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Martl’a, Jout’a si Sambat’a.
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retramitu.

Nr. 6. Joui, 15 27 lanuariu 1881.

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

„GAZET'A TRANSILVANIEI"
Rogamu po On. Domni proniimeranti ai f6iei 

n6stre, a grăbi cu inoirea abonamentului.
Domnii noui abonanti sunt cu deosebire rogati 

a ne tramite adressele d-loru esactu, aratandu si 
post'a cea mai aprope de loculu, unde locuiescu.

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

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

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

pentru Austro-TJngari’a cu post’a: po trei luni 
2 fl 50 cr., pe siese luni 5 fl., pe anu 10 fl.,

pentru Boinani’a si alte tieri esterne : pe trei luni 
7 franci, pe siese luni 14 franci, pe anu 28 franci.

„Gazet’a Transilvaniei" va apare de 
aci incolo Marti’a, Joui’a si Sambat’a si se va 
imparii in Brasiovu la 5 ore ser’a.

Brasiovu 15/27 lanuariu.
Principele Bismarck a facutu earasi o trăsătură 

de siacu, care a surprinsu in câtuva lumea politica 
si diplomatica europdua. Tbte in lume se reducu 
la unu singuru punctu dela care pornescu, asia si 
joculu marelui diplomatu dela tiermii riului Spree 
se reduce la unu singuru motivu : frica de res- 
bunarea Francei republicane.

Cancelariulu germanu folosindu-se de agitațiu
nile „Italiei irridenta", dâ alarmâ prin organulu 
seu „Norddeutsche allg. Ztg." din Berlin in con
tra republicanismului, care după a s’a părere ame- 
nintia Europ’a cu revolutiuuea sociala.

Ceea-ce se petrece acuma in Itali’a cu privire 
la mișcarea produsa de câtra partid’a Irridentiloru 
este, dîce organulu berlinesu, unu preludiu alu mari 
tragedii care va urmâ candu Itali’a revolutiunara 
se va aliâ cu „Franți'a gambettista" si cu Russi’a 
panslavista, spre a dâ navala sub stdgulu revolu- 
tiunei asupra Austro-Germauiei. Foile prussiane 
sciu se istorisâsca multe. „Irrident’a", dîcu ele, 
are de sc'opu de a organisâ bande de voluntari, 
cari la primavdra se trhca peste fruntariile Tiro- 
lului si se incdpa unu resbelu de guerilla iu contra 
Austriei.

Scirile aceste alarmante se aducu intr’unu mo- 
mentu candu diplomații dela Vien’a sunt f6rte ne
liniștiți pentru unu Meeting ce avea sb se tiena 
astadi, Joi, in Rom’a de câtra acea partida, care 
propaga resbelulu contra Austriei cu scopu de a eli
beră, pe frații Trientini si Triestini.

Partida „Italiei irridenta* inse nu p6te avd 
adi nici decum acea importantia, ce i-o dâ organulu 
bismarckianu. De aceea este mai pre susu de 
ori-ce indoidla, câ Bismarck a voitu prin enun- 
tiarile sale se sparie pe Austri’a, la care de unu 
timpu inc6ce, adeca de candu cu incercarile comi
telui Taaffe spre impacarea natiunalitatiloru, cance
lariulu privosce cu 6re care neiu’.redere, sciindu fdrte 
bine, câ Cehii, Polonii s( a. ddca voru câstigâ o 
influintia decisiva in stătu nu voru mai părtini 
alianti’a cu Germani’a.

Pe cei din Vien’a a voitu negresitu se-i sparie 
Bismarck, candu le-a pusu in perspectiva alianti’a 
Revolutiunei italiane-francese cu Panslavismulu, o 
aliantia din cele mai nenatarale, câte se potu 
cugetâ.

Totodată inse cancelariulu germanu a voitu se 
sparie dinastiele europene din nou cu icdn’a Revo
lutiunei si se le prov6ce astfeliu indirectu de a luâ 
posîtiune in contra „Franției gambettiste" si a Ita
liei revolutiunare, care nu mai voiesce sd se alieze 

a dou’a 6ra cu Germani’a. La,adres’a Italiei a 
dreptatu amenintiarea câ „celu ce se va atinge 
orasiulu dela Adri’a (Triestu) vâ avd s& se lupte 
cu mai multe mari poteri deodat&h"

Intr’aceea este fârte possil$lu câ cei dela 
Berlin au semtitu apropiere^ unui periculu realu. 
„Frangi’a gambettista" nu îe mai iese din gandu, 
ea ii nelinistesce -diu’a si n6ptea. Ei semtu si o 
sciu fdrte bine câ cu acdsta Franca voru avă ea
rasi de lucru mai curându său mai tardiu si de a- 
ceea dau alarma din candu in candu, câ se arate 
lumei câ Germani’a are o aliata puternica in 
Austri’a si câ nu-i este frica.

„Kelet" in contra „Gazetei."
Edarea „Gazetei Transivaniei" de trei ori pe 

septemana nu este după gustulu pressei maghiare 
guvernamentale din Clusiu. Achst’a după o scurta 
pausa, a reinceputu cu iudoita vigâre ostilitățile in 
contra ndstra; ea continua vechia tactica, denuu- 
tiandu-ne de Omeni periculoși statului, pentru câ 
nu jocamu, după cum canta stapanii ei din Buda
pesta. Acuma li se pare d‘eja prea marc si liber
tatea, ce i-o mai lașa pressei romane legea abso- 
lutistica austriaca in vig6re; ei ar’ dori, câ d-lu 
Tisza se pună câtu mai in graba botnitia acestei 
indrasnetie presse, care „abusdza" de libertatea ei, 
pentru câ nu adopta principiele terroristiloru 
maghiari din Clusiu. . .! Acdst’a este tendinti’a 
unui articulu aparutu iu „Kelet" din Clusiu, 
dela 25 lanuariu Nr. 19, cu subsemnatur’â: a+b. 
Punemu sub ochii cetitoriloru acestu articulu, câ se 
vdda, cum cugeta asupra libertății constitutiunale a- 
ceia, cari se lauda prin diuarele străine", câ sunt 
cei mai liberali Omeni de pe fați’a pamentului. 
Eata-’lu:

„Gazet’a Transilvauiei", diarulu „valachu" din Brasiovu, 
care pena acum a aparutu de doue ori pe septemana, dela 
anulu nou incâce a iuceputu se iesa de trei ori pe septemana 
totu cu pretiulu celu vechiu. Ce a induplecatu pe editorn 
la acest’a maranimdsa jertfa : si-o p6te inchipui orice muri- 
toriu. Romanii din Transilvani’a incuragiati de agitatorii 
natioualitatiloru de dincolo de Laitha intra insfersitu in ac
tivitate, voru alege deputati in ver’a anului curentu si voru 
intra in dieta. Cu t6to acestea se insiela toti aceia, cari 
credo, că partisanii „Gazetei" se voru alaturâ la vreun’a din 
partidele ce esistu astadi in dieta. Asia ceva nici prin minte 
nu le trece. Ce voru face inse ? Cine cetesce cu diligintia 
„Gazet’a", câ si mine buna-6ra, p6te se vdda, că partisanii 
acestui diaru voru se apuce frenele de acolo, de unde le-a 
apucatu adunarea dela Blasiu din 1848, der’ lea scapatu din 
mana iutr’uuu modu fdrte rusinosu (nagy csufosan). „Gazet’a" 
trebue se apara de trei ori, spre a fanatisâ pe partisanii sei 
cu ocasiunea alegeriloru, spre a aprinde ur’a contra neamului 
magbiaru. Face tocmai că si candu s’ar’ pregăti pentru 
fatal’a (vegzetes) adunare dela Blasiu. . . !“

