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Demonstrațiunile politice 
au luatu in sinulu natiunei maghiare proportiuni 
asia de mari, in catu ele trasera asupra-le aten
țiunea Europei. Cu totu dreptulu ; din causa ca 
cele mai multe din ele au unu caracteru provoca- 
toriu, hostile, prin urmare f6rta periculosu. Avemu 
99 de cause, că se trecemu si noi prin revista 
celu pucinu pe cele mai pregnante din trensele, 
adeca pe acele, care suntu de natura de a irrita 
pe alte staturi si capete incoronate si a le provoca 
la repressalii energiăse, cumu si de acele, care 
atingu chiaru persân’a monarchului nostru. Ceea ce 
bate mai tare la ochi este, că acele manifestiuni 
de ura si hostilitate pana acuma nu au fostu pe
depsite de locu, decatu celu multu au fostu mustrati 
auel\h loru, după ce le-au commisu pe de intre- 
gulu, său incai pe diumetate.

Ve aduceți aminte că in a. 1868 eră se 
arunce in temnitia pe cei mai multi blasiani si cu 
ei pe canoniculu prepositu nonagenariu Vas. Ratiu, 
care de greutatea aniloru eră si surdu. Protestulu 
acelei mesure tiranice eră că tenerimea cu ocasiu- 
nea maialeloru serbase diu’a de 3/15 Maiu 1848. 
Sciti că si in anulu trecutu amerintiara blasiani- 
loru cu închiderea scăleloru totu din caus'a aceea, 
de si studenții avea la mana permissiunea data de 
subprefectu. Cunâsceti că tricolârea transil
vana galbinu-rosiu-venetu este oprita. Ati vediutu 
că mai de curendu au datu porunca archiereiloru 
romanesci, că se cutedie a infrunta pe cieruri si 
pe t6ta inteligenti’a romandsca si a infera pe frun
tașii natiunei romanesci de agitatori in contra sta
tului. Mai in scurtu le sciti t6te si ddra mai multu 
decatu noi.

In acelasiu timpu ce se intemplă in Ungari’a, 
in unele parti ale Transilvaniei si mai alesu in 
capitala 1

Se făcu demonstratiuni la aniversari’a gene- 
rariloru spendiurati in Octobre 1849 la Aradu, cu 
scopu invederatu de a infrunta pe cercurile cele 
mai inalte din Vien’a.

Se arestddia in capital’a Ungariei oficiari ru- 
sesci, cu scopu de a bate nasulu imperatului Ru
siei. Se inicenddia peregrinări si cantari de lauda 
la „santulu*  Ghiul-Baba.

Damele făcu scame si colecte numai pentru 
turcii răniți, ca-ci alti luptători pentru ele nu 
trecu de dmeni.

Studenții sunt suferiti a calcă tdte regulamen
tele academice si a face demonstratiuni politice la 
consululu turcescu. Mai iardiu aceloru stud. li se 
permite a calea de nou legile academice, a parași 
prelegerile că se alerge la Constantinopole cu sa- 
biia de on6re pentru Abdul Kerim pasia turcescu, 
dâra renegatu bulgaru.

Un’a din cele mai mari comune urbane adeca 
Czeglăd, pentru că se faca in mani’a monarchului 
alege deputatu in unanimitate pe celu mai cum
plita inemicu alu lui, adeca pe Ludovicu Kossuth, 
indata apoi tramite deputatiune numerăsa la Itali’a 
că se-lu chiame acasa. Acea deputatiune ajunse 
dela Czegldd in capitala, i-se jdea pro forma una 
mica comedia politiendsca, este inse suferita că se 
continue calea sa in frunte chiaru cu primariulu 
(Biirgermeister) dela Czegldd si cu pop’a Doboș. 
Acelu popa calvinescu fanaticu, care si-a părăsita 
biaeric’a pentru fantasii politice unguresci, alesu 

de oratoru alu deputatiunei, tiene unu discursu 
catra Kossuth, in care i-lu tractădia că pe guber- 
natorulu tierei, că pe uniculu salvatoru alu ei si 
alu maghiariloru, ceea ce insemna curata atata, că 
si cumu ar’ dice, că nu mai avemu nici-o încre
dere in rege. Doboș inse si sut’a de deputati mer- 
sera si mai departe, ca-ci in discursulu loru catra 
Kossuth insultară amaru pe confratele si pe 
celu mai bunu amicu alu Maiestatiei Sale impera
tului, regelui si mare principe alu nostru, adeca 
pe Maiestatea Sa imperatulu toturoru Russiiloru 
dicundu, că este unu Sardanapalu, carele se tava- 
lesce la Mocscu’a in desfrenariăra ei, maghiarii 
sunt convinși, că indata-ce va veni Kossuth acasa, 
imperatulu Russiei si t6ta poterea sa se va sfarma, 
ceea ce pe romanesce curatu semnifica atata, că 
ddca va veni Kossuth, va trage ăra t6ta poterea 
la sine.

Pre candu scriemu aceste, vedemu totuodata 
din diariele capitalei unguresci, că in fine politi’a 
luă mesuri in contra continuarei demonstratiuni- 
loru, asemenea si senatulu academicu alu univer- 
sitatiei facia cu deputatiunea studentiloru, cari 
plecandu dela Constantinopole in 26 Aprile, apu
cați de furtuna teribile in caletori’a spre Varn’a, 
neputendu intra in portu, fusera aruncați in marea 
larga, se mai aprinse ceva si in laintrulu corăbiei, 
in catu fusera necessitati a se intdree la Constan
tinopole de trei ori, scapandu de innecare si ar
dere că prin urechile acului.

Mesurile politianesci luate mai multu numai 
de rușinea Europei si in urmarea seridseloru ob- 
servatiuni venite dela Vien’a, spre a inpedeca de- 
monstratiunile la intdreerea deputatiuniloru, nu mai 
potu ascunde intru nimicu tendentiele revolutionarie. 
Portarea fanaticiloru din Ungari’a si Transilvanii 
nu mai lașa nici-o indoidla, că ei s’au desbinatu 
de catra societatea europdna si s’au facutu mai 
turci decatu turcii. Ei au invrasmasitu pe popdrele 
slave, anume,pe bohemi, pe croati si șerbi, apoi 
pe ruși totudeauna. Asprele înfruntări aruncate in 
siedinti’a din 31 Ian. a camerei deputatiloru in 
faci’a ministrului Tisza de catra deputății Kossu- 
thiani revoluționari Helfi, Madarăsz, Ndmeth, a- 
plaudati de opositiune, confirma deplinu asertiu- 
tiunea ndstra.

