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■ Istoria instructiva.^). h
— .Mein lieber Hofratb Izdenczy, iubitii mei 

IțDguri imi. făcu multu necasu si, me desgusta. 
Nici decumu nu.( potu se, o scota cu ei la cale. 
Decretele mele mii le punu la o parte cu onăre, 
poruncile melemu fie implinescu, scopurile mi le' 
esplica pe dosu/ intentiunile nh mi le pricepu si 
nu le seta apretia.*  Asia vorbise odeniăra impera- 
tulu .Iosifu II cu. consiliariulu de curte Izdenczy.

— .Maiestatea Văstra de aceea nu o scăteti 
lă cale acu ungurii, pentru ca nu sciti tracta cu ei. 
Ungurii'nu suferu se fia • dressati.1^ Aoel’a e unu 
poporu: născuta că se faca oppositiune, cățele din- 
natur’a:sa se oppune la ori-ce i se demanda său 
i se comitte.| D.ăca Maiestatea Ta vrei se’ti ajungi 
scoputa,,<se,; apuci alta, procedura, cu totulu oppusa. 
Da unguriloru libertate deplina, că in vre-o diece 
anii se: făcători' ce- voru ’-vră ei, se guberiiev si -se 
administra1 tiăr’a,• cumu le place loru,. si 
atunci ilaiestat'ea Ta vei vedă, ca in fine Te voru 
roga ei inșii că.se. pui ,țăte ip ordine si se dai 
Ungariei gubernu mai.bunu.f' Asia r.espunse<ijmpe- 
ratului consiiiariulu -de curte Izdenczy.m * : uhiel

r Sunt tocma diece ani, de candu s’aui:infiin- 
tiăta-’legile din ân. 1867 si de candu Ungari’a se 
guberna ea pe sine si' isi conduce afacerile in con- 
fermitate cu legile acelea. Era resultatulu ?

• U i ii1 1 '» ’• . , H. t Amjj yeformatu.p proceduri, r administratiunea 
justiției; - amu purcesu dela principie mari, făcu- 
ramii mulțime de1'tribunale' si judecătorii de cercu1, 
denumiramu legiune -de judecători, decretarama in
dependenții stasi inamovibilitatea loru. Mai'tardiu 
ne''trasul in capii, că sunt multi judecători, multe 
tribunale, ăra inamovibilitatea loru ni se. parii, ca 
ar*  fi unu lucru prea absurdu. Ne aruncaramu pe 
tribunale, pe judecători si pe inamovibilitate, le 
schimbaramu, ihodificaramu si suspinseramu respec
tivii paragrafi ai legei. Amu mai aflata, ca nici 
asia nu suntemu in stare de a inplinî lipsele ad- 
mihistratiuhei de<‘ justiția, si asia a trebuitu se 
luamu in discussiune unu proiectu de1 lege „despre 
juaecalorii !de pace*,  care pdte se fia ori ce, nu
mai nu proiectu despre Judecători de pace*.  Intr’ 
unu cuventu, amu organisatu si desorganisatu, amu 
petecita., esperiniep^ta si pipăita.

.Qomisstanqa , administrativa o inventă unu 
omu,, Oi concepi unu omu, «i placă la unu omu, 
orapară1 unu omu,' o- vof unu omu. Cestinnea 
pusa despre modalitatea de a pune in armonia au
tonomi ’ăJ municipale cu parlamentarism^lu, pu o

'. I ;'1 ,1 ' . . < ■ . i "i ■deslega de locu, ci plăsmui numai unu „modum 
vivendi*  intre țnuniijipiu sj.sistnem’a parlamentaria, 
cu ye.tamarea principiului responsabilitatiei. Natiu- 
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ÎMisi*)  In Nr. 10<-alu ^Gazetei*  jsc6seramu ditf 
acdsta „Istoria*  numai cateva idei‘ pe scurta; măi 
apoi;inse:;aflaramu .cu cale că, jori cătm'este'iea de 
dorerdsa si scrisa in termini sarcastici usturători, 
se o: producemu intrdga cu atatu mai virtosu, că 
ea este ieșita din sinulu celoru 80 deputati ungu- 
reni^ihlu caroru capu eiunulu din foștii miniștrii, 
adeca br., L u d o v i!c ui S i m o n y icare dăca nu! 
ar’ ■‘fi petriinsu pana la rinichi despre starea actu
ale desperata a< ta ruriloru, ^esigurr ca(lnU' ar’ fi 
suferita, că organulu partitei loru se taiej asia de 
afundu in carne viia, Ddieule, ce justificare pentru 
tienut'ălIni5sfta|lde pană acuma si pentru .espectora- 
tiufiife cdprinsă ’in -petjtiuneă dta an., 1866!
« ■ Red. -Gaz.*  .•es ea * eotojov nn eh ■ ' ■ șuii ■■ ■ • • *

. - 
nea inse necapacitata s’a supusu la vointi’a indivi
duale, din causa ca acelu individii (acea persona) 
erâ in positiune că aceea, in catu potea se dica: 
„Friss Vogel oder știrb.*  (Mananca pasere, său 
crăpa.)

Eu inse nu vreu se discreditediu . comiasiunea 
administrativa. Inca"nu se p6te sci, fi-vâ ea buna 
său rea, de si se p6te presimtf, ca nu va fi buna; 
se si păte presupune, ca este unu lucru de carac- 
teru transitoriu, numai ca una punte ca se apuce 
pe ea „in dr6pt’a său in steng’a*,  catra vre-o or- 
ganisatiune definitiva Wii provisoria. Se păte con
stata numai atata, ca comiasiunea administrativa 
nu simplifica nimica, 1 dâra complica fărte multe, 
aduce in donfusiune pe organele subalterne, intardia 
administrarea prompta in afaceri, pe magistrii de 
posta ii omăra de’ uritu,1 pe prefecți (comitea 
supremos) si pe ‘‘inspectorii de scâle ii tramite 
multu in caletorii', dăra din punctu-de-vedere so
ciale are calitati bune, in catd ■ adeca dă membri- 
loru ocasiune de a se vedă mai desu unii pe alții, 
adeca funcționarii statului si cei1 municipali cu cei 
diece dilettantim Atata inca 'se păte recunăsce, ca 
armoni’ai mai multoru funcționari deJ;di verse cathe- 
gorii este o idea fărte fericita, o care1 după ce s’a 
realisatu, acuma comissiunea administrativa se păte 
asemenâ unui choru de musicanti, unde fiacare 
membrq jăca :pe i<_altu instrumentu, armoni’a 'Inse 
nu lipsesoe ori-unde capelmaistrulu e bunu si 
musicantii. <ta .L < , >

Securitatea personale si de avere nu> e tocma 
pră buna, ’-dăra nici pră rea. Ca-ci de ex. la noi 
(in Ungari’a) sunt mai multe talcharii, -decatu in 
Sicili’a său in Greci’a, nici decumu inse cate in 
Mongoli’a ori in Bochar’a. Apoi nici nu se făcu 
hoțiile in tăte comitatele intr’o forma si necurmatii. 
Gonimu pe talchari dintr’unu comitatul in altulu 
si’i .spariemu cu statariulu. Este constatatu, ca 
ori unde, locuitorii,,făcu invoiăla cui bandiții, acolo 
securitatea publica e mai pucinu; periclitata. Atata 
inca este sciutu,. ca bandiții preferu pe popi, , pe 
jidovi negutiatori si pe postilioni, si pana acuma 
nu a fostu nici unu casu că se fi depredatu pe 
vre-unu comissariu politienescu.

