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— Inse precandu dl.u Tisza ingenunchia in- , nile in sinu respunsulu calau S& rece,Brasiovu in 21/9 Fauru* 15877.

Crisea ministeriale nu s’a deslegatuh inca ;• ea 
promite a se resolve d’odata cu resâlverea cestiunii 
de impacatiune dualistica. Pentru aceea Domnito- 
riulu a incetatu de a mai conferi cu alti barbati 
pentru formarea noului cabinetu, - ci lașa pe dlu 
Tisza, c^i se-si esecute planulu seu de strategia 
politica fora conturbare. Ddr’ cu t6te ca dlu Tisza 
negotidza acum de vr’o diece dile cu miniștrii au- 
striaciy/'Si cui ,representantii i.bancei ,.naț male in 
Vien’a, totuși nu p6te se arete nici celu mai neîn
semnata resultatu. Domnii din Vien’a cunoscu va- 
16rea dlui Tisza si sciu se esploateze desiertele lui 
ambițiuni, pentru aceea ei dechiarara acum la 
rondulu loru, ca mai bine voru demissionâ si- din- 
sii, decatu se faca o impacatiune cu ungurii fora 
consemtiementulu partitei loru. Lucrulu a ajunsu 
deci acolo, că partit’a constituționale din Austri’a 
se taia nodulu gordianu; ea se va întruni intrun’a 
din dilele aceste si se va dechiarâ de nou, ca intru 
catu se mai potu' sgu. nu se mai potu face conces- 
siuni dlui Tisza, care după ce .s’a lepeda^u de 
ide’a de a .ntiintiâ banca maghiara independenta, 
se va multiumi se . remana ministru si fora a . Ti 
castigatu pentru Ungari’a dreptu de paritate la 
banc’ă1 tiualistica. După catu cunâscemu noi inse 
dispusetiunea partitei guvernamentali auătriace po- 
temu s’o;(spunemu inca de pre acum, ca dins’a va 
dice, ca si pana aci s’au facutu prea mari conces- 
siuni unguriloru, ca de, concessiuni ulteriâre nice 
vorba nu mai pdte fi. Ddca dlu Tisza nu se mul- 
tiumesce, atuhci se infiintiedie banca maghiara in
dependenta. Diariulu maghiaru „KOzvdlemdny" are 
deci multu dreptu candu dice, ca ungurii lucra 
numai! cu frase si amenintiari, dra .^nemții le. rpișr 
pundu cu fapte,- pentru ca dinsii lucra cu -minte 
si cu prudintia nemtidsca. Prin urmare ungurii ca
pota unu nou motivu de a cântă „jaj, be ‘hunczut 
a nămet."-'

. j Ddr totu numitulu diurnalu ne spune, ca nu 
numav -neamtiulu, ci si dlu Tisza este cu minte si 
prudentup inse cu deosebirea, ca tactic’â lui nu este 
îndreptă intr’acolo, că se pacaldsca pe neamtiu, 
pentru ca o asemenea tactica nice nu i-ar succede, 
ci ea este indreptata de a păcăli pe ungurii sdi 
de acasa si a-i face se-i aplaud,eze si se-i strige 
„se traidsca," pentru ca a.sciutu se câștige pentru 
Ungari’a o nimica mare. , Elu a fortiatu lu
crulu asiă de tare, incatu in fine s’a vediutu ne- 
cessitâttf a-si da demissiunea, inse nu cu scopu de 
a s'e duce, ci numai de a convinge pe mameluci, 
ca afara de dsa nu se mai afla altu barbatu in 
Ungari’a, care, se cuteze a luă asuprâsi sarcin’a 
unei impacatiuni mai avantagidse. Acdsta tactica 
b-a' sdccessu. Dlu Tisza se afla astadi in placut’a 
positiune de a primi propunerile nemtiloru fora 
nice unu scrupulu» Pentru aceea o scire din Vien’a 
ne spune, ca divergintiele de pana acum^ relative 
Ia c o m p e t i n t i’a si d o't a t i u n e a filialei 
de bauca din Budapesfa s’au complanatu prin a- 
ceea, ca dlu Tisza s’a multiumițu cu. atatu, catu 
s’au induratu memtii a-i da., A 'mai remasu inca 
cestiunea d 're pțului de paritate; care inca 
se va deslegâ fora dificultate, deârace dlu Tisza 
nu mai cugeta acum a câștigă drepturi pentru 
Ungari’a> ci numai a-si assecurâ si pe venitoriu 
poterea de a domni dsa si cu, Omenii sei in Ungari’a. 

aintea nemtiloru austriaci, spre a-i accordâ baremi 
in aparintia oye-cari avantagie, câ se se p6ta in- 
t6rce in triumfa la Budapest’a, pre atunci unele 
comitate din Ungari’a pârta socotdl’a politicei es- 
terne si ceru dela conducătorii acelei politide, •'câ 
se ’se- intrep.una pentru independinti’a si intregitaiea 
territoriale 'ă imperiului turcescu. Mai antaiu s’a 
vojțaiu de catra congregatiunea ; comitatului Zemp- 
linu o representatiune in acestu sensu, .după,aceea 
a( .urmatu comitatulu Somogv, care a decisu a spri- 
gini representațiunea catra guvernu a congregatiunei 
comitatului Zemplinu cu atatu mai ■ vertosu, fiindu- 
ca astadi Ungari’a este legata de Turci’a nu nu
mai prin interesie'de stătu si de sânge, ci si prin 
interessulu de! :a aperâ institutiunile liberali contra 
bazarului despotismu dela nordu si prin1 Iubirea 
catra libertatea comuna. — Mai frumosu compli- 
mentu chiaru d8ca amu voi, n’amu potb se facemu 
libertății din Ungaria, pe care insusi ungurii o a- 
sdmena cu libertatea din Turcia.' I, • • . . .

Prin urmare, ddca Europ’a se simte îndem
nata a intteveni chiaru si cu poterea armeloru spre 
a scapă popârele creștini de j u g u i u 1 i b e r t a- 
t i i țurcesci, care este „comuna" cu a unguriloru 
atunci totu acâsta Europa yte chiamata a scapă si 
pp.. popdrele nemaghiare dim Ungari’a de turcdsc’a 
libertate a unguriloru. .

— Ludovicu Kosi ■ t h drasi 
o epistola catu postulu pasciloru de 
dress’a redactoriloru f6iei „Hunyadi 
sciti iubiți cetitori romani, ca pentru 

— Pe noi 
ddca n’amu

a mai scrisa 
lunga la a- 
Album." Si 
se s’a adres-

satu Kossuth tocmai catra albumulu lui Hunyady? 
Pentru ca in acea epistola se ocupa de cestiunea 
romanisarei unguriloru din comita
tulu Huniadi6rei. In acdata epistola, la 
care ne vomu mai intârce, betranulu agitatoru si 
celebru revolutionariu propune mai multe pla
nuri pentru desromanisarea sdu mai correcta disu 
pentru maghiarisarea cu sil’a a aceloru romani, si 
apoi vorbindu in genere la acestu obiectu dice: 
„Acest’a este unu fenomenu asiă de tristu si de 
deprimetoriu, o abnormitate asiă de surprindietâria, 
incatu mi-a adusu in completa confusiune ideile 
mele despre'psichologia vi'etiei popopului bî despre 
caracterulu nationalu alu maghiarului." 
inca ne-ar surprinde acestu fenomenu, 
sci, ca tdta acdsta cestiune de „unguri romanisati" 
este ,numai o descoperire a înfocatului partisanu 
alu lui Kossuth si actualu inspectoru scolaru in 
comitatulu Huniadârei, adeca a dlui Rdthi, care in 
zelulu seu de maghiarisare p6te se descopere in 
fine si aceea, ca toti romanii de astadi sunt des- 
cendenti de ai lui Atilla si Arpad, deO.ace după 
priceperea dsale este cu nepotintia, câ Traianu se 
fi adusu din Itali’a o colonia de atate millidne de 
suflete. După acdsta filosofia si noi amu p6td as- 
seră la rondulu nostru ca cea mai mare parte a 
unguriloru de astadi n’au in vinele loru nice o 
picătură de sânge de alu ordeloru lui Arpad, aduse 
aici pe tiermurii Dunărei din fundulu Asiei de pe 
steppelg Mongoliei.