„Acest’a este o mare vorba, trebue s’o probamu, ipsa 
ipsissima vorba; „Romanulu nici pe marginea mormentului 
nu se pdte impacâ cu maghiarulu." „Amu ajunau acolo, 
că este norocitu omulu acela, care insulta nationalitatile", in 
Ungaria se intielege de sine. „Judele Fagarasianu a deve- 
nitu o m u p e r i c u 1 o s u, pentru că a indrasnitu se- 
’si bea cafeu’a din filigene (cesco) cu colori naționali, pentru 
că a intrebuintiatu hartia de tîgarete, pe care se potea vede 
chipulu unui dorobantiu din Romani’a. Din caus’a acestoru 
terribile crime a fostu pedepsitu cu transferarea s’a din Alb’a 
Juli’a la Satu-mare, unde a muritu de superare si la inmor- 
mentarea s’a a luatu parte numai unulu din colegii sei ma
ghiari". . . Muresiauu a scrisu, despre acest’a groznica 
persecutiuue, nisce articuli de fondu trași de peru (pende- 
ritett) de cari, in momentele sale de liuisce, ride elu insusi 
(megmosolyogja). Cum sunt de persecutate colorile roma
nești in patri’a uâstra am vediutu essemple chiare eu in- 
sumi in anulu trecutu tocmai in Brasiovu. Acolo copii ce- 
tatianiloru ungurești de naționalitate romana, cari ambla la 
scola, porta anume chipii (siepci) tivite cu tricolorulu roma- 
nescu, fara câ cineva se-si fl redicatu pentru acest’a vre
odată vocea. Romanimea din Brasiovu ese la orice ocasiune 
de serbatdre cu mari steguri romanesci tricolore, fara câ se-o 

iii-1 opresca cineva dela acest’a. Am vediutu in scălele medie 
de (secundare) romane gr. orientali din Brasiovu in mărime na

turala portretulu lui Mihaiu-Vitezulu, adeca a acelui voivodu 
romanescu, a caruia aducere aminte noi n’avemu nici o causa 
câ s’o pastramu cu căldură (melengetni) in sinulu nostru si 
acel’a, care o pastreza, pdte că nu se insufletiesce tocmai pe 
deplinu pentru viitoriulu patriei maghiare. . . .

„Mi-se scrie din Brasiovu, că portretulu lui Mihaiu 
Vitezulu si astadi paradeza (diszeleg) acolo in sal’a gimna- 
siului, nu-’lu supei a niminea, cu tdre că oricare magbiaru o 
scie acest’a. Tote acestea le amu vediutu cu ochii mei in 
Brasiovu si cu tdte acestea tocmai de acolo scrie „Cazet’a", 
că Romanii sunt paria, că ei sunt persecutați in Ungari’a. 
Binevoiesca d-lu dela „Gazet’a" se intrebe pe Rosetti, ce ar’ 
dice, deca ar’ esiste in Moldov’a o scdla secundara rom. 
catol. si deca s’ar’ tiene in ea portretele regiloru maghiari 
Ludovicu celu mare, Mateiu etc. ... 1

„In adeveru, deca tonulu acel’a, cu care tracteza „Ga
zet’a" pe națiunea maghiara aci iu Ungari’a, nu este alt
ceva, este de siguru o strigatâre dovada despre aceea, că 
nationalitatile potu in buna paee se abaseze de avautagele 
pressei libere (a szabad sajtd elonyeit ki birjâk zsâkmănyolni).

Cetesca oricine articulii „Solidaritate", aparuti in Nrii 
84, 100, 101, 102, 103 etc., din anulu trecutu si se va con
vinge despre veracitatea assertiuniloru mele. Cu tdte că 
rocunâsce, că după 1849 Romanii au fostu tractati intocmai 
câ Maghiarii rebeli contra tronului, totuși voesce se conducă 
nai’a in portulu, in care voieau s’o conducă la Blasiu iu 
1848. Cum fantaseza „Gazet’a", cea cu imaginatiuuea 
fierbinte, despre nai’a romana împodobita cu o mandra ale
goria! Aceea n’a fostu naie, on. „Gazet’a", ci tunu de 
lemnu legatu cu cercuri de feru, care pe de-o parte a 
mutilatu si sdrobitu atâtea femei si copii neinarmati, era 
pe de alfa parte s’a spartu, pe candu încărcătorii sei nici 
nu visau, si i-a imprastiatu pe toti in lume, pe care in 
câtrau. Laurianu, Barnutiu, Papiu si multi alții ajunseră 
sub glii străine (idegen hantok alâ kerultek) der’ mai înainte 
au mancatu multa vrerna pane străină. Unu asemenea tunu 
de lemnu este intregulu rationamentu alu „Gazetei", candu 
publică, că punctele dela Blasiu afara de ștergerea iobagiei 
nu sunt duse inca iu îndeplinire. Asiader’ iobagi’a a fostu 
stersa la Blasiu I Voi descendenti ai fostiloru iobagi maghi
ari si sasi. mergeți pe campulu libertății (?) dela Blasiu si 
ingenunchiati înaintea monumentului lui Papiu et consortes; 
pentrucă ei au ruptu de pe manile parintiloru voștri lan- 
tiurjle de sute de ani ale iobagiei; pe urma ajutati 
„Gazetei se duca iu depliuire si celelalte puncte . . . 
se conducă nai’a romana la linianulu păcii! Acest’a o pdte 
face numai „Gazet’a" pentru aceea va apare ea do trei 
ori pe septemana. Quid sit futurum si creaut liberos . . 
si a. s. a.

Articlulu se încheie cu urmatdrea observare aina:
, Afara de matrozi inse mai sunt de lipsa multe 

alte lucruri pentru o naia, voiu se dicu, că astadi nu mai 
este de ajunsu tunulu de lemnu, pentru că acest’a de regula 
a sdrobitu in cele din urma si pe încărcătorii sei. „Gazet’a" 
este destulu de istetia, câ mâne va procură ea totu ce tre
bue, Deca vomu trai, voinu vede . . . ."

Câta reintia vorbesce din acestu articulu ! Asia 
nu a potutu scrie niciodată unu omu nepreocupatu 
si iubitoriu de adeveru; asia nu vorbesce unu omu, 
care respecta principiulu libertății si fația de con
trarii sei politici; articlulu de mai susu a pututu 
se idsa numai d’in pdn a unuia diu acei mici tirani 
ai Erei absolutismului parlamentarîu ungurescu, 
cari cauta a-si castigâ merite pentru patria si a se 
noroci prin aceea, câ denuntia pe conlocuitorii loru 
de alta natiunalitate, pentru câ au si ei o anima, 
unu semtiu de datoria câtra natiunalitatea, care i-a 
nutritu la peptulu ei. Este tnstulu cantecu alu 
cucuveicei absolutismului ungurescu, care resuna din 
articlulu de mai susu alu lui „Kelet".