In esecutiunile de contributiuni amu documen
tata progresau mare si amu 1 întrecuta chiar’ si pe 
viceregele Egiptului in desteritate si rafinementu,- 
de si' acela este adeveratu artista, candu sciie se 
scociăre in pungile suditiloru sei. Taxefe de regula 
le calculamu îndoite si le executamu intreitu. 'In 
acestu pundtu avemu unu a r a n g c m<em tu s e- 
cretu, adeca :i „Ungurulu e'nepasatoriu, pierde 
quietanti’a de multe ori p1 candu' plăca 1 de acasa 
undeva, nohilu esecutamu a dou’a si a trei’a ăra. 
L’amu esecutâ si a patr’a ăra, atunci inse de-ră*  
gula numai are nimicu, pentru ca multele recurse 
si plățile pe la advocati ilu sărăciră cu totulu. 
Amu ingrijitu ’si de11 aceea, că pentru jafurile or- 
ganeloru finantiali .cei jafuiti se nu’si păta'resbuna; 
pre candu de apararea celoru' jafuiti nu ingrijesce 
nimeni, inVasiunile tataresci ale esecutoriloru de
vasta regiunile patriei fora nici o pedeca.

; \ Venituri avemu, inse pucine,. si acestea scadu 
mereu. /Datorii avemu, inse multe,o care sporescu 
neincetatu*  Care va fi finea acestora lucruri, vomu 
vedea preste pucinu. 1 Amu potea să ne ajutamu, 
dăra nu potemu. Lasati*  ca timputa trece, si

1
ne va ajută bunulu Ddieu. Resultatele reali ale 
sbuciumariloru si svOrcoliriloru năătre ne voru 
arată, ce potemu așteptă dela v e n i t o r i u. Se 
dice, ca maghiarulu candu se bucura plânge. Nu 
aveți grija, preste pucinu vomu avea causa de 
plânsu, ăra de bucuratu nu ne vomu bucură.

Partea cea mai mare a barbatiloru nostrii de 
stata si-au jocatu rolele. Acești diece ani au con
sumata multi barbati renumiti. Astadi amu ajunau 
la liter’a din urma a Alfabetului. Nimeni nu ne-a 
potutu ajută; a dispăruta încrederea si sta se 
dispara speranti’a, ca ungurulu se păta fi de aju- 
toriu patriei unguresci. Ne aflamu in epoc’a re- 
signatiunei.

Păte fi, ca de ar’ trai astadi imperatulu Io- 
sifu, ar’ potă dice catra consiliariulu de curte 
Izdenczy: „Mein lieber Hofrath Izdenczy, Sie 
kannten die Ungarn besser als Ich; Sie hatteu 
Recht. Traurig, aber wahr!*  („KiJzvălemăny*  
Nr. 37 din 6 Febr.)

Brasiovu in 24/12 Fauru 1877.
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Comedi’a demissionarei dini Tisza dimpreună 

cu intregu cabinetulu seu, se apropia de fine. O 
depesia telegrafica'dela Vien’a ne spune, ca intie- 
legerea intre ambele, ministerie este perfecta si ca 
prin urmare nou’a impacatiune dualistica se p6te 
consideră că fapta complinită, cu tăte ca nu numai 
ministeriulu austriacu, ci si celu maghiaro si-a mai 
tienutu inca usitia deschisa, de a se pune in con
tacta si cu partitele de acasa, dela a caroru apro
bare va depinde apoi definitiva inchiare a noului 
pactu dualisticu.

Acăsta intielegere cu partitele de acasa este 
numai o formalitate, care se pote consideră că îm
plinita, deărace nemții n’au cuventu si motivu de 
a respinge impacatiunea făcută in favărea loru, ăra 
mamelucii dlui Tisza nice nu voru mai scrută, ca 
ce avantagie contiene nou’a impacatiune pentru 
Ungari’a, ci voru aplicidâ totu, că senupărdape dlu 
Tisza, care le da panea de tăte dilele.

Gestiunile cele mai dificile ale dotatiunei bancei 
filiale din Budapest’a si a paritatii in comitetulu 
centrata său consiliulu generata s’au complanatu ir 
urmatoriulu modu: Dlu Tisza, care la inceputu s 
cerutu o dotatiune de 60 milliăne pentru banc’a 
din Budapest’a, s’a multiumitu in fine si cu 5C 
milliăne, adeca cu atat’a, catu i-au oferita nemți 
dela inceputu; ăra cu privire la paritate s’a aflati 
urmatoriulu espedientu: Consiliulu generata ah 
bancei naționali consta din 15 membri, si adeci 
din gubernatorulu bancei j ca,re va fi denumiți 
de .catra Maiestatea sa Domnitoriulu, apoi din duo 
vice-gubernatori, denumiți, de catra guvernele dii 
Vien’a bî Pest’a, mai departe din cate duoi repre 
sentanti, ce se tramitu din partea directiuniloru dii 
Vien’a si Pest’a si din, alti opta membri, pre car 
ii alege liberu adunarea generale a acționarilor, 
bancei. — , ,

Autorulu acestui planu se dice a fi Dr. Herbs 
capulu partitei constituționali din Austri’a, de und 
se păte prevedă, ca nemții sunt dejă intielesi i 
privinti'a nouei impacatiuni.

In urm'a celoru premisse potemu pune in 
trebarea,. ca ce a castigatu dlu Tisza pentru Un 
gari’a î Ce garanție da dsa, ca si ceea ce a făcuta 



este spre salutea si nu spre ruin’a si in detri- 
mentulu patriei sale ? Respunsulu la aceste intre- 
bari este scurtu si precissu: dlu Tisza nu numai 
ca n’a castigatu nimicu, ci a stricatu si aceea ce 
a facutu Deâk inainte de ast’a cu diece ani. Inse 
că se nu ni se dica, ca noi vorbimu din pisma si 
ura naționale, se lasamu se vorbdsca chiaru ungurii 
Diariulu „Keletndpe" dice ca constituirea consi
liului generalu alu bancei naționale este „illusiunea 
ilusiuniloru? Proportiunea intre Ungari’a si Au- 
stri’a in acestu consiliu este că 3 la 12, dedrace 
numai. cei duoi membri ai despartiementului de 
banc’a din Budapest’a dimpreună cu vice-guver- 
natorele loru potu se fia unguri’ dra ceilalți 12 
au se 'fia aiistriaci. Si acdsta proportiune o nu-, 
mesce dlu Tisza paritate! — Ddr in celelalte 
puncte este impacatiunea cea noua si mai nefericita 
si venitoriulu celu mai de apr6pe va aretâ, ddca 
nou’a impacatiune, ce de acum inainte va portă 
numele' lui Tisza si nu alu lui Deâk, va da Unga
riei unu impulsu nou spre vidtia, său o lovitura 
spre mdrte.

Dlu Tisza se afla acum in Pest'a si se spdra, 
ca celu multu pana luni va formă noulu cabinetu 
care va constă totu din membrii cei' Vechi. In rno- 
dulu acest’a dlu Tisza se scdla din morti spre a-si 
continuă cu mai bunu successu oper’a sfarimarii 
popdreloru nemaghiare.

— In dilele aceste a aparutu in Vien’a o 
brosiura, care pleddza pentru partecîparea Austriei 
la resbelulu russo-turcescu si inca in alliantia cu 
Russi’a. Auctorulu acestei brosiure se crede a fi 
băronulu Hăftung, care este unulu dintre inaltii 
demnitari ai armatei active ’austriade. Auctorulu 
condamna cu tdta asprimea politic’a de pana acum 
a monarhiei austriace si dice, ca este pentru Au
stria o cestiune de vietia a procede agressivu catra 
sudu-osta, unde'sta se apuna unu stătu, ce ordini- 
dra eră mare si poternicu. Dejă cu unu seculu 
mai inainte trebuiă Austri'a se faca acdst’a. Ea 
trebuiâ se nisudsca a eliberă Balcanulu de sub jn- 
giilu semi-lunei,'' dra nu a iinpedecă pe Itali’a si 
Germani’a in desvoltarea loru. Ddca făcea acdst’a, 
atunci pe de una parte nu patiâ ce a patitu in 
1859 si 1866, dra pe de alta parte nu lasă Rus- 
siei astadi pretestu de a pune man’a pe orientulu 
Europei. Tdte celelalte poteri europene ducu o 
politica pe facia, alu careia scopu se vede din toti 
pașii loru, numai politic’a Austriei este secreta, 
asiă incita i vine omului a cugetă, ca ea insasi 
su scie ce voiesce. In fine auctorulu admitte, ca 
deși este dejă fdrte tardiu, totuși Austri’a este 
chiamata, că in legătură cu Russi’ă se câștige ceea 
ce ar fi potutu mai inainte se câștige singura. Cu 
unu cuventa, dlu Hartung pleddza pentru coope
rarea Austriei cu Bussi’a, spre a se imparti pe 
piele# Turciei.

