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Nr. 1. Joi, 5117 lanuariu 1878.

Brasiovu, in 4 lanuariu st. v. 1878.

■ ’ Primindu cu inceputulu anului curentu redac
tiunea acestui diuariu, in a carui’a colăne, de ani 
patrudieci, sau intalnitu atati patriot! distinși, 
barbati luminați ai poporului romanu, am fostu 
consciu de marea responsabilitate, de greutățile ce 
trebuie se intimpine publicistulu romanu, mai cu 
sdma in timpuri si sub impregiurari câ cele- actuale. 
S6rtea inse puindu-me la acestu postu ’mi-am disu : 
Vei face după ale tale poteri totu ce’ti dictâza 
datori’a de publicista in patri’a t’a, in mediuloculu 

dui teu.
[uite si insemnate schimbări s’au efectuitu

■ nsilvani’a si Ungari’a dela 1865 incăce, de 
am plecatu pentru prim'a 6ra in străinătate, 

depâd'te de câmpul u lupteloru politice naționale 
a;- ’ arieUmele, le-amu urmaritu cu celu mai mare 
iiib ni, cu încordata atențiune. O profunda dorere 

prinsu inse vediendu ca in luptele aceste ne- 
, ' connationalii mei au perdutu totu mai multu 

m pana ce in fine nu mai remase nici urma 
le drepturi si libertăți, de cari in 1865 se 

inca națiunea năstra si in a caror’a con- 
î vedea fericirea s’a si a patriei!

mai reveni asupr’a neajunseloru aniloru din 
i mai resuscită, suferintiele trecutului nu ar’ 

,dtu in moineutele de fâQia. Ajunge ca in 
iece ani poporulu romanu din Transilvani’a 
,ri’a a invetiatu se cundsca mai bine pe 
ii’ sei, a inceputu se distingă intre acei’a, 
voiescu binele si cei ce sub o masca 6re- 
du a’lu face instrumenta alu interesseloru 
lomanii de sub corăna sântului Stefanu nu 
incredu orbesce nimenui, ei cumpenescu mai 
vorbele si faptele si credu a fi in dreptu 
firmu, ca din erorile politice voluntare său

■ ..re comise dela 1865 incăce, inteligenti’a 
omana a invetiatu numai adeverulu neres-

' i ca: drepturile unui poporu sunt mai lesne 
tigâ, decatu a se păstră si stapani.

. rațiunea de facia nu ne drta se alegemu 
<. . Respinși fara crutiare din tăte positiunile 

ublice de stătu, admiși numai câ apendice
■ -. i domnitdrie, ne-a mai remasu unu singuru 

e activitate natiunala, acei’a alu culturei 
ationale romanesci.

■..țerenulu culturalu la care inainte de vreme 
*i in continuu contrarii noștri politici, 

i: te ne concentramu astadi tăte poterile, aci 
i campu, celu mai frumosu alu activitatii 

trebuie se convenimu si se damu man’a 
preoți, invetiatori, magistrati, advocati, 

..,iti, proprietari, industriași s. a. aci trebuie 
mu bine cumpen’a interesseloru particulare 
u ertamu câ aceste se fia esploatate in 
iteresseloru generale de cultura ale popo-

■ mânu. Astfeliu numai vomu potd conservă 
este de conservatu, fundamentulu culturei 

>, scălele ndstre sădite si îngrijite cu atat’a 
i jertfa.

i -‘,’ile^ tierei garanteze sub anumite conditiuni 
i instituteloru de cultura romanesci, se ne 
dăr’ de avantagele ce ni le mai potu oferi, 

amu, pe catu. ne ărta mecanismulu consti- 
esistentu asupra observarei stricte a loru. 

Poporulu romanu intotdeaun’a loialu si supusu 
. i a intreprinsu si nu va intreprinde nicio- 

titutionala. Reformarea dispositiuniloru legiloru 
apesatăre pentru noi le asteptamu cu incredere dela 
timpu, care va lumină inca cu necessitate pe 
factorii constituționali ai tierei despre adeveratele 
interesse ale patriei, despre cele reale nu închipuite.

Speru a dă espressiune numai unei convicțiuni 
generale candu dicu ca romanii dovedescu patrio- 
tismulu loru nepreocupatu, curatele loru intentiuni 
constituționale si prin aceea, ca cu tăte ca se vedu 
esch’si? de insusi legea municipala si cu deosebire 
de sistemulu ei virilistu dela o corespundietăre si 
folosităre participare la afacerile municipieloru, ei 
totu mai iau parte la luptele din comitate si se 
făcu astfeliu indirecte cei mai aprigi aperatori ai 
legalității.

Mai este inca unu camou largu de activitate 
pentru poporulu nostru : a' economiei, ddr’
acâst’a nu se pdte cultiva/A" a numai in stricta 
legătură cu instrucțiunea poporala. Cea mai buna 
economia naționala vomu face numai atunci, candu 
vomu avea cele mai bune institute de cultura. Aci 
in invetiamentulu nationalu se concentrăza tăta 
forti’a, esistinti’a si venitoriulu poporului romauu 
din aceste tieri.

Contribuindu din tăte poterile năstre la des- 
voltarea invetiamentulu romanescu, care a remasu 
inca multu inderetu, nu potemu lasă din vedere 
nici unu momentu datori’a ce ne incumba, de a 
ne interessâ cu de ameruntulu de mersulu afaceri - 
loru interne si esterne ale monarchiei năstre, dela 
care depinde si bunăstarea, ba chiaru viitoriulu 
patriei năstre, de-a respandi lumina asupra tutu- 
roru evenimenteloru insemnate din lume, ca-ci 
acest’a este mediuloculu celu mai bunu de a cul
tivă unu poporu politicesce.

Organulu acest’a de publicitate va aperă in 
totdeaun’a ideile liberale-democratice, dela a caror’a 
realisare depinde multiumirea si fericirea popăre- 
loru acestoru tieri, de alta parte va combate t6te 
tendintiele reactiunarie, vina ele din ori-ce parte, 
câ stricatiăse desvoltarii pacinice a patriei n6stre.

Aceste sunt punctele de vedere din cari voiu 
procede in redigerea diuariului. Independentu in 
tăte privintiele, liberu de ori-ce angagiamentu, a- 
fara de acela alu consciintiei mele de romanu, voiu 
judecă numai după fapte si pretindu de a fi jude- 
catu earasi numai după faptele mele.

Convicțiunea mea firma inse este, ca ori-catu 
de mari ar’ fi sfortiarile mele, ori-catu de bune 
ar’ fi intentiunile ce le am fagia de sant’a causa 
pentru care voiu se luptu, nu ajunge poterea 
unui singuru omu, nu aceea aloru diece spre a 
potd corespunde mariloru recerintie ale timpului 
de fașia. Este necessariu câ se fiu ajutoratu in 
a mea intrepindere de toti ămenii de bine. Numai 
intr’o comuna, fratidsca conlucrare vedu garanti’a 
inaintarei si a fericirei poporului romanu din Austro- 
Ungari’a. De aceea invitu pe toti romanii, cati 
voru consimți cu atitudiuea acestui diuariu, a con- 
lucrâ in colănele lui, in favorulu culturei si a in
aintarei năstre naționale. Este timpulu supremu 
câ se ăsa si generatiunea mai noua din reserv’a 
s’a pe terenulu activitatii publice-politice si literarie.