Auditi 1 Terroristulu dela „Kelet" sustiene, câ 
„Gazet’a" de aceea apare acuma de trei ori, câ se 
fanatiseze pe Romani la ura in contra Maghiaii- 
loru. Elu singuru recunOsce in reaua s’a consciin- 
tia, câ a dîsu unu mare cuventu. Si cu ce voiesce 
elu se dovedOsca infam’a sa aserțiune ? Prin a-



ceea, că> sc6te câteva cuvinte fara necsu din cores- 
pondintiele si articulii noștri- falsificandu sensulu 
loru. Candu amu scrisu noi unu singuru rându, 
prin caro se documentamu vreo ura fanatica in con
tra natiunei maghiare ? Judece tribunalulu opi- 
niunei publice. Nu numai odata insesi foile ma
ghiare s’au esprimatu in modu recunoscbtoriu a- 
supra tonului cumpetatu, celu pastrdza foi’a n6stra. 
Ei bine! corespondentul nostru din Satu-Mare 
constata cu durere ur’a neimpacabila, ce au docu- 
mentafo Maghiarii din acelu orasiu fația de unu 
functiunariu, colegu alu loru cu semtieminte leale 
romanesc!, absentandu chiaru si dela inmonnen tarea 
lui, — si terioristulu dela „Kelet" vine si ne im
puta din caus’a acdst’a, că noi insine amu voi se 
atîtiamu ur’a in contra Maghiariloru !

Ddr’ ce se ne mai si miramu, Omenii fortiei 
brute nu voru suferi niciodată adeverulu ; omulu, 
candu e beatu, considera pe toti ceilalți de beți; 
cei ce sunt imb-tati de nenorocitulu fanatismu de 
rassa, credu că si craniulu altor’a este facutu totu 
după constructi’a aceea, câ alu loru.

Articulii noștri „Solidaritate" l’au mahuitu 
multu pe miculu tiranu dela „Kelet". Si de ce? 
Contieuu bre acei articuli ceva vatamatoriu pentru 
națiunea maghiara ? Nicidecum, dOr’ ei provâca pe 
Romani la Solidaritate si de acdst’a solidaritate se 
temu domnii dela „Kelet"; ei nu potu dori se ne 
vbda solidari aparandu-ne cu demnitate interessele 
natiunalitatii nâstre asuprite, ci ceea ce voru ei este, 
se ne vbda numai slugi plecate ale ocărmuitoriloru, 
se ne vbda, că sarutamu regulatu vbrg’a, cu care ne 
tractdza.

D-nulu dela „Kelet" s’a servitu de ocasiunb 
si schimosindu articlulu nostru din Nr. 1 a. c., 
privitoriu la tractarea ce-o intimpina functiunarii, 
na potutu se nu se acatie puținu si de chipiurile 
nevinovate ale scolariloru dela scâlele medie ro
mane din Brasiovu si se nu faca o mica denuntiare 
asupra unui tablou istoricu din sal’a cea mare a 
gimnasiului. Vedeți, esclama „Kelet", chipnlu lui 
Mihaiu Viidzu si astadi iuca este acă-tiatu in sal’a 
gimnasiului si nimenea nu se lOga de elu ! Prin 
ce vrea se ne dovedOsca „Kelet", că Maghiarii sunt 
toleranți fația de noi si că noi nu suntemu paria 
in acestu stătu! Prin aceea, că se tolerbza unu 
chipu, ce representa pe unu principe, care a traitu 
inainte cu trei sute de ani si care a fost unu a- 
liatu alu dinastiei, astadi domnitbre; unu chipu cu- 
sutu in colori cu multa arta de-o domnisi6ra ro
mana din Clusiu si dăruitu acum douedieci de ani 
gimnasiului de aci ? Ce seracia de argumente, dbca 
trebuie se luati refugiu ia asemeni fleacuri !

DOca ve supera la ochi si asemeni tablouri din 
istori’a seculiloru trecuti; dOca si aceste amenintia 
temeli’a statului maghiaru : apoi ce se dîca Monar- 
chulu nostru, candu vede, că se glorifica prin ta
blouri, prin statue, prin deputatiuni continue si 
daruri de totu feliulu, unu Kossuth, care traiesce 
inca si este unu contrariu declaratu alu dinastiei 
Habsburgice ? Ori-că dinasti a nu este si ea o 
temelia a statului?

Amu fi trecutu cu vederea espectorarile din 
„Kelet", dOca scopulu loru nu ar’ fi fost de a 
denuntiâ press’a romana din tibra, de a lovi in 
libertatea pressei, căta o mai avemu astadi. Nu 
s’a ganditu „Kelet" la consecintiele, ce le-ar potb 
avă pentru Maghiari sugrumarea pressei? Nu s’a 
ganditu, că si d-lu Tisza este unu muritoriu si că 
p6te veni lesne la cărrn a Ungariei unu guvernu, 
care sb se folosbsca de-o asemenea mesura chiaru 
in contra Magniariloru? Nu lu sparie si pe elu 
canteculu cucuveicei absolutistice?

Cronica evenimenteloru poiitice.

Iusemnatulu numeru de 6meni politici, cari au 
luatu parte la conferinti’a gene
rala a partidei stângei estreme 
maghiare, tienuta sub presiedinti’a d-lui 
M o c s a r y, in Pest’a la 22 si 23 Ianuariu, este 
proba evidenta, că acOsfa partida a căstigatu multu 
tereDU in timpii din urma. Unele din diarele con- 
servat6re maghiare cochetbza pe fația cu stang’a 
estrema. Intre acestea locnlu primu ’lu iea „Pești 
Naplo", organulu de odiniâra alu iui Deâk. Eâ- 
ca in adeveru, ce scria acestu betranu diariu un- 
gurescu (in Nr. 22 din. 23 Ian.): „Recun6scemu, 
că potu obveni astufeliu de evenimente esteriâre, 
cum e buna 6ra intrarea Austriei in confederati- 
uuea germana; său schimbări politice interne in 
Austri a, precum e introducerea federalis
mului său reintorcerea la absolutismu . . . ; in 
casulu acest’a Ungariei nu i-ar’ remanO nimicu 
altuceva de facutu, pentru a-’si mantienâ intacta 

independenti’a s’a câ stătu si individualitatea s’a 
câ rassa, decătu se proclame uniunea per
sonale. Gâ Ungari’a se-se contopâsca cu Austri’a 
sâu cu vre-unu altu stătu, acest’a este lucru im- 
possibiiu; ceeace este iuse cu putintia este: sb se 
separeze : „H u n g a r i ’ a r e g n u m inde- 
p e n d e n s. Dupacum se vede din aceste cateva 
rinduri „P. N“ promite stângei estreme puter- 
niculu seu concursn la restaurarea independentiei 
politice a Ungariei numai sub reserv’a obvenirei 
unora evenimente politice anumite.

Ce se atinge de restauratiunea indepen
dentiei economice a Ungariei, „Pești 
Napl6“ este gafa a da concursulu seu Kossuthi- 
aniloru fara nici “o conditiune. Deja SzOcheny 
dicea, că independenti’â economica trebue se pre
ceda pe cea politica. Ceea ce doresce națiunea cu 
cea mai mare căldură, este emancipatiunea economica 
si financiara a Ungariei de sub Austri’a; pentru 
că din causa, că n’o avemu pe acest’a, suntemu cu 
totii cerșituri. Acdst’a este caus’a, ca statulu 
maghiaru are necontenitu deficitu si ca Austri’a 
are prepouderantia in tbte Gestiunile politice. Co
munitatea economica si dependenti’a financiara sunt 
căușele neîntreruptei immigrati- 
u n i germane si ale g e r m a n i s a t i u n i i. 
Independenti’a economica este prin urmare Gestiunea 
de căpetenia. In acdst’a privintia ambele nuantie 
ale opositiunei au multe puncte de atingere. O p o- 
sitiunea moderata este in mare parte 
partisana a teritoriului vamalu independentu si 
preste totu este cea mai caldurâsa amica a inde
pendentiei economice. Toti aceia, cari nu mai 
voiescu sb se platOsca dările n6stre Austriei, cari 
voru o industria maghiara, cari dorescu o repre- 
sentatiune separata a comerciului ungurescu său 
consulate unguresci in străinătate, cari nu gasescu 
actele baucei tocmai perfecte si suficiente, toti a- 
cestia voru se elupte o adrainistratiune de sine 
statatbria si independenti’a economica de sub 
Austri’a." ....