Nimicu mai interessantu si mai caracteristicu 
pentru scdl’a politica dela Dobritienu, decatu candu 
Helfi rapedf asupra ministrului unele că acestea : 
In 15 Martiu 1872, care este aniversari’a revolu- 
tiunei dela 1848, acesta Tisza in calitatea sa de 
presiedinte alu opositiunei, s’a pusu in fruntea câ
torva mii de dmeni si luandu-se cu ei pe stratele 
capitalei sbierâ catu potea „Eljen Kossuth!“ dra 
săra s’au luatu cu tortie aprinse pe lini’a Dunărei 
in faci a residentiei, pentru că se vedia si regele 
si se audia cumu striga ei „tâljen Kossuth*.  După 
aceea Kossuthianii detera unu bancheta totu cu 
Tisza in capulu mesei, si tramisera lui Kossuth 
unu telegramu enthusiasticu. Atunci ministrulu de 
interne, care eră, nu a impedecatu pe nimeni si 
nici pe Tisza, că se glorifice pe Kossuth si se 
J6ce comedi’a intrdga. Acumu inse Tisza că mi
nistru tractddia pe adoratorii lui Kossuth că pe 
nisce bandiți (rablâbanda), adeca tiranesce. Helfi 
isi esplica asestu lucru asia, că acuma, de candu 
ajunse Tisza la potere, ei este frica, că nu cum-va 

Kossuth se se intârca in patri’a sa. De alta parte 
adauge Helfi, lui Tisza ’iar*  placd se se intemple 
undeva in tidra unu picu de rebeliune, că se o 
păta sugruma, si asia se se rehabilitadie in opini- 
unea si grati’a partitei sale, pe care o perdîi in 
urm’a nefereciteloru negotiatiuni cu austriacii; in 
acelu casu elu pdte că ar’ trece de salvatorulu 
tierei etc.

Si acești 6meni inca mai au fruntea de a 
caută p’intre romani agitatori, trădători de patria 
si de tronu. Ei nefericitii inca totu mai credu, că 
voru fi in stare de a sugruma si innadusl cuge
tele, ideile, convicțiunile, vointiele popdraloru prin 
mesuri terroristice. Intr’aceea cu respecta la mesu
rile politianesci, recente, posthume luate in capitala, 
semena că mai e si unu misteriu la midiulocu, 
care se va revela mai tardiu.

96 Inuu^rlu, aniversari’a inortiei 
lui Fr. Deâk

s’a serbatu in capital’a Ungariei cu mare pompa, 
care afla imitatori si in alte cetati. Unii oratori 
ei făcură apotheosa (deificare) că unui semidieu; 
nu s’au aflata inse nici unulu care se cutedie a’i 
deduce originea din Scithi’a. Cu aedsta ocasiune 
cateva diarie maghiare publicară mai multe peri- 
cope si trasuri caracteristice din vidti’a repausatu- 
lui. „Betran’a*  Gazeta inca ’si aduce aminte de 
un’a tocma din anulu, in care înainte de revolu- 
tiunea universale se făcuseră legile cele terroristice 
spre omorirea nationalitatiloru, adeca 1843. Ve
demu că o inprospetara si alții; ea va interessa 
si pe lectorii noștri, că-ci din aceea voru vedă, 
ce semnificatiune au in Ungari’a frasele „opiniune 
publica*,  vocea poporului si ce valăre p6te avă la 
classe de dmeni semi-barbari aceea ce se dicea in 
Roma vechia Aura popularis, favârea poporului, 
pre catu timpu cineva se afla in viătia.

Cornițele Stefanu Szdcheni, carele in vreo diece 
ani trecuti pana in a. 1843 deșteptase celu pucinu 
pe intelligenti’a magiara din marea sa indolentia 
si amorțire, in acesta anu eră si cadiutu cu totulu 
in „opiniunea publica*  si „vocea poporului*,  adeca 
demagogii guralivi si studenții usiorei ilu decla
rase de „tradatoriu*.  Deăk si Kossuth trecea de 
stele dela Betlehem. Dera Deâk, care studiase si 
pana atunci mai multe cestiuni cu sânge rece 8i 
din fundamentu, propusese intre altele si supunerea 
cla8seloru privilegiate la contributiune, la „biru*.  
Acea propunere a sa deșteptă una din tartanele 
cele mai furiăse preste t6ta Ungari’a. Pana in acelu 
anu Deăk totudeauna mergea la dieta că deputatu 
alesu din comitatulu Zala, in care ’si avea mosii’a 
sa Kdhida. Din 52 de comitate, in care era in- 
partita pe atunci Ungari’a, pucine au remasu, in 
care se nu se fia intemplatu parte batai cumplite, 
parte si omoruri prin cercurile electorali. însemnați 
bine, ca pe atunci in comitate numai nobilimea se 
bucură de dreptulu electorale, prin urmare numai 
nemeșii (boierii) se macelâ unii pe alții că ferele 
selbatice, cu săbii, cu baltage, securi, furci de feru, 
si se împușcă. Din tdte inse, scenele cele mai do- 
rerdse s’au intemplatu pe la inceputulu lunei Aprile 
aceluiași anu in cerculu electorale alu lui Deâk. 
Era in acelasiu unu sojgabirau (subprefectu) anume 
Forintos Gybrgy, unulu din hoții cei mai periculoși 
si tiranu spurcata, care se află tocma sub cerce
tare criminale, dâra pe picioru liberu. Acelu tal- 
chariu se adressa catra mulțimea cea mare a ne- 
mesiloru cu una proclamatiune bombastica si plina 
de minciuni, in care le dicea, ca ddca se va face 
pe voi’a lui Deâk si a partitei sale, atunci va fi 
vai de ei, ca voru fi supusi la t6te birurile, dra 
cei mici si cei seraci, carii n’au venitu de 200 fl. 



său mosiia de 500 j ugere, isi voru perde dreptulu 
electorale; la cei ce nu voru plăti, li se va pune 
averea Ia toba, mojicii voru alege deputati la dieta, 
carii ne voru lipsi de drepturile năstre câștigate 
cu sânge si ne voru omorî naționalitatea nâstra 
etc. etc. Acea proclamatiune de charlatanu inpar- 
tita pe la toti nemeșii aduse pe gl6te in atata 
furia, catu in 3 Aprile trecîindu pe la părt’a lui 
Franciscu Deâk trasera cu puscile asupra casei lui, 
dupace vediura ca nu potu intra câ se lu omdre. 
In 4 Aprile se tienh adunarea, in care năvăliră 
patru sute de nemeși sărăntoci armați toti cu pi- 
stole si deciși câ la unu semnu datu de Forintos 
Gybrgy se impusce pe toti 6meuii din partit’a pro- 
gressista. Dâra Forintos totu nu avb curagiu câ 
se comande focu, ci mai antaiu se urcă, pe uuu 
scaunu si de acolo citi unu discursu atatu de ne
rușinata si scarnavu, in catu mai multi progres- 
sisti avura curagiulu a-lu intrerupe strigandu’i: 
Szemtelen, gyalâzatos, vastag. pofâju*).  Atunci 
gI6t’a cea barbara nu mai făcu alta decatu sbie- 
randu catu le luâ gur’a, „Nem addzunk" (Nu con- 
tribuimu) părăsiră sal'a si adunarea se sparge, fora 
a verifică instrucțiunile care se dă după vechi’a 
lege la deputati.

*) Nerușinata, scarnavu, obrazu grosu.

