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Cu 1 luliu st. ir. 1881 sa inceputu unu nou 
abonamentu la

.GAZET A TRAWSILVANIEI."
Rogamu pe On. Domni prenumeranti ai fdiei 

udstre, a grăbi cu inoirea abonamentului pe se- 
mestrulu alu II-lea.

Spre mai mare înlesnire recomandamu a se 
lipi adres’a, sub care s’a tramisu f6ia până acuma, 
pe dosulu cuponului dela asignatiunea poștala.

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 Transilvaniei1' apare dela 1 lanu- 
ariu 1881 de trei ori pe septemana.

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

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

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

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

Brasiovu 18/30 luniu.

Marea nelinisce si îngrijire, ce a produs’o in noi 
pornirea nenorocita a celoru doi arcbierei romani 
dela Sibiiu si Gherl’a, ne silesce a ne ocupă astadi 
earasi de densii. Este f6rte tristu si durerosu, că 
in colân’a acdst’a, unde amu trebui se combatemu 
multele nelegiuiri ale contrariloru noștri, forti’a si 
coruptiunea, care amenintia a inabusi consciinti’a 
curata a poporului romanu, ne vedemu adi siliți a 
ne aperâ chiaru in contra demnitariloru noștri bi
sericesc!.

N’au fost destule asupririle si batjocurile ce 
trebuie se le suferimu dîlnicu de unu lungu siru de 
ani dela stapănitorii acestui stătu, orbiți de patima, 
mai veniră acuma si doi din archi pastorii noștri, 
sânge din sângele nostru, spre a ne amari dilele 
prin aceea, că parasescu sant’a causa a poporului, 
si se făcu instrumentele străinului, care tinde pe 
fația la sugrumarea si nimicirea a totu ce este ro- 
manescu in aceste tieri.

Iucătu privesce pe episcopulu Gherlei, marturi- 
simu, că nu ne-amu asteptatu, că va observă o ati
tudine corecta naționala fația de alegeri. Acestu 
archiereu incai a remasu consecințe in faptele sale 
scriindu circular’a si votandu in persdna pentru 
candidatulu guvernului. Metropolitulu Romanulu 
inse nu p6te invocă pentru sine nici măcaru con- 
secuenti’a, densulu prin circular’a din urma s’a 
pusu in contradicere flagranta cu unele fapte ale 
sale anteriâre si cu unele declaratiuni solemnele, 
ce le-a făcuta înaintea poporului.

Cititorii noștri isi voru aduce aminte de caleto- 
ri’a archiereiloru noștri la Vien’a in drn’a anului 
1879, întreprinsa cu scopu de a remonstrâ la pi- 
cidrele tronului in contra introducerei fortiate a 
limbei maghiare in școlile nâstre poporali. Metro
politulu Romanulu, fiindu bineventatu la intdrcerea 
s’a de cătra poporatiunea romana sibiiana, dise intre 
altele : „Prin pașii, ce-i amu facutu noi archiereii, 
„ne amu pusu dreptu stavila in calea unui torinte 
„puternicu, care ne amenintia unele din cele ce 
„avemu mai scumpe : limb’a, cultur’a naționala si 
„in parte si autonomi’a biseric6sca“ (Tel. Rom. 
Nr. 16 din 1879.)

Ei bine, cum sâ potrivesoe acdst’a asigurare cu 
espectorarile circularei dela 11 luniu a. c. ? Cum 
ar’ mai potd pune Metropolitulu astadi stavila cu
rentului puternicu contrariu, ddca Romanii, urmandu 
sfatului din circular’a lui, ar’ lasă, că acestu curentu 
se-i duca, unde va voi, fara nici o resistintia din 
parte-le ? Crede 6re Esceleuti’a S’a, că astadi limb’a, 

cultur’a naționala si autonomi’a ndstra bisericdsca 
este mai puținu amenintiata, că in drn’a anului 
1879 si că prin urmare nu mai esiste curentu, in 
calea căruia amu trebui se ne punemu „dreptu 
stavila “ ?

Metropolitulu Romanulu împreuna cu ceilalți 
archierei, cari s’au presentatu p’atunci înaintea mo- 
narchului, au fost de credintia, că stavil’a, ce-o voru 
opune Prea Santiele loru, va fi de ajunsu spre a 
opri torentulu. Circular’a s’a dela 8/20 Februariu 
1879 asigură, că s’au reintorsu dela Vien’a cucele 
mai bune sperantie de unu resultatu multiamitoriu. 
Cu t6te astea scimu, că legea maghiarisatâria s’a pri- 
mitu si s’a sanctiunatu. Va se dica, stavil’a ce 
au pus’o archiereii n’a fost de ajunsu a impedecâ 
reulu.

Intr’aceea torentulu a devenitu totu mai furiosu, 
poporuln s’a convinsu de t6ta marimea periculului 
si a decisu in adunare generala, că se i se opună 
cu I6te fortiele ce-i mai stau la dispositiune. Si ce 
se vedi? Metropolitulu Romanulu, in locu se undsca 
fortiele sale cu acele ale poporului, pentru că sta
vila se devină cu atătu mai tare, vine si combate 
resistinti’a, ce voimu se o contrapunemu fortii, ne 
recomenda terenulu, ce ni s’a pregatitu de cătra 
contrari, că se ne pdta cu atătu mai lesne nimici 
limb’a, cultur’a naționala si autonomi’a bisericdsca. 
Cine p6te află in acdst’a procedere fia si numai 
unu grăunte de logica si consecintia?

Cătra deputatiunea Romaniloru Brasioveni, cari 
l’au felicitatu pentru atitudinea s’a fația de proiec- 
tulu de lege maghiarisatoriu dise Metropolitulu Ro
manulu :

„Eu, si de siguru si ceilalți frați Archierei, cu 
„multu mai tare suntemu petrunsi de semtiulu da- 
„torintieloru nâstre cătra adeveratele interesse ale 
„poporului nostru, de cătu că se putemu lasă se 
„vina asupra natiunei si a bisericei nâstre rele 
„si ispite fara a ne iucordâ t6te puterile spre de
naturarea acelora".

Intrebamu acuma, că cum intielege Escelenti'a 
S’a acdst’a încordare spre delaturarea releloru si 
ispiteloru, ce vinu asupra natiunei, ddca densulu se 
pune in directa opositiune cu postulatele, dorin- 
tiele si aspiratiuDile nbstre natiunali ? Metropoli
tulu s’a declaratu in memoratele enunciatiuni din 
drn’a anului 1879 de repetite ori pentru princi- 
piulu adeveratei libertăți, egalitati si fratietati, ce- 
rendu că se fia aplicatu iu acestu stătu că sînguru 
mantuitoriu. Apoi 6re se unescu aceste principie cu 
legile asupritâre esistente, cu legea deosebita elec
torala pentru Ardealu, care a despoiatu pe Romani 
mai cu desevârsire de dreptuiu electoralu s. a ? Si 
Escelenti’a S a cu tdte astea vine acuma si ne pro- 
v6ca se ne folosimu de terenulu ce ni Tu oferu a- 
ceste legi!

Eata ddr’ că insusi faptele si vorbele Metropo- 
litului Romanulu de acumu doi ani vorbescu in 
contra circularei sale, si Tu acusa că si-a calcatu 
datoria, ce-o are că archipăstoriu, după propri’a s’a 
convingere.

Episcopulu Szabo a pecatuitu greu pentru că a 
remasu consecințe in pornirea s’a stricatidsa anti
naționala; Metropolitulu Romanulu si-a atrasu unu 
pecatu inca si mai mare pentru că a fostu neconsecinte 
si s’a abatutu dela cărarea buna pe care apucase.

Mișcările electorali.

Brav’a atitudine a aleg&toriloru romani din cele 
patru colegii ale orasiului si comitatului Brasiovu 
a facutu cea mai buna impressiune pretutindeni la 
amici, si contrariloru le-a insuflatu respectu. Mă
caru de amu pută dice acbst’a despre atitudinea 
tuturoru alegâtoriloru romani din tidra!

