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Imperiula <werniftn£ei.
Mare lucru se intemplă in Germani’a cu oca- 

siunea alegeriloru de representanti in parlamentulu 
centrale dela Berolinu. Pre candu imperialismuln 
si domni’a lui Biamark se credea mai sigura, pe 
atunci luă. o lovitura de acele, de care mai înainte 
se audiea mai multu numai din Franci’a monar- 
chica. Pana acuma la germanii cei flegmatici se 
audia cu ocasiunea alegeriloru fărte desu dicundu-se : 
Ni că, ce se mai alegemu si noi ? Că Bismarck 
totu face cum vrea elu.“ Intru adeveru că trufa- 
siulu, incrediutulu principe Bismarck si aristocrații 
sei -si batea pana acilea jocu de tăte părțile po
litice si le facea se jăce in ciuru de înaintea loru. 
Nici una inse nu a fostu maltractata asia reu, că 
partit’a ce se numesce clericale. Sub protestu de a 
combate si paralisa dogm’a infalibilitatiei si a în
frânge potestatea papii in imperiulu germanu, Bis
marck trech prin parlamente căteva legi noue, prin 
care autonomi'a dioceaeloru luă lovituri asia de 
grele, in cătu chiaru si popimea protestanta re
clama asupra loru, din causa mai virtosu, că vedea 
si superintendentii, care e scopulu guberniului. 
Persănele eclesiastice ale protestanțiioru dependea 
si mai inainte fărte multu dela gubernu, ca-ci nu 
numai cele superiori, ci toti parochii se denumescu 
de monarchu la propunerea ministrului. Aici voiesce 
se aduca Bismarck si pe clerulu catholicu, precumu 
ei că se'i curme ori-ce comuniune cu alte cieruri 
catholice din celelalte staturi, prin urmare atatu 
mai virtosu comunicatiunea cu patriarchulu Romei, 
totuodata se pună man’a si pe scăle, pe educatiunea 
si institutiunea tenerimei catholice, se-si schimbe, 
respective se cassedm mai multe canăue bisericesci. 
Ou unu cuventu: lupta vechia inversiunata intre 
potestatea statului ai a basericei, innoita preste 
totu teritoriulu German ei, pe unde sunt ca- 
tholici, dăra mai intensiva in Prusi’a propria. 
Lectorii noștri isi aducu aminte, că multi episcopi 
si archiepiscopi si catholici desvoltara resistenti’a 
cea mai vigorăsa in contra lui Bismarck ai a po
liticei sale nivellatărie, in catu acestuia- ei remase 
numai că se împle cu ei temnitiele său se’i exi- 
ledie. S’a intemplatu si acăsta, li s’au confiscatu 
ai veniturile. Au fostu inse cativa archierei de 
familii aristocratice vechi, ămeni cu stare, cu in- 
fluintia si crescuți dela nascerea loru in libertate, 
ăra nu in saracia, nici in jugu iobagascu, in spi- 
ritu servile. Aceștia batuti pe unu terenu, mutara 
lupt’a pe altulu, in anii uin urma mai multu că 
iulundata, cumu e foculu ardietoriu sub spudia. 
In aceeași epoca gubernului germanu detera multu 
de lucru si servilistii, cari într’unu timpu -si ri
dicară capetele atatu de amarintiatărie pentru fun
damentele vechi ale societatiei europene, in cațu 
se spune că de siguru, că una din căușele prin
cipali, pantru care au caletoritu cei trei imperati 
de repetite-ori unii la alții, a fostu cestiunea 
socialismului, care si-a intinsu ramurile 
sale preste cea mai mare parte a Europei, nu in 
modulu acelu fragorosu francescu, dăra cu atatu 
mai siguru. Doctrinele socialismului sunt pentru 
societatea europăna revolutionarie in sensulu strictu 
alu cuventului. Las’ că toti socialiștii sunt repu
blicani de professiune, prin urmare adversari ai 
monarchiei, fia aceea absoluta, fia constituționala, 
dara apoi ei sunt inimici jurați ai plutocratici, 

adeca ai concentrarei capitaluriloru in mani pucine, 
său cumu dicu densii, ai inavutirei si ingrasiarei 
din sudărea miliăneloru, prin esploatarea tiranica 
a capitalului de brația si de sciintia, de aceea 
pretindu, ca braciale si eapulu, adeca mintea, sci- 
inti’a, se intre la parte drăpta cu capitalulu, prin 
urmare că si proprietarii de moșii se inpartia ve- 
nitulu in doue cu muncitorii, cu cultivatorii rnosii- 
loru, in catu aceia nu le potu său nu vreu a le 
cultiva ei inșii cu braciale proprii si cu ale fa
miliei loru. Preste acăsta socialiștii lucra neince- 
tatu inca si pentru desfiintiarea armateloru per
manente si introducerea in tăta lumea a sistemei 
de militiani, că in Elveti’a si in America septem- 
trionale. Ei sunt bine organisati si propagand’a li 
se in tinde preste tăte tierile; ea este inter
naționale. Se intielege de sine, ca in sensulu 
acesturu doctrine mulțime de legi europene din 
sfer’a dreptului publicu si privatu ar’ fi se se 
arunce in cosiulu cu maculaturi.

Guberniulu germanu impluse temnitiele si cu 
socialiști, pe multi exilase, si acumu se credea in 
destula securitate din partea acestora. Singur’a 
grija ce portă pana acumu era, ca industri’a si 
comerciulu sufere fărte greu, mulțime de fabrice 
se inchidu si cadu mai aleșii din caus’a hostilei 
concurentie francesci, ai asia mii de laboratori re- 
manu fora panea de tăte dilele. Alegerile din dilele 
trecute detera proba noua lui Bismarck si la toti 
despotii, ca nici ideile nici fămea si golatatea nu 
amutiescu in putărea temnitieloru. Spre mare spaima 
a pseudoliberaliloru Germaniei, catholici, carii era 
considerați că trantiti la pamentu, pana in 15 Ia
nuariu scăsera din urna 95 deputati clericali. So
cialiștii, carii se vedea nulificati, alesera ce e dreptu 
numai 10 de ai loru, dăra in mai multe cercuri 
electorali avura minorități asia de respectabili, in 
catu partit’a contraria trebui se’si incărde tăte po
terile, pentru că se’si scoția candidați de ai loru, 
ăra in 66 cercuri trebue se se faca alegeri noue, 
din caus’a unoru neregularitati. Adeveratu că 
membrii camerei deputatiloru sunt cu totii 397 ; 
dâra germanii se afla desbinati in vreo cinci par
tite mai mari si cinci fracțiuni, din care partit’a 
cea mai numerăja numita a nationaliloru liberali 
său mai bine pangermanisti, are numai 105 mem
brii ; toti ceilalți sunt desbinati in conservativi 
imperialiști, poloni din Posnania (Posen), progres- 
sisti, alsaciani, particularisti etc.; prin urmare 
clericalii cu minoritatea loru de 95 pana la 100, 
cu carii votădia mai totudeauna socialiștii si polonii, 
voru sci manopera asia, in catu maioritatea se se 
păta face numai cu ajutoriulu si pe placulu loru. 
Partit’a clericala nu are de scopu numai libertatea 
eclesiastica, ci si altulu politicu de mare inportan- 
tia. Tient’a cea din urma, catra care alărga Bis
marck cu partita sa, este unificarea absoluta a 
Germaniei asia, in catu successive se restărne tăte 
tronurile, se prefaca pe suveranii actuali in simplii 
gubernatori si in unele cașuri nici atata, ci se le 
dă, cumu amu dice, pasportu, si asia se remana 
susu si mare unu singuru tronu, adeca celu im- 
peratescu. Germani’a meridionale in maioritatea sa 
catholica, cu Bavari’a in frunte, vede bine in catrau 
tinde Bismarck & Co., de aceea incepti se desvălte 
resistinti’a cea mai energiăsa cu ocasiunea alegeri
loru actuali. Precumu noi in patri’a năstra, asia

