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Nr. 59.

Caderea lui Tisza.
Brasiovu, 7 Augustu, 1878.

Tisza Kâlmân a cadiutu, — aâia ne anuntia 
telegrafulu, — a cadiutu, nu din postulu seu de 
ministru-presiedinte, ce-lu ocupa inca, ci din vddi’a 
si increderea, ce-o avea la poporu, la. alegatorii sei, 
pe a carora umerii s’a inaltiatu la demnitatea cea 
mai mare in stătu. Caderea acdst’a este ddr’ multu 
mai grava, mai fatala pentru densulu. A cadd câ 
ministru, a se retrage dela guvernu de buna voia 
sdu silitu de impregiurari, nu este nimicu surprin- 
dietoriu, cu atatu mai puținu rusinatoriu, a cadd 
inse câ deputatu, a perde iubirea si increderea 
conationaliloru si concetatieniloru, de care te-ai 
bucuratu mai inainte in celu mai mare gradu, este 
fdrte amaru si dorerosu. Diu’a de eri, 5 Augustu, 
a fostu un’a din cele mai nefaste pentru d-lu 
Tisza. Dela ministeriu potea lesne se fia silitu a 
se retrage prin o intrigua de cabinetu prințr’unu 
incidentu drecare, in casulu acest’a ’i remanea unu 
spriginu poternicu, care l’a sustienutu in tdta ca- 
rier’a s’a politica: increderea alegatoriloru sei. 
Astfeliu inse a perdutu tocmai acestu radiemu, 
uniculu, de care se p6te bucură unu barbatu de 
stătu intr’o tidra constitutiunala, fidelii sei alega
tori dela Debretînu, cari odinidra ’lu adorau câ 
pe unu semidieu, l’au parasitu tocmai in momen- 
tulu, candu elu avea mai mare lipsa de ajuto- 
riulu loru.

Sic transit gloria mundi 1 Inzedaru a fostu 
calatori’a s’a inscenata cu atat’a pompa, inzedaru 
fura ovatiunile, ce i se pregătiră la tdte stațiunile, 
pe unde trecîi, de catra mamelucii sei, inzedaru au 
fostu si arcurile de triumfu, ce i s’au redicatu si 
conductulu de tortie, ce i s’a facutu in Debretînu, 
nu i-au ajutatu nimicu nici vorbirile lungi, ce 
le-au adressatu alegatoriloru sei, asigurările so
lemnele, ca a facutu totu ce a potutu pentru 
aperarea interesseloru natiunei sale. Protestanții 
maghiari infocati de lenga Tis’a au detronatu din 
animele loru pe Pap’a Debreținului de odinidra.

Evenimentulu acest’a naturalminte a produsu 
iu taber’a oposftiunaliloru maghiari o nespusa bu
curia. Ei au serbatu, precumu ni se anuntia, in 
modu demonstrativu victori’a electorala dela De
bretînu. Bucuri’a loru este justa câ si întristarea 
si desamagirea dmeniloru guvernului. Pentru noi 
romanii faptulu caderei lui Tisza este in sine in- 
diferentu. Noi n’avemu causa de a ne bucură, 
ca-ci in loculu ministrului-presiedinte nu s’a alesu 
unu amicu alu nationalitatii ndstre, sdu unu ape- 
ratoriu alu dreptei cause a popdreloru nemaghiare 
de sub coron’a sântului Stefanu. Opositiunalulu, 
care a avutu rar’a norocire a bate pe d-lu Tisza 
in lupt’a electorala, nu este cu nimicu mai bunu, 
mai dreptu, mai conciliantu fația de poporulu ro- 
manu, câ siefulu cabinetului presentu. In catu 
privesce poft’a de a domni peste popdrele „de 
alta limba", maghiarii toti sunt numai de unu 
gandu, de o simtîre. Dreptu, ca nu trece ocasiuoe 
mai însemnata, câ se nu se rostdsca din taber’a 
maghiara guvernamentala si opositiunala cuvinte 
de înfrățire. Si de astadata opositiunalii veseli de 
marea loru isbanda nu au intrelasatu a golf cateva 
pocale si pentru bun’a intielegere intre popdrele 
conlocuitdrie. Cate pocale nu s’au desiertatu ast
feliu, cate vorbiri frumdse nu s’au tienutu pentru 
infratîre in dieceniile din urma! Ddr’ cumu s’au 
vorbitu, s’au si perdutu in aeru ne mai lasandu 
urma după sine. S’au perdutu, pentru-ca infratlrea 
la maghiari nu a inseinnatu pana acuma niciodată 
alt’a, decatu drba supunere a tuturoru celorulalti 
la dictatulu loru.

Deși ddr’ n’avemu causa de a ne bucurâ, cu 
atatu mai puțina causa vomu avd de a ne intristâ 
de caderea d-lui Tisza. Densulu a fostu acel’a, 
care ajungandu la guvernu, n’avîi alta afacere mai 
urgenta, decatu a declară solemnelu in parlamenta
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resbelu nationalitâtiloru nemaghiare si a le face 
prospectulu puținu magulitoriu si incuragiatoriu, 
ca ddca nu se voru supune neconditiunatu sdrtei 
loru, voru fi „strivite la părete".

Desastrulu electoralii, ce l’a suferitu miiiis- 
trulu-presiedinte la Debretinu isi are cu tdte astea 
importatftra. s’a nedisputabila in vieati’a statului 
maghiaru. Nu in aceea, ca a cadiutu la alegere, 
ci mai cu sdma in aceea, ca a fostu invinsu de 
unu aderinte alu partitului dela 1848, de unu 
Kossuthianu zace insemnatatea cașului. La De
bretinu s’a batutu dualismulu cu uniunea personala 
si acdst’a din urma a esitu victoridsa.

In mesur’a aceea, in care a crescutu nemul- 
tiamirea la poporulu maghiaru propagand’a Kos- 
suthianiloru a facutu totu mai mari progresse in 
tidra. Scrisorile dese ale lui Kossuth au fostu 
publicate de catra tdte diuâriele maghiare si cetite 
de publiculu maghiaru cu mare atențiune, ba amu 
potd dice pietate. Si ce solia tramitea Kossuth 
maghiariloru ? Elu le repeta neincetatu, ca pana 
ce nu se voru bucurâ de libertatea, independenti’a de
plina, pana voru depinde dela Vien’a, pace si multia- 
mire nu voru ave, elu ’i conjura se nu se incrdda 
dmeniloru dela guvernu, ca-ci acesti’a ar’ fi numai 
nesce instruminte ale camarilei.

Candu d-lu Tisza, aflandu-se in Debretînu, a 
fostu salutatu de catra amicii sei, cuvintele loru 
de felicitare fura întrerupte de strigarea „Eljen 
Kossuth8. Acdst’a strigare a prevesti tu caderea 
ministrului-presiedinte. Tisza Kâlmân a trecutu 
prin multe, a esperiatu multe si-a schimbatu opi- 
niunea in multe privintie, alegatorii sei din De
bretînu au remasu fideli vechiului loru stindartu, 
intacta de dintele rodietoriu alu tempului a re
masu virginatatea simtieminteloru loru ultra- 
maghiare !

a „Associatiunei transilvane pentru literatur’a si 
cultur’a poporului romanu." 

(Telegramele „Gazetei Transilvaniei.1)

Simleulu Silvaniei, 6 Augustu. Magistratulu 
orasiului si comitetulu arangiatoriu primiră pe 
membri Associatiunei transilvane in modu splen- 
didu cu por ti triumfale si musica. Numerulu păr
ți cipantiloru la adunare a fostu mare. Lucrările 
s’au terminatu eri.

Simleulu Silvaniei, 6 Augustu. Adunarea 
„Associatiunei transilvane8 reesi splendidu. Ospetii 
fura primiți de catra comitetulu arangiatoriu la 
hotaru, ear’ sub pdrt’a triumfala ii saluta si bine- 
ventâ consiliulu municipalu cu primariulu Sim- 
leului. In orasiu la alta pdrta triumfala in fruntea 
a mii de cetatieni ii intimpinâ vicariulu Silvaniei 
d. Alimpiu Barboloviciu.

