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Nr. 103. Joi, 27 Decembre st. v. 1878.

Cu 1 Ianuarie st v. 1879 se incepe unu nou 
abonamentu la

.GkZET'A TRANSILVANIEI."
Rogamu pe On. Domni prenumeranti ai fdiei 

ndstre, alu caroru abonamentu espira cu 31 De
cembre st. v. 1878, se binevoidsca a si’lu re- 
inoi de cu vreme. ddca voiescu câ diuariulu se li 
se tramita regulatu. Pentru câ se potemu stabili 
numerulu esemplarieloru, ce voru fi a se tipări, 
este necessariu, câ t6te prenumeratiunile pentru 
patrariulu si semestrulu I 1879 se fia efectuite 
inca înainte de anulu nou. Dela l-a Ianu- 
ariu 1879 incolo diuariulu se va tramite numai 
aceloru domni, cari au binevoitu a-si reinoi abo- 
namentulu.

Domnii noui abouanti sunt cu deosebire rogati 
a ne tramite adressele d-loru esactu, aratandu si 
post’a cea mai aprope de loculu, unde locuiescu.

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

pentru Brasiovu: pe anu 8 fl., pe siese luni 4 fl., 
pe trei luni 2 fl, ; — dusu in casa : pe anu 10 fl., pe 
siese luni 5 fl. si pe trei luni 2 fl. 50 cr.;

pentru Âustro-Ungari’a cu post’a: pe anu 10 fl., 
pe siese luni 5 fl., pe trei luni de aci incolo numai 
2 fl. 50 cr. in locu de 3 fl. ;

pentru Romani’a si alte tieri esterne: pe anu 12 fl. 
v. a. seu 28 franci, pe siese luni 14 franci, pe trei luni 
7 franci. (Abonamentulu se priinesce si in bilete bipotecarie 
romane.)

Banii de prenumeratiune sunt a se tramite 
(mai usioru prin assignatiuni postate) la Re
dactiunea „GAZETEI TRANSILVANIEI11 
in Brasiovu.

Junimea nostra.
Brasiovu, 27 Dec. v. 1878.

Un’a din cele mai principale îngrijiri ale bar- 
batiloru luminați la tdte popdrele lumei a fostu si 
va fi până va ecsiste o istoria a culturei omenesci 
— crescerea tenerimei. Generatiunile june se 
inaltia pe bravele si pe umerii celoru betrane. 
Cu catu acești umeri sunt mai tari, si cu catu 
eceste brație sunt mai vigurdse, cu atatu mai poter- 
nicu este aventulu ce ’iu iea junimea unui poporu. 
Uitate — se dîce — la junimea unei națiuni si 
de aci vei potd conchide la vigdrea si la cultur’a ei.

Umerii Romanului inca nu erau slabi, ddr erau 
gârboviți de povar’a unei sclavii seculare, brațiele 
lui nu erau mai puținu vigorâse câ ale altor’a, 
dâr’ până mai eri aternau de ele lantiurile unui 
feudalismu nedumeritu. Ce îngrijire poteau ddr’ 
se dd betranii noștri crescerei tenerimei in acdst’a 
trista situatiune 1 Lipsiți de t6ta libertatea si de 
tdte mediulâcele ei, opriți chiaru prin lege de 
a’si dâ copiii la sc61a, ce erâ se incdpa? — 
Provedinti’a inse nu a uitatu de totu nici de ei, 
lumin’a nu se p6te tiend in lantiu pentru durata, 
ea a strabatutu si in șirurile poporului romanu si 
a ruptu lantiurile iobagiei. Din momentulu acest’a 
prinse aripi si junimea ndstra, crescerea ei națio
nala isi luâ aventulu, ddr’ cumu ? — Fora mediu- 
16ce de ajunsu, fora sistemu, fora direcțiune prin- 
cipiara naționala. Tatalu dicea catra fiiulu seu: 
„Dute fâtulu meu si invdtia carte, ca-ci eata catu 
amu suferitu noi din causa, ca n’amu sciutu cartel* 
si fiiulu se ducea la scdla fora altu spriginu, de- 
catu nesuficientele sale mediuldce si diliginti’a s’a. 
Astfeliu junimea nâstra până acuma a crescutu si 
s’a desvoltatu, nu după cumu ar’ fi pretinsu lipsele 
nâstre urgente naționale, ci fiacare după cumu a 
potutu si a nemeritu.

Cu t6te aceste, cine nu va admirâ iubirea de 
jertfa a parintiloru romani pentru cultur’a fiiloru 
loru, cine nu va laudâ marile progresse, ce le-a 
facutu junimea ndstra in cele trei diecenii din 

urma ? — Aceste inse nu potu orbi pe dmenii 
cugetători si ingrigeati de viitoriulu poporului 
nostru intr’atatu, incatu se nu vdda marile nea
junse, de cari sufere inca si astadi crescerea juni- 
mei ndstre. Siliți cea mai mare parte de a fre- 
cuentâ scoli mici si mari neromane si de a ’si 
insusi sciinti’a necesara intr’o limba străină, in 
comunu greu intieldsâ, tenerii noștri se adapa de 
idei de multe-ori cu totulu contrarie desvoltarii 
ndstre romanești, si crescerea loru este astfeliu 
lipsita adeseori de singurulu momentu, care pdte 
se-i impreune pe viitoriu la o comuna si fratidsca 
conlucrare pentru binele si fericirea natiunei loru 
— de momentulu nationalu. Si in adeveru, cumu 
se voru potd intielege, cumu voru potd lucrâ îm
preuna pentru trebuintiele poporului loru trei ro
mani, dintre cari unulu cundsce bine istori’a uni
versala, altulu istori’a natiunei maghiare si alu 
treilea istori’a germaniloru, dr’ nici unulu istori’a 
poporului romanu, cumu se voru incaldi animele 
loru de glori’a, cumu se voru otieli ele de sufe- 
rintiele • trecutului ginteiloru?

Ddr’ si acolo, unde momentulu naționale lip- 
sesce, fia in urm’a crescerei din cas’a parintesca 
sdu din institutele romane, fia in urm’a propriei 
diligentie si staruintie a junelui aprinsu de dorinti’a 
de a cundsce trecutulu si neajunsele uatiunei sale, 
desvoltarea naționala a unnia câ acesta nu arare-ori 
ia o directiuue fdrte unilaterale, din causa, ca ia 
lipsitu regulatorulu supremu alu tuturoru impressi- 
uniloru si simtiementeloru sale romanești — socie
tatea romandsca, si inca o societate culta sdu 
care se std celu pu§inu pe o egala trdpta de cul
tura cu densulu. Astfeliu lipsindu multoru tineri 
concurenti’a binefacâtdria spirituala in societate, 
traindu ei mai multu retrași si isolati in ideile 
loru, simtiulu loru nationalu nu s’a potutu des- 
voltâ pe calea libera a emulatiunei, fiindu contro- 
latu totodată de critic’a altor’a, ci voindu a se 
manifestă independentu de inriuriri esteridre de 
feliulu acest’a, a degeneratu intr’o ambițiune per
sonala potentiata, intr’o nesDUsa susceptibilitate si 
o mare neîncredere facia de ai sei. Remasitiele 
acestei direcțiuni unilaterale, ambițiunea, suscep
tibilitatea si neîncrederea prea mare — cutezamu 
a dice — este si astadi un’a din căușele princi
pale ale neintielegeriloru dintre noi barbatii, ea 
paralisdza in mare gradu interessele unei comune 
conlucrări, suflarea ei rigida vestejesce si usucă 
totu ce voiesce a plantâ man’a concordiei. —

Ce se dicemu in fine despre acei tineri, cari 
necumu se capete o direcțiune naționala, ddr’ au 
fostu atatu de nenorociți, incatu n’au potutu se 
invetie limb’a loru nici acasa, nici in scdla ? La 
acesti’a nu pdte fi vorba de-o crescere natiunala, 
multi dintre ei sunt perduti pentru națiune si pe 
ceilalți numai un’a ’i pdte scapâ — societatea 
romandsca. Numai acdst’a societate are poterea 
farmecatdria de a face din ei aceea ce a negligeatu 
vitreg’a crescere.