* * *
' Cele cinci poteri europene, catra cari a fostu 

indreptata not’a circularia a principelui Gorciacoff, 
se codescu inca de a da respunsulu cerutu.

Cu t6te aceste inse Russi’a nu astdpta cu ma

l

ci mobili- 
sddia si armddia in ruptulu capului, câ si candu 
ar avă de a se bate nu numai cu Turci’a 
Europ’a diumetate. 
resbelului russescu-turcescu nu mai esiste astadi 
nice o dubietate. Dlu Gorciacoff a sciutu din ca- 
pulu locului, ca ce resultatu va avă not’a sa circu- 
laria, inse prin acdst’a elu a voitu pre de o parte 
se mai câștige pucinu tempu, Ora pre de alta parte 
se înfunde gur’a ' la acele poteri europene amice 
Turciei, cari la întrebările sale binevoitdrie n’au 
cutediatu se respunda nici da, nici ba. — Impe- 
ratorele Alessandru inca este astadi convinsu mai 
multu câ ori si canda alta-data, ca lucrurile au 
ajunsu asiă de departe, incatu pentru Russi’a nu 
mai este modu de retragere onorifica fora versare 
de sânge. Dreptu aceea se scrie din Petrupole, ca 
in dilele aceste imperatorele a mai subscrissu unu 
ordinu pentru mobilisarea a siese corpuri noue de 
armata si ca dechiaratiunea de resbelu inca va se 
urmedie in dilele prossime. Cozâcii irregulari inca 
s’au mobilisatu ca1' ordinu strictu, câ pana la 2 
Marte se si fia concentrați la Alessandropolea, 
Chisienevu si Chievu. De aici se deduce, ca res- 
belulu se p6te începe inca înainte de 2 Marte.

— Austri’a nâstra inca e in t6ta privinti’a 
gafa de mobilisare ‘parțiale; nu Dumai armele, 
munit^unea si îmbrăcămintea necessaria stau gafa 
la dispbsitiune, ci ni se spune, ca chiaru si banii 

! pentru sustienerea armatei mobilisande ar fi dejâ 
depuși pe la diferitele comande. Deși Russi’a lucra 
prin Bismark, câ se bage si pe Austri’a in focu, 
totuși se crede cu positivitate, ca pana la atat’a 
ea nu se va umili, incatu se mdrga alaturea cu 
Russi’a contra Turciei, ci totu ce va potd se faca 
mai intieleptiesce, si ceea ce va si face, este, ca va 
observa o neutralitate armata in favârea Russiei.

— La alarmulu despre resbelulu iminentu se 
mai adauge si scirea, ca tote nevestele officieriioru 
russesci din , castrele dela Chisienevu fura avisate, 
câ celu multu pana in 20 1. c. se parasdsca cas
trele si se sa retrâga, deârace curendu după («cea 

mișcare catra Turci’a. 
ca generalulu din ar* 
insocitu de colonelulu 
drumurile ferrate ale 
Ungheni la Iassi pana 

i, ci cu 
Incatu apoi pentru erumperea

di armat’a se va pune in 
Totu-odata se mai anuncia, 
mat’a russdsca Cantacuzinu, 
Ismailoff a cercetatu t6te 
României, incependu dela 
in celalaltu coltiu alu României la Turnulu Seve- 
rinului. — Unu corespondinte alu diariului „Coresp. 
politica" scrie din Chisienevu; ca comand’a militare 
russdsca s’a intielesu cu Romani’a in privinti’a 
trecerei trupeloru. Stipulatiunile in acestu respectu 
sunt stabilite. Comand’a militare rusdsca va re
specta cu sanctitate drepturile guvernului romanu, 
se ya ingrigi, că nice statulu romanu, nice popo- 
rulu se nu suferia nici cea mai mica dauna ma
teriale. Pentru unu tempu 6re-care guvernulu ro
manu va trebui se-si inmultidsca organele de ad- 
ministratiune, inse spesele va avă se le supârte 
Russi’a. Cu unu cuventu, dice corespondintele nu
mitului diariu, lucrurile sunt regulate asiă, incatu 
Romani’a p6te se fia in fine prea multiumita.

— Negotiatiunile de pace intre Turci’a si 
Serbi’a se continua, inse este de prevediutu, ca 
nu voru duce la nice unu resultatu. Muntenegrulu 
abia mane poimane va tramite la Constantinopole 
pe Bozp Petroviciu si Stanco Radoniciu pentru in-



ceperea negotiatiuniloru. Preste siepte dile espira 
terminulu de armistițiu, prin urmare cumu se pâte 
speră, câ pana atunci se se inchiae pace definitiva, 
dâca pana acumu nice pertractările in acestu re
specta nu s’au inceputu.

— Turci’a inca este pregătită de resbelu, 
inse ea e slăbită nu numai prin lupt’a cea îndelun
gata contra insurgentiloru, apoi contra Serbiei si 
Muntenegrului, ci mai vertosu prin dâs’a schimbare 
a suveraniloru si a mariloru viziri, in man’a ca- 
ror’a e tata politic’a interna si esterna a imperiu
lui turcescu. Despre noulu sultanu, care acumu de 
unu anu de dile este du treilea, inca se -dice ca 
si-ar’ fi cam perdutu mințile si este mare temere, 
câ se nu nebunâsca de tatu. Candu incepu a se 
respandi asemeni sciri despre unu sultanu, atunci 
potemu scf, ca acel’a n’are se mai siâda multu pe 
tronu. O scire mai noua ne anuncia inca si aceea, 
ca marele viziru Edem-pasia, care înlocuise pe 
Midhat, inca ar’ fi cadiutu si ca dejâ ar’ fi in- 
locuita prin altulu. Post’a mai noua ne va aduce 
sciri mai positive in acâsta privintia. — Iutr’unu 
stătu, unde se ivescu asemeni lucruri, nu pâte se 
fia vorba nice de ordine, nice de soliditate si 
libertate, ci de anarchia, ce duce la disolutiune 
sigura. — »

— Din cartea albastra a guvernulni anglesu, 
despre care feceramu mențiune in Nr. țr. si care 
se compune din doue mari volume si contiene mai 
multu de una miia pagine, se mai vede si aceea, 
ca imperatorele Bussiei a dechiaratu in mai multe 
ronduri, ca n’are de cugetu se pună man’a pe 
Constantinopole, ci voiesce numai, se nu lase, câ 
acestu orasiu se ajunga in manile unei poteri tari, 
care se pâta invertf cheile Marei negre contra 
Bussiei. In acesta respecta imperatorele russiloru 
si-a data si parol’a de onâre, pe care principale 
Gorciacoff o pretiuesce mai multu, decatu votulu 
unei maioritati parlamentari,, ce se pâte anullâ de 
catra alta maioritate urmatâria. — Totu din acesta. ■ -rfi
carte se mai .vede, ca Angli’a a spus’o Turciei 
verde in facia, ca este contra unei interventiuni 
militari in Turci’a,, inse dâca guvernulu turcescu 
nu va acceptâ propunerile de alta natura ale con- 
ferentiei europene si prin acâst’a se va complicâ 
intr’unu resbelu, atunci se nu contedie la 
spriginu din partea Angliei.

