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Ps un an .
... Pe jumătate an • 12 „
Pentru districte plus poşta.
Pentru abonamente şi re*
clame ;a se adresa la administraţiunej in localul im
primeriei Aurora Dobrogep

V X .

Linia 30 litere pag. IV 20 b*
idem „ „ 111 80 ..
Reclame pe pag. III 1 leu
idem
„ 11 2 *
Pentru rubrica inserţiei
şi. reclame ‘Redacţia nu

jssţÂjţrn",r"-

obidă subscripţiunl publice spre a veni numit supleant la tribunalul de ocol dii
în ajutoriui acestor nenorociţi locui- Tulcea ceia ce se cliiamă a 5-a rotâ 1»
SPOUAŢÎCNEA
tori pe care sdrta’I-a desamnat să devie ear * de derectorul actual al prefecturel acâria origină fiind cu totul ne
Fi;:
victimele rapaeităţeî d-lul Stătescu.
cunoscuţii, gurile reie, pretind c’ar I
Eî
acum
sufere
spoliaţiunea
cu-re
Am snuneiat deja în uuraerile tre
judan ; acest ziar-(Jicem-in numSrul sei
cute că prefectul judeţului sosire, ai aignare; dar nu se scie la ce acte de de la 24 August In articolul de foud
cosit tot fânul rezervat locuitorilor desperare vor ajunge la"earnă când intitulat „prefectul Stâtescu şi liberia
tea presselA, în lipsă complectă de mij
din comuna Frecsteii şi l’au trans le vor muri vitele de fonie.
Plugariul îşi iubeşte vitele lui 6ind 16ce pentru a apara necalificabilul ac
portat la Cataloi, unde §’a stabilit co
de patentă barbarie prin care acest mo
nacul proprietate! c-e are intenţiunea că prîu ele să hrăneşte el şi familia
del prefect» a atentat cu sâlbătăcie 1
întreagă.
aşi agonisi.
libertatea pressei, si inceareă.a dee-osc
Sperăm
în
generozitatea
inimilor
La acest fapt a participat primă
tra că d-ÎU B. Brănişteanu. directorii
nobile
şi
în
caritatea
publică
şi
nu
riul şi ootariul acelei comuni; pri
jurnalului „Steni Dobrogel“ şi proprie
rămânem
un
singur
moment
la
în
t&riu! tipografiei „Aurora Dobrogeî'
măriul însă ne mal putând suporta
dispreţul public, temânduse pote şi doială că românii care tot de-una afi este un om • de nimîeă ! este Uf mas
de ura locuiturilor, a demisionat, ear contribuit cu mâna plină pentru ali de carne; este un apropo epiteptie
narea suferinţilor streine, vor sta in- că în fine s’a făcut instrumentul unor
notariul s?a transferat la Cataloi.
care vânează prefectura şi termină pri
Locuitorii ne mai având unde cosi diterinţi la nenorocirile întâmplate ţă alte epitete demne numai de murite!
& rămas fără nutreţul vitelor pentru ranilor noştri.
unor vagabonzi ca cel de la jurnal»
Suntem
datori
să
contribuim
au
toţii
eareă, asţ-feliu că el singuri nu sciu
„Tule<?a“ singurii ce t&măează destrau
pentru
a
veni
în
ajutoriui
unui
sat
cu ce aîl sâ’şl erueze vitele.
balata ţa|ipMsfcraţ|une;ii; vfflmMiîti:
întreg,
amerinţât
de
ruină
şi
distruca sl&pâuulul celui din urmă,
la desperarea lor, au reclamat pre
Printre rânduri îuaă, să citeşte <
fectului, cre|ind cfe aceste se va mi tiune complectă.
multa uşurinţă buba care’l dâre. Esl
t
...
lostivi ca să le restitue fânul, dar nu ^ .
numai că nu li eV făcut dreptate, ci
din talpă, C0fC d(3 OUt©» buba ceior tre! mir lei de care Brăini
t^anu fiind frustrat de câtro banda cî
din contr., Ii s’a »scubb.4 jalbii. Nici din mojic em dfi frunte! pit&ni\lui, a reclamat ministrului de i'
DupS cum vtd-m situaiiuceu ge . Zi„„, ,,Tal„,.,. d„a pot.„ d. „„ terne şi diu ZZZî 2. lliilb Ictere T-î
neralaj este că ţara astăzi sub guver- mele de ziar, anei foi apărută fără mei colul proces de calomnie cunoscut de
nu! personal şi arbitrar a d-lui Bră- uâ tendinţă politică saă economica pe lectorilor noştri. ‘
teanu, 8-’a împărţit în doue taberî: scena publici ţâţei, răsărit ca şi ciuperca : : Spre a restabili adevărul şi & :ft
JEFUIŢI ŞI JEFUITORI. Precum vermândsadin gundele murdare pe timp pressa ca şi op i uiuue a pu blicâ de; a i
este doTsdit el -«*» solidaritate da mcScione ; Mie ee se întreţine din fi dusă în fer6re; dat ort suntem & ia
ca iumiua să eclipseze bârfiturile, e
tot» (Vuitor;, tot .st-telia trebue o.
me''hlne
.
. , găşiile cele mai neruş nate după cum cei căzuţi in păcatele minciuneî pi
;; singura! mijlos ae scăpare să ecziate,,, 4 ^ t
t
T. ,
dragoste şi compătimire,iIntwjeWJ,:
'F„el7“r».“,
»it AF ti cărora descântec se încearcă a’şl ■
para criminalele lor pungăşii înlătură
^ Conduşi de'aceste sentimente, fa- daşi! d*lui prefect, este redactat de uo adevărul, se’şl torno cenuşă pe cap.
: cem apel îa ^&te organile de publi- vagabond dib v|ar^flDgureaşpăVpe: căi*e
Brâuişteanu, este un bătrâu mold
;fid ţotifl f
rugăm' FjS dis-!pentru 'iosulta ţăreî
guvernul l’a > i
care tr&eşia cu _* >,r. i > >
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Brănişteanu venind în Tulcea după
•cedarea Besarabiei, nra căutat se fie după
cum n1a fost nici acolo de unde venise.,
fitncţionariti pabile.
'Brănişteanu e&te acel care a înfiin
ţat jurnalul „Steua Dobrogel^ numai
'.pentru a pune frîS destrămaţilor şi a
•pungăşiilor ce Şiîivie tribunalul© locale
eraă ţinute se judece şi se condamne
funcţionalii trimeşi de ministerial d-lui
Brăteanu in Dobrogea, pentru procopsahL
Articolele din „Steua Dobrogeîa pro
bează aceasta,
Brănişteanu- face parte dîetr’uâ ve'Chie şl onorabilă familie din Moldova,
Acest Brănişteanu, masă d© carne, după
*cnra îl defaitnă mimai iedivizii fără nu
me şi fără ţara ca cel d© la jurnalul
.95Tnkeaa ©ste un . om din societate şi
stimat d© ea şi ea se dovedim că cele
$is© sunt adevărate, vom da la lumină
'■mima! uă parte din ■■scrisorile d-luî Stă•tescn adresat© d Iul Brănişteanu spre a
■se convinge orfecme de adevăr,
lată scrisorile.