Adunarea a fostu condusa de secretariulu 
Associatiunei d. G. Baritiu, câ presiedinte ad hoc. 
Referatulu comissiunei financiare arata ca fondulu 
Associatiunei a sporitu din anulu trecutu cu 
628 fl. v. a. Disertatiuui tienura dnii Dr. Gregoriu 
Silasi si Dr. Ios. Hodosiu. Banchetulu si balulu 
a fostu stralucitu. Viitdrea adunare generala se 
va tiend in Sighisidr’a.

Dela armat’a de ocupatiune din Bosni’a.
„Nu ve ducu la fapte de victoria, ci la munca 

grea, in numele omenirei si alu civilisatiunei8 — 
dicea generalulu comandante Philippovici in pro
ci amatiunea s’a catra trupele de ocupatiune. In- 
tr’adeveru trupele ndstre abia au trecutu frun- 
tariele si si au facutu esperienti’a trista, ca cu
vintele comandantelui loru au fostu fdrte adeve- 
rate. Ba, generalulu Philippovici a disu inca prea 
puținu. Accentuandu, ca duce pe ostasi la munca 
grea, elu, spre a corespunde mai multu situatiunei 
reale, trebuiea se adauga unu cuventu si se dîca 

la „munca grea sangerdsa8. Si inca fdrte sange- 
rosu promite a fi marsiulu trupeloru imperatesci 
in Turci’a. Eră de prevediutu, ca o tidra, in care 
domnesce anarchi’a de ani, unde este subminata 
tdta ordinea, nu va fi asia lesne de pacificatu. 
Besbelulu guerilla a inceputu, a cursu deja sânge, 
insurgenții mohamedani au atacatu de repetite-ori 
trupele ndstre. Se intielege, ca au fostu respinși, 
ddr’ nu fara perderi. Pana ce se va restabili pe 
deplinu ordinea in tidra pdte curge in lupte sterile 
cu bandele armate atat’a sânge, catu nu ar’ costâ 
nici o victoria mare in campu liberu.

Eata ce se telegrafdza dela Vien’a, 5 Aug. 
cu privire la inaintarea coldneloru austriaco in 
Bosni’a : „Wr. Abendpost8 anuntia ca c o 1 d n ’a 
principala, după ce a invinsu mari greutati 
a intratu in valea Bosnei. Poporatiunea e casti- 
gata cu totulu prin procederea plina de tactu a 
trupeloru ndstre, mai cu sdma clas’a possesoria, 
care se teme multu de turburarile din Seraievo, 
pentru ca au unu caracteru curatu comunistu.

Capitanulu de stătu majoru Millincovici 
a fostu tramisu in 1 1. c. dela Derventu c’unu 
escadronu de hussari spre a face o recundscere in 
valea Bosnei si a fostu primitu la aparentia pre- 
tutindenea cu bucuria. Aflandu despre o r g a n i- 
sarea unei rescdle in Zepce, a mersu acolo 
candu a voitu inse se intre in localitate a fostu pri
mitu cu salve de pușca, atunci hussarii s’au pusu 
in formațiune de bataie. Capitanulu, vediendu, ca 
este impossibilu de â mai inaintâ, s’a retrasu spre 
satulu Maglay. Locuitorii de aici, cari erau inainte 
amicabili, incepura deodata a împușcă 
dindoueparti asupra hussariloru, 
cari in fuga au trebuitu se trdca prin defileulu 
ocupatu de catra drnenii inarmati, la care trecere 
cadiura 70 hussari. Restulu escadronului 
ajunse fora nici o perdere pana la antegarda. Si 
in marsiulu spre M o s t a r in 4 1. c. se încinse 
la Citluk o lupta cu 500 insurgenți, cari se retra
seră inse, lasandu in urm’a loru morti si prinși. 
4 venatori austriaci au fostu vulnerați.

Mișcările electorale in Transilvani’a si Ungari’a.
Brasiovu, 7 Augustu a. c.

Alaltaeri, 5 Augustu, au inceputu alegerile 
dietale in Ungari’a si Transilvani’a si se voru fini 
in 14 1. c. Luni au alesu 176 cercuri; dr’ eri, 
Marți 48. Guvernulu a facutu se aldga mai antaiu 
cercurile acele, unde credea, ca voru reuși candi- 
datii sei. Caderea lui Tisza la Debretînu, unde' a 
capetatu cu 72 voturi mai puținu, decatu E. Si- 
monyi, a fostu inse unu presemnu reu pentru 
caus’a guvernului. Ddr’ si in Budapest’a au reusitu 
candidatii opositiunali Szilâgyi si Helfy in contra 
lui Jokai si a br. Podmanitzky. In Muresiu-Osiorheiu 
au reusitu asemenea candidatii stângei estreme, kos- 
suthianii Blasius Orbân, Mih. Lâzâr si siefulu complo
tului secuiescu de nestdrsa aducere-aminte : Gabrielu 
Ugron. In Alb'a-Iuli’a a fostu alesu opositiunalulu 
Băla Lukâcs redactorulu siefu alu diuariului „Kozvdle- 
mdny8, iu Elîsabetopole cornițele Pechy, in Aiudu 
Gabriel Kemdny, in Mediasiu fostulu primariu 
Graffius. In Bistritia, Sighisidra si Cohalmu au 
fostu aleși candidatii guvernului: Hofgrăf, Fa- 
britius si Baccon, la Naseudu s’a alesu Gedeon 
Tanârky. . In Ighiu (Magyar lgen) s’a alesu L. 
Lucâcs si in Lapusiulu ungurescu L. Simd ambii 
cu unanimitate de unde se vede ca romanii in 
aceste cercuri n’au luatu parte la alegeri asemenea 
s’a intemplatu si in cerculu Betleanului si alu 
Iclodului.

In Brasiovu voru avd locu alegerile la 
13 1. c. in cele doue cercuri electorale orasiene. 
Mane, 8 Augustu voru alege cercurile electorale 
rurale din acestu comitatu.

None romaniloru ni se prepara in Brasiovu o 
surprindere, pe catu de neplăcută, pe atatu de



intristatăria sub giurstarile actuale ț si nu din partea 
strainiloru, ci chiaru din mediulpculu nostru, ceea 
ce este mai durerosu. Duminec’a trecuta a decisu 
o conferenția de vreo 40—50 romani brasioveni 
activitatea. Aceea, ca acești domni voiescu se fia 
„activi" nu ne e nou, ne surprinde numai, ca ei 
voiescu „activitatea* chiaru si pe contulu solidari
tății naționale, ne surprinde cu atatu mai multu, 
cu catu avemu convicțiunea, ca o parte mare a 
romaniloru brasioveni nu consimte nici-decumu cu 
acăst’a procedere. Mirarea n6stra inse a ajunsu la 
culme, candu amu auditu, ca d. advocatu Strevoiu, 
referentulu minorității in conferenti’a electorala 
din Sibiiu, a primitu candidatur’a de deputatu in 
cerculu alu douilea electoralu.

Pentru astadi ne marginimu a constată 
faptulu.

D. advocatu Ioanoviciu din Ungari’a ne tra- 
mite scrisărea ce a adresat’o alegatoriloru sei din 
Banatu. O publicamu cu plăcere, ca-ci contiene 
multe puncte fărte interessante si este unu docu- 
mentu nou, ca chiaru si cei mai moderați dintre 
luptătorii noștri naționali condamna fara crutiare 
politic’a maghiarisatăria de pana acuma. Vomu 
reveni inca la acăst’a programa, aretandu si in- 
catu nu consuna cu vederile năstre. Eata-o:

Budapest’a, 28 Iuliu a. c.
Prea stimatiloru alegatori! La provocarea mai multoru 

alegatori din cerculu electoralu Rittbergu privitâria la can
didatur’a mea de deputatu dietalu, ’mi permitu pe acesta 
cale, pe lenga esprimarea adâncului meu respectu, a ve 
aduce respunsulu meu la stimat’a cunoscintia.