Dorescu acâst’a conlucrare cu atatu mai ver- 
tosu, cu catu numai pe asta cale credu, ca ne 
vomu mai potâ apropiâ de națiunea maghiara dom- 
nit6re, care va trebui se se convingă totu mai

Nu vomu perde niciodată speranti’a intr’o ade- 
verata infratire a natiuniloru conlocuităre, pentru 
ca nu potemu perde speranti’a in binele si ferici
rea patriei. Pentru aceea iu mediuloculu lupteloru 
esacerbate ale egoismului esageratu privatu si na- 
tiunalu, vomu tienă susu stindartulu pe care sta 
scrisu : fericirea patriei si a popăreloru sale, căci 
„pana candu sta stâgulu in lupta nu se chiama 
acelu resboiu biruitu, ddr’ dâca cade stdgulu de aci tăte 
ostile se risipescu si nu mai scie care in catrau 
merge. “

Aurel Muresianu, 
doctoru in dreptu.

t Vittorio Emanuele II.
Rari au fostu regii cari se iubăsca pe poporu 

si se fia iubiți de elu atatu de multu câ Victoru 
Emanuelu, regele Italiei unite. Ddca tiăr’a a- 
cdst’a prea frumăsa si roditdre, ddca națiunea i- 
taliana este astadi un’a si nedespărțită si se pdte 
bucură de binefacerile libertății naționale si con
stituționale, atunci are de-a o multiumi in prim’a 
linea regelui Victoru Emanuelu, care avea numai 
unu cugetu, era patrunsu numai de-o simțire, a 
ceea a unitatii si marirei patriei sale. Elu era in
ainte de tdte italianu si apoi rege, elu traiâ numai 
pentru poporulu seu ear’ niciodată nu cerea câ 
acest’a se se îndrepte după elu. Desinteressarea s’a 
in folosulu unitatii si a fericiri Italiei mergea 
asia departe, incatu era gat’a a jertfi in fiacare 
momentu chiaru interessele dinastiei sale interesse
loru patriei. Unde potea facea bine, era sinceru, 
dreptu, cavalerescu fația de toti supusii sei, era 
curagiosu si avea o anima buna. Aceste rare în
sușiri ’lu făcură placutu la toti si poporulu ’lu 
numea regele „galantuomo." Victoru Emanuilu 
avea incredere in steau’a, care ia lucitu destulu 
de prietinosu tăta viăti’a s’a, convicțiunea lui era, 
ca Itali’a trebuie se devină mare si poternica prin 
concursulu seu si elu lucră fora prejuditiu, fora 
siovaire pentru realisarea acestei mari idei.

Nascutu in 14 Martie 1820, elu eră de 29 
ani, candu sub cele mai grele impregiurari, dupace 
tatalu seu Carolu Albert a trebuitu se abdica in 
urm’a desastrului dela Novara, unde a fostu in- 
vinsu de renumitulu inaresialu austriacu Radetzky, 
s’a suitu pe tronulu micului regatu alu Sardiniei. 
Atunci in situatiunea cea mai critica ia succesu a 
câștigă prin energic’a s’a atitudine fația cu victo- 
riosulu belliduce austriacu conditiuni de pace mai 
favorabile si a asigură in rnodulu acest’a indepen- 
dinti’a micului seu regatu, cu tăte ca Austri’a 
pretindea dela Sardini’a său Piămontu câ se casseze 
constitutiunea esistenta si se intre in relatiuni 
strense de vasallitate cu dens’a.

Incuragiatu de primulu acestu succesu regele 
Victoru Emanuelu nu numai ca nu a suprimatu 
drepturile si libertățile poporului seu, dâr’ a cau- 
tatu inca a le inmulti si a le ameliorâ prin multu 
noue si folosi tărie reforme. Pentru acâst’a inse ei 
trebuiâ unu omu intieleptu, energicu si desinteres- 
satu, care se’si iubăsca patri’a inainte de tăte. L’a 
afiatn in persăn’a marelui Cavour. Cunoscundu ta
lentele estraordinarie si patriotismulu luminatu alu 
acestui barbatu de stătu l’a chiamatu la guvernu 
si cu-o rara abnegatiune de sine ia datu totu aju- 
toriulu si tăta încrederea, ce numai păte dă unu 
rege ministrului seu. Cavour a pusu‘ astfeliu te
meliile la viitări’a Italia unita. Elu si regele seu 
a sciutu se intrebuintieze estraordinari’a ocasiune, 
ce s’a datu micului Piemontu de a’si câștigă 
unu poternicu protectoru si aliatu si de a intră in 
consiliulu mariloru poteri europene. Regatulu pie- 
montesu a participatu adeca la resbelulu din Cri- 
me’a, tramitiendu 15,000 ămeni câ se lupte alaiuri 



ca-ci la finitulu acelui mare resbelu Piemontele a 
fostu admisu pentru prim’a 6ra in consiliulu mari- 
loru poteri, si Cavour a siediutu si a avutu votu 
decisivu la mds’a verde a congressului din Parisu. 
Acolo a subscrisu si densulu împreuna cu ceilalți 
plenipotentiati actele memorabile, prin care s’a ga
rantată autonomi’a principatelor!! romane dunărene 
si libertatea guriloru Dunării.

Cooperatiunea regatului piemontesu in Crime’a 
a preparatu alianti’a franceso-italiana si resbelulu 
dela 1859, care s’a finitu cu luarea Lombardiei 
dela Austyi’a si cu incorporarea de catra Sardini’a. 
De aci încolo a reportată regele Victoru Emanuilu 
succesu după succesu. Elu nu s’a sfiitu a dă 
man’a, deși la inceputu nu pe fațșia, cu marele 
republicanu si revoluționarii! Garibaldi, numai că se 
p6ta ajunge mai iute la tient’a ce ’si-a pus’o. 
Piemontesii au luatn un’a după alt’a Toscan’a, 
Parm’a, Moden’a, parte mare din statele papale, 
in line regatulu Sicilieloru si in Martie 1861 
Victoru Emanuilu s’a proclamată de rege alu Ita
liei. Poporulu italianu a salutată pe noulu rege 
savoyardu pretutindeni cu bucuria si entusiasmu, 
ca-ci elu le aducea ide’a naționala si libertățile 
constituționale in loculu unei nesuferite reactiuni 
de care era bântuite tierile italiano dela 1848 ta
ctice. Victoru Emanuilu ’si strămută resiedinti’a 
dela Turinu la Florenti’a. Inca unu pasu pana la 
Rom’a si unitatea naționala erâ completa. Ddr’ 
acestu pasu se parea celu mai greu. Influinti’a 
Franciei si a Austriei erâ inca mare si ambele 
state protegeau domui’a lumdsca a papei. Veneti’a 
erâ inca sub domui’a austriaca si Napoleonu III 
veghiâ asupra statului papalu, 6r’ noulu rege alu 
Italiei facea inca parte dintre cei escomunicati de 
capulu bisericei catholice. Constellatiunea politica 
inse veni intru ajutoriu norocosului rege „galan- 
tuomo“. Alianti’a cu Rnssi’a in resbelulu din 
1866 a redatu Italiei, cu t6te ca a fostu biruita 
pe mare si pe uscată de catra Austri’a, regatulă 
Veneției, „margaritariulu" provincieloru austriaco. 
Nu multă după acdst’a la 1870 Itali’a s’a profi- 
tatu câ si Russi’a de învingerea Prusso-Germaniei 
la Sedan asupr’a aliatului seu de odinidra, si a 
ocupatu Rom’a. Pap’a Piu IX-lea s’a retrasu in 
Vaticanu si Victoru Emanuelu si-a facutu intrarea 
in Quirinalu. Aci in vechi’a cetate a cesariloru 
romani ’si-a datu sufletulu in urm'a nnei b61e 
scurte. Itali’a intrdga jelesce adâncu la rnormen- 
tulu iubitului seu domnitoriu, a celui mai poporani 
dintre tdte capetele încoronate, a „regelui-democratu." 
Perderea lui este mare si neașteptata pentru Itali’a. 
Gravitatea ei se simte si mai multu in momentele 
seriâse de fația, candu luptele esacerbate interiore 
ale partiteloru si situatiunea creata prin marele 
resbelu orientalu ar’ fi pretinsu inca multu dela 
poterea vigordsa, dela patriotismulu si precautiunea 
neuitatului rege. Ceeace na ia mai fostu datu de 
a seversi spre consolidarea interidra a regatului 
unitu pdte va esecutâ in curundu fiiulu lui Umberto, 
care indata după mdrtea s’a a fostu proclamatu de 
rege alu Italiei si care a afirmată in fați’a tierii, 
ca va pastrâ cu scumpetate institutiuinle libere 
ale tierii.