idem carte de vizită
Te aştept cu dejunul de şiomletu e deja pe m.asa,
?ină te rog.

idem carie de vizită
E ÎN PERFECŢIE şi’ţî fac complimentul meii.
Eram tocmai la masă şi mi-a deschis apefcitu. * «

Aceste sunt uă parte numai diu scri
sorile d-lui Stâtescu ce le posedă d-lă
Brănişteanu.
La trebuinţă vom insista a da la îu»
mină şi celelalte.

Brăimşteanu este un om iubit şi âtlf*
mat ia localitate* pe când d-lti Stă- %
■tescn al vostru, este agreat numai de «8
J3
acel ce : vor -sal linguşască pe cât timp
va fi prefect. Vie insă vremea revoca
re! din funcţiunea ce ocupă şi atunc!
vom număra amicii cu care ya râmâE8ac Am putea asigura că chiar antre
prenorul construire! grajdiulul. călăra
şilor va trece în şirurile opuse!
Dar îo fine or! cum ar fi Brănişteanu,
aceasta nu scuză faptele ci-lul St&tescn.
Nu descriind pe Brănişteanu cu colorii®
cele mal negre, veţi convinge pe cine
va că stăpânul vostru nVjefnit lumea
împreună eu, vot. Jafurile şi spoli&ţiurule rămân patente şi ar fi uit absur
ditate b> să cere anchete pentru cons
tatarea stărei fizice a Brănisteanulul,
pe câtă vreme chiar adevărate- dacă ar
fi cele scrise, totuşi Brănişteanu este
în drept să reclame că ah fost jefuit
de funcţionarii publici, adecă de către
acel buchet pe care’! numiţi: UN CO
MITET DE TINERI !
Dar de ce nu ,arătaţî din cine se
compune acel comitet de tineri ? No!
seim de ce nu spuneţi, pentru că vă e
ruşine să afirmaţi cum funcţionarii pu
blic! a înfiinţat » Ecoul Dobroge! * în
scop de ■». j»jfui lumea prin abonamente
forsate, impuneri de tâxe ilegale şi alt©
pungăşii sub diferite numiri. Si de vre
me ce voi nu voiţi săT spnn#|iy apolt!
vom spune noi. Judecă torit de tribu
nal ! Director de prefectură 1 Adminis
trator pe plasă cu prefectul Siătesău în
frunte,, cată banda, care a joiţn|at acel
jurnal. Arătaţi un singur om fie chiar
şi antreprenor, care să susţin! că fap
M
tele, vdstre aă fost corecte.