In comitatulu Târnavei-mici alegâ- 
torii romani au fost asemenea lâ inaltimea datoriei

loru naționale, căci in colegiulu electoralu de josu, 
cu centrulu D St. Martinu, d’intre 400 alegători 
romani nu se infațisiă la alegere 
nici unulu. Cătiva amploiati, cari au fost constrinsi 
se iâ parte, nu numera. O astfeliu de disciplina 
este ddmna de t6ta laud’a si recunoscinti’a. Feli- 
citamu pe alegătorii din cerculu St. Martinu pentru 
esemplar’a esecutare a votului conferentiei de 
la Sibiiu ! ,

Din celelalte comitate ne lipsescu inca până in 
momentulu, candu scriemu aceste, sciri mai esacte. ■ 
Rogamu pe toti amici fbiei nbstre că se nu pregete a 
ne tramite cătu mai curenau informatiuni scurte, 
detaiate asupra atitudinei alegâtoriloru noștri din 
Ardealu fația de alegeri.

Cătu privesce pe frații noștri din 
U n g a r i ’a, apoi ei au avutu in dilele de 26 
si 27 luniu o grea lupta si cei mai multi d’între 
candidatii partidei naționali romane au trebuitu 
se faca trist’a esperientia, că a luptă cu succesu 
contra fortiei, a coruptiunei si a ignorantiei este 
o problema uriasia, care fara o încordare estraor- 
dinara a puteriloru, fara o activitate concentrica 
si organisatbria neîntrerupta, este impossibilu a se 
resolve in favorulu causei n6stre naționali.

Astfeliu se relatdza dela B e i u s i u minuni 
despre terorisarile, corumperile si pressiunile cres- 
cente asupra alegâtoriloru romani in favdrea candi
datului guvernamentalu Veghsd si in contra candi
datului partidei naționali romane P a r t e n i e 
C o s m ’a, pe care 6menii guvernului si-au datu 
t6te silintiele a’lu face se cada. Cătiva renegați 
spurcați au jocatu si aci unu rolu de plânsu. Până 
acolo a mersu lucrulu, in cătu in Vascău au 
silitu pe birtasiu de a refusâ se dâ mancare său 
beutura dmeniloru candidatului Cosma. Cu modulu 
acesta, cu defăimări, amenintiari si coruperi le-a 
succesu contrariloru de a scbte de deputatu pe 
mameluculu Vdghsd.

La C e i c ’a a fost alesu d. Alesandru 
Romanu cu aclamatiune.

Dela Siugatagu se anuntia, că Vasiliu 
I u r c ’a a fost realesu asemenea cu aclama
tiune.

Vedemu, că diarulu „Pester Lloyd" numera a- 
tătu pe d. Ales. Romanu, cătu si pe d. V. Iurc’a 
intre aderenții partidei tisaiane. Noi speramu din- 
contra, că acești domni voru stă pe partea aceea, 
unde ’i chiama datori’a loru naționala, că Ro
mani.

Cu mare părere de reu venimu a inregistră la 
loculu acest’a, că d. Vincentiu Babesiu 
a suferitu unu desastru iu cerculu seu electoralu 
Șasea (Banatu), avendu cu 22 voturi mai pu
ține, decătu contracandidatulu seu guvernamentalu 
comite Bissingen. Lupt’a electorala țrebue se fi 
fost crăncena, dâca omulu guvernului a potutu re- 
esi numai cu 22 voturi; ni se stringe anim’a de 
dorere, ddca ne gandimu, că aceste 22 voturi au 
fost pdte ale unoru Romani retaciti, infectați de 
coruptiunea, ce caracterisdza er’a actuala.

Din Caransebesiu ni se anuntia vic- 
țori’a imbucuratâria a candidatului partidei naționali 
d. Generalu Doda, care fă alesu depu
tatu cu 2014 voturi, in contra guvernamentalului 
Beosz care a capetatu abiâ 687 voturi. Guverna
mentalii se mângâie cu aceea, că s’ar’ fi doveditu 
totuși, că partid’a loru a căstigatu multu terenu in 
Caransebesiu.

In Zorlentiulu-mare candidatulu 
nostru nationalu Fabiu R e z e i u a fost invinsu de 
cătra guvernamentalulu Georg Serbu de Kuvin.

In Facetu a fost asemenea alesu candi
datulu guvernului in contra candidatului nationalu 
Siedanu. (?)

In Bocsianu a fost alesu unu romanu 
Antonescu cu mare maioritate contra oposi- 
tiunalului George Ioanoviciu. Bucuria mare in ta-



Deca d-v. ati fi dispusi, eu chiaru acum a’si face acea 
propunere; deca inse socotiți, că este mai bine, si deca Dum- 
nedieu ’mi va ajută că se fiu totu aici si la sessiuuea vii- 
tăria, atunci voiu lasă se făcu propunerea la tămn’a viităria; 
fiindu-că, d-loru, eu unulu m'asi crede fericitu cu totu ju- 
dotiulu meu, candu asi vede in miculu nostru orasiu statu’a 
lui Tudoru Vladimirescu si langa acești barbati, Golescii si 
Cantacuzini ce se propunu astadi, se veda si bustulu vene
rabilului cetatianu generalului Magheru, care cu spad’a s’a 
a deschisu drumulu libertatiloru si alu binelui poporului ro- 
manu (aplause).

Ve rogu der’, d-loru deputati, se nu lasamu se treca 
acest’a ocasiune si se punemu la uitare pe nisce asemenea 
barbati, cari merita acest’a onăre nemurităria.

D. I. C. B r a t i a n u, presidentulu consiliului 
respundiendu a disu :

D-loru deputati, me unescu din sufletu cu dorinti’a 
d-lui Schileru si a d-v., că se ve aduceți aminte de acei bar
bati, cari no-au cultivatu pe noi in lupt’a naționala, de cătu 
ve rogu, cătu de mari si iluștri ar’ fi acești barbati, se nu’i 
puneți alaturi, nici cu Tudoru Vladimirescu, 
nici cu Cantemiru nici cu L a z a r u. Cantemiru este 
acela, care a lasatu testamentulu nationalitatii romane ; La- 
zaru este acela, care a luatu pe Romani că Christosu pe 
slabanogu si Tudoru Vladimirescu este acela, care a res- 
punsu la apelulu facutu de Cantemiru. Acestea sunt cele mai 
mari figuri ale tierei si statuele loru trebue se fia puse pe 
pietiele cele mai mari ale României, fiindu-că sunt eroii tierei 
(aplause). Si candu districtulu Gorj va voi se redice si elu 
acolo in localitate asemenea statue, nu are de cătu se faca 
cum se face si iu alte parti; inse, initiativ’a năstra trebue 
se fia pentru pietiele României.

Principele Milanu alu Serbiei a reintratu in 
B e 1 g r a d u, capital’a viitoriului regatu serbescu, 
Ministrulu presiedinte PirosianaQ, ministrulu culte- 
loru Novakovici primariulu capitalei in fruntea 
unei deputatiuni orasianesci precum si d. Persiani 
representantulu Russiei la curtea din Belgradu si 
d. Catargiu representantulu României au mersu 
inaintea principelui o mare distantia. La sosire vii- 
toriulu rege alu Serbiloru a fostu salutatu pe tier- 
murii Savei de dâmn’a s’a, de consili.ulu de mini
ștri si de toti inualtii demnitari ai statului si de o 
mare mulțime de poporu. Principele Alesandru alu 
Bulgariei si partidulu loviturii dâ stătu, fara se 
mai aștepte resultatulu alegeriloru, merge inainte pe 
drumulu acestei lovituri. Scirile cele mai noue din 
Sofi’a spunu, că: „doi. preoți, membrii ai tribuna
lului, cătiva deputati si duoi cetatiani, toti membrii 
ai partidului liberalu, fura batuti de mărte de nisce 
Omeni necunoscuti. Sigurauti a publica se afla in 
mare periculu.“

