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Vii;;- • intre onorabilii cetitori ai foiei nostre 
..ore prinși la primulu momentu cându voră

u’ vedb modificarea introdusă cu numerulu acesta 
3. ît ortdgra'- i de care ne-ainu folosită până acuma. 
-lt egrei . că cea d’ântăiă întrebare a d-loru va 

.e-a putută îndemna la acestă modi-
‘ i| ( n ;a p

- • .■/ații cc. Amă voită se facemu ună pasă
î.cd .ic sp.-'i a ne apropia mai multă de unitatea 
în <*.i,  limbei nostre și spre a face posibilă 
k-Mata d.â cărui Română de ori și unde și de ori 

■•m- . ne de a ne ceti diarulu cu ușurătate. 
Ajiroit-, cunsiderațiune capitală ni se impune și 

o altuia -> mprejurare, că organulu nostru este, 
meu, celă mai respândită d’intre tote 

iod îesci de dincoce și de dincolo de
Carpii.. u în privința minierului abonanțiloră 
im ci cu privire la estinderea geografică a lo- 

iG-i-n din întru și din afară pe unde e
• •-'.n ■ 1 si este atâtu în înteresulă diaru-
j ă t ai vertosu în înteresulă dreptei și 
■-.(P’ cmi e, ce-o representă, ca se se lațesca 
j- v'd ‘fi. ii mai tare.

1 in ce-lu faceniă nu aduce nici o con
te pire iu principiulu nostru ortografică, care a 
fostu, și va fi celă etimologică moderată. 
Ucc.-. ce i troducemă ca nou sunt numai și nu- 

e diacritice (distinctive), indispensa-
i . . ..a ajunge scopulă, ce ni l’amu pro-

; d semne au fostă adoptate de Acadamia 
Rofi m. . .tu din asemeni considerațiuni.

amu fi convinși, că parte mare a
■ ■ : noștri de dincoce de Carpați, cari

b tr ;ă ortografia etimologică, potu ceti
m *,ea-șl  înlesnire, ba, credemă, în multe
cat . și mai ușoră scrierea cu semnele
■i^' jii'.tive. atunci, mărturisimu, că amă fi pre
sei i . a nâne strictă pe lângă ortografia de 
pâr/ ; avemu însă convicțiunea contrară
șî de a<-. < i sperămă, că acești onor, abonați ai 
um. ■ inebee voră ceti ,; Gazeta Transil- 

. i de aci încolo totă cu aceeași afec-
tiunt, ■ < are ne-au îmbrățișată în anii ■ trecuțl,
mai • ■ lecă voră ave în vedere, că trăimă
intr r îpă, care nu ne mai iârtă a ne isola 
uî..x «c cxV;i cliiară și prin modulă de scriere.

.-Nu voimu nicidecum să prejudecăină trium
fului finală ală unuia seu altuia din principiele 

• nrtngrafice esistente. Literații din Ardelu potă 
i, deocamdată mulțumiți cu victoria 

. tat’o ' principiulu etimologică în anii 
Ori cine va recunbsce inse, că nu 

.nea unui (Jiară politică de a-și face 
îă tractarea scientifică a cestiunei or
ei în grelele împrejurări ale desvol- 
■3 literare el-u este mai multă avisatu 
La de trebuințele reale ale timpului

e încunosciințămu, pe onorați! noștri 
uiți, atâtă pe cei vechi câtă și pe 

ca nu ceremă dela denșii ca în co
aie, ce voră binevoi a ne adresa, se 
eze după ortografia foii nostre.

Redacțiunea.

rașovft 31 Decembre 1883.
noă cu bărbăția!

( istă urare amu fostu salutată amurgulă 
d’ântâiu a anului, care se pregătcsce 

o *•  • . - .
nostră a fostă făcută într’unu ciasă 

băția strămoșescă a începută a se re- 
i pepturile române și a făcută se curgă 

' ai iute prin vînele nostre, ce păreau 
ite.' In timpulă' de prigonire națională, 

care dureză acum de șâse-spre-dece ani, Ro
mânii noștri din Ardâlu și din Țera ungu- 
rescă n’au fostu niciodată mai deciși de 
a lupta pentru limba si naționalitatea loru, 
niciodată ei n’au fostă mai strînsu uniți și mai 
curagioșî în manifestările loră naționale, ca în 
anulă, ce se încheia.

încercat’au vrășmașii nemului nostru tote 
mijlocele de a ne desbina și de a ne scote din 
cărarea cea adevărată, pe care amă pășită; tra- 
mis’au asupra capului nostru proroci mincinoși, 
cari se ne ademenescă cu vorbe slabe, ca se 
uitămu de suferințele strămoșiloru noștri, de 
luptele loru și de ceea ce ne-au lăsată cu limbă 
de morte și se ne aruncămă orbișă în brațele 
celorlt ce uneltescă în potriva dulcei limbe ce 
amu supt’o din pepturile mameloru nostre — 
der tote încercările loru, toți prorocii loru 
mincinoși nu le-au putută folosi nimică, căci 
tare și neclintită stă încă stejarulă nemului ro- 
mânescă din Carpați și dela Tisa și sub frun- 
zișulu seu, îngălbenită de asprimea veacuriloru, 
se adună din nou urmașii vitejiloră, cari au 
aperată acestă țeră deci de veacuri cu brațele 
loru venjose și cari au fostu totdeuna cei d’an- 
tăi la biruință asupra dușmanului.

Ei au sângerată și s’au jertfită, eră noi se 
nu ne mai aperămă nici limba, moștenirea cea mai 
sfântă ce ne-au lăsat’o, limba,' care ne leagă de 
ei, de părinți, de frați, de surori și de copiii noștri ?

Niciodată nu-o vomă părăsi. Cei cc în în
gâmfarea și în resfețulu puterei' loru cuteză a 
ne cere se imbrătisămu o limbă si o cultură î 1 J
străină pecătuescu în contra firei și a Dumne- 
(jeirei.

Dușmanii noștri și prorocii loră ne vorbescă 
mereu de trebuințele țerei, ale statului, cari, 
dîcu ei, nu iertă ca și Romanulă se-’si înfiin
țeze școle cu limba lui; nu îngădue ca și elu 
se aibă deregetorl, cari sei grăiescă in limba lui; 
nu sufere ca și elă se se impărtășescă de folosele 
obștesc!; nu lasă, ca și elu se pptă dîce ună 
cuventă cândă dările cele multe și grele îlă 
apasă, cândă este nedreptățită și năpăstuită de 
omenii sțăpânirei; nu’lă p6te suferi în sferșită 
ca si elu se se semță ca fiiă iubită ală țerei, 
pentru care, cândă vine primejdia trebue se 
sară și se-șl pună vieța.

Nu se dîce ore că «țâra este mama și că 
popbrele ei sunt fiii acestei mame ? Atunci cum 
se pote ca o mamă adeverată se fia fericită, 
cându unulu sâu altulu dintre fiii ei scurteză și 
prigonesce pe ceilalți frați ? O mamă bună și 
doibsă nu trebue se fie, dimpotrivă, cu aceea-’șl 
iubire și îngrijire cătră toți fiii ei ? Și țera, decă 
vre se fiă mamă bună, nu trebue se îmbrățișeze 
tote popbrele ei cu aceea-’și căldură?