Din scrisorile de mal sus pdte să cons®
tate până şi inamicii lui Brănişteanu,
că acest bătrân gazetăria, era amicul
intim a d-iuî Stătescu şi el ca om cu
demnitate şi onorabilitate, sentiment©
cu totul necunoscute şi opuse caracte
rului d-luî Stâtesâu, să silea In fie-eare
moment al consilia, că, trebue se facă
uă adrainistraţiune morală şi prudentă,
ear nu uă capcană de spoliaţiune; dar
vădind că nu isbudeşte, prin consiliele
sale, a fost nevoit a rupe relaţivmiîe spre
a nu să compromite tocmaî la sfârşi
tul carierei.
Când s’a făcut apel 1a punga Bră
nişteanuluî, acesta a fost tot de-una
Muîţumîndu’ţî şi pentru fcrimeterea Rmanieî libere, dispus a contribui pentru bine-facerl;
ie rog daeă dicî că faci uă dare de seamă de distri
buirea hainelor, se publici şi discursul ţinut cu acea Âst-feliu că într’un timp fdrte scurt din
dcazmae, precum şi respunsul meu he chiar cu luesul
de ăl imprima- -pe,-uii şupîement |i -care cred :e’ar ji anul contenit a oferit peste dou& sute
mai uimeritj ca acea descriere şi discurs să fie pe uă lei. Listele de subscripţiunî publicate
foaie aparte.
N<a mă refuza şi cum eu măine plec, primeşte acum dovedesc aceste fapte de generozitate.
urările mele pentru Serbătorî, iar jurnalul se faci ca
■sa se dea d-îuî Alevra spre a mi! fcrimete la, Cocoşii,
Vom cita între alte surnî şi următ6re :
La "revedere
20 le! pentru emigraţii Bănăţeni ; 24
STÂTESCU. '
le! daţi d-lui Stâtescu pentru hainele
copiilor ; 30 le! pentru institutul Eli—
Lin cauze neprevăzute nu ne putem vedea astăzi sabeta D6mnâ ; 10 Ie! pentru scdlele
după cum ne-am inţăles, rămâne să ne iatălnim mâine din Macedonia ; Un objeet de peste 50
să iu Iută când te aştept cu dejunul
le! dat Logel masonice care înfiinţase
La revedere
uă tombolă pentru a veni în ajutoriul
STÂTESCU
germanilor.
M’;i§şjî omipei Satul nofi
Or! ce- comentări ti e de pritos.
CiRfl DE TOlTi
|| ete. ete, pe când â-lta Stătescu S Bgâs- '...Si când aţi alergat la ^Îjfeîl de a
cat mal .toţi banii ce’i-att intrat în mână arunca calomnii infame asaprâ bătrâ
adunaţi in scop de bine-facere. Bressa nului redactor al gazette! ^Steua DuLiceacie en droit
a denunciat acest fapt.
FREFFECT DE TULCEA
brogei- ? Âfcunc! numai după ce d-lU
Iată
deosebirea
dar
Intre
Brănişteanu
L’am cetit şi a făeut admirarea generală, e un sin
Stâtescu va^indu-se prins ia capeănâ,
gur loc unde găsesc de adaogat ceva. De poţi, treci cel care trâeşte cu eleimozina după
pe la prefectură şi deseară se luăm pranzu in preună *
aâ trimeg pe administratorul i . . . . .
corn diceţî voi golanii de la .Tuleea» 16ft camper8 pe Brânisfcewa fi rt-nd
idem carte de vizită
fi între fanfaronul vostru care răpeşte j
; că acest epiliptic (după caizi fi aamiţi
R-■- 1 rs Branlşte&Bu să vie a lua prânzul in
linîcă
or-le 3 şi 6 şi j ama Sate. pâinea până fi din gura săracului
! cu neruşinare) nu se vinde pnolîn kLE!