Din Rusciucu se scrie, că culegerea bi- 
leteloru de votu si anunciarea resultatului alegeri
loru bulgare se va intempla prin oficeri ruși, dele
gați spre scopulu acest’a de comisarii princiari. Mi
nistrulu italianu Mancini in respunsulu seu cătra 
liberali se pronuntiă pentru mantienerea 
constitutiunii. Chiaru insusi Tiarului 
Alesandru III i s’a tramisu unu telegramu sub- 
scrisu de 23 de liberali d’intre cei mai de frunte, 
in care ’lu r6ga sâ se indure a interdice oficeri- 
loru ruși ori-ce amestecu mai departe in afacerile 
politice interne ale tierii. Fostulu ministru Zan- 
koff a adresatu o telegrama si marelui cancelariu 
alu Rusiei Gorciakoff. Acestu telegramu publicatu 
de diarulu „Golos“ suna: „DOca se dice, că Ru- 
si’a nu se interesâza de afacerile ndstre interne: 
atunci pentru ce se permite oficeriloru ruși a dă 
sprigiuulu unoru 6meni, cari cauta se calce in pi- 
ci6re libertatea nâstra ? Telegramulu r6ga mai 
departe pe betranulu cancelariu a aduce aminte 
principelui Alesandru juramentulu, ce l’a 
depusu, că va păstră intacta constitutiunea si ’lu 
asigura, că acestu juramentu, incependu din 8 ale 
lunei curente, este călcatu pe fiacare 
d î; cea mai n6ua si mai de căpetenia calcare este 
ucasulu datu in 18 Iuniu, care nu este decătu unu 
plebiscitu mascatu. — Acdst’a plângere o adresara 
bulgarii principelui Gorciakoff numai după respun 
sulu primitu dela generalulu Ignatieff, care declară, 
că nu voiesce sd se amestece in afacerile interne 
ale Bulgariei si Ie dede consiliulu sâ se adreseze 
iu acâst’a privintia cătra principele Gorciakoff. A- 
cest’a inca respunse liberaliloru bulgari, că Rusi’a 
va remand neutrala in t6te costiuuile interne ale 
tierii loru.

Inca căteva dile si Bulgarii ’si voru 
vedd visulu cu ochii.

Alegerile incepute pentru marea adunare na
ționale ce se va intr’uni in Sistovu se voru isprăvi 
până la 5 Iuliu c. n,, astfeliu, că preste căteva 
dile se va putd sci, ddca in pomenit’a adunare na
ționala va avd maidritatea principele Alesândru cu

ber’a guvernamentalilor^ Avea-v’a 6re d. Anto- 
nescu o anima asid de impetrita, că se nu se gan- 
deasca seriosu, că loculu Iui că Romanu, nu este 
in taber’a contrara ?

La C i a c o v a s’a alesu contra d-lui Ioa
ne v i c i, tisaianulu Wodianer.

La M o r a v i t i ’a a cadiutu candidatulu 
partidei naționali romane cu tOte opintirile din tim- 
pulu din urma. Si aci terorismulu si coruptiunea 
trebue se fi fost mare, ddca d. Becineaga 
a capetatu aprâpe cu 300 voturi mai puținu decătu 
tisaistulu Onossy. Se fia 6re Romanu renegătu a- 
cestu Onossy ?

In Becichereculu micu a fost realesu 
ungurulu tisaianu Ormosiu in contra d-lui Pavelu 
R o t a r i u.

In R e c a s d i a, anuntia „P. Ll.“, că a fostu 
alesu nationalulu Dr. JosifuGallu in contra 
tisaistului Janicsăry. Se scriea intr’unu timpu, că 
d, Gallu ar' voi se pasidsca că candidatu alu gu
vernului. Ne bucuramu fârte, că acestu barbatu cu 
capacitate a imbrațiosiatu program’a naționala si 
că nu aspira nicidecum la onârea de a figură in 
dieta că mamelucu devotatu lui Tisza.

Si deputății naționali ai S'e r b i 1 o r u, si ei 
au suferitu desastre la T. Becse, unde a cadiutu 
serbulu Trifunacz fația de tisaistulu Rohonczy 
si la Uzdin, unde a remasu iu minoritate bravulu 
Dr. Michail P o 111 fașia de guvernamentalul Br. 
Nikolici. O mare bucuriă inse totuși le-a fost data 
Serbîloru: Dr Svetozar M i 1 e t i c i fă alesu depu- 
tatu in Titel.

— Remarcabila este si victori a Kossuthianu- 
lui Ferenczy asupra lui Lud. Tisza, fratele mi
nistrului, la Turda. Ministrulu de honvedi Szen- 
d e avii satisfactiuuea a fi alesu si la L u g o s i u 
si la S z e g h e d i n u.

Până la 28 Iuniu săra au fost cunoscute ale
gerile din 339 cercuri 193 au alesu Tisaisti, 66 
membri ai opositiunei moderate, 68 Kossuthiani 
si 8 Naționali. In patru cercuri se voru face alegeri 
uoue.

Croîiic’a evenimentelor!! politice.

In privinti’a cestiunei Dunărene „Berliner Post“ 
publica urmatdri’a corespondintia, ce i se tramite 
din Vien’a: „Cătu pentru comissiunea Stateloru 
tiermurene, apoi trebuie observatu, că instituirea 
ei nu este nicidecum d’o asid mare insemnatate. 
Austro-Ungari’a p6te fi cea d’anteia, 
care se renuntie la acdst’a autoritate politiandsca 
internaționala, de aceea are cea mai mare dreptate 
cabinetulu de aici candu, mai ’uainte d’a consimți 
la unu aranjamentu, care ar’ espune imperiulu 
austriacu la maiorisarea lui de cătra Romani’a, 
prefere a lasă că politi’a fluviala se continue a e- 
siste si d’aci ’ncolo totu in chipulu, cum a esistatu 
până acum. Astadi, o politica raționala austriaca 
nu trebuie se aiba altu scopu, de cătu acela de a 
impedicâ, că la Dunarea de josu se predomndsca 
influintie, care se lucreze in contra drepteloru interese 
ale Austriei, că celu mai mare din Statele tier
murene. Cabinetulu de aici nu voiesce nici-decum 
se restringa drepturile vre unuia din celelalte State 
tiermurene sdu se margindsca iufluiuti’a s’a, care i 
se cuvine fația cu puterea s’a. In schimbu inse, 
ea va face totu, ce ’i va stă prin putintia, spre a 
impedicâ, că vre unulu din micele State tiermurene, 
sub pretestu că-si apera libertatea, să se tîaa de 
cdda sdu se fia calauz’a unei alte puteri mari, care 
ar’ lucră contra intereseloru Austro-Ungariei. “

Cu ocasiunea discussiunei generale asupra pro
iectului pentru asiediarea in Camera 
a busturiloru ilustriloru frați fio
le s c i si alu marelui cetatianu Gr. C a n t a c u- 
z i n o, d. deputatu Schileru, luându cuventulu, a 
amintitu recunoscintia, ce tidra este datore uneia 
dintre cele mai mari figuri ale Românismului, T u- 
doru Vladimirescu. Eata cum s’a es- 
primatu d-s’a:

D-loru deputati! Mai antaiu i-au curagiulu de a felicită 
pe d. raportorii Maniu pentru buna-vointia ce a pusu de a 
reaminti inca odata meritele unoru barbati mari de stătu, 
cari si-au versatu sângele si chieltuitu averea .pentru binele 
si fericirea acestei tieri (aplause).

Acești mari barbati ai României merita, că memoria loru 
se fia nemuritoria asie, in cătu ea se fia in tăte actele vietiei 
nâstre naționale, scrisa cu litere de auru.

Cu acăst’a ocasiune inse ’mi voiu permite a ve rugă se 
luati aceeași dispositiune si pentru cei doi barbati mari, cari 
au esitu din judetiula Gorj : Tudoru Vladimirescu si gene
ralulu Magheru, a caroru historia o cunăsceti (aplause). 

ai sei sdu partidulu liberalu. Acestu din urma, se 
dice de altcumu decisu de a merge cu resistinti’a 
s’a până la estremitate. Ei in casulu, candu prin
cipele ar’ esi invingâtoriu din adunarea dela Sis- 
tow voru pași la o revolta formale in scopulu dea 
aperâ constitutiunea. Dupacum se raportâza din 
Vidinu se planuescu chiaru atentate asupr’a vieții 
principelui Alessandru.