„Gratulatiune de anulu nou primului ministru 
Tisza.“

Diurnalulu maghiara „K O z v d 1 e m d n y“ 
(„Opiniunea publica") din Pest’a in numerulu seu 
dela 7 Ianuariu a. c. comunica o gratulatiune de 
anulu nou la adress’a primului ministru Tisza, 
despre care ne vine si noue a luă o scurta notitia 
numai câ se damu si publicului romanu ocasiune 
se vdda, catu de puginu magulitdria pdte se fia 
acdsta gratulatiune pentru unu primu - ministru, 
care pe timpulu, candu erâ capu de opositiune, 
erâ gat’a a tramite pe romani la Bucuresci, si 
traiâ in desidrt’a credintia, ca indata ce va ajunge 
lâ potere, pe poporulu maghiara ’lu va impld de 
fericire pana după urechi. Inse ca credinti’a de 
atunci a dlui Tisza i’a fostu mai mare de cumu i 
este potinti’a astadi, candu se afla la potere, se 
pdte vedd din gratulatiunea de mai josu, unde 
intre multe altele se dice la adress’a d-sale:

„Deca dt’a, dle primu-ministru alu Ungariei, n’ai fi 
calețoritu de serbatori la Berlinu, câ se vedi pe unu mem
bru iubitu alu familiei dtale, ci ai fi datu rota prin tiera 
in cerculu celu mare alu familiei naționali, a cărei s6rto 
acumu de trei ani este depusa in manile „energice" ale 
dtale, atunci ai fi vediutu o stare de lucruri instructiva, 
deși deprimatăria, pe carea in daru ai cautat’o in capitala 
Germaniei. Ai fi vediutu miseri’a, pusthiulu si 
r u i n ’a , pe cari guvernamentulu dtale le-a adusu asupra 
Ungariei, Ai fi vediutu pe agricultori cumu ’si iau traist’a 

i„mo n.nmn seraci’a s’a 

incuibatu in casele avutiloru; ai fi vediutu apoi pe măiestri 
despoiati prin esecutorii de dare de tdte instrumentele, cu 
cari ’si agonisau panea de t6te dilele, si in fine ai fi auditu 
blastemele ce se descarcă asupra politicei dtale. . .

Ai d-ta, dle primu-ministru, dmeni cari se-ti spuua, 
ca pe la sate se vendu pentru dare lucrurile din casa, 
asternutuln din paiu si imbracamintea tieranului si a copiiloru 
sei, der’ fiindu ca t6te aceste se vendu cu unu pretiu de 
batjocura, nu se acoperu din acestu pretiu nici spesele ese- 
cutiunei ? Sci d-ta, ca nu uumai vac’a cu lapte din gur’a 
copiiloru si boulu din jugu, ci chiaru realitati intregi se 
bătu la toba pentru dare ?

Si 6re in Berlinu facutu-te-a cineva atentu la ajunulu 
anului nou, ca din pretiulu oe se sc6te din vendiarea lu- 
crurlloru neaperatu necessarie ale cetatieuului se va mai 
pote tiene vr’o cativa ani o armata de 800 mii, inse defi- 
citulu, care a mai crescutu cu 30 milidne, nu se va pote 
șterge, patria si națiunea nu va pote se traiesca si inflo- 
resca sub ori-ce impregiurari, cumu diceai d-ta odata."

De pe campulu de resbelu.
(Corresp. part, a „Gaz. Trans.")

Verbiti’a, 10 Dec. st. v. 1877.
.... Inamiculu este distrusu. O parte din armat’a 

ndstra s’a intorsu in tiera inca de eri, restulu va remaue 
aci in Bulgari’a pana la o definitiva hotarire. De trei dîle 
am parasitu Pievn’a si me aflu in Verbiti’a. Cuartirulu 
generalu romanu va pleca in cateva dlle de aci la Lom- 
Palanka, unde se va stabili. De aci apoi armat’a romana 
va opera contra Vidinului, deca pana la ajungerea nâstra 
acolo diplomati’a nu va luâ cumva o direcțiune mai 
spre pace.

Trupele sunt pornite deja de 4 dîle spre Rahov’a si 
Vidinu, noi inse din causa, ca zapad’a ne-a apucatu aci, 
mai adastamu pana pe luni câ se se mai faca pirte, câ se 
potemu porni totu t" Zapad’a care cade dî si n6pte
de 4 dile este pana ..... Viscolulu si gerulu este asia
de teribilu, incatu moru omenii si vitele iu drumu.

Sermanii prisonieri turci, a caror’a sorte fu atatu de 
cruda, moru in modu spaimantatoriu de frigu si fome fora 
de a li se pote dă ajutoriu. Dela Pievn’a si pana la Ni- 
copoli, pe unde trupele ndstre ii escorteza, cadavrele loru 
au baricadatu drumulu. Caus’a este, ca sunt goli sermanii 
si flamandi si puțini din ei ajungu la prim’a stațiune, unde 
li se pdte dâ hrana si adapostu. Mai nu credu, ca jume- 
tate din ei potu ajunge la loculu destinatiunei. Miseria 
completa! Ddca a-’ti pote vede acest’a miseria, apoi de 
siguru ca v’ati formâ cu totulu alto idei de omenire. Acei’a, 
cari au scapatu de gldutie si potu dice: „Ddmne ajuta!", 
moru acuma de fome si de geru. Cu unu cuventu, câ se 
ve poteti imagină trist’a acest’a situatiune, ve spunu, ca 
retragerea- lui Napoleonu peste Berezin’a si trecerea lui 
Bourbaki peste Alpi in Elveti’a abia a avutu momente mai 
iufioratârie câ acele, cari se desvdlta iuaintea ochiloru noștri. 
Pe unu arapu gentilu in feliulu seu l’amu redicatu diu 
zapada si redandu-i vieti'a, ’lu tienu la mine câ servitoriu. 
L’am imbracatu si 'mi este forte recunoscatoriu, incatu nu 
credu ca se va mai deslipi de mine. . . Cu alta ocasiune 
mai multe.

M. S. Domnitorlulu a adressatu dlui ministra 
ala culteloru si instructiunei pablice urmatdri’a 
scrisâre :

Domnule ministru !

Amintirea sacrificieloru, ce armat’a si națiunea au 
facutu si făcu iu cursulu acestui resbelu pentru a consolida 
vechi’a temelia a independentiei scumpei ndstre patrie, nu 
trebuie nici odata se pera din mintea si din sufletulu gene- 
ratiunei nostre si a celoru ce ne voru urină. Dorinti’a Mea 
este, câ după terminarea luptei ce am intreprinsu, ministe- 
riulu, in capulu carui’a te afli, se ingrijesca a se publică o 
istoria a acestui resbelu, care, respandinduse in poporu, sa 
arate tuturoru devotamentulu fora margini, jertfele eroice, 
pe cari tier’a si oștea le-au desfasiuratu spre a asigură 
bunulu celu mai scumpu pentru națiunile, cari au vointi’a 
si poterea de a trai, Neatarnarea.

Spre acestu sfersitu Eu punu la dispusitiunea minis
terului instructiunei publice sum’a de 5000 lei noui, care 
se va oferi câ premiu celei mai bune scrieri populare de 
acestufeliu de o comissiuue competenta, ce se va numi si 
după unu anume programu ; er’ oper a premiata se va ad
optă in scălele ndstre publice, pentru-că tenerimea se afle 
intr’eus’a' frumdse invetiaminte, nobile si patriotice esemple.

Bucuresci, 29 Decembre v. 1877.
C A R O L U.

I)in comitatulu Solnoeu-Doboe’a, 29 Dec. 1877.

(Cumu stamu, cumu ne afla mu? 
alegerea membriloru municipali, 
restauratiunea, arestarea romani- 
loru, confiscarea bibliotecei socie
tății de lectura Sincaiane, urmă
rile si impressiunea după caderea 
P 1 e v n e i!) — Respunsulu la întrebări ar’ potd 

fi scurtă, câ se esprime totulu „numai bine 
du“; insefiind-ca nu apartienemu consorțiului pes- 
simistiloru desperați, nici optimistiloru aventuriosi 
ne vomu incercâ a face o ic6na modesta despre 
relatiunile ndstre cu preferintia politice, si altele 
din cele indicate. Premitu inse, ca publicul u ro
manu, dedată odinidra se audia despre activitatea 
ndstra si suferindele poporului romanu, se nu 
alunece a crede din caus’a tacerei ndstre indolun- 
gate, ca ddra noi neamu retrasu de pre aren’a 
lupteloru, si ca amu sacrificată prin letargia si 
apathia interessele naționali ale poporului romanu ; 
din contra, se fia convinsu, ca tacerea ndstra a 
fostu orecalculata, câ se lasamu terenu libera 
adversariloru noștri politici, câ se’si p6ta juca caii 
neconturbati pana la saturatu, câ asia se se deștepte 
despre o parte si cei orbi dintre ai noștri, cari 
mai ambla cu doi bani in trei pungi, despre alta 
se se convingă si temerarii adversari, ca ei nu 
voru mai potd folosi poporulu romanu de instra- 
mentu orbu, după ce pocalulu am arați uni loru s'an 
implutu prin tutoratulu volnicu si violentu, si prin 
procedur’a necorecta de a ignoră de totu pre acelu 
factoru romanescu, care nurnera 3/i parti din locui
torii, posiede inca 3/5 Pai'ti din teritoriulu acestui 
comitatu cu 210.000 suflete, si care adi numera- 
darulu domnului-mai multi inteligenti independenți 
in loculu pretorialu Desiu, si in giurulu lui.