Din asemeni considerante noi intotdeaun’a amu 
sustienutu si sustienemu cu tdta tari’a necessitatea 
de întruniri literarie si sociale intre junimea ro
mana. Ne amu bucuratu din adânculu animei 
ndstre, vediendu progressele, ce le-au facutu in 
specialu societățile de lectura literarie si sociale 
dintre studenții romani de pe la universități. Este 
fdrte salutariu pentru desvoltarea ndstra naționala, 
ddca junimea romana se intruuesce in societăți cu 
scopulu sublimu, de a-si cultivă limb’a materna si 
a-si nobilitâ simtiemintele. Mai multu inse trebuie 
se ne bucuramu, candu vedemu, ca juuimea ndstra 
studidsa manifesta firm’a resolutiune de a-si repară, 
pe calea acdst’a a intrunirei, defectele crescerei 
sale naționale.

Amu adusu, de cate-ori ni s’a datu ocasiune, 
notitie despre activitatea societatiloru junimei ro
mane de pe la universități si academii. Astadi 
damu locu unui micu estrasu din reportulu anualu 

alu societății literarie-sociale a studintiloru romani 
din Vien’a „Romani’a-Juna". Din acestu reportu 
se vede,' catu de bine au intielesu membrii acestei 
societăți uobilulu scopu, ce trebuie se’lu urmardsca 
in unire fratidsca, scopulu de a-si otieli simtie- 
mentulu nationalu prin studiulu limbei si alu lite- 
raturei romane, de a-si formă caracterele si de a 
se apropiâ unii de alții in cugete si in simțiri, 
pentru-câ odata se pdta lucrâ împreuna cu abne- 
gatiune personala spre înaintarea binelui natiu
nei loru.

Felicitamu pe junii noștri din Vien’a pentru 
acestu nobilu propusu, deînnu de junimea unui 
poporu atatu de setosu de cultura si de progressu 
câ alu nostru, felicitamu si pe junii societatiloru 
de lectura romane dela celelalte universități, aca
demii si facultati din monarchia, cari emuldza cu 
cei dela Vien’a in ajungerea aceluiasiu scopu, si le 
dorimu numai se aiba si tari’a si energi’a de a 
duce in împlinire ceea-ce le spune mintea si anim’a 
ca este salutariu si neincungiuratu de lipsa. Tre
buie se fia conscii toti junii romani ajunși la ma
turitate de aceea, ca lupt’a ce o pdrta poporulu 
romanu din monarchia, este o lupta pentru esis- 
tentia, ca in asemeni impregiurari așteptările, ce 
le pune națiunea in junimea ei, sunt multu mai 
mari, decatu in timpuri normale si spre ale potd 
corespunde numai in parte trebuiesce multu zelu, 
multa deligintia si multa rabdare.

Cu catu junimea romana va corespunde mal 
multu sperantieloru, ce le pune națiunea intrens’a, 
cu atatu ea va fi mai in dreptu de a pretinde câ 
se fia ajutorata cu tdte mediuldcele pe cararea 
onorifica, ce a apucatu. Ddr’ noi se nu stamu pe 
locu, asteptandu se vedemu ce direcțiune va luâ 
junimea ndstra, buna său rea. Atitudinea acdst’a 
passiva fația de dens’a ar’ fl pernicidsa pentru 
viitdrea nostra dezvoltare naționala. Dincontra, noi 
trebuie se ne interessamu cu de-a-menuntulu de 
fiecare pasu, celu făcu junii, se-le controlamu ast
feliu mersulu, nu spre a le pune pedeci in des
voltarea loru libera, ci spre a-i feri de influintiele 
stricacidse ale străinismului si ale pseudo-culturei, 
indemnandu-i si incuragiandu-i ia totu ce e bunu, 
nobilu si frumosu. Astfeliu vomu cresce o genera- 
tiune, care in viitoriu se fia in stare a dâ peptu 
cu tdte vijeliele, ce voru amenintiâ inca naționali
tatea ndstra.

„Se maghiarisamu!“ — „Se ne impacamu!“
Brasiovu, 27 Decembre v. 1878.

Pre candu in Ungari’a resuna cu noua fortia 
strigarea „Se maghiarisamu!" devis’a ger
maniloru din Austri’a este „Se ne impacamu!" 
Eata unde ne-a adusu până acuma politic’a de 
ocupatiune. Maghiarii credu, ca prin introducerea 
catu mai grabnica a limbei maghiare in scdlele 
poporale se faca drasi bine ce le-a stricatu acea 
politica, 6r’ nemții totu din caus’a acdst’a voiescu 
se seimpace „ătoutprix* cu cehii. Diuariu nou gu- 
vernamentalu „Pești Hirlap* reinprdspeta plân
gerea vechia, ca maghiarii au lasatu se trdea 
timpulu celu favorabilu pentru maghiarisarea celor
lalte popdre si ar’ dori a vedd pe cele 15 mili6ne 
locuitori vorbindu in catu mai scurtu timpu numai 
unguresce. Asia se caiescu si nemții, ca nu au 
germauisatu, candu le-a fostu vremea. „Pești 
Hirlap* vede, ca cu poterea nu se pdte maghia- 
risâ, cere inse câ maghiarii se ingrijdsca „câ in 
viitoriu se se simtia fericiți numai acei cetatieni, 
cari voru fi nu numai după nume, ddr’ si după 
limba maghiari!“

In timpu ce maghiarii se gandescu cumu se 
p6ta assimilâ mai iute pe celelalte popdre nema
ghiare din Ungari’a si Transilvani’a, conducâtoriulu 
nemtiloru decembriști Dr. H e r b s t se prepara a 
face o calatoria la Prag’a spre a se intielege cu 
conducfitoriulu cehiloru Dr. Rieger despre impa- 



care. Cu siansele acestei impacari cresce si îngri
jirea cumetriloru dela Budapest’a. Acdst’a îngrijire 
s’a esprimatu cu deosebire in vorbirea ce a adres- 
sat’o la anulu nou Dr. Max Falk presiedintelui 
camerei Ghiczy in numele partidei guvernamentale 
„D6ca — dîse elu — ar’ sosi timpuri de acele, 
in cari se fia pusa la întrebare posi- 
tiunea politica însemnata, ce-o 
ocupa elementulu maghiaru pe teri- 
toriulu cor6nei sântului Stefanu 
pe lâuga respectarea deplina a drepturiloru altoru 
nationalitati (?), atunci sunt siguru, ca vomu fi 
un’a in respingerea ori-carei încercări de feliulu 
acest’a". Totu d-lu Falk conjura in „Poster Lloyd" 
pe cehi, câ nu cumva se lase a fi sedusi de nemți 
iudreptandu impacarea in contra egemoniei ma
ghiare, ca-ci atunci ei, cehii, ar’ fi invinsi înainte 
de a incepe batai’a. „Nemții decembriști anevoie 
ve voiescu binele asia cumu vi-lu voimu noi ma
ghiarii!" esclama numita f6ie, adressandu-se catra 
cehi. Acesti’a inse anevoie voru dă credintia asi- 
gurariloru, ca maghiarii n’au fostu nici candu in 
contra impacarei cu cehii, ca-ci caderea lui Ho- 
henwart le este inca prea viua in memoria. Este 
ddr’ mare intrebare, ddca cehii si nemții voru voi 
se tiena contu de egemoni’a maghiara la impa
carea loru!

De ce nu e iertatu că romanii se voteze pentru 
cabinetulu Tisza ?

Selagiu, cerculu Diosiodului 22 Dec. 1878.
(Urmare si fine.)

Din partea romaniloru notarii romani au fostu acei’a 
si locurile mai inalte eclesiastice, cari au lucratu in favorulu 
candidatului guvernului din respoteri. Notarii au lucratu, 
cedendu pressiunei oficiăse, ce nici nu se nega, ba se recu- 
născe deadreptulu, din partea unor’a; locurile mai inalte 
eclesiastice au lucratu, provocandu preotîmea, ca se ste si 
se indemne poporulu a stă pe lenga Nagy GyiJrgy, deărace 
nu este candidatu romanu. In unghitia era acatiata pro- 
missiunea, ca Nagy Gyorgy va lucra pentru castigarea con- 
g r u e i. Notariloru li-a succesu a duce poporulu in partea 
guvernului, der’ locuriloru competinte eclesiastice, de unde 
plouau epistălele adressate preotiloru inainte de alegere, nu
mai in parte a îndupleca preotîmea, se lucre pentru guver- 
nulu actualu. Spirite de acele mărginite si servile au fostu 
acolo, cari nu cerca, ca ce se demanda, ci ca cine demanda. 
Preotîmea romana din Selagiu — cu puține esceptiuni — 
e cu mult.u mai naționala, mai deștepta si conscia, decatu 
că in politica se pună de o lăture principiulu si se pesca- 
resca după favoruri personale, se de drepturile naționale 
pentru unu blidu de linte, care pe lenga neinsemnatatea lui 
are inca se-si remana totudeun’a promissiune găla.