Se anuntia dela R o m ’a : D. Mancini, mi
nistrulu afaceriloru străine, respundiendu la o 
intrebare a d-lui Damiani, dice : „Scirile oficiale 
ce amu primitu desmintu esagerarile diareloru 
asupra numerului victimeloru dela M a r s i 1 i ’a. 
Guvernulu francesu a ordonatu sâ se faca o ancheta 
administrativa. După cererea Consulului nostru, 
tribunalele din Marsili’a voru ascultă că martori 
si pe italiani. Unu singuru din compatriotii noștri 
a fost recunoscutu printre morti. Trei-spre-diece 
italiani se afla in spitale, p6te că mai sunt căti-va 
si pe la ei p’acasa; dâr’ in ori ce casu, nu pdte 
se fia o mare deosebire. Din cei 200 italiani sdu 
francesi arestați, unii au fost deja liberați, cei’lalti 
sunt predati tribunaleloru. 200 italiani s’au reintorsu 
in tiera, ingroziti negresitu de evenimente. La 
Genova nici unu francesu n’a fost ranitu nici 
macaru atinsu.

„Este de doritu sâ se evite esagerarile causate de 
ultimele demonstratiuni. Invitu dâr’ pe tota lumea 
se coopereze la restabilirea liniscei.

„De altmintrelea ministeriulu, petrunsu de sim- 
tiemintele detorieloru lui si contandu pe sprijinulu 
Camerei spre a vorbi in numele națiunii, se va 
sfortia se faca lumina asupra adeverateloru origini 
ale evenimenteloru. —

D. Damiani se declara satisfacutu de cuvintele 
ministrului.

După scirile din Atena diversele ministerii 
sunt ocupate preste capu cu mesurile si dispositiu- 
nile pentru luarea in primire si o r- 
ganisarea noueloru provincii, 
ce le capeta Greci’a din corpulu imperiului oto- 
manu. Guvernulu a decisu a da acestoru provincii 
deocamdată urmatOrea impartire administrativa in 
departamente (nomoi): 1. Nomos Athamauia cu
59 de sate si cu capitala Arta ; 2. Nomos Es-
tiaotis cu 181 de sate si cu capital’a Tricala. 
Acestu departamentu se subimparte in eparchiile : 
Trik cu 123 de sate cu capitala Triccala, si Sta- 
gon cu 58 de sate si cu capital a Kalabaka; 3.
Nomos Thessaliotis cu 226 de sate si cu capital’a 
Karditza; acâst’a Orasi se imparte in eparchiile 
Karditza si Pharsala; 4. Nomos Pellasiotis cu 181 
de sate cu capital’a Larissa subimpartitu in epar
chiile Larissa si Tyrnavo; in fine 5. Nomos Ma- 
gnesia cu 105 sate cu capital’a Volo, sub impar- 
Utu in eparchiile Volo si Almyros. Dupacum se 
pOte vedâ de aci Greci’a capeta unu teritoriu cu 
772 de sate, cu o populatiune cu multu superiâre 
celeia ce are regatulu grecescu de astadi.

La luarea in possesiune a acestoru teritorii gu
vernulu grecescu se astâpta de a intempina resis- 
tentia numâi din partea Albaneziloru 
mohamedani siaRomaniloru macedo
neni (cutio-vlachiloru), pe cari i impintenesce 
la resistentia cunoscutulu apostolu macedoneanu 
Apostolu Margaritu. Art’a este cea d’antaia sec- 
tiuue, ce o voru ocupa Grecii in urm’a conventiunii 
de predare incheiate cu Port a otomana. CoIOn’a 
de armata, care este destinata a ocupa acâst’a sec
țiune, va fi de 14,000 Omeni si va fi comandata 
de generalulu Soutzos.

Dicio-St-Martinu 28 Juniu 1881.

Dle Redactoriu! Iun iau libertatea a ve incu- 
nosciintiă despre decursulu alegerei de deputatu, in- 
templata aci in Comitatulu Târ navei 
mici si respective iu Colegiulu de alegere infe- 
rioru in 25. Juniu a. c., nu intru atăta despre 
persOnele alese, pentru că pe mine aceea nu me in- 
teresâza, cătu mai priucipalu despre tienut’a alega- 
toriloru romani din acestu Comitatu si respective 
din cerculu inferioru fagia de alegere, si asia dâra 
voiu se ve scriu cu deplina satisfactiune, că in co
legiulu electoralu de josu, alu caruia centru fii 
D.-Szt.-Martînu, dintre 400 alegatori ro
mani nu seiufagisiara la alegere 
nici unulu, afara de judii comunali, cari eo ipso 
ex offo fura siliți se compareze spre contestarea 
identității alegatoriloru. AsiOdOra fîa-disu spre ou6- 
rea inteligentiei nâstre române si cu deosebire a 
preutimei, care că totudOuna, asiâ mai cu sOma 
acuma si-a impliuitu chiamarea s’a cu tOta punctua
litatea, si prin urmare resultatulu conferintiei na-



tiunale din Sibiiu si a avutu deplin’a sa satisfac- 
tiune. Despre alegerea din colegiulu superiorii, tie- 
nuta in Balavâsâr totu atuncia, lipsindumi date de- 
taiate nu poțu referă, nimica. Deputății aleși fura 
totu cei vechi, si anume in colegiulu inferioru 
Tisza Lajos, in celu superioru renumitulu Horvath 
Gyula, ambii guvernamentali.

Unu alegetoru romanu neparticipante.

din Sibiiu, Oiseriu si Simleu? De nu, ce au de cu
getu a face ? — si după o desbatere de l/2 bra 
s’au hotaritu unanimu, câ alegătorii romani ardeleni 
voru respectă intru tbte hotaririle aduse si in pri- 
vinti’a loru. După asta conferinti’a, ne inu avendu 
objectu de de desbatere, s’a redicatu. Aci am se 
observu numai atăt’a, câ o interesare mai viua si o 
atitudine mai demna de caus’a romana, câ aici, nu 
amu vediutu. Se vede, că in aceste remasitie ale colo- 
nieloru lui Traianu bate inca o anima romana ne- 
corrupta. Onbre Domniloru preoți, docinti si po
poru ! Conclusele conferintiei se spereaza a se 
efeptui.

Intru aceea d. vice-comite alu comitatului’ L. 
Dull, matadorulu principalu alu partidei guvernului, 
ambla in ruptulu capului după voturile romane din 
satu in satu. împarte la vorbe si frumbse si dulci, 
dbr’ unde vede, câ cu frumosulu nu p6te, nu se 
sfiesce nici de amenintiari. Ba in partîle de peste 
„Mesesiu" ni s’au spusu apriatu, câ de nu vomu 
merge la votisare de voia buna, va sci elu se ne 
duca si cu sil’a. Suntemu curioși se vedemu acea 
fortia si sila cu care suntemu amenintiati; des- 
pretiuimu si corumperile cu bani. Afle domnulu 
vicespanu, câ nu suntemu slugile lui si precum 
desconsideramu amenintiarile, asia nu ne țenienu 
nici de forti’a D-sale. — Noi vomu face cu votu
rile năstre ce vomu vrb, si eu tare credu, că 0. dd. 
preoți si inteligenti cu totii voru fi la inaltimea 
chiamarei loru. —