Deobligamentulu meu patrioticu m’ar’ îndemna, că 
intre impregiurari normale se primescu fora sfiela distinc- 
tiunea, cu care binevoiți a me onoră.

Adeverulu este, ca din vieti’a publica nu e nimenui 
permisu se se retraga, fiindu-ca acest’a nu ar’ corespunde 
binelui comunu.

Eu din parte-mi, consideraudu impregiurarile critice, 
ale patriei nâstre, sum de părere, ca de presentu fiesce- 
care adeveratu patriotu are sacr’a detorintia de a conlucră 
la cointielegerea, apropiarea ambeloru națiuni (maghiara si 
romana), ca-ci numai pe calea acest’a se pâte pune bas’a 
prosperarei patriei nâstre comune.

Bine ve este cunoscutu, știm, alegatori, ca eu sum 
membru alu generatîunei mai tinere, prin urmare nici ca 
me potu mândri cu trecutulu meu, si la servitiele deja fă
cute patriei inca nu potu reflectă, că cu acestea se-mi potu 
motivă primirea candidaturei de deputatu dietalu.

Ei bine, după parerea mea si însușirile amintite asiu 
pote se primescu candidatur’a oferita, de âre-ce sentiescu in 
mine zelulu patrioticu, de a luptă si iucrâ, cu barbatia si 
sinceritate, pentru interessele patriei si scumpei mele națiuni.

Cunoscandu inse impregiurarile fatale de prin comi- 
tatulu nostru, mai vertosu procederea poternicei partide 
guvernamentale, asiu fi aprâpe gat’a, că se ve sfatniescu se 
abstati dela candidatur’a mea; inse, deca cumva gresiescu, 
si d-vâstra sunteti convinși chiaru de contrariulu acestoru 
presupuneri individuale ale mele, sum gata a primi onora- 
târea provocare a d-vâstre. Deci, că se ve impartisescu tie- 
nut’a mea fația de căușele publice, si in deosebi ale nâstre 
naționale, voiescu cu acesta ocasiune a indegetâ de-si catu 
mai pe scurtu, principiele mele politice, reservandu-mi cu 
ocasiunea infațiosierei mele la fași’a locului a le desfasiurâ 
mai pe largu.

După opiniunea mea, desvoltarea vietiei constituționale 
se pâte efectui numai pe terenulu egalei îndreptățiri națio
nale, prin urmare, înainte de tâte, ’mi-tienu de datorintia a 
me dechiarâ in privinti’a causei de naționalitate, asia pre- 
cumu cugetu eu in acesta direcțiune.

Naționalitatea este chiaru identica cu insusirea indi
viduala, va se dica : este concentrata in vieti’a unei națiuni 
astfeliu, incatu fiesce-care poporu ’si-considera dreptulu seu 
nationalu chiaru asia că individulu dreptulu de vietia ; de 
aci urmedia, ca popârele devenindu la consciintia de sine, 
cauta a-si află mangaierea loru in libertatea naționala, fîindu 
acest’a dreptu comunu tuturoru nationalitatiloru.

Din aceste impregiurari s’a nascutu constitutionalismulu.
Lucru naturalu, ca una constitutiune adeverata are se 

tientesca intr’acolo, că cu institutiunile ei salutarie, se păta 
intruni tâte popârele in interessulu patriei comune.

Acest’a a fostu bas’a si tient’a legiloru din 1848, 
candu prin acelea s’a declaratu solemnu egala indreptatire 
a nationalitatiloru.

Deca, in cadrulu constituționalismului, se potu folosi 
poporele de atare dreptu egalu, si deca in constitutiunea 
nâstra basata pe legile din 1867—68 predomnesce ide’a 
acest’a sublima, cu totu dreptulu poteti intrebă, știm, ale
gatori, ca âre la noi de unde provine atat’a neintielegere si 
neîncredere intre diferitele nationalitati ?

In privinti’a acest’a respunsulu meu scurtu este, ca 
tâte acestea provinu de acolo, ca inca nu ne cunoscemu, 
nu voimu se ne cunoscemu, nu voimu se ne intielegemu 

unii cu alții, de-si tâte acestea scăderi s’ar’ pâte delatura 
prin reciproca sinceritate si iubire. Deci înainte de tâte, 
trebuie se avemu încredere, ca numai pacea si intielegerea 
intre locuitorii patriei este prosperarea adeveratului constitu- 
tionalismu, si garanti’a desvoltarei patriei.

Acest’a este unic’a cale, care produce solidaritate intre 
popârele tierei.

Conformu parerei mele, natiunei maghiara nu i este 
permisu a fi preocupata esclusivu de interessele proprie in 
caus’a s’a naționala, fiindu-ca prin acest’a ar’ documentă 
numai slabitiune si lipsa de încredere fația de sine insasi.

Incatu privesce pe romani am firm’a convicțiune, ca 
unu guvernu patrioticu si intieleptu, care in fapta i-ar’ con
vinge despre simtiulu de dreptate alu maghiariloru, ar’ pote 
realisă fratietatea si adeverata simpathia intre ambele aceste 
popore, cari din punctulu interessului de esistintia 
comuna sunt avisate, că se se imbrațisiedie fratiesce.

Adeverulu este, ca romanii nu se insufletiescu pentru 
partida guv. actuala, si ca ei nu potu așteptă dela acestu 
guvernu imbunatatirea starei loru si luarea in consideratiune 
a pretensiuniloru loru juste.

In genere, potu aminti, ca desvoltarea poporului ro- 
manu in cultur’a s’a naționala s’a ingreunatu, se nu dicu 
chiaru impedecatu prin dispusetiunile contrarie ale guver
nului de pana acuma.

Ca afirmatiunile acestea nu sunt nicidecatu esagerate, 
se dovedesce pe deplinu prin documente eclatante si anume 
prin dispositiunile guvernului denegandu ajutorarea materiala 
a instituteloru nâstre de cultura precumu sunt gimnasiele etc.

Aci guvernulu a trecutu peste limitele acele, peste 
care unui guvernu constitutionalu nu i-ar’ fi permisu a trece 
niciodată. Sapienti pauca.

Interessulu patriei nâstre pretinde, că guvernulu se nu 
impedece liber’a desvoltare a nationalitatiloru, că drepturile 
civice in asia mesura se ni se imparta, in care mesura 
concurgemu la sustienerea patriei, si ca liber’a desvoltare na
ționala se fia tesauru comunu a tuturoru nationalitatiloru, 
deârece de sine se intielege, ca o constitutiune, care voiesce 
se redice numai una națiune pe cont’a alteia, nu pote pro
duce multiamire si pace niciodată.

Kepetiescu, ca nu dubitezu, ca deca regimulu intre 
marginile dreptății si reciprocitate se nesuiâ cu mai multa 
bunavfiintia a împlini justele cereri ale romaniloru, atunci 
de siguru intre alegatorii romani si partid’a guvernamentala 
potea caută la una caldurâsa spriginire ; de presentu inse 
considerandu procedur’a de pana acuma a guvernului eu nu 
me potu încrede in densulu, din care causa cu cunoscintia 
curata nici că me potu ca romanu alaturâ partidei gu
vernamentale.

Preastim. alegatori, nu sum amicu alu pretensiuniloru 
esageratu, crede inse ca pretensiunile juste ale poporului 
romanu trebuie se se ie in considerare, fiindu bas’a unei 
adeverate constitutiuni in patri’a nostra egal’a indreptatire a 
tuturoru nationalitatiloru.

Si, deca in viitoriulu patriei mele nu ’mi este iertatu 
a dubită, speru cu positivitate, ca in scurtu tempu va 
trebui se ajunga atare regimu la potere, care va tienâ 
sema de pretensiunile juste ale popâreloru patriei.

Ca-ci abstragendu de cestiunea nationalitatiloru, gu
vernarea presantului regimu este greșita si in alte afaceri 
vitale ale patriei nâstre, si inzedaru me nesuiescu a cercă 
la actualulu nostru guvernu dispusetiuni prudente, prin cari 
s’ar’ pote delatura relele, ce ne apesa pe toti fora deosebire 
de naționalitate.