La plecare glâtele dra trecură pe la locuinti’a 
lui Deâk, care inse in prevederea reului isi bari
cadase pârt’a si pusese 6meni armați că se o apere. 
In 4 Aprile săr’a glotele ârasi detera navala asu
pra locuintiei lui Deâk si trasera cu puscile, cu 
care ocasiune omorira pe doi sergenți politiani. La 
acâsta se sculara locuitorii orasiului asupra nemesi- 
loru si se facă batali’a formala, in care doi ne
meși remasera morti, 6ra pe siese inși ii duseră 
ta prinsâre. In fine, abia in 5 Aprile se tienh a 
trei’a siedintia mai liniștita, ca-ci nemeșii opincari 
absentara dela ea. Veni si Deâk; i-lu intempinara 
cu Eljen (Vivat) de 13 ori; elu inse eră atatu de 
amaritu in sufletulu seu pentru acea manifestare a 
libertatie' unguresci, in catu renuntia cu cuvente 
cathegorice la onârea de a le fi deputata, si t(îte 
încercările amiciloru, invitări, rogatiițni, provocări 
dela dieta nu mai fusera in stare de a lu face câ 
se partecipe la lucrările aceleia. In acea di i-lu 
vedta adunarea versandu si lacrime de superare. 
Celu care ar’ avă plăcere se afle mai multe de
spre acelu evenimentu, se ia amana diariele din 
Aprile 1843, precumu „Vilâg" (conservativu), 
„Jelenkor" (alu lui Szăcheni), „Pești Hirlap" (alu 
lui Kossuth), cumu si actele dietali, âra unu estrasu, 
inse falsificata, se vede si in „Kbzvelemăny" 
Nr. 28.

Cameră deputatiloru Ungariei.
Kossuth si Cherim pasi’a, respective deputa- 

tiunile unguresci catra acești duoi luceferi ai isto
riei turco-maghiare, continua de a formă celu mai 
interessantu obiecta dela ordinea dilei in stătuta 
ungurescu. Camer’a din Budapest’a, mai vertosiu 
din motivu ca n’a avuta altu ceva de lucru, s’a 
ocupatu in siediuti’a dela 3 Februariu numai si 
numai de acele deputatiuni, cari fura aduse in 
discusiune prin doue interpellatiuni, ale deputa- 
tiloru Helfy si Madarâsz catra ministrulu 
de interne. Din motivele interpellatiuniai tai Helfy 
se p6te convinge ori si cine, ca dlu primu ministru 
de astadi, Tisza Kalmân, a fosta si in fapta trebue 
se fia si astadi celu mai mare aderinte alu lui 
Kossuth.

Ignatiu Helfy ’si introduse interpellatiunea 
prin insirarea mesureloru de rigăre luate de catra 
politi’a capitalei unguresci la intârcerea deputatiunei 
KoBsuthiane si apoi dise, ca nu vorbesce din punctu 
de vedere de partita, ca-ci dăca ar vorbi din acesta 
puncta de vedere, atunci ar’ dori că guvernulu se 
continuie pe calea apucata spre a face se trinmfeze 
programulu partitei independente; inse libertatea 
este unu bunu comunii alu toturor’a, fora diferintia 
de partita, si dsa vrâ se vorbdsca din punctata da 
vedere alu libertății. De vr’o 10 ani incdce s’au 
perondatu in Ungaria vr’o optu ministerie, si in 
acesta tempu s’au ivitu cele mai vehemente lupte 
de principie, inse t6te acele ministerie, ori si catu 
de mare ar fi fosta diferinti’a . de păreri asupra 
principieloru politice, au sciutu se respectedie si 
onoredie libertatea cetatianiloru. “

Ministrulu de interne de astadi, care aprâba 
procederea politiei, in 15 Marte 1872 , precandu 
eră conducatoriu alu partitei din stang'a, chiamase 
mii de cetatieni din provincia la Peet'a, pentru câ 
se faca se resune capitalea de strigatele „Eljen 
Kossuth!" — Conducatoriulu partitei din stang’a 
de atunci, care acum e draconiculu ministru de in
terne, nu se multiumise atunci numai cu atat’a, 
ci propuse, câ mulțimea se mârga de-alungulu 
Dunărei, pentru câ se se vâda din citadel’a regale 
din Bud’a conductulu de tortie si se se auda stri
gatele „Eljen Kossuth!" — ’Săr’a la bancheta s’a 
decisu apoi a se tramite unu telegramu tai Lu- 
dovicu Kossuth si actualulu presiedinte alu camerei 
(G-hyczy), care atunci eră presiedinte alu centrului 
stangu, a luata cu plăcere asuprasi tramiterea te- 
legramului.

Oratorele se vede apoi necessitatu a observa, 
ca dlu primu ministru a tremuratu de eventualitatea 
reintdrcerei lui Kossuth, pentru aceea a voitu se 
arete, ca ce ar fi făcuta, dâca ar fi venita Kossuth 
acasa; inse după ce Kossuth a dechiaratu, ca nu 
vine, atunci mesurele politianesci ale dlui primu 
ministru n’au potutu avă altu scopu, decatu câ se 
se faca placutu in susu, dedrace in josu a perdutu 
terenulu.

După tâte aceste oratorele intrăba, ddca mi- 
nistrulu de interne a avuta cunoscintia despre me
surele ce politi’a pestana le-a luata facia de de- 
putatiunea Kossuthiana, care numai incongiurata 
de panduri si trabanti a potutu trece prin capitale 
ăra unii dintre cetatiani fura aruncați chiaru in 
inchisdre, din causa ca si-au esprimatu liberu pă
rerile si convicțiunile? Ddca ministrulu a avutu 
cunoscintia, său dâca ulteriorminte a aprobata acele 
mesure, atunci prin ce crede dsa a justifică acea 
brutale vetemare a libertății personali si civili, acea 
evidenta calcare de lege si de constitutiune?

Iosifu Madarâsz se plânge asupra dlui 
ministru, fiindu ca a impedecatu pe studenții din 
Pest’a se primâsca pe deputății loru la reinsdrcere 
din Constantinopole. Dâca guvernulu a crediutu, 
ca este crima a da o sabia de ondre tai Abdul r
Cherim, atunci dela inceputu trebuiâ se impedece 
acea deputatiune, care, deși in forma n’a avutu 
mandata dela națiune, inse in fapta ea a fostu 
espressiunea vointiei naționali; ea a sosita in Con
stantinopole tocmai in momentuta, candu poterile 
se întreceau a castigâ amiciti’a Russiei, care in 
numele umanitatii erâ gat’a a începe resbelu contra 
civilisatiunei. — In fine intrdba pe ministru, ddca 
are cunoscintia despre ac» ea, ca politi’a a opritu 
pe studenti de a pregăti deputatiunei loru o pri
mire solemnela la reintdrcere din Constantinopole 
si ddca da, apoi are de cugetu a face se se redice 
unu asemenea interdictu, ce vdtema semtiemintele 
naționali ?

ffîrasiovu in 1877.
Omulu celu popularu alu unguriloru, dlu Tisza, 

care a cugetatu ca va pune lumea la cale indata 
ce va apucă in mana frenele guvernării, a inceputu 
a se deochiâ si steu’a tai se apropia de apunere. 
Nouta pactu dualisticu, pre care se vede nevoita 
a-lu inchiâ, după cumu i dietăza nemții austriaci, 
i-a nimicitu popularitatea in sinulu poporului, dra 
deputatiunile Kossuthiane si Abdul-Cherimiane i-au 
periclitata si pucin’a încredere, ce o mai avea la 
Domnitoriu. Din reportulu de mai la vale se vede 
apriatu, ca chiaru si camer’a mameluciloru sei se 
ocupa siedintie întregi cu cestiuni, prin a caroru 
relevare nu voiesce se ajunga altu scopu, decatu 
la acel'a, de a compromite si discreditâ totu mai 
multu pe falniculu si inganfatulu „sfarimatoriu" 
alu nationalitâtiloru. Nu va trece deci multa tempu 
si credemu a fi puși in positiunea de a dice dlui 
Tisza, ca ddca dsa e acel’a, care amenintiâ cu 
sfarimare națiuni si popdre întregi, atunci ajute-si 
si nu se lase, câ se fia elu sfarimatu de catra 
chiaru creaturele sale.