Cu privire la acea parte a cercului Zelahanu, 
unde domnesce legea electorale din 1848, nu potu 
decâtu se regretu machinatiunile matadorului po- 
menitu. Guvernamentalii in acestu cercu au de 
candidatu pe Ludovicu Szikszay, celu mai mare 
romanofagu, ce pbte se ecsiste, si mamelucu de 18 
carate. De candu e pe lume (in 1848 a lostu si 
honvbd) pentru romani bine nici nu au cugetatu, 
necum se fia facutu. — Romanii inteligenti, cari 
mai de multeori avura sbrtea de a fi tocila dinți- 
loru lui, o sciu asta fârte bine; si bre standu lu- 
crulu astfeliu, aflâ-se-va romanu inteligentu si ne 
corruptu, care .sb-si db votulu acestui maghiaru in- 
carnatu ? Vomu vedb. In adeveru ar’ trebui se 
despereze omulu de preoți, inteligenti si notarii ro
mani, dbca s’ar’ află intre ei asib ceva; rușinea si 
desonărea pentru unulu câ acest’a a peritu de pe 
pamentu! Deci Preoți, docenți si notari de ro- 
manu, bine se luminați poporulu despre tbte aceste; 
spuneti-i verde, că fația de candidatuln guvernului 
ce e de tienutu; si câ acela odata cu capulu nu-e 
pentru noi, si mai alesu vighiati se nu vina lupii 
si profeții mincinoși si poporulu se cada prada unel- 
tiriloru străine ! Luminati-lu, că pentru 1 fiorinu 
ori 2 si cevasi de mancatu nu-e ertatu omului se- 
si venda celu mai scumpu bunu constitutionalu; 
cu o astfeliu de fapta se compromite de m6rte; 
si dbca romanulu de astadata votulu seu nu-’lu 
p6t,e dâ la romanu, atunci de o miia-ori mai bine 
se sibda a casa. — Asta nu compromite pe nimene; 
Aflati câ din maghiari nici unulu nu s’au anga- 
giatu, că se db votulu la romanu. Asta reciproci
tate se-o tienemu si noi. Dbca noi vomu fi flrmi 
in solidaritate si dbca nu vomu căciuli pe nimene, 
fiți siguri fratiloru ! câ stim’a si onorea năstra va 
cresce, la dincontra vomu remanb totu cei descon
siderați. — Nici ne vomu lasâ mai inultu se ne- 
pacaleasca cineva. Esperiinti’a de 17 ani ni-a 
fostu destula. Fația de unu actu câ alegerea si 
votulu nu pbte se vina in consideratiune nici co
mite, nici vice-comite, nici jude cercualu, cu atâta 
mai puținu pamfletulu poreclitu cerculariu alu cu- 
tarui Vlădică gr. unitu indreptatu câtra noi; — 
despre acest’a, ierteme D-dieu 1 trebue se dicemu 
că nu scie ce face. Vicarii, cari sunt, si proto
popii, preoții, precum si cei adresați din părțile 
Selagiului voru sci se asiedib astfeliu de scripte de 
a sfinției sale acolo, unde acele merita. — Alt’a 
este imperati’a lui D-dieu si alt’a a âmeniloru, si 
precum ne invbtia Christosu, ceea nu e din lumea 
acbst’a. Probeze confrații noștri si sb infrunte o- 
data pe asemenea bmeniobrazr:c;,aibte-secă pricepu 
sublimitatea dreptului de alegere, si voru vedb, că 
acei bmeni violenti, fia de ori si ce s6rte, ’si voru 
trage cbrnele. S’au probatu si aflatu dreptu. — 
Puterea si cutezanti’a acestoru 6meni se baseaza pe 
prosti’a si sbrvilismulu nostru. Aretamu-le odata, 
câ suntemu si vomu a fi bmeni desbracati de ser- 
vilismu. Se facemu se pricbpa, câ poporulu alega- 
toriu romanu, nici pentru comoditatea reu intielbsa 
a unui vlădică, nici pentru crucea lui, nu se p6te 
lapeda de celu mai scumpu dreptu alu seu 
in favorulu guvernului, Numai dbca vomu face 
asib, vomu elupta stim’a posterității.

Alegerile in Selagiu se voru intemplâ in 3 Iuliu 

De sub Mesesiu in 25 Iuniu 1891.

Onor. Redactiune! Că publiculu romanu se afle 
si cele petrecute in Selagiu si in specie in cerculu 
electoralu Zelahanu, după conferintia pururea me
morabila tienuta in Sibiiu la 12—14 Maiu a. c., 
viuji cu t6ta stim’a a relată urmatâriele :

Delegații colegiului Zalahanu M. 0. D. Teodoru 
Popu protopopu, si Ioanu Nichita couchiamandu 
alegatorii romani ai cercului in Cizeriu pe 6 Iuniu 
a. c, acolo si-au datu seama si au referatu de cele 
petrecute in marea conferintia din Sibiiu; si anume 
espuindu pe scurtu desbaterile premergbtorie, au 
anunciatu conclusulu generalu si esplicatu cele 9 
puncte ale programului nationalu. Acestu programu 
nationalu l’au recomendatu delegații cu tbta cal- 
dur'a spre observare si poporului adunatu in nu
meru mare si frumosu iau dîsu, că programu mai 
justu si mai sântu că acest’a nu a esistatu, decandu 
capetase Moise cele 10 porunci in desiertulu Ara- 
biei. Si aceste si cela au vediutu Iumin’a sârelui 
numai după multe trăsnete si fulgere. Deci deto- 
rinti’a fiacaruia romanu curatu b a ceti si receti 
acestu programu, dbca nu in tăta diu’a, câ rugă
ciunile, mâcaru in Dumineci odata, bra la serba- 
torile mai mari nesmintitu mai de multe ori, si 
recetindu-lu a conlucrâ din resputeri la realisarea 
lui. Inteligenti, docinti, notari si preoți din patru 
unghiuri acumu ori nici odata, uniti-ve in cugetu, 
uniți-ve ’n semtîri!

Inteliginti’a si poporulu. adunatu in numeru 
frumosu, cele inpartasîte le-au luatu cu mare plă
cere si bucuria spre sciintia cu aceea, câ totu ce 
va atbrnâ dela densulu nu va lasă nefacutu spre 
realisarea acestui evangeliu nationalu. Bucuri’a că in- 
ceputulu bunu a unui santu actu s’a facutu, si 
câ după unu tempu bre-care poporulu brasi se vede 
coaduuatu cu inteliginti’a spre a conlucră la unu 
scopu mai bunu eră. nespusa. Fetiele tuturora eră 
senine, semnu câ cele audîte i-au indestulitu. De 
aci inca potu vedb' antagouistii noștri, câ poporulu 
de inteliginti’a cea adeverata nu se desparte nici 
odata.

Raportului delegatîloru a urmatu formarea sub
comitetului electoralu cerutu de conferinti’a din 
Sibiiu. De presiedinte s au alesu Jeanu Nichita ad- 
vocatu in Zelahu, de vice-presiedinte M. 0. D. 
Teodoru Popu protodopu; de notariu s. d. Gavriilu 
Trifu profesoru, bra de membrii mai din tbte co
munele preoții, docenții si notarii pe unde sunt. 
După ast’a a urmatu consvatuirea asupra alegeri- 
loru viitărie si anume cu priviie la cerculu Zela- 
hului; dbra din causa, câ cerculu acesta nu dores- 
ce a lucrâ fora cointielegere cu celelalte din corni- 
tatu, după o schimbare brecareva de idee, acbsta 
tema s’a relegatu la conferinti’a din Simleu con- 
chiamata pe 15 Iuniu acumu si din motivulu, câ 
peste totu alegătorii romani sunt in minoritate de 
150 voturi care minoritate, prin passivitatea celoru 
17 comune de peste Mesesiu de subu legea electo
rale Ardeleana, devine cu 110 voturi si mai mare. 
Membrii conferintiei la numeru camu la una suta, 
toti bravi si resoluti, multiamindu delegatîloru 
pentru tienut’a loru. si legandu de nou solidarita
tea intre sine, se despărțiră subu impressiunea celoru 
mai plăcute semtîri! Onoratii Domni preoți si do
cinti primbsca multiamit’a natiunei pentru abnega- 
tiunea documentata.