Dreptu aceea, eu sum plecatu a sprigini partida, 
care va tinti la ameliorarea sortii misere a patriei, si adeca 
in legătură cu cele de mai susu amintite, la indestulirea 
nationalitatiloru intre marginile dreptății si egalitatii, la 
usiurarea situatiunei presente, va îngriji pentru administrarea 
corecta a domenieloru statului, va delatura pedecele in afa
cerile nâstre administrative, culturali, justitiarie, va infrenâ 
abusurile in incassarea contributiuniloru, si va dispune că 
locuitorii se fia scutiti de sicaneriele, cari cu ocasiunea in- 
cassarei acestora sunt de tâte dilele. In scurtu, tâte refor
mele salutarie, voru afla in mine pururea spriginitoriu 
adeveratu.

Deca pe bas’a aceâtoru indegetari cugetați a află in 
mine pe acel’a, pe care-lu doriți, eu me voiu tienâ totdeuna 
onoratu de încrederea d-vâstre. Primiți s. c. 1.

Stefanu loannoviciu, advocatu.

Procesau verbalu.

Astadi la 28 Iuliu 1878 adunandu-se mai 
multi membri inteligentă alegatori in Bai’a-de-Crisiu 
la localulu destinatu anume in urm’a convocarei de 
dato 19 Iuliu a. c. din limitele fostului comitatu 
alu Zarandului s’a constituitu conferenti’a electorala 
pentru cerculn de alegere de deputatu alu Baiei- 
de-Crisiu si alu Iosasiului, membri adunați fiiindu 
in numeru de 25. Membrulu convocatoriu provăca 
pe conferenția a constitui biuroulu necessariu, spre 
a conduce desbaterile si ordinea in conferenția, in 
urm’a careia la o propunere urmata, pentru con
ducerea biuroului conferintiei s’au alesu in unani

mitate de presiedinte Georgiu Secul’a, ad
vocatu si de notariu Nicolau Hentiu.

Presiedintele alesu indigitandu obiectulu con- 
ferentiei provăca pe membri intruniti a veni cu 
propuneri, a discuta si a luă conclusu in materia. 
In urm’a acesteia se face propunere pentru tienut’a 
de passivitate in următorii termeni:

„Romanii alegatori din cerculu electoralu alu 
Baiei-de-Crisiu si alu Iosasiului, declarandu solida
ritate in procedere, primescu principiulu de absti- 
nentia passiva fația cu alegerile de deputati pentru 
sessiunea viităria a camerei conchiamate deja — 
si declara, ca nici nu voru alege, nici nimeni 
dintre densii nu voru primi candidatur’a, nici pe 
nimeni nu voru candidă."

De alta parte se face propuuerea, ca: „pentru 
casulu dăca s’ar’ potă câștigă dreptu candidatu 
unu barbatu cu o reputatiune naționale, care se 
păta inainta cu succesu bunăstarea si dorinti’a 
natiunei romane in generalu si in particulariu si 
care ar’ primi in procederea s’a instrucțiuni dela 
alegatori atunci: — Conferenti’a se decidă a luă 
parte activa la actele de alegeri.

Aceste doue propuneri ivite punendu-se in dis- 
cussiune, după mai multe apretiari amintite, confe- 
rinti’a cu 22 contra 3 voturi decide urmarea de 
abstinentia passiva, formulata in propunerea de 
mai susu, care conclusu presiedintele ’lu enuntia 
de adoptatu si provocatu pe membrii a urmă acăst’a 
cale indegetata prin a loru vointia decisa.

Se face propunerea, ca latita fiindu faim’a in 
cerculu electoralu alu Baiei de Crisiu, ca Dr. La- 
zaru Petco advocatu in Dev’a ar’ fi luatu candi
datur’a de deputatu cu programa naționala, in alta 
versiune cu programu guvernamentale se se incu- 
nosciintieze acestu candidatu in specialu despre 
conclusulu luatu pentru abstinenti’a passiva, in 
urm’a cărei întrunirea conferentiei electorale nu’i 
păte acordă spriginulu seu, — care propunere se 
admite si adăpta in unanimitate, insareinanduse 
biroulu alu incunosciintiâ despre acăst’a pe D. 
Lazaru Petco. Ne mai obvenindu alte propuneri, 
lasandu-se biuroului ingrigirea redactiunei proces- 
sului verbale, presiedintele declara siedinti’a con
ferentiei de inshisa in diu’a mai susu însemnata, 
la 6r’a 7 săr’a. — Prelesu si aprobatu.

Georgiu Secul ’a, Nicolau Hentiu,
presiedinte ad hoc. notariulu confer,

Din Marainuresiu, 31 Iuliu 1878.
(Estrasu dintr’o corespondintia particulara.)

. . . Voiu se ve impartasiescu unele rela,tivu 
la mișcările electorale intre poporulu romanu din 
Marmati’a . . . După unu pactu alu nationalitati
loru din acestu comitatu in doue cercuri electorale 
anume in cerculu Siugatagului si alu Visieului 
totdeauna se alegu deputati romani. Tenerulu 
barbatu romanu Gavrilu Mihălyi reclamandu la 
poporulu din cerculu alegatoriu alu Siugatagului 
prin o partida bine pregătită fii provocata a primi 
candidatur’a in acelu cercu; densulu deschidiendu- 
ise prin acăst'a terenu la realisarea dorintiei sale, 
primi candidatur’a cu bucuria si asia partid’a lui 
numai decatu scrise pe stogurile sale „Se traiăsca 
Gavrilu Mihălyi."

Vediendu acăst’a clerulu si o parte mare a 
inteligentiei si a poporului din acestu cercu elec
toralu, intr’o conferenția fărte numerăsa a pro
clamații mai cu unanimitate pe proprietariulu mare 
Basiliu Iurc’a de candidatu de deputatu alu cercu
lui amintitu si fiindu densulu serbatoresce printr’o 
comissiune provocatu se primăsca, a si primitu 
candidatur’a .... Corespondintele se plânge apoi 
asupra candidatului Mihâly, care, dice, după ce 
vedib, ca cei mai inteligent! cu-o parte mare din 
poporu sunt pe lenga contracandidatulu seu si-ar’ 
fi propusu pentru că se păta reuși, a desbină pe 
poporu de catra cleru si inteligintia (?) Corespon
dintele da espressiune apoi respectului seu pentru 
ceilalți barbati binemeritați ai venerandei si illus- 
trei familie Mihâlyi-ane si dice, ca voiesce se 
combata numai direcțiunea falsa, care crede, ca a 
luat’o tenerulu Mihălyi tocmai la inceputulu acti
vității sale, facăndu-lu atentu că se nu lunece de 
de pe terenulu, pe care au inaintatu binemeritatii 
sei frați, folosindu totu numai natiunei loru, in
catu le-a stătu in potintia. Dice apoi, ca cu tăta 
activitatea, ce se desvălta prin cortesii tenorului 
candidatu, se camu prevede, ca la alegerea din 
8 Augustu va reesi contracaudidatulu seu d. Ba
siliu Iurc’a, „pe care toti ’lu dorimu" ....

„In cerculu Visieului e candidatu St. D. Petru 
Mihălyi, care nu a renunciatu nici odata la părti
nirea clerului si asia imbrațisiatu de cleru si de



poporu si cu acăst’a ocasiune reesirea lui dorita 
fația de contracandidatul seu Sigismundu Papp 
se vede a fi sigura.

„Fiuescu ordurile presinte, dorindu din anima 
a se sustiend si pe venitoriu cointielegerea, ce 
domnesce adi intre clerulu si poporulu marmatianu. 
Se traidsca solidaritatea natiunei romane !“

Cesar e.

Processulu lui Suleiman-pasi’a.
(Urmare.)

După cetirea acusei urmara generaliele si re
portulu militariu asupra activitatii lui Suleiman-pasi’a.