Domniloru notari avemu a-le spune : 1. ca barbatulu 
intregu in lucruri de acele, in cari legea ’i erta a dispune 
liberu de sene si a lucră după convingere, nu se lașa a fi 
trasu — impinsu prin pressiuni; 2. ca domni’a-loru au de 
a multiami, ca sunt notari, numai poporului romanu si ca 
prin urmare atatu câ deoblegati ai acestui poporu, catu si 
câ romani intieliginti ar’ trebui se tiena înaintea ochiloru 
inainte de tăte binele acestui poporu ; er’ binele celu d’an- 
taiu alu lui este, ca se traiesca ; 3. ca deca va încetă — 
precumu ar’ dori contrarii — poporulu acest’a a fi romanu, 
nu va mai fi cine se alega notari romani ; 4. ca cu oficiulu 
loru nu se tocmesce cortesi’a; guvernele vinu si se ducu ; 
cei-ce lucra pentru favoruri personale si pentru b u n a- 
pacea cu cei mai mari, potu usioru se remana „câ 
colaculu din neua".

Locuriloru competinte eclesiastice: 1. ca avemu noi 
lucruri destule neisprăvite pe terenulu bisericescu si ecle- 
siasticu; epistolele cele multe ar’ pote prin urmare ave 
scopuri si destinatiuni mai demne, mai nobile, decatu cor
tesi’a; 2. ca politic’a e de ămeni independinti; prin urmare 
cei-ce nu potu merge acolo, unde trebuie sei traga si — 
credu ca-i trage anim’a loru romanesca, lasese de politica 
si faca urechi’a siuta (tăca) la pressiunile de susu ; 3. ca 
a lucră in contr’a principiului nationalu si a sparge 
solidaritatea naționale pe stegu cu prescura — alias 
congru’a — din care nu va gustă — deca va 
gustă — numai preotîmea si din acest’a numai o parte, 
este seu o vedere politica de compatimitu scurta seu o mi- 
sielia ; 4. ca acelu preotu romanu, care va voi se ajunga 
a se bucură de congru’a data de cabinetulu Tisza, va tre
bui se traiesca in vecii-veciloru; nu potemu obtiene 
sinodalitatea, care n’ar’ costă guvernului nici unu cruceriu, 
si totuși speramu beneficie in bani; 5. ca națiunea nu pre
tinde, deca respectivii nu afla de convenabilu cu starea loru, 
ca dinsii se se espuna pentru castigarea drepturiloru națio
nale si se-si rischeze posturile,, beneficiele si aspiratiunile; 
der’ atat’a p6te pretinde cu totu dreptulu, câ se nu lucre 
cu ea in contr’a ei.

Ambiloru factori: 1. ca au comisu unu pecatu greu in 
contr’a natiunei, ducendu si voindu a duce poporulu se 
sărute man’a, care va se-lu „sdrobesca", si biciulu, care-’lu

bate; 2. ca e o smenta mare, ca se sustienemu chiaru noi 
nemaghiarii pe cabinetulu Tisza, candu maghiarii ’lu-au 
parasitu deja; 3. Tisza ne-a datu destula ocasiune pan’acum, 
câ se ni aducemu aminte de proverbiulu romanu: „Pre 
celu-ce nu-’lu lași a mori, nu te lașa a trai" ; 4. ca cu 
asemenî apucaturi, cu acest’a politica tientităria la traista 
si fora demnitate, ni cualificamu poporulu de o turma, care 
se păte mană usioru chiaru si iu gur’a lupului, si — 
fiindu-ca cu turmele nimene nu se intielege, nu tracteza, 
ci numai le mâna, ne nimicimu chiaru si speranti’a 
de a pote ajunge canduva si noi la drepturi naționale si a 
fi factori in vechiulu nostru pamentu ; 5. ca aplicarea pro- 
verbiului romanu: „Capulu plecata nu’lu taia sabia" la 
deslegarea unoru cestiuui grave, vitale, ne-a causatu starea 
cea misera din presente si ne va mai causâ inca multe rele, 
pentru-ca : pe omulu celu neresolutu si fara de caracteru 
nu-’lu respecteza inimiculu si nu-’lu pretiuesce amiculu — 
de cumva are vreunulu sinceru. Diseiu !

Unu alegător iu.

E s t r a> s n
din protocolulu Adunarei generale â „Associatiunei pentru 
sprijinirea invetiacoiloru si sodaliloru romani meseriași", 

tienuta iu Brasiovu in 17/29 Decembre 1878.

Dupa-ce a tienutu presidiulu unu cuventu peutru des
chiderea Adunării generale, care eră mtr’unu numeru la o 
suta de membri si dupace acestu cuventu a fostu aplaudatu, 
pentru-ca a avutu efectulu de a deșteptă interessulu mem
briloru, a declar atu siedinti’a de deschisa.

1. Se pune la ordine cetirea reportulu comitetului des
pre gestiunea s’a din anulu. 1878. Din acestu reportu se 
vede, ca a tienutu 13 siedintie, pertractandu 102 cestiuni 
pentru promoverea meserieloru intre romani. A asiediatu 41 
copii români la 16 diferite meserii. Numerulu 
copiiloru asiediati de 8 ani incăce este de 178, intre cari 
33 copii din Brasiovu si ceilalți din părțile Fagarasiului, 
Sigbisiărei, Mediasiului, Sibiiului, Clusiului, Muresiu-Osior- 
heiukiji» Hatiegului, Uiărei si Vidrei si din alte locuri ale 
Transilvaniei. Cu ttfte acestea comitetulu se plânge de 
indeferinti’ainteligintiei si de nepriceperea si 
apathi’a parintiloru fașia ’ de aplicarea fiiiloru loru la me
serii, fiindu-ca pe cei mai multi copii a trebuitu comitetulu 
se’i atraga cu pressiuni morale.

2. Comitetulu a ingrijitu de instrucțiunea invetiaceiloru, 
rogandu pe mai multi domni professori a dă ăre gratuitu, 
fiindu-ca Inclit’a Universitate sasesca din Sibiiu, deși are o 
scăla pentru copii dela meserii in Brasiovu, totuși in acea 
scăla copji romani ne-avendu pregătirea necessaria nu sunt 
primiți, er’ pentru pregătirea loru s’a cerutu prin recoman
darea comissiunei școlare si chiaru a districtnlui, acuma a 
comitatului Brasiovu, inainte de trei ani si inca. nici o 
resolutiune nu avemu. In anulu scolariu 1877/8 au fostu 
inscrisi 66 copii romani la scăl’a de meserii; in anulu 
acesta 1878/9 sunt inscrisi 52 copii, prevediuti. cu cărțile 
necessarie.

3. Cu vestminte inca s’a prevediutu 11 invetiacei.
4. Sodali au esitu 6, si adeca : 3 sodali cismari, unulu 

croitoriu si 2 cojocari. Asemenea s’au ajutatu la lipsele loru 
6 sodali si la 3 s’au datu bani imprumutu conformu sta- 
tuteloru.

5. Din sodali au esitu măiestri cu concessiunea ma
gistratului localu trei, si anume : unu croitoriu, unu cismariu 
si unu măiestru masariu.

6. Desvoltarea spirituala a sodaliloru s’a ajutatu prin 
Societatea loru de lectura, prin procurarea jurnaleloru si 
prin instruirea speciala la trebuintiete dilnice de catra unulu 
din d-nii professori gimnasiali, cumu si prin instruire in 
music’a vocala.

7. La ajutăriele anunciate de „Associatiunea Transil
vaniei" au concursu prin comitetu 30 Invetiacei si 4 so
dali, inse numai trei invetiacei si unu sodalu au primitu 
ajutoria.

8. Associatiuuea aprimitu ajutoriu dela banc’a „Albina" 
40 fi. v. a.

9. In decursulu anului s’a facutu 40 adresse la diferiți 
barbati pentru a veni in ajutoriulu acestei Associatiuni, 
inse nu ni-a venitu nici unu respunsu. Conclusului adunarei 
generale din anulu trecutu, după care fiacare membru ’si 
luase îndatorirea morale a mai câștigă Associatiunei unu 
membru, numai d. Dr. Ioanu Bozoceanu si d. Andreiu 
Voina a satisfăcuta.

10. Incassarile tacseloru restante, deși s’au luatu mai 
multe dispositiuni, nu s’au potutu esecutâ pe deplinu, pre
cumu se va vede din reportulu cassei.