CorOsp. vorbesce apoi despre adunarea tuturoru cinci 
cercuriloru la Simleu, convocata prin initiativ’a neobositului 
luptatoriu Georgiu Popu din Basesti. Despre decursulu acestei 
conferentie generale amu publictu deja doue relatiuni. Cores- 
pondetulu urmeza asie :

In 21 Iuniu avuramu si noi conferinti’a indi
cata de cea a Simleului conchiamata de Ioanu Ni
chita si Ioanu Prundusiu din părțile ardelene ale 
Mesesiului in comun’a Agrisiu. O conferintia, decâtu 
care mai completa nu se p6te. Din cele 17 —18 
sate au fostu de fația preotulu, docintele si vre-o 
3—4 alegători din poporu, ba din comun’a Trăsnea 
si Agrisiu mai toti. Aci, espuindu Ioauu Nichita 
conclusulu conferintieloru pomenite, si miserabilita- 
tea legei de alegere pentru Ardealu, a provocatu 
pe cei adunați, carii intru aceea se constituira, ale- 
gandusi de Presiedinte pe Joanu Nichita, de notariu 
pe Georgiu Trenc’a preotu, câ 6re afla ei consultu 
a se tienb de conclusele desu amintite ale adunarei

a. c. — De acuma pan’atunci vreo câteva mii voru 
cercula printre alegatorii romani, mai alesu sub 
„Rezu“, unde aceia-’su mai multi. Iuceputulu 
coruptiuniloru e facutu, Preoți, docinti, notari si 
inteligenti de t6ta sbrtea aveți grige de poporu, se 
nu cada prada ispitei si Satanei. Responsabili
tatea nbstra inaintea lui D-dieu si a bmeuiloru e 
mare. Faceți, câ romanimea se fia mandra de voi. 
Aretati-ve voinici cumu sunteti. Nu cedeti din vo
turile vostre vre unulu contrariloru noștri nici pen
tru aurulu lumei. Numai asib ve veți aretâ demni 
de străbunii voștri, cari numai cu despretiulu au
rului au potutu domni lumea. — Alegbtoriulu ro
manu, c’um ne stau trebile astadi, conformu con
ferintieloru avute, in preseutu nu poțe votâ cu o- 
năre pentru nici unu candidatu maghiaru, cu atâta 
mai puținu pe cela alu Guvernului., a aceluia gu- 
vernu, a cărui capu au disu: câ va sci elu se ne 
sfarime. Si apoi la munc’a sfarimarei nbstre inca 
noi se-i damu ajutoriu ? Ar’ fi prb tristu testi
moniu, nici credu sufletu de romanu atătu de rnise- 
rabile. Uitati-ve la poporulu maghiaru de răndu 
de pe siesurile Ungariei si veți vedb, că guvernulu 
presentu nici aici nu-’lu vrbu, macăru că e sânge din 
sângele loru. Preoți, docinti si inteligenti, nu ve uitati 
la folosulu nostru propriu, ci numai la binele po
porului ; căci pe toti numai poporulu ne tiene, ba 
si in oficiu elu ne alege ; deci panea, ce-o măn- 
camu, e dela elu si nu dela guvernulu „sfarima- 
toriu" de popâre o capetamu. — Seraci’a poporului 
e seraci’a nbstra, rușinea lui, cade apusa capului 
nostru. Ore pe câți din noi pbte face fericiți acei 
florintasi cu cari suntemu imbiati pe conta popo
rului ? Ore unu astfeliu de angagiamentu din par
tea nâstra nu e o tradare infama ? nu-e pata pe 
onbrea nbstra ? — Pe cont’a opincei nu ni-e er
tatu a traficâ. Opinc’a inaintea nbstra trebue se 
fia obiectu de onbre ; bra pentru onbre si conser
varea ei totu insulu e detoriu asi dâ si vibti’a !

Fluturelu.

Doboli de josu, comit. Treiscauneloru, 16 Juniu 1881.

Dle Redactoru ! Subscrisulu ’mi iau voia a aduce 
Ja cunoscinti’a publicului unele necasuri ale comu
nei nbstre bisericesci. — Este aprbpe unu anu, de 
cându a devenitu vacanta parochi’a nbstra. Iu tim
pul u acest’a noi parochianii amu escrisu de du6e 
ori concursu pentru ocuparea parochiei, si la alu 
duoilea concursu s’au si insinuatu trei clerici con- 
curenti, absolvati in regula. Ar’ fi trebuitu numai 
încă, câ sb se concbda si sb se faca alegerea preo
tului, acbsta înse nu s’a pututu, si comun’a se afla 
în neintieRgere, care amenintia a trece chiaru in 
desblnare din urmatbrele cause : Fostulu invetiatoriu 
din acestu satu, Joanu Popu, castigandu pentru sine 
o parte din parochiani, aceștia au petitiunatu la 
consistoriu, câ se’lu primbsca se fia preotulu loru, 
absolvandu unu cursu de unu anu câ clericu. Elu 
a si fostu primitu pe bas’a acbsta, in vedere, că 
peste unu anu se fia santitu. Contra acestui can
didatu de preotu s’au redicatu vr’o 50 de familii, 
dintre cele mai cu stare, făcăndu aratare la vene- 
ratulu consistoriu in Sibiiu, si chiaru si Escelentiei 
Sale Metropolitului, că ei nu potu consemti de-a 
avb de preotu pe clericulu memoratu, pentru că este 
unu omu prihanitu si cu o conduita suspecta, ceea 
ce a potutu vedb veneratulu consistoriu din proto- 
cbiele si documentele tramise de catra resp. Proto
popu, care ne-a marturisitu in persbna, că le-a 
espediatu la Sibiiu. Ven. consistoriu inse nu se 
indura a ne respunde la nici o cerere nici păua 
astâdi. Iu urm’a acbsta 37 din memoratele familii 
voru a trece mai bine la alta religiune, decâtu a 
avb pe numitulu clericu de preotu, si ce este mai 
tristu, ele sau si presentatu la preoți de altă lege 
cu scopulu arâtatu. D. protopopu ne-a spusu, că a 
si cerutu inviatiune dela Sibiiu, că ce se faca fa- 
ția de aceste 37 familii, dbr’ consistoriulu nici la 
acbst’a n’a respunsu nimica.

Din căușele de mai susu ne vedemu siliți a pași 
pe calea publicității, si a rogă pe Ven. Consistoriu, 
câ sb se indure a ne dâ pacea cea dreapta, si a 
nu ne mai tinb in intunerecu, câ se nu retacbsca 
oile si se nu se desbine acbsta comuna bisericbsca 
din caus’a unui omu prihanitu, ci se binevoibsca a 
orbndui câtu mai curendu alegerea unuia dintre 
preoți, cari au concuratu la alu duoilea concursu 
si cari au absolvatu cursulu intregu teologicu de 
trei ani.

Joanu Popoviciu. Joanu Vasile.

Diverse.
(Esamenele publice la scolele Centrale Romane 

ort. 01*. din Brasiovu) la finea anului scolasticu 1880/81 
voru ave locu in ordinea urmatâria: Esamenele de promo.



tiune începu in 22 Iuniu st. v. si dureza pena in 30 Iuniu 
inel. Esamenele publice : a) La g i m n a s i u, 
la s c 6 1 a co m orei al a si reala: Vineri 
i n 3 Iuliu st. v. : 8—9 tire a. m. clas’a I. gimnasiala 
9—10 tire a. in. clas’a I. reala ; 10—11 tire a. m. clas’a 
II. gimn. 11 —12 tire a. m. clas’a II. reala ; 3—4 ore p. 
m. clas’a III. gimn., 4—5 tire p. m. clas’a III. reala ; 
5—6 tire p. m. clas’a IV. gimn. 6—7 tire gimnastica. 
Sambata in 4 Illliu st. v. 8—9 tire a. m. clas’a 
V. gimnasiaia 9—10 tire. a. m. clas’a IV. reala 10—11 
tire a. m. clas’a VI. gimn 11—12 tire a. m. clas’a I. 
comerc. 3—4 tire p. m. clas’a VII. gimn. 4—5 tire p. m. 
clas’a II. comerc. 5—6 p. m. Cantari. b) La s c ti 1 ’a 
primara (normala) voru fi esamenele: 
Joi in 25 Iuniu st. .v. 8—9 tire a. m. clas’a I.. de 
copile 9—10l/2 tire a. m. clas’a II. de copile, 3—472 tire 
p. m. clas’a III. de copile 4]/2—6 tire p. m. clas’a IV. de 
copile. Vineri in 26 Iuniu st. v. 8—10 tire a. m. 
clas’a IV. de copii; 10—1172 ^re a- m- clas’a III. de copii 
3—4 tire p. m, clas’a II. de copii, 4—5’/2 ore p. m. clas’a 
I. a) b) — Esamenele se încheia cu cantari — la 572 tire 
p. m. esercitii gimnastice. — c) Esamenele de 
maturitate. 1. Esamenulu oralu de maturitate cu 
școlarii din clas’a VIII, gimnasiala va fi Sambata in 27 
Iuniu st. v., inainte si după amtidiu. 2. Esamenulu oralu 
de maturitate cu școlarii din clas’a III. comerciala va fi 
Marți in 30 Iuniu st. v. — d) Dumineca in 28 
Iuniu dela 10—12 a. m. se va tine esamenu din ttite 
studiile cu clas’a V de fete, si se voru espune cusăturile. 
Dumineca in 5 Iuliu st. v. După servitiulu divinu 
impreunatu cu rugăciunea de multiamita in biseric’a S. 
Nicolae din Scheiu se va incheie anulu scolaru 1880-81 cu 
cetirea clasificatiuniloru si cu impartirea premieloru in sal’a 
cea mare a Gimnasiului. La aceste esamene publice, precum 
si la festivitatea de încheiere are ontire subscris’a Direcțiune 
a invita pe părinții scolariloru, precum si pre toti amicii si 
binevoitorii sctileloru. Brasiovu in 10 Iuniu 1SS1 s. v.