— Acdsta brosiura a facutu sensatiune mai 
rertosu din motivu, 'ca auctorulu este o persdna din 
sercurile militari inalte, cari' formddia o potere in 
itatu, si afara de aceea, !fitindu-ca se presupune, ca 
icdst'a este dorinti’a si aspiratiunea celei mai mari 
jarti a armatei austriaco.* * . ;*

Prim’a conferintia intre delegații Serbiei la 
constantinopole si iĂtre ministrulu de esterne tur- 
lescu in caus’a incheiarii pacei, s’a tienutu in 201 
i’ebr. si se dice, ca aedstă conferintia a lasatu o 
luna impressiune de ambele parti. Pdrt’a este in- 
ilinata a face cele1-mai mari concessiuni compati- 
lile cu intregitatea ăi demnitatea ei numai se pdta 
«secură pacea. Delegații1 Muntenegrului1 n’au ple- 
atu inca la Constantinopole,din care causa se 
rede, ca se va recere o noua prelongire a armi- 
titiului, 1'dedrace este cu nepotifitia, că pana la 
j Marte se se ihchiaie o pace definitiva.

Unele soiri ne spunu, ca chiaru si Russi’a ar 
i datu svatu principateloru Serbi’ă si Muntenegruî 
ă se':se foloSdsc# de ocasiune si se inchiaie o pace 
atu se pdte ndai r favorabilei Acdst’a ar ’ fi facut’o 
lussi’a Ia dorinti’a Austriei, care numai asia ar fi 

promissu a potd tiend o neutralitate binevoitdria 
pentru Russi’a, ddca resbelulu nu o va mai mo- 
lestâ la confiniele sale sudice. Ddr si afara de a- 
aedsta Russi’a ar fi resoluta, a luă singura asu- 
prasi caus’a eliberării creștini loru din Orientu, că se 
uu imparta cu alții nici foldsele, nici glori’a si re- 
numele. Aceste sunt inse numai combinatiuni, pre 
cari noi nu punemu nice unu temeiu. Din contra 
noi credemu, ca principele Muntenegrului nice nu 
se cugeta la pace, pentru ca scie, ca nu are se 
capete ceea ce aspira se capete. Acdst’a este si 
trebuie se fia si caus’a de elu tragandza cu trami- 
terea delegatiloru la Constantinopole, că intr’aceste 
se trdea tempulu de armistițiu.

— Din Belgradulu Serbiei se comunica, ca 
partit’a lui Caragheorgheviciu voiesce a provocă o 
revolutiune pentru detronarea lui Milanu, caruia i 
atribuie resultatulu nefericitu alu resbelului. Se 
pdrta deci mare temere, ca adunarea ce se va în
truni in 26 1. c. se va ocupă nu numai de cesti- 
unea de resbelu ori pace, ci si de cestiunea, de a 
mai tiend pe Milanu pe tronu, sdu a-lu înlocui cu 
altulu.

— Diariului „P. Lloyd*  i se telegrafdza dela 
Belgradulu S. cu datulu 20 Febr., ca la nouele ale
geri la scupcina voru esi multi deputati din oposi- 
tiune, sdu din sinulu asiă numitei partite de pace 
de unde deduce apoi, ca caderea lui Ristici este 
mai multu că probabile si ca pacea se va inchiă 
apoi fora dificultate. Ddr totu in aceeași depesia i 
se mai telegrafddia numitului diurnalu, ca guver- 
nulu russescu ar fi notificata la Belgradu, ca celu 
multu preste 8—10 dile trupele sale au se trdea 
preste Prutu. — .

In faci’a atatoru sciri diverginti despre inchia- 
rea si neinchiarea pacei, despre possibilitatea de- 
tronarei lui Milanu, despre caderea lui Ristici si 
trecerea armatei rusesci preste Prutu, tatu ce po- 
temu face mai bine si mai consulta este, că se 
asteptamu in linisca si rabdare cursulu eveniment 
teloru. Ddca este inse1 se ne damu si noi pararea} 
atunci trebuie. se marturisimu, ca noi nu credemu 
nice in inchiarea pacei, nice in schimbări de per-*  
sdne in fruntea statului si a guvernului serbescu, 
ci credemu in trecerea, armatei russesci preste Prutu.

— In parlamentulu anglesu fii guvernulu inP 
terpellatu, ddca cugeta se respunda câta mai cu- 
rendu la not’a circularia a !i principelui Gorciacoff, 
si in numele guvernului respunse*  subsecretariulu 
de stătu Bourke, ca guvernulu va respunde Ia acea 
nota,'inse respunsulu e conditionatu de mai multe 
impregiurari; mai -'antaiu a obvenitu schimbarea 
de ministeriu in Constantinopole, dupu aceea s’au 
inceputu negotiatiunile de pace intre Turci’a si 
Serbi’a, alu caroru resultatu trebuie așteptata j 
apoi afara de tdte aceste guvernulu anglesu inca 
voiesce mai antaiu se afle si părerile celorulalte 
poteri in asta privintia. — Din acestu respunsu 
legata de ratate oonditiuni se vede, ca Angli’a are 
de cugeta a mai portă de nasu pe principele Gor- 
ciacoff, inse acest’a este unu diplomatu cu multu 
mai betranu, decatu că se se conturbe in cal- 
culii sei.

— Ambassadorele turcescu din Paris a des- 
mințita scirea, ca sultapulu ăt, fi bolnavu si ca 
n’ar fi in stare de a primi pe marele viziru, carp 
se-i dd informatiuni despre starea lucruriloru interne 
si -j esterne. i

K o m a n i ’a.
i. i: ( o u 1

Bucuresci^ 8/20 Febr. Ar’ fi că se in< 
tretienu.pe lectorii :dv. si cu unele desbateri par- 
lamentarie interessante dela senatulu nostru; imi 
este inse grea alegerea. Insistenti’a senatului, pentru 
că gubernUlu se presente unu budgetu equilibratu, 
ddca nu pe anulu c., in, totu casulu inse pe 1878, 
este urmata deț simpathiile țierei întregi. Violent’a 
interpelatiune a dlui senatoru Michailu Cogalniceanu 
in caus’a universitatiei dela lașei, a trasu asupra'si 
atențiunea toturoru classeloru superidre ale societa
rei ndstre pana la do'cebi.i scdleloru primărie si