si germanii in maioritatea loru au inceputu se 
sirntia arnaru poterea brutale si greu apasatăria a 
unificarei si a centralismului; de aceea vedi la ei 
părțile cu totulu deferitărie in doctrinele loru, 
uninduse in modu provisoriu, pentru cate unu sin
guru scopu comunu, precumu este de e. si astadata 
resturnarea despotismului nivellatoriu. Bismarck 
mai sta inca tiapanu in siea, dara elu inca nu 
este nici nemoritoriu, nici atotupotente. Destulu 
atata, că Germani’a e desbinata cumu se cade in 
partite, dintre care mai alesu doue sunt organisate 
minunatu, dispunu si de capitaluri mari, fora care 
a face politica, insemnădia a innota pe uscatu.

SSrasiovu in 18î7.
Camer’a ungurăsca, deși este intrăga si sane- 

tăsa totuși sta că o măra stricata. Ea a gatatu ma- 
cinisiulu si guvernulu nu este in stare se i mai 
de de lucru, deărace si dinsulu este asiă de incur- 
catu acum in cestiunea bancei naționali ai preste 
totu in caus’a nouei impacatiuni dualistice, la care 
i se mai adausera si necalificabilele demonstratiuni 
Koesuthiane, inca sta numai că frundi’a pe apa, 
nu scie astadi, dăca nu cumva are se demissionedie 
mane. Dlu Tisza si socii sei se jurara pe ceriu 
si pamentu, ca ei nu se voru mai duce la Vien’a 
in caus’a impacatiunei pana candu nu voru sci si
guru, ca nemții au se subscrie totu ce ceru dinsii. 
Abiă a trecutu inse de atunci o luna de dile si 
astadi vedemu pe dlu Tisza cu unii collegi de ai 
sei, ca petrece ărasi in Vien’a, inse nu fiindu-ca 
i-a chiamatu dăra nemții, că se le subscrie tăte 
pretensiunile, ci din contra, ei s’au dusu se spună 
nemtiloru, ca au de cugetu se capituleze, dăca se 
va £flă unu mediulocu finu de capitulare, incatu se 
nu se blameze tare. Pana acum nu scimu inca, 
dăca nemții au primitu său nu conditiunile de ca
pitulare ale uuguriloru, său ca aceștia au fostu 
necessitati a se intărce acasa cu buzele imflate bî 
cu fric’a in spate, ca adi mane voru trebui se se 
retraga dela potere si se faca locu lui Sennyey, 
care inse cu greu se va invoi a primi moștenirea 
dlui Tisza.

Si cumca dlu Tisza se afla intr’unu cornu de 
capra, se vede si de acolo, -ca unele din cele mai 
devotate organe ale sale, precum este si „P. Lloyd“ 
i-au intorsu dejâ spatele si striga in gur’a mare, 
ca poporatiunea din tiăra si-a perdutu dejă tăta în
crederea in camera si guvernu, in acești factori 
constituționali, cari in locu se intarăsca si suatiena 
organismulu statului, stau amorțiți in neactivitate 
si prin acăst’a făcu so dispara consciinti’a consti
tuționala, credinti’a in soliditatea institutiu- 
niloru esistenti.

— Dăr dlu Tisza s’a compromissu pncinu si 
prin aceea, ca ămeni din partit’a, ba chiaru func
ționari publici au partecipatu la deputatiunea Kos- 
suthiana, care impregiurare, si preste totu intrăga 
comedi’a cu deputatiunea, nu potil face buna im- 
pressiune asupra tronului. Pentru aceea dlu Tisza 
se si încărca se mai repareze ce s’a stricatu, or- 
donandu p. e. prefectului respectivu, că se incăpa 
procedur’a disciplinaria contra primăriului orasiulu 
Czeglăd, din caus’a parteciparii acestuia la deputa
tiunea Kossuthiana. Cu asemeni dispositiuni inse,



pre cari ungurule le califica cu „esd utân kepenyeg*  
se face numai de risu.

*) Noi inca cetiramu cu tota atențiunea acea 
corespondintia din „Politik", ddr nice cu microa- 
copulu nu amu potd descoperi macaru alusiune de 
lesa maiestate. Din contra, avemu pe pulpitulu no
stru articlii maghiari, plini de alusiunile cele mai 
vetematdrie, pe cari nici câ citatiuni nu ne-ar veni 
se le reproducemu. Ddr’ inca respunsulu lui Kos
suth datu fanaticiloru dela Czegldd ? Ddr lesa-ma- 
iestate contra imperatului Russiei pronunciata de 
popa Doboș? — Red.

— Negotiatiunile de pace intre Turci’a si 
Serbi’a nice n’au inceputu bine si au si datu preste 
dificultăți. Turci’a se invoiesce la inchiarea pacei 
pe basea tratatului de Parisu si cu respectarea 
statului quo ante bellum, inse cere, câ Serbi’a se 
dă garanție, cumca va respecți pacea. Serbi’a din 
partea sa mai cere inca, câ Turci’a se renuncie si 
la tributulu, cu care Serbi’a este in restantia si se 
admita si o regulare a confinieloru in favorea Ser
biei, adeca cu alte cuvinte, câ Turci’a se cedeze 
Serbiei si unele parti de teritoriu. — La casu can- 
du pacea nu se va potd inchiâ, incatu va trebui se 
se suscăpa inimicitiele de nou, atunci Russi’a nu va 
mai intardiâ nice unu momentu de a iutrâ in ac
țiune. Acest’a este si sensulu cuvinteloru lui Ig- 
natieff, pronunciate in siedinsi’a din urma a confe- 
rintiei, candu dise, ca ddca P6rta va incepe de nou 
resbelulu contra Serbiei si a Muntenegrului, atunci 
Russi’a va consideră acest’a câ o provocare a Eu
ropei intregi la resbelu si dins’a din partea sa nu 
va avd, decatu se intre in resbelu, provocata fiindu 
de Turci’a. Si nu incape indoidla, ca Russi’a va 
portâ grigia, câ pacea se nu se inchiaie, ci inimi
citiele se se incâpa de nou, pentrn câ Russi’a se 
p6ta dice, ca nu ea, ci Pdrt’a otomana i-a dechia- 
ratu resbelu.

— Ministrulu de resbelu rusescu a reportatu 
dejâ imperatorelui, ca armat’a de sudu este dejâ 
concentrata, incatu in totu momentulu pdte se i se 
tramita ordinulu de plecare contra inimicului, de- 
drâce ea va pot6 se corespunda pe deplinu.