—

Uterele fundatiunali,
prin cari Excellenti’a Sa Domnuluj Metropolitu 
gr.-cath. Dr. Ioane Vancea dotă in folosulu 
clerului si professoratului cass’a archidiecesana in 
an. tr., suntu de cuprinBulu urmatoriu :

„Noi conte romanu'1'-
IOANU VANCEA de BUTES’A 

dein indurarea lui Domnedieu si grati’a Sântului 
Scaunu Apostolicu alu Bornei Archiepiscopu gr.- 
cath. de Alb’a-Iulia si Fagarasiu, si Metropolitu 
alu Bomaniloru gr.-cath. din Transilvani’» si UnJ 
gari’a, Asistente la Tronulu Pontificiu si Prelata 
domesticu alu Santiei sale sumului Pontifice Pap’a 
Piu IX., Consiliariu Intimu de Stătu alu Maiestatii 
Sale Sacratissime Imperatu si Begă Apostolicu 
Franciscu Iosifu I., Doctoru de SS. Teologia s. c. a.

In numele Prea sântei Treimi Aminu! '
Spre amintire perpetua.

Prin tenorea litereloru presente facemu cunos
cuta tutuforu, caror’a li-se cuvine, acumu si in 
venitoriu, cumca Noi recugetandu i:cu deadinsulu si 
convingundu-ne deplinu, ca despre una parte nu 
pâte fi unu lucru mai, demnu de omu cii cultura, 
decatu câ după poterile, de cari dispune din grati’a 
divina, se contribue la promovarea culturei fiiloru 
natiunei sale, s i ca despre alta parte nu pâte fi 
una detorintia mai Santa si mai sublima ’ pent^d 
unu archipastoriu, decatu de a inaintâ si consolidâ 
religiositatea si moralitatea in fidelii concrediuti 
conducerei’ sale spirituale — totu odată recunos- 
cemu si aceea in tata chiaritatea, ca resolvarea. 
problemeloru sublime preatinse nu pâte prosperă 
in mesut’â oftată, numai dâca acele voru fi con- 
crediute unoru atari factori, a câforu ingrigiri de 
subsiatintia nu numai se nu-i abstraga, dâră1 nici 

se-i distraga dela împlinirea agendeloru chiamarei 
cu efeptulu sulutariu, ce se ascepta.

Dreptu aceea esperiandu Noi cu durere, ca 
subsistinti’a barbatiloru de sciintia, cari se ocupa 
cu educatiunea, instrucțiunea si cultur’a, ce se efep- 
tuesce la institutele archidiecesane locale, precumu 
si starea materiale a preutiloru archidiecesani in 
cele mai multe parochie este catu se pâte de mo
desta, se nu dicu intru adeveru deplorabila, spre 
alleviarea sortai acestoru factori însemnați in viâti’a 
publica culturale si religiâsa-morale Ne amu de
terminata a oferi, donâ si resignâ la manile Prea 
Ven. Capitulu Metropolitanu, precumu prin acâst’a 
si oferimu, donamu si resignamu de Fundatiune 
perpetua totu, ce in restempulu archipăstoriei 
nâstre in acâst’a Archidiecesa amu potutu crutiâ, 
stringe si conservă din venitele anuali modeste, de 
cari ămu dispusă; si anume:

I. după libelele cassei parsimoniali 
dela Sabiiu alaturate sub ./• in 2 frustre 
cu numerii 85333, 85346 si 85979 pana
85980, apoi 86832 se resignâza una fi. v. a. 
suma de .... ..... 14000
cu interessurile dela diu’a elocarei in 5°/0.

II. Una obligațiune urbariale tran
silvană cu Nr. 672, de valâre in sum’a de 5000

III. Alta obligațiune urbariale tran
silvana Nr. 924, in vatare de ... 5000

IV. ambele cu interessurile solvibili 
la 1 Ianuariu 1877.

Cincidieci de actii ale institutului 
de creditu „Albin’a", cate de 100 fi. v. a. 
cu numerii dela 775 — 784 si dela 2121 
pana 2160 de valâre in suma . . . 5000

V. Cincidieci de actii ale Beuniunei 
amploiatiloru (Beamtenverein) din Buda- 
Pest’a dela Nr. 4081—4130 cu cuponi 
dela 1 Maiu 1875 de cate 50 fi. v. a., 
cari actii in restimpu dd 32 ani din ju- 
metatea interesseloru retienute, după ce 
se voru face âra curanta, se voru intregl 
la sum’a de 5000 fi. v. a., acuma inse
făcu numai sum’a de........................ 2500

VI. in băni parați udă suma de . 500
si. asia tata ‘la oalalta se resignâdia in 
sum’a de ..’*$!........................ 32000

a) Acâsta suma capitale va formă una Fun
datiune perpetua sub nume de „Cassa ărchidiece- 
sana, fundata de Ioanu Vancea, Metropolitu",1 a 
carei’a interesse anuali se voru inpartf in trei parti 
egali; una a trei’a parte se va distribui de sub- 
ventiuni anuali dela 50 fi. in susu pre partea pro- 
feisotilofu dela institutele de invetiamentu locale 
avendu preferinti’a coteria paribus professorii mai 
subțire dotati, inse totu de un’a data si subvențio
nați in sume egale. B

b) Alfa a trei’a parte se va imparti in sub- 
ventiuni pre sâm’a clerului curata mai miseru, 
avendu de a fi impartasiti, cari voru escelâ prin 
zelu apostolicu in latirea si consolidarea Sântei 
Uniri, apoi prin acurateti’a in ducerea oficieloru 
preutiesci si scolastice si prin una portare morale 
esemplaria, dela acesta subventiuni nu voru fi es- 
chisi nice vicarii, nice protopopii archidiecesani mai 
pucinu dotati.

c) Subventiunile, câ se ajunga la mai multi,
voru fi dela 25 fi. pana la 50 fi. v. a. Subventiu
nile amintita sub a) b) c) se voru conferi in se
siunile prea veneratului Consistoriu metropolitanu 
cu pluralitate de voturi, la cari atâta Fdndatorele 
pana va fi de facia, catu si successorii Metropoliti 
voru avâ cate 2 voturi. r

Ultim’a ,a trei’a parte din intetessele anuali 
in totu anulu se va capitalisâ, câ asia crescundu 
capitalulu si prin urmare si interessele se se pota 
face si conferi mai multe si mai mari subventiuni 
anuali. —

d) Fănflatiuneâ acesta, care are se fia sub- 
sistinte de sene, si separata de tata cele-alalte 
fonduri si Fundatiuni archidiecesane, va stă sub 
administrarea si manipularea Prea veneratului Ca
pitulu metropolitanu, fratiesce rogatu spre aceea, 
carele ya beneyoi a o administră prin unu membru 
capitulare alu seu, cu insarcinarea fratiâsca, câ 
despre Fuădatiunfca acâsta se duca rațiuni formali 
documentate in fia-care anu, |cari apoi voru fi a 
se revedâ si censurâ mai-, ihtaiu prin Prea vene- 
ratulu Capitulu metropolitanu, de unde voru fi a 
se strapune Prea veneratului Consistoriu metropoli? 
tanu spre suprarevisiune, carele după cumu le va 
află, va dă absolutoriei© recerute pe sâm’a admini
stratorului fundatiunei, totu do odata vă dispune, 

câ corpulu ratiuniloru in totu anulu se se *faca 
cunoscutu veneratului cleru archidiecesanu prin unu 
cerculariu separata.

e) Fia-care participanta dein acâsta Fundatiune, 
fiindu preutu santitu, in anulu, ce va participă, va 
fi indetoratu in conscienti’a sufletului seu a cele
bră una santa liturgi’a pentru sufletulu fundatoriu- 
lui in diu’a mai de aprâpe libera după diu’a par- 
ticiparei din subventiunile fundationali.

f) In urma voimu, si oftamu, câ acâsta fun
datiune se fia valida si vigorâsa pentru tata tem- 
purile si nimene se nu cutedie a schimbă sâu a 
alterâ cele dispuse in dens’a, altucumu facundu se 
cada sub anatema, si se contraga asupră-si mani’a 
a Totu potentelui Domnedieu Triunulu.

g) Fundatiunea presente cu tata pietatea se 
asiâdia sub protectiunea Prea sântei si nepetatei 
Vergure Mari’a.