pana la celu din urma copistu sdu cancelistu pre- 
cumu le diceti dvdstra. Cu tatii recundscemu, ca 
acea interpelatiune a fostu prea bine motivata si 
ca scopulu ei au fostu eminenta naționale; ddra 
toti observară, ca starea de decadentia a universi
tarei dela Iassi nici decumu nu datddia de diece 
luni, ci de 12 ani; de aceea bata fdrte la ochi 
manier’a violenta, cu care dn. Cogalniceanu se 
scola in capulu ministrului Chitiu, si mai alesu 
modulu, cu care atacă pe ministrulu N. Ionescu, 
care inca este professoru lă acea universitate. Toti 
sciu si recunoscu, ca aderatulu fundatoru si că se 
dicemu asia, tatalu universitatiei dela Iassi este 
dn. Cogalniceanu, prin urmare ca e lucru firescu, 
că pe unu părinte se’lu d6ra de sortea’ fiicei sale; 
ddra tocma pentru aceea se intrdba fiacare, cumu 
vine dn. Cogalniceanu tocma acumu, asia de tardiu, 
că se înfrunte pe miniștrii actuali pentru starea 
decadiuta a- universitatiei sale, candu dlui dela 
1864 inc6ce că fostu ministru pare-mi-se de trei 
ori, că senatoru si chiaru numai că publicista, 
avuse ocasiuni destule că se id de scurtu pe colegii 
sei dela culte, de es. pe flnii Cretiulescu, ,Dki.Bra- 
teanu, Carpu, Mâ,,ze8Cu,,It,Chr. Telu,> Maiorescu, 
pentru ce nu se interesddia de., acea universitate, 
pentru ce se sufere Ia professori acumulare de, func
țiuni, negligentia in prelegeri, abseritie cu lunile 
întregi dela Iassi; cumu a Rotata suferi dsa, că 
reulu se:crdsca in mesur’a in care’lu descrise dilele 
aceste? Ei, bine, aoeia , carii cunoscu. vechiul# 
antagonismu ce existe de multi ani intre cele doue 
celebrități ale Moldovei, Cogalniceanu. si Ionescu. 
isi esplica usioru .scenele din' se.pțeman'a trecuta^ 
si iritielegu bine 'espressiunea ’dl'ui Ionescu'' Care 
dise dlui Cogalniceanu, ca ori candu a1 fostu mi
nistru, s’a 1 por.tatu facia cu colegii sei „că unii 
mare veziru*.  Cu venirea la. gubernu. a! partitei 
liberale in primaver’a trecuta,, dn. Cogalniceanu se 
facil ministru de esterne, dra in acdsta calitate a 
sa se Încerca precumu scimu, se faca unele lucruri 
dela sine, fora a’i pasa multu de colegii sei. Ddră 
dn. Ioanu Brateanu, de si' e" departe de a fi vioi 
lenta in temperamentulu seu,;se simti totuși latinsu 
in demnitatea sa inpreuna cu ceilalți i colegi, si 
urmarea fu esirea lui Cogalniceanu din ministeriu. 
Se ințemplă apoi, ca dn. Ionescu rivalulu seu, ei 
succese la portofoliulu . de' esterne. Asia astadi 
interpelătiunea dlui Cogtflniceahif are unu ’ senSuj 
pe Care alta data nu'l’ăr’ftl oprita de locuj'tadeca : 
loneăcule, nesi de aici,. cara-te la cathedr’a ta din 
Iassi, pe care .o ai,.lasatu .pe man’a unuiisupplente 
ce, nu merita acea distinctjune. 4n .J()W

După dispute ferbinti de trei, dile, in fine sei, 
națulu lu^. asupra dise^ interpelați uni una (jlecisiune, 
care nu e votu de blamu pentru ministeriu, este 
inse 'o lectiune severa pentru toti professorii pu 
numai dela1 universități, ci si delă scdlele’lde!:tdta 
gradnrile. Ea semena multa cu decretulu,,de'iiiai 
deunadi alu ministrului ungurescu Trefort, im-căre 
tienea lectiuni professpriloru dela cele doue unii 
versitati. unguresci. Acelu votu șlu senatului suna :

„Se, pune .la votu prin j bile moțiunea-dlui 
Cogalniceanu: . q

Senatulu ascultandu esplicatiunile dlui ministru 
alu instructiunei publice;

•fi , , . ■ . r.nm
Avendu in vedere abaterea aela indatorirele 

loru a mai multoru professori dela universitatea’ de 
Iassi, cari prin ltaer’a loru' "vointia imbratisiandd 
cariere si ocupatiuni, ce’i punu'- in imposibilitate de 
a îndeplini missiunea professorala si asia au- adtisu 
dreptu resultatu decadenti’a., susu-disului, institutu 
de invetiamentu; ,

. ' 1 i : * i ' ' ’ J l i

,, Regretandu acdsta. decadent a a. universitatiei 
de Iassi, invita cu totu dina.dinsulu pe ministrulu 
instructiunei publice, că fora intardiare se aplice 
dispositiunile din art. 10, 390, 396 si 398 din 
legea instructiunei publice in privinti’a professori- 
loru dela dis’a universitate, cari au parasitu cathe- 
drele loru, si astufelu compromiftu .viitorul^ unei 
întregi generatiuni; ;

Totu odata astdpta si: reclama data mai cu- 
rendu presentarea unui proiecta de lege, avendu 
de scopu reorganisarea si complectarea universitatiei 
de Iassi, astufelu,.că acesta!mare institutu de in- 
vetiamentu superidre se corespundia la trebuintiele 
materiale usi intelectuale ale României ilde susutsi 
trece la ordinea dilei.i J ci .! Cogalniceanu?'i.<

Resultatulu: 49 votaiiti1 37 bile pentru. 12 
bile contr’a.

' ‘4:i uii'fos i!’ iibnuta
— Cercurile nâstre politice au inceputu a se 

linistf multa, de c^pdu a esitu noulu, .cercqiațiji 
alu principelui Gorciacoff, din ’ care se vede, ca 
Russi’ă in cestiunea orientale nu voiesce & se se-



țidtutu â ceva1, Oare 1'se^tite de tfo,u‘‘spiritele la; 
~l: aloi aceea fu opiniunea publicata in_„Corre-

para de celelalte poteri europene. De ătbncî reșer-1 
vele nâstre fusera demisse pe la casele loru, si 
asia trâr’a se mai usioră dâ speseJ Ori ce faime 
ve aducu diariele austro-ungurescr despre asia disu 

"arangementulli de 'trecerea russiloru prin Itomanî’a, 
-e sciti ca sunt scornituri unguresci, făcute inadinsu 
cu Bcopuri de invasiune din acea parte. Dâca a

noi, apoi aceea fu opiniunea publicata in_„Corre- 
spbndence hongrnisei",11 organu' alu com. Âfidrâsy, 
care cere curatu, că Romain'i’a se’si sihlmbe pe 
d o'm n u 1 u' s e u , sub care intielege suzeranitatea 
ttrÂjd^ 1 că ăd'ecă 'Se1 -o schimbe cu c’dâ* * ălis’țro- 
'ungurâscâ.*)  Acâstă insulta » facutu că se’senrce 
de nou sângele in faci’a toturoru si' se^di‘țle 
(junime,:.pe /oficirii, -.ba si pe. multi i bairbiajti in etate 
. Înaintata, cumu scrîsnea din dinți sâu stringea din, 
,budiei(’si din pamnu.' „Au destui sclavii, romani, 
satpre-se cu aceia", j imi dise unu proprietariu de 
mo^iiinsj me.Jasă singuru. 'Ve.lasuSSi eu.pentru' 
■UȘita-data. S: nl .-hj::' ;I Jen: ■. ■ '

uj. ți -w ■ *■1
*) „Ce qu’il taut aux Roumains, c est un 

changemettt'd'e mâitl•eilr“1^' l',0'l ■ J:i
Se,'.ne eț-'ie dn. Castellar, acea ;.t$^tytia 

este fârte relativa;! Ce tolerantia religi6sayia;<ippitntu 
fi aceea, unde ..legea dictă pâdeps’a mârtiei'asupra 
ori cărui mbhămedanu, ce ar’!!'fi 'ciitbdiătu ă 'țrâce 
la christiani&fnur, Hihde chreBtihilbru țiu le eră per- 
misu a’si edifica piserici ,,ppj(.ș,pprafaci’a pamentului, 
ci numai sub pamentu, viude- icapetele patriarchiloru 
si ale episcopilorn- se rescumparâ -cu bani, grei si 
altele nenumerate1 de acestea. Ceea td/'ă1 sustienutu 
imperiul» turcescu,’ a fostu inOftfcti’a stupida, 
cer-tele-seculsrie religiâse ale popâraloru christiane, 
si dâca acelu imperiu,j-va mai ave viâtia, o va avâ 
din criminal’^,dezbinare:a creștinilaru.f ’ ’ Hei .ffaz.'Tf."