— Din partea principelui Gorciacoff sa sig- 
nalisatu o nota catra poterile europene, unde se 
esprime mai inainte de t6te parerea de reu, ca 
conferintia n’a dusu la scopulu doritu, inse totu 
odata constata cu multiumire, ca poterile europene 
au doveditu cu acesta ocasiune, cumca intre dinsele 
nu esiste nice o diferintia de păreri relativu la 
modalitatea, cum se se resâlve cestiunea orientale. 
Not’a accentua mai departe, ca de o activitate di
plomatica ulteri6ra nu mai p6te fi vorba. Dăca 
Europ’a nu va pasî mai departe asiâ precum s’a 
intielesu la conferintia, atunci va trebui se faca a- 
cfist’a alianti’a celoru trei imperati. Inse dfica ca
reva dintre cei trei aliati n’ar potâ se iă asuprasi 
acesta missiune, atunci celelalte doue poteri voru 
procede independentu, dedrace Russi’a nu p6tg se- 
si uite de missiunea sa tradiționale, de a se ingrigi 
de imbunetatirea sârtei crestiniloru din Orientu. In 
fine se accentua, ca Rnssi’a nu se mai considera 
legata de tratatulu de Paris, deârace Pdrt’a oto
mana a violatu in modu flagrantu acelu tratatu.

— Renumitulu conducatoriu alu partitei libe
rale din Angli’a, dlu Gladston, primi dilele trecute 
o adressa dela clubulu liberalu din Taunton, cu 
care ocasiune accentuâ, ca Turci’a a violatu trata
tulu dela 1856, prin urmare pentru Angli’a a in- 
cetatu ori-ce obligamentu, ce resulta din acelu 
tratatu.

— Austri’a nâstra este dualistica si in poli- 
tic’a esterna. Ungurii sunt turci, si vreau se 
lupte cu semi-lun’a contra crucei, pre candu nemții, 
de si nu vreau se fia muscali, totuși din considera- 
tiuni grave ar voi se sustiena relatiuni de amici
ția cu muscalii. Prin urmare ea vră se sidda pe 
doue scaune, ddr va patî-o, ca-ci va trebui se cada 
printre ele. — De altmintrelea se afirma, ca im- 
peratorele Germaniei ar esercitâ o mare pressiune 
asupra suveranului nostru, câ se se intielfiga cu 
imperatârele Alessandru, si se nu sparga alianti’a 
celoru trei imperati.

— Din R o m a n i ’a se comunica, ca de 
alungulu malului Dunărei se făcu fortificatiuni de 
pamentu si se armfiza cu tunuri de sistemulu lui 
Krupp. Mai multe reduturi in facia Vidinului ar’ 
fi dejâ gata.

— Don C a r 1 o s, care s’a batutu trei ani 
de dile intregi pentru tronulu regale din Ispani’a, 
a potrecutu mai multe dile in Bucuresci. „Monito- 

riulu officialu*  reportâza, ca domnitoriulu Carolu | 
a datu unu prandiu in on6rea ospelui, la care a 
intrunitu pe ministrulu presiedinte, pe principele 
D. Ghica, pe marchisulu de Respaldiza, chambelanu, 
si pe generalulu Gonzalez y Boet, adjutantele lui 
Don Carlos.

— Unu decretu alu regelui Italiei dă con- 
ventiunei comerciale semnate intre Romani’a si 
Itali’a ia 16 Nov. a. tr. deplina esecutare. — 
Ambassadorulu francesu Chaudordy si celu 
italianu C o r t i se intorcu dela Constantinopole 
prin Bucuresci.

— In camer’a deputatiloru României, siedinti’a 
din 17 Ian. se primi art. 37 din bugetulu cultu
lui si instructiunei publice cu adausu de 3000 de 
lei in locu de 2000. „Si anume 1000 lei, câ sub- 
ventiune societății literarie." „Romani’a juna" in 
Vien’a; 1000 lei câ subventiune „celorulalte socie
tăți romane literarie de preste Carpati fiindu cen- 
truri de cultura*  ; 1000 la scdl’a de meserii de 
baiati in Jasi. —

in 14/16 Ianuariu 1877.
Ce dre este mai reu, său ce este mai bine : 

se ti se pună pumnulu in gura, câ se nu poți grai 
adeverulu, său se ti se permită a vorbi adeverulu, 
cum te taia capulu, si apoi se ti se sparga capulu ?

Veți dice dâra, ca este lucru de gustu; pare- 
mi-se inse ca este mai multu lucru de caracteru. 
Despotulu mai multu — ’ti pune pumnulu in gura, 
ca-ci scie se apretiuidsca efectulu adeverului odata 
pronunciatu; despotulu crudu te lașa se vorbesci 
ce vei vrd, si candu nu-i place ceea ce ai disu, te 
ia la trei parale si te frdea bine-bine, fora se-i 
pase de consecintie.

In fericit’a ndstra monarchia avemu pe facia 
esemplulu ambeloru maniere. In părțile ungurene nu 
esiste confiscatiunea gazeteloru, fora procesau, d6r 
juriurile sunt ale celoru dela potere si pedepsele 
prescrisse de lege sunt cele mai draconice sub sdre. 
Dincdce in părțile tiereloru ereditarie este confisca
tiunea si p.ocedur’a criminale obiectiva, adeca: 
catu ce proourorulu, (caruia indata după esirea fd- 
iei de sub pressa este a i se presentâ unu essem- 
plariu,) dicu, catu ce proourorulu a observatu ceva 
in fdia, ce nui intra in socotfila, dispune confiscarea 
ei si numai decatu o da in judecata — nu pre 
Redactiune, ci fdi’a si tribunalulu o condamna pu- 
ruria fora aperare. Ecca pumnulu in gura.

Ddr nu numai atat’a este diferinti’a in pri- 
vinti’a pressei intre Cis si Trans., ea merge 
multu mai departe si alterdza chiaru principiele 
generali ale dreptului publicu si privatu. N’ar crede 
omulu acdst’a, ddca n’ar vedfi o prfi desu cu ochii. 
Si tocmai unu casu 'drasticu de acestea mi dede 
motivu de a vi scrie aceste.

Organulu opositiunei de statuie aici „Politik" 
nu e septemana se nu fia confiscatu celu pucinu 
de doue ori, apoi nu odata confiscarea se face pen
tru cutare articlu reprodusu din vre-o fdia de din
colo de Laita si inca guvernamentale!

Casulu confiscării mai ndue este unulu dintre 
cele mai caracteristice, care intru catu-va ne pri- 
vesce s pre noi Romanii, din care causa asiâ credu, 
ca merita se lu cundsca cetitorii „Gazetei." Nume- 
rulu 16 din 17 Ian. fu confiscatu pentru o cores- 
pondintia din Pest’a, carea vorbesce despre „A 1- 
bina" si atinge motivulu incetarei ei, anume cre- 
dinti’a lui Babesiu, cumca intre criticele impre- 
giurari de astadi va potfi face mai folositorie ser- 
vitie natiunei sale prin diaristic’a germana, unde 
interessele romane sdu nu sunt representate sdu fdrte 
reu. Se da cu aocotdl’a, ca chiaru Babesiu prin 
acea corespondintia voiea se-si faca debutulu. Slaba 
incoragiare cu pumnulu in gura; dfir inca candu 
va ceti in nr. 23 din 24 Ian. adeca tocmai Ia 8 
dile sententi’a publicata asupra acelei corespondin- 
tie, in care de ddue ori se cuprinde crim’a de 
les’a Maiestate si una data delictulu agita- 
tiunei contra pacei si ordinei publice! Se dai in 

palme si se-ti faci cruce de atata cutezare intr’unu 
singuru articlu de biete ddue coldne! ! Nu se pdte, 
câ pe cetitoriu se nu-lu cuprindă curiositatea; ei 
bine, dta me aflu in positiune de a i-o molcomi 
intru catu-va.