Presiedintele: Numele d-tale si alu familiei 
d-tale ? Suleiman-pasi’a: Numele meu e Suleiman- 
pasi’a. In tidr’a ndstra nu esista datin’a de a-’si 
pune numele familiei. Preș.: Verst’a d-tale ? 
Suleiman-pasi’a: Patrudieci de ani. Preș.: Loculu 
nascerei ? Suleiman-pasi’a : Constantinopolu. Preș. : 
Ocupatiunea ? Suleiman-pasi’a: Mai in urma am 
fostu comandantu alu Bulairului. Preș. : Domici- 
liulu ? Suleiman-pasi’a : Soldatii n’au domiciliulu 
ficsu. Părinții mei locuescu in Constantinopolu.

Presiedintele: Secretariulu va citi reportulu 
asupr’a servitiului si roiului militariu alu lui 
Suleiman-pasi’a. Secretariulu cetesce:

Suleiman-pasi’a, nascutu la Stambulu in dis- 
trictulu Chogi’a-Pasi’a, statura mediuldcie, mustati 
blonde, de 40 de ani, fiiulu lui Chaled Effendi.

Elu, a intratu in anulu 1271 (er’a turca) in 
scâla militaria ; in 18 Chabanu 1276 fu numitu 
sub-locotenentn in compania a patr’a a regimen
tului 5 de venatori din corpulu alu Il-lea de ar
mata. In 12 Aprilie 1278 a fostu facutu loco- 
tenentu, in 8 Augustu 1278 capitanu. Cu acestu 
gradu anulu urmatoriu veni elu in gard’a impe
riala. In 1279 a fostu datu la secretariatulu din 
suit’a Sultanului: in 1280 deveni primu-adjutantu 
majoru. In Septembre 1282 treci! in disponibili
tate. In 1283 a fostu trecutu âr’ in activitate si 
in 1285 numitu professoru la scdl’a militară. In 
1286 ajunse câ professoru la rangulu de locot.- 
colonelu si in 1287 colonelu in reserve. In 1289 
vice-directoru alu sc61ei militarie si generalu de 
brigada; 1292 luă elu definitivu conducerea scdlei 
cu titlu de generalu de divisiune. In 5 Decembre 
1292 primi titlu de musiru, fiindu numitu coman
dantu in Bosni’a si Herzegovin’a. In 19 Septembre 
a primitu comand’a suprema a armatei dela Du
năre, dr’ in 27 Octobre comand’a in Rumeli’a.

Presiedintele (catra secretariu): Fi bunu, ce
tesce reportulu generalului de brigada Elsid-Ibra- 
him, anecsatu la reportulu generalu. Secretariulu 
(cetindu): „Comand’a lui Suleiman-pasi’a in nefe- 
ricitulu resbelu contra russiloru cuprindea trei 
parti: Comand’a in Balcani, dupa-ce russii trecură 
mai antaiu Balcanii; comand’a la Dunăre si co
mand’a suprema in Rumeli’a.

Prin mediulocirea mea s’au indreptatu la 
Suleiman-pasi’a ordinele asupra operatiuniloru mi
litare din cele trei epoce ale comandei lui. Eu 
am primitu respunsurile lui si me grabescu se 
supunu tribunalului observatiunile, pe cari le- 
am facutu cu ocasiunea acestei cercetări. Dnpa 
cum ne arata studiulu acteloru de cercetare, Su
leiman-pasi’a trebuiâ se ia de tienta a miscarei 
sale Eschi-Saara si ocupandu acestu locu, se se 
intârca catu mai in graba spre Sipc’a. E con- 
statatu ca Suleiman n’a urmatu acestei direcțiuni. 
Traganarea operatiuniloru sale se motivăza prin 
aceea, ca punctulu de esire alu armatei ndstre se 
află in acestu momentu in manile inamicului, ca 
coldnele russe s’au vediutu prin siesurile dela Ieni- 
Saara, ca nu erau de ajunsu provisiunile armatei 
si le lipseau mediulocele necessarie de transportu. 
Luandu-se apoi Ieni-Saara, ar’ fi fostu datori’a 
lui Suleiman-pasi’a, candu sosi Înaintea Sipcei si 
după ce constata tari’a positiunei, se-’si imparta 
armat’a, jumetate din poterile lui se remana la 
Sipc’a si cu cealalta jumetate se taia pe unu 
drumu potrivitu lini’a de retragere a inamicului 
si astfeliu se usiureze predarea Sipcei. Prin 
acăsta mișcare ar’ fi sustienutu legatur’a armate- 
loru de Ostu si Vestu dincolo de Balcani. Re- 
sulta din cercetare, ca acăst’a mișcare nu s’a in- 
deplinitu, fia ca Suleiman-pasi’a n’avea destula 
potere, fia ca armat’a de dincolo de Balcani nu 
punea destula valdre pe acdsta mișcare.

Ceea ce privesce comand’a s’a la armat’a de 
Ostu dela Dunăre, credu, ca numirea lui Suleiman- 
pasi’a a avutu unu caracteru ofensivu câ se ocupe 
pe dusimanu. Din respunsurile lui Suleiman se 
vede, ca după sosirea lui la armat’a de Ostu ii 
opriră inaintarea unele pedeci, in legătură cu re- 
flessiunile guvernului centralu. După luarea Elenei 
a datu ordinu de inaintare la o mare parte din 
trupe, dâr’ forti’a cu multu mai superiâra a dusi- 
manului si predarea Plevnei ’l-au opritu.

Ajungemu acumu se judecamu activitatea lui, 
câ comandantu supremu alu trupeloru din Rumeli’a. 
După caderea Plevnei si trecerea Balcaniloru pos
turile dela Cămării si Sipca au ajunsu la mare 
insemnatate. Aceste posturi trebuira se se opună

Nr. 169/1878.
Convocare.

In intielesulu dispusetiunei §-lui 17 din sta
tutele Reuniunei invetiatoriloru romani gr. or. din 
dieces’a Caransebesiului, si cu provocare la deci- 
siunea adunarei generale de sub Nr. prot. 27 din 
anulu trecutu 1877 comitetulu acestei Reuniuui 
— conformu decisului seu adusu in siedinti’a s’a 
ordinaria tienuta la Bocsia montana in 18/30 
Iuliu a. c. — prin acdsta convâca adunarea ge
nerala din anulu curinte pe 20 si 21 Augustu 
(I si 2 Septembre) a. C. la Biseric’a-alba, la care 
adunare si invita cu t6ta onârea toti membrii Reu
niunei ordinari, fundatori, ajutători si onorari, pre- 
cumu si toti iubitorii de inaintarea scâleloru, a 
invetiamentului si a culturei poporului nostru ro- 
manu, observandu ca tuturoru acestoru membri se 
va tramite prin presiedintii respectiveloru despar- 
tiaminte atatu programa adunarei prembrsa de 
acest’a convocare catu si cart’a de legitimare pentru 
caletoria pe calea ferata, cu care carta presentan- 
duse la ore-care stațiune de pe liniele, O r s i o v’a 
Temisi6r’a-Baziasiu-Oraviti’a-Bo- 
c s i ’a - V o j t e k se voru potd folosi de favorulu 
de caletoria esoperatu dela dorectiunea societatiei 
calei ferate austriaco, ce se cuprinde in aceea, ca 
cu unu intregu biletu de class’a III-a se se p6te 
caletori pe Class’a II, dra cu jumetate biletu de 
class’a Il-a se pdte caletori pe classa III-a tour 
si retour. — T6te celelalte onorabile persâne, cari 
nu sunt membrii acestei Reuniuni, dâr’ voiescu a 
participă la. aminintit’a adunare, se binevoidsca a 
se insinuâ la subsemnatulu presidiu celu multu 
pana in 15/27 Augustu a. c. dela care de securu 
li-se va tramite acdst’a convocare si program’a pre- 
cumu si cart’a de legitimare spre a se potd folosi 
de favorulu de caletoria.

Program’a acestei adunari e urmatdrea: 
Program’a

adunarei generale a VUI-a a Reuniunei invetiatoriloru ro
mani gr -or. din dieces’a Caransebesiului, care se va tiene 
iu. Biseric’a-alba in 20 si 21 Aug. (1 si 2 Sept, n.) 1878.