— Comissiunea centrale a camerei deputati- 
loru maghiari, vediendu ca guvernulu n’are tempu 
si nice plăcere se mai dd camerei de lucru, s’a 
apucatu a prelucrâ unu proiectu de lege pentru 
instituirea judiloru de pace. După acelu proiectu 
pentru comunele rurali voru fi investiți pretorii cu 
competinti’a judiloru de pace, dra in orasie si in 
comunele mari judii de pace voru fi aleși, fora a 
se cere dela dinsii, că se arete ca' au studiele si 
esamenile juridice necessarie. Va se dica judi de 
pace potu se fia atunci chiaru si chirurgii, croi
torii si măiestrii de pantofarfa! Ddca este asiâ, 
apoi mai bine ar’ fi se se aduca spre acestu scopu 
softale turcesci.

— Bandele de hoți si de talhari s’au inmul- 
titu asiâ de tare pe pustele Ungariei, incatu nice 
in poterea dilei nu este omulu siguru de vidtia si 
avere, pentru aceea guvernulu are de cugetu a cere 
dela camera unu creditu suplementariu, cu aju- 
toriulu caruia se ’ pună man'a pe toti bandiții si 
pungașii. Noi nu dubitamu in bun’a intentiune a 
guvernului, inse unele foi maghiare sunt asiâ de 
necredintiâse, incatu afirma, ca nu de hoți si de 
talhari i pasa guvernului, ca-ci scie ca aceia se 
bucura de mari privilegie in tidra, ci i pasa de 
fundulu de dispositiune, care e aprdpe de a secă 
si pe care voiesce a-lu provisionâ prin o asemenea 
apucatura.

— Conferintiele ministriloru in Vien’a n’au 
ajunsu inca la unu resultatu definitiva, inse se- 
asecura, ca mai multe divergintie s’au complauatu, 
incatu astadi s’ar pota Bperâ mai multu câ ori si 
candu iu realisarea noului pactu dualisticu. Dlu 
Tisza după ce a conferita vr’o cateva dile in Vien’a 
cu miniștrii austriaci ei cu representantii bancei 
naționale, s’a intorsu pe sambeta întrecuta acasa 
la Pest’a, câ se pregatasca pe 6menii sei despre 
capitulatiunea eventuale si apoi se se duca ărasi 
la Vien’a. Pentru aceea foile ce traiescu din fon- 
dulu de dispositiune au si inceputn a pregăti te- 
renulu ; ele permitu mai antaiu, ca dăca dlu Tisza 
va tiend mortisiu la pretensiunile sale de pana 
acum, atunci impacatiunea nu se va face si dinsulu 
va trebui se se retraga dela potere; după aceea 
arăta apoi in colorile cele mai negre consecintiele 
funeste pentru patri’a si națiunea maghiara, ce 
voru avă se resulte din retragerea dlui Tisza, asiâ 
incatu mai ca stau s’o spună verde pe facia, ca 
8farimatoriulu Tisza trebuie se remana la potere 
cu ori-ce pretiu. — De pe partea năstra pdte se 
remana primu ministru pana candu va aduce in 
loculu seu pe Kossuth, care a cercatu odata se ne 
sfarime si nu ne-a potutu.

* **
Mai sunt trei septemani si resbelulu turciloru 

cu serbii si Muntenegrinii, cu bosniacii, bulgarii ai 
herzegovinenii are se incâpa de nou, dedrace nego- 
tiatiunile de pace nu promitu nice unu resultatu. 
Serbi’a nu este multiamita cu esplicatiunile date de 
guvernulu turcescu cu privire la garantiele cercute 
pentru sustienerea pacei pre viitoriu, âra Munte- 
negrnlu cere nu numai o regulare a confinieloru, 
pre langa anectarea Suttorinei si a tienutulni Zubci, 
ci cere câ se i se cedeze t6ta Herzegovin’a supe- 
riăra. Pre langa acâst’a nice insurgenții din Bos- 
ni’a ei Herzegovin’a nu voiescu a depune armele, 
cu cari s’au luptatu mai bine de unu anu contra 
semilunei, pana candu nu voru dobândi drepturile 
si libertățile, la cari aspira.

— O scire electrica din Petrupole dela 4 Fe
bruariu comunica, ca depesi’a cercularia a princi
pelui Gorciacoff dechiâra, cumca Russia, mai în
ainte de ce ar luă o positiune definitiva facia de 
Turci’a si in dorinti’a d’a vedă pe poterile euro
pene, ca procedu in intielegere comuna si in fasea 
cea noua a cestiunei orientali, a insarcinatu pe re
presentantii sei, câ se se convingă, ca ce au de 
cugetu se întreprindă guvernele celoru cinci poteri 
mari facia de respingerea propuneriloru conferintiei 
de catra Turci’a, deârace Russi’a nu mai p6te su
portă greutățile aituatiunei actuale. — Totu de a



colo se telegrafeza, ca Gorciacoff s’ar fi esprimatu 
intr’o societate de diplomat!, ca dinsulu considera 
încercările de pace numai câ unu incidentu prepa- 
ratu, după care neaparatu are se urmeze resbelu, 
deârace Russi’a ai-a propusu, că acum ori nice- 
odata se amelioreze si assecure positiunea crestini- 
loru de pe peninsul’a balcanica.

Alte sciri din Russi’a spuuu, ca transporturile 
de trupe catra sudulu imperiului n’au incetatu inca; 
âra despre armat’a de sudu se dice, ca in avant- 
gard'a sa are 15 companie de infanteria de marina 
si siepte companie de matrosi, cari au d’a inlesni 
trecerea armatei presto Dunăre. — In legetura cu 
aceste apoi unii dintre corespondintii, cari totu de- 
aun’a sunt reu informați despre cele ce face gu- 
vernulu romanu, voiescu a sci, ca representantele 
rusescu din Bucuresci s’a intielesu dejâ cu guver- 
nulu romanu pentru eventualitea intrări trupeloru 
russesci in Romani’a cari trupe voru avâ de a se 
mișcă numai prin unele districte, din cari se voru 
departâ trupele romane. Totu ce se va cere pen
tru truppe trebue se se platâsca in bani numerati 
si ori-ce amestecu in sfer’a de activitate a auctori- 
tatiloru romane, este eschisa si interdisa.

— Turcii inca se mișca de-alungulu Dunărei; 
ei totu concentrâza la armata, fortifica fortaretiele 
si le provedu cu tunuri, c-ari pe calea ferata nu 
se potu transportă, deârace sunt prea grele. — 
Spre a spariâ apoi lumea si mai tare, diurnalele 
turcesci se ocupa necontenitu cu numerarea suteloru 
de mii de armata. Asiâ dicu ele, ca corpulu de 
armata dela Dunăre consta din 200,000, celu din 
Serbi’a si Bosni’a din 100,000, la confiniele Gre
ciei 25,000, in Candi’a 10,000 , in Erzerum 
120,000, in Batum 40,000, si in Bagdadu si 
Siri’a 55,000, adeca cu totului totu 600,000 fe- 
tiori, afara de reservisti si voluntari, cari inca nu- 
mera preste 200,000.

