bogata de profeți. Eră si in Bucovin’a 
unulu in comun'a Sodagura. Dăra si iu Ungari’a 
se intempla cate unulu. In dilele acesta cea mai 
mare autoritate o are celu dela Stanisici, care face 
tata itaptea rogatiuni si dărme diu’a, mananca nu
mai lapte, apoi tiene predice contra christianiloru 
si mai vertosu contra maghiariloru, blastema pe 
jidovii, cari ’si dau pruncii la scăle unguresci,

numesce magari si miserabili pe toti dăscălii jido
vesc!, cati invătia pe școlari a salută unguresce 
cu alăzatos szolgăja, ăra pe femeile jidoviloru, 
care conversăza cu christiani si anume cu maghiari, 
le numi mai deunadi chiaru in templu lapedaturi 
desfrenate.

— (S t a t a r i u 1 u) publicații de nou in 
cateva comitate ale Ungariei avu acelu resultatu, 
ca bandele de hoți se miliara de acolo in alte 
tienuturi, unde rapescu si oraăra, după poft’a ani- 
mei. Numai pe bandiții, cari spoliasera post’a la 
comun’a Boglăr, apucara a’i spendiura in 1 Iuniu 
la Balatonu-Ffired. (Ebred: s. a.) De altumentrea 
e sciutu, ca furcele in Ungari’a suntu fărte 
eftine.

— (Câmpurile) in parte mare a Unga
riei se arata fruntașe si promitu secerisiu mai 
bunu că in anulu trecuta.

— (E s e c u t i u n e 1 e) suntu la ordinea dilei; 
dăra modulu esecutarei, despre care ni-se scrie dela 
comun’a Tohanu, de a sparge ușile in absenti’a fa
miliei si a luă zalăge după plăcu, ei'ă usitatu nu
mai pana in a. 1848, trecea inse si pe atunci de 
barbara si turcescu.

— (A v i s u la E s a m e n u). In urm’a 
cointielegerei avute cu fruntașii scăleloru si cu 
Reverendissimulu domnu protopopii Iosifu Baracu, 
esamenulu publicu de văra in clasă III-IV centrala 
capitala din Branu se va tienă Domineca in 19 
Iuniu v. a. c. Dorimu se aveinu mai multi băr
bați de specialitate la esamenu, că se ni-se 
păta observă si combate erorile ivinte, din tate 
punctele de vedere; ca-ci numai asia ne poternu 
apropiă de sublimulu scopu alu educatiunei si ins- 
tructiunei celei adeverate. Branu, in 5 Iuniu 1877.

T h e o d o r u P o p u, invet.
— (M u 11 i a m i t a publica.) Dini (Ar

tista romanu Burienescu si micei sale trupe, care 
in decursu de 10 dile, dandu in Fagarasiu mai 
multe representatiiuii, intre care piesele „Haiduciilu", 
„Soldatulu romanu “, „Jidovulu"-, „Ap’a trece 
pietrele remanu", cu unu successu pră frumosu, 
care dovedesce, ca d. Burienescu possede in adeveru 
frumosu talentu de artiștii.

In ultim’a di a petrecerei săle aici a datu 
si in favărea „Reuniunei femeiloru romane" din 
Fagarasiu o representatiune, — care a adusu in 
fondulu scăleloru, după subtragerea speseloru, su- 
muliti’a de 55 fi. v. a., pentru care bine facere 
i-se aduce din partea ambeloru scăle — publica 
multiamita ! Fagarasiu in 12, 1877.

Zinc'a Romanu, 
presied. reuniunei ferheiloru romane din 

Fagarasiu si giuru.
— (Lui M. Polgăr) din 17 Iuniu ei 

casiună, că se apere pe romanii gr. catholici de 
nu sciu ce atacuri ale „Telegrafului romanu" dela 
Sabiiu, intr’unu inodu asia de mojicescu si totu 
odata perfidii, in catu aperatii trebuie se respingă 
acea aperare cu tata indignatiunea, precumu ai 
scăte din casa pe unu cersîtoriu nerușinata.

toiKiirsii.
Pentru unu architectu cualificatu, spre con

tinuarea construirei, din materialu solidu, a baseri- 
cei din Bistra, cerculu Câmpeni — in lungime de 
18°, lărgime de 70 si inaltimea paretiloru °, 
ai careia păreți sunt redicati 2° dela faci’a painen- 
tului, — in anulu curente si celu venitoriu pana 
la acoperirea paretiloru, fora arcuitura, sa escrie 
concurau pre

90 Iuniu v. (II Bulin n.) a. c.
Concurentii infacisiandu-se pre acăsta di la 

11 6re inainte de amediadi in localulu scâlei pa- 
rochiale — pre lenga hipoteca corespundietaria — 
conventiunea se va inchieia cu acela dintre densii, 
care va acceptă conditiunile cele mai avantagiăse 
pentru baserica.