11. Comitetulu pentru a satisface concluseloru Adunarei 
generale de sub XII si XXI relativu la intemeiarea unui 
A t e 1 i e r u , seu celu puținu a unei scăle pentru unu 
numeru catu de marginitu de meseriași s’a adressatu catra 
unele Corporatiuni bisericesci si deosebitu catra on. Comitetu 
si Sinodu parochialu gr.-or. dela sf. Nicolae din Brasiovu, 
care avendu mediulăce, păte procură o esistintia pentru 
.viitoriu mai buna copiiloru din parochi’a s’a, a caroru 
părinți gemu sub greutatea nocessitatiloru traiului de tăte 
dilele. Comitetulu regreta, ca nu păte dă Adunarei generale 
6 deslușire in acesta privintia,

Cu t<5te acestea comitetulu are marea satisfactiuue a 
aduce la cunoscinti’a ou. Adunări generale, ca a facutu unu 
pasu destulu de inseranatu catra scopulu, ce are in vedere 
aci, adeca: Societatea „Transilvani’a" din București, in 
urm’a unei vii corespondintie, ce a portatu comitetulu cu 
acest’a generăsa societate, in adunarea s’a generala din 
anulu trecutu a schimbatu unu § inJStatutele sale, prin care 
ajuta a se promove meseriele si industri’a la romanii din 
monarchi’a austro-ungara. Comitetulu a pusu in vedero 
necessitatea de a infiintiâ on. Societate unu Atelieru in 
Brasiovu, unde se afla copii romani la meserii din tăte 
unghiurile Transilvaniei; prin acest’a ar’ creâ modulu, câ 
se tienemu contu de perfecțiunile si progressulu ce se arata 
din tierile culte prin manufacturele loru. On. Societate a 
apretiatu vederile acestea, der’ deocamdată mediulăcele nui 
stau la dispositiune, deci pena-i va fi cu potintia a preve
diutu in budgetulu seu o summa anuale de 32 stipendii de 
cata 50 fi. v. a. pentru deosebitele meserii, din cari a des- 
tinatu optu stipendii si pentru acesta Societate, era celelalte 
pentru părțile Sibiiului, Clusiului si Orastiei.

Din raportulu Cassei s’a vediutu, ca Associatiunea 
pentru sprijinirea invetiaceiloru si sodaliloru romani mese
riași a avutu avere la incheiarea anului 1877 1330 fl. 53 cr. 
era la incheiarea anului 187S are sum’a 1762 fl. 59 cr. 
Diu care se scotu spesele preliminate de . 165 fl. 13 cr.

Si remane Fondulu curatu de 1597 fl. 46 cr.
Numerulu membriloru este numai de 120 si regreta 

ca nu cresce si nu simtu ămenii noștri acesta necessitate. — 
După acestea comitetulu a adusu propunerile urmatăre :

I. Avendu in vedere dorinti’a Associatiunei de a se 
plasă catu mai multi copii de romani la meserii, avendu in 
vedere, ca din copii asiediati la meserii se esa sodali, catu 
se păte de cualificati, câ se se păta asemenă cu cei din 
tierile străine : Germania, Franci’a, Belgi’a etc. Adunarea 
generala impoternicesce comitetulu a urmări si. a caută, 
mediulăce pentru intemeiarea parțiala celu puținu a acestuia 
si anume după prescrierea art. 4 lit. f) din statute.

II. Comitetulu avendu in vedere, ca emulaiiunea este 
unu impulsu poternicu cu deosebire intre invetiacei, a pro
vocata pe aceștia a espune in adunarea generala din lucru
rile loru. Dreptu aceea propune a se premiâ lucrările cele 
mai destinse.

III. Pentru cașurile dese de băla, cari obvinu la iu- 
vetiaceii slabi imbracati propune a se prelimină 20 fl. v. a.

IV. Asemenea propune se se aduca multiamita on. 
Comitetu si Sinodu parochialu dela sf. Nicolae din Brasiovu, 
on. Societăți „Transilvania" din București si on. membrii 
dela banc’a „Albin’a" din Sibiiu pentru ajutăriele date iu 
anulu 1878.

V. Comitetulu avendu in vedere, ca pentru a ajunge 
la realisarea scopuriloru, ce si-a impusu Associatiunea prin 
statutele sale, ei trebuiescu mediulăce materiale si acestea 
numai prin inmultirea membriloru si prin danii se potu 
ajunge ; de acesta propune de nou, că fiecare membru se-si 
ea obligamentulu moralu, ca va procură membrii si diii 
afara si va face se incurga banii.

Dupa-ce a reportatu comissiunea asupr’a acestoru, ro- 
comanda si Aduuarea generala primesce tăte propunerile de 
susu. Asemenea si proiectata pentru budgetu pe lenga 
schimbarea unui postu. Mai încolo propune a se premiâ 
lucrurile invetiacelului Balanu cu 3 fl., ale tai Ambro- 
s i u P o p u cu 2 fl. 50 cr. si lucrările de croitoriu ale lui 
G. V o i n ’a cu 2 fl. Comissiunea pentru înscrierea mem
briloru reporteza, ca s’au inscrisu 6 membrii fundatori. Se 
primescu cu „Se traiesca!"

Instrucțiunea anume scăl’a pentru copii dela meserii a 
datu mai multa materia de desbatere din temeiu, ca ea a 
fostu sustienuta pena acumn gratuitu de catra d-nii pro
fessori dela gimnasiulu romanu, deărece, deși a recomandata 
comissiunea școlara din Brasiovu, ca in scăla infiintiata de 
universitatea sasesca pentru copii dela meserii in Brasiovu 
invetiaceii romani nu sunt primiți, ca u’au pregătirea ceruta, 
de aceea si adunarea districtului (acumu comitatului) iuca 
in an. 1875 a recomendatu inclitei universități se voteze 
unu ajutoriu scălei romane de meserii că scăla pregâtităre. 
Acesta inca nu s’a resolvitu. Cu tote acestea s’a hotaritu de 
adunarea generala, se se sustiena in modu gratuitu scăl’a de 
meserii si pe anulu viitoriu cu aceea, ca parte din copii Cu 
ăre-cari pregătiri se se instrueze in scăl’a gremiului romanu 
si se se cerceteze in 5 ăre de trei ori pe septemana.

Adunarea — la propunerea comissiunei revediatăre 
aratandu, ca socotelele s’au aflata in tăta bunaorenduiela, 
recomandandu multiamita si absolutoriu comitetului — pri
mesce. In urma se alegu duoi membri verificatori ai pro
tocolului.

Presiedintele arata, ca obiectele publicate pentru ordi
nea dilei fura pertractate, si multiumesce on. d-ni membri 
pentru uumerăs’a participare si pentru deosebitulu zelu, cu 
care au pertractatu agendele, rogandu-i a contribui si in 
decursulu anului la ajungerea scopului santu alu acestei 
Associatiuni, declara Adunarea generala de inchisa. — 
Membrii primescu cu aplâuse si cu „Se traiesca presiedintele."



„Romani’a-Juha“,
Societate literara-soțiala a studentilorn romani din Vien’a.

Reportulu anualii alu acestei societăți acade
mice pentru anulu alu VTII-lea administrativu (din 
1 Oct. 1877 pbna in 30 Sept. 1878), redactatu 
de comitetulu actualu, respective de presie- 
dintele societății d. doctorandu in medicina 
Octaviu Blasianu dovedesce unu progressu 
in apretiarea mediul6celoru, cari potu duce mai 
siguru la realisarea scopului societății. Este irn- 
bucuratoriu mai cu sârna a vedd la membrii de 
acuma nisuinti’a de a invetiâ catu mai multu din 
esperientiele, ce le-a facutu societatea dela funda
rea ei incdce. La intrebarea, ca ce este „Romani’a- 
juna" pentru studintii romani dia Vien’a respunde 
reportulu, ca ea este o societate de lectura, o so
cietate literara, o societate de binefacere in parte 
si sociala si ca mai pre susu de tâte e o socie
tate naționala, curatu romanOsca; „pentru-ca nu
mai prin dens’a ne este possibilu a cultivă si in 
străinătate dulcea nOstra limba materna si litera- 
tur’a n6stra patriotica-nationala. “

De astadata spatiulu nu ne iărta a intrâ in 
detaiurile reportului, care si asia va fi cunoscutu 
in originalu celoru mai multi din cetitorii noștri. 
Voimu se observamu numai, ca fondulu neatacabilu 
alu „Romaniei-June" consta preste totu din 4265 
fi. 30 cr., Or’ ca din averea disponibila a remasu 
in 30 Sept. 1878 câ saldo pentru anulu adminis
trativu 1878—79 numai 409 fi. 18 cr. in bani 
gafa si 519 fi. 5 cr. in datorii active, la olalta 
928 fi. 23 cr. v. a. Din achsta suma observa 
reportulu, nu se p6te sustienO cabinetulu de lec
tura alu societății, decatu numai pe scurtu timpu. 
De aceea comitetulu societății adressăza la finele 
reportului urmatoriulu apelu caldurosu, pe care ’lu 
recomandainu si noi cu totuadinsulu binevoitârei 
atențiuni a publicului romanu :

„Fondulu disponibilu alu „Româuiei-june" e 
aprOpe de a fi consumatu. Numai din acestu fondu 
se p6te sustiând „cabinetulu de lectura." Prin 
urmare acdsta scOla a tinerimei romane din Vien’a 
e in periclu de a fi suspendata! Far’ de cabinetu 
de lectura inse vieati’a „Romaniei-june" e parali- 
sata — „Romani’a-juna" e mârta!