II o iu a u i a.
Bucuresci, 4 Februariu n. Situatiunea 

la noi nu se mai schimba; că si cumu conferenti’a 
nu s’ar’ fi tienutu, aceleași îngrijiri domina si ace
leași preparatiuni bellice se continua preste totu. 
Nici chiaru impregiurarea, că cabinetulu DV. isi 
pune de nou aici tâte silintiele, că se instrainedie 
cu totulu pe Romani’a de catra Russi’a, nu este 
ceva neasteptatu pentru noi. Cabinetului dv. nu’i 
va succede nimicu in punctulu'acesta, nici chiaru 
atunci, candu ar’ tienâ aici diplomati multu mai 
simpathici de catu este dn. br. Calice si toti ante- 
cessorii sei pana la br. Eder. Barbatii de stătu ai 
României au pusu de multu in ambele discuri ale 
cumpanei binele câ si reulu ce avuse patri’a nâstra 
pana acumu atatu dela Russi’a, catu si dela Au- 
stri’a, si sciu fârte bine ce au se aștepte pe vii- 
toriu dela un’a câ si dela alfa. D-vâstra cunâsceti 
de multu, că in casulu inevitabile si fatale, candu 
Romani’a ar’ avâ se alâga intre doue rele, celu 
mai micu reu s’ar’ considera câ se faca causa co
muna cu Russi’a. Aci nu avemu se ascundemu 
mîti'a in sacu; ca-ci asia este. Se fiu inse bine 
intielesu: acâsta alegere nefericita i se va impune 
tierei si natiunei numai prin logic’a cruda a fapte- 
loru, in casu candu poterile occidentali si anume 
cele latine, conduse D-dieu mai scie de ce inte
resa©, ne-aru parași si si-ar’ intârce faci’a de catra 
noi, precumu s’a intemplatu de ex. in 1828—9, 
sdu si mai reu, in a, 1806—7, candu Napoleon I 
erâ p’acl se ne venda Russiei pentru alte folâse 
enorme ce așteptă dela Alexandru I. In acelu 
casu classele comerciantiloru si populatiunea satâna 
s’aru declară in favârea Russiei cu parol’a in gura : 
„Muscalii ne-au scapatu de tirani’a turcâsca; totu 
ei ne voru apara si de nemți. *

*) Atatea tunuri avemu, pâte si mai multe; 
partea cea mai mare de sistheme noue; ne lip- 
sesce inse numerulu necessariu de tunuri; de aceea 
dn. ministru mai cere bani pentru doue regimente 
de artileria. Not’a coresp.

Ati potutu vedâ din publicatiunile „Monitoru
lui “ nostru offi., că desbaterile camerei nâstre le
gislative decurgu cu zelu câ nici-odata; se tienu 
si siedintie de nâpte dela 8 âre inainte câ in 
Angli’a; dâra betranulu presiedente C. A. Rosetti 
nu e indestulatu nici cu atata, ci dlui in siedinti’a 
din 13/26 Ian. mustra greu pe deputății mai te
nori, ca-ci nu vinu regulatu si se codescu dela 
lucru. Tâte aceste suntu efectele administratiunei 
din trecutu si a le gravei situatiuni presente. Ce- 
atiunea scâleloru câ si a poterei armate dedera 

fârte multu de lucru, dâra s’au si descoperitu si 
curmatu multe neregularitati in ambele acestea ra
muri a le vietiei nâstre naționale, si eu recomendu 
la ori-cine, câ se urmarâsca desbaterile in „Moni- 
toru*.  In departamentulu bellicu s’au regulatu 
multe institutiuni, s’au adusu si legi noue; scâlele 
militari, cavaleri’a si artileri’a fusera obiecte de 
discusiuni mari, uneori si violente. Pentru miculu 
dv. spațiu eu ve recomendu, câ se reproduceți celu 
pucinu cate ceva din discursele dlui ministru Sla- 
niceanu despre artileria.

„Dn. G. Slanicânu, ministru de resbelu: 
Dloru deputati, pentru art. 15 alu artileriei amu 
unu nou proiectu de lege. Astadi artileri’a nâstra 
se compune numai din doue regimente. Cu aceste 
doue regimente nu potemu pregăti mobilisarea tre- 
nuriloru ce le avemu si cari sunt gata de a fi 
mobilisate, candu vomu voi. In acestu scopu, si 
avendu in vedere economi’a, amu lucratu unu pro
iectu de lege, pe care ve rogu se-lu luati in con- 
sideratione, fiindu-ca alta data artileri’a nu jocâ 
rolulu ce-lu jâca astadi pe campulu de bataia. 
Materialulu seu greu, lips’a cailoru de comunica- 
tiune facea, câ armat’a se nu pota duce după densa 
acestu accessoriu, care adi a devenitu atatu de ne- 
aperatu unei armate. Perfecționarea artileriei a 
facutu sa sporâsca fârte multu materialulu ei.

Fredericu si Napoleon au datoritu mai totu 
successulu loru sporului, ce au datu artileriei in ar
matele loru. Adi artileri’a jâca rolulu celu mai in- 
semnatu in tâte fasele luptei; ea prepara succes
sulu si sustiene moralulu unei armate in fasele 
cele mai grele, prin care ea ar’ trece in timpulu 
unei lupte. Candu o armata se organisădia intr’unu 
scopu âre-care, se tiene comptu de organisarea, 
care o au armatele străine, armatele vecine. Dâca 
noi ne-amu presentâ cu armat’a nâstra, de esem- 
plu, fora cavaleria înaintea unei armate străine, 
care ar’ avea,o numerâsa cavaleria, ne-amu condemnâ 
mai din’ainte si amu sci mai din’ainte, că nu po
temu nici odata profită de victori’a nâstra.

Asemene si mai multu inca, dâca ne-amu pre- 
sentă înaintea unei armate cu o artileria mai buna 
decatu a nostra, amu fi siguri de mai ’nainte, că 
nu amu potâ avâ nici unu succesu. Este dâr’ unu 
reportu âre-care intre organisarea unei armate, si 
tâte aceste accesorii. Noi amu datu o prea mare 
desvoltare celoru-alte arme la noi, si nu ne amu 
pre ocupatu nici decumu de artileria.

Cavaleri’a nâstra de si nu tocmai perfectu or- 
ganisata, inse este fârte numerâsa: avemu unu 
numeru fârte mare de cavaleria, dâca comptamu 
pe calarasi.

Infanteri’a nâstra, dâca comptamu pe reservele 
armatei si pe reservele armatei teritoriale, este 
asemenea fârte numerâsa in reportu cu artileri’a.