Se nu credeți der celoru ce ve (Jică că țera 
seu statulu cere dela voi se ve lapedați limba 
și numele strămoșescă;' să nu le dațl nici unu 
credementu cândă se apropia de voi cu vorbe 
ademenitore și voiescă sub cuvântă, că așa cere 
fericirea țerei, se ve îndemne a vâ lăsa de drep
tățile vostre, a părăsi sfinții voștri și a ve în
china la nisce idoli străini, cari sunt muți pen
tru voi!

La inceputulu anului, de care ne despărțimăj 
dîceamu cătră cetitorii noștri: „Suntemu tari in 
credința că decă, pașindu cu toții pe câmpulu 
luptei, amu dovedi numai cu ceva mai multă 
bărbăția situ'ațiunea poporului nostru s’aru schim
ba deodată spre mai bine.“ Oeea ce amu pre- 
disu s’a împlinită. Bărbătesca purtare a R,omâ- 
niloru ardeleni și selăgenl de astă prima- 
veră, cându cu manifestațiunile naționale în 
contra proiectului de lege pentru m.aghiarisarea 
scoleloră secundare, precumu și manifestațiunile 

loră de astă tomna și in fine luptele energice 
ale partidei naționale române din Carașă-Seve- 
rină, din Alba-Julia, din Selagiu, din Bihoru 
s. c. 1. cu ocasiunea alegeriloră municipale, au 
insuflată respectă adversariloru noștri și au re- 
dicată veda poporului românii în întru și in 
afară.

Mai multă iucă, purtarea nostră curagiosă a 
băgată frică în dușmani. Ori doră n’ațl ve- 
dută cum a sărită totă pressa loră în contra 
nostră și cu câtă înverșunare ne-au combătută 
și iu foile din străinătate plătite de denșii. Și 
ce credeți ore de unde le-a venită loră deodată 
dorința de a se impăca cu noi ? Cum de 
au eșită ca din senină deodată prorocii 
mincinoși, cari voră să ne imbete cu vorbe 
inselătbre si • se ne desfătuiescă de a 
merge pe drumulă bărbăției, alu datoriei și ală 
onorei naționale ? Fără indoielă, că tote astea 
nu s’ar fi intemplată decă amu fi tăcută la tote 
si decă nu ne-amă fi redicată cu putere glasulu 
spre a protesta în contra asupririloru și a ne- 
dreptațîriloru. ' “

Anulă ce vine va da din noă prilegiu Ro- 
mâniloră din Carpați pănă la Tisa ca se dove- 
descă bărbățiă și tăriă de caracteră in lupta 
pentru dreptate, libertate și naționalitate ; le va 
da prilegiu se arate lumei că sciu se prețui- 
escă pe bărbații in veci neuitați, cari ’si-au 
jertfită vieața pentru redobândirea drepturiloră 
politice și naționale.

De aceea le urărnă din adenculă inimei 
scumpiloră noștri frați, în ajunulu anului nou, 
curagiu și bărbățiă neînfrântă; le urămu se fie 
cu abnegare in favbrea intereseloră generale 
naționale, se privegheze și se nu se de inde- 
reptă de câte ori e vorba de apărarea drepturi
loră nostre; le urărnă se fie cu alipire cătră 
conducătorii loru adeverați și probați in luptă 
și să nu șovăiescă; le urărnă mai pre susă de 
tote se fie strînsă uniți intre sine ca nimică se 
nu-i păta desbinâ. In semnulu acesta vomă 
învinge!

Cronica evenemintelorii politice.
Fiiudu-că se lățise vorba, că mai mălți 

a r i s t o c r a ț i a u s t r i a c i, cari după legile 
vechi ale Ungariei posedu indigenatulu în acestă 
stată și prin urmare au dreptulă, de a întră. în 
camera magnațiloru din Pesta, au- cerută, ca să 
li se trimetă învitațiuni, vrându a merge în 
casa de susă spre a vota în contra legii de 
căsătorii mixte între creștini și Evrei, 
„Nemzet“ publică următorea epistolă din: Viena :

„Era naturala, ca cercurile aristocrate vienese, 
cari sunt cu totultt catolice, să nu privescă cu nepăsare 
la acea luptă începută de episcopatulu ungara și de 
o parte a aristocrației ungare contra guvernului ungara. 
Acestă luptă a ațîțata pe aici interesula tuturora cer- 
curilora; deosebirea este numai că interesula aristo
crației austriace era păna aci de o natură teoretică 
și nimeni nu-șl inchipuia, că se va găsi cineva în Austria 
care să iea parte în acestă luptă ca factorii. Discu- 
țiunea nici nu s’a urmată, ca să dicema ast-felu, pe 
o basă politică, ci catolică; der este netăgăduita 
lucru, că la acesta interessa, care era pănă aci nu
mai teoretica, s’a adăugata acum o mișcare, care are 
de țintă o acțiune; acesta-I positiva. Mișcarea n’a 
luată nascere intr’uno ■ chipa spontaneu și nu s’a ivita 
aici, ea a începută în Ungaria, er nu în Viena. Cel 
din Viena, cari sunt contra acestei legi, pota fi nu
mărați pe degete. El voesca să-și răsbune nu pe d. 
Tisza, ci contra sistemei, și, fiinda-că aciYir ■ anda se 
văda atâtea mișcări, au cea mai bună ocfL». ae, apoi 
el și-au data lozinca; Revancbe pour Sa
do v a. In Viena se găsesca încă o mulțime de eroi 



cari ara voi Bă morgă contra compromisului dela 
1867. Tbtă însemnătatea acestei legi este în aceea, 
că ea a desgropatu de prin tbte mormintele pe nisce 
vrașmasl vechi, uitați al statului ungarii.

Din Agramu, se telegrafeză diuareloru vie- 
nese : „Starcevicl și P 1 e p i c I, cari fuse
seră eschiși dela ședințele dietei, din causa scan- 
dalelortt provocate de ei, au reintrată în sala 
dietei, unde fură întâmpinați de oposițiune cu 
frenetice strigări de „zivio" și cu strîngerl de 
mână. Starcevicianulu Pavlovici vorbi apoi 
în contra proiectului de indemnitate. Elu impută 
partidei naționale, că e servilă și că-I lipsesce 
voea liberă și patriotismulu.

Situațiunea actuală în Croația e caracte- 
risată de ună corespondenții alu unui diuară 
din Viena în modulă următorii: „In Croația 
domnesce în momentele acestea o stare escep- 
țională, cil tbte că puterile constituționale s’aă 
restabilită de iure în totă forma și funcționâză 
la părere. Anulă vechiă budgetară a espiratu, 
și spesele curente nu s’au acordată în nici-o 
formă, deși guvernulă a conchiămată de tim
puriu dieta și a presentată proiectului seu de 
Indemnitate. Casulu e fără părecliiă, ca sub 
dominațiunea tuturoră factoriloru constituționali 
să nu se pbtă dobândi autorisațiunea pentru 
spesele curente, deși esistă o maioritate gata la 
totă momentulu să acordeze o astfelă de auto- 
risațiune. Casulu ară fi tragică, dâcă prin pactă 
nu s’aru fi îngrijită, ca încuviințarea dăriloru 
și administrațiunea financeloră se fie afaceri 
comune, cari cadă esclusivă în sfera de activi
tate comună a dietei ungaro-croate. Indemni
tatea cerută de dieta din Agramă dar încă ne
acordată se referă numai la spesele administra- 
țiunii autonome a Croației. Minoritatea a răsbită 
cu voința sa și maioritatea slabă de inimă a 
adusă lucrulu acolo, ca dieta tocmai la mijlo- 
culu desbaterii asupra indemnității se se amâne 
pănă la 9 Ianuariu st. n. Partida lui Starce
vicl câștigă în teremă pe totă diua, partida na
țională se retrage bărbătesce, și clubulă ser- 
bescă de uoă formată se simte îndestulată 
cu rolulu ambiguu de a forma „limba dela 
cumpână", adecă șovăindă înc6ce și în colo 
după probata metodă austriacă să fie pețîtă 
cândă de guvernă cândă de oposițiune."