De presentu stamu sub inpressiun a restaura- 
tiunei municipale, alegerile membriloru represen- 
tantiei comitatului, si ale functionariloru pentru 
administratiunea politica, care tocma decurge. Co
mitatulu acesta după prescrierile legei nurnera 
422 de membrii, seu representanti muuicipali, 
Dintre cari 211 cu votu virilu, si 211 aleși. — 
dintre virilisti avemu numai 17, ni ena dâra in 
interessu câ se putemu fi representati? macara prin 
membri aleși in representanti’a municipala. — 
Maghiarii inse, câ se ne faca deplinii impotenți, 
sdu câ după dorintiele loru si inviatiunile supe- 
ridre se ne stdrga de totu din numerulu celoru vii 
intru folosirea drepturiloru politice, tienura con- 
ferintie preste conferintie, făcură la planuri, câ 
prin poporulu romanu se se aldga esclusivu ma
ghiari pentru represensantia, — pardonul ei ne 
oferiră prea gratiosu si noue vreo 25 de membri 
romani după chipulu loru, tipăriră pentru flacare 
cercu alegatoriu siedule galbine, si acele ex ofta 
le distribuira de timpuriu si alegatoriloru romani, 

înainte de alegeri inse compusera asia cer
curile de alegere, câ comunele curatu romane cu 
unu numeru mai mare de alegatori se întreprindă 
calatorii in depărtare si pana la 20 de chilometri 
firesce desculți si cu straiti’a gola, ca darea cea 
mare, si impositele cele grele le au golitu straiti’a 
si iau descultiatu, — ddca ve trebuie dovedi ? în
trebați pre pelarii din Desiu, cate parechi de 
opinci vendu la terguri, sdu uitative la facerea 
drumurilor,u, cati lucra in tempuri reci, si ghia- 
tiose incaltiati ? asia d. e. comuna Chiuesti fu in- 
trunita cu Ocn’a Deși ului, era Mogogia cu Re- 
teagu. etc.

Fagia cu aceste procederi iloiale, si injuste, 
inteliginti’a romana ’si imparti siedulele albe, 
caracterisatdre de pace, buna intielegere, ecuitate, 
si dreptate, numai in dilele din urma cu o iutidla 
electrica; Lauda inteligintiei din afara, ca aceste 
siedule le dedura in schimbu cu cele galbine ale
gatoriloru romani, incatu le au iertată tempulu.

Resultatulu a fostu — pre langa tdta pres- 
siunea oficiosa, — ca numerulu membriloru aleși 
cu alu virilistiloru trecu preste 100, — poporulu 
condusu de inteligiutia inersb flamendu, si des- 
cultiu, dhra cu voia, si anima romana la urna, — 
incatu pe fabricanții sieduleloru galbine era sei 
cuprindia frigurile de a patr’a di! cari de comunu 
dureza cate unu anu intregu. Atragemu asupra 
acestui punctu atențiunea d. Petru Muresiauu es- 
primendune fația cu observatiunile s’ale din Nr. 
87 alu Gazetei regretulu, ca in Becleanu a lipsitu 
ori-ce conducere din pantea romaniloru, cu tdte ca 
si acolo li s’au tramisu siedule albe.

Adversarii poporului romanu inse iute se 
reculesara, si ei dispunendu de poterea oficidsa, dis- 
cretionaria, cautara mai antaiu in persân’a d. 
Iosifu Pred’a et compania cate unu romanu ser
vita, cari inșii se reclameze in contra alegeriloru 
din cercurile curatu romane. Pe temeiulu acestora 
reclamatiuni si fara motive inca nimiciră alegerile 
in trei cercuri cu 22 aleși si suspeusera verifi
carea celoru 12 aleși, cu totulu 34. cu scopu numai 
câ se-i impedece de a participă la restauratiunea 
si alegerea functionariloru. Acdst’a procedere a 
comissiunei verificatorie, si revediatdrie scandalisâ 
din pune,tuta legalității chiaru si pe unii maghiari, 



intre cari d. advocatu Lăszai Lâszlo cerundu des- 
lucire facil propunerea, se se depună actele spre 
pertractare. Aceasta propunere bine motivata fii 
spirijinita de d. Andreiu Mânu si alti dintre ro
mani, dăr’ fația cu maiori ta tea prepotenta fara 
efectu, — si asia se decretă o alegere noua in 
acele cercuri, in cari nouii judi processuali maghiari 
voru iucercâ tote spre a impedecâ alegerile ro- 
mauiloru. Vederemo! Speramu inse, ca poporulu 
romanu si cu acăsta ocasiune va fi la culmea 
chiamarei sale, si nu se va lăsa a fi sedusu, nici 
prin promissiuni nici prin intimidări.

Fația cu alegerile funcționaiiloru inteliginti’a 
locale din Desiu representata prin d. Gabr. Mânu 
A. Munteanu, si M. Bohatielu recercă in preser’a 
alegeriloru in 26 Dec. pre d. comite supremu bar. 
Desideriu Bânft’i, că se fia la candidare si alegeri 
ecuitabilu si cu consideratiune si la romani, ac- 
centuându, ca romanii pe teritoriulu comitatului 
formăza unu factoru prea insemnatu din ori care 
punctu de vedere si care nu se p6te ignoră fara 
a lovi in interessele generali ale poporului ro- 
rnanu, — si predandu-i unu conspectu alu romani- 
loru calificați dădu spressiune dorintiei, că dintre 
7 judi processuali se se candideze si se se alăga 
macaru doi inși, aceast’a o sperădia cu atatu mai 
multu, ca-ci inainte cu 6 ani sub presidiulu d. 
Carolu Torma inca s au alesu 3 inși, — poftiră 
totodată numitii representanti, că langa fiacare jude 
processualu maghiarii se se alega cate unu ad- 
junctu romanu, că subjude, — afara de alte posturi 
in gremiu. — D. comite supremu respunse la 
aceste francu, si categoricu fara siovaire, ca fac
tori de naționalitate romana nu recunoscu, si ca 
posturi de judi processuali nu păte deferi romani
loru, — promise inse iu gremiu postulu de pre- 
siedinte la sedri a orfauala, unu postu de assessoru 
la aceeași, si de doi vicenotari — ăra din afara 
unu singuru postu de adjuncta. Ce a promisu d. 
comite supremu a si efectuîtu si aceste posturi 
se deferiră romaniloru.

Trecundu in catuva la persăne d. comite su
premu făcu cunoscutu, ca pentru cerculu Lapu- 
siului ung. va candidă de jude processualu pe 
Gyârfâs Ferencz — comisariu catastralu. La a- 
căst’a i se respunse si i se impartasi dorinti’a, că 
după ce dela an. 1867 acelu cercu a fostu ad- 
ministratu totu numai de judi processuali maghiari, 
ăra — acesti’a prin reau’a administratiune, împilări 
si defraudari —■ cu esceptiune carora se cuvine 
— au adusu poporulu la sapa de lemnu, ar’ fi 
consul tu si ecuitabile, că se se ofereze administra- 
tiunea acestui cercu unui romanu că A. Medanu 
etc. obiectanduse in contra lui Gyârfâs, ca pe 
langa t6ta calificarea s’a' scientifica elu a datu 
probe învederate că tutoru comitatensu despre ne- 
capacitatea s’a si pentru unu asemene postu in 
sistem’a domnitoria. D. comite supremu reflecta, 
ca tocma pentru aceea se va alege Simionu Cor- 
podeanu langa Gyârfâs, — că cela se lucre si 
pentru siefu, ăra de Gy. are lipsa acolo si din 
alte puncte de vedere ! amu intielesu, si intiele- 
gemu, după cumu credemu, ca spre a impedecă 
desvoltarea simtiului natioualu romanu, — spre 
aperarea interesseloru pure maghiare fașia cu ro
manii ? etc. Alegerea functionariloru dăr’ se re- 
alisă si efectuă după voi’a d. siefu. Dorimu că 
d. comite supremu se nu fia insielatu in sperantiele 
avute fația cu calificarea celoru aleși; dorimu 
că dlui comite supremu sei succăda a costringe si 
pre vice-comitele realesu Szavadi se observe ărele 
oficiose, se nu fia siliți possessorii cei mari cu 
tieranii serentoci de o potriva a așteptă afara in 
frigu.,sosirea d. vice-comite la cancelaria; dorimu 
sei succăda a •coristringe personalulu respective pe 
d. vice-comite, că plansorile poporului seracu se le 
iă la protocolu, si se nui îndrepte la advocati; 
dorimu că cu totii se lucre cu acea deferintia si 
diligintia laudabila că insusi d. comite supremu!