— , el) ...i |

Emilie Castellar despre cestlunea 
. .Orientului.

}
y ,<> Fostulu .i presiedinte.., alu j'itepublicei .spaniole,! 
.gelebrplu, orațorp si ^literatului-, cu pdua, atatu de' 
strălucită, intr’o opera a sa de curendu aparuta.' 
lai espune vederile in privinti’a cestiunii Orientului.; 
Oâ inamica neimpacatu ă'lu’despotismului, elu sta; 

. in partea slaviloru din Turci’a, sustienendw despre; 
mahomedanismu că si despre catholicismu, ca suntj 
religiuni murinde. Nu crțjfl'el iukregenerarea iTurciai i 
(dăr’ pe candu d, Castellar si-a scriau oper’a, nu 
eră faimâsa constitutiune!) di,n ‘contră crede ini 
descompunerea" tugură a acestui1 imperiu',1 ca-ci o'ri 

’ce despotismu pdrta <• in sine germenii decădentiei 
salarii acest’a mici odata mu p6te.fi pusu'in ark: 
monia cu institutiunile. liberale, jm .n: .nu,m0 io j 

.Cu t6.te acestea ,nu aproba impatienti’a slavi-' 
loru 8i condamna crudimile comise de ei. In Bosni’a 
si Erzegovin’a, dice d. Castellar, nu sunt rase iu- 
amice, ca-ci toti ldcuitdrii'sunt'slavi; dâr’ sunt secte 
religidse' inamice un’a altei’ă, cari se urescu pama 
la.) mârte: romano-catholicii si ortodoxii. Ceea ce a 
contjenutu t. si pana<: acumurdmperiulu nturcescu,. a 
jțostp, .tolerapti’a ,religi6sa a/ saseifj mQhamedanp.!^) 
[lf? >r, D. .Qastellar se ingrozesce de i>o marirp pyd 
mare a, poterii, russesci in Europ’a si face ppelu ,lș 
rasele germane si latine, că se pună capetu acestei 
migratiuni cu forma noua a popâreloru, de care e 
amenințata Eprc^’a din.partpa- R,ușii?i.

Despre russj .dȚCasteli.ar''dice : „Aici trasurile 
filantropice ale rbligiunii ’ divine sunt oprimate de
rătăcirile si sperantiele unui poporp. bellicosu; ade- 
veratuliii creștinismu este celu russescu, sDcbea ce 
nn"0 adeVeratu russescu, e paganismu si idolatria. 
Ide’a mistica, de a face -se.dispara de pe orizon
tul» europânu semilun’ainsim restabili Evangeli’a 
in loculu Coranului, se -'amesteca in secretu cu 
gafidireă revoluționara, ca popdreld' oprimate se fia 
eterate, si ca națiunile egale ip vechimea originei 
loru cu. grecii, sa fia redate; libertății. Dinaintea 
tieranuiui din desierturij in ingenUncliiatu ’ sub greu- 
tatea ihuncei, Moscva apare .că ;si dinaintea evreu- 
ldP Ierusalimulu ; Czarulu" e pafi’a, profetulu, tra- 
qiSnlu , lui Ddieu. ‘A

„A- contopi pe . locuitorii- slavi ăi tuturoru 
tierilorii că pe frați aceluiasiu • trtinchiti, fntr'unu 
poporu'^iganticu, si a întinde imperiulu _____
dela Ărchangelu pana la Mai;ea‘^a(riatica; 16te 
aedste .idei sunt egale cu maiestatea unei dogme si 
cu>;:resunetulu vibratoru alu unei Opoce;*  j

N Astufelu depinge d. 'Castellar': tetfdint(eld-păni- 
slavistiloru din Russi'a. .’ uL (

Barbatulu de stătu uăluJ Spaniei vorbesce

russescu

desgustu despre' urmatbrele țese ale unui cate- 
chismu russescu : „După Ddieu, suprema potere 
materna si cea d’antai, e Czarulu; Czariilu nu cu-! 
n6s6e alta'fiintia mai inalta decatu elu, Czarulu 
nu e supusu la iniei unu feliu de legi umane." 
Starea bisericei o descrie astufelu: „Biseric’a rus- 
rdsca nu.e altuceva, decatu o r6ta in mechanis- 
(miilu’.statuluisft . -r :

,Dupa d. Castellar resolvarea cestiunei Orien
tului nu p6te fi decatu.că grecii, slavii si bulgarii 
sa formedie state noi si separate, inse in confede- 
ratiune.' ; Constantinopolulu se fia unu orasip mer- 
cantilu Ijberu. ’ , .
,!..IOM„Ce ar’ fi, de.£ noi, ucqntinua-,si termina dn. 
Castellar, ddca unu imperiu giganticul: ar’ poseda 
Marea orientului, si Bosjorulu,. Volg’a si Donarea, 
infinitulu siesu moscovit» si peninsul’a. balcanica, 
oa slăvii <de fiord» zsi de suda, Marea glaciala, 
Aten’a1 si <Veneti’a ! ! 1 Civilisatiuneâ si libertatea 
Europei ar dispărea sub pressiunea11 imensa a ace
stui imperiu asiațicu, precumu s’a nimicitu si liber
tatea si hrtele ’Grebieî sub jugulu Macedoniei! 
Ddcă Russi’a va " Sită1'in dosulu slaviloru, Europ’a 
va conservă imperiulu Turciei; ea trebue, e da- 
t6re s’o faca acăst’a!" (După „Un. democr.")
1 iii ij

z
pu-

ca flrocurd-

.1.1 ■■■■■!. ... - :l , ■

u j Qnorate Domnule Redactorul
Nemicu nu me genădiap ddca veți face 

blicitate de adressarea mea. ■ — Nu voiii
demitu in polemie cu nimeni, nu voiu se fiu ra- 
portatoriu de faime prin diurnale, acdst’ă" mancâ^ 
rime o socotu , de incompatibila cu-, natura si po- 
sițiunea .mea.;, Sustienendu la adeverii, si că romanu 
zelosu de sdrtea si relatiunjleo.romaniloru, dq ,pe 
aicea, se nu luati in nume de reu, ddca.yinu.ja 
ve face, atentu, că se fiți cu . mai buna luare aminte 
la"primirea correspondintieloru de pe la Deva, care 
do unu tempu inc6ce devinu imprudente\si violente, 
nu numai facia de persâne, ci si de corporatiuni. 
Correspondinti’a 'din urma dela DeVa.1 ca flroburd- 
rulu fiscalii1 lâ' suspititnie (ăr’ fi’ ătefetatu pe unu 
romanu ,si,ca,..romanii flin Deva, ar’ fijingrigiati 
pentru acdst.’a — e imprudinte si provacatâria, 
vorpindu de justiti’a maghiara cu ceva ironia. M 
Decatujisuspiftiunea,, e mai multu si verosimilu, ca 
acelu romanu cu soci’a a'a-au pmpntu itft ;m.odu 
oribilu pe unu altu romanu. — Nimicu nu e de 
temu'tuJde justiti’a uighia^a, ca 'judele jpyestiga- 
toriu e'romanii,’1 cpTocufdruiti rdmahu aiC’deăcopori- 
tdriulu faptei oribile e Ora romanu. — M seru ca- 
pitalti politico pentru aceluJ -retrespondiiite!' u! □ j -i ‘ k C-: A Sti !•!)(». Ar n de dontu, că se fimu. odata mai,seriosi 
in polemisari si mai crutiatori de persâne ; pentru 
ca acâst’ă însușire detrage multu nu numai din 
onGr.ea .omului, cj si din a societate), din a cărei 
[.Mie fief. ■ '

Priîniti stiin’a, prd onorate' domnule, ce ve 
dătorescu totudeaun’a.r u , . o

‘-'b.Dev’ă, -171 Februariu 1877; ID
GeorgiuCiaclanu.| _.T OUO JfO .l.iIOu} , fctj' .Nota Redăctiunei. Dn. Georgiu Oia- 

clanu permite .rqdactiunei, că se publice mustrarea 
ce’i face dsa pentru unele corespondențe dela Dev’a, 
Noi, atatu din causa ca voimu a fi ai astadata că 
totudeauna inpartiali, fcatu si, ța in adeveru noi 
luafamu in nume de b i n, e lectiunea data, nu 
hesitamu intru nimicu a o si 'face cunoscuta lecto- 
riloru. Acumu inse rogamu ,si noi pe onorabilele 
dn. Ciaclanu, că se accepte si dsa scns'a (Ent- 
schiildigupg) sdu ddca vrea, justificarea (Rechț- 
fertigung) procedurei ndstre in nume de bine.