Pelegrinagiulă la mormântulă lui 
Victoră Emanuelă s’a compusă din vr’o 
25,000 persbne, între cari asociațiunile poli
tice și lucrătore și șcblele, purtândă 1500 dra
pele sâu steguri și însoțite de 80 de societăți 
de musică- Cortegiulu a începută înaintea momen
tului, * care comisarii ad-hoc depuneau cunu
nii*'  te formele și de tbte mărimile aduse

uni; monumentulă dispăru literal-
flori. Cortegiulu s’a împrăștiată

bună ordine la eșirea sa, care
pbrtă laterală. Acâstă demon,

o adevărată glorificare a lui

la Pantheon, ună tînăru 
eră, s’a suită pe obeliscă 

discursă cătră mulțime, 
•.ându mulțimea voiea 

-a făcută mai multe 
m la spitală îne

ce și-a făcută 
incidență n’are 

de altmintre- 
'ă. Ordinea

(Jiuare- 
■ivă la 

Aupă 
■*i-

s. 
nit 
lea l 
a fost.

Din 
loru germ, 
uciderea șei 
acâstă versiui 
kin, care și-a i 
în casa aceea, t 
spre a pune o cursa 
din casa vecină în k
depărtară pe același u 
lui Sudeikin în postulă u 
crete politice se numesce 
Alexei Curașov, o rudă de a 
rov, care e însărcinată cu . 
pentru siguranța vieței comitelui 
uciderea lui Sudeikin a fostă înd< 
agenf'loră secreți puși sub comand, 
rov i iste acuma de 30 de omeni.
reșce, că comitetulu esecutivu teroristic 
damnată la morte pe Aluraviev, procurorii 
Subdenaia Paiața din Petropole, pe ajuți 

lui cu numele Dobrsiinski, pe șefulă gendarmă- 
riei, generalulă Orșevski și pe ministrulă de 
interne, cornițele Tolstoi. Se dîce, că procuro- 
rulu Muraviev la sfatulă, ce i s’a dată, ca și 
elă se se încungiure cu o gardă, a respunsu 
că elă află a fi sub demnitatea lui, se iea bre- 
cari măsuri pentru siguranța personei sale. Elu 
stă cu cartea legiloră în mână, și-si va face 
datorința ori-ce s’ară întâmpla.

Adunarea națională bulgară (Sobraniaj 
a redusă budgetulă militară dela 15 la 11 mi- 
libne, așadâră l’a micșiorată cu 4 milibne. Prin
cipele Alexandru s’a absțînută în acâstă afacere 
dela ori ce ingerință. Sobraui’a a hotărîtu, ca 
obligatorică, ca in fiecare druzină doue companii 
se fie comandate de oficeri bulgari. Iu urma 
acesteia,, câ să se pota ocupa t6te posturile de 
oficeri, au fostă rechiămați toți oficerii bulgari 
aflători în Rusia cu escepțiunea acelora, cari 
se află acolo în institute militare. Primarulă 
din Sofia, cunoscutulă Sucnarov, și ambii săi 
adiuncți au fostă destituiți din causa agitațiuni- 
loră loră în contra guvernului.

Colonelulă anglesă Coetlogon telegrafâză 
din C li a r t u m cătră g u v e r n u 1 ă agi p- 
t enă și-lă conjură, ca să de ordină, să se re
tragă trupele din Chartum, pentru-că a treia 
parte din soldați sunt nesiguri și locuitorii se 
arată ostili. Acuma scăparea ară fi posibilă, 
mai târziu însă nu. Nubar-pașa se esprimă 
eri, că Chedivulu nu pote renunță la Sudană 
ca parte integrantă a imperiului otomană, 
însă guvernulu egiptenă își va retrage trupele 
de acolo.

Acțiunea impăciurii și a frățietății.
Tufa cu „împăciurile prâ depline" ascun

dea duoi iepuri. Celu mai tîneră a plecată în
ainte și acum iese la ivelă și celă mai bătrână, 
care a pornit’o după fratele seu, copilă de țîță, 
mai încetinelu, șchiopătând^, căci e răă ciupită 
și schimosită de frigurile, ce l’au scuturată în 
timpulă din urmă.

„Viitorul" înainte, âr’ „Telegrafulă Română", 
după elă ca nu cumva se și-lă scape din ve
dere. Etă partida cea „forte însemnată" a d-lui 
Max Fâlk completă. Acum pote porni marele 
conductă, care voiesce să ne ducă la mormântă 
drepturile străvechi ale nemului romănescă și 
voiesce să îngrbpe deodată cu ele și viitorulă 
lui, ca se pbtă înflori și se pbtă străluci cu atâtă 
mai multă viitorulă vrășmașiloră lui de mbrte.

Ce a fostă scrisă numai Metropolitulă Mi- 
ron Roman la 14 Aprile 1883 cătră d-nu Gali 
și consoți?

„Trimită deputațiloru români gratulările inele 
cele mai cordiale pentru „manifestului lord îndreptată 
cătră alegători. Fiți în conducerea stâgului frățietății 
dintre Români și Unguri mai fericiți decâtă mine, a 
căruia inițiativă în direcțiunea aceBta pănă acuma 
încă nimeni din partea Româniloru n’a cutezath a-o 
sprijini pe față. Acesta este începutulu unei 
acțiuni pline de binecuvântare. Continuați mai 
departe în modulă aceBta cu energiă și cu zelu. E u 
v 6 urmez ii. — Miron m. p.

Ei bine 1 Acțiunea îufrățirei cu Ungurii 
anunțată în modă atâtu de solemnelă la 14 
Aprile 1883 s’a începută cu primulă numeru 
ală „Viitorului" d-lui Gali. Și Metropolitulă 
Roman își țîne cuvântulă, căci organulu lui — 
odinibră organă alu archidiecesei gr. or. — 
„Telegraful Român" vine și cjîce în numărulu 
său dela 29 Decembre anulu curentă :

„Salutăruu din inimă programa „Viitorului", care 
în liniamentele sale generali este identică cu 
programa nealterată a fbiei nbstre; dorimă totodată 
se putemă âuibla totdeuna mână în mână cu „Viito- 

l". . . Dorimă cu deosebire s6 v.edemă în colbnele 
'torului" marcate câtu de bine marginile, 

e cari — cum <^îce redacțiunea — n u s e 
e s t i n d e pretensiunilc naționali, 

periclita interesele patriei"., 
•iflându-se mai aprbpe de factorii poli- 

e, va fi în stare de a ne da esplicările 
ce, ca să cunbscă pnbliculu bine acelea 

xrcate."
din „sas-uteza" Nr. 1, unde 

„Viitorului" pănă, la casa 
’othea,. unde troneză d-lii 
meluciloră sei este numai 

c și va fi așadbr fbrte ușoru 

pentru cei"dela „Viitorul" de a căpăta avisurile, 
programa și ordinea de marș ii „marcată" dela ma
rele stăpână și dela ceilalți „factori ai politicei 
dominante".