Dâra in artileria nu avemu proportiunea, pe 
care o ceru astadi principiele nâuei tactice. Arti
leri’a intra in organisatiunea armatei, socotindu-se 
patru tunuri de fia-care mie de âmeni. Asiadara, 
dâca vomu socoti, că avemu 50,000 de âmeni, 
neaperatu atunci trebue se avemu 200 de tunuri 
celu pucinu; dâra organisatiunea artileriei nâstre, 
cumu este astadi, nu ne permite se avemu nici 
jumetate acestui numeru, de-si avemu materialu 
fârte multu. Asiadara, marginindu-ne la acâsta 
cifra, dicu, că ar’ trebui se avemu la 50,000 
âmeni celu pucinu 200 de tunuri.*)  Pe lenga 
acâsta, artileri’a pentru noi are mai multa impor- 
tiaQ decatu pentru alte armate. Dâca o armata in- 
vetiata cu resbelu, o armata, care are mai multe 
traditiuni militare, pâte se mârga cu mai pucina 
artileria, nu este totu asemenea pentru o armata 
juna. O armata juna are trebuintia se fia sprijinita 
de o artileria catu se pâte mai numerâsa; ca-ce, 
candu soldatii fiindu chiaru pucinu deprinși cu 
resbelulu, sciu că sunt multe tunuri cari se’i sus- 
tie, atunci curagiulu loru cresce intr’o proportiune 
fârte mare. Afara de acâsta, potemu dice, că lup
tele moderne sunt numai lupte de artileria, arti
leri’a începe lupt'a, lucrâdia in totu timpulu luptei 
si pana la sfersitulu ei; ea începe lupt’a, pe candu 
cele-alte trupe se odihnescu, sâu sustiene lupta, pe 
candu cele-alte trupe începu a se retrage.

Asiadâra amu facutu unu proiectu de lege, că 
in locu ae avemu doue regimente de artileria, se 
avemu patru regimente, fiindu-că organisatiunea 
militare ne impune acâst’a; ca-ci avemu patru di- 

visiuni teritoriale, cari suntu destinate a deveni 
patru corpuri separate, lucrandu fia-care isolatu. 
Fia-care din aceste corpuri trebue a fi insestratu 
cu totu materialulu, de care are trebuinti’a, pentru 
a fi pusu pe picioru de resbelu. Asiadâra vomu 
avâ pentru fia-care corpu cate unu regimentu de 
artileria; si asia redicamu numerulu tunuriloru la 
144 in totalu, si cu chipulu acest’a vomu potâ 
pune in acțiune tâte tunurile, care le avemu,| âra 
pe de alta parte reducemu cheltuielile. Noi nu 
sporimu numerulu cailoru, pentru-că lasamu in 
timpu de pace numai caii trebuintiosi pentru patru 
tunuri si mai impucinamu numerulu oficeriloru in
feriori, cate unulu de fia-care regimentu, impuci
namu si numerulu soldatiloru, si asia ajungemu, 
că diferinti’a intre patru regimente si doue ce 
avemu astadi se nu fia mai multu de 200,000 
de lei.

Ve rogu dâra, se luati in discutiune acestu 
proiectu, pe care voiu se-lu supunu comissiunei, 
ca-ci este neaperatu se ne gandimu la materialulu 
acesta, care este indispensabilu pentru armat’a 
nâstra, ca ci acestu materialu nu se pâte improvisâ 
dintr’o di in alta.

— Cu ocasiunea trecerii prin Bucuresci a dlui 
comite de Chaudordy si a dlui comite de Corti, 
representantii Franciei si Italiei la conferintiele 
dela Constantinopole, unu mare numeru de ceta- 
tiani si mai toti representantii națiunii presenti in 
Bucuresci, au mersu se depună că omagiu cărțile 
loru la domiciliulu ilustriloru ospeti.

D. comite de Chaudordy, interpretu destinsu 
alu semtiementeloru de buna-vointia ale națiunii 
francese pentru Romani’a si alu eschisei urbanitati 
francese, adresâdia toturoru, prin midiulocirea dlui 
agente alu Franciei in Bucuresci, urmatâriele ron
duri de multiamire, cari voru fi primite in tiâr’a 
nâstra că o salutare de fratîa si buna-vointia:

„Dlui redactore-siefu alu „Romanului*.
„Dle redactore !

„Cu ocasiunea trecerei loru prin Romani’a, d. 
comite de Chaudordy si d. comite de Corti, au 
gasitu din partea autoritatiloru acestei tieri mari 
inlesniri pentru caletori’a loru, si o prevenintia 
deosebita din partea unui mare numeru de persâne 
din societatea romana.

„Pucinulu timpu catu s’a opritu aci n’a per- 
misu dlui comite de Chaudordy d’a respunde după 
cumu ar’ fi doritu la primirea ce i-s’a facutu. M’a 
insarcinatu d’a transmite, împreuna cu parerea sa 
de reu că n’a potutu intră in relatiuni cu atati 
representanti destinși ai nationalitatii romane, mul- 
tiamirile sale grăbite pentru prevenint'ele ce le-a 
gasitu in trecerea sa pe aci.

„Primiți, domnule redactore-siefu, asecurarea 
înaltei mele consideratiuni.

„Agentulu Franciei in Romani’a. 
„Frâd. Debains.

„21 IaD./2 Febr. 1877.
„Unirea Democratica*  aduce după jurnalulu 

„des Debats*  aceste:
„D. agentu alu Franciei la Bucuresci, trami- 

mitiendu o telegrama de felicitare d-lui presiedinte 
alu consiliului de miniștrii, care la diu’a sa se 
gaBea la proprietatea ce posede langa Pitesci, dn. 
I. Bratianu a respunsu in următorii termeni re- 
presentantului Franciei d. Debains:

„Amu primitu felicitările d-v, nu numai cu 
o via plăcere, dâr’ inca cu gratitudine, ca-ci vinu 
dela representantulu unei tieri, care este a dou’a 
a mea patria, dela o națiune, care a avutu in 
totudeuna o solicitudine particulara pentru popo- 
rulu romanu si dela unu guvernu stimatu si re- 
spectatu de lumea intrâga.*

— Telegrama din Berlinu catra diariulu „Times*  
ne-a atrasu o deosebita atențiune, dice acelasiu 
diariu :

Ce se dice in acea telegrama ? „Rusii voru 
trece Prutulu, dâr’ nu iroru trece Dunarea*.

Scimu ca „Times*  este totudeauna bine in- 
formatu si de aceea nu potemu trece cu vederea 
acâsta scire din urma.

Dâca Rusi’a ar’ avâ in adeveru intentiunea de 
a face aceea ce anuntia din Berlinu diuariulu en- 
glezu, apoi credemu, ca acestu faptu ar’ cere în
grijirea Romaniloru, pentru ca noi ne explicamu 
lucruln astufelu.

Se scie, ca inainte de 1856, adeca inainte de 
tractatulu de Parisu, Rusi’a erâ stapana pe acea 
bucățică din Basarabia, pe care tractatulu de Pa
risu a cedat-o României. — Astadi Rusi’a con
sidera tractatulu de Parisu câ ne mai existendu,



ăi prin urmare voiesce se intre iu drepturile sale 
dinaintea acelui tractatu. Unu bunu pretextu pentru 
câ 8e se apropie de gurele Dunării lu gasesce 
in acăsta impregiurare. Trecundu armatele sale 
Prutulu si postandu-se Ia Ismailu in faci’a Tulcei, 
Rusi’a va dice ca intra in dreptulu ei, pe care 
Mu luase tractatulu de Paris, dăr’ care i se cu
vine din nou, după ce acelu tractatu, după ea, nu 
mai e in vigăre.

Fia-cine se va întrebă: dăr’ ce avemu noi cu 
calcarea tractatului de catra Turcia ? Noi se pla
tinau pecatele Turciei 1

Acăsta întrebare ne-amu pune-o si noi, dăca 
amu presupune unu momentu macaru ca interessele 
năstre sunt in periculu. Dăr’ pe cata vreme scimu, 
ca Europ’a intrăga a aprobatu si laudatu demn’a 
năstra purtare de 20 de ani incâce, nu ne potemu 
îndoi unu momentu cumu ca vă veni totu ea se 
ne iă dreptulu ce ni l'a recunoscutu.