; Dn. Ciaclanu ne invdtia, , că se ne algemu cu 
mai multa atențiune pe; corespondenții, dela Dev’a, 
Noi pe langa ce multiamimu j.dsale pentru aedsta 
’nyetiatura, salutari», ..cu oare yoisce se/pe ișcame d§ 
multe neplăceri, ilu rogamu totuodata,,.. că se ne 
esplice, cumu se intempla, ca vre-oliz cinci di.arie 
maghiare de calibru greu, au in Dev’a corespon
denți neasemenatu mai v i o 1 e n t i de,catu sunt f.b, J.J ..... --------- Z
in Dev'a, _ ___ u
departe, Ca in anii din urma tocma in Dev’a si 
dela Dev’a s’a pornitu in contra elementului roma- 
nesCu propaganda siâtheinaticâ, cea mai cerbicoâă 
si rpai itiversiunata, căre se p'6te asemenă ptf bine 
cu ' persecut,lunile adeverite 'ctf,mulțime 'de.‘docu
mente’ -.utlie'ntice, cu ack delîdtătur ''bUcăriâne Căl- 
vinesci, in istori’a bisericdsca si naționale a roma
nilor din-T-Fansilvani’a-.-Suntemu de • părere,-ca-dlui 
Ciaclanu că unui romanu zelosu, 
rușine a se mai numi romanu atunci, 
vedd, ca romanii nu’si apara din respoteri onârea ronului L. Simonyi et Consortes.

tdti corespondenții nostHi, cati ii avemu nu numai 
''(.j iu tigr’a intrdga. . Cumu se face măi

ar’ trebui se’i fia 
candu ar’ 

de 6meni nascuti din părinți legitimi, si existenti’a 
loru cu t6ta energi'a possibile.

Dâra pe dn. Ciaclanu du supără si mai multu, 
candu cineva vorbesce „cu ceva ironia despre ju
stiti’a maghiara." Ironia? Nu onorabile domnu, nu 
e aceea ironia, ci este satira si este sarcasmulu 
nimicitoriu, cu care se vorbesce si se scrie mai 
alesu de cinci ani incbce despre justiti’a maghiara. 
Bine se fia insemnatu: despre justiti’a si nu despre 
nefericitii judecători. Acelea satiri si acelea sar
casme nu le vei afia n i c a i r i in nici unu diariu 
ramanescu si cu atata mai pucinu in „Gazeta", ci 
le afli, le asculți si le citesci in mii de variatiuni, 
unde ? in desbaterile parlamentarie ale Ungariei, 
din graiulu celebritatiloru unguresci, apoi alaturea 
cu acelea, in „Ite.form". (pana candu s’a publicatu) 
alu comitelui Lonyai, in „P. Napl6“ alu Deăkisti- 
loru, in „KiJzydțemdny" alu celoru 80 deputati,*)  in 
„Dbredds" alu aristocratiloru Transilvaniei etc. Nu 
noi, ci celebrulu barbatu de stătu br. Sennyey a 
inferatu de repetite ori in siedintie publice justiti’a 
maghiara de „justiția asiatica, de justiția turcdsca". 
Nu noi, ci unu altu baronu scrise deunadi in „P. 
Napl6", ca judecătorii de prim’a instantia sunt 
tractati că si cumu ar' sta sub legea marțiale. Nu 
noi, ci juris-consultii maghiari condamna in un
animitate procedur’a ungurdsca. Nu noi, ci „P. 
Napl6“ afirmă deunadi susu si tare, ca legislatiu- 
nea aptuale este o harlechinada, pentru care, a in- 
ceputu a le fi rușine de Europ’a. Noi ce amu'disu? 
S i s t h e m ’a este rea, funesta, omoritbria. Atatu 
si mai multu nimicu; încolo amu decopiatu si de- 
copiamu eruptiunile maniei unguresci asupra justi
ției proprie, si atata inca facemu după ce stete- 
ramu aprbpe optu ani. că spectatori passivi, întri
stați in sufletele nâstre, dâra siguri de .resultatu, 
ca ădeca lucrurile voru esi acolo, unde le vedemu 
asjadi? —

Dâra vorbi’a ps.te si despre unu arestu 
preventiv u. Nii discutamu intru nimicu 1 e- 
gal'itatea acelui arestu preventivu atinsu 
de corespondentele nostru ; traga’si, dsa computulu 
cu dnulu procuroyu; dâra dn. Ciaclanu va recu- 
nbsce ceea ce ne spunu diariele unguresci mai pe 
fiacare di, ca se făcu nenumerate arestări preven
tive, care după investigatiun'e esu ca au fostu cu 
totulu ‘de prisosu, si iu cast'.u celu mai delicatu, 
ca inculpați!' au' fostu absolviți ab instantia. Cele 
mai teribili revolutiuni s’au facutu in Angli’a, in 
Franci’», ‘ chiaru inirepublic’a Elveției, pentru li
bertatea personale. Aristoorati’a ungaro- 
transilvana si-au aparatu adesea prin versari de 
sânge >p r i'v i 1 e g i u 1 u de a nu'fi arestatu nici 
unu nobilu, decatu numai in delicto flagranti. Con- 
stitutiunile- moderne prevedu pedepse aspre asupra 
judecatoriloru; cari1'in 24 de Ore nu arata cause 
suficiente ale arestatei cuiva. Candu la noi se 
cauta cu falinariulu aprinsu ocasiuni că cea din 
Ponoru, spre a trânti in temnitia pe preutu, pe 
notariu, pe ori ce romanu pentru tOte nimicurile, 
pentru cate, unu cuventu ecuivocu său o gluma 
„tiegandsca"; candu spionii cutriera tiăr’a si se 
punu la pandaj că dâra ar’ prinde in vorba pe 
vre-upji romanu spre a’lu inhatia, — atunci dn. 
Ciaclanu nu are se se mire de locu, ddca vre-o 
redactiune romandsca, ne potendu fi preste totu la 
facila locului, va veni la ide’a, ca dâra si omulu 
dela Dev'a e arestatu numai din prepusu, fora in
dicii suficiente. Dn. Ciaclanu scie fârte bine, ca 
dela 1867 in Transilvani’a, său adeca preste ro
manii din Transilvani’a domina asia numita „mana 
libera", decretata de repetite ori prin dieta, si 
ca acea mana, libera in Europ’a civilisata si 
constituționale este cunoscuta sub numirile de p o- 
testate discretiunaria, despotismu ar- 
bitrariu, țiranja constituționale; de aceea nu are 
se se mire nimeni, ddca cineva in ori ce casu de 
arestu preventivu, reflecta la m a.n ’a libera, si 
este ingrijatu pentru aciăsta. Ca omulu si soci’a lui 
ar' fi omoritu pe unu altu omu ? Se pdte, că ci 
Oța, amu ajunsu că si omorurile se fia la ordinea 

Idflrei/ ■'Dâra‘frances’a cea arestata iii Aiudu, dâra 
pop’a .st notariulu din Ponoru, dâra romanii din 
Doboc’ă et: Solnocu pe cine au omoritu ? —

. ., “ ~ T

Tnldesiu, 12 Febr. 1877.
(f N e c r o 1 o g u.) Diu’a de 11 Febr. c. n. 

a fostu un’ă dintre (cele1 mai ’ dorerâse pentru po
poralii‘romaau: din munții ost-nordici ai Transil- 

*) A se vedâjsi articlulu de astadi in fruntea 
„Gazetei" reprodusu din acelasiu diuariu alu ba-

p6te.fi


vaniei, pentru ca in acăsta di s’au asiediatu la 
eternulu' ropausu preutulu gr.țcatn. din comun’a 
Corbu, Tlieodorn Cosiocarfci. acelu 
mentore nu numai aîu popbreniloru ser,'‘ci alu 
întregului tienutu, 'pe carele lbcuescu aprăpe IO 
mii rolnani.