Se scrie din Vien’a, că Ni si ci delegatulu 
Serbiei a sositu acolo cu „noue instrucțiuni 
detaliate" pentru a reîncepe negotiamentulu pentru 
incheiarea unui tractata de c o m e r c i u. 
Prin acOsta impregiurare sperantieie, că pertractă
rile voru fi cu sporiu, firesce n'au crescutu de 
locu, de drace o dispositiune adausa iu urma la 
tractatulu de comerciu anglo-serbescu si tienuta se- 
cretu pbn’aci constitue o importanta pedeca pentru 
bun’a reușita a acestoru pertractări. Conforma a- 
cestei dispositiuni, acele avantagie comerciali speci
ale, cari au fostu acordate de Serbi’a stateioru 
vecine, in ceea ce privesce comerciulu localu intre 
tienuturile d’impregiurulu gran’tieloru sdu cari voru 
fi acordate in viitoriu astfeliu, precum se afla stipu
late in articulii II si VIII ai tractatului de co
merciu incbeiatu intre Angli’a si Serbi’a, voru potfi 
fi aplicate numai la astfeliu de înlesniri câ acelea, 
cari au fostu acordate de Itali’a si de Romani’a 
in tractatele încheiate cu Austro-Ungari’a". . . . 
Angli’a a sciutu. cum se lege mănile Serbiei in 
propriulu seu avantagiu, candu in Vien’a si Pest’a 
se scriea si vorbiea atătu de multu despre sfer’a 
de interese austro-ungare, iu care avea se fia in- 
copciatu si. principatulu serbescu.

Grecii conuinua a aratâ o încredere mare in 
succesulu loru finalu, care inse nu stă de locu in 
raportu nici cu situatiunea generala a Europei nici 
cu sentimentele, ce le nutrescu pentru ei chiaru 
puterile amice loru. Spre a documentă bellicâsele 
sale dispositiuni urbi et orbi ministeriulu Comun- 
d u r o s a respanditu in lume cele mai surpnndie- 
t6re sciri. Intre altele se comunică din Aten’a 
soirea, că mai multi Elini avuti s’aru fi hotaritu 
se înarmeze unu corpu de 10 mii voluntari, cu 
cari se desbarce apoi in Smyrn’a, se declare dinas- 
ti’a lui Osmanu, câ cadiuta de pe tronulu Califiloru 
si se proclame o noua dinastia cu Midhat pasi’a, 
câ celu dautaiu sultanu. Nuvelistii din Aten’a sciu 
se spună cu o mare sigurantia, că Sultanulu este 
fârte ingrigiatu pentru viitoriulu tronului seu si că 
guvernulu seu se afla in cea mai completa lipsa de 
t6te cele trebuintibse pentru purtarea unui resboui. 
Osman-pasi’a ar’ fi declaratu sultanului, că starea 
armatei este fbrte deplorabile si că flot’a turcdsca 
este cu totulu impropria pentru trebuintiele unui 
resbelu. Pre cătu de desperata se descrie situa
tiunea in Constantinopolu, pe atătu de brilianta se 
numesce cea din Aten’a. Respandirea unoru ase
menea sciri nu pbte fi decătu ridicula!

In Franci’a parlamentulu si a inceputu sessiunea 
s’a ordiuaria, care va fi cea din urma a actualei 
camere. Vechii presiedinti Gambetta si 
L e o n S a y au fostu realesi cu insemnate majo

rități. Ocupaudu fotoliulu de presiedinte, ambii 
aleși constata marea prosperitate, in care se afla 
tiăr’a, gratia bunei administratiuni de care se bu
cura, si marele progresa ce ’lu făcu pe dî ce 
merge ideile republicane. . . Cea mai eclatanta 
dovbda despre acdst’a este impregiurarea, că unulu 
din cei mai vediuti membrii ai partidului bonapar- 
tistu, d-lu Dugnb de la Faucaunerie, fostu multu 
timpu directoru politicu alu principalului organu 
bonapartistu „L’Ordre", a trecutu la partidulu re- 
publicanu ; la alegerea presiedintelui a votatu pen
tru d-lu Gambetta. Pentru a-’si regulă situatiunea 
fația de alegatorii sei si-a datu dernissiunea de de- 
putatu spre a se presentâ de nou înaintea loru, câ 
candidatu republicanu.

Din Angli’a se scrie, că d-lu Gladstone 
va fi redicatii la demnitatea de P e e r sub numele 
de Cari of Hawarden.

Videant consules!

Budapest’a 11 Ianuariu 1880. 
(Urmare si fine.)

Abstragbndu dela aceea, că cultur’a redica pre- 
tiuiu puterei de lucru a cetatianiloru, prin urmare 
chiar’ numai din acestu puntu de vedere cultur’a 
generala este de celu mai mare pretiu pentru 
stătu, abstragundu dela aceasta, observu, că numai 
cultur’a aduce cu sine, câ fiacare cetatianu nu numai 
se ’si pretiuibsca drepturile sâle câ cetatianu alu 
unui stătu constitutiunalu, ddr1 se fia si consciu 
de datorintiele sale cătra stătu; numai cultur’a 
face d’in fiacare cetatianu unu patriota jertfitoriu, 
unu invapaiatu si capace luptatoriu pentru drep
turile sale si pentru patri’a sa, mai cu seama in 
diu’a de astadi, candu victori’a nu depinde numai 
dela sciinti’a si inteliginti’a conducbtoriloru, ci in 
mare mesura si dela cultur’a gregariloru

Din aceste considerante ar’ urmă de sine, că 
fiacare stătu, care tîne contu de interesele sale 
vitale, de esistinti’a s’a se ingrigâsce spre a gene- 
ralisâ cultur’a intre poporu. DOr’ la noi aceast’a 
nu numai nu se intempla, ddr’ se spune in parla- 
mentu, că preponderanti’a elementului maghiaru 
iu aceast’a tiera s’ar basâ pe cultur’a superiora a 
acestui elementu, prin urmare direcțiunea este data, 
câ numai cultur’a acestui elementu trebue promovata 
din partea statului Si intr adeveru aceast’a direc
țiune se practiseaza in totu intielesulu cuventului.

Institute de invetiamentu se infiintiOza si se 
subventionbza din partea statutului numai pentru 
maghiari si iimb’a maghiara. Nemaghiarii nu nu
mai că nu sunt ajutati in cultur’a loru ddr’ chiar’ 
sunt impedecati, cassandulise sub deosebite pretecste 
institutele de invetiamentu. Nu ne este cunoscutu, 
câ unu singuru institutu de invetiamentu pentru 
Romani se fia subventionatu din partea statului, 
Tbta sarcin’a, cultur’a peporului nostru, este lasata 
pe umerii acestui poporu lipsitu de avere.