Spre a carur lucru mai mare întărire amu 
datu acesta litere fundationali întărite cu subscrie
rea nâstra propria si cu sigilulu nostru usualu.

Blasiu in Curțile Castelului nostru metropoli
tanu, la prim’a Septembre anului Domnului una 
mia optu cente siepteijieci si siese, alu Arhiepis
copatului nostru alu optulea.

Dr. I o a n u V a n c e a m. p.,
Archiepiscopu si Metropolitu de Alb’a-Iulia si Fagarasiu.

(L. S.)"
Aceste litere fundationali, reproduse după 

„Foi’a scolasteca", orgânu pedagogicu - didacticu 
pentru scâlele romane, redigeatu de dn. .professore 
I. M. M o 1 d o v a n u din Blasiu, sunt unu docu
menta nobilu de ingrigire ei iubire parintâsca a 
susu numitului archiereu. Eterna i va fi dulcea 
memoria a nobilei fapta, pe care toti o infempi- 
namu Cu cuvenita onorare ! • Eed.;

■ - a • . : • •< ii ? •
. . do. ? ie -Jolib

R o iii a u i ’a.
Bucuresci, 18 Febr, n. Ămu disu,“ ca 

amu se mai revinu odata la rtfso’rtulu ministeriului 
culteloru si alu instructiunei publice! Amu aretata 
deunadi cifrele generali, din Care se alimentedia 
instrucțiunea publica: Credu, ca lectorii „Gazetei" 
voiescu, se. afle si unele cifre speciali, cu care oca- 
siune -si voru castiga totu-odata idea mai. chiara 
despre starea actuale a invetiamentalui in Bomani’a. 
Votarea pe articlii se incepîl in camer’a deputata1 
loru la 16/28 Ian; După ce s’au votatu mai multe 
spese necessarie pentru administratiunea centrale a 
ministeriului culteloru,. desba.terea ajunse la cele 
scolastice. In acea siedintia se detera 42 mii lei 
noi (franci) subventiune anuale pentru cele patru 
scâle riormali (pedagogice) din Bucuresci, Ploiesci, 
Bomanati, Buzeu, infiintiate sub’ domni’a lui Ga- 
rolu 1. din initiativ’â privata a comuneloru si di- 
stricteloru, sâu de catra societatea pentru invetia- 
tur’a poporului, si la cele doue scâle noue de pro- 
fessiuni (meserii, meșterii) dela Turnu-Magurele in 
Munteni’» si Bârladu in Moldov’a. Mai departe cate 
15 mii 1. n. la Cele doue scâle pedagogice, care 'se in- 
fiintiâdia acuma Si anume una la Turnu-Severinn 
si alfa la Ismailu, adeca la marginile Bomaniei, 
pentru câ mulțimea da romani locuitoriin trei 
districte ale Serbiei, in dis.trictu.lu cetației 
V i d i n u si in provinci’a Dobrogea se aiba 
ocasiune de a’si tramite si ei teneri la acele 
scâle, spre a se prepara pentru fuhctiunea de do
cenți dincolo de Dunăre.

In aceeași siedintia se votă 'subventiune de 
cate 3000 franci pentru scâlele ev.-luterane din 
Bucuresci, unde se invâtia si romanesce fora nici 
o sila, din bun’a voia a coloniei, si 3000 pentru 
scâl’a romanâsca romano-catholica din lassi.

Se luă in desbatere si subventiunea, ce se dă 
teatrului naționale din capitala, dâra se suspinse 
din caus’a unoru investigatiuni severe pornite din 
a. tr. pentru dilapidâri, care 1 se dice ca s’ar’ fi 
comisu la reparaturi sub ministeriulu Gatargiu, 
adeca precumu s’au comisu totudeauna la teatrulu 
acela, sub Cusa-voda si mai înainte.

Dâra se ne intârcemu pucinu la coloniile ca- 
tholice si anume la csangai, cu care lectorii „Ga
zetei" sunt dejâ cunoscuti din mai multe publi- 
catiuni anteriori. Cu ocasiunea budgetului atatu dn. 
professoru Vas. Alei. Ureehia datu si alti deputati 
moldoveni scâsera la lumina interessanfa fapta, ca 
gubernuju Bomaniei infiintiase cateva scâle in co
munele mai.numerâse ale aceloru locuitori rpmano- 
catholici, cari numai vorbiea alta limba, decatu 
romanesce; le-au'merstl inse porunci din Ungarii, 
câ ciangaii se’si iâ pruncii dnla âCele scâle in fii n-



caulu, Giurgiu, Piteștii, Focsiani, Botosiani, Isma- 
ilu etc. In capital’a București avemu 4 gimnasie, 
vechiulu S. Sava cu liceu, Lazaru, Michaiu bra- 
yulu, Mateiu-Basarabu si alu cincilea privatu alu 
dlui'V. A. Urechia, cu 80 de școlari; in Iassi 2, 
Alexandru celu bunu si Stdfanu celu mare. Numai 
Galații cu 80 mii locuitori si Brail’a cu 25 mii 

(facu relative mai pucinu pentru invetiamentu din 
averile loru. Ce se faci străinismului! Asia nume
rulu gimnasieloru tiereî be- apropie la 20,' âra cii 
cele pentru fetitiâ“trece preste acestu numerd;*) 
Plățile anuali ale professorlloru dela; gimnasie Si1 
licee difbru intre 3000 si 4400 1. iii pe anu după 
localitati si alte inpregiurari. Esindu tiâr’ă din 
grigile presente, este cea mai mare probalitate, 
caj platilei acestea se voru spori, precumu se si 
cuvine; numai , apoi si concursele la professura 
voru fi ceva mai rigorâse. Despre frumâsele si sa- 
lutariele institute de fetitie E 1 i s a b e t.’a Dâmna 
(Stirbeiu) si E 1 e n ’a Domn’a (Cusa) v’amu vorbitu 
alta data. Influintî’a acestora asupra educatiunei 
sexului femeiescu este mai pre 
ori cui. 1

Seminariuri preutiesci avemu 
numai 2 s’ar’ potea numi centrali, 
mai modeste, in care se primescu
toii din classea IV primăria si stau in seminariu 
numai cate 4 ani, in 'care pre langa stiintie theo- 
logice invetia si altele profane, precumu istoria, 
geografia, mathematica, desemnu etc,; dâra si aici 
progressulu e simtitu.

Cele doue universități din București si Iassi inca 
au datu camerei de lucru. Plățile professoriloru s’au 
fixatu la 6600 1. n. pe anu.

Multe asiu ăvâ se ve mai scriu j despre in- 
vetiamentulu nostru, dâra ve lipsesce ‘ spătiulu.’ B.

8U8U de laudele

optu, din care 
celelalte 6 sunt 
baiati esiti mai

ca tinerii noștri crescuți cu spese, nu ca nu pro- 
gresâdia si in cunoscinti’a limbei loru materne, 
dâr’ nu au — nice in gimnasiulu superioru — 
nice cunoscinti’a gramaticei aceleia.