Așadâr’ cândă ne-a vorbită de „partida 
fbrte însemnată română", care vrea se se în- 
țelegă „prea deplină" cu Ungurii, „Pester Lloyd" 
nu s’a gândită atâtă la d. Gali și consoți, câtă 
mai multă la celă ce le promisese, că le va 
urma, care înse a fostă așa de sinceră a măr
turisi, că „nimeni din partea Româniloru nu 
cuteză a’lu sprijini". Dâr aci sunt „factorii po
liticei dominante" și organele loră, cu „Nem- 
zet" în frunte, făcu totu ce stă în putința omu
lui, care se scie stăpână, pentru ca se spriji- 
nâsca acțiunea frățietății și a împâciuirei. Aceste 
organe nu pregetă a ne da totodată și „es
plicările cele mai autentice", ca publicul ă ro
mână se cunbscă bine pe aceia, cari âmblă s 
lege pe bietulă poporu română ca pe unu cală 
orbă de gardă.

„Telegraful Român" trebue că nu cunbsce 
pe cetitorii sei, seu că are prea puținii respectă 
de dânșii, dâcă susține, că programa sa actuală 
cea identică cu programa „Viitorului", este „pro- ■ 
grama nealterată" a „Telegrafului Român" de 
pe timpulă cândă redacțiunea acestei foi era 
condusă de părintele Christea.

Stați pe locă cinstiți confrați! „Viitorul" 
declară în așa dîsa programă" a lui că în ac
țiunea sa de împăciuire va „sta pe basa i 
loră actuale" pentru Români atâtu de asupri- 
tore. „Telegraful Român" celă de dinaintea 
inaugurării noului Seghedinu înse pleda cu 
focă pentru politica „resistenței active" 
și se deosebia de așa numiți! ,-,pasivisți“ 
numai prin aceea, că pretindea ca lupta în 
contra sistemului și a legiloră asupritore se fie 
transplantată și pe teremă parlamentară. „Pro
grama" fbiei „Viitorul", identică cu programa 
„Telegrafului Română" de aiji, se închină înse 
sistemului actuală și, luându tbte de bune 
câte s’au făurită pănă acum contra nostră și 
fără învoirea nostră, sărută varga despotismului 
națională ungurescă.

Programa vechiului „Telegrafii" este prin 
urmare cu deseverșire alterată prin programa 
coteriei de frățietate și împăciuire. Metropoli- 
Romanul pote se urmeze pe cei dela 
„Viitorul" der nu va pute trage pe nimeni după 
densulă și nu credemu, că d-nu Gali și consoți 
se fie mai fericiți decâtă dânsulu în conducerea 
stâgului frățietății.

Scriitorii francesi și Românii din Ardblu.
Diarulă „M o t d’o r d r e“ din Paris a pu

blicată de curându unu articulu cu privire mai 
alesă la Românii din Ardelă. Articlulu este 
scrisă de d. M. Saissy, care încă si astăili 
trăiesce in falsa ideă, că Maghiarii sunt birienii 
cei mai liberali și binevoitori față de noi Ro 
mânii. Se vede, că memorandulă comitetului 
alesă de conferența nbstră dela 1881 n’a stră
bătută pănă la acestu însemnată publicistă fran- 
cesă, ceea ce este forte intristătoră. D. Saissy 
dîce intre altele: „In Transilvania Românii 
„avendu maioritatea față de Sașii și de Ma
ghiarii reuniți aru trebui să jbee unu rolă 
„preponderantă."

La articlulă fbiei francese respunde mai pe 
largă „L’Independance Roumaine" din Bucuresci, 
care dîce : „Ară trebui", acâstă formă ne con
vine fbrte. Cuventulă e la lloculă sân. Da, in 
Transilvania Românii facil cele dube treimi ale po- 
porațiunei întregi și aru fi justă ca se jbee ună 
rolă preponderantă. Și cu tbte astea ei nu jbcă 
nici măcară ună rolă secundară, nu jbcă nici 
ună rolă afară pote de rolulă de a servi ca 
materială de esploatată. Tbte drepturile loră 
„ab antiquo" sunt călcate in picibre și limba 
loru nu numai că este eschisă de pretutindeni, 
ci încă li se împune și „limba aspră a descen- 
dențiloră lui Arpadă" — ca sâ ne servimă de 
espresiunea d-lui Saissy". După acesta „L’In- 
dep. Roum." mai enumeră și alte persecuțiunî 
și vine la resultatulă, că Polonii din Prusia, 
Alsațianii, Danesii din țerile anexate și Irlan- 
desii Marei-Britanie sunt de o miă de ori mai 
fericiți decâtu Românii din Transilvania și că 
d. Saissy nu cunosce de ajunsă situația loră 
dâcă le dă spre esemplu posițiunea Polonesiloru.



D. Saissy mai întrebă, că ore de ce nu 
se folosescu Românii de dreptulu lorii electo
rală spre a câștiga infiuință in parlamentulu 
ungurescu și spre a obține o ameliorare a 
sârtei lom ’? La acostă întrebare respunde foia 
francesă din Bucuresci: „Avemii pe masă 
d’inaintea nostră diarcle române din Transil
vania, cari conținu darea de semă asupra ale- 
geriloru municipale. Ei bine, este sfășiătoru 
de inimă. Românii, cari au fostă invitați de a 
intrâ, în lupta politică sunt persecutați cu-o sel- 
bătăciă ddmnă de descendenții Huniloru și (lia- 
rele unguresc! afirmă în tote tonurile, că nu 
voră se scie de lupte pentru naționalitate, că 
nil înțelegu decâtu luptele politice?1

*) Au dreptate, in unele privințe frații noștri din 
Romania, cu tdte astea insă vedemă din tdte, că ei 
încă nu ne cunoscă destulă de bine situația, de aceea 
ne-amu hotărîtu ca la cestiunea atinsă in acesta co- 
rcspondință se respundemă mai pe largă in numerii 
următori. Red.

„Românii au se se declare că, sunt Tisaiști 
s6u Kossuthiști, nu inse că sunt Români... D. 
Saissy fără îndoielă nu scie, că Ungurii au fă
cută duoe legi electorale, una liberală pentru 
Ungaria, unde Românii sunt în minoritate, alta 
feudală și despotică pentru Transilvania unde 
Românii formeză marea majoritate a popora- 
țiunei... — După ce arată nedreptățirile, ce 
li s’au făcută în specială Româniloru din Ar- 
delu, „LTndependance Roumaine" continuă așa: 
„P6te-se numi acesta o posițiune escepțională 
și care „face mare onâre liberalismului Ma- 
„ghiariloră.“ Posițiunea este favorabilă Ma- 
ghiariloră într’adeveru, înse nu le face nici-o 
ondre. Nu mai întrămu pentru momentu în 
alte detailuri spre a demonstra câtă de perse
cutați sunt Românii din Ardelu, der vomă re
veni spre a-o face."