„Dati-ne. deci ajutori ulu Vostru si contribui ti 
la crescerea barbatiloru venitoriului, căci, dându-ne 
noue dati natiunei, si ce pOte fi mai mângaietoriu 
pentru Voi, decatu dulcea consciintia de a Ve fi 
sacrificata denariulu pe altariulu natiunei ?

„Nu uitati, ca in „Romani’a-juna" se otieliesce 
s&mtiementulu natiunalu alu tinerimei, sejlargescu 
cunoscintiele literarie-natiunale, se cristalisăza ca
racterele, se innadusiesce egoismulu, se da impulsu 
de-a lucrâ pentru interesse comune si ideale, si 
astfeliu se disciplindza barbati cu abuegatiune per
sonala pentru trebuintiele venitoriului!

„Aveți tâte aceste in vedere si nu lasati se pidra 
o sc61a naționala atatu de folositâria!“

dintre Ciatalu-Ismailu si gur’a Prutului, comissiunea, ne- 
potendu-se uni, esprima parerea fiacarei parti, după cumu 
urmedia :

„Delegații romani afirma, ca graniti’a intre Romani’a 
si Russi’a, afara de Ciatalu-Ismailulu si gur’a Prutului 
trebuie se se tiena de malulu stengu alu Dunărei si nu de 
„talwegu". Delegații romani ’si intemeiedia parerea loru pe 
tecstulu articolului 45 alu tractatului de Berlinu, care nu 
specifica pentru acesta parte a Dunării alta granitia, decatu 
aceea, care esistâ in urm’a tractatului dela Parisu intre Ro
mani’a si Turci’a, adeca insusi tiermulu fluviului. Pentru 
sprijinirea părerii loru, delegații romani s’au mai referita si 
la precedentele create chiaru pentru acesta parte a Dunării 
prin tractatulu dela Bucuresci (1812) si prin acelu dela 
Parisu, care (tractatele) n’au fîscatu graniti’a acestoru state 
prin „talwegu“, ci prin tiermulu stengu alu fluviului.

„Delegatulu russu afirma, fara a mai ecsaminâ trac
tatele, ca lini’a de delimitare a granitiei trebuie, după 
dreptulu internationalu generalu, se treca prin midiuloculu 
fluviului, despartiendu ambele state litorale ; trebuie deci se 
urmeze talwegulu Dunării.

„Pe bas’a. acestor’a s’a dresata acestu processu verbaiu 
in doue esemplare, spre a pote fi presentatu guverneloru 
respective. Dresata in Bucuresci, in 5 Decembre st. v. 1878.

Delegații guvernului princiariu romanu : 
Colonelu Pencovici.

Locot.-colonelu N. Demetrescu Maicanu.
Delegatulu guvernului imperialu russu :

Colonelu Tugenho!d.“

Memoriu asupr a starei romaniloru transdunareni.
(Urmare si fine.)

Romanii in genere sunt mai inteligenti si mai desvol- 
tati de câta Bulgarii, ba chiaru de cătu Grecii; Romanii 
pe la secululu alu optu-spre-diecelea faceau ei esclusivu co- 
merciulu Turciei continentale cu Europ’a. Pe atunci reuu- 
mitulu orasiu Moscopole, locuita numai de Romani, avea una 
poporatiune de 80,000 de suflete de unu elementu omogenu. 
Acestu orasiu, pe deplinu romanescu, era centrulu comer- 
ciului si culturei intelectuale iu Turci’a pentru-ca atunci era 
si tipografia la Moscopole, pe cătu tempu nu era atunci 
nici la Goustautinopole. Baronulu Șina, cea mai bogata casa 
din Austri’a, este unu romanu din Macedoni’a (din Mosco
pole), precum si alti multi negutiatori si bancheri, spre 
esemplu Dumba, Tositia etc. sunt totu Romani din penin- 
sul’a Balcanica. Chiaru astadi, deca vede cine-va unu mare 
negutiatoru, Juuu professoru, unu artista, mai cu sema in 
orasiele Macedoniei, Epiro-Thesaliei si Albaniei, acesta trebuie 
se fia unu romanu. Chiaru deputata tramisi la parlamentulu 
otomanu din Constantinopole, câ representanti ai crestiniloru 
din Macedoni’a si din Epiro-Thesali’a, sunt romani -; D-nu 
N. Cianaca deputata de Ianina, capitala vilaetului Epiro- 
Thesalia, este romanu din Mincio (Metiova) si D-nu V. Pa- 
pasoglu, deputata alu Salonicului, capitala Macedoniei, este 
romanu din Crusova.

Asia der’ Romanii posedendu tâte calitatile si elementele 
nece'sarie peutru constituirea si starea de sine a unui poporu, 
si subtu punctulu de vedere intelectuale, avendu superiori
tatea asupra Bulgariloru chiaru si a Greciloru, ar’ fi o ne- 
dreptatire către ei, si uuu germiue de disordine si de nesta- 
bilitate in constituirea si in noulu organismu, ce are se se 
faca provincieloru din Europ’a, deca — ceea ce nu ne vine 
se credemu — Romanii voru fi nesocotili câ unu poporu 
distinctu iu noulu organismu alu acestoru provincii, si nu 
li s’aru acordâ si loru acelesi drepturi, câ si Bulgariloru si 
Greciloru, adeca dreptulu si facultatea de a ave si ei o au
tonomia administrativa si de municipie, avendu cu Bulgarii 
si cu Grecii din aceeași provincia numai uesce relatiuui si 
legaturi generale si confederative, precum au diferitele can- 
t6ne ale Elveției in confederatiunea statului Elvetianu.

Nu scimu de ce Bulgarii, Grecii si Romanii, cari locu- 
escu in aceea-si provincia a Turciei, n’aru pote fi constituit) 
asia, in câta se se pâta desvoltâ si trai fia-care elementu cu 
individualitatea sa naționala fara antagonismu si fara asuprire 
seu inriurirea celui mai micu seu mai paciuitu din partea 
celui mai mare la numeru seu mai indrasnetiu, intocmai 
după cumu in confederatiunea Elveției traiescu in armonia 
si se desvoltâ a parte fia-care din cele trei elemente, adeca 
germanu, italianu si francesu, mantienendu-se prin organis- 
mulu confederativu ecuilibriulu între ei. Nu scimu, deca âre 
nu s’aru pote face totu asia si pentru diferitele popâra creș
tine ale peninsulei Balcanice, si deca nu s’aru pote aplicâ 
acelasiu sistemu administrativu la provinciele Turciei, carora 
este vorba a li se dâ o autonomia administrativa, si a caroru 
poporatiune este micsta.

Pe langa acestea elementulu romanu, din caus’a posi- 
tiunii sale geografice si a conditiuniloru lui sociale, este 
destinata a fi câ unu zidu, care va inpiedecâ ciocnirea celoru 
doue elemente, adeca : alu Bulgariloru si alu Greciloru, si 
va fi, in noulu corpu socialu-politicu, ce Europ’a are se 
creeze in peninsul’a balcanica, unu felu de agentu fisicu, 
care se pâta tiene ecuilibrulu si se neutralisedie silintiele si 
antagonismulu acestoru doue elemente, cari chiar’ de acumu, 
de si fimdu sub direct’a domnia a Tnrciloru, aspira si 
chiaru lucresa intre lupte crâncene, câ unulu se aiba pre-

Processulu verbaiu
alu comissiunii. russo-romane pentru delimitarea noueloru 

fruntarii intre Romani’a si Russi’a.