Statulu cassbza scdlele nbstre confessionale, câ 
necorespundietâre legiloru, fara câ in loculu loru 
sb se creeze sc61e comunale său de stătu cu Iimb’a 
de propunere romana, dupacum pretindu legile 
tierei. Esistu astadi tienuturi intregi locuite de 
Romaui, unde scblele poporale lipsescu cu totulu. 
Amu potâ constata cu statistic’» ’u mana, că cou- 
fessiunile romanesci astadi posedu mai puține scoli 
poporale decătu sub absolutismu si că prin urmare 
Romanii ia er’a constituționala in locu se progre
seze in cultura iu multe locuri au regresatu.

AbstragOudu dela pecatulu, ce se comite prin 
aceasta procedere in contr’a umanitatiei si a 
culturei omenesci, urmările acestei neglegeri a 
culturei nationalitatiloru nemaghiare din partea 
statului suntu funeste pentru stătu insusi. Cum 
se va potb pretinde, câ cineva se apere drepturile 
parlamentari, ale căroru însemnătate nu o pbte judecă 
si a caroru beneficii nu lea gustatu?

Cum va iubi unu omu fara cultura patri’a s’a, 
dbca elu dela aceasta n’a avutu altu beneficiu, de
cătu se-si p6rte sarcinele ?

Se nu ne insielamu dbr’, in tbta lumea poporulu 
necultu va fi indiferenta cătra drepturile tierei si 
cătra tidra insusi ; in acestu indiferentismu zace 
celu mai mare periculu pentru stătu, cu deosebire 
atunci, candu cei indiferinti făcu majoritatea popu- 
latiunei. Cetatianii neculti nu au nici vointi’a 
(? Red.) nici capacitatea de a’si aperâ tidr’a loru. 
Asia dbr’ negligerea culturei la nationalitatile ne
maghiare, va se dica, la majoritatea populatiunei 
Ungariei, pre lenga alte urinari rele, pericliteza 
chiar’ esistinti’a statului.

Din cele premerse se p6te deduce câ consecin- 
tia logica, că politic’a interna de astadi in statulu 



nostru poliglotu, adeca întocmirea vointiei între
gului prin vointi a unei minorități in stătu, adeca 
prin vointi'a elementului maghiaru si in consecintia 
cu acdsta practisarea neegalei îndreptățiri fa^ia de 
majoritatea nemaghiara a populatiunei nu numai 
că> impedeca consolidarea vieți ei n6stre parlamen
tare si economice, ddr’ in ultimele ei consecintie 
chiar’ nimicesce parlamentarismulu, aduce ruinulu 
economicii alu statului si pune in periculu chiar’ 
esistinti’a lui.

Fația de acdsta stare de lucruri intiAba cineva 
cu dreptu cuveutu, că, 6re concetatianii noștri ma
ghiari nu vedu periculele, ce resulta din poli tic’a 
interna, ce se practisdza astadi sub aplausulu tutu- 
roru maghiariloru in statulu nostru? — Ba o vedu, 
ddr’ ei astadi traiescu in ilusiuni. Si ei voiescu 
se delature reulu, inse pe alta cale perversa.

Ei dîcu, fiacare maghiaru său fiacare omu, care 
se face maghiaru, este egalu indreptatîtu, prin ur
mare se sbatemu, câ se facemu pe toti locuitorii 
Ungariei maghiari, atunci vointi’a minoritatiei ma
ghiare de astadi de sine devine vointi’a majoritatiei, 
ba chiar’ a întregului, atunci egal’a îndreptățire a 
cetatianiloru este productulu naturalu alu maghia- 
risarei.

Ddca aceasta speculația ar’ li practicabila 
ar’ avă 6resi-care îndreptățire, celu putînu din 
pun tu de vedere maghiaru; dhr’ nu este asia, 
sperantia de a maghiarisâ pe cetatianii neinaghiari 
pe calea politicei iuterne, adeca cu forti’a, este si 
rernane o utopia, ba mai multu, o ilusiune periculâsa 
pentru maghiari insisi.

Istori’a lumei ne invatia, că assimilarea mai 
multoru pop6re de limbi deosebite nu este cestiuno 
de fortia, ci cestiune de cultura, si nu este produc
tulu câtorva decenii, ci productulu seculeloru.

Este dâr’ consultu astadi, candu evenemiutele 
cele mari, cari schimba reîatiunile omenesci, vinu cu 
iutîmea, ce caracterisdza secululu nostru, este con- 
sultu dicemu astadi de a ingreunâ, ba chiar' a 
impedeeâ ori-ce consolidare interna a statului 
nostru si ai pune chiar’ esistinti’a in periculu con
ținu său pentru secii, adeca, pbna atuuci, p&na ce 
se va realisâ magiarisarea său, după cum ’i mai 
dîcu unificarea naționala?

Nu este indoiâl’a, că după constelatiunea euro
peana de astadi statulu ungaru va fi espusu mai 
curendu său mai tardiu la tentatiuni periculâse. 
Este cousultu, că aceste tentatiuni se ne afle 
neconsolidati in laintru, ba chiar’ in lupta de esis- 
tintia uuii fatia de alții ?

Ddca a fostu candu - va necesitate de consoli
dare interna m statulu ungaru : credemu, că acum 
este timpulu supremu.

Bas’a acestei consolidări in statulu nostru poli- 
glotu nu p6te fi decătu egal’a îndreptățire; numai 
egal’a îndreptățire pbte fi chitulu, care se lege si 
se concentreze interesele tutu oru natiunalitatiloru 
din aceast’a patria intr’unu singuru interesu, adecă 
in interesulu de egala libertate pentru toti ceta
tianii statului ungurescu fara deosebire de limba 
si confessiune.

Videant consules! S.

Retipărirea cartiloru bisericesc! romane. 
Raportutu

privitoriu la revisuirea si editarea cartiloru bisericesci, pre- 
sentatu comissiunei sântului Sinodu de prea santitulu Mel- 
chisedecu, Episcopiile de Romanii, in sesslunea de thmua a 

anului 1880.
(Urmare.)

Romanii, spre a’si face scrierea si cartea propria lim- 
bei loru, au adoptatu la ei alfabetulu bisantino-bulgaru, cu 
carele orau obicinuiti de veacuri, modificandu-’lu si adau- 
gendu-’lu cu timpulu după gustulu si trebuinti’a loru. Mai 
antaiu au formatu doue semne, cari nu se gaseau in alfa
betulu adoptatu, der’ pre cari le reclama limb’a si pronunti’a 
romana. Aceste semne erau : it si &. Apoi cu timpulu au 
lepadatu multe din semnele alfabetului numitu cirilicu, fiind
că limb’a nbstra nu avea trebuinti’a de densele, precum sunt: 
T>t b, i, c, oy. Iu dllele uostre acestu alfabetu s’a simpli- 
ficatu inca mai multu, aruncandu-se din ele că prisoselnice 
si alte semne, precum : n, z, uj y, <r. asia, in cătu in alfabe- 
tulu modificatu au remasu numai semnele acele neaperatu 
cerute de firea si de pronunti’a limbei romane. Acestu al
fabetu astfelu modificatu a devenitu celu mai propriu lim
bei ndstre, si representa unu fenomenu raru, deca nu unicu, 
in limbistica, de-a pute scrie limb’a asia intocmai cum ea 
se vorbesce. Elu este icăn’a fidela a limbei nostre si celu 
mai propriu pentru a păstră pronunti’a ei nealterata pentru 
generatiuuile viithre ; prin elu limb’a se invetia usioru si 
ortografi a este simpla si scutita de greutati ; prin urmare 