Direcțiunea scoleloru centrale romane ort. or.

(Franciscu O b e r t) noulu protopres- 
biteru evangelicu alu Sasiloru a sositu la Brasiovu 
Luni d. a. si a intimpinatu o priimire din cele 
mai căldurâse si frumâse din partea coreligiuneriloru 
seu. Astadi Joi va avd locu instalarea lui solem- 
nela in biseric’â cea mare evangelica.

(Baiu in B 1 a s i u.) Studenții abitu- 
rienti dela gimnasiulu sup. din Blasiu voru aran- 
giâ Luni in 11 Iuliu st. n. a. c. sub patronatulu 
D6mneloru : Ros’a Colceriu, Mari’a Pop’a, Tere- 
si’a Ciaclanu si Cleopatr’a Brendusianu, in sal’a: 
„Otelului naționale" unu Balu-Exitus. Ve- 
nitulu este menitu pentru fondulu studentiloru mi- 
seri in casu de morbu. Pentru comitetulu aran- 
giatoriu : Alesandru Neagoe, presiedintele. Ale- 
sandru Pop a, casieru.

(Sc61ele in Ungari ’a.) In anulu 
1879 Ungari’a si Ardealulu avura 2,114,864 
copii de sc61a, dintre cari inse cercetară sc61a 
numai 1,644,803 copii. Diotre aceștia sunt 
794,915 Maghiari; 271,513 Nemți; 263,624 
Slovaci; 305,374 Romani; 45,291 Ruteni;
36,716 Șerbi si 27,076 Croati. Numerulu scâleloru 
populare era 15,715, dintre cari maghiare 7179 ; 
nemtiesci 953, slovace 1837 ; romane 2847 ; rutene 
471 ; serbesci 260 ; croate 66 si 2083 de alte 
nationalitati. Se vine asidddra in anulu 1879 
cate o sc61a populara pe: 110 copii maghiari,
300 nemți,. 150 slovaci, 140 serbesci si 80 copii 
romani, — dhea putemu dă crediementu, rapor
tului oficiosu, unde damu de datele aceste.

(Unu b a n d i t u i m p u s c a t u.) Ce- 
timu in „Vocea Cov." dela Galați: Vineri pe la 
10 6re a. m., banditulu Pruteanu fiindu scosu din 
arestu spre a fi condusu la curtea cu jurați, i se 
scoseseră lantiurile. Candu ajunse dreptu cu gradin’a 
publica, sari din mijloculu sentineleloru spre gra
dina. Soldatulu Ioan Burtea, ce se află la spatele 
lui, vediendulu departanduse cu pași rapedi, i-a 
strigatu : sâ se oprească; ne ascultandu, trase cu 
pușc a, glontiulu intră prin spate s.i esi prin peptu, 
si Pruteanu remase- mortu. Doi sergenți de orasiu 
si alte persâne străine erau fația, candu s’a in- 
templatu faptulu. Pruteanu era deja condamnatu 
la munc’a dilnica pe viatia. Eri fusese condam
natu de curtea cu jurați la 10 ani munca silnica, 
si mai avea inca căte-va procese, unde era se mai 
fia condamnatu; ast-felu că’i trebuiau 3 vieți spre 
a’si-face pedepsele.

(Cultur’a vine dela apusu.) 
Spre confirmarea acestei maxime, guvernulu rusu, 
a hotaritu se inlocudsca săbiile, ce intrebuintia 
phna acum politi’a s’a, cu... biciusce, asid cum le 
pbrta politi’a anglesa. Aceste biciusce au la ca- 
petu, atârnate de o sfdra scurta, mai multe globuri 
de plumbu. Se asdmena intru căt-va cu cnut’a.

Guvernulu rusu a comandatu in Londra 20,000 
de aceste biciusci. A mai comandatu si 5000, 
asid dise „bratiare — de politie", unu felu de 
cătusie, cu cari si unu copilu p6te incatenă si sili 
se’lu urmeze pe barbatulu celu mai vigurosu; 
acdst’a cu ajutorulu unui inelu, care invhrtindu-se, 
pricinuesce cele mai mari dureri. Guvernulu rusu 
are de gandu se adoptâ pentru politi’a rusa, si 
uniform’a politiei anglese.

Revista bibliografica.

S’a pusu sub tiparu si va apare in curendu :
Cursu sistematicu de stenografia romana, intocmitu in 
24 lectiuni, cu devisa : „S t o u o g r a f i a - s c r i s ti
vea v i i t o r u 1 u i“, de Eugeniu Sucevanu, Viena 1881 

editura autorului.
Aflamu, că dl. S. se ocupa de vr’o 16 ani cu lucrarea 

unui sistemu rationalu de stenografia romana, perfectionatu 
si simplificatu, voindu a stabili in loculu stenografîiloru 
străine si pre defectutise, introduse la noi, unu sistemu na- 
tionalu de scriere, croitu pe limba ntistra, care din caus’a 
avantagieloru nenumerate, ce ne ofere scrierea stenografica, 
ar’ pute înlocui scristirea obicinuita, ale carii neajunsuri le 
simtimu cu totii pe fiacare dî.

In urm’a publicatiUniloru sale din anulu 1872 a obtie- 
nutu dl S. de la elevii sei precum si de la străini compe- 
tenti in materia atestate ftirte magulittire despre simplicitatea 
sistemului seu. Perstine din ttite clasele culte ale societății, 
studenti, profesori, funcționari, preoți, comercianti etc. etc. 
i-au venitu intr’ajutoru, oferindu-se de bunăvoie că colec- 
tanti si recomendandu la toti cunoscutii loru stenografi’a cea 
ntiua, spriginindu astfelu moralminte cătu si materialminte în
treprinderea d-sale. Inse tocmai intimpinarea cea buna, ce 
ă avutu lucrarea aceea in publicu, carele a fostu de părere, 
că prin opulu acela cestiunea scrierii stenografice ar’ fi pe 
deplinu resolvata, l’a pusu pe gaDduri; pe de alta parte de- 
venindu d. S. morbosu, a aflatu d-lui cu cale, a amena pu- 
blicatiunile sale, lasandu pe dd. abonați se mai ascepte, pena 
ce i va fi succesu, a inlatura puținele defecte, ce totu mai 
avea sistemulu seu, pentru că se indeplinesca scristirea ste
nografica ttite cerintiele, ce i s’ar’ pute fase. Astfelu perfec
ționarea acest’a, ce negresitu nu putea se lipsesca, ar’ fi fost 
produsu fara indoiela scisiunile regretabile in privinti’a siste
mului, ce le vedemu la alte poptira, si cari scisiuni oprescu 
negresitu latirea uniforma a stenografiei, desgusta publiculu 
si impedica introducerea in instrucțiunea publica a unei arte 
atatu de necesarie si ale carii avantagio sunt recunoscute 
de toti

Ori ce lucim bunu are unu dusmanu de mtirte : lucrulu 
mai bunu. In sforsitu după studii si incorcari neîntrerupte 
si făcute din nou, timpu de 9 ani, i-a succesu d-lui S., a 
statori sistemulu acela, la care s’a ganditu dela inceputu si 
la care s’a asceptatu ptite si publiculu. Resultatulu acestui 
studiu, sistemulu nou, se va publica in cursulu amintitu, 
care va cuprinde cam 160 pag. testu si 80 pag. esemple 
stenografice. Din cursulu acest’a se va pute invetia scristi
rea stenografica pe deplinu in timpu de 2 luni. Scristirea 
e usitira, caligrafica si pre dindemaua, totu asia de cetetia 
si sigura că si cea obcinuita, inse totu-deodata si de 6 ori 
mai scurta. Ajungomu a scrie pe minuta pena la 360 si
labe (cu abreviatiuni sintactice, cari voru fi obiectulu unui 
opu specialu, si mai multe). Scrierea in locu se fia osteni- 
ttire, devine a fi mai multu o plăcere. Spre acestu scopu 
nu intrebuintiamu abreviatiuni arbitrarie, cari trebue invetiate

B

Marc’a fabricei înregistrata la Tribunalu.