Diu’a I-a Domineca in 20 Aug. (1 Sept, n.) 
Înainte de amedi:

1. In 20 Augustu (1 Sept.) a. c. toti partecipantii, 
cari voru caletori pe calea ferata, voru fi intimpinati la 
gar’a calei ferate din Biseric’a-alba de catra comitetulu localu 
de acolo la 8’/2 6re demandtia si voru fi conduși in cor- 
telefe destinate.

2. La 9J/2 <5re toti partecipantii se intrunescu in bi- 
seric’a romana gr.-or. din Biseric’a-alba, si iau parte la 
celebrarea sântei liturghii si chiamarei sântului duhu.

3. La 11 6re se va deschide si tiene adunarea gene
rala in localitatea destinata după urmatdrea ordine a obiec- 
teloru de pertractare, si adeca :

a) Deschiderea adunarei generale ;
b) Alegerea unui notariu pre lenga celoru doui notari 

ordonări;
c) Salutatiunele ;
d) Reportulu comitetului;
e) Reportulu cassariului;
f) Reportulu bibliotecariului.
4. Alegerea comissiuniloru :
a) pentru esaininarea reportului comitetului si pro

puneri ;
b) pentru esaminarea reportului cassariului si com

punerea budgetului pe anulu viitoriu 1878/9 ;
c) pentru esaminarea reportului bibliotecariului si în

scrierea membriloru.
După amediu.

5. La 3 6re continuarea adunarei generale cu tienerea 
disertatiuniloru.

6. La 5 6re întrunirea in conferintia pentru pertrac
tarea Btatuteloru.

Diu’a Il-a Luni in 21 Aug.. (2 Sept.) 
înainte de amedi.

7. La 8 6re pertractarea statuteloru.
8. Repdrtele comissiuniloru.
9. Continuarea disertatiuniloru.

10. Pertractarea acteloru relegate adunarei generale si 
a propunerilor u.

După amediu.
La 372 ore continuarea adunarei.

11. Alegerea de doui delegați pentru siuod. eparchialu.
12. Defigerea locului pentru adunarea generala viitdria.
13. Diverse propuneri din partea membriloru.
14. Alegerea comissiunei pentru autenticarea protocolu

lui adunarei.
15. închiderea adunarei la 4’/2 6re.
16. Pregătire de caletoria si întrunire la gara la 5'/2 bre. 
Din siedinti’a comitetului Reuniunei invetiatoriloru

romani gr.-or. din dieces’a Caransebesiului, tienuta la Bocsi’a 
montana in 18/30 Iuliu 1878.

Sief'anu Antoneseu, presied. Reuniunei. 
Ioane Marca, notariu. 

pana la estremitate trecerei inimicului peste Balcani. 
Russii totuși trecurăj si fiindu-ca Balcanii, ince- 
tara de a fi acumu o linia de aperare, pe cari se 
mai poteau radimâ, era de ceea mai urgenta lipsa 
de a adună in Adrianopolu o armata de reserva. 
Spre acestu scopu trupele din Sofi’a si alte puncte 
ar’ fi trebuitu indreptate in t6ta grab'a spre 
Adrianopolu. Arfa militară ne comandă aceste 
operațiuni. Suleiman-pasi’a sustiene ca n’a po- 
tutu indeplini acestu planu din caus’a unoru or
dine, pe care le a primitu de mai ’nainte si din 
causa ca primi intr acestea scirea despre armis
tițiu. 13/25 Maiu 1878. Generalu de brigada: 
Elchid lbrahim-pasi’a, membru alu Dări 
Churei.

Procurorulu generalu Negib: Ceru 
cuventulu. Presiedintele: ’Lu ai. Negib: 
Martorii sunt fația. Me rogu a se ceti apelulu 
nominalu inainte de a se incepe audienti’a, câ se 
se păta retrage martorii. Preș.: Fărte bine. — 
Secretariulu cetesce apoi apelulu nominalu alu 
martoriloru, intre cari se afla persâne destinse câ 
Savfet-pasi’a, Fuad - pasi’a, Reuf - pasi’a, Osman- 
pasi’a etc. Suleiman-pasi’a: Dâca ’mi dati 
cuventulu, ’mi vei permite o observatiune. Preș. : 
Ai cuventulu. Suleiman-pasi’a: Eu nu pri
cepu iusemnatatea aducerei martoriloru; eu nu 
potu admite nici pe martorii acusatori, nici pe cei 
usiuratori in genere nu admitu nici unu feliu de 
martori, ca-ci atunci chiaru pentru martori ar’ 
trebui se se chiame alti martori. Faptele mele se 
basdza pe documente. Preș.: Ele se voru luă in 
considerare. Dâr’ pana ce vomu ajunge la discu
tarea loru, vomu ascultă si pe martori. Sulei- 
man-pasi’a: Protestezu in contr'a primirei 
mărturiei loru. Preș.: Ei sunt necessari. Vomu 
pași la confrontare. Suleiman-pasi’a: N’am 
si eu dreptulu a chiamâ pe martorii mei? In Sieri 
este lege in acdsta privintia; se va luă ea in 
considerare ? P r e s.: Dă. Dăca ai de facutu ob- 
iectiuni, voiu ordonă se fia aduși. Suleiman- 
p a s i ’a : Protestezu in contr’a mărturiei celoru 
mai multi dintre martori. Unii din ei nu potu fi 
martori. In principiu nu potu fi primiți si pro
testezu. In calitatea mea de comandantu supremu 
am dreptulu a’i trage in cercetare pe acei, ce s’au 
presentatu câ martori acusatori. Deci ei nu potu 
spune nimicu si nici nu potu fi primiți, dâr’ in 
privinti’a mea se procede contr’a legiloru. — La 
ordinulu presiedintelui se chiama martorii in sal’a 
siedintieloru si se inscriu in processulu verbalu. 
Presiedintele urmăza cercetarea cu Suleiman in 
privinti’a operatiuniloru lui din Balcani.

(Va urmă.)

Diverse.
(Ministrulu Bratianu insenato- 

s i a t u.) Doctorulu Romniceanu tramite „Romanu
lui" dela Pitesci imbucuratârea scire, ca starea 
senatatii d-lui I. C. Bratianu progresăza cu multa 
rapediciune spre bine. Densulu a facutu deja es- 
cursiuni mai lungi si peste diece dile celu multu 
’si va potd reluă ocupatiunile sale obicinuite.

(Triumfuri naționale.) Cetimu in 
„Romanulu" : „Triumfuriloru de pe campulu de 
resbelu, au urmatu triumfurile pe campulu literariu 
si scientificu .... Triumfulu poetului nostru Ale- 
csandri la Montpellier, distinctiunea făcută d-lui 
Urechi’a in sinulu congressului etnograficu dela 
Paris sunt lucruri cunoscute cetitoriloru noștri. 
Astadi avemu a le comunică unu nou semnu de 
simpathia de feliulu acest’a. O telegrama ne spune, 
ca Congressulu igienicu dela Parisu 
a alesu pe doui romani membri ai biuroului seu. 
D. Dr. F e 1 i x din Bucuresci, a fostu alesu pre- 
siedinte de secțiune, 6r’ d. Dr. C i u r e a din Iași, 
vice-presiedinte. Nu potemu, decatu se ne bucu- 
ramu din tdta anim’a de onârea, ce se face na
țiunii romane.

(Unu invetiatoriu bravu.) Dela 
Ruscburg 2 Aug. n. ni se scrie urmatdriele: 
„Multu stimate dle Redactoru! Arare ori amu 
norocirea a scrie despre bine in diuarie. De trei 
ani incâce invetiatoriulu loculu gr. or. S i m e o n u 
T i u n e a e premiatu de societatea montana „Kron- 
stâdter Actien Verein" pentru progressulu ce ’lu 
au facutu elevii si elevele sale. In anulu 1876 
a primitu 25 fi. in 1877 30 fi. eara in anulu 
curentu 50 fi. v. a. D6r’ a si meritatu acdst’a 
remuneratiune de vreme ce alti doi invetiatori 
germani nu au fostu distinși in aceea-si mesura. 
Unulu din ei, celu secundariu primi numai 40 fl. 
ear’ celu primariu nimicu. Arare ori se intempla 
câ si invetiatorii noștri se primdsca cate o mica



remuneratiune. Inse aici nu s’au mai potutu nega 
meritele amintitului invetiatoriu, atatu cu privire 
la propunerea limbei romane, catu si a celei ger
mane. Cea mai buna dovbda pentru acdst’a este 
ca germanii ’si dau băieții si fetitiele la scâl’a 
romana. Primiți s. c. 1. Teodoru Savescu.