„Romanulu" reproduce după „Neue fr. Presse" 
acestu processu verbaiu :

„Subsemnați : colonelu Pencovici si locotenentu-coloneln 
N. Demetrescu Maicanu, delegați ai guvernului princiariu 
romanu, precumu si colonelulu Tugenhold, delegatu alu gu
vernului imperialu russu, in urm’a însărcinării primite dela 
guvernele loru respective, s’au constituitu in 23 Novembre 
st. v. câ comissiuue pentru tragerea liniei' de hotărnicia 
intre ambele state la Dunarea de josu,. conformu tractatului 
din Berlinu.

„Comissiunea, transportandu-se la fați’a locului si 
avendu iu vedere art. 45 alu tractatului din Berlinu, . sta- 
tornicesce graniti’a intre cele doue state in urmatoriulu 
modu, după cumu se vede pe chart’a alaturata pe lenga 
acestu processu verbaiu :

„Incependu dela gur’a vechiului brațiu „Stambulu", 
graniti’a urmaresce talweguln acestui brașiu, care se întinde 
printre insulele Kubanu si Popinu pena in fați’a satului 
Stambulu, lasandu la drept’a insul’a Stambulu, la steng’a 
insul’a Loti. Dela punctulu acest’a graniti’a urmaresce totu 
la delu talwegulu brașiului de midiulocu (directu), lasandu 
la drept’a insulele Yermakow si Olnojin’â, la steng’a insu
lele Ciornoi (Nigr’a), Spirow si Mezlanow, si apoi talwegulu 
micului brațiu Chili’a pena in fași’a orasiului Chili’a. Dela 
acestu punctu graniti’a se suie prin talwegulu brafieloru 
Ivauesci si Sorediu’a, lasandu la drept’a insulele Macenk’a, 
Cotinea, Solonetz si Kislitz’a, la steng’a insulele Ivanesci 
(Patariki), ambele „Daller" si Capulu-Dracu trece si apoi 
prin talwegulu unicului brașiu Chili’a-Ciatalu dela Ismailu, 
unde se incepe brațiulu Chili’a. In ceea-ce privesce grauiti’a 

ponderantia asupra celuilaltu. Este lesne de intielesu si de 
prevediutu, câ deca Romanii ar’ ave nenorocirea se fia con
damnați, a nu mai fi unu poporu distinctu, precum au fosta 
si sunt inca pena astadi sub regimulu actuale, ecuilibrulu 
se va rupe, si 6 ferbere si ciocnire mai curendu .seu mai 
tardiu are se se ivesca intre Romani si Bulgari seu Greci. 
Si precum de multe ori dintr’o schinteia se face unu in
cendiu mare, totu asia se pâte câ, din o noua tulburare si 
nemultiumire a unuia din popârale creștine din peninsul’a 
balcanica, se se nasca o conflagratiune generala, ceea-ce 
marile Poteri si prevedietorii loru representanti ai Congre
sului dorescu si lucresa negresitu, că se prevină si se in- 
pedece pentru viitoriu.

Eta dâra, ca chiaru interesele generali ale Europei 
ceru, câ poporulu romanu, inplantatu de Providentia seu de 
impregiurari in peninsul’a balcanica, cu nesce conditiuni si 
calitati, fisice si morale, care sunt de natura a Tu face se 
pâta mantiene ecuilibrulu si armoui’a intre diferitele elemente 
ce locuescu aceste tieri (peninsul’a Balcanica), si a dâ ga- 
rantiele cele mai solide pentru mantienerea bunei ordine si 
a linistei in poporatiunea micsta a acestoru provincie: ca 
uuu asemenea poporu — dicemu — nu numai ca nu trebuie 
nesocotitu seu slabitu si treptata sacrificata in reformarea 
edificiului nou politico-sociale alu peninsulei balcanice, ci 
inca trebuie mantienutu si intaritu ; esistenti’a si desvol- 
tarea lui fiindu de neaparata necessitate si conditiune de 
„sine qua non“ pentru bun’a stare, pentru soliditatea si 
pentru indelungat’a durata a noului edificiu, alu cărui plauu 
Congresulu este menitu a face.

Rogandu der’ pe Escelentielo Vostre, se binevoiți a luă 
in seriâsa considerare nu numai drepturile si positiunea 
nâstra, si câ âmeni si câ unu poporu de sine statatoriu in 
peninsul’a balcanica, ci si motivele, ’ pentru care o politica 
intielepta si perspicace nu pâte fi de cătu in favorea satis
facerii dorintieloru si interesseloru legitime si a esistentiei 
poporului Romanu cu individualitatea sa naționala, ne place 
a crede, ca solicitudinea cea. petrundietâria pe de una parte 
a Escelentieloru Vostre, sentimentulu de justiția si de nepar- 
tinire pe de alfa, va. face dreptate si noue Romaniloru, 
incătu in regularea cestiunei dise a Orientului, se se asicuro 
si individualitatea nâstra de unu poporu de ginta latina, 
luandu-se tote mesurile si tâte precautiunile, că in nou’a 
stare de lucruri, ce are a se crâ de către Congresu, limba, 
naționalitatea, autonomi’a administrativa si municipala a 
Romaniloru se fia recunoscuta si garantata in modu efectivu 
si se fia la adapostu de. ori-ce inriurire si vatemare din 
partea Greciloru seu a Bulgariloru; asia, incătu noulu orga
nismu se nu permită nici intr’unu modu calcarea acestoru 
drepturi ale Romaniloru de către ori-cine, nici directa seu 
indirect’a desuationalisare a loru pentru profîtulu Panslavis
mului seu Pauhelenismului, ci se no bucuramu si .noi Ro
manii de aceleași drepturi sociale, administrative, religiose 
etc., precumu Bulgarii si Grecii, carora noi Romanii niciodată 
nu le-amu fosta ostili si nici nu le vomu fi vreodată, ci 
vomu trai cu densii in buna armonia si in confraternitate, 
cu conditiunea, că si ei se respecte drepturile si legitimele 
nâstre dorintie, precumu noi respectamu pe ale loru cu scru- 
pulositate."

Unu Dorobantiu inaintea tribunalului din Sibiiu.
„Telegrafulu Romanu" ne impartasiesce unu 

casu fărte interessantu, ce s’a petrecutu in 16 Dec. 
la tribunalulu reg. ung. din Sibiiu inaintea unui 
colegiu de trei judi. Unu dorobantiu romanu, care 
pâte ’si implini servitiulu seu in armat’a romana 
cu esactitate, fu prinsu pe pamentulu austro- 
ungurescu si judecatu de unu tribunalu civilu. 
Eata faptulu: Dumitru Radu, sergentu de doro
banți, primesce porunca dela comandantulu seu, a 
porni cu 4 feciori la pichetu pe muntele Galbin’a 
(graniti’a Transilvaniei), pentru a patrolâ terenulu 
si a cautâ după nisce talhari, cari au jefuitu in 
mai multe ronduri pe calatori, ba chiaru si pe 
soldați romani. Sergentulu Dumitru Radu, urmandu 
poruncei, plăca, ia positiune si’si implinesce ser
vitiulu. In demindti’a de 13 Augusta 1877 unu 
soldatu din cei patru vine la sergentulu si-i re- 
portdza, ca a vediutu pe vbrfulu muntelui unu 
omu, care pare a nu fi omu de omenia. Sergentulu 
da porunca fecioriloru sei se-’lu prindă si pornesce 
si poter’a, câ nu cumva se-i scape hotiulu. Poter’a 
si cu soldatii incungiura de tâte părțile pe acelu 
omu,. care, vediendu-se strimtoratu, a descarcatu 
■unu pistolu catra gonaci. Atunci mai multe pusei 
trasnescu si o puscatura lovesce pe omulu celu 
gonitu la piciorulu stengu, care cade la pamentu. 
Omulu erâ unu ciobanu si se chiamâ Constantiuu 
Bucuru Mitrea, pe care’lu puseră soldatii pe doue 
lemne, apoi luara unu calu si-’lu tramisera ranitu 
p&na la vama, dâr’ candu a ajunsu la vama B. 
Mitrea a fostu mortu. Sergentulu D. Radu si-a 
facutu reportulu la capitanulu seu despre aedsta 
intemplare si lucrulu se parea a fi terminatu. DOr’ 
guvernulu ungurescu n’a datu uitării acestu faptu, 
si fiindu comunicatiunea intre posturile unguresci



si romane fbrte viua, sergentulu Dumitru Radu 
s’a dusu in 19 Aprilie 1878, pbte la invitările 
gendarmiloru unguresci, la carcium’a din vam’a 
ungurbsca, pentru a-si petrece. Aci gendarmii l’au 
arestatu si l’au adusu la Sibiiu. Si asia sergentulu 
Dumitru Radu a siediutu din 19 Aprilie pSna in 
16 Decembre, 9 luni de dile, in inchisbria pre
ventiva.