„Politik" are 9000 de prenumeranti, dintre 
cari cam 4000 numai aici in Praga; acdst’a face 
unu numeru de cetitori pana la 40,000. — Con
fiscatiunea de comunu urmdza după ce s’a essem- 
tatu espeditiunea locale, une-ori si după ce a 
pornitu post’a străină, si atunci preste diumetate 
dintre cetitori primescu nrulu confiscatu. Asiâ l’am 
primitu si eu; vi-lu comunicu aici alaturatu, câ se 
ve convingeți despre cuprinsulu cestionatei cores- 
pondintie, se ve convingeți, ca aceea nu cuprinde 
decatu citatiuni din „Albina", din „Hon" si 
din „El le nor," asupra ultimei epistole a lui 
Kossuth, anume indignatiunea Albinei pentru 
avisarea din partea lui Kossuth, la actulu de 
tradare alu regimenteloru maghiare la Solferino si 
Sadova, candu adeca acestea in faci’a inamicului 
puseră cârp’a alba in baionetta; tragundu o scurta 
cunsecintia logica de aci; mai departe lamentarea 
lui „Hon", ca tidr’a, libertatea, națiunea maghiara, 
n’au amicu adeveratu decatu numai pe Franciscu 
Iosefu; ca nu li e amicu nici Carolu, nici 
Mii an u, nici Cesarevici, nici Victoru 
Emanuilu, nici chiaru betranulu Gări bal d i, 
nici capii partiteloru si ai nationalitatiloru, ci nu
mai Franciscu Iosefu; indegetandu acea corespon
dintia cu trei cuvinte ca us’a; in fine parabol’a 
lui „Ellenor", carele admite vorb’a lui Kossuth, 
cumca carpetele de impacatiuni ale domniloru ma
ghiari cu Austri’a nu sunt decatu sierpele alungatu 
in idrba, carele ocasionalminte dr iese la lumina, 
adaugundu ca: totu mai bine pentru patri’a ma
ghiara o asemene alungare a sierpelui in idrba, 
decatu a permite, câ se idsa din idrba t 6 t e vi
perele diu lume, adeca, câ se-si redice 
capulu nationalitatile din tidra si de prin pregiu- 
rulu tierei.

Ei bine, cine din colo preste Laita ar fi in 
stare a aflâ si demonstrâ intru acâstea vr’o crima, 
si mai vertosu capital’a crima de les’a Maiestate?!

Dincolo tdte foile publicară neciontata epis- 
tol’a lui Kossuth si tdte o comentară, cari de cari 
in modu mai ageru si mai drasticu; ambele mai 
susu citate oficidse ale lui Tisza, prin nisce glose, 
precum vediuramu, fora se vră a plesni cuiva prin 
capu a le face procesau si a le tacsâ de criminale 
in cumplit’a mesura a procurorulni si tribunalului 
de aici.

Vedeți ce a facutu dualismulu din unitatea si 
moralitatea acestei monarchie. Si apoi dre se mai 
pdta avd aedsta monarchia sublim’a missiune de a 
cr tivâ si ferici egalmente pe popdrele ei?*)

Orestia iu 12/1 1877.
Prea stimate domnule insp. scol. Rethii

In dilele aceste fuseiu cilatu inaintea judecă
toriei de aici, a-mi dâ fassiunea in urm’a aretarei, 
ce ai binevoitu a face contra mea pentru intre- 
buintiarea istoriei de I. M o 1 d o v a n u si Abcda- 
rele de Petri, ce mi amu si dat’o — si fi ndu-ca 
nu ni se prea da ocasiune a conveni la olalta, câ 
se mai vorbimu asupra acelei crime colosali, ’mi 
iau libertate a ’ti scrie cateva sire si asia se ne 
tragemu nitielu socotdl’a prin epistdle.

Din capulu locului nu m’arn potutu mirâ de 
ajunsu, cum dta cu o asia nepăsare, chiaru acumu 
in tempulu acest’a criticu, candu totu patriotulu 
bunu doresce pace, cauți nodu in papura si te pui, 
asia dicundu, pe picioru de bataia cu mine.



in manile domniloru pamentului câ pre o vita si 
’lu lâga de glia, că nu cumva se se mai pâta re- 
dica vr’o data Glebae adscripsit D. T. part. I. 
25 §. 2. Dăr’ ce scopu au avuta privilegiile, cu 
cari au fostu incarcati aristocrația maghiara, secuii 
si saaii ? Ce scopu a avutu uniunea celoru trei na
țiuni ? — La ce au tientitu tâte institutiunile un- 
guresci si pentru ce i oprise pe romani se invetie 
la scâla ? — Pentru ce au amblatu- in ruptulu 
capului se desbine pe romani si prin biserica, candu 
vedeau, ca nu-si ajungu scopulu pe cale politica ? 
Totu numai câ se i pâta șterge mai iute din nu- 
merulu gintiloru. — Si romanii cu ce le au res- 
platitu ? Cu aceea, ca’si versau sângele eroicesce 
pentru unguri contra turciloru, cei mai neimpacati 
inimici ai d-vâstre, pre cari ii aflati acumu de 
consângeni.

Au nu e adeveratu, ca ungurii in tempurile 
mai dincâce s’au incercatu se ne contopdsca in 
națiunea loru câ se faca unu „magyăr orszâg“ 
mare si tare ? Au nu e adeveratu, ca in diet’a din 
Clusiu de pe la an. 1842 a-ti adusu proiecta de 
lege, prin care i se da romanului terminu de 10 
ani câ se invetie unguresce. Au nu li se demandâ 
episcopiloru romani, câ se traduca cărțile biseri- 
ceaci in limb’a maghiara. Au nu amblâ Kossuth 
câ turbata se faca si din pietri si lemne unguri, 
incatu dise Szecsânyi „ne kâoyâzeritslik oket tuzzel, 
vassal“. Vedi dle! aste suntu fapte, ce se afla 
scrise si in cărțile d-vâstre. — Stergetile din ele 
— prin fapte nobile — si atunci de siguru nu 
veți mai duce teama de istoriele lui Moldovanu si 
Abcdarele lui Petri. — Dâr’ ce ne trebue se frun- 
diarimn paginele istoriei spre a atitia ura in șco
lari ? E destula se le spunemu : tendmtiele d-vâstre 
de acumu si purtarea, prin care ne calcati insti
tutiunile bisericesci si acele drepturi pucine casci- 
gate pe tempulu celu fericita alu absolutismului, 
ce aru fi trebuita se mai dureze vr’o douedieci de 
ani. — Vedi dle ! ce lesne pâte unu invetiatoriu 
atitia ur’a natiunale, spuindu-le fora carte lucruri 
de acele eleviloru. Apoi nu e absurditate & opri 
cutare adu cutare manualu de scâla? — —

Catu pentru mine inse fi s-guru, dlu meu, ca 
nici odata nu me voiu demite, câ se spunu elevi
loru mei astufeliu db lucruri, nu, ca me temu spu- 
nendule astfeliu de crudelitati se nu degenereze 
pâte sute de animi nobile romanesci: — nu, ca 
nu vreau se făcu din ei barbari, ci se desvoltu in 
ei simți uri nobile, se le aretu calea virtutiei; si 
scopulu ’lu potu ajunge numai atunci, dâca le spunu 
in scâla fapte măreție si adeverate, fapte nobile si 
virtuti.