In contra candidarei făcute de comissiune d. 
advocatu Gregoriu Stetiu după ce a premisu unele 
motive bine alese facîi urmatori’a propunere : „Con- 
gregatiunea c.omitatensa se pro
nunția protocolar minte, ca comis- 
siunea candidatăria nici dorintiele 
concurentiloru nici opiniunea pu
blica nu au respectat’o si ca modulu 
candidarei nu corespunde aștepta- 
riloru motivate ale congregatiunei 
representative." Acăst’a propunere o com
bătură doi maghiari, si o sustienura si sprijiniră 
d. adv. Andreiu Medanu, A. Munteanu, G. Mânu 
si Lad. Esztegar armenu. La votare maioritatea 
o respinse, dăr’ ea a trecutu la protocollu că 
testimoniu pentru viitoriu.

Conversatiunea dloru supranumiți cu d. co
mite supremu trecu si la alte cause delicate po
litice, intre altele i se atrasă atențiunea ' dlui co
mite supremu asupra arestariloru unoru docenți si 
altoru romani inocenți incriminați de turburători, 
si emisari, precumu din investigatiunile decurse 
s’a si comprobatu. Aceasta procedere se stigmati- 
să de iloiala, necorecta fașia cu poporulu romanu 
atatu de iubitoriu de pace, liniște, si atatu de rab- 
datoriu, observanduse, ca ar’ fi mai consultu a de- 
latură irritatiunea, decatu a-o provocă etc. La 
tăte aceste d. comite supremu a reflectatu, că asia 
crede si dsa, ba i-a spus’o si respectivulu jude pro
cessualu, că incarceratulu Atanasiu Giurgiu docentu 
in Strimbu aru fi inocentu, si ca deja e si pusu pe 
picioru liberu, dăr’ regimulu nu păte suferi faime 
despre posibil’a intrare a russiloru in tiăra. Ap hi 
trecu la motivulu ca si societatea teologiloru din 
Gherl’a a facutu si tramisu adressele la Cernautiu 
(la societatea Arborosa ?) si asia au fostu silitu a 
tramite unu comisariu investigatoriu si la Gherl’a, 
care duna cumu scimu a si conflscatu biblioteca 
societății Sincaiane a teologiloru de acolo. Mai 
aduse d. comite supremu si alte cașuri inainte, 
speciale dela Coasiu etc. — candu adeca se aduna 
doi, trei inși intro cârciuma si vorbescu despre ce 
au auditu dela cutare si cutare s. a.

Cu privire la aceste relatiuni delicate politice 
intrebamu, ce dauna păte fi pentru statulu ma- 
ghiaru, său pentru monarchi’a, dăca poporulu ro
manu inca e incunosciintiatu -- mai multu.prin 
maghiari decatu prin cărturari romani — că in 
Orientu curge unu resbelu infricosiatu intre russi, 
romani, si intre turci ? Maghiarii au fostu coi 
d’antei, cari au bucinatu printre poporulu romanu, 
ca frații loru turci au batutu, si au sfermatu ar- 
mat’a aliata chrestina russo-romana la Plevn’a, si 
adi mâine va fi vaiu si de romanii de aici. Si 
ăre in Lapusiulu ung., Reteagu, Bechleanu, Desiu 
etc., pe unde sunt tărguri de tiăra si de septemana, 
nu maghiarii au politisatu totu numai despre res
belu ? Apoi dăca unu bietu de romanu spariatu 
de cele ce a auditu dela maghiari despre Plevn’a 
a mai întrebata si pe preotulu si docențele din 
satu: ca ce dîce si Gazet’a? dreptu este ca turcii 
sunt frați cu maghiarii si acesti’a cu ceia ? si 
dreptu e ca turcii au sferimatu pe russi si romani 
la Plevn’a ? — E crima politica in contra statului 
dăca i se comunica si poporului cate o veste din 
„ Gazeta “ si „Telegraphu" ?

Si dăca maghiarii au provocatu atențiunea po
porului romanu la resbelulu ce decurge, ce ve 
mirați acuma, ca in tote comunele dela copii de 
7 ani pana la septuagenari cu totii sciu, ca dieu 
e adeveratu, ca russii si romanii au cuprinsu 
Plevn’a si au prinsu pe Osman-pasi’a cu toti 
turcii, incatu din taber’a paganiloru cu semiluna 
nici unu turcu n’a scapatu? Ge ve mirați, dăca 
poporulu chrestinu romanu face la cruci si mătănii 
de bucuria, si din multiamita catra Dumnedieulu 
chrestiniloru, ca a dăruita ajutoriulu seu si biru- 
intia asupra barbariloru turci! dăca representantii 
regimului au doritu a priori a astupă gur’a po
porului romanu se nu vorbăsca despre intemplarile 
din Orientu, trebuiâ se inchidia pe toti maghiarii, 
cari au vorbitu printre poporulu romanu despre 
resboiulu orientalu, si numai după aceea se iă pe 
romani la respundere. Altcum prefaca acuma iu- 
tregu teritoriulu comitatului intr’unu singuru a- 
restu, său macaru redice o temnitia, fia si de 
nuiele, catu palatulu de espositiune dela Vien’a său 
Filadelfi’a, se păta infundă in ea- celu pucinu 
100.000 de romani, cari implăra săr’a si dimineti’a 
ajutoriulu si învingerea armeloru chrestine asupra 
celoru pagane ! — Dăca inse veți ignoră astfeliu 
de vorbiri va remană totulu in liniște, ca-ci in 
urma voru tacă cu totii! Argus.

ZD î ■v e x s e.
— („Reuniunea femeiloru romane 

din Brasiovu") arangăza in 14/26 Ianuariu 
1878 in „sal’a Redutei“ de aci unu baiu in fa- 
vorulu fondului pentru ajutorarea fetitieloru serace. 
De ărece scopulu ce-lu urmaresce acăsta Reuniune, 
este, că, marindu-si fondulu se infiintieze si aju
toreze ' catu se păte mai multe scăle, in care fe- 
titiele romane serace se păta primi o crescere si 
o instrucțiune raționala romana, avemu tăta sper- 
anti’a, ca publiculu romanu va dă unu sprijinu 
caldurosu acestui institutu filantropicu: Brasiovu, 
25 Decembre 1877. Comitetulu arangiatoriu: Dr. 
P. Cioranu, Iul. Filipesculu, I. Munteanu 
St. M i h a 1 o v i c i u.*)

*) Oferte binevoităre se primescu de Iul. Filipesculu 
professoru si se voru publică in „Gazet’a Transilvaniei “.

— (Mărtea lui Victoru Emanuelu) 
fiindu notificata guvernului romanu ministrulu de 
esterne Cogalniceanu s’a grăbită a tramite baronu
lui de Fav’a, agentu diplomaticu si consulu gene- 
ralu alu Italiei urmatărea scrisăre: „Domuule 
agentu! C’unu simtiu profundu de dorere amu 
primitu trist’a nuvela a mărtei Maj. Sale regelui 
Victoru Emanuelu. Perderea acăst’a nu lovesce 
numai Itali’a, care plânge in elu pe regele seu prea 
iubitu, ci pe intrăg’a Europa, care lu admiră si’ lu 
respecta că pe unu modelu alu celoru mai înalte 
virtuti naționale, si cu deosebire pe poporulu ro
manu, caruia, de multu, ei placea a consideră si 
a veneră in elu pe binefacatoriulu seu si pe poter- 
niculu garantu alu esistintiei sale politice. Veuu 
in numele guvernului romanu a presentâ guvernu
lui italianu, in persăn’a D-văstre, expressiunea in- 
tristarei universale produsa in Roinani’a prin a- 
căst’a nenorocire atatu de neprevediuta, prin mărtea 
acăst’a prematura, si a ve cere permissiunea de a 
associâ doliului Italiei scăldate in lacrimi regretele 
dorerăse ale bunei sale sorori, Roinani’a. Primiți 
s. c. 1. — Cogalniceanu."