Colegiulu judiloru este compusu din judele 
Tamâssy câ presidentu, si judii Jâuosy si Pfleps 
ca votanti. Secretariu: Apâthy, Procuroru ; Dbzsi; 
defensoru: consilieriulu de guv. in pensiune Ilie 
Macelariu. Din interogatoriu se vede, ca doro- 
bantiulu este de 23 de ani si s’a nascutu in comun’a 
Rucaru in Romani’a. Acusatulu enarbza faptulu 
intr’o limba fluenta cu linisce, standu dreptu in 
positiune militarbsca. Elu nbga, ca ar fl coman
da tu „focu“ asupra ciobanuluiMitrea si dice ca acbst’ai 
eră, peste putintia, debrece se află prb departe de 
soldatii lui. De altmintrelea nici nu era lipsa de 
porunca, candu unu omu, care cauta caii neam- 
blate pe verfulu muntelui se impotrivesce si 
pușca asupr’a soldatiloru. Dbca — dise elu 
— asiu fi impuscatu m’asiu fi pusu si pe mine 
in reportulu catra capitanu. Presiedintele: D-ta nu 
trebuiâ se urmaresci pe hotiu pe pamentu ungu- 
rescu. Acuș. : Hotarulu nu se p6te cunbsce asia 
bine tocmai pe vbrfulu muntelui si apoi si gen
darmii D-vbstre trecu adeseori hotarele n6stre.

După alte mărturii, pe cari le desavubza acu
satulu, vine inainte fasiunea unui anumitu Sierbu 
Nanu, făcută la unu tribunalu din Romani’a, pe 
care neintielegbndu-o domnii judecători, chiama pe 
romanulu jude Petru Rosc’a intr’ajutoriu. Fasiunea 
mediciloru inca a fostu scrisa in limb’a romanbsca, 
din care se vede, ca in rana s’au aflatu alice si 
trei bucăți de plumbu taiatu, ca ran’a n’a fostu 
mortala si ca ciobanulu a raoritu in urm’a negrijei 
la transportatu. Procurorulu propune in limb’a 
maghiara 6 luni temnitia. Aperatoriulu se provbca 
in pledoaria sa la testimoniulu mediciloru, si-dice, 
ca chiaru impregiurarea, ca s’au aflatu bucăți de 
plumbu, vorbesce in favorulu acusatului, debrece 
densulu avb numai pușca cu acu, cu care nu se 
potn impuscâ bucăți de plumbu, ci numai glbntie 
din patrbne, si dbca sergentulu a fostu la fați’a 
locului si cu arm’a in mana, si-a impiinitu numai 
detori’a. In fine tribunalulu totusiu a condamnatu 
pe sergentulu Dumitru Radu, inse, din considera- 
tiune, ca a petrecutu 9 luni in inchisbria preven
tiva, numai cu d 6 u e luni t e m n i t i a i n- 
asprita cu 1 di de ajunu pe fiacare septemana. 
Spesele processului se declara de neincassabile din 
causa, ca inculpatulu n’are avere. Acusatulu cere 
terminu de 24 bre, spre a se declară, ca va re
curge sbu ba in contr’a sentintiei.

ID i "v e r s e.
(Soarea de binefacere.) In presbr’a 

dîlei de anulu nou se va arangiâ aci in Brasiovu 
in sal’a Otelului „Nr. 1“ la initiativ’a catorva 
Dbmne o soarea in favorulu 'fondului Reuniunei 
femeiloru romane din locu. Felicitamu pe Dbmnele 
nbstre pentru acbsta mobila întreprindere, dorindu 
câ se fia încoronata de celu mai bunu succesu !

(Premie pentru lucrări literar ie.) 
La universitatea din Olusiu— scrie „Familia“ — 
s’au impartitu mai multe premie pentru lucrări 
literarie. Unulu din aceste a fostu acordatu pentru 
unu sujetu din limb’a romana. La castigatu d. 
Absalonu Toda, juristu absolvatu.

(Pedbps’a cu mbrte.) Inca din tim
purile cele mai vechi s’au ocupatu barbatii cei mai 
intielepti cu cestiunea, ca se se caseze sbu nu pe- 
dbps’a cu mbrte. La evrei erau pedepsele după 
legile lui Moise fbrte aspre, ca in acele se dicea: 
ochiu pentru ochiu, dinte pentru dinte, mbrte 
pentru mbrte. Dbr’ nici la popbrele clasice inca 
nu erau pedepsele usibre, ca la romani eră si 
restignire pe cruce, pe langa taierea capului cu 
securea prin carnefice. Numai religiunea creștina 
a pusu unu principiu santu, candu a disu: „nu voi- 
escu mbrtea pecatosului, ci se se intbrca si se fia 
viu.“ Prin acestea cuvinte sublime religiunea 
creștina condamna din capulu locului pedbps’a cu 
mbrte, ba mai multu decatu atat’a, pe iudividulu, 
care s’a spasitu de pecatele sale, ’lu primesce in 
sinulu seu si-’lu face partasiu de tbte bunătățile 
sale. Totu asiâ au facutu si staturile, ce se dicu 
creștine ? Ferit’a Dumnedieu, ca ele sub cuventu 
de a aperâ societatea, in contra individiloru peca- 
tosi, aplica pedepsele cele mai barbare, netienendu 
contu de principiile bisericei creștine cele umani- 
tarie, si de progressele cele mari ale sciintieloru, 

cari condamna pedbps’a cu mbrte, calificand’o câ o 
resbunare a celui mai tare in contr’a celui mai 
slabu. In Europ’a creștina dbra numai Romani’a 
a desfiintiatu cu totulu pedbps’a de mbrte, dandu 
romanulu si prin acbst’a semuulu celu mai invede- 
ratu, ca elu este condusu si astadi de principiile 
cele mari umanitare creștine. Vedemu cu dorere, 
ca Elveti’a vrea, cumu dice diuariulu „La Voce 
d’Itali’a*, se restabilbsca pedbps’a cu. mbrte. 
Acestea sunt semne fbrte rele, dbr’ nu-i nici o 
mirare, ca se arata simptome bolnavitibse si in 
Elveti’a, care este cea mai vechia republica din 
Europ’a, pentru-ca s’a vediutu facbnduse in tim- 
pulu reformatiunoi tocmai in republic’a Elveției 
cele mai inspaimentatbrie crudimi, apoi de unde 
’si-au recrutatu papii soldatii, cu cari au tienutu 
pe poporulu romanu in celu mai aspru absolu- 
tismu? — Dbr’ trebuie se scie tbte guvernele 
europene, ca chiaru, candu se taiau cu rbt’a, se 
trageau in tiepa, se ardeau, se rupea carnea cu 
cleștele arse de pe trupulu condamnatiloru, se co
miteau crimele cele mai multe si multu mai in- 
grozitbrie. Asiadbr’ pedeps’a cu mbrtea numai are 
rațiune de a fi, ca-ci nu se potrivesce nici cu 
principiile religiunei creștine, nici cu principiile 
dreptății si ale umanitatii.

(UnuCurcanu in assaltulu d b 1 a 
Griviti’a.) „Rom. Lib.“ ne spune: „La 
librari’a Szolbs (Calea Victoriei, facia cu teatrulu 
celu mare) s’a espusu de cateva dile o statueta, 
representandu unu Curcanu la assaltulu dela 
Grriviti’a. “ Acbsta productiune artistica, de-o in- 
spiratiune admirabila si de-o esecutiune perfecta, 
Romanii o datorescu faimosului sculptoru italianu 
Ferrari, alu caruia geniu si dalta a produsu si 
statu’a lui Heliade Rudulescu, ce in curbndu 
speramu a-o vedu straluncindu de lumina pe un’a 
din piatiele publice. Nu potemu recomandă inde- 
stulu productiunea sculptorului Ferrari publicului 
amatoriu de arte. Costulu unui rnodelu e numai 
de 100 lei.

(Decanii facultatiloru dela uni
versitatea din. Bucuresci.) Sunt numiți 
decani pentru unu nou periodu de trei ani: 
d. B. Boierescu, la facultatea de dreptu; d. A. 
Treb. Laurianu, la facultâtea de litere; si d. Alexi 
Marinu la cea de sciintie.