„Intrebamu acum pe d. Saissy decă putemu 
fi amicii Unguriloru. Trebue sd ne înțelegemu 
dîce d. Saissy, și de a ne susține unii pe alții 
în locă de a ne invidia și de a ușiura joculă 
contrariloru noștri. N’avemă nimici! în contră. 
Inse a cui e greșela ? Decă d. Saissy e în 
realitate amiculă Unguriloră precum a sigură a fi 
amiculă nostru, le-ar face ună mare serviciu 
încercâiidu de a-le deschide ochii și sfătuindu-i 
de a se pune pe picioru amicală cu Românii. 
Ddcă toți amicii Unguriloră ar face astfelu în 
locu de a le adresa laude ce nu le merită de 
locă, ar face ună serviciu escelentu amiciloru 
loru."

„Câtă pentru Francesi, ddcă iubescă sin
ceră pe Români, decă voiescă să-i susțină, se 
le studieze adeverata situațiune imparțială, și 
se le ajute a-o face cunoscută Europei, se 
asculte vocea loru și se nu suprime protestă
rile lorii."

„Mulțumimi! încă odată d-lui Saissy pentru 
simpatiele, ce le arată numelui Română; înse 
îlă rugămu sd nu-și margincscă orizonulă la 
Pesta, ci se se uite mai departe și se apere pe 
persecutați! Transilvaniei. “

Mulțumimu confrațiloriî noștri dela „LTnde
pendance Roumaine" pentru căldurosele espre- 
siuni, cu cari ne ieau în aperare față de frații 
noștri din Occidentii atâtă de reu informați de
spre sortea nostră.

Bucuresci, 28 Decembre 1883.
A apăruta în sferșita și primulu număra ala foii 

„Viitorul11, așteptata cu dre-care nerăbdare in unele 
cercuri politice din capitala României. In aceste cer
curi ela a produsa o impressie rea, de tota rea. 
Scrisa in o limbă destula de neromânească și c’o 
ortografia-'imposibilă, ca întreprindere literară elu este 
chiara și in mișcarea literară a frațiloră noștri dc 
peste Carpați una fela de archaisma. In anii din 
urmă limba scrisă de literații de peste CarpațI s’a 
apropiata din ce in ce mai multa de cea scrisă în 
Romania și astfela s’a făcuta unu progresa însemnata 
in stabilirea unei limbi literare române. Acesta 
progresa nu există pentru redactorii dela „Viitorul “ 
nici in alegerea cuvintelora, nici in așezarea lora, 
nici in ortografia: ei sunt tota unde fusese intru feri
cire pomenita „Albină". Resultatulâ literara ala acestei 
foi nu pdte ddr s6 fie altuia, decâtu că o parte din 
publicula cetitora româna, cela cu predilecția pentru 
„Viitorul", va trebui să fie încetula cu încetula abă
tuta din curentula desvoltării ndstre generale.

D6r fiarele politice sunt numai in a doua liniă 
întreprinderi literare: „Viitorul" a produsa o rea irn- 
presiune mai alesă ca organa politica.

De multa încă cercurile politice din România fără 
deosebire sunt nemulțumite cu resultatele activitatil » J
politice a frațilortt noștri de peste CarpațI. Această' 
nemulțumire se simte inse mai alesă in acele cercuri 

politice, cari stăruiesca cu tota din adinsula pentru 
stabilirea bunelora relațiunl cu Austro-Ungaria. Ceea 
ce a impedecata și impedccă încă stabilirea acestora 
relațiunl, ceea ce a produsa una fela de încordare 
intre statuia româna și celu austro-ungara, este mai alesă 
legitima nemulțumire a celoră trei milidne de Români 
din Austro-Ungaria. Câtă vreme esistă această ne
mulțumire, stabilirea în tdtă sinceritatea a buneloră re
lațiunl e peste putință. De sigura înse Românii de 
peste CarpațI sunt mai alesă ei înși-sl vinovatl de 
situația, ift care se află, deci și de unele din greută
țile, ce intimpină statulă română in politica sa esternă.

Nu se pdte tăgădui, că Românii de peste Carpați 
au resistată cu multă hotarîre in fața tuturoru opin- 
tiriloră elementului maghiară de a-l trage in curen- 
tulă generalii ală maghiarisăril, și aici, in Bucuresci, 
se vorbesce cu dre-care mândriă națională despre 
datele statistice, prin cari se constată, că Românii 
sunt aceia, cari dau cela mai mică contingență pentru 
maghiarisare.

Inse atâta nu era destulă. Românii de peste 
CarpațI au suferită să fie incetulu cu incetulă lipsiți de 
tdte drepturile ce li s’aă acordată intr’o formulare de
stulă de precisă prin legislația dualistă.

Amu fost sluițl! — voră respunde mulțl dintre 
el. Trei milidne de Români, elementă compacta, ară 
pute să aibă această scusă in omnipotentulă stată 
russcScu ori in celă germană, nu înse in statuia un
gară, in care nemulțumiții alcătuiescă majoritatea. — 
Ați fostă siluițl, — le vomă respunde ddr, — pentru- 
că nu vl-ațl data seamă despre importanța vdstră și 
nu v’ațl unită spre a vă impune. *)

Sosindu vestea despre intemeiarea unui nou diară 
română in Pesta, toți cei ce se interesdză de activi
tatea politică Româniloru de prestc CarpațI credeau 
că grupulu dmeniloră cari s’aă unită spre a-lă 
înființa, are ună sîra ore-care de idei, pe care voesce 
a-le propaga printr’însulă.

A apăruta diarula, și-a publicată programulu: 
nici o ideă!

Ni se spune, inainte de tdte, că „Viitorul" repre- 
sentă „ele mentală moderată ală inteli
genței române".

Aceasta e o acusare la adresa- celoră ce nu s’aă 
unită pentru intemeiarea foii: el sunt declarați de 
omeni nemoderați, de spirite neastempărate, de 
dmenl cu pretențiunl exagerate.

Ni se mai spune, că fondatorii foii sunt dmenl, 
„carii încă-’șl iubescă patria.

Nu scimă, cum trebue să ințelegemă pe acesta 
„î n c ă“. Decă e vorbă de dmenl, cari ișl iu
bescă și ei patria", atunci „Viitorul" ii taxdză 
de dmenl, cari n’o iubescă deopotrivă cu alții, căci 
inainte de tdte acest! alții o iubescă. Ear decă frasa 
vrea să dîcă, că fondatorii sunt dmenl, „cari ,ișî 
iubescă încă patri a", acusă pe alții, că n’o 
mai iubescă. Intr’unu casă ca intr’altnlă reă face.

Ddr lucrulă principală in prograrnulă „Viitorului" e 
impăcarea cu Maghiarii.

Mare vorbă!
Der amu dori să scimu, decă e nouă vorba acesta. 

Doriihu cu totii, chiară si noi ăstl din România, stabi- 
lirea bunei ințelegerl cu poporulă maghiară, aliatulă 
nostru firescă; acesta nu e puncta de discuțiune.