Deocamdată atata, cu alta ocasiune mai multe.
B. N. Herlea.

Nu m’amu potutu de ajunsa miră, ca ce te a 
indemnatu de 'mai inculpata, ca asiu fi folositu 
istori’a de I. Moldovanu si Abcd. de Petri in clasa 
IlI-a normale de aici — ceea-ce sciu bine, ca nu 
e adeveratu. —

Ca ai aflata la 3 elevi istoriele acele, e ade
veratu ; dâr’ despre acea, ca nu le am folosita si 
nu le am introdusu iu scâla te ai convinsu însuti, 
candu ai pusu întrebarea captativa ea băieții acei 
inocenți, ca pana unde au invetiatu din istoria ? 
Si ei au respunsu, ca „inca nu au mai inceputu." 
Nu au mai fosta inceputu, pentru-că cu numai cu 
vro cateva dile mai ’nainte de aceea venisemu la 
ac61’a de aici si tremisessemu după alte manuale — 
nu d6re mai bune, ca cu ale d. Moldovanu nici 
nu se potu compară, dâr’ pentru-ca de acele ve 
plăcu d-vâstre, care inse pana atunci nu oru mai 
fosta sosita. — Apoi si aceea e adeveratu ca ai 
aflata Abcdare de ale lui Petri in sifoneriulu scâlei, 
pentru-ca foștii invetiatori in anulu trecuta le au 
adunata de la elevi si le au pastrata acolo. Inca 
nu’mi potu închipui, cum vii d-ta că omu de spe
cialitate la ideea aceea, de me inculpi ca intre- 
buintiezu Abcdare in clasa IlI-a normale ? P6te 
ca nu scii, ca in scâlele nâstre confessionale se pro • 
pune in clasa I-a cetirea, pentru-ca, vedi dâmne ! 
scâlele nâstre nu suntu asia organisate si nu avemu 
asia pedagogi mari cumu aveți d-vâstra in scâlele 
comunale si de stătu. Acolo se pâte se aveți alta 
metodu nou, alta procopsâla ungurâsca.

Ddr’ se venimu 6r’ la istoriele acele urgisite. 
Spunemi rogute, prea știm, dle innpectoru scol., 
pentru ce le au opritu regimulu ? Ca din puncta 
de vedere didacticu e mai buna câ multe istorie 
de ale d-vâstre. Neadeveruri inca nu contiene, 
ca-ce dlu Moldovanu nu au fabricatu in istoria 
aceea nimica dela sene; precumu suntu dedati a 
face profesorii d-vâstre, ci au estrasu numai ade- 
veruri din alte istorii scrise de istoricii cei mai 
renumiti; caror’a le dau crediementu alte popâra 
mai culte câ ungurii. Eu am invetiatu in scâlele 
d-vâstre din istorii pline de neadeveruri . . . ., si 
totuși regimulu nu le au oprita. Dâr’ pe ale lui 
Moldovanu le opresce regimulu actualu; ceea-ce 
asiu mai sta se dicu, ca e o absuriditate, ca-ce cu 
atata mai tare se latiescu intre poporu, fiindu fia- 
care curiosu a sci, ca ce contienu de B’au opritu; 
prelenga aceea se mai si irita spiritulu unuia si 
altuia, precandu fericirea patriei cere liniscea ace
lora. Apoi gurile iuvetiatoriloru totu nu se potu 
opri; ei potu spune si propune eleviloru istoria 
aceea in totu cuprinsulu ei, fora câ elevii se aiba 
manualele in mana ■— si ast’a nu sar’ pota oprf 
nici atunci, candu ar’ stâ la spatele fiesce cărui 
invetiatoriu cate unu inspectoru scolariu, ba chiar’ 
de s’ar’ arde tâte istoriele romanesci, unu invetia
toriu consciu chiamarei sale nici atunci nu va în
cetă de a propune adeverulu istoriei natiunale si 
alu lasă uitarei, pentru-ca scie, ca „uitarea e ne- 
sciintia, ne sciindu, n’o poți iubi, si neiubindu nu 
aperi, nu te aperi nu vei fi.“ (C. Bolliacu.)

Dăr’ se’ti mai spunu si alfa, numai se fia 
disu intre patru ochi: dăca ar’ vrd cineva, câ se 
descepte in elevi fal’a naționale, aretandu-le ori
ginea strălucită, eroismulu, virtuțile, glori’a, feri
cirea si cultur’a 'nalta a stramosiloru loru — si 
6rasi se sadâsca germinele urei naționale in ani- 
mele acelora faci’a de alta națiune conlocuitâria, 
pe care romanulu o-au ajutatu in tempuri grele, 
in tempuri viforâse 8i pline de nevoi; âr’ acea 
națiune, dreptu resplata, i-a insultata vechi’a fala, 
’lu-a despoiatu de drepturile umane, ’lu-a împilata 
despretiuindulu mai multu câ pe unu animalu si 
in urm’a vita sa-i rapea^ca si limb’a, celu mai 
pretiosu tesauru alu vietiei unei națiuni; tâte aceste 
dicu, se ar’ pota face fora intrebuiutiarea istoriei 
lui Moldovanu. Dâca ar’ vrâ cineva se arete elevi
loru, ca tâte relele ce le a suferitu romanulu se 
tragu numai dela unguri ? nu are lipsa de istoria 
aceea —• ci ar’ trebuf numai se interpreteze din 
cărțile d vâstre tâte institutiunile ce au tientitu 
totudeaun'a a despoia pe poporulu romanu de drep
turi, de libertate si prin aceea de cultur’a si feri
cirea lui. — Au nu ati denegatu patri’a romanului 
chiaru prin lege si ’lu a-ti numitu numai de su
feritu iu tiâra pentru folosulu ei ? In evangeliulu 
acela dr. alu d vâstre sta: „Noha az olâh nemzet 
propter bonum publicum admitaltatott ez hazâban, 
mindazâltal nem vevdn eszâben âllapotjânak ala- 
csony voltât". (A. C. I. 9.) Ore la ce au tientitu 
legile acelea? — La aceea, câ se stdrga personali
tatea natiunei romane; si apoi câ se nimicâsca si 
cea mai de pre urma radia de libertate, le rapesce 
totu prin lege si mțjlâcele traiului vietiei, dandui

ioutati diverse.
Deva si 6r’ Deva. Ce onâre pentru densa! 