Si, cumu se aude, acâsta lipsa vomu avâ se-o 
simtimu din caus’a mai momentâsa, ca voiescu 
ștergerea catedrei țomane! D.ireginti’a si fii între
bata si e târna, ca se va delatura cu totulu. Asia 
o lovitura pentru multi tineri si părinți ar* fi prea 
aduncu dorerâsa.

Deci si pana la numirea professorelui ordi- 
nariu de limba romana si de religiune, se se faca 
pașii receruti pentru unu professoru suplente, că 
tinerii romani se nu remana cu totulu părăsiți si 
studiulu limbei materne se nu devină exilatu dintre 
ei. După ce si noi romanii gr.-cath. avemu bise- 
ric’a nâstra cu limba si ritu deschilinitu de alu 
bisericei romano-catholice, ma si catedra pentru 
limb’a romana, religiune si prin urmare si ritu, e 
de doritu, că se înceteze tâte metechnele si tinerii 
romani Duminec’a si in serbatori se cerceteze numai 
biseric’a nâstra, si tâte obiegatiunile religiâse se 
le implinâsca numai după ritulu nostru, ca-ci pen
tru ca suntemu constrinsi a ne cresce fii la insti
tute străine, cu acâsta nu amu datu neci catu de 
pucinu dreptu dirigintelui sâu catechetului, de a 
ne cresce fii in ritu strainu, candu avemu in locu 
biserica cu preutu de ritulu nostru. In acâsta pri- 
vintia titl. dd. parochulu si protopopule romanu 
de Satumare, că părinți sufletesci ai invetiaceiloru 
dela gimnasiu resp. au strinsa detorintia a face 
pașii cei mai energici, dâra se cere, chiaru si pre 
calea episcopiei, că se se reguleze odata aceste 
referintie pentru totudeuna, cumu se afla regulate 
petutindeni, unde grigea de respectivii confessionali 
nu lașa se se virasca asemene abusu si sila la 
parasirea ritului si cu elu si a limbei materne. 
Viderint!

600,000.

tiate de gubernu; după aceea comitetele din Buda- 
pest’a incepura a le trimite bani si docenți ma
ghiari din Ungari’a, că se’i invetie esclusivu in 
limb’a 'maghiara.• Aceste lucruri Se potu citi pe 
largu in „Monitorulu oficiale", âra „Gazet’a* dv» 
ar’ face fârte bine, dâca le-ar’ pune sub ochii 
clerului si ai poporului romanescu că esemplb de 
zelu fanaticu, energia si cutediarb'bstraordinaria'^a 
maghiariloru, de a lupta pe vîâtia pe mârte pentru 
conservarea elementului maghiaru dincâC9 de frun
taria, si in tâta lumea, precumu si1 că modellu de 
tolerantia romanâsca, careia nici ca’i pasa de ase
menea invasiune a propagandei străine si a bani- 
loru străini.

In siedinti’a din 17/29 Ian., după interpela- 
tiunea dlui Dim. Leca făcută in caus’a,-professori- 
loru, cari mai au si alte funcțiuni,si după votarea: 
modesteloru subventiuni pentru unele societăți lite- 
rarie si 1000 1. n. pentru scâl’a baiatiloru pro-: 
fessionisti (meseriași) dela Iassi, se adop'tara sumele 
din proiectu „pentru servitiuluj generale.alu culte-; 
loru“ in sum’a totale destulu de modesta, ce abia 
trece preste 2 miliâne 100 de mii 1. n. De. aci 
camer’ă trecîi âra la scâle si in specie la cele pri
mărie (elementarie, comunali), pentru care, după 
ce detera ocasiune la desbateri lungi sl ferbintr in 
trei siedintie se vâtă a j u t o r i o anuale dela 
stătu, pe langa urmatâri’a regulare. Pentru scâlele 
popularie din comunele urbane (or^șie) de cate 
trei si patru classe, trebue se se afle in funcțiune 
60 institutori (docenți, professori) de sexulu bar- 
batescu si 40 institutorie (docente), âra spre a li 
se ameliora plățile,- li se- votara la competenti’a 
vechia inca ^20,000 1. n. Scâlele rurali (satesci), 
cate functionâdia in realitate, s’au sisthemisatu 
ăsîE, că la 600 docenți de gradulu I, adeca esiti 
din scâlele pedagogibe cu testimoniu bunu, pe langa 
emolumentele ce le voru fi avendu dela comune, 
se li se dă dela stătu cate 960 1. n.*) in totalu 

11. rll. : (576,000.
La 1000 docenți (dăscăli) de gra

dulu II cate 600 1. p. pe :anu ;.
Pentru scâlele rurali, care au cate

1 trei si 4 classe, ajutoriu . . „ 200,000.
Totalu i. n. 1.196,000. 

pentrii' scâlele popularie de cate 2, 3 si 4, classe.
In siedinti’a din 18/30 Iau. se regulara pentru 

trei scâle pedagogice București, Iassj,vBarladu ca
tedrele de gimnastica si exercițiu in arme ; pentru 
internate (convictus) se ameliorâ sum’a speseloru 
de intertentiunea eleviloru si se luara mesuri( se- 
vere pentru acele institute, care pana aci eră su
puse la critice necrutiatârie. Pentru conservatoriu, 
fi'dâle de arte frumâse (belle arte) se facil vorba 
multa, ca-ci ele avura parte si de critici aspri, si 
de apărători ferbinti. Niti' cele doue scâle corner? 
ciali din București si Galați, n’au scapâtu de cri- 
tic’a taiatâria a unoru ‘dbputati. ’ Aci e de insem- 
natii< ca maioritatea SColâriloru in 1 adeleasî este 
ori-ce alt’a, numai romanâsca nu, cei mai multi 
școlari sunt germani, evrei; greci,bulgari si cei 
mai pucini. romani. Adeca totu natur’a si traditiu- 
nea stravechia, că romanului se’i fia âresicumu 
rușine de acea ce elu numesce cu âresi-care des- 
pretiu, „negustoriu", grecu, armânu, evreu etc.; 
astadi inse , a n g 1 uri, u , francesulu, belgianulu, 
oland'ulu, italianulu, germanulu inca sunt „ne
gustori" ; dâra capulu lucrului: este, că se dispara 
odata minciun'a, fraud’a, charlatani’a, rapacitatea 
si luxulu mojicescu din acea classe considerabile a 
societatiei omenești.

, i r; i ii i, v<. . • <’
Gimnasiele (de 4 classe) si liceele (de 3 si 4) 

se-taUltieftcfi in tidra preste tâta așteptarea asia, 
catu numerulu loru a surprinsu pe mai multi de- 
putati; ca-ci adeca in cei 10 ani din urma mai 
tâte comunele urbane, mai popqrate se infiintiara 
gimnasie cu locale cu totu din pungile loru ; âra 
unele. si Scâle pedagogice, scâle de profesioniști, 
scâle• secundărie (gimnasie) pentru fete." In ădestu 
punctu escellâ Crăiov’a, care a sacrificata sute' de 
mii pentru uha scâla technica, la care ădb'ăe pro- 
fessori si măiestri practici din Belgiu,11' âiheni 
aleși, sub a caroru conduceți'^tohpbfâdia bihe. 
Aceeași urbe pe ‘ langa 1 gitrihătiulu si liceulu seu 
vechiu adusu odiniâra in flâre si rehumâ de catra 
ferititula Ioanu Maioresch, are si gimnasiu de fe- 
titie si scâle ^mai1 mici. ‘: P 1 o‘ î e s c i i, afara de 
gimnasiulu infiintiatu din âvbrâa comunale si din 
colecte generâse^ mai de curendu poWdb scâla pe
dagogica si gimnâsiu de fetitie. ‘‘Bâtiadulu rivali- 
jjâdia frumosu.. cu Ploieștii; asemenea Buzeulu, Ba-

. = 1 francu

• .