fdrte accesibila pentru tote stările societății, cătu de pușinu 
culte ; organulu celu mai nimeritu pentru pastrarea unitatii 
limbei naționale la toti Romanii, si prin urmare celu mai 
potrivitu pentru destiuati’a cărții bisericesci. Alfabetulu a- 
cesta asiader’ nu este o productiune barbara, precum mul
tora din nesciintia le vine a crede. Elu are aceeași nobila 
origine, că si alfabetulu latinu, deosebirea este numai, că 
acestu din urma s’a modificatu si formatu după gustulu po- 
păreloru europene apusene, latine si germane : eara celu din- 
taiu după gustulu popdreloru europene resaritene grece, si 
romane. Elu este o achisitiune stramosiesca, prelucratu do 
străbunii noștri si lasatu none in clirouomia, că o moștenire 
a zelului loru pentru cultura, innobilarea, pastrarea si res- 
pandirea limbei naționale romane. Prin acestu alfabetu ei 
ne-au predatu ideile, iuvetiaturile si povatiuirile loru, cre
dinți'a si nădejdea loru in viitorulu tierei si a natiuuei loru. 
Trebue der’, câ noi se avemu dragoste si stima câtra acestu 
alfabetu, carele ue-a pastratu, după ce ne-a format’o, car
tea nostra stramosiesca, bas'a cârtii moderne.

Se vedemu acumu, deca alfabetulu latinu, cu carele noi 
astadi ne servimu in scriere si iu ti pariu, posede aceste 
calitati eminente, de-a fi incon’a fidela a limbei udstre, si 
deca adoptarea lui iu cărțile bisericesci ne-ar’ aduce unu 
bine mai mare seu vro-unu folosu practicu mai mare decătu 
alfabetulu, cu carele Biserica se servesco de secule pena 
astadi.

Mai antaiu alfabetulu latinu nu are in de ajunsu semne 
pentru esprimarea tuturoru suueteloru, ce compuuu vorbirea 
romanesca ; nu are semne proprii pentru sunetele : jj. u, *J, 
tk, &, t>, si cr. De aici o mare confusie si neunire intre 
literati asupra modului de-a scrie limb’a romana cu literele 
latine, si felurite moduri de-a pute inlocui lips’a acestoru 
semne. — Numai intre literati avemu pena acum trei mai 
principale sisteme de scrisu romanesce, ne mai pomeuiudu de 
cei ne-literati, cari scriu fiacarele cum ilu duce capulu si 
instinctulu la transcrierea alfabetului cirilicu cu celu lati- 
uescu. Dintre literati unii sunt etimologisti, cari pretindu, 
că trebue a scrie cuvintele cu literile, cu cari sunt scrise iu 
cuvintele originale latine, lasandu cetitorului pronunția după 
plăcu. Alții se numescu fonetisti, cari voru se scrie limb’a 
asia cum se pronunția, adaugendu 6re cari semne, cari se 
inlocuiesca lipsele alfabetului latinu. Alții in fine se potu 
uumi fusionisti, cari tindu a impacâ sistemele precedente, 
adoptandu căte o parto din ambele sisteme, spre a conservă 
după putintia si etimologia latina si pronunti’a romana. De 
aici in ortografi’a nbstra moderna domnesce o mare auarchia 
Chiaru in Romani’a nhstra nu se p6te veni inca la o uni
tate de ortografia. In Ardealu, Banatu si Ungari’a predo
mina etimologismulu absolutu, esitu din scâl’a dlui Cipariu ; 
iu Bucovin’a predomina o alta sistema ortografica si limbis
tica cu curiositatile inventate de reposatulu profesoru de lite
ratura romana, Arone Pumnulu. Chiaru fost’a Societate a- 
cademica romana din Bucuresci, pentru productiunile sale 
literare, a trebuitu, prin majoritatea voturiloru, se 'si sta- 
bilesca o norma de ortografia, care a fost cea etimologista. 
Fiindu-că acea sistema nu a pututu prinde radecini in Ro
mani’a si s’a vediutu absurditatea ei cu curgerea timpului, 
Academi’a actuala o-a parasitu, si in sessiunea trecuta a 
admisu in principiu sistem’a de fusiune, totu prin majoritatea 
voturiloru si totu provisoriu, pena ce practica va dovedi 
deca ea prinde seu nu radecini in tiera. Din acest’a con- 
fusiune si desbinare a literatiloru urrneza, că acelesi cuvinte 
si sunete se scriu iu o mulțime de feluri, d, e. pentru su
netele â si m se intrebuiutieza pe rendu thte vocalele latine 
a, e, i, o, u, punendu-le deasupra căte unu accen tu gravu 
ori semnulu scurtării. Liter’a c tiene loculu si de k si de 
>i cirilicu. Liter’a ui se scrie de unii cu st, de alții cu sc; 
d. e. in dicerea KpenrrinK unii scriu creștin, seu chrestin alții 
crescin seu chrescin. Eata unu cuventu scrisu in patru chi
puri. Chiaru numele lui ypio-Tog uuii ’lu scriu Hristosu, 
alții Christosu, alții in fine Hristu, sen Christu. Pentru li
ter’a y, unii intrebuiutieza ț, alții ti, uneori 9 ; ba inca iu 
unele cașuri se gasesce si tz. Si alte confusii de desbinari 
asupra modului scrierei celoru mai multe diceri. Speramu 
inse, că timpulu va stabili unu modu unitariu in ortografi’a 
ndstra cea cu alfabetulu latinu. Pena atuuci cetirea si in- 
vetiarea cărtei nostre a devenitu forte grea, si afara do 
schia peutru poporu si pentru betrauime, cartea nâstra mo
derna este neacesibila.

(Va urmă.)

D i v e x s e.
(Conscripti’a poporului.) Nume- 

rulu poporatinnei orasiului Brasiovu a fost la 
31 Decembre 1880, fara militarii din casarme si 
din spitalurile militare, de 29,716 si adeca 13,702 
de secsulu barbatescu si 16,014 de secsulu feme- 
escu. Nu s’a spusu inca numerulu după naționa
litate. — Iu B i s t r i t i ’ a traiescu 8030 suflete, 
intre cari 5085 Germani (la cari s’au adausu si 
cei 385 Evrei): 2097 Romani; 542 Unguri; 182 
Tîgani; 90 Slavi; 26 Armeni si 8 de diferite 

j alte natiunalitati. — Orasiulu secuiescu S e p s i- 

Szt. - GyOrgy are 5382 locuitori, intre cari 
2712 de secsu barbatescu, si 2670 de secsu feme- 
ninu. — S i b i i u 1 u are cu totulu 19,889 locui
tori. — Poporatiunea civila a orasiului A 1 b ’ a- 
Iulia este de 7342 suflete. — In B 1 a s i u 
s’au constatatu cu totulu 1650 locuitori. — Po- 
poratiunea Aradului numera actualmente 35,691 
suflete, afara de miliția.