Faimosulu „Kelet“ din 19 Ian. descriindu lucră
rile comitetului administrativu din comitatulu Hu- 
nedârei, tienutu iu 12 Ian., face eirasi cunoscuta 
rol’a faimâsa jocata de ilustrulu si bine cunoscutulu 
domnu inspectoru Răthy Lajos, care cu aedsta oca- 
siune isi propusese a spala pe dn. advocata Sigism. 
Borlea fara sapunu, pentru revelatiunile făcute de 
acesta domnu in diet’a Ungariei. După dn. Râthy 
Lajos, funcționarii romanesci in fostnlu comitatu 
alu Zarandului n’au înaintata mai nimicu (??) in- 
vetiamentulu, din contra funcționarii inagiari in 
comitatulu Hunedârei au făcuta minuni pe terenulu 
acesta, că dela 1873 incâce (insemnati bine anulu) 
numerulu scâleloru si alu docentiloru s’a inmultitu 
cu 116°/0 ; scâleloru romanesci li s’au datu sub- 
ventiuni dela stătu, cumu si recuiaite scolastice 
(da, din sum’a castigata prin loteria inca din dilele 
ministrului br. Oetves, asia dara din pung’a totu- 
roru). In fine marele patriotu Râthy asigura pe 
lume si pe tiâra, că mulțime de comune au ceruta 
si mai ceru mereu, câ se li se db scâle magiare, 
eh de buna voi’a loru, nesilite de nimeni. Asia 
dâra scâlele din celu mai mare comitatu alu Tran
silvaniei le făcu romaniloru numai funcționarii 
magiari ? Atunci din acelu reportu, preste mesura 
„authenticu", urmâdia după logic’a cea mai firâsca 
din lume, că dnii protopopi romanesci de ambele 
confessiuni si cu parochii comuneloru romanesci, 
in sfer’a instructiunei poporului ar’ fi totu atatea 
u u 1 i t a t i, sâu in casulu celu mai bunu, m a- 
chine ale solgabirailoru si inspectoriloru. Ur
mâdia si mai multu: că chiaru ordinariatele re
spective nu ar’ mai avâ nici o auctoritate si nici 
o influintia la poporanii loru, dâca densele — se

intielege după reportulu ilustrului inspectoru — 
sunt silite a lașa infiintiarea de scâle confessionali 
cu totulu in grij’a stagabirailoru.

In adeveru, noue inca ni se pare, că pe acolo 
de cătra Banatu si „Tyimnysiâr’a*  nu pâte se fia 
tocma lucru curatu. Mai de multu, candu caleto- 
riamu in părțile acelea, ne aducemu aminte, că 
intrebamu pe cate unu protopopu rumenu la facia: 
„Audiu, că comun’a ceea colea are preste 150 de 
familie si nici umbra de scâla. Cumu se pâte 
acâsta după atatea porunci ?“ — „Se pâte prea 
bine Gospodine, blagorodnice, că dâca’i silesci, in- 
data ’ti amerintia cu trecere Ia „unatie“. (Una 
tie). — Mergeai mai departe. „Ce este Reveren- 
dissime, nici aici in orasiu nu aveți scâla ?“ „Oh 
amantissime, clarissime, zelosissime domine, dâca 
cumu le vorbesci de scâla, se lauda că voru trece 
âra la pravoslavie (in drâpt’a, la viie). Acuma 
dara nici la unatie nici la pravoslavie, ci cu totulu 
airea. Unde ?

Precandu scriamu acestea, dea că ne pica in 
mana urmatoriulu descantecu :

Dascalenciulu cu magyarca
Jâca ’n Dev’a si ’n Branisca.
Ieniceri copii de lele, 
Ascultați vorbele mele: 
Se vorbiți cumu place mie, 
Si’mi treceti la calvinie.
Ast’a place Gospodine si Blagorodnice, Aman

tissime si Clarissime ?
— (f Ioane Fratila,) theologu absolutu, 

după unu morbu greu de idropica, ce l’a torturatu 
mai bine de 6 luni, ’si dede sufletulu celu nobilu 
in man’a creatorelui in 28 Dec. 1876. — In semnu 
de reconoscientia “pentru intim’a amiciția ce o a 
pastrata facia de mene, vinu, câ din multele da- 
torintie, ce le am facia cu spiritulu lui departatu 
acumu de mine, si cari datorintie le voiu impleni 
totudeauna, cu o anima curata demna de a lui, 
vinu se auuciu fostiloru lui cunoscuti si colegi de- 
partarea-i din mediuloculu nostru, din acestu teatru, 
unde adeseori celi rei tienu loculu primu. Din 
parte-mi adaugu numai atata: Dute umbra amiea, 
dute liniscitu catra loculu de fericire, care-su se- 
curu, ca l-ai dobândita prin nemacularea sufletului 
teu, ce te-a caracterisatu mai multu, priu virtutea 
si pietatea ta de modelu aici pre pamentu, ce te-a 
incununatu in modu solemuu, prin nobleti’a, iubi
rea si constaqti’a, ce o ai aretatu totudeaun’a si 
cari te-au facutu se fii celu mai iubitu de con- 
școlarii tei, mergi si te liniscesce, umbra amica, 
ca ti-ai impleuitn missiunea; te-ai aratatu multia- 
mitoriu lui D-dieu pentru talentata teu celu fro- 
mosu, cu care te-a incununatu, intrebuintiandu-ta 
spre totu, ce a fostu placutu tai D-dieu, onositu, 
dreptu jacia cu âmenii; — mergi, dicu, nu voiu 
se te mai opacescu, mergi si visâza in fericire, si 
eu me juru, ca spiritulu teu va fi porurea iu- 
aintea mea. Patriotulu lui.

(Despre consiliu lu celu mare tur
ce seu) aflamu in „Diurnalulu de Goloui’a*  urma- 
târiele detaiuri: „Consiliata erâ compusu din vr’o 
200 de demnitari mari si notabili. Pentru respin
gerea propuneriloru conferintiei au vorbita fostuta 
mare viziru, care dechiară, ca acceptarea aceloru 
propuneri este identica cu sinuciderea Turciei, după 
aceea vorbi Savfet pasi’a, Mahrnud pasi’a, episcpoulu 
armeano-catholicu si mai infocatu câ toti represen- 
tantele rabbinatului, care asecură, ca judanii ’si 
voru sacrifică avere si simge pentru Turci’a. Vor
birile acestoru demnitari fura insocite de strigăte 
“hurra,“ si turcii începură a versâ lacrime de en- 
tusiasmu.“

(Deputatiunea studentiloru maghi
ari) s’a intorsu din Constantinopole incarcata de 
decoratiuui. Sziics si Lukâcs au capetatu ordinulu 
Medsidie cl. a trei’a, Soos același ordinulu cl. a 
patr’a, âra ceilalți toti clasea. a cincia. Totu in 
tempulu acest’a a capetatu si contele Iosifu Zichy, 
feciorulu ambassadorelui austro-maghiaru in Con- 
8tantinopole, ordinulu Medsidie classe prima, care 
se da numai la membri din case domnitârie. — 
Fiindu vorb’a despre deputatiunea studentiloru ma
ghiari, nu va fi fora interesa a inregistrâ aici ceea^ce 
aflamu in diariulu „Pester Lloyd*,  caruia cu datulu 
dela 24 Ian. i se scrie din Bucuresci urmatâriele: 
„Eri se respandise faim’a aici, ca deputatiunea 
studentiloru maghiari se va intârce acasa preste 
Bucuresci. Pe basea acestei faime se începu indata 
o agitațiune febrile, spre a se arangiâ o demon- 
stratiune contra loru. La or’a sosirei trenului se 
adunasera sute de âmeni la gara, unii provediuti 
cu pâme putrede, alții cu alte proiectile, destinate 
pe sbm’a deputatiloru maghiari. Din fericire inse



deputății n’au sositu. Inse o alta deputatiune a 
coloniei maghiare de aici, vediendu acăst’a se duse 
la consulatu si-lu rogă, că se intrevina la guvernu 
in favărea deputatiloru caletori. Viceconsululu Bu- 
riân, respunse ca va provocă pe guvernu se im- 
pedece ori-ce demonstratiune*.  — Ni-ar fi placutu 
se se fi intemplatu, că deputății studentiloru ma
ghiari se vina prin Bucuresci numai că se fi ve- 
diutu, ce ar fi ajutatu provocarea aceea a 
vice-consulului, cu care se lauda judanulu cores- 
pondinte.