— (Cumutratăza romanii p e ră
ni t i ?) După catu scimu noi, atatu ranitii romani, 
catu si cei russesci sunt cautati in ambulantiele si 
in spitalele din Romani’a cu-o rara ingrigire si 
conscientiositate. Ranitii oficieri russi spre esemplu 
nu mai sciu cumu se multiumăsca de escelent’a 
cautare ce-o intimpina la romani. Este cunoscutu 
de alta parte, ca damele romane, conduse de M. 
S. Dămn’a, cu cea mai mare promptitudine au ofe
rita servitiele loru pentru îngrijirea ranitiloru. Cu 
tăie aceste ăca ce scrie unu corespondenta specialu 
alu turcomanului „Pester Lloyd" din Bucuresci: 
„Trenurile lungi, cari sosescu pe fi care di cu 
răniți russi, mare parte inse si romani, abia potu 
escitâ curiositatea poporatiuuei. Se nu credeți, ca 
ămenii p’aci ’si arata compătimirea prin vorbe si 
fapte că in alte tieri, unde se intrece unulu pe 
altulu, de a aduce unu micu servitiu celoru ce au 
fostu răniți in lupta pentru onărea si iudependen- 
ti’a tierii. Lumea se uita la trenurile sanitare 
numai că la ceva estraordinariu. Pe răniți ii dau 
apoi josu din vagăne, dăr’ nu se gasesce nimenea, 
care se dă macaru unu paharu de apa celoru ce 
suferu sub ranele loru cumplite. Adeveratu, ca fie
care a contribuita cevasi in favorulu ranitiloru si 
ca liberalitatea este o virtute, care caracterisăza 
națiunea, dăr’ mai multu se nu ceri dela valachu 
se nu astepti dela elu, mai cu săma că se’si ăsa 
din pasiu, se se derangeze in ărecare modu." — 
Princes’a Elisabet’a a premersu cu esemplulu intru 
cautarea ranitiloru, dăr’ afara de cateva dame din 
aristocrația nu a mai urmat’o nici un’a nicairi 
s. c. 1." — Reau’a tendintia a scriitoriului, care 
nu mai scie cumu se vorbăsca si de reu asupra 
romaniloru, se cunăsce din aserțiunea cutezatăria, 
ca poporatiunea romana nu ar’ intimpină pe ra
nitii proprii nici macaru c’unu paharu de apa. Sei 
spună conaționalii sei, nemți său jidani ce voru fi, 
ca ăre cumu vine, ca ei nu au moritu de făme in 
tiăr’a, in care ’si-au luata refugiu cu straiti’a găla. 
Negresitu ca numai liberalitatea cea mare a po
porului romanu, pe care trebuie ca a simtit’o si 
corespondintele, ca-ci altfeliu cu greu ar’ lauda’o. 
a facutu acăst’a minune. Dăr’ liberalitatea fația 
de strainulu golanu si flamandu se numesce in tăta 
lumea ospitalitate. Nici unu calatonu prin Roina
ni’a nu a potutu se nu recunăsca, ca romanii po- 
sedu inca in mare gradu virtutea ospitalitatii. Si 
prin ce semnu esterioru se manifesta mai antaiu 
acăst’a virtute rara in dilele năstre, dăca nu prin 
oferirea unui paharu de apa calatoriului obosita si 
setosu ? Astadi inca se observa in Romani’a datin’a 
generala de a presentâ ăspelui ce vine indata dul- 
cetiuri si apa rece său ărn’a mai cu săma tiuica 
(rachiu) si cafea năgra c’unu ciubucu său cu-o 
sugara. Cumu s’ar’ potă dăr’ crede, ca in ca- 
pital’a unei tieri că acăst’a se nu se afle nici 
unulu, care se dă bietiloru răniți, ce sosescu la 
garele diferite, macaru unu paharu de apa ?

— (Decorarea regimentului 13.) 
Cetimu in „Dorobantiulu" : Astadi 31 Dec. v. 
pe la ărele 101/2 de di Mari’a S’a, — înconjurata 
de cas’a-i civila si militară, de duii miniștrii si de 
mai inulti oficieri superiori si inferiori din garni- 
săna — a primitu in sal’a Tronului dra- 
pelulu bravului regimentu alu 13, compusu din 
dorobanți de Iassi si Vaslui, din cari doue plutăne 
insoțiau drapelulu chiaru in sal’a tronului. Mari’a 
S’a a decorata drapelulu cu „Stău’a României", 
precumu si pe unii sergenți si soldați, laudandu-le 
bravur’a si urandu-le petrecere buna pe la cami- 
nuri. Detasiamentulu cu drapelulu se det.e 



josu in fați’a Palatului, unde ’lu așteptau toti 
corniștii si tobosiarii regimentului, gard’a naționala 
cu arin’a in presentare si unu numerosu publicu. 
Detasiamentulu se asiediă in linia de bataia, pre- 
sentă arm’a pentru drapelu si apoi plecă, din cur
tea palatului, indreptanduse spre casarma, de unde 
luandu si restulu regimentului, câ la vreo 700 
dorobanți, plecara la gar’a Tergovistei pentru Iassi. 
In curtea palatului drapelulu a fostu incununatu 
de unu domnu din publicu cu-o guirlanda frumdsa. 
Tienut’a dorobantiloru eră, marțiala. Toti erau de
corați, cei mai multi cu „Virtute militară", unii 
cu „Steau’a României" si alții cu amendoue si cu 
„Sf. Greorge". Se dice, ca Mari’a S’a a datu con
gediu intregului regimentu 13 pentru vreo 3 luni.

— (H o r ’a Curcanilor u.) Cetitoriloru 
noștri le este cunoscutu. ca poporulu din Romani’a 
numesce pe bravii dorobanți cu predilectiune „Cur
cani", dela pdn’a de curcanu ce-o p6rta pe că
ciulă. Nu de multu unu drecare caporalu Parjolu, 
totu „Curcanu", a publicatu in „Resboiulu" din 
Bucuresci o poesidra fdrte caracteristica, numindu-o 
„Hor’a curcaniloru". Ea suna asia:
F6ie verde de stejaru !
Nu mai am de turcu habaru; 
’L’am impinsu d’a duriti’a
Catu colo din Griviti’a. —

Iec’ asia si er' asia !
Gu atatu nu s’a ajunsu : 
’L’am mai friptu si’l’am mai tunsu, 
Unde curge Dunarea,
La cetatea Rahov’a. —

Iec' asia si er’ asia !
Turculu fuge, — vai de elu!— 
Eu in gdna după elu !
La Palanka a fugitu,
Si acolo ’l’am nimeritu. —

Iec’ asia si er’ asia !

Unde-am fostu siunde-am datu, 
Turculu nu s’a mai miscatu ; 
Colo in Plevn’a sugrumatu, 
Osman-pasi’a s’a predatu, — 

Saracutiu de maica s’a !
Si pe riu si pe uscatu 
După plăcu am inhatiatu;
Vasu turcescu in fere incinsu, 
Totu in tiendari’ti ’l’am stinsu.

Iec’ asia si er’ asia.
F6ie verde de stejaru !
Nu mai am de turcu habaru ; 
Ieca birulu ce’i vomu dă
De acumu pururea. . .

Iec’ asia si er’ asia !

R e s b e I u I u.
După capitularea armatei turcesci dela Slpc’a 

unde au fostu prinși celu puținu 18.000 turci, 
russiloru le sta drumulu deschisu pana la Adria- 
nopolu. Armata turcdsca nu se mai afla intre a- 
cdsta cetate si Balcani care se cuteze a le contrastă,. 
In 10 Ianuariu st. v. russii au ocupatu Enizagr’a 
si Tatarbazardjik, populatiunea turcdsca fuge in 
massa din Adrianopolu ? Filipopolulu este amen- 
intiatu de catra coldnele russe.