(ImperatuluRussiei bate pe fiiulu 
seu, moștenitor iul u tronului?) O fbia 
din Pest’a publica din Petersburgu urmatbri’a tele
grama originala: „Demonstratiunile si tumultele 
studintiloru, cari s’au intemplatu aici si inca nu 
s’au terminatu, au produsu pbna acuma scene fbrte 
turburatorie intre imperatulu si intre succesorulu 
tronului. E naturalu, ca guvernulu si-a datu tbta 
silinti’a câ se ascunda lucrulu catu mai multu; cu 
tbte acestea tbta lumea scie aci fbrte bine ca 
voindu mostenitoriulu tronului se pledeze in termini 
fbrte energiosi pentru postulatele studentiloru, 
Tiarulu intru atata a fostu rapitu de mania, de a 
trasu cu betiulu o lovitura Tiareviciului peste capu 
cu atata vehementia, in catu s’a ruptu betiulu in 
doue (?) După acbst’â Tiarulu s’a iritatu atatu de 
tare, in catu numai de catu s’a bolnavitu." — 
Notiti’a acbstâ sensationale nu merita crediementu 
debrace vine dintr’o parte inimica Russiloru si apoi 
de unde scie corespondentulu diuariului din Pest’a 
ce se intempla in ascunsu in cabinetulu imperatului ? 
Cu tbte aceste, asemeni scene familiare nu sunt 
tocmai nepomenite, mai alesu in cas’a russbsca si 
prussbsca.

(Consecintiele resbelului.) Unu 
diaru russescu, care face responsabila politic’a din 
urma pentru întinderea socialismului, publica 
urmatoriulu calculu: Politic’a de feru a costatu pe 
Europ’a peste 272 milioue victime umane in acești 
douedieci si cinci ani, adeca: Resbelulu din Cri- 
meea 750,000, celu din Itali’a (1859) 45,000, celu 
din Schlesvig-Holstein 3000, celu prusso-italiano- 
austriacu (1866) 45,000, espediti’a in Mexicu 
65,000, resbelulu franco-germanu 215,000 res
belulu turco-serbu 25,000 si celu din urma russo- 
turcu 600,000, Adaugendu si resbelele americane 
cu o perdere de 800,000, resulta, ca in cei din 
urma 25 ani s’au sacrificatu 2.548,000 bmeni 
pentru scopuri resboinice, afara de celelalte victime 
prin cholera, tifusu si alte asemenea epidemii, cari 
insotiescu totudeun’a resbelulu. Calculele financiare 
ale acestoru resbele sunt si mai ingrozitbre; chel- 
tuelele provocate de aceste resbele se urca la 
65,675 de milibne, adeca peste 6672 miliarde 
franci sbu: Resbelulu Crimeei 8,500,000,000 franci, 
— celu italianu 1,500,000,000, — celu ameri- 
canu 37,000,000,000, — celu diu Schleswig-Hol- 

stein 175,000,000, — prusso-austriacu 1 miliard 
650,000,000, — celu din Mexicu unu miliardu, 
— franco-germanu 12,500,000,000 si celu russo- 
turcu 6,250,000,00 franci. Si cu tbte acestea, 
după cheltuelele atatu de enorme si după ce s’au 
perdutu peste 2l/2 milibne bmeni, Europ’a, multia- 
mita congressului din Berlinu, este si adi in 
aj unulu unui resbelu si sleiesce tbte mediulbcele 
sale pentru a intretienb armate. Acbst’a trebue 
s’o atribuimu intelepciunei diplomației. „Resb.“

(O espeditiune la polulu nor- 
dicu cu aeronautulu (balonul u.) In 
dilele nbstre s’au intreprinsu mai multe calatorii 
catra polulu nordicu, dbra tbte espeditiunile de 
până acuma s’au facutu numai cu naile, pbna unde 
au potutu merge, bra de aci incolo ’si continuau 
espeditiunile pe sânii, până ce nici asia nu poteau 
străbate mai departe. Acuma s’au decisu, d. M. 
Cheyne commodore americanu si cu capitanulu ger- 
manu Emilu Iacoby din Hamburg, care calatori in 
anulu trecutu cu balonulu dela Filadelfi’a peste 
oceanulu atlanticu in Franci’a, câ in vbr’a viitore 
se întreprindă o espeditiune polara. Commodore 
Cheyne tienîi despre acbsta o conferintia, din care 
scbtbmu urmatbrele: Commodore Cheyne. după ce 
va ajunge nai'a s’a catu se pbte mai departe spre 
nordu, va continuă calatori’a împreuna cu capita
nulu Emilu Iacoby pe ghiatfa cu sibse sânii inca 
o bucata buna si după aceea voru cercă se ajunga 
polulu nordicu cu trei balbne (după sistem’a cea 
nbua a lui Iacoby). A succesu adeca lui Iacoby 
in vbr’a trecuta in călătoriile sale cele multe cn 
balonulu a probă o sistema brilianta de a carmui 
balonulu si a o pune de repetite ori practice in 
lucrare, după cumu a facutu mai pe urma in 2 
Septembre in Prag'a. Capitanulu Iacoby tiene acesta 
inventiune însemnata tare secretu, numai atat’a s’a 
vediutu, ca sistem’a este fbrte practica, si ca a 
fostu încoronata de unu succesu forte bunu. Iacoby 
după ce va face observatiuni scientifice cu balonulu 
va aduce pe Commodore Cheyne la corabia, pentru 
câ apoi se se intorca singuru cu balonulu si 
voiesce se cerce, se ajunga partea nordica a 
Russiei.

ZHiiterariin.
Calindariu pe anulu ordinarii! 1879, redigeatu 

de Mironu M. Calinescu, secretariulu societății pentru 
cultura si literatura romana din Bucovin’a, anulu VI 
Pretiulu 60 cr. v. a. Cernăuți, editur’a si tipariulu lui 
E. Eckhardt.

Acestu calindariu, care apare acuma in anulu alu VI, 
este fbrte interossantu si in anulu acest’a, câ in toti auii 
dela aparitiuuea s’a. Cronologia cuprinde 89 date crono
logice de insemnatate, apoi urmeza urinatorele: Pascali’a, 
serbatorile, posturile, dilele normate, feriile judecatoresci, 
intunecimile, anotimpurile , regintele anului, tempestatea 
anului, abreviaturi, sistemulu solariu; cele 12 luni cu sautii 
si evangeliile de peste anu ; calindariulu armenescu; resaritulu 
si apusulu sdrelui in cele 12 luni; genealogia dinastiei 
imperatesci domnitbrie in Austri’a; Metropoliile ortodocse 
orientale din Austro-Ungari’a; Mesurile si pondurile cele 
u6ue ; Tarifa timbrului; Tarifa de portu pentru epistole ; 
Oficiolatele poștale diu Bucovin’a; Oliciulu telegraficu; 
Tacsele telegrafice; Oficiolatele telegrafice din Bucovin’a; 
Târgurile din Bucovin’a, Eomani’a, Galiti’a; Originea Ro- 
maniloru; Anulu 1877—78 cu respectu la națiunea ro
mana ; Poetulu Vasilie Alecsandri si canteculu gintei latine ; 
Plorint’a, o poesia forte frumosa; Eomanca si Tatarii, o 
istoriora din betrani interessanta.

Eta cuprinsulu acestui calendariu. Ilu recomendamu 
tuturoru, cu atat’a mai vertosu, ca materiile sale sunt fbrte 
instructive si venitulu seu este destinatu pentru scopulu 
societății literarie romane diu Bucovin’a.

O'j.rsu.lu la, Toi3.rs’a d.e "Viexi’a/
din 27 Decembre st. v. 1878.

5 °/0 Eent’a charthia Oblig, rurali ungare . 79.25
(Metalliques) . . . 62.15 „ „ Banat-Timis. 75.50

5°/oEent’a-argintu (im- „ „ transilvane. 73.75
prumutu nationalu). 63.30 „ „ croato-slav. 84.40

Losurile din 1860 . 115 60 Argintulu in mărfuri . 100.—
Acțiunile bancei nation. 789.— Galbini imperatesci. . 5.52

„ instit. de creditu 224.55 Napoleond’ori . . . 9.321/2
Londra, 3 luni. . . 116.55 Mărci 100 imp. germ. . 57.55

Cu numerulu venitoriu se inchiaia 
si semestrulu aiu ll-lea. Rogamu a grăbi cu 
reinoirea prenumeratiunei.
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