*) 1 1ȘU. n 
sunatâria.

«= 40 cruceri v. a.
Red.

■J Din Satumare, 6'Febr. 1,877.
Cu placere-mi aducu aminte, că gimnasistu 

dela archigimnasiulu de Oradea-mare, de serbatârea 
naționale din 1851, candu direginti’a gimnasiale 
de acolo, fiindu de facia repausatulu episcopu , 
Basiliu br. de E r d e 1 i, a deschisu cu solenitate ( 
catedr’a de limba si literatura romana pentru te
nerimea romana si a instalatu pre professorulu 
pentru catedr’a amintita. Deci furamu fericiți, că 
pre langa gramatec’a si literatur’a celorulalte limbe 
propuse se invetiamu si gramatic’a, si literatur’a 
dulcei nâstre limbe romane.

Mai tardiu a’au redicatu catedre pentru limb’a 
romana si la alte institute superiori, precumu la 
Careii-mari si la Satumare; ba mai tardiu profes- 
sorulu limbei îbmane. a propusu si religiunea pen
tru elevii gr.-cath. romani, si cu acâsta fîi ajunsu 
scopulu, ca tinerii romani si la! institutele straini- 
loru aveau consciintia si din scâla, ca ei sunt 
romani. — De asemene îndreptare aveau lips’a cea 
mai mare tinerii din Careii-mari si Satumare, ca-ci 
cei nascuti in acele orasie fârte pucinu sâu nu 
scieau nimica ronîanesce ; si catedr’a limbei' romane 
eră mediulocu mantuitoriu de perire sâu retacire. 
Acumu la scâlele elementari din orasiulu Satumare 
se lucra din contra, fiindu aplecați de professori 
unu riisu, carele; intortâca limb’a romana si in bi
serica si in scblă, ti unu altulu, carele nu scie 
nici unu cuVentu romanesce, cari cu stiintl’a loru 
hi din fii lui Traianu voru face fii de ai lui Ben- 
deguz, că de gur’a loru fuge limb’a romana.

La gimnasiulu de Satumare mai in urma că 
professoru alu limbei romane fii unu? domnu lau- 
datu de colegii sei; care inse pentru unele cercu- 
stari prea grele, tulburate si greșite, pre tinerii 
romani prea pucinu, ba mai nimicu nu i-a instru- 
itu si in urm’a .unei bâle prâ periculâse ’lu impe- 
decă cu totulu dela ducerea oficiului seu pentru 
an. 1876/7 si verosimile pentru totudeaiiha, carea 
cercustare ne ingrigesce si tortura fârte multu. —

Dâr’ starea lucrului de acumu facia cu i'Uve- 
tiarea limbei romane -mi impund datorinti’a că ih 
interessulu tinerimei romane dela gimnasiulu de 
Satumare se dau pB fâcia starea delasata a cate
drei limbei romane pana la decidere.

Adi la școlarii romani, cari nu au cunoscinti’a 
gramaticei, le propune ceva analisare unu profes
soru maghiaru, ‘caruia nu-i diace in interesau pro
gressulu scolariloru"in limb’a romana; deci in asta 
privintia tinerii romani timtiescu lips’a .și scăderea 
cea mai mare, si pfe’ părinții interessati ne dâre,'
— I *) Asia dâra nu numai trei gimnasie, pre
cumu fabulă mai deunadi „M. Polgâr" 
ainte cu anî 50.

Unu tata interessatu.’J .

; G
Cluslu, 6/18 Februariu 1877.

On. Dle Redecțoru! Mi iau libertate a ve 
ospitalitate pentru urmatâriele renduri despre 

decurgerea concertului de musica si declamatiuni, 
împreunați}, cu dan tiu, araugiatu de tenerimea ro
mana dela universitatea de aici in sâr’a de 3/15 
Febr. a. c.

Pana a nu trece la specialități voiu se observu 
in genere, ca concertuiu si preste totu petrecerea 
a reesitu preste așteptare bine. De candu esiste 
societatea tinerimei „Iulia* se mai vedu ai prin 
Clusiu asemeni petreceri romanesci, cari mai înainte 
mai curendu se poteau vedâ in Vien’a, decatu aici.

Concertuiu s’a inceputu aprâpe la 8 âre sdr’a 
cu intonarea; imnului nationalu „Destepta-teRomane", 
după care a urmatu „Moldova la 1857“, poesia 
de Alessandr', declamata cu bunu successu de dlu 
Teod. Mihali. A treia piesa a fostu simfoni’a „Le 
petițes" pour deux violons concertant, cantata pe 
violina de domnii Pompiliu Piposiu si Aug. Unguru, 
acompapiati pe pianoforte de dlu G. Gunesiu. 
Acești domni ău satisfacutu pe deplinu așteptările 
publicului.

Dlu Petru Dulfu si a cetitu apoi poesi’a sa 
„Nunt’a", după care a urmatu cantarea „Roga- 
tiune de nâpte*, esecutata de patru studenti de 
universitate cu successu multiumitoriu. Dâr’ cea 
mai! frumâsa parte a pr'oductiuniloru a format’o 
fora indoiâl’a 
esecuthtu pe 
Emiliu Vaida. 
escellatu prin 
cai“ de I. Popfin.

Productiunile
Teutu, intonatu 
incepil dantiulu, 
tempulu pausei >celei imari s’a jocatu si joculu 

nationalu ;„Calusierii" de 12 tineri in frunte cu 
vetavulu Ab». Todea.

Intre âspetii numeroși vediuramu pe dlu ge- 
neraluln-majorU br. de Kopfinger, pe dlu colonelu 
Weinberger, dlu sub-colouelu Sprinter si mai multi 
alti officieri superiori. Mai departe, pe dlu G. Grois 
rectorulu1 universitarii, insocitu de mai multi pro- 
fessori dela facultatea juridica si ■ filosofica; apoi 
primariulu orasiului Alessiu Simoh, vice-comitele 
Gyarm^ty, fostulu capitanu supremu Bohatielu, 
Baldi, Trombitasiu, Alesiu Popu, Trutia, Iliesiu, 
Siulutiu, Rednicu, precum si stimatele dâmne Al. 
Popu, Iliesiu, Trutia, Nemesiu, Francu, Coroianu, 
si amabilele dsiâre Ilca Popu, Csergedy, Galu, Popu 

că de in- Maieru etc. f „Ioanu."
Not’a Red. i ■-----------

șere

de 
se
In

•l

„Concertuiu alu IX-lea“ de Beriât, 
violina cu multa dulcâtia de dlu 

Apoi dlu Absolonu Todea inca a 
declamareai poesiei „Mârtea lui Sin-

se finiți apoi cu „Arcasiulu" 
de corulu vocalu. La 91/2 âre 
care duri pana in diori de di.



Noutats diverse.
— Diariulu „Kelet" din Clusiu dela 20:Febr. 

aduce scirea, ca dlu ministru alu affaceriloru in
terne a insarcinatu pe dlu Iuliu deSzentivânyi 
prefectulu comitateloru Brasiovu si Treiscaune, si 
cu conducerea comitatului Fagarasiu. Avendu in 
vedere11 suferintiele comitatului Fagarasiu sub repau- 
satulu pasia de Berivoi, cunoscundu apoi pana acum 
pe dlu Szentivânyi de unu barbatu dreptu si loialu, 
n’avemu decatu se ne bucuramu de acăsta1 scire. 
Ou tăte aceste inse ni-ar placă fărte multu, dăca 
in îurm’a dlui Szentivânyi, care nu credemu se duca 
multu tempu sarcin’a administratiunei a trei corni- , 
tate, se va denumi unu prefectu romanu in frun
tea acelui comitatu curatu romanescu.

i ~ ' 7 • 1 . jf't
Eedactoru respundiețoriu si Editoru s

IACOBU MUKBSIANU.