Turci’a este desperata, ea vede, ca resistintia 
nu-i mai pdte folosi nimicu si cere dela Russi’a 
unu armistițiu. Acdst’a se vede, ca nu-e aplecata 
a concede unu armistițiu inainte de a se stabili 
preliminariile de pace. „Montags-Revue" oficidsa 
din Vien’a scie 6r’ se ne istorisdsca despre nesce 
conditiuni de pace, cari le ar’ fi cerendu Russi’a. 
Punctulu primu ar’ fi recundscerea independintii 
României, „fora a fi proclamatu inse de regatu". 
Clausul’a acdst’a e cevasi cam ridicula, ca-ci procla
marea de regatu nu depinde nici dela Russi’a, nici 
dela Turci’a, ci in prim’a linea dela romani insesi.

Impresnrarea Vidinului de catra armat’a ro
mana va fi pdte pana acuma unu fapta complinitu. 
Ataculu indreptatu de trupele romane in contra 
positiuniloru dela Nazir-Mahala si Vidbol s’a fa- 
cutu cum scrie „Rom." printr’o mișcare de incnn- 
giurare; lupt’a a fostu scurta si numai de ar
tileria. Cei 2000 turci cari se intarisera 
cu 4 tunuri in acele positiuni au fostu siliți se le 
parasdsca si s’au retrasu in fuga la Vidinu. Tru
pele romane au ocupatu positiunile si-au gasitu in 
ele multe bagagie si munitiuni părăsite de turci. 
Serbii luandu cetatea Nisiu, au gasitu acole multe 
tunuri si munitiune. — Muntenegrinii au luatu 
cetatea Antivari cu 15 tunuri si 2000 pusei fa- 
cundu totodată 1400 prisonieri.

u^.ju.torie pentru, reuniți.
Temisidr’a, in Decembre 1877.

Oferte pentru ostasii răniți din Romani’a.
Colectanta : Iuli’a Rota riu n. Dreghiciu in 

T i m i s i 6 r ’a. (Colect’a Nr. 1.)
Din T i m i s i o r ’a : Dn’a An’a Marianescu 5 fl., 

Bert’a Porutiu 5 fl., dlu M. Dreghiciu 5 fl., N. Rancu 
5 fl., T. E. R. 1 fl., 0. 2 fl., M. Ungurianu 1 fl., dn’a 
E. V. 2 fl., Luc’a P. Calaceanu 5 fl., Iacobu Marianu 1 fl., 
Micu Marinu 7 fl., D. M. N. 1 fl.

Din St. -Mihaiulu rom. anu prin dn’a E u f r o- 
sin’a Secosianu oferitu : Eufrosin’a Secosianu 1 fl., 
Moise Topla 40 cr., Iosifu Iurma 10 cr., Const. Teritia 
20 cr., Const. Lari 20 cr., Const. Cojocariu 30 cr., Pavelu 
Micu 10 cr., Iosifu Voica 20 cr., Moise Terziu 20 cr., 
Iosef’a Neumann 40 cr., Vichentie Surdu 20 cr., Mari’a 
Surdu 20 cr., Eugeni’a Surdu 20 cr., Alecs. Christin’a 
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28 cr., SchCffer 40 cr., Damaschinu Brinzeiu 10 cr., Petru 
Bainu 20 cr., Const. Petcu 40 cr., Uie Carabasiu 10 cr., 
Eftimie Trailescu 20 cr. S u m ’a 6 fl. 8 cr. v. a.

Din T i m i s i 6 r ’a : Dlu P. M. 2 fl., Victori’a 
Maxin 50 compresse mici, 20 compresse mari, 20 fasii 
panza vechia, 9 fasii chifonu, 16 triangule, 20 cercefuri 
ă 28 met, 300 grame scame ; Mari’a Popu 1 perina, 1 
acoperementu ; Iosifu Petroviciu 1 fl. ; Augusta Belu 4 fl.; 
Corneli’a Cosiariu 5 fl., Helen’a Ciobanu 3 fl., Amali’a Di- 
mitrieviciu 1 fl., Mari’a Barbu 2 fl., 14 fasii, 18 dekagr. 
scama ; Hevelina Andreeviciu 1 fl. ; An’a Dogariu din Aradu 
100 dgr. scame; Georgiu Dogariu 5 fl. ; dsidr’a Seculiciu 
15 dgr. scama.

Din Chiseteu prin dn’a Emili’a Cada riu au 
contribuitu : Emilia Cadariu 5 fl. si 80 gr. scama, Ioanu 
Moise 2 fl., Nicolau Grozescu 1 fl., Elen’a Siepetianu 2 fl., 
Lucianu Siepetianu 1 fl., „Corulu vocalu alu plugariloru din 
Chiseteu" 2 fl., E. Cholsky 50 cr., Iulian’a Cadariu 50 cr., 
Sofia Cadariu 2 fl., Moritz Husserl 2 fl., Danielu Stanco- 
viciu 50 cr., Hammer Ignatz 30 cr., Dimitrie Gerda 1 fl., 
Georgie Stanu 30 cr., Isacu Șaman 30 cr., Iacobu Loven- 
feld 1 fl, Weinberg 50 cr., Wanderliik 50 cr., Klaub 
50 cr. S u m ’a 22 fl. 90 cr. v. a.

Din Beregseu prin dn’a Emili’a Andreescu 
au contribuitu : Emili’a Andreescu 2 fl., 8 fasii, 80 dgr. 
scame ; ved. Laven’a Clecanu 50 cr., dsior’a Gisel’a Clecanu 
50 cr., 16 dgr. scame; dn’a Christin’a de Vuceviciu 30 
dgr. scama; Epitropi’a bisericesca 3 fl., Emericu Andreescu 
1 fl. S u m ’a 7 fl. v. a.

Din M o s n i t z ’a prin dsior’a Elis’a Cernetiu 
au contribuitu : Dn’a Dominica Cernetiu 1 fl., V. Cernetiu 
1 fl., P. Martinu 1 fl., V. Matheoviciu 50 cr., Lazaru Simu
1 fl , dn’a Mari’a Cernetiu 1 fl., dn’a Emili’a Calin’a 50 cr., 
V. Iovanutiu 1 fl., Mari’a Cresmariu 40 cr., Iconia Cres- 
marin 40 cr., Persida Cresmariu 20 cr., Sofi’a Belintianu 
30 cr., Persid'a Belintianu 30 cr., Elis’a Cernetiu 26 trian- 
guri, 10 fasii, 26 compresse, 42 dgr. scame. S u m ’a 8 fl. 
60 cr. v. a.

Din L u g o s i u prin dlu advocatu C o r i o 1 a n u 
B r e d i c e a n u au contribuitu : Georgiu Albulescu econ. 
din Novriucea 10 fl., Ioanu Albulescu econ. Novincea 5 fl., 
Petru Pintea, invetiat. din Novincea 1 fl. 50 cr., Georgiu 
Darabantiu 1 fl., Petru Albulescu din Novincea 1 fl., Tibe- 
riu Grachu'Brediceanu 2 fl. 50 cr. S u m’a 21 fl. v. a.

Din T i m i s i 6 r ’a : Florea Bozganu, advocatu din 
Becichereculu-mare 3 fl. Prin Isai’a Cioca, parochu din 
Hodoni 2 fl. 40 cr., 77 dgr. scame (contrib. Nenumiti), 
„Maica Paraschev’a11 6 camasi, 2 ismene, 6 lepedee pauza 
noua in pretiu de 22 fl. v. a., P. Rotariu, adv. 10 fl., 
Mihaiu Ionescu, scolariu 30 cr., Iuli’a Rotariu 50 de fasii 
diferite de panza, 52 compresse, 4 trianguli, 31 grame de 
scame; Ciucianu 1 camasia de flanelu, 1 par. de ciorapi. 
Suma: 229 darabe compresse, 135 darabe fasii, 789 
dgr. scame, 145 fl. 28 cr. bani.