B i s t r ’a , 12 Iuniu 1877.
1—* Dela curatoratulu basericescu.

~lOANU NEAGOE, 
Dr. de medicina, chirurgia, obstetricia si 

ophtalmologia,
Locuesce: Brnsiovu, stradă ter

nii In cailoru Nr. 43. — Ordonădia dela 
3—4x/2 după prandiu. Marti’a la ărele susu 
numite pentru seraci ordinatiunea gratis! 2—*

Escriere de concursu.
La licitatiunea, ce se va tienă in Blasiu la 

1 luliu a. C. in privinti’a toturoru reparatu- 
reloru, ce se receru la edificiulu seminariale gr.- 
catholicu din Blasiu.

Licitatiunea va fi minuenda, ăr’ sum’a de 
eschiamare 2015 fi. v. a.

Concurentii la acăst’a întreprindere voru avă 
a depune vadiulu de 10% după sum’a de es
chiamare.

Articlii de reparatura si conditiunile de lici- 
tatiune le voru potă vedă si pan’ atunci la recto- 
ratulu institutului seminariale.

B 1 a iu, 10 Iuniu 1877.
2—3 Rectoratulu seminariale.

Unu economu de tiera
insestratu cu cunoscienti’a celoru trei limbe din 
tiăra in vorbire si scriere, pră bine dedatu cu por- 
tarea de economii mari, cauta in tiăra ori in stra- 
inetate unu locu de administratoru său portatoriu 
de rațiuni său socoteli.

Informare mai deaprăpe da librari’a d. <m.
A. Reissenberger in Mediasiu. 3—3

I
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Cei cari voru ale ave in depositu spre vendiare, 
primescu rabatu de 25%

Depositulu generale se afla in BRASIOVU in apo 
thec’a lui Gregoriu Sava.

7—12
Cuprindu in sene părțile constitutive clieniice ale 

■ apeloru renumite dela Elopatak.
Efcctu deosebitu arata pravurile aceste in contra 

slabitiunii de stomachu, lipsa de apetitu, in contra 
galbinarii si tote bolele de apa seu hydropica, in contra 
trenjiloru, la doreri de besîca, tiav’a udului, nisipu si 
petra in ele, cathare cronice, înfiaturi, curgeri albe, 
ainetieli, congestiune catra capu, peptu s. a.

Una dosa 
efectulu ca 2 
Seidlitz.

Pretiulu unei
80 cruceri m. a.

(lin 
dose

c utili e

pravurile aceste are 
de pravuri de ale lui

cu 12 close este petotindene

° <5
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Pretiurile piacei
iu 22 Iuniu 1877.

Mesura Speciea fructeloru Pretiulu
li. | cr.

Bedactoru respundietoriu si editoru

IAOOBU MURESIANU.

Grauu

MoStecatu
Secara J

Ordiulu j

Ovesulu }■

fruntea . 
midiulociu 
de diosu

fromdsa 
de midiulocu 
frumosu 
de midiulocu 
frumosu 
de midiulocu

Porumbi ilu
Meiu
Hrișcă
Mazerea
Lintea
Faseolea .
Sementia de iuu
Cartofi
Carne de vita .

„ do rimatoriu
„ de berbece

Seu de vita prospetu
„ „ „ topitu

9
8
8
7
6
5
5
5
3
3
4
6

6

5
12

40

50
60

40
20
90
60
40
20

50

10

40
4H

la bursa iu 22 Iuniu 1877 stă asia:
Galbiui iiuperatesci — — 5 fl. 99 cr v.'a
Napolooui — — 10 14 n
Augsburg — 111 55 ii

Londouu — — 126 » 75 n
Imprumutulu natioualu — 65 55 n
Obligațiile metalice vechi de 5°/n 60 10 îj fț
Obligațiunile rurale ungare 73 — n V

n n temesiane 72 —
v » transilvane 71 5» 75 rt

» i) croato-slav. — n — jt
Acțiunile baucei — ■ — 778 fj __

„ creditului — — 139 n 90 w

Editlunea : Cu tipariulu lui

IOANE G O T T si fiu H E N R I C U,