Mentoră dicu, pentru ca atunci, candu se în
cerca confrații — secuii — a despoia pe acestu 
-poporu de poseseiunile prefăcute cu sudori' crunte 
din codrii nepenetr'averi si. plini de fiere selbatece, 
in comune regulate si pentru cari au solvitu to
tuși și taxe, cu cari le ar’ fi potutu rescumn.ra; 
atunci aCestu preutu și părinte bunu alu-poporului 
a fostu'.'unulu dintre acei salvatori, cari au 
condușu poporulu la salutarea idea,' Că se nu se 
lase a fi amagiti'prin a p r.o m i s s i u n e a 
s e d,u c a t ă ri a , cumucai: „si fora procesau li se 
voru, lasă posesiunile, la .rescum'parâre*  si pentru 
acestu consiliu fti adormitului in Domnufii de iyi- 
preuna cu demnulu seu colega părintele Michăiln 
Dobrânu din Tuldesip, precumu si advocațulu dn. 
Dr. Ioane' Ratiu, trași in cercetarea, criminale deja 
cunoscuta. — Pre candu poporulu din comun’a 
Corbu p'erdil in repausatulu unu părinte sufletescu 
si totudeodața unu mentore in caus’a acumu po
menita si pre candu acestu poporu orfanu versâ 
lacrimi pe' mormentulu defunctului; pe atunci 'de
plânge intregulu tienutu pe bravulu si resolutulu 
mentore si intre suspinur’ dice:-f) > t t . . ii. 1 • * • ' > tiUd
9., Fia-i tienn a usi.ăra 8i..mșmori a. eterna l, 
v .sj/.. Unu calatoriu si amicu alu

.,(■) ;; j . de fundului. ; ,
-----------------
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< Houtati diverse.

cașuri de focu in lun’a aedsta. T6ta lumea crede, 
ca focurile sunt pul e. inadir u prin secui tetiunari’ 
petroliști ; dâra .vicesp.anulu dela Turd'a cu politi'a' 
sa inqa nu i-a potutu descoped. ( M. Polg.“),

f— Regularea matriculeloru jidovesci face mari, 
greutâtir auOtoritatiloru publice, aii numai sciu cumu; 
se inpedecei; falsificările, „fl?. .Napl6“ publică doi. 
articlii in acesta cestiune delicata. (Nr. 11 et 15.)

— Hegedtis Sândor, cunoscutulu pu-l 
blicistu si. functiunariu in ministeriu, fetiorulu po
pii câlvinescu dela Clusiu, a n e b u n i t u. Sara- 
ciifil omu, acesta irica eră u'nulu din acei fanatici, 
cari credu, ca in 10 ani potu maghiăfiiiâ pe slavi 
si! pe romani, bra in 100 de ani pe t6te popbrale 
Austriei, mai alesu după ce voru face din Vien’a 
„resiedbntia a imperiului Ungariei.*  ;

— Era Csernatony La jos, totu ar- s 
delbnu, valachofagu si saxofagu turbatu, unulu din 
membrii cei mai periculoși ai scdlei politice dela: 
Dobritienu, desperatu ca li se. incurcara t6te pla-l 
nurile prin austrjacij trânti pbn’a sî se retrase 
dela redactiunea diariului „Ellenbr*,  caredă cu 
bard’a in luna. . ;

*'• —1 [D e f r a u d a)r e.) î)irectorulu cassei de 
păstrare din Becicherechiulu-mare, alu cărui nume' 
este astadi Kis Lajos, cu tbte ca precandu erâ in-’ 
vetiatoriu israelitu'in Pest’a houă-5 3e5tiumiâ Ludwig 
Klein, a ’defraudatu din banii numitului, institutu 
4000 fl. Acdsta suma p6te se devină mai mare in 
urm’a investigatiunei întreprinse. (După „Nemzeti 
Hirlap.*)  ..

— (St a ț i s t i c u.) După analele statistice 
publicate de .Boehm si Wagner pe totu glotfulu pa- 
mentului se afla 1427 milliăne locuitori. Europ’a 
are 309 milliănA, Asi’a 824, Africla 199, Americ’a 
85 si. Oceania 41/? milliăne.. Dăca cele 135 mil
liăne 'kilometru patrate ale globului pe uscatu s’ar 
locui egalu, ar’ veni pe kilometru numai 10 locui
tori; inse in Europ’a vinu cate 30 1. de kilometru 
si in.Ampric’a numai cate dpi..- Apoi in Franci’a 
vinu o7 de locuitori de kilometru si in Belgi’a 
chîaru i]|68, ;care e tiăr’a.jcșa mai populata.. — 
Parisulu, după recensemenDulu din 1876 numera 
1,986.748 locuitori.,In an. 1872 numerâ 1,851.792 
prin urmare in 4 ani se imultira parisiani) cu 
134.066 locuitori..

— (Diaristica angli c:a) are1'140 
foi ce cessu pe tăta diu’a la' lumina, si anume 
.aparv i demanătia din ele 84y si1 săr’a 56. "In 
Londonu aparu 19p prin comitate 80, in dallăs' 2, 
in Scoti?a 18, Irlandi’a 20"Șsi in insula Ierisey ‘1 
si tăte se sustienu bine. La noi 2—3—4 si abia 
se sustienu. Ce deosebire. —

1 *1.

M a i n
i Partit’a dlui Tisza; a tienutu in-22 l?l c. o 

la care s’a presentatu si dlu Tisza si

u __

la ărele
’si dede
părinte in fragedă etate de 12. ani, in urm’â unui

c. pe(Necrologu.) In 16 Febr. a.
5. de dimanătiă, Elisă beta Unguru 
candidulu seu sufletu in manile cerescului <<**.!)11  I*
5.

morbu complitu de 12 dile’. Q' gelescu si deplangii 
dulcii sei ’ părinți. Michăilu Unguru, parochu rom. 

iubitii sei frați Ălessandru si Octavianu Unguru. T l\ ‘ a _____ i , _ U
vinovatu au partecipâtu mai multi domni preoți din

Fia-i tierin’a- ’ J - i.ț - L*  J Jj ; â v> 
h i:-:h.

dulcii sei’părinți. Mîcbailu Unguru,
in Creaca, si Marja Popu-Moldovanu, precum si prea 
iubitii sei frați Ălessandru și. Octavianu Unguru. 
La asțrucareaj ossamenteloru acestui sufletu ne- 
vinovatu au partecipâtu ,,mai multi domni preoți din 
comunele vecine, intre cari si’ on. dnu Teodorii 
Popu, pro popula (tactului Brodii.
usiora." ' “ ’ '

. • ui i.'-i.'Od ■ .ll ’lj

— Fenyvăsi Băla, cassariulu societatei 
de asecurantia '„Victoria*  dela Clusiu au fu- 
ratu dela aceea 6000 fl. v. a. si se afla la in- 
chisbre.’■?lV»* 1

— B 1 a sî e m i i 1 e d i a r i }u .1, u i „Ellenbr*  
se potu judeca si din unic'a inpregiurarea, ca 
după ce vede inpossibilitatea domniei ulteriâre a 
Iui Tisza, injura .dicundu: După ^ceea se, viie m*r  
caru satan’a (az brdog), . câ se guberne Ungari’a.