[Partidele republicane inFran- 
q i ’a.] Diarulu „La France" publică urmatârea 
statistica despre diversele fracțiuni ale partidei 
republicane: Republicanii progresiști 
numiți si oportuniști. Aceștia sunt partisanii d-lui 
Gambetta. Monitoriulu loru oficialu este „La 
Repubiique francaise." Credeulu loru politicii: Pro- 
gresulu iucetu ddr’ siguru. — Republicanii 
conservatori. Aceștia in parlamentu re
cunoscu de capi pe Domnii D u f a u r e fostu minis
tru presiedinte si R i b o t unulu dintre cei mai 
distinși juriști de astadi ai Franciei. — R e p u- 
blicanii radicali, totu progresiști, sunt 
inse ceva mâi puținu oportuniști de cătu partisanii 
d-lui Gambetta. Urmarescu aprope aceleași scopuri. 
Diferinti’a este, că voiescu uuu progresu mai ra- 
pede si mai puqinu scrupulosu, in ceea ce se a- 
tinge de prejudiciele timpiloru trecmi. Câ capu 
alu loru pote trece in camera doctorulu Clâmen- 
ceau. Republicanii in transigenti, 
alu caroru profeții este faimosulu Rochefort, direc- 
torulu diarului „L'Intransigeant." Aceștia in lips’a 
unui programu politicu bine definitu nu păru a 
urmări altu scopu, de cătu resturuarea d-lui Gam
betta si a partisaniloru lui. — Republicanii 
comunalisti. După vederile acestora intrdg’a 
politica interna a poporului francesu trebue să-se 
resumeze in devoltarea autononomiei comunale. Ei 
urmarescu transformarea statului centralisticu de 
astadi intr’o federatiune de comune autonome si 
suverane. — Revoluționarii anarchisti. 
Aceștia nu sciu tocmai bine, ce voiescu si acdst’a 
este totu ce esiste astadi. — Republicanii 
colectiviști. Se numescu astufeliu aceia, cari 
urmarescu deslegarea problemei sociale pe cale 
politica. Este sect’a socialista, care pare a avă 
cei mai multi aderenți in Franți’a. — Republi
canii positivisti. Capulu loru este doc
torulu S e in e r i e. Ei urmarescu stabilirea supre
mației politice a comuneloru urbane asupr’a cornune- 
loru rurale. Si in fine — Partisanii clase
lor u altcum numitu si partidulu uvrier (lucra- 
toriloru). Aceștia nu admitu, că unu burgesu (bour- 
geois), chiaru dâca ar’ fi suferitu elu in Numea 
pentru caus’a revolutionaria, p6te se represente 
cum se cuvine interesele uvrieriloru proletari nici 
in parlameutu nici in consiliile municipali.

[C o n g r e s u 1 u p r e s s e i.J D. ministru 
de externe romanu Boerescu a comunicatu 
ministerului de interne raportulu urmatoru, ce d. 
M i t i 1 i n e u, ministru residentu la Braxelles, 
i-a adresatu la 28 Iuliu 1880: „Domnule minis
tru ! Amu onbre a aduce la cunoscinti’a d-v. că, 
Vinerea trecuta, membrii comissiunei executive a 
piAsei belgiano s’au intruuitu la ministerulu de 
interne cu redactorii diareloru principale din Bel- 
gi’a, si cu delegații presei străine, pentru a dis
cută asupra unei propuneri făcute de d. Galanga, 
redactoru alu diarului „Tirnes", de a se convoca 
la Bruxelles unu mare Congresu alu pressei. 
După ce s’au discutatu avantagiile, cari trebue se 
resulte de aci, pentru missiunea presei in generalu 
si pentru întinderea legaturiloru de fraternitate 
intre diaristii diferiteloru tieri, adunarea a decișii 
ia principiu, câ unu congresu alu presei sb se 
convâce la Bruxelles, in cursulu anului viitoru. 
Me credu datoru a atrage tbta atențiunea dv., d-le 
ministru, asupra acestui congresu viitoru. P6te 
că veți crede, câ si mine, că este oportunu, câ 
diarele din Romani’a se fia represintate asemenea 
in sinulu acestei întruniri, unde, negresitu 6menii 
competinti voru discută asupra unoru cestiuni de 
cea mai mare importautia pentru tierile, cari posedu 
libertatea absoluta a presei. Influenti’a din ce in 
ce mai mare ce pres’a, acdsta a patr’a putere, cum 
s’a disu cu dreptu cuventu, exercita in Statele, cari 
se bucura de institutiuni liberale, si rolulu ce ea 
jbca in reîatiunile internaționale, ’mi da dreptulu 
a crede, că pres’a n6stra nu va perde acdst’a 
ocasiune fara a se pune in raporturi directe cu 
membrii cei mai autorisati si mai luminați ai 
pressei occidentale ; tiăr’a nbstra nu p6te de cătu 
se câștige prin asemenea raporturi de confraterni- 
tate si prin schimbările de idei, cari neaperatu ae 
voru urmă la congresu. Binevoiți a primi s. a. 
M. M i t i 1 i n e u. “ —



(Populatiunea institutului 
d e u e b u n i din S i b i i u) se compune 
după conscriptiunea diu urma din 202 persâue de 
genulu masculinu si 172, de genulu femeninu, la
olaltă din 374 de persâue. Din ace3tu numeru 
cadu pe institutulu sanitariu propriu disu 331 de 
persâne, dintre care 94 sunt funcționari ai insti
tutului ; dr’ 237 sunt bolnavi. Intre acești diu urma 
se afla 138 de barbati si 99 de femei. După na
ționalitate sunt 97 Maghiari, 71 Romani, 64 Nemți, 
3 Boemi, 1 Serbu si unu slavonu. După reli- 
giune sunt 50 rom.-catolici, 46 gr.-orientali, 41 
evangelici luterani, 38 reformați, 33 gr. catolici 
si 13 de rel. mosaica. Despre câțiva bolnavi nu 
s’a pututu afla, do ce religiune se tienu, de ase
menea s’a stabilitu, deși nu cu tâta acurateti’a, că 
in instituiu se afla 124 de neinsurati, 73 insurati 
35 de veduvi si 7 divortiati. Intre cei 138 de 
barbati bolnavi se afla: 11 funcționari, 4 mili
tari, 4 economi si 4 cismari, 3 profesori, 3 corner- 
santi, 2 teologi, 2 tiesatori, 2 zidari, 2 croitori, 
2 lăcatari si 2 pastori, in fine 1 cărciumariu, 1 
curelariu, 1 cojocariu, 1 măturariu, 1 ferariu, 1 
preotu, 1 macelariu, 1 palaiâeriu, 1 medicu, 1 pie- 
îariu, 1 olariu, 4 farmaciștii si 1 inginera. . .

(Fruntariele Bucovinei) s’au 
deschisu in fine pentru intrarea de vite si produse 
brute de ale loru din urmatârele judetie ale Mol
dovei : Dorolioiu, Botosiani, Suceava, Nâmtiul, Ro
man, Bacau si Vaslui. Carantine s’au stabilitu la 
Zurin si Senoutz, (10 dile carantina pentru vitele 
de macelaria si 15 pentru cele de munca.)

(Dorobantiu mâncatu de lupi.) 
Intr’una din nopțile dileloru trecute, pe candu nin
gea, unu dorobantiu, cerendu’si voie a se duce a 
casa, a fost mancatu de lupi pe siosâu’a Craiovei, 
la o distantia de căte-va chilometre de orasiulu 
Pitesci. In lupt’a s’a cu hait’a de lupi a omoritu 
unulu cu baionet’a, singur’a arma ce avea cu dân- 
sulu. Corpulu nenorocitului soldatu a fost man
catu si nu s’a gasitu de cătu mantau’a, parte din 
haine si cișmele in care flamandele carnivore lasasera 
numai tălpile piciâreloru.