(O cantareatia romana.) După cumu 
relatbza diuariele italiane, jun’a artista romana 
(din Romani’a) Elen’a Theodorina secera 
in tbte orasiele, unde se produce, cele mai viui 
aplause si laude. „Scena di Venezia" scrie: „D-r’a 
Theodorin’a a fanatisatu inteligentulu publicu, ese- 
cutandu in perfecțiune simpaticulu rolu alu Adal- 
gisei in „Norm’a". Si in rogatiune si in marele 
duetto jun’a artista romana a fostu admirabila, 
atatu pentru arfa cumu a cantatu, catu si pentru 
acțiune. După terminarea duettului i s’a presentatu 
unu frumosu buchetu de flori, că premiu frumosu
lui ei talentu. „II Mondo Artistico di Milano" 
dice: „Theodorin’a ne-a incantatu cu frumbs’a si 
dulcea s’a voce de mezzo-soprano si cu ecscuisit’a 
si perfect’a s’a agilitate. Acbst’a tenera artista va 
ocupă in curendu unu locu de on6re in art a melo
dramatica italiana. Pentru brn’a viitbrie d-sibr’a 
Theodorin’a este angagiata la marele theatru ita
lia nu din Madridu."

(Ploile.) De unu timpu incbce a totu 
plouatu, cu plbia ne culcamu si cu plbia ne des- 
teptamu. De dbue dile. s’a mai indreptatu timpulu. 
Astadi avemu brasi o dî de vbra frumdsa, de cari 
pana acuma puține amu vediutu. Ploile continue 
si temperatur’a rece neobicinuita, pe lenga ce ne-a 
amarîtu vihti’a au causatu in tbte părțile mari 
daune. Recoltele au suferitu multu. Dilele trecute 
a esitu Oltulu, inundandu câmpurile d’impregiuru 
si rupendu cu sine multe poduri. Daunele causate 
de ploile aceste in Romani’a sunt inca multu mai 
mari că la noi. „Telegraphulu" impartasiesce cu 
privire la aceste urmatbriele amenunte: „Ploile 
din dilele trecute au fostu o adeverata nenorocire. 
Pe lenga aceea, ca o mare parte din recolta s’a 
stricatu, apoi caile de comunicatiune au suferitu 
infricosiatu. Doftan’a, care trece pe la Campin’a, 
a facutu stricatiuni mari si a inecatu mai multe 
care cu boi si chiaru bmeni. Prahov’a a luatu pe- 
trisiulu, ce se află adunatu pe siosea si pe lenga 
matc’ariului si a stricatu chiaru mai multe terase- 
mente ale drumului de feru in constructiune. Ca
lea ferata nu circula, decatu pana la Buzeu, din 
caus’a debordarei apeloru lenga Faurei peste sîne. 
Intre Barbosi-Galati si Brail’a, precumu si intre 
Sascutu si Racaciuni intreruperea e astfeliu, ca co- 
municatiunea de căletori si poștala cu Moldov’a e 
totalmente inchisa. — Cu Brail’a si Galați se co
respunde de trei ori pe septemana pe Dunăre. 
Liniile telegrafice spre Moldov’a sunt bune numai 
prin Galați si Tecuci. Podulu la Buzeu, ruptu in 
mediulocu, distantia de 50 metri cufundatu, fiindu 
unu rbndu de pecibre luate. In momentulu intre- 
ruperei, Duminec’a sbra la 6 bre, au cadiutu in 
apa si s’a inecatu doue carutie cu pahonti si doui 
amploiati ai cassieriei din Buzeu, din care unulu 
a scapatu. Podulu dela Slimnicu intre Ramnicu- 
Saratu si Cucu faramatu si sioseau’a stricata la 
200 metre. Liniile telegrafice rupte tbte la Buzeu, 
unde ap’a a ajunsu pana la ele.

(Unu s i e r p e in s i n u.) La 11 Iuliu 
curinte, carausiulu Dumitru Florea, din Transil
vania, intorcendu-se dela Slatin’a la Rimniculu- 
Valcei cu trasur’a gbla, a intalnitu in drumu unu 
iudividu necunoscutu, pe care ’l-’a luatu in trăsură. 
In apropiere de padurea Voicesti, acelu necunos
cutu a spusu carausiului, ca elu este ingrijitoriulu 
moșiei Voicsti, pe care se afla padurea, si ca’i 
pbte oferi brb’a pentru cai fara plata. Carausiulu, 
crediendu’lu, a intratu in pădure cu trasur’a; acolo 
necunoscutulu i-a datu cateva lovituri grave si 
’lu-a jafuitu de bani si obiecte. In urm’a mesuri- 
loru luate de administratiune, jefuitoriulu s’a prinsu: 
elu se numesce Constantinu Ibnu Grecu, la care 
s’au gasitu banii si obiectele furate de elu; bra 
pacientulu s’a tramisu in cautarea spitalului din 
Dragasiani.

(Deportatii din Siberi ’a.) Gazetei. 
de Vien’a i se scrie dela St. Petersburgu : Popo- 
ratiunea Siberiei este fbrte nemultiamita din causa 
ca tibr’a este plina de criminali, cari neavendu 
nici o ocupatiune si nefiindu de locu supraveghiati 
traiescu numai din produsulu furtisiaguriloru loru 
si alu caritatii publice. Acești individi sunt atatu 
de reu supraveghiati, incatu scapa de sub paza cu 
miile, se formbza in bande si nelinistescu satele. 
Din 51,122 deportați, cari au fostu inscrisi in 
1 Ianuariu 1876 in registrele politiei guvernă

mântului de Tomsk, 16,829 au luatu fug’a. Din 
cei 34,293 criminali, cari remasera inderetu, 1247 
traiescu pe contulu comuneloru, 15,502 nu pla- 
tescu nici o tacsa, din causa, ca sunt seraci, 
13,226 sunt inscrisi că vagabundi. Guvernulu va 
luă mesuri seribse, pentru a face se incete acbst’a 
stare de lucruri. In loculu deportatiunei se voru 
introduce inchisori, unde condamnatii voru trebui 
se lucre. Esilatii din tbta Siberi’a asemenea voru 
fi constrensi a lucră sub o supraveghiare rigorbsa, 
in stabilimente anumite, unde se voru fabrică 
obiecte trebuintibse pentru armata.

(Cașuri de mbrte.) Ni se scrie din Cosniciulu 
de josu 23 Iuliu : „Astadi petrecuramu la mormentu osa- 
mintele bunului nostru părinte sufletescu Samuilu Au
re 1 i u Cadariu, care se muta la cele eterne după o 
b61a îndelungata in 20 Iuliu a. c. in etate de 59 ani, in 
alu 36-lea alu preoției. Repausatulu era esemplariulu unui 
pastoriu sufletescu devotatu binelui turmei sale, unu barbatu 
plinu de zelu si de iubire catra biserica si națiune. In 
timpu de 17 ani in comun’a acest’a multu s’a luptatu pana 
a organisatu parochi’a, a infrumsetiatu biseric’a, edificandu 
si casa parochiala cu alte apertinentie. Defunctulu lașa in 
doliu trei fiice căsătorite si unu fiiu si o fiica orfani; so- 
și’a-i iubita Mari'a născută Galu din Giurtelecu i-a fostu 
premersu inca din Septembre 1876. Fia-i tierin’a usiora 
si amentirea eternu binecuventata !