Chiaru dăca ar’ stâ in intentiunea Rusiei se 
trăca Prutulu, noi credemu ca ea nu va face a- 
căsta decatu numai câ amica, nici odata inse câ 
cuceritoria.

In totu casulu romanii trebuescu se vighieze.

Din cerculu Lapusiului ia 28/1 1877.
„Spionagiulu si denunciarile -su 

lu culme.*  Agitatorii in contra vietiei paciuite a 
romaniloru din Transilvania su preste totu nenu- 
merati. — Romanii din acesta nefericita cercu, 
n’au scapatu de a fi spionați si după acea denun- 
ciati auctor tatiloru politice comitatense de agita
tori muscale8ci. — Insultata romanimea in din- 
ariale maghiare, singuraticii individi de naționali
tatea maghiara sedusi si instruiti in adinsu de celi 
de susu si atietiati prin scornirile diurnalisticei — 
inteligenti’a romana e espusa insulteloru, suspica- 
riloru celoru mai nerușinate, denunciata de rebela. 
— Bene a disu, cene a disu, că traimu in epoc’a 
de trecere ca-ci lucrurile, ce se intempla, — suntu 
de totulu curiâse. N’a fosta si nu e destulu, ca 
romanii din acesta cercu suntu in totu tipulu ne- 
indreptatiti, — câ la noi nicairi asiâ — mai tre
buie» inca pacinic’a inteligentia vexata in totu ti
pulu, denunciata de agitatoria muscalăsca, de daco
româna, de rebela etc.

*) N o t a R e d. Cris’a orientala este una 
drama din cele mai măreție constatăria din mai 
multe acte. Pe cele produse pana aci pe scen’a lumei 
le cunăsce lumea; restulu sta ascunsu in manile 
Celui Preainaltu. Actele restante voru urmă in di
verse periode. Chiaru si in constitutiunea turcăsca 
este pusu simburele unui actu. Trebue se cună- 
scemu Orientulu asia cumu este elu. De aici ur- 
mădia, că noi de spioni si denuntianti nu vomu 
scapă nici odata pre catu timpu suntemu deciși a 
fi si a remană ceea ce suntemu. Acăsta inse nici- 
decumu nu însemna, că noue se ne pase de intri- 
ganti, demagogi, spioni si denuncianti miserabili, 
ci insemna numai, câ se’i consideramu de aceea ce 
sunt ei, adeca calumniatori si ori-unde ’i vomu 
demasca, se’i damu in judecata, se pretindemu 
repararea onărei năstre personale si naționale.

Nu esagerezu, ascultați fapta implenita, de- 
nunciarea infernala, scie Ddieu, cu ce scopu afu
risita. —

Spionii si denunciatorii din acesta cercu fă
cură atenta pre cornițele supremu, ca in cerculu 
Lapusiului romanii conspira in contra statului ma- 
ghiaru si in favărea muscalului. — Inceputulu 
conspirarei, — dicu ei, s’a făcuta in presăr’a de 
Sa-Medru in Lapusiulu romanu la dlu v.-protopopu 
Dumitru Varn’a, unde a fosta de facia si unu 
emissariu rusu. A dou’a conspiratiune s’a făcuta 
in Dobriculu Lapusiului de 4 preoți romani, totu 
cu dlu protopopu. A trei’a s’a făcuta o crima, ca-ci 
vreo trei romani in Lapusiulu ung. ar’ fi beutu 
pentru sanetatea imperatului tuturoru .rusiloru Ale- 
sandru II. — A patr’a s’au tienutu adunari nop- 
turne in Macic’a. — In Suciulu de susu au con- 
spiratu vreo 5 preoți etc.

Mi vene in mente de Don Quixotte, care esindu 
in lume se faca bravure, si vediendu o data dăue 
turme de oi, a alergatu, câ se se lupte cu ele, 
ca-ci elu vedea acolo dăue oștiri, un’a a vestitului 
Alifanfaron si alta a regelui din Pentapoli, si in 
fia-care turma vedea ducii, asia: in un’a pre cava- 
lerulu Saurcalcu, in altâ pre Quiroloja si Timone 
Carajone. — Ce a patitu in lupt’a cu acești eroi, 
se sci. — Eu tieneam ca istori’a lui Don Quixotte 
erâ acomodabila tempului vechiu, dăr vediu câ 
noi avemu acuma unu mare Don Quixotte mo- 
dernu. —

Se spunu acuma si eu, că ce suntu si au fostu 
acele conspirări.

La Sa-Medru dlu v.-protopopu si-a tienutu 
diu’a onomastica, unde au fostu presenti si ma
ghiari. In Dobriculu Lapusiului a fostu o investi- 
gatiune in o causa matrimoniale. In Lapusiulu — 
ung. vreo trei romani si au petrecuta in presăr’a 
Crăciunului candu nece că le a plesnita prin mente 
de Alesandru imperatulu; martoru li e unu ma- 
ghiaru, care a fostu cu eli împreuna. — In Ma
cic’a unde gendarmii au panditu 2 dile si 2 nopți, 
diu’a in pădure, năptea in satu, au aflata 3 ămeni 

beți in cârciuma, vorbindu de muscali si turci câm- 
asi’a: „Ce-su turcii aceli’a ? Limba stricata, pa- 
gani. — Pre muscani i cunoscemu din 48, . . . 
buni creștini. — Dăr’ apoi, că ungurii tienu cu 
turcii? r. bagsăma — su totu un’a cu eli de o 
vitia si de o sementia.*

In Suciulu de susu s’au adunatu cativ’a pre
oți pentru aplanarea unei neînsemnate certe intre 
2 preoți; unu maghiaru a fostu cu eli. Astea su 
conspirările si comploturile romaniloru din cerculu 
Lapusiului.

Dăr’ Don Quixotte dela Mancha a vediutu pe- 
riclitandui-se idealulu seu. Dulcinea.

Dorimu si poftimu, câ după acusele si denun
ciarile cele dăua date comitelui se se faca investi- 
gatiune, si miserabilelui denunciatore se i se dă 
plat’a cuvenita.

Poftimu, câ iubirea de patria ce o avemu, 
se nu fia insultata si tendentiele reutatidse 
asupra năstra se încete. Amble după emissari 
muscali, prindai, dăr’ noi se nu fimu insultați.

Apropos. Unu teologu de Sabiiu din Rohiâ, 
venindu pre serbatoriR Crăciunului a casa, a in
trata in o ospetaria in capitalea Solnocu-Dobacei 
— in Desiu, si vorbindu cu colegulu seu romanesce 
a picata in suspitiunea celoru presenti. — Denun- 
ciare la comite, ca-i periclu, unu emissariu rusu! 
Bietulu teologu a fostu urmaritu pana a casa de 
gendarmi, întrebata in tota locala, unde a mai 
intrata, câ ce a vorbita? ce bani a schimbata? 
Sositu acasa, a trebuitu se adoverăsca cu marturi, 
că e din Rohi’a si nu Rusi’a. — Don Quixotte a 
vediutu p6te in elu pre Cesarieviciu.