Vorba e cum ? care este formula de împăcare ? 
ce trebue să acorde Maghiarii și la ce trebue să re
nunțe Românii, pentru-ca pacea să fiă sinceră și 
trăinică ?

La acesta „cum" nu ne respunde „Viitorul".
Intrebăma noi, cari dorimă atâtă de multă impă- 

carea, cari anume sunt legile, cari urmeză să fiă ab
rogate, și cari acele, cari trebuiescil create, pentru-ca 
să fiă pace?

La acesta întrebare nu răspunde „Viitorul."
Șaguna le-a dată Româniloru de peste CarpațI o 

formulă de împăcare: elă a cerută intrevenirea tronu
lui și a stăruită ca impregiurulă- dinastiei să se unescă 
nu numai Maghiarii si Românii, ci tdte popdrele îm
părăției. Căci, după a lui părere, singurulu elementă 
neinteresatu, in certurile dintre popore, e acela, care 
nu face parte din nici unuia.

„Viitorul" pare a stărui pentru o înțelegere di
rectă cu dmenii politici maghiari, lasândă tronulă la 
o parte.

Fdrte bine: cari sunt condițiile înțelegerii și cari 
sunt garanțiile, pe cari trebue să le dde Maghiarii, 
că nu voră mai nesocoti și pe viitorii legile votate de 
densii.

7

La acestă întrebare ce ară formulată „Viitorul*  
nu respunde, nu pdte ori nu cutează a respunde. De 
aceea este unu organă fără programă, căci asigurările 
de loialitate rău formulate, insinuările făcute la adresa 
altora ori vorbele ca „activitate, legalitate, dreptate 
și fraternitate", sunt bune ca inscripțiuni pentru bom
băne, dar ună programă de idei ori de acțiune nu 
alcătuiescă.

E in tota casulă greu, a înțelege cum nișce dmeni, 
cari nici idei nu au, nici a scrie nu sciu, se pună să 
întemeieze ună diaru, si ne tememă ca nu cumva 
acestă (Jiaru să fiă numai forma, in care se manifestă 
desbinarea intre Românii de peste Carpați tocmai 
atunci, cânda a sosita momentulă acțiunii energice.

Monumente pe „Câmpulft Libertății44.
Indolu 10 Decembre 1883.

Pentru redicarea monumentului de pe „Câm- 
pulu Libertății44 dela Blașiit au mai contribuitu :

I n d o 1 ă : Pavelă Mărincdnu 20 cr. Alexa Hossu 
20 cr. Ilena Hudrea 20 cr. George Marinceanu 10 cr. 
Cătălină Popa 10 cr. Udna Firezanu 10 cr. Maria 
Budulău 10 cr. Todora Mănncdna 10 cr. Cacova: 
Todoru Drăgană 10 cr. Idnă Samoilă 10 cr. — 
H a s m a ș ă: Paraschia Mera 20 cr. Veronica Mera 
10 cr. Dochița Baciă 10 cr. — B e 1 i d r a : Idnă 
Parțllă 50 cr. Filipă Hagăă 55 cr. Ioană Germană 
25 cr. — S ă 1 i s t e : Idnă Bodea 80 cr. George Bo- 
loga 10 cr. Idnă Oltdnu 20 cr. Vasiliu Popă 20 cr. 
cu toți 4 fl. 30 cr. care sumă se transmite Venerabi
lei RedacțiunI cu acea respectudsă rugare se fie ală
turată la sumele administrate de pănă acuma, facdndă 
suma totală de 50 fl. 68 cr.

Onorabile Dle Redactore ! Din nepăsarea ce 
se arată față cu colectarea de bani pentru re
dicarea monumentului de pe „Câmpulu Liber
tății" eu judecă, că inteligința nu-i pe deplinii 
resolută a face destulă onorei naționale ; eu din 
parte-mi acum. deodată am făcută câtă am pu
tută și pe venitoră încă voiu face totulu, ara- 
tându celoră nepăsători, că tote se potu, numai 
se vrea omulu. Cu totă respectulu

Petru Ales. Vlassa,
v.-pro top.

Conteinplațiuni de anulu nod ale Slo- 
vacilorii.

Slovacii din Ungaria, frații noștri de sufe
rințe, descriu situațiunea loră la începutulă 
anuluil884 în organulă loru de căpeteniă na- 
ționalu „Narodnie Noviny", arătăndu totodată 
și sîmțemintele, de cari sunt petrunși la pra- 
gulu anului nou. Guvernamentalulu „Nemzet" 
din Pesta reproduce articlulu din cestiune alu 
f6iei slovace, care sună așa :

„Anulu nou îlă începemă cu puteri nouă și piio 
vimă cu veseliă în viitorii. Mai puțină ne îngrijesce 
sdrtea națiunei slovăcăsci. Ne potu nimici de pe fața 
pămentului, potu întrebuința în contra ndstră mijldce 
neroniane — nduă nu ne pasă de acelea. Adversarii 
nestri, ucigașii libertății naționale, tocmai au ajunsă 
la culmea puterii loru. Loră li-su tdte iertate, și ei se 
folosăscă de minune de timpulu celu scurtă ală miș
cării loră libere. Cu cutezanță și fără de a fi pedep
siți declară radrte și perire Ia națiuni întregi, răpirea 
de sânge le este iertată, ba încă li-se socotesce 
dreptă patriotismă. In anulu trecută se încercară, de 
a mântui chiaru pe emigranțil loru'proprii, și acestă 
încercare a dată pe fată tdtă ticăloșia și stricăciune 
șoviniștiloră. Banii adunați pentră frații Ciangăi iaă 
prăpădită în veselii și i-au defraudatu, pe cândă 
frații duceau fdme și răbdau sete. Din acestea re- 
sulta, că la șoviniștl nu pdte fi vorba de adevărată 
și cinstită sentimentă națională, ci numai de aceea, că 
singuraticii se susțînă numai cu acestu preță. Și ast- 
fclă la noi nu esistă într’adevără o luptă de rassă; 
naționalitățile sunt constrînse, de a se luptă în contra 
șarlataniloru. Inter esulă naționalități- 
loră nu diferă multă de înteresulă 
poporului onestă maghiaru. Cu poporulă 
maghiară Slovacii de es. totddună s’au nărăvită fdrte 
bine, der într’adevăru diferesce înteresulă naționali- 
tațiloru de înteresulă flămândiloru cavaleri de îndustriă.

„Noi într’adevără purtămă răsboiu în contra tră- 
dătoriloră umanității și în contra batjocoritoriloră și 
spurcătoriloră nemului omenescă, cari în America se 
numescă „neguțători de robi", în Germania „cavaleri 
de industria", și în Franța „galefretierl". De acdstă 
natură este lupta ndstră și de aceea este atâta de 
grea și atâta de neplăcută. Cândă se luptă o naționa-



nulitate ou alta, lupta pbte fl aspră și înverșunată, 
deră ea s’ar întbrce împrejurulfi unui principiu nobilu, 
și nu împrejură de interese personale, după cum se 
întemplă la adversarii noștri. în anulu acesta nou ne 
așteptă aceea-șl luptă cu acea diferință, că acuma 
relațiunile voru fi mai înaintate. întorsătura nu pbte să 
vină, cumpenile începu a se coborî... șovinismulu și-a 
ajunsu culmea, nu pbte merge mai departe — acumu 
se întbrce.