In c o 1 e c t ’a N r. 2 :
Din I e b e 1 i u prin invetiatoriulu Vasiliu Ciut’a: 

Al. Ioanoviciu, protop. 2 fl.; Vas. Ciut’a, invetiatoriu 1 fl.; 
Teodor’a Ciuta 50 cr. Următorii școlari cate 5 cruceri:
C. Carsiovanu, I. Balan, D. Zlatariu, P. Mada, I. Bobosiu, 
G. Chie, T. Sipetianu, D. Murgea, Ars. Dina, I. Groza, G. 
Lifa, I. Loichitia, I. Matiu, I. Iencula, M. Stupariu, G. 
Dina, S. Zlatariu, Eft’a si Paraschiv’a Marcheze, I. Loi
chitia, Moise Grecu, I. Margita, I. Secara, I. Cică, D. Loi
chitia, I. Laica, Petru Daju, D. Canu, I. Iile, D. Loichitia,
D. Albu, I. Albu, P. Buibatiu, Ventila Gornicu, I. Laru, 
I. Beslia si S. Dina ; Ioanu Dina mare 15 cr., G. Albu, 
P. Blidariu, I. Radulescu, Ioanu Dina micu si Mih. Ciuta 
cate 10 cruceri; I. Blidariu, Tr. Tusianu si Eft’a Capitanu 
cate 8 ci.; I. Chie mare 6 cr. = 6 fl. 30 cr.

Din L i g e d u prin dlu G. N i c o 1 a e v i c i u insusi
2 fl., N. Lengeru 1 fl„ I. Nicolaeviciu 1 fl., Danil’a Cere- 
gutiu 1 fl., N. Bozsin 1 fl., I. Vulcauu 5 11., Iulcea Nico
laeviciu 2 fl., I. Giba, M. Alecsandru, Gig’a Ceregutiu, S. 
Nicolaeviciu, D. Iulian’a Nicolaeviciu, Iul. Lengeru, I. Tie- 
ranu si M. Murariu cate 1 fl., M. Bulzu 30 cr., D. Popo- 
viciu 70 cr., D. Nicolaeviciu, Sav. Ceregutiu, Id’a Cerecutiu 
si Paraschiv’a Ceregutiu cato 50 cr. La olalta 26 fl. v. a.

Teodoru Michesiu din Timisior’a 2 fl.
Din Satu Chinezu prin judele comunalu I i v a 

S t e v i: Ales. Cratiunescu, Iiva Stevi cate 2 fl., Petru si 
Liubitia Augustinu, A. Kertay si Eli’a Ardeleanu cate 1 fl., 
Iica Ungurianu 90 cr., N. Rotariu si I. Sienu cate 50 cr., 
I. Morariu, T. Micsianu, N. Giuriciu, T. Iutchin, N. Iano- 
vanu, N. Tizmenariu, C. Ardeleanu, M. Marinc’a, M. Arde
leanu, T. Murgu, I. Suboleteanu, Dama Davidu, Evr. Cra
tiunescu, N. Cratiunascu si Stefanu Cratiunescu cate 10 cr., 
V. Golea 40 cr., Evr. Cratiunescu, Sr. Ciavinu, L. Bichisiu 
si N. Pantia cate 30 cr., N. Ducinu, C. Ciavinu, M. Bot- 
nescu, M. Mihailovu, M. Cosimu, M. Iutchin, C. Ivanov, 
M. Radu, I. Simionu, T. Andreiu, M. Marcu, N. Suboteleanu 
si M. Pantia cate 20 cr., M. Cratiunescu 15 cr., mai multi 
contribuenti nenumiti 8 fl. 6 de totu 24 fl. 31 cr.

Sum’a intrega in list’a II 58 fl. 61 cr.
Sum’a „ „ „ I 145 fl. 28 cr.

La olalta 203 fl. 89 cr.
si objectele insirate in list’a prima s’au spedatu la loculu 
competinte. (Va urmă.)

I u 1 i ’a Rotariu n. Dreghiciu.

Cu 1-a Ianuarie v. 1878 
s’a inceputu unu nou abonamentu la 

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Rogamu pe domnii aceia, a caroru abonamentu 

a espiratu cu 31 Decembre st. v. câ se grabdsca cu 
reiuoirea lui celu multu pana in 15 Ianuariu st. v. 
ddca voiescu câ se li se tramita tdi’a regulatu. 
Pentru câ se potemu stabili numerulu esemplarie- 
loru, ce sunt a se tipări, este necessariu, câ pre- 
numeratiunile pentru semestrulu I 1878 se fia 
efectuite pana la mediuloculu lunei curente.

P. T. domnii noui abonați sunt cu deosebire 
rogati a ne tramite adressele e s a c t u , aratandu 
si post’a cea mai a p r d p e de loculu unde 
locuiescu.

Pretiulu abonamentului este: pentru Brasiovu 
8 fl. pe anu, 4 fl. pe semestru si 2 fl. 50 cr. pe 
trei luni; cu dusulu in casa 10 fl. pe anu, 5 fl. 
pe semestru si 3 fl. pe trei luni; pentru Austro- 
Ungari’a 10 fl. v. a. pe anu, 5 fl. pe uuu se
mestru si 3 fl. pe trei luni, 6r’ pentru străinătate 
12 fl. pe anu, 6 fl. pe siese luni si 4 fl. pe trei 
luni. Scrisorile sunt a se adressâ la

Redactiunea
„GAZETEI TRANSILVANIEI" 

in Brasiovu.
Concurs u.

Pentru ocuparea postului de invatiatoriu va- 
cantu la scol’a romana de prunci, classea I-ma se 
deschide concursu.

Emolumintele împreunate cu acestu postu suntu: 
a) 400 fl. v. a. salariu anualu in bani gata; b) 
2 fl. 10 cr. v. a. spese anuale pentru utensiliile 
scripturistice; c) cortelu in natura; d) 
stanjini de lemne; e) o gradina estravilana de 
legume in estensiune de 800 D0.

Competentii pentru acestu postu suntu inda- 
torati a se infațiosiâ in vreo Duminica sdu ser- 
batdre in biseric’a romana de aici spre a documentă 
desteritatea loru in cantare bisericesca, apoi a’si 
substerne petitiunile loru in restimpu de siese sep- 
temani, dela prim’a aparitiune a concursului in 
„Grazet’a Transilvaniei", prin pretur a cercuala sub
semnatului scaunu scolastecu. Petitiunei suntu a-se 
alaturâ urmatdrele documinte; 1. Carte de botezu, 
2. Alestatulu preparandialu, 3. Testimoniulu de 
cualiflcatiune (Lehrbefăhigungszeugniss), 4. Unu re- 
versu — in duplum, — prin carele competitoriulu 
se obliga, ca in casu de va fi alesu, va cantâ in 
s. biserica fara de a pretinde pentru acest’a vreo 
remuneratiune speciala, 6r’ la. ingropatiune va 
merge pre lenga tacs’a de 50 cr. v. a.

Pentru scaunulu scolasticu alu comunei Sa- 
tulu-nou.

Antistele că presiedinte alu scaunului scolasticu
W e n t i u.

Notariulu scaunului scolasticu:
3—3 Ioane Russovanu.

are ondre de a face prin aedsta cunoscutu, ca a 
luatu in proprietatea s’a farmacia (Apotheke) cu 
firm’a:

„LA ANGERULU PAZITORIU"
in Tergulu grâului si totu-deodata 'si permite a 
aretâ, c’a arangeat’o cumu nu se pdte mai bine, 
pentru a potd multiumi pe onorabilnlu publicu in 
tdte directinnile sciintiei. Recomanda cu deosebire 
bogâtulu seu depositu de specialitățile articuleloru 
indigene, câ si străine, asemenea si de celu mai 
bunu si finu articulu de toaleta cu pretiurile cele 
mai moderate, cu incredintiarea despre o solida 
si prompta espeditiune. 1--6

Subscrisulu mi-am transpusu cancelari’a ad- 
vocatiala dela Abrudu la Sibiiu, Strad’a urezului 
Nr. 25 in etagiulu alu II-lea; ceea ce prin aedsta 
cu aceea observare se aduce la cunosciinti a ono
ratului publicu si a clientiloru mei, cumca tdte 
căușele deja mie incredintiate si incredintiande le 
voiu efeptui cu tdta promtitudinea si conscientiosi- 
tatea.

Sibiiu, in 1 Ianuariu 1878.
L. Basiliu Popp d’Harsianu,

1-3 advocatu regnicolare.