[O drama conjugale.] Se scrie din 
Parisu cu dat’a de 17 Ianuariu: Sinuciderea sie- 
fului insemnatei case de comerciu Camille Vaven- 
horst din Havre produse o durerâsa sensatiune din 
caus’a tragiceloru iinpregiurari, cari ’lu conduseră 
la acestu desperatu pasu. D-lu Vavenhorst pe 
drurau cătra Parisu a fostu aflatu la sosirea tre
nului in Na n t 68 mortu intr’unu cupeu. Elu se 
impuscase singurii in capu Sinucisulu ’nainte cu 
cătiva ani se căsătorise cu o frumâsa veduva din 
Havre, alu careia soțiu fusese omoritu in Parisu 
in decursulu insurectiunii comunale. Asia s a cre- 
diutu celu puținu, deârace dela 1871 acest’a dis
păruse fara a lasă, vreo urma după sine si chiaru 
amicii sei cei mai de aprâpe ’lu declaraseră, câ pe 
unulu din cadiutii pentru Comuna. Nevast’a s’a după 
espirarea terminului legalu a crediutu, că se pâte 
mărită. In fapta ea se si casatori ’nainte de vreo 
căti-va ani cu d-lu Vavenhorst si până in momen
tele din urma au trailu in cea mai fericita căsă
toria. O neașteptata intemplare derîmă de odata 
tâta fericirea de până aci. Intre amnestiatii mem
bri ai comuuei, cari sosiră acasa acum câteva dile 
cu nai’a. de transportu „N a v a r i n“, se află si 
•sogiulu — crediutu pânaci mortu — alu aceleia, 
care acum se numiea d-n’a Vavenhorst. Elu luasd 
parte activa la insurectiunea comunei; fusese ranitu 
in lupta si după vindecarea s’a fusese condamnatu 
sub unu nume străinii la deportatiune in Numea, 
pe candu toti amicii si rudeniile sale ’lu ticneau 
de mortu. Reintorsu de curendu in Franci’a si 
aflandu despre casatori’a nevestei sale, o incunos- 
ciintiâ despre sosirea sa. Acâst’a terribile scire 
produse asupr’a d-lui Vavenhorst o impressiune cu 
atătu mai sdrobitâria, cu cătu din fericit’a casatoria 
cu pretiâs’a veduva capotase mai multi copiii. Sinu
ciderea s’a puse capetu acestei drame. Vavenhorst 
apartienea celoru mai vediuti comercianti din Havre 
si posedea o avere fârte considerabile.
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Publicatiune.
?bservatiunile si experientiele făcute in decur

sulu epidemiei de versatu au doveditu, cumcă câ 
motivu principalu spre estinderea bâlei se pâte con
sidera posaitulu negligiatu de câtra populatiune in 
decursulu atatoru ani. Negligenti’a aceast’a a adusu 
după sine cele mai mari rele in sinulu comunei 
brasiovene, sute de persâne au cadiutu jertfa a- 

cestâi bâie, comerciulu si industri’a au inceputu se. 
stagneze, suferindu, din incidentulu acestei bâle, ce- 
tatianimea pierderi necomputabile.

Magistratulu urbauu ’sî tiene de datorintia, de 
a contribui pe deoparte la nimicirea bâlei, ce grassea- 
za, ear’ pe de alta parte Ia impedecarea, câ se nu 
se mai ivâsca vr’o epidemia de o astufeliu de cate
goria in dâcursulu acestui seculu si in genere in 
veuitoriu.

Dorinti’a aceast’a se pâte realisa in primulu locu 
prin ecsoperarea unei posairi (vaccinări) neintar- 
diate si generale.

Magistratulu astâpta din partea populatiunâi spre a- 
cestu scopu o imbrațisiare caldurâsa a acestei ten- 
dentie, unu concursu energicu si cu resultatu im- 
bucuratoriu din partea conducătorilor! instituteloru 
de invetiamentu si invetiatoriloru, deârace este oca- 
siune bine venita, spre a se chiarificâ poporului 
urmările avantagiâse, ce le possede posaitulu.

Art. de lege XIV din anulu 1876, si anume 
§-ulu 93 dispune, cumcâ părinții si tutorii, in ge
nere toti aceia, cărora le este concrediuta îngrijirea 
copiiloru, suntu obligați, câ se iâ dispositiuni spre 
posăirea copiiloru in primii ani ai vietiei, la casu, 
dâca nu au avutu adeveratulu versatu.

Posăirea are de a se esoperâ de cătra medicii 
brasioveni, provediuti cu diplom’a, si acei practici in 
urmatoriulu modu :

1. In vecinătăți, posăirea copiiloru din anulu 
primu alu etatii si aceloru mai betrani de 
unu anu.

2. In scâlele âlementare, posâirâa copiiloru a- 
celora, cari inca nu au fostu posăiti si cari 
nu au avutu versatu.

3. In scâle si familii, posăirea celoru trecuti 
peste 15 ani, chiaru si in acelu casu, ddca 
au fostu odata posăiti.

Posăirea in vecinătăți si scoli se esopereaza 
fara plata; se concede posăirea copiiloru si a casa 
pe lenga remunerarea respectivului medicu.

Brasiovu, in 8 Ianuariu 1881.
Magistratulu cetatii.

Za-zm/bs-ohi. si Gavora.
Fabrica de vestminte si recuisite bisericesci de ritu latinu si grecu 

in Budapesta strad’a Vatiului (Vaczi utcza) Nr. 17.

Falonu, Albe, Stihare, Dal- 
matice, Baldachinu, pra
pori, flamuri, (si pentru 
pompieri) Covoru pe al- 
tariu, potiruri, Pietoh-

Comande se efectuescu promptu. — Obiectele, cari nu voru cuveni, se voru schimba cu altele.
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De astadi incepându oferu :

prima raffinatu, fără mirosu

â fl. 20.— 100 Kilo netto;
ear’ en detail

â, 20 oiuoeiî litzialvi.
Justinian M. Graina

1—2 Speditoru si Comissiunariu in Brasiovu.

Rogamu pe toti 'domnii, câți voiescu a ave 
nuinerii acestei foi dela iuceputulu anului, a 
grăbi cu prenumeratiunea.

Administratiunea.

Oia.rs-a.l-u. la, Too.rs’a, de Vîen’a
din 2C Ianuariu st. n. 1881.

Rent’a de auru un- Imprumutulu cu pro-
gara .... 108.15 miu ung. . 107.40

Imprumutulu cailoru Losurile p. regularea
ferate ungare . 125 — Tisei si a Segedin. 107.—

Amortisarea datoriei Rent’a de hartliia aust. 72.40
cailoru ferate de ostu „ de argintu „ . 73.50
ung. (l-a emissiune) 82.75 „ de auru „ 88.15

dto. (Il-a emissiune) 99.25 Losurile din 1860 . 130.60
dto. (III-a emissiune) 86.— Acțiunile baucei austr.-
Bonuri rurale ungare 96.75 ungare 822.—
dto. cu ci. de sortare 95.50 . „ baucei do creditu
Bonuri rurale Banat- ungare 257.75

Timiș. 96.- „ baucei de creditu
dto. cu cl. de sortare 94.50 austriaco . 282.10
Bonuri rurale transil- Argintulu in mărfuri —.—

vane .... 93 60 Galbini imperatesci . 5.53
„ croato-slav. . 97.— Napoleond’ori 9.38\

Despăgubirea p. dijm’a Mărci 100 imp. gei m.. 58.10
de vinu ung. . 94.50 Londra. . 118.70

lebnica, cadelnitie, Pacifi- 
calu, candele de al taru, 
policandre pentru biserici, 
Ripide, Chivotu, cârti de 
Evangelia etc. etc.
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Editoru: Iacobu Muresianu, Redactoru responsabilii; Dr. Aurel Muresianu,
Tipografi’a; Ioanu Gott si fliu Henriou.