PILULELE DE SVITIERA
ale lui Ricliard Brandt, Farmacistu.

Ingredientiele principale sunt ec- 
stracte de plante medicinale din Sviti- 
er’a — mai avantagiose si mai eftine, 
câ ttite apele amare.

Preparate după prescrirea medi
cala speciala. Se recomanda cu deose
bire pentru stomacu stricatu (lipsa de 
apetitu), suferintie liemoroidale si ale 
pântecelui, câ cea mai avantagiosa si 
eficace medicina de casa.

Absolutu necesarie pentru fîa-care 
familia si casa. 

Intari- Contra Imputeri- 
umflarei 
si acriuiei 
stomachului

Haemorhoideloru, Constipatiunei, 
Suferintieioru de ficatu si de 
fiere, a Sângelui infectatu,

contra urca- 
rei sângelui 
cătra.capu Sigure.

pieptu.

tdre tdre.

Nevâtâ- 
mâtore.

Plăcute si usioru de luatu. Producu 
solutiune facila si fara doreri. 
r ei si a flegmei, spre cur ât ir ea s angelui, precum si spre redeșteptarea si în t âr i r ea a înt r egului 
aparatu.de mistuire, s’au adeveritu câ unu mediulocu de vindecare realu, siguru, fora doreri si pe langa aceste si 
eftinu, meritându astufeliu a fi recomendatu tuturoru. Reniane la vointia 
flăcăruia, câ inaintea întrebuintiârei piluleloru, se ’si procure do la mai 
josu numitele farmacii, unde totu-d’auna s’afla Pilule de Svitiera, prospec- 
tulu detailatu, care cuprinde o mulțime de opiniuni din cercurile medicale 
despre intrebuintiarea loru.

Se se ceara anume Pilule de Svitiera ale lui R. Brandt, Far
macistu, si cari se vendu numai în cutliiore de tinichea, cuprindîndu 50 
Pilule pentru 70 cr., ear’ de proba în cuthiore mai mici cu câte 15 Pilule pentu 25 kr. Pe fia-care cuthia s’afla o
eticheta cu crucea roșia a Svitierei, în care trebue se se afle iscâlitur’a preparatorului întocmai câ cea de alături.

BRASIOVU: Farmacistu J. v, Miller; MAROS-VASĂRHELY : Farmacistu Bernady; SIBIIU : Farmacistu 
Teutsch; CLUSIU: Farmacistu N. v. Szeky; ORADEA-MARF : Farmacistu G. Nyiry si în ttite Farmaciile bune din ttita 
Austri’a. £_ £2

de a rostulu, ci din contra, stenografi’a croita pe limba, se 
compune din unu alfabetu potrivitu limbii cătu si scrierii, 
din o vocalisatiune simbolica, simpla si regulata, iu urma 
si din abreviatiuni indicate chiaru de legile limbii- si de gra
matica. Lips’a neaperata a unei asemene scrisori a simtit’o 
ori-cine, care se ocupa scriindu, si s’a constatata si la noi 
de nenumerate ori. Ttite clasele culte ale societății utistro 
se voru pute folosi de stenografi’a acest’a cu succesulu celu 
mai bunu.

D-lu S. se adreseza der’ din nou cătra on. publicu, 
rugandu-lu de alu sprigini si de astadata in intentiunile sale 
multiamiudu din ttita anim’a, deocamdată astfelu, tuturoru 
d-loru, ce au avutu bunatatea, de alu sprigini de la ince
putu, si rtiga pe ttite perstinele, cari se intereseza de pro- 
gresu nationalu, se se adreseze catra d«lui, cu locuinti’a in 
Vien’a, VI, Engelgasse 9, pentru a se informa mai de aprtipo 
si a primi prospecte gratis. Asemene binevoitisca 
dd. abonați din a. 1872 a-si dă adresele d-loru din nou, 
pentru a primi cursulu fara intardiare.

Tota-deodata, voindu d-lu S. a înlesni ou. publicu pro
curarea opului, doresce, că in ori-ce orasiu si orasielu lo- 
cuitu de Romani, se se afle celu puținu o perstiua stimabila 
si inteligenta, care, intielegendu importanti’a si necesitatea 
scrierii stenografice, s’ar’ insarcina cu vendiarea cursului 
Binevoiesca der' acele perstine a se intielege cu d-lu S. in 
privinti’a formălitatiloru. Numele d-loru, cari voru binevoi 
a se insaraina cu desfacerea cursului de stenografia, se voru 
publica la timpu spre cunoscintia ou. publicu.

Recomendamu der’ si noi on. publicu spriginirea între
prinderii d-lui S., atătu de necesaria utiue, si-i dorimu suc-
cesulu celu mai bunu. — .u.
Cursulu. de Bucuresci

deia 16/28 Iuniu 1881.

Valori Seadenti’al Cu- 
ptineloru

Cum- 
pera Vinde

5°/0 Rent’a Romana.............. 1 Apr. 1. Ort. 89?/2 90-74
6°/'o Oblig, de Stat, convert.

rurale................................. 23 Apr. 23 Oct.
1 Ian. 1 Iul.

99.’/2 100.7,
8% Oblig, domeuiale 1871 .
6°/0 Oblig, căiloru fer. rom. 1 Iuliu 105.— 106.—
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 106? l2 107?/,
7°/o „ „ urbane idem 104?/, 105.7,
8% Impium. muuicipalu . . 
Oblig, casei de pensiune (lei

idem 108?/, 109?/,

300, dobânda 10 lei). . . 1 Maiu 1 Nov. 225.— 235. -
Losuri municipale (20 lei) . . cu premie 28.— 29.—
Act. Bancei Naționale rom. . .
Auru contra argintu.............
Auru contra bilete hipotec. .

1 Ian. 1 Iul. 1380
7s

1420
7s

Auru contra bil. de Banca nat _
Florini Val. Austr.............. 2.15 2.16
Nro. 5872 — 1881.

Spre ocuparea postului de medicu secundaru 
in spitalulu civilu, impreunatu cu unu salariu 
anualu de 400 fl. cuartieru naturalu si relutum de 
lemne de arsu in cuantitate de 20 metri cubici 
pe anu se escrie concursu.

Doritorii de a ocupa acestu postu pe langa 
aceea, că au de a documentă că nu au trecutu 
peste etatea de 40 ani, că suntu doctori de medi
cina si ca au exerceatu prasa de celu putînu unu 
anu — au de a ’si așterne petitiunile astufeliu 
instruite până in 6 Iuliu a. c. la 5 6re după 
amddiu subscrisului oficiolatu. 2—3

Brasiovu, 18 Iuniu 1881.
Magistratulu urbanu.

Prin efectulu loru curâtitoriu de 
sânge vindeca bube, bole de piele, siol- 
dina si rheuinatismulu.

De întrebuintiatu pentru patientii 
de ori ce etate.

După judecat’a analoga a unui mare 
numeru de medici distinși ai Svitierei, 
Germaniei si Austriei, precumu a dife- 
riteloru foi medicali. Pilule «le Svi
tiera,preparate de farmacistuluR.Brandt- 
în Schaft'hausen (Svitiera) prin noroctis'a 
loru compositiune, farâ de nici o mate
ria vâtâmâtore corpului, în ttite cașurile, 
la cari se recere o purgatiune ne
iritabila, spre depărtarea fe-
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