(Def raudare.) „Gazeta de Timisiăra*  co
munica, ca supremulu inspectoru scolariu alu comi
tatului Borsiodu a defraudatu hani publici, salarie 
si stipendie de ale invetiatoriloru in suma de 
2000 fi. si la cercetare a dechiaratu, ca dinsulu 
n’a defraudatu, ci numai a imprumutatu acești bani, 
cari se răga a i se subtrage din salariu in rate 
lunarie; inse cu tăte aceste s’a intentatu contra 
lui procesau criminalu.

(Literariu,) In Prag’a au aparutu de cu- 
rendu o brosiura intitulata „Imperiulu danubianu*  
de Aug. Renehr, care se ocupa cu monarchi’a au
striaca in faci’a unui resbelu cu Russi’a. Din a- 
căsta brosiura reproducemu aci urmatoriele passagie: 
„Ungurulu orbitu prin aparinti’a unei partite com
pacte, visădia, ca patri’a sa se afla pe o insula in 
marea lumei si nu vede, ca propagand’a slava bate 
la usia, ca romanii gravităza catra unu stătu 
vecinu său mai bine disu, sunt atrași de acel’a, ca 
serbii sunt aprăpe de a se rescolâ, croații inca 
nu voru avă ce face, decatu a se alatură la miș
carea de pe peninsui'a balcanica, ăra slavacii inca 
se voru deșteptă cu ajutoriulu cehiloru, cari totu- 
deun’a sunt conscii de ceea ce voiescu si ce făcu. 
. . . Dăca se va validită fantom’a panslavismului 
si dăca Russi’a ’si va estinde poterea in Europ’a, 
atunci numai Ungari’a este mam’a aceloru eveni
mente, inse de securu va fi sfasiata de catra copiii 
sei.*  Auctorele admitendu apoi eventualitatea unui 
resbelu intre Anstri’a si Russi’a dice, ca Austri’a 
va trebui se părda in totu casulu, dăca nu va avă 
pe partea sa pe Germani’a.

— (Scandalu in teatru.) Cetimu in 
unele foi din Romani’», ca intr’una din serele 
lunei lui Ianuariu a. c. s’a intemplatu in teatrulu 
celu mare din Bucuresci unu scandalu. Aveă se 
j6ce betranulu artistu Millo, care anunciase intre 
altele si o piesa noua intitulata „Haine vechi si 
sdrentie politice." Acăsta piesa năua a atrasu unu 
publicu numerosu la teatru, cu atatu mai vertosu, 
fiindu-ca avea s’o jăce Millo, care acum prea raru 
se ivesce pe scen’a teatrului celui mare, deărace 
acel’a este arondata de Francheții pentru oper’a 
italiana, si de artiatulu romana Pascali, Candu 
veni inse la rondu acăsta piesa, cortin’a nu se re- 
dică pana ce la insistinti’a publicului impacientu 
se ivi pe scena intendantulu teatrului si anunciă, 
ca comitetulu teatralu a opritu representarea a- 
cestei piese. Caus’a oprirei se dice a fi, ca pies’a 
lovesce fora crutiare in ămanii politici din partit’a 
conservativa său alba. Anunciulu, ca comitetulu I 
teatreloru a opritu jocarea asestei piese, a irritatu 
publiculu, incatu multi dintre juni săriră preste 
orchestru pe scena spre a sili pe Millo, că se 
jăce pies’a, inse intr’aceste se stinse si lampele din 
sala prin incuiarea robinetului dela gaze. Tumul- 
tulu deveni mare pana ce in fine se mai linisci 
prin infacisiarea lui Millo, care, deși la pucina ra
dia de lumina, totuși jocă pies’a sdrenteloru poli
tice. — Acestu incidentu a formatu apoi obiectulu 
unei interpellatiuni catra ministrulu de instrucțiune 
publica in camera, care dechiră, ca d-sa n’a opritu 
jocarea acelei piese. Dlu primu ministru inca a 
observatu, ca deși nu consemte, că teatrulu se de
vină o măciucă politica, totuși trebuiă se se lase 
că se se jăce pies’a, dăca oprirea nu s’a facutu 
mai înainte de deschiderea teatrului. — In urm’a 
esplicatiuniloru date de miniștri, camer’a închise 
discussiuna, avendu deplima încredere, ca se va 
da satisfacere libertatiloru publice si constituționale 
lovite.

pure din gur’a perirei, aoeluia, care prin vorbele 
sale dulci, mangaia si imbarbatăza sufletele despe
rate, acelui’a înainte caruia trebue se se rusinăze 
malițioșii invidioșii cu unu cuventu toti aceiia, ce 
portu pe capu-le coron’a nimicirei, împletită din 
viperile veninăse smulse de pe capulu furieloru in
fernale : ambițiunea, avariti’a si invidi’a si cari 
suntu că si o usia, prin care navalescu calamitatile 
asupr’a omenimei, si pe cari mai curendu său mai 
tardiu trebue ae-i ajunga blastemulu si urgi’a ce
riului, resplata fientieloru ingrate, aceluia, care in 
urm’a fapteloru sale nobile ce le-a facutu păte es- 
clamă liniscitu si plinu de bucuria cu poetulu 
latinu :

Exegi monumentum aere perennius etc. 
acelui’a, despre care păte dice unulu fia care con- 
scientiosu cu S. Ioanu: „Sciu faptele lui, iubirea, 
credinti'a, constanti’a si faptele lui cele mai de pre 
urma au se fia mai mari că cele prime, aceluia, 
despre care se păte dice cu s. Chrisostomu: ca 
demnu e se traiăsca veneratu de toti, că unulu ce 
nu traiăsce numai pentru sene, venimu — dicu — 
se multiumimu Escelentiei sale domnului raetro- 
p o 1 i t u si tata seraciloru, pentru ajutoriulu datu 
in mai multe respecte — ne mai inairandule aici 
— atatu paua fratele nostru a fostu pre patulu 
doreriloru, catu si după îngroparea aceluia, pla- 
tindu tăte datoriele făcute cu procurarea vestmente- 
loru lui necesarie, si a medicamenteloru consemnate 
de elu in tempu de mai bine de unu jumetate anu; 
fapta pentru noi, care securu-si va luă resplat’a in 
ceriu, dă, pentru ca rogatiunile năstre curate, voru 
duce astfeliu de fapta chiar’ inainteă tronului di- 
vinu, stringundu-ne pre noi 4 nefericiți inocenți de 
pe la usiele ămeniloru, chiar’ acumu in tempu de 
ărna. Ti multiamimu Escelentia părinte bunu pen
tru tăte ajutoriele, ce le-ai intensu năua, celoru 
amenintiati de o ruinare totala; noi alta resplata 
nu-ti potemu dă, decatu ca in tăte rogatiunile 
năstre vomu roga ferbente pre acela, care a con- 
dusu pe unu Moise prin marea roșia, că asemenea 
se te conducă pe tăte calile acestui teatru inmensu, 
roga-vomu pre acel’a ce a datu unui Iosua cora- 
giuiu, că cu o mana de ămeni se invinga o căta 
turbata de „Amalechiti“ ; rogalu-vomu — dicu — 
se-ti dă potere că se invingi tăte obstaculele, ce tl 
voru stă inainte, se poți infrontâ tote marsieviele 
ămeniloru stricați; — ’lu vomu rogâ In urma, ca 
se-ti dă o viatia lunga si fericita, că astfeliu ce 
fii spre marirea poporului tie incredintiatu.