„Noi și în anulu ce iu nou vomu lucra la cultura 
națiunii slovăcescl și mai departe îi vomu striga, ca 
să scie, că are unu dreptu netăgăduită de esistență. 
Și mai departe ’i vomă aduce aminte, că să se ferhscă, 
să nu devină prada șarlataniloră, ci să se apropie de 
progresă, de cultură. Noi nu voimu ca națiunea 
nbstra, de apururea să fie o massă mbrtă; ea are 
sufletu, voiă vieață, limbă; are obiceiuri, pămentă, 
înteligință, diligință, onore, posesiune, are tradițiuni, 
reminiscințe, martiri, poeți, scriitori. O ast-felă de 
națiune nu e o ciurdă de bmenl blăstămați, din care 
unu esperimentătoră să p6tă face după poftele și plă
cerile sale unu cârdă de servitori. în anulă acesta 
eră vomă fi espușl atacuriloru, der avemă speranță, 
că Omenii cei onești și înțelepți nu voră condemna uă- 
suințele nbstre. Numai unu omă rău și preocupată 
pbte privi îrtr’aceea nepatriotismă, că ne iubimu po- 
porulu și limba nbstră și că amu scrisă pe stegulu 
nostru ridicarea spirituală și materială a poporului 
nostru.

Enunciațiunea cliuarulul slovăcescu este atâta 
de clară și atâta de resolută, încâttl nu mai 
pote încape nici cea mai mică îndoielă, că Slo
vacii și de aci încolo se voru lupta cu cea mal 
mare resoluțiune bărbătescă pentru bunurile su
preme naționale, fără de nici o considerațiune 
la alte interese, decât la cele naționale.

Diverse.
(Reuniunea română de gimnastică și cântări) din 

Brașovu a arangiată Marți in 27 Decembre st. v. in 
sala Otelului Nr. 1 convenirea s’a colegiala in presența 
mai multora bspeți și a unui numeră considerabilă de 
membri ai sei. Programa conținea numai 6 numere, 
dintre cari, 4 au fostă esecutate de corulă de dame
și bărbați cu destulă precisiune, unulă solo pentru 
soprană: „Alia stella confidente‘! de Robaudi, cântată 
de D-șbra Elena Popoviciă cu multă sentimentu și 
o declamațiune frumosă de D-șbra Elena Dimitriu. 
Publiculă și-a arătată mulțămirea prin nenumerate 
aplause. După finirea programei musicale d-lă adv. 
Lengeru a ținută ună lungă discursu asupra necessi- 
tații de a sprijini mai viă reuniunea de cântări, Ia 
care vomă mai reveni In deosebi la altă ocasiune.

(Concertulfi Dengremont.) Este a duba bra că 
audiină pe tinerulu artistă in orasulă nostru,, si si de 
astădată a sciuttt sb ne câștige pentru elă. Tînerulă 
artistă a fostă însoțită de ună pianistă din Paris 

» Georg Leitert. Ambii atâtu prin technică câtă și prin 
interpretațiune și predare, au formată ună duo intr’ade- 
vfiră artistică. Junele violinistă, după cum amu obser
vată, n’a progressată de ună ană incbce decâtă prin 
aceea că posede o mai mare liniște în esecutare.

(Din Sătulii noii) în Bănată (Banat-Ujfalu) ni se 
scrie, că alegerea de medică în acea comună precum 
și în comuna Dolovea s’a amânată pe diua de 10 (22) 
lanuariu 1884.

(Furtulu dela posta din Pesta.) Relativă la acestă 
furtă se telegrafeză din Pesta: „Poliția desvblta o 
activitate febrilă în afacerea furtului. La 11 lanuariu 
st. n. se espedară 4000 de circulare în limba maghiară, 
germană și francesă cătră tbte autoritățile interne și 
esterne, la cari circulare se mai adause o detăiată 
descriere, cum s’a petrecută furtulă, și o schiță foto
grafică a unei cassete asemenea celei furate.”

(Sărutări prin mandatii poștalii.) Sub acestă titlu 
publică diarele austriace următbrea nostimă istoribră: 
Intr’o mică localitate din prejurulă orașului Znaim 
(Moravia), unde se stabilise de curendă unu biuroă 
poștală, împiegatulă era tocmai ocupată cu aranjatulă 
hârtiiloră, când aude bătendă la ușă. „Intră!11 Și 
de o-dată vede în fața lui o țărăncuță tînfiră, frescă 
și curată, care’l presintă unu mandată poștală, pe care 
examinându-lă, îlă găsi în regulă, și prin urmare ’lă 
plăti. Tînărulă Impiegată a intrebat’o după aceea 
pentru ce nu tăiase cuponulă, pe care se găsia ceva 
scrisă la adresa el. La acestă întrebare juna fată 
respunse cam încurcată și timidă: „Bunulă meu d-nă 
vedeți, eă nu sciă să cetescă, n’ațl binevoi să-mi spu
neți, ce cuprinde ?“ — „Bucurosă!“ Expeditorulă ceti 
atunci cu ună tonă seriosă. „Iți triinitu 3 fiorini și o 
mie de sărutări. “ După aceea a adăugată în consci- 
ința demnității sale poștale: Acum, după ce ț’amu 
înmânată cel trei fiorini, rămâne ca să-ți transmită și 
sărutările. „Țărăncuța se aruncă ia aceste cuvinte 
în brațele iui, și cu o efusiuue cam rău prefăcută, se 
lăsă a-i se plăti întreaga sumă de sărutări ce Ie cu
prindea inandatulă poștală. Intorcendu-se la părinți: 
„Mamă dragă ^ise ea, ce bine e cu posta de adl! ea 
plătesce totulă în numărară, pănă și sărutările.11 Be- 
trîna surise cu ună aeră gravă gândindu-se la pro- 
gresulă sociala.
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OOXXCXXXSXX,
Nvintrandu la priin'a publicare nici o peiitiune 1x 

cele 2 stipendii pentru siudenti dela ugricul turn in 
Clusin-Manasluiu. care se întruni5»™, conditmnile rece- 
rute se escrie prin acest a de nou concurau paul r u 
2 stipendii â 80 fl. v. a. pe anulu «eolaru 
pentru siudenti dela s c 6 l'n du n g r i- 
c u I t n r a r e g u n g. <1 in 0 I u s i u - M o n a s- 
t u r u .■

Aspiranții In aceste doue stipendii au se-si trimită 
suplieele loru hi suosomiiațuln r o miletu al ii 
a s s o c i a t i u n o i transilvane p A n a la
1 Februarie st. n. 1884 însoțite de urmulbrele docu
mente: a) ('arte de botezu in originalii său in copia 
legalizata. b) Testimoniu despre progresau u in inve- 
tiatura in semestrulu premergători! dela iustitutuln, in 
care frecuentăza. c) Tentiim niu scolasticii despre stu
diile absolvite înainte du intrarea iu institmulir do agri
cultura. d) Atestatu de frecuentare dela direcțiunea 
institutului; in care freeue.nleza cursurile de presentu.- 
e) Atestatu de sărăcie sbu de orfanu, de.ca concurentuln 
e orfanii, f) Adeverintia, cu mai primesee seu nu de 
unde va vr’unu stipendiu.