— Unu anunciu de doliu din Deva ne spune, ca 
acolo a repausatu in 27 Iuliu a. c. dbmn’a Vilhelmip’a 
L a z a r i c i u nasc. Siandrucu, consârt’a d-lui pro- 
fessoru preparandialu Ioanu Lazariciu in alu 33-lea anu alu 
etatii sale. Fia-i tierin’a usiora!

Soiri •u.ltirn.e telegrafice.
Orade’a-mare, 6 Aug. (Telegr. „Gaz. Trans.“) 

Miiiistrulu-presiedinte T i s z a a cadiutu la ale
gerea de eri iu cerculu seu electoralu din Debre- 
tienu. In loculu lui a fostu alesu candidatulu 
stângei estreme Ernestu S i m o n y i.

Simleulu Silvaniei, 6 Augustu. Dimin. (Te
legr. „Gaz. Trans.“) Asbra au serbatu 
maghiarii opositiunali de aici caderea ministrului 
Tisza la alegerea de deputatu in Debretinu cu 
manifestări de bucuria estraordinarie. Se rostiră 
cu acbst’a ocasiune si cuvinte de infratire.

Vien’a, 6 Augustu. „Wiener Abendpost" pub
lica o telegrama dela comand’a divisiunei 20 de 
infanteria, care dice, ca eri a fostu suprimata a patr’a 
incercare de revolta a turciloru in Gracaniția, Unu 
locotenentu si patru soldați au fostu răniți. Intre 
turcii prinși sunt 13 vulnerați; numerulu morti- 
loru e necunoscutu. „Abendpost" anuntia mai de
parte, după o relatiune a comaudantelui corpului 
alu 13-lea dela 5 Augustu, ca antegard’a colbnei, 
care inaiutâ spre Dobej a fostu atacata de catra 
insurgenți lenga Bosn’a Ia nordulu Kosnei cu pus- 
caturi. Insurgenții mohamedani inse fura incun- 
giurati la flanculu stengu si fura respinși după o 
lupta de 2% bre spre Kosna. Perderile totale 
sunt 2 soldați morti, 1 locotenentu si 8 soldați 
răniți. Numerulu insurgentiloru se urca, după cumu 
se dice, la 1500. Atitudinea trupeloru nbstre este 
dbmna de tbta laud’a. Marsiulu spre Maglay fii 
continuatu cu tbte ca plouă in continuu.

Mostaru, 5 Augustu. Adi după ambdin la 
6 bre au intratu trupele austro-ungare in orasiu, 
fora a fi intimpinatu vreo resistintia si fura pri
mite cu tbta solemnitatea.

Mostaru, 6 Augustu. După o scire din Se- 
raievo Hagiloja a proclamatu acolo legea religibsa 
a Coranului de lege esclusiva civila. Chrestinii 
sunt din caus’a acbst’a fbrte irritati.

Budapest’a, 6 Aug. Pana astadi sunt cu
noscute cu totulu 163 alegeri. Au fostu'alesi 104 
din partitulu liberalu (guvernamentalu) 30 din 
opositiunea intrunita, 17 din steng’a estrema si 4 
naționali; 5 inși nu se scie, la care partitu se 
voru alaturâ, ear’ in trei locuri alegerea trebuie 
se se reinoibsca.

Nr. 6873/1878. 2—3

Concurs u.
La comun’a orasiului Brasiovu este vacantu 

unu postu de practicantu magistratualu c’unu sa
lariu anualu de 400 florini.

Doritorii de a ocupă acestu postu voru avă a 
așterne petitiunile loru de compentintia, alaturandu 
la ele documentele despre aceea ca si-au fînitu 
studiele iuridice la facultatea de dreptu, despre 
eventuala pracsa ce au avutu pana acuma in con- 
cipiare, precumu si despre cunoscinti’a limbei ger
mane maghiare si romane, — pana la 15 Augustu 
c. n, la subscrisulu magistratu alu orasiului.

La acestu postu potu compete numai aceia, 
cari nu sunt mai betrani de 40 de ani si spre 
dovbda trebuie se alature testimoniulu loru de 
botezu.

Brasiovu, 28 Iuliu 1878.
Magistratulu orasiului.

Ioane (xlitt, primariu.

Nr. 2145/szb. 1878. 3—3

Concursu.
Spre ocuparea postului de notariu cercuale in 

notariatulu Persiani, la care apartienu comunele 
Gridu si Pereu, devenitu vacantu, cu care postu 
este impreunatu unu salariu anuale de 400 fl. si 
pausialu de cancelaria si trapede de 40 fl. v. a. 
dela tbte comunele notariali, apoi cortalu liberu si 
lemnele de lipsa pentru incaldirea cancelariei, se 
escrie concursu pana la 18 Augustu 1878, in care 
di va fi alegerea in comun’a stationaria.

Doritorii de a ocupă acestu postu sunt pof
tiți a’si substerne concursele loru pana la acelu 
terminu timbrate si instruite cu documente valide, 
probandu, ca pesedu calitatile recerute in § 74 
eventualminte 75 alu Art. de lege XVIII din 
anulu 1871, pre lenga aceea, ca au perfecta cu- 
nosciintia de limb’a romana, apoi, ca cunoscu so- 
ficientu limb’a maghiara si germana.

Sierpeni, in 20 Iuliu 1878.
Oficiulu pretoriale.

Nr. 478/1878. 1—3

E d i c t u.
An’a născută Ioanu Cbnta din Tohanulu ve- 

chiu comitatulu Fagarasiului, — care cu rea
credintia a parasitU de mai multi ani pe Georgiu 
Ternaveanu, barbatulu seu, totu din acea comuna, 
ambii gr. cat. si acum se afla domiciliata in 
Romani’a — prin acestu Edictu este citata si 
provocata, că in terminu de unu anu dela prim’a 
publicare a acestui edictu, se-se presenteze la Pre- 
sidiulu forului matrimouialu gr.-cat. de I-m’a instantia 
a Vicariatului Fagarasiului spre a fi confrontata 
cu barbatulu seu legitimu. La casu candu nu se- 
ar’ infațisiâ, processulu divortiale incaminatu se 
va continuă, si densa va fi representata prin cu- 
ratoru ad actum, carele se va denumi din oficiu.

Presidiulu forului matrimomalu gr. cat. de 
I instantia a Vicariatului Fagarasiului.

Fagarasiu, la 23 Maiu 1878.
Alesandru Mieu,

Vicariu foran. si presied. forului de I inst,

Scola speciala comerciala 
in Vien’a, II Praterstrasse Nr. 15. 

Directorii: CAROLU PORGKS.
Anulu alu 14-lea.

Acestu iustitutu de invetiamentu privatu or- 
ganisatu pe bas’a legei dela 27 Febr, 1873 
si-a ajunsu in timpu de treisprediece ani ai 
esistentiei sale scopulu ce si l’a pusu : for
marea de comercianti capabili. Mii de teneri 
au se multiamesca esistenti’a loru instructiu- 
nei ce li s’a datu in acest’a scola si direc
țiunea ’si tiene de datoria a plasa pe audi
torii absolvati.
Incepntulu prelegeriloru la 10 Septein- 
bre n. înscrierile se incepu la 2 Sep

tembre. Programe gratis.

c

c

Gomissionariu si speditoriu
in Brasiovu

isi recomenda depositoriulu seu biue asortatu in

tbte sistemele, calitate buna, garautatu, atatu per cassa, 
catu si pe rate lunari. i—3

Cursulu la. burs’a d.e Vien’a
din 7 Augustu st. n. 1878.

5°/0 Rent’a charthia 
(Metalliques) . . . 63.60 

5°/0Rent’a-argintu (im- 
prumutu nationalu). 65.65 

Losurile din 1860 . 115 75 
Acțiunilebanceination. 722.— 

„ instit. de c reditu 2 61.7 5
Londr’a, 3 luni. . 115.80

Oblig, rurali ungare . 76.—
„ „ Banat-Timis. 78.—
„ „ transilvane. —.85
„ „ croato-slav. 77.—

Argintulii in mărfuri . 100.80 
Galbini imporatesci , 5.57
Napoleond’ori . . . 9.27
Mărci 100 imp. germ. . 57.15
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