Dorimu si poftimu, câ si noi se fimu cercați, 
că se se convingă, ca nu noi conspiramu, ci de- 
uunciatorii; si se scapamu odata de suspitiunile, 
precatu de nerușinate, pre atata si ridicule.

Dorimu si acea dela Ddieu, câ se se asiădie 
si deslege crisea orientale cumu se cade, ca dăra 
apoi vomu scapă de atata spionagiu si perse- 
cutiune.*)  „C u n c t a t o r.“

Noutati diverse.
— (Apellu catra domnii auctori!) 

Unulu dintre relele, de care sufere mișcarea lite
rari» la noi, este, ca nu se scie mai nici-odata, 
dăca si unde a aparutu unu opu literariu ăre-care, 
numai din intemplare se publica une-ori printre 
cele-lalte publicatiuni si cele relative la mișcarea 
literaria. Este inse de celu mai mare interessu 
atatu pentru auctori, catu si pentru publicu, că 
opurile, ce esu la lumina, se fia cunoscute de in- 
data si in sfera catu se păte de întinsa. Spre a 
împlini acăsta lacuna subsemnatulu amu prelucrata 
brosiur’a intitulata: «Trei ani din literatur’a 
romana, indice bibliograficu alu cartiloru publi
cate romanesce in Romani’a său de romani in anii 
1874, 1875 si 1876, precedatu de schitiele bio
grafice ale literatiloru romani din Macedoni’a*.  
Inse preeumu nici unu lucru, asia nici brosiur’a 
de facia nu s’a potutu tocmai completă; mi-iau 
dăr’ libertatea a me adressâ catra toti domnii auc
tori si editori, rogandu-i, se binevoiăsca a ne tra- 
mite cate unu esemplariu din operele publicate ale 
dd-loru (fia de ori-ce natura: belletristice, didac
tice, filologice, istorice, juridice, moralo-religiăse 
si scientifice) pentru câ se le pota trece in a dou’a 
editiune a brosiurei menționate, cumu si in cursulu 
nostru de literatura, ce-lu avemu gata pentru pu
blicare. — Speramu, că auăsta propunere va fi 

primita cu plăcere de catra dd. auctori. Asemene 
vomu fi multiamitori toturoru aceloru domni, cari 
ar’ avă bunavointia a ne tramite unele schitie din 
biografiele barbatiloru noștri din Transilvani’a, cari 
s’au ocupata cu literatura in ori-care ramu alu ei. 
Ori-ce oferte, cereri, său desluciri se voru tramite 
sub adres’a: 0. Popescu, Bucuresci, calea Ver- 
gului Nr. 104. — Pretiulu indicelui de mai susu 
e 1 fi. v. a.

— (Multiamita pablica.) Prin con- 
tribuirile filantropice pentru vestminte la invetiaceii 
romani seraci dela meserii, in bani si in haine 
purtate, ajungundu-se unu scopu nobilu, me aflu 
indemnatu a aduce multiamita publica dd-loru : D. 
Eremia, care a daruitu 50 fl., D. Stanescu 10 fl., 
Mihailu Stanescu 5 fl., cu cari s’au cumperatu la 
8 invetiacei vestminte năue si s’au potutu imbracâ 
de s. serbatori; asemene d-loru : I. T. Popoviciu, 
Diamandi Manole, Constantin I. Popasu, George 
Ioanidi, Ioan G. Ioan, Ioan Dusioiu, Nicolau Flu- 
sturanu, Aron Densiusianu, Sevastiana Muresianu 
si stud. Lupescu, cari binevoira a contribui cu 
vestminte bune, cele ce adaptandu-se s’au potutu 
împart! — intre cei multi — la 18 invetiacei 
seraci, primindu cate unu feliu de vestmentu. — 
Pentru aceste daruri, cari contribuira la stempera- 
rea lipsei de îmbrăcăminte in aceste dile gerăse 
si grele, aducemu aceste, câ semnu de recunoscien- 
tia publica. Totudeodata cutezamu a face a p e 1 u 
si catra alti domni, pentru ori-ce feliu de vest
minte barbatesci purtate si pentru cârti, scrieri de 
cetire potrivite sodaliloru romani in societatea loru 
de lectura, cari se voru primi cu deosebita mul
tiamita. Brasiovu. In numele comitetnlui

Bartolomeiu Baiulescu, preș.
— (Baiu in folosulu scolariloru se

raci) se face Domineca in 30 Ian. a. c. s. v. in 
Branu, inceputulu la 7 ăre săra, edificiu comunale, 
la care corpulu invatiatorescu resp. invita pe toti 
binesimtitorii. Oferte maranimăse spre acesta «copu 
se primescu de d. invatiatpriu Teodoru Popu 
si in Brasiovu de d. comerc. Ioanne Persoiu, 
cari se voru publica in diaria.

— (Limb ’a.) Ni-se impartesiesce, că in 
comitatnlu Muresiu-Turda preste totu intrebuintia- 
rea limbei romane e exilata „si numai de cea 
maghiara ne potemu folosi in tăte căușele atatu 
private catu si officiăse pe la deregatorii*.  — Apoi 
comitetulu centrale au facutu statute, unde si in 
care se cuprinde, ca atatu preutii, catu si docenții, 
dăca possedu mai multu de patru vite, trebue se 
mărga la facerea de drumuri.

— (fDemetriu Danciu) theologu bravu 
in an. IV. in seminariulu gr. o. din Gherla, se 
mută la cele eterne in 31 Ian. in etate de 21 
ani, lasandu pe clerulu teneru, tata, frate si sorori 
in doliu.

Mai nou.
Marele veziru Midhat pasia auctorulu consti- 

tutiunei otomane, dimissionatu si e x i 1 a t u.
In Bosni’a mohamedanii macelara mulțime de 

creștini din caus’a constitutiunei!
Caus’a bancei in Vien’a 6 Febr. remasa fora 

resultatu.
— (E r r a t a.) In Nr. 6 art. primu semi- 

col. 1 in locu de servilisti cit. socialiști. Păr
țile cit. partite.

Post’a redactiunei.
Oradea mare, 4 Febr. „Transil vani’a" . foi’a asao- 

ciatiunei transilvane ese si pe alu X-lea anu regulatu de 
doue ori pe luna, 36 căle 4-o pe anu. Documente istorice 
si corespondentie de ale mai multoru barbati romani re- 
pausati dintre cei mai renumiti voru esi in cursulu anu
lui. — Ori-ce cârti romanesci so potu câștigă prin librarii.

C a m p i ’a Transilvaniei. A dâ pe creditu ar’ 
semnifica, câ voimu noi insine se ruinamu Gazeta. Cei re
stanți cu creditele din trecutu Suntu rogati a le exofficia.

Cursurile
la bursa in 6 Eebruariu 1877 stă asia:

Gălbuii imperatesci — — 5 fl. 89 cr V. 9
Napoleoni — — 9 n 93 » »
Augsburg — 115 R 80 n
Londonu — 124 » 30 n
Imprumutulu nationalu — 68 n — n
Obligațiile metalice vechi de 5% 62 n 60 n
Obligațiunile rurale ungare 73 r — n n

temesiane 71 n 75 n »

n » transilvane 71 n 75 Ti n

w » croato-slav. — W — M n
Acțiunile bancei — — 833 » — n w

„ creditului — — 147 R 10 n »
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