— (Convocare.) Dn. Stefanu P o p u , 
notariulu subcomitetului desp. XX. alu „Associa- 
tiunei transilvane pentru literatur’a si cultur’a po
porului romanu" convăca in terminii următori la 
adunare generale : „După ce, la adunarea generale 
a despartiementului XX. alu Associatiunei transil
vane romane, convocata pre 11 Februariu 1877 in 
Blasiu, s’au presentatu numai fărte pucini dni, 
membrii din locu, aceea nu s’a potutu tienă la 
diu’a numita; dreptu aceea subcomitetulu are onă- 
rea a conchiamâ adunarea generale a despartie-, 
mentului XX. alu Associatiunei de nou la Blasiu 
pre 13/25 Februariu a. c. la 2 ăre după 
amădi, in sal’a cea mare a gimnasiului; rogandu 
totuodata pre P. T. domni membri a se presentâ 
astadata in numeru mai mare, si acăst’a cu atatu 
mai vertosu, fiindu ca au se vina ,1a pertractare 
unele obiecte de interessu generalii. — Blasiu, 
11 Februariu 1877 n.“ — Noi credemu, ca' se; 
va arată unu zelu deosebitu la cercetarea asemene- 
loru adunari pe totu loculu, ca-ci adunările de 
ori-ce reuniuni au unu farmecu insuflețitoriu lâ. 
aventu intru inaintare.

— (O g 1 u m a p i c a n t a.) In camer’a de- 
putatilopu austriaci ;s’a discutata.1 mai deunadi si 
cestiunea parteciparei său neparteciparei Austriei 
la espositîunea universale din Pariau in an. 1878, 
si maioritatea a decisa, câ Austri’a inca se iă 
parte la acăsta espositiune, votandu-se totu-odata 
spre acestu scopu si unu creditu de 600,000 fi. 
Minoritatea a fostu inse pentru nepartecipare din 
motivu, ca industri’a austriaca va se patia rusîne 
facia de cea francesa. Deputatulu Skene, care inca 
a fostu contra parteciparei,1 n’a mersu tocmai asiâ 
departe, elu admisse, „ca Austri’a inca ar’ avă unu 
articlu pentru espositiune, adeca pactalu daalisticu 
cu Ungari’a, inse nu se scie, dăca si acest’a va fi 
gafa pana atunci."

— (Advocatu falsificatoriu de 
documente.) Advocatulu Oarolu K. din Te- 
misiăra fit* aruncatu in temnitia, pentru ca ’si fă
cuse unu documentu falsu de donatiune pentru 
10*000 fi. v. a., câ si cumu acea suma ’i-ar’ fi 
donat’o lui una cocona veduva si bogata. („Kăzv." 
„iibredăs" etc.)

— Falsificatoriulu de cambie (politie) anume 
Komâromi Kâroly, controlorulu primariu din ora- 
siulu Cinci-biserici (Păcs) inca se află prinsu pentru 
6000 fi. insielati, dăra politi’a ilu facil scapatu. 
(fîbredăs Nr. 26.)

— Despre faimoșulu delapidatoru B. Luksich 
spune totu „Ebredăs" Nr. 29, ca acela fugi cu 
70 de mii fi. furați din cassele publice, ăra nu 
nnmai cu 12 mii, cumu se dicea la inceputu.

— (Judecatoriu brutale.) In ceti- 
culu Băkăs-Csaba din Ungari’a dn; judecatoriu 
N. G. avendu a face investigatiuhe asupra unui 
jidovu betranu anume Oppenheimer, după ce’lu in- 
jura dicundiu’i .„insielatoria miserabile", „banditu", 
„cela mai mare talchariu din acestu tienutu", 
„bine erâ se fii) ctepatu (megdăgleni) mai inainte 
de a te infaciosia la mine", apoi ilu luă la batai 
si atata ’lu pisă, pana ce bietulu jidovu remase la- 
titu la pamentu.câ unu broscoju, de unde apoi ilu 
duseră acasa pe unu mațțtelu. („Ebrțedăs* după 
alte diarje din B.-Pest’a.) Dăra Âllianti'a israelita 
din V i e n ’a , care chiaru in dilele trecute cutediă 
a face investigatiune in Moldova si a,; o-i publica 
„P. LloyS" din 9 Febr. nu vede nimicu.-din cate 
se intempla cu jidovii in Ungari’a.

— <Unu altu jidovu, anume Cain Leb, in 
funcțiune de -hahamii la Visieu in Marainurasiu,

.

conițamnatu fiindu la temnitia pe tre,i anji pentru 
crime grele, candu la publicarea sententiei atata 
se mai 'suci in cancelaria dela. unu locu la altului 
pana. ce’i successe a’si fura actele sale de procesau ; 
dara’l.u prinseră cu brandț’a ,’n mana ;si ,acuma stă 
la umbra. („Mâram.")

(;v— Comi8șariulu de politia ia mita gr6sa dela 
bandiți si’Lface scapati, ăra pe unu bietu morariu 
ilu prinde sub pretestn, ca, elu ar’ fi gazd’a lotri- 
loru, ii,iia inse odata 50 fi., ăra mai tardiu alti 
80 fi.; mai storce dela: elu 200 fi. câ „pentru dn. 
judecatoriu (tbrvănyszăki bir6).“ Acăsta s’a intern- 
platu in B.-Gyarmat, precumu arata „P. Napl6“ 
Nr. 15; dăra „Kozvălemăny" tiene, ca cașuri de 
aceste sunt destule.

— Executorulu dela tribunalu Szinkovics La- 
jos dela M o n o r in comit. Pestei a fugitu cu 
banii executați dela bieții âmeni. (P. Naplă.)

— Dela Debretienu se scrie, ca acuma nici’ 
cu cânii cei mai lotrii si curagiosi nu te mai poți 
apara de furi, pentru ca aceștia făcu golomâtie 
mari de câlti inpluti cu seu ori untura; cânii vo- 
indu se apuce unii dela alții, isi incurca dinții in 
calti, apoi se incaiera si se musca canesce; in 
acelu"timpu furi ducu orice le place de prin pre- 
giuru, obiecte si mai alesu vite.,

— (Habt Acht!) V’amu spusu ca romanii 
si câ bandiți desvdlta spiritu si pacalescu. Unu 
comisariu de politia din comitatului Bihar isi luă 
anim’a in dinți si plecă cu pandurii câ se mi-ti 
prindă pe Ioanu Cercelu cu tăt’a band’a lui. Tre- 
cundu dn. comissariu cu căt’a sa pe marginea unei 
păduri, numai ce vede, ca unu banditu ese din 
pădure si comanda catanesce: Habt Acht, Hoch 
an, Feuer! In acelu momentu se si audira pusca- 
tnri din ambele laturi ale padurei. Ametiăl’a si 
confusiunea comissariului nu se p6te descrie. Pana 
se’si viia acesta in simțiri, banda lui Cercelu isi 
vediîi dJe cale iii' mărsiu‘duplu ostasiescu. Pusca- 
turile au fostu simple salve câ de parada, ăra nu 
trase in carne, fiindu ca Cercelu nu a venitu se 
părda viăti’a la nici-unulu din -bieții panduri, carii 
mai toti sunt ămeni cu familia. La aceste dia- 
riele „Nagyvârad" et „Kozvălemăny" sunt de pă
rere, ca in fine Cercelu alu nostru ar’ fi multu 
mai bunu comissariu de politia, pentru estrâbrdi- 
nariulu:'seu coragiu si' totuodata generositatea sa. 
De ce nu ? intrebamu noi. Ca sf pe Rozsa Sândor 
ilu făcuseră canduva politianu1,' si noi inca amu 
cunoscutu mai multi talchari, cari mai tardiu s’au 
alesu membrii ■ ai politiei, câ unii carii cunoscea 
t6te apucaturile banditiloru de minune. Adecă, de, 
se lasamu la pecatele humorulu, mai alesu acuma, 
candu bandiții se încărca se iă si Transilvani’a in 
potestatea loru, precumu : arata" mai de curendu 
casulu de langa Deva publicata mai deunadi in 
diariele din Clusiu, cumu si unele din Secuime.