Din siedinti’a comitetului associatiunei transilvane 
pentru literatur a romana si cultur a poporului romanu, 
tînuta ia Sibiiu in 21 Decembre n. 1883.

lacobu Bologa, Dr. D. P. Barcianu,
vice-pres. secretariu.

MAI NOU. Aflămu că astadi Sâmbătă in 12 
Ian. st. v. camera magnațiloru a respinsă 
a doua oră proiectulu de lege pentru căsătoriile 
mixte între creștini si evrei cu-o maioritate de 9 
voturi. Vr’o 60 de aristocrațl din Austria au luată 
parte la votare contra guvernului.

Mulțămită publică și cuitare. Comitetului 
Asociațiunil pentru sprijinirea învețăceiloru și 
sodaliloru români meseriași din Brașovu își îm- 
plinesce una din cele mai plăcute datorințe ale 
sale aducendu mulțumirile sale cele mai căldu- 
rose Domnilor!!, cari prin binevoitbrele coutri- 
buțiuni parte au ajutată crescerea fondului aces
tei Associațiuui, parte au contribuită pentru 
vestminte elevii români seracl dela meserii. Au 
contribuită :

Prin d-lu V. P. Sasu din Brăila d-nii: George 
Eremia 50 fr. V. P. Sasu 50 fr, Niță Popea 20 fr. 
Ir. Er. Popea 20 fr. Prin D-lu G. Ghimbășanu profe- 
soră in Berladă: D-lu profesoru Stroe Bellorscu 45 
fr. și George Ghimbășanu prof. 5 fr. — d-lu directoru 
N. Drocă Barciană 42 fr. și Societatea „Caritatea11 15 
fr. Următorii domni marinimoșl din Brașovu au dăruita 
vestminte și adecă: Unu Domnu anonimă, care și 
in anulu acesta a dăruita opta rendurl complete de 
vestminte in preță de 110 fl. împărțite la opta elevi 
meseriași orfani, cari să portă bine, apoi D-nil C. 
Steria 3 11. Nicolau 1. Ciurca libraru română 
2 fl. Andreiă Bârsană, profesBoră 1 11. 40 cr. Ioană 
Stinghe, prof. 1 11. los. Fericeană, prof. 40 cr. Dr. Petra 
Ciorană 2 11. și 6 bueățl vestminte și incălțăminte. loan 
Chiuehiunban 6 bucăți vestminte. Constantină Voicu 3 
bucăți vestminte. George Ioană 3 bucăți, Constantină 
1. Pupăză 6 bucăți vestminte. Ioana Mânu 3 bucăți 
vestminte noue. Ioana Săbădeana doue parechi de 
ghete și doue căciuli. D-lu locotenentă Bârsană trei 
bucăți vestminte si d-lu adv. G. Laslo o parechiă 
ghete.

Cu paralele dăruite s’aă cumperatu pantaloni noi, 
cele vechi s’au îndreptată și s’au împărțită la 37 
elevi dela meserii seracl, insă numai câte una haină 
seu o încălțăminte remăindă alțl elevi neîmpărtășiți.

Pentru mângaerea adusă acestora sîrmani 
copii de Sf. Serbători prin ofrandele de mai susti 
comitetulu aduce mulțămită publică.

Brașovu in 29 Dec. 1883 c. v.
B. Baiulescu Dr. I. Bozoceanu

preș. secret.
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Cono-arsu.
Neputendă-se conferi din lipsa de eoncnrenti unu 

ajutoru de 100 fl. pe anu, pentru care se publica con- 
cursu sub Nr. 315—1883 lit. A. 11., prin acbsta se 
escrie de nou concurm la unu ajutoru de 100 fl. pe 
anu, pentru tineri, cari ar’ voi a se perfecționa in o 
măiestrie de lemnărie mai perfecționată (facere de cruci 
si colonade, invelisie de case du; a -ist'.mo modcrim, 
sculptura in iomnu său strugarm mai perfecționa a.)

Aspiranții la. aceslii ajutorii au ae trimită «aplicele 
lorii l a c. o m i t e t n 1 u a s s o c i a t i u n e i tran
silvane p?un la l-a Februarie st. n. 1884, 
însoțite de urmatorele documente : a) Atestatu de botezu 
in originalu seu in copia legalizata. b) Atestatu despre 
cursurile școlare absolvate inainte de a intra la in ctiu- 
tura in un a din specialilat le amintite de lemnariiu. 
Atestate de clase interiore clasei a IV-a elementare, nu 
se voru lua in considerare c) Atestatu câ se afla lu- 
crându la vre-unu măiestru seu institutu de acesta spe
cialitate si cu ce succesu. d) Atentata de sărăcie seu de 
orfanii, deru. conciireniulu e3to orfanii, e) Atestatu de, 
moralitate dela auetoritatile competente f) Adeverimia 
dela p.irinti seu tutori ca s<*  deobliga a Iaca ore fiii seu 
pupilii loru la luvetiatma pena se voru ti perfecționam 
pe deplinu.

Intre concurenti cu cualifisatiune ega’a se voru 
p r e f e r i t i n e r i i n a s c u t i in munții apu
seni ai Transilvaniei,

Din siedinti a comitetului associ aținu ei transilvane 
pentru literatura romana si cultura poporului romano 
tînuta la Sibiiu in 22 Decembre n. 1883.

lacobu Bologa Dr. D. P. Barcianu
v.-pres. secretarii. * 1

(0 oatastrofă pe ghiață.) Ambele fiice ale dbmnei 
de Blllov, în verstă de 21 și 20 de ani, amendubă 
patinătbre escelente se duseseră Mercurl în 2 Ian. st. 
n. la patinată pe Iaculă Rumburg. Când petrecerea 
era mai animată, ună băbtă de vr’o 14 ani, trecendă 
pe la ună loca, unde ghiața era ruptă, cădu în apă îi 
se lupta cu mbrtea. Cea mai tenără d’intre domnișbreie 
Bălov, o înnotătore vestită, observându acesta, se 
aruncă în apă, înferbentată de patinată, și apucândă 
pe băătu îlă țînu de asupra apei, pănă ce fu trasă cu 
o prăjină pe ghiață. In același momentă, lovită pbte 
de aploplesia, se cufundă nobila mântuitbre în unde. 
Observândă acesta sora ci mai mare, se aruncă și ea 
în apă și întinse prăjina sororil sale. Mai mulțl bărbați 
curăgioșl' isbutiră a scapa pe cea mai mare fată aprbpe 
mbrtă, care Isl veni în fire. Eroina încă a fost scosă 
din apă, dar biata era deja ună cadavru.

Fabrica de vestminte si recuisite bisericesci de ritu latinu si grecu
in Budapest’a, strada Vatiului, Vâczi uteza Nr. 17.

Falonu seu Odăjdii, Albe, 
Stihare, Dalmatice, Bal
dachin u, prapori. Tdte 
feliurile de steguri, si 
pentru societăți indus
triale (si pentru pom
pieri) Covoru pe altariu, 

Comande se efectuescu promptu. — Obiectele, cari nu voru conveni, se voru schimbă cu altele. 14—30

potiruri, Pietohlebnica, ca- 
delnitie, Pacificalu, can
dele de altaru, policandre 
pentru biserici, Ripide, Chi- 
votu, cârti de Evangelia 
etc. etc.
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