• i—■ (T e a t r iiir o m a n u.) „H. Z.“ publica, 
ca statutele rșuniupei pentru adunarea speseloru de 
a se redica unu teatru iromanu in Transilvani’a 
s’ar’ fi aprobatu din partea ministeriului jreg. .un?, 
gureșei?Amu dori se fimu maL deaprdpe infor
mați despree acăsta si despre loculu,. undele de- 
stinatu a se clădi asemene edificiu.. Păte ca frații 
Lugosiani voru fl primitu ceva,, resolutiune; la [în
cordările joru de a face permanenta o asemene re
uniune peptru. societate ■ teatrale,-:— rj:

' — (M ă r s i a v i a.) Benevoiesce a’mi dă 
locu ■ pucineloru' -mele ronduri, spre a aretâ dlui A. 
Inlianu (Alba-Iulia), ca nu numai acolo-'sunt ămeni 
stricaftr si fora m'oralu, ci și1 la noi ! adeca: Dan- 
duse in 1 Febr.. ci n; in Ruskberg unu „Biirgep 
Ball* , la care avui si1 eu nenorocirea de a fi de 
faciâ ,’ pe la 2 bre ș’a inceputu joculu cu „Arde- 
lăna*'. 1 Apoi1 stricatiL de' aici ’d 'făcură si' mai groso- 
lanu, Doiii maghiari, ctimu se numescu ei cu 
minte, luara cate unii nemtiu după capu — său 
puindu-Se nemții pe' ei calare, începură si- maghia
rii cu nemții in1 spate a joca pintre boi vre-o 7 
parechi de romani, Jcari eramu de facia, numai că 
se ne conturbe jocurile. Eu Ie dicu acelora, se se 
duca pre viitoriu cir măgării si'!,caii la unu locu, 
dăca'li place ’calaritulu”( dr’ nu cu ămenii'! apoi 
acolo’ nu voiu critioa nici candul Th.1 Savescu. ()

Unu casu de brutalitate analoga se scrie 
si dela orasiulii Teiusiu din Transilvani’a in dia- 
riele maghiare, In acelu cuibusioru inCa se .dete 
unu baiu ,de coiore, maghiara, la care-fusera învi- 
țațe cațeva , familii si, din vecinulu Aiua.u, (Nagy- 
Enyed):' cafre inse in momentele ințrârei in Ioca- 
lulu de petrecere, audira ca li s.e dice: -Da pe 
aceștia cine naib’a i-au adusu aici ? Audiendu acea
insulta, familiile din Aiudu se retraseră si trecundu 
la una, familia, cuijoscuta^-sLpetrecura acolo pana 
in ’ceealâlta di, . ; , . ....

.'ide! li Sf ■'(:<! (.11 O I O j J 9 /! |'-
. (S c i r e. oficial e.) In comun’a,jSecur 

ihsca Kbvend s’au iut.ejnplatu. 16, di; sjeșșsprediec.e

iî. y — Lănga orasiulu HodmezdVasăthely in Un- 
gari’a-bainditii1 omorira pe una parechia de bmebi 
betrani barbatu si femeia d i u ’a pe la 10 bre, 
in cascibr’a ce avea, si luara vre-o: ioq flej ca*ti  
s’hu-i’aflatu (Pi«Napl6**)

b O HII l fOi' ['(■■ ■■ i
; — , (B a s t a r d i.),, ;,Lucr,u- șpaimantatoriu. 

Dela 1868 pana, in, 31 Dec, 1876, âdșca in 8 
ani, in țfngari'a s’au nascutu .preste 250 de.mij 
copii din patu nelegiuitu, adc.ca bastardi, bitongi, 
copii de lele. Acea cifra inse representa numai pe 
hastardii,' a' caroru nascere s’â potutu descoperi, 
ca-ci despre alti multi se tiene secretu, din causa, 
ca femeile cadiute, dâra bogate, se ducu si’i născu 
in tieri străine. („Orvosi Hdtilap*  et „P. Napl6*.)  
Departe au ajunsu societatea omenbsca in Ungari’a.

... .ti.U'Bli ".J>'ic:-- . - IP.HJl®

— Trei jidovi fura, aruncați in temniti’a 
dela Clusiu pentru inșjetatorii criminale. Acei ijidovi 
amblâ, po la țergnri cu asia numite t a n t e , adeca 
bănuți galbini de alama (cidia), cu, care se j6ca 
bmenii la cârti si iai computa cu ele castigu'lu său 
daun’a,' după care âpoî platescii. Jidovii .trâgea pe 
6menii prbsticei 'la 'o parte, le mintiâ la urechia, 
ca unu boieriu bogatu din Romani’a venindu pe 
aici au perdutii n.nu! sa-mletiu grosu 'plinii de na- 
poleondori si ca ei, jidovii iau aflatu, dăra'i vendu 
eftinp, numai cu b fl., de-si vâlbrea loru e astadi 
10,fl. Mulțime de 'omeni năuci si hebeiici au ca- 
diutu in cuîs’a loru, ctimpârandui; cu 5 fl. . tșnte, 
din care una nu face nici doi cruceri. („Kelet*.)  
Noi amu audit'u, ca nu numai săteni simpli, ci 
chiâriî ’si bmeni, câri sciii carte multicică,-au fostu 
păcăliți de catra acei trei jidovi, ca-ci si-au ven
du t'u cate o vita, câ se cumpere dela bi tanti cil 
cate'5 fl. Pfui ce rușine! Acei cărturari potu pâti 
si dai Yeu, ca-ci de voru vedă spionii Ia ei t:ăiiu 
tele,- voru; dentintia. ca >au bank de!i auruj del’ă 
Russi’a.7 *'  li; 01
L-jf-; ; j c i-.' <> ' tjțĂ?» i; Jir .iJif.H?

— Din cate va su te de jidovi te
nori comissiunea de assentare dela M.-Sigetu.abia 
potb în'ijblă doi; toti ceilalți trecură de 6meni ne- 
vo.iasL.’.E de insemnatu, ca multi jidovi isi in- 
sbra baiatii in etate de cate.. 15—,16 ani, din qare 
causa; esu generatiuni schidăle, său incai 
ămem fora nici o, vigăre său taria. țrupd's'ca, des^ 
cordati, moleșiți, buni numai de a se preambla de 
colea pana colea. , ,

■ I

conferintia, 
a dătu desluciri in privinti’a impacatiunei dualia'tice, 
inse la cererea dlui Tisza pârtii 'a. n'a luatu nice 
unu conclusp pana cand.u 'i;nij i se,. va presentâ te- 
stulu ii,impacatiunei'.' Nouln cabinetu se va preBentâ 
camerei astadi in 24 Febr. »L‘- "

— In 22 Febr. $’a deschisu camer’a . ger
mana in Bprlinu.. Discursulu .de tronu..dice„ cumca 
intielegerea poteriloru creștine, cari au, partecipatu 
la conferintia,ii de a cere g a r a n t i-e dela Părt’a 
ottomana, a intaritu'încrederea, ::câ paicea Jtiu să*  vâ 
conturbă chiaru- nice atunci, c^ndu Părt’â nu va 
esecută din ■ indemnulu seu refonhelei P& cari con- 
fenntra le a propusu ca o necesitate europăna. 
Dăca așteptările in asta privintia, precumu.si.ne- 
gotiatiunile; de1 pace cu Serbi’a țvoruuremanăinfora 
resultatu,î..atunci îgpvernulu germanu ‘nu va încetă 
â-8i- intrepune' i’nflutnti’a sa in favăreă creștinflăfu 
din Turci’a 'Si pacei europene, dăf” mai -Vertosu 
Va nisul a’ ihtretiene ș| consolida bunele relaiiuni 
cu guvernele aliate. Ji

'
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