Patriotulu defunctului.
B 1 a si u , 25 Ianuariu 1877.

La Taborszky si Parsch (Musika- 
lienhandlung) in Budapest’a au mai aparutu urma- 
tăriele piese:

1. Suite unguresci pentru piauo cu patru 
mani in 4 caiete, unulu cu 1 fl., complete cu 3 fl., 
de Henri Gobbi.

2. Dans la Clairiăre, Valse de Philippe 
Fahrbach jun., pentru piano 80 cr. si pentru voce 
cu acompagnare de piano 1 fl.

3. Circus polka repede de Philippe Fahr
bach cu 50 cr.

4. In der Morgenrăthe, marsch de F. 
Fahrbach cu 60 cr.

5. Kammeier polca francais de Wilh. Rosen- 
zweig cu 50 cr.

6. Katzer marsch pentru piano, de Carlu 
Rohrbacher cu 60 cr.

7. Lesz ha lesz polca francais de Ellen- 
bogen Adolf cu 50 cr.

8. Torok indulă marsiu de F. F. cu 60 
cruceri.

9. Csărdâs de Tisza Aladâr. Nem iitik a! 
jogâszt âgyon, — Huli. Balat. kozepău, — Csăk, i 
csăk, csăk, jaj be ădes csăk.

10. Văkony haja van a piros almânak, — 
Kerek az ăn kalapom etc. etc.

Mai nou. 

guspenso inca vr’o cinci ani, pre' care tempu se se 
inchiaie cu banc’a naționale austriaca unu pactu 
provisoriu.

Pravuiu Seidlitz
din’

stabilimentul!! lui Moli.

Acestu pravu numai atunci este 
g-en.XLin.ia., candu se va vede, ca pre otichett’a fia- 
carei cuthie este impriinatu vulturulu si lirm’a mea.

Prin sentintie penale judecatoresci s’a constatatu de 
repetite ori falsificarea firmei si a mareei mele scutitorie ; 
pentru aceea admoniezu si făcu atentu pe onor, publicu, că 
se se feresca de a cumperâ asemeni falsificatiuni, cari suntu 
preparate cu scopu de a insielă.

Pretiulu unei cuthioi’e originale sigilate este
1 fl. v. a.

Se afla genuinu la firmele însemnate mai la vale cu x.

Rachiu de trevere (drojtle)
destilatu cu sare. (Frauzbranutwein).

Acest’a este medicamentulu celu mai siguru si de mai 
mare incredere, mediculu propriu intru ajutoriulu omenimei 
suferinde la totu feliulu de inflamatiuui interne si esterne, 
contra celoru mai multe morburi, vulnerari de tbta natur’a, 
contra dorerei de capu, de urechi si de dinți, contra vete- 
mariloru vechi si a raneloru deschise, contra racului, a 
aprinderiloru, a ochiloru inflamați, contra asia numiteloru 
pocituri seu intiepenituri, candu in urm’a unei receli unu 
membru alu corpului nu se mai pote mișcă, cu unu cuventu 
contra morburiloru si vetemariloru de tota natur’a.
Se capota in buteliăre dimpreună cu instrucțiunea 
necessaria spre a se potă folosi cu 80 cr. val. a.

Genuinu numai la firmele insemnate cu t.

SJntura de nesce
de

ZMi- Krolm. «Se O o mp. 
in Bergen (Norvegi’a).

Acesta untura este unic’a, care intre tăte sortele si 
calitatile de untura, ce obvinu in comerciu, este mai potri
vita spre scopuri de medicina.
Pretiulu unei butelie dimpreună cu instrucțiunea 

necessaria 1 fl. v. a.

Genuina la firmele insemnate cu *.
A. Moli Tuchlauben, aprope de Bazaru, 

in. VierTa.

țvr'vcj• Brasiovu: (xf*)  Eduard Fabick, 
jJUkSlLC. apothecariu; (x*)  Ferdinand Jekelius; 

apothecariu; (xj-) S. P. Mailatu; (x) Demeter Eremia’ 
(x) Ed. Kugler, apothec.; Bistritia: (x) Carolu Lang; 
apothecariu ; Dev’a : (x) Greg. L e n g y e 1, apothecariu , 
Beesiu: (xj*)  Sam. Kremer; Sant-Martinu: (x) Ed. 
Fischer, apoth.; Alb’a-Iuli’a: (xf) Jul. Frohlich, apo
thecariu; Sibiiu: (xț) c. Muller, apoth.; (x*)  Friederic; 
Thallmayer; (x*)  F. A. Reissenberger; Uior’a: (x) 
Al. C. Ujvăry, apothecariu; Tergulu-Mureslului: (x) 
M. Bucher; JLJLi’a mvresiana. (x) C. Hoffinger, apo
thecariu; Mediasiu: (xf) J. F. Guggenberger; S. 8a- 
besill: (x) J. C. Reinhardt, apoihecariu; Petrosieni: 
(x) G. Gerbert, apothecariu; Rupea (Conalmu): (x) Ere- 
dii lui Sam. Nagelschiaidt, apoth.; Sighisiăra: (x) 

(13) Josifu B. Teutsch.

Siropu Pagliano, X
ca are efectulu de a curați sângele, 1 flacon 1 fl.; 
una ladutia cu 12 flacone se tramite franco cu avisu 
postalu, priminduse 10 fl.

A. MOLL, c. r. liferante Curții Vien’a, 
Tuchlauben Nr. 9.

©wrssarile

Hlnltiamita publica.
Copii fora tata, fora mama si frați ai defunc

tului teologu absolutu Ioane Fratila venimu 
prin subscriaulu a aduce publica multiamita aceluia, 
care prin banatatea si indurarea s’a scapă sufletele

— Diariului „Kelet Năpe“ i se comunica dela 
Vien’a, ca capitulatiunea lui Tisza este bine pri
mita. Pertractările se tienu numai că se se acopere 
rușinea, ce are se urmeze după acăsta capitulatiune. 
Dlu Tisza ar’ fi primitu dejâ propunerea guvernu
lui austriacu, că cestiunea bancei se se lase in

la bursa in 3 Eebruariu 1877 stă asia •
Galbini împărătesei — — 5 fl. 79 cr v. a,
Napoleoni — — — 9 » 76’L » »
Augsburg — — — 114 „ 80 » »
Londonu — — — 122 ,, 20 » »
Imprumutulu nationalu — 68 „ 95 » M
Obligațiile metalice vechi de 5°/0 63 „ 55 w n

Redactoru respundietoriu si Editoru

UC0BU MUBBSIANU.
Editiunea: Cu tipariulu lui

IOANE GOTT si fiiu HENKICU.