— (Untauglich.) . Nu’i bunu. Diariele 
din Ungari’a observa cu mare dorere, ca genera- 
tiunile june devinu totu .mai mârcede ( si mai ne- 
potintiâse, ceea ce se adeveresce in modulu celu 
mai tristu si . r usînatoyiu in localele de 
assentatiuni, unde sunt jjsitați, tenerii in peile 
găle de catra medicii cei' mai practici. In mai 
multe regiuni ale tierei din cate 100 de juni abia 
esu câte 10 sanetosi de plinu. Pe la Oradea, unde 
vedi nisce unguroi cumpliti, abia se potfi inplini 
numerulu. In cetatea Cassovi'ă (Kassa) din 85 juni 
visitati aflara numai 6 buni de inrolatu, pe 76 ii 
declarara de „untauglich" si pe 3 „dermalen un
tauglich". Aceste" sunt anume pe la cetati si ora- 
sie consecentiele crescerei celei mai desfrenate si 
efemeiate, care se întinde preste tidr’a intrăga câ 
si pestilenti’a omoritâria, insocita de beția, de 
somnu cate 12 6re, lipsa de exercițiu trupescu s. a.

-
— (Arestarea 1 u t;M i d h a t.)i > La or- 

dinulu, sultanului marele viziru Midhat se presentă 
in 5 Febr. in sal’a de așteptare a palatului. Dolma- 
Bag.dse si după cateva minute de așteptare anunciă 
sultanului, ca a venitu si ca-i sta la t dispositiune. 
Cu t6te aceste sultanulu lu lasă ;se mai aștepte 
inca o ăra intrăga, ceea ce indata fece pe Midhat 
a prespune, ca a cadiutu in disgrati’a suveranului, 
deărace asiâ ceva, nu i se mai intemplase. Perdien- 
du-si patienti’a tramise de nou pe: camerariu la 
sultanu, câ se-i spună -ca.,nu păte se mai aștepte, 
deărace este impresoratu, de lucru in afacerile ale 
statului. Câ respunsu la acăsta intetire esira din
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aparțementulu sultanului patru adjutanți armați, 
cari puseră manile lui Midhat in catene si i de- 
chiarara, ca este prisonieru, si ca preste cateva mo
mente va avă șe plece in ,esilu,3 .Midhat nu-si 
perdii cumpetulu, cbdise,-numai „Dămne ^ scapa-mi 
pațri’a de perire." — Preste cateva minute elu-fîi 
imbarcatu pe vaporulu „Izzedin", care stetea gafa 
inaintea palatului, și plecă in esilu. — Elu se afla 
astadi in Neapole se dice,. ca sultanului i mpare 
reu de ceea ce a facptu.H[— De aici se păte vedă, 
ca in ce , modu cadu dela potpre marii viziri in 
Turci’a.. ,j ■ ,i , . .....

, , K a I nou.
In Constantinopole ărasi s’a intemplatii o 

schimbare. Edhem-pasi’a este destituitu fora multa 
ceremonia si in loculu . lui s’a depumitp pasi’a 
Mahmud Damat,. cumnatu .alu(sultanulu). usi

— „Agenția Havas" aduce dela Parisu cu 
datulu 17 Febr. urmatări’a scire electrica: „Dia- 
riele publica estrase dintr’o brosiura f|intitulata „O 
cugetare politica" si atribuita dlui Ioanu, Ghica. 
Autorele acestei brosiure scrisa in romanesce se 
silesce a demonstrâ, ca; crescerea Russiei si scăderea 
Turciei in acești o suta de ani din urma trebuie 
se faca pe Ro.mani’a Se-si. indreptedie silintiele in 
contra navalirei, slaviloru. Dinsulu conchide, (.țș, 
trebuie se se,, respingă o alișnția pomana-russa, ( câ 
contraria ipteresseloru României."

— Adunarea, ce se va’ inti'unl in Belgradu 
lâ. 26 ale curentei, se va compune .din vr’o 400 
deputat! si va deliberâ despre resbșlu său pace.
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Publicatiune.
u înșelarea principale a juniloru;. din cele trei 

clase ale etatii 1857, 1856 si 1855 conchiamati 
in comun’a cetatii Brasiovului in anulu 187.7 se 
va face1'aici iu'J localitățile otelului „Nr. I" in 
Brasfovu-vechiu in ^4,' si 2V l?el)ru- 
arin 1877 in rondula urmatoriu :

In 24 Febtuariu 1877 inainte de amiedi la 
9 6re au junii de I-a clasa a etatii anului nascerii 
1857 după 'rondulu sortii, apoi si acei reclam'anti, 
cari sunt a se visitâ trupesce despre nedestoinici’a 
loru de a lacră si agonisi,, ‘sa1 se ' infat'iosiădie in 
localulu amintitu1 inaintșâ 'comissiunii asentatărie.

In 26 Februariu 1877 inainte da amiădi la 
9 6re.au junii de clas’a ita si IlI-a a,.etatii ani- 
loru nasiierii 1856 si 1855 sa se afle totu acolo.

In 27 Februariu 1877 inainte de amiădi. la 
9 6re vinu trăgătorii de sorti următori, adeca 
aceia, cari in 24 si 26 Februariu a. c. au -fostu 
stinghiriti de a se infaciosiâ la înrolare.

Ceea ce se face cunoscutu celoru obligați la 
înrolare, precumw si reclamantiloru spre scîintia si 
observare intocmaip mai încolo parintiloru si tuto- 
riloru cu privire la fiiulu seu, respective' pupilnlu 
seu, cu acea însemnătate, câ lau tempu se con- 
stringa pe fiiulu seu, respective pe pupilulu seu, a 
corespunde la tempulu defiptu obligamentului mili- 
tariu conformu legii.

Brasiovu, 30 Ianuariu 1877.
(j\ C '»!•’) f i ■ ( ‘ ’; " ' * ‘

Magistratulu cetatii.
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Cursurile
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la bursaln 20 Februariu 1877 stă asia:■ . • . .
Galbini imperatesci — . —
Napoleoni — — —

5 fl. 9O> ;icr 
( 9 - 851/., „

Augsburg — — ■ — 113 „ 50 „
Londonui,!'.<; TF Hr- . 123 „ 60 „
Iipprumutulu naționalu. — 6^ K 90
Obligațiile metalipe vecjii de 5°/0 62 „ 55 (j . „
Obligațiunile rurale ungare . 73 „,60, „

” ■ î i i > ” teinesiane. , y • m 71 „ ,75. j „
„ „ transilvane ) .71 40 ,,

. „ . croato-slav.
Acțiunile bancei , — — 836 „ - „

„ (lj cred^piui — — |Î49 „ - „
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