Domnule* Brănişteanu

bonnui!e Branisteanu
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STEÎJA DOBROGEI
năpustit ca-sălbă »aceştia, toţi proprietarii de tipografii
Pentru aceste motive şi in virtute;
*din
apeşi
district,
să
nu
mal
imprime
legilor
mencionate, cerem :a să lui
tici! in’ şoptea -l.ul şi l%$, atacat, ca cel
„nic! un jurnal safl broşură care să aibă dispoziţiunl pentru revocarea din func
de. p.e, pr,m& laşa -.şi infami. .
„un caracter de politică militantă ori ţiu ne a Prefectului de Tul cea P0 StăDin. iote aceste rezultă că neputând „.injurii, mafnainte dea ni se presenta teşcu, şi darea sa în judecată*
desmîpp.cu probe-şi fapte pozitive de „asemine scrieri spre cercetare,^
Bine-voiţi vă rugăm Domnule Minis
„Prin
acestâ
disposiţinne
însă,
nu
se
tru
a priimii încredinţarea distinsei nostru
nunţările făcute de Bî$nişie§pus aţi cre
„esclude dreptul de a imprima denon- consideraţiunl.
zut că- -aruneândal calomnii» 11 veţi dis- j „eiări de abuzuri când ele vor fi serucredita In ochii cetăţenilor şi a preş- „nate de autor şi va declara că ia rea DIRECTOR JUR.*STEUA DOBROGEI*
B. BRANTSŢEANU.
sef, dar cu aşa stratagime reşuflate, nu; „punderea."
„Contravenientului
i
se
va
aplica
mă
veţi îsbnţ.i nici uă dată.
.
,
„sura de închiderea stabilimentului.*
Acte e .şj jafurile vostre remân tot
Având în vedere, că libertatea Preşfu fi «‘rate de pressâ întreagă şi de opi- sei în Dobrogea este consacrată prin
Ca se justificăm Câtă dreptate am
numea palici şi mijWceîe întrebuinţate j art= 6 din leSea or§anieâ a Dobrogeî,
| acăria cuprindere este :
avut,
când am spus că prefectul Stă*
de voî nu vă va spăla de noroiul în care |
„Arfe. 6. Locuitorii din Dobrogea, teseu, ca se p6tă pe d’uâ parte să sus
vă întinaţi*
! „până la promulgarea legilor prevăzute ţină jurnalul seă „Eeoul Dobrogei", eat
Nu prin jafuri şi persecuţmnî îndrep- »la art. 4 de mal sus, se bucură de pe pe de alta să de ie şi chivirnisajă rudelot
tate in contra cdor ce nu se unesc eu » acum de drepturile cetăţeneşti cuprinse sale, a jefuit lumea în chipul cel mal
„in art. 5, 28, 25, 28 din Constitu- mârşav, publicăm ua petiţiune pe care
voi- ia spoliaţiunî, se face administra „ţiunea României (care consacră Liber ne-a trimes’o unul din cel 185 mart urî
ţia in ţara românească* Aceste mrjldce tatea Presseî). Guvernul însă, prin de invocaţi de ap.arare* în faimosul proces
ilicit® de câştig vă fngraşe pentru, un cret domnesc, dat în urma îchiereî con de calomnie intentat de pefectul Sta
ciliului de miniştri, pote opri intru- tes cu d-luf Branisteanu.
moment, fiind că vi se. tolerează de „nirile perieolose ordine! publice."
Nu menţionăm numele şi pronumele
guvernul d-lul Br&teanu (probă avem
Având în vedere că prin acest act, marturului, spre a nti espune pe bietul
ordonanţa prin: care s’a Introdus cen- j s’a violat constituţia şi drepturile pu- om la furiile sălbatice ale adminislraţij blice a le cetăţenilor, fapt, prevădut şi uneL
zura asupra presseî), dar va veni timpedepsit de art. 99, 108 şi 110 din C, P,
Eată ce conţin© petiţiunea :
pui când o se daţi socoteală despre a cărora cuprindere, este :
.
Iote faptele-vdsferc nelegiute, şi atunci
„Art. 99. Când vre un funcţionară
Domnule Preşedinte
acea grăsime va deeparea ca ceara la ' »Puî)lic- unfi agent satt
însărcinat
\ ,,al guvernului va fi ordonat saft va fi
Sub semnatul ..................................cetăţian
faţa focului.
»•
cu ciţaţig, No. •?...>
; „făcut vre un act arbitra trifâ pvin Roman din. oraşul . .
chemat la acel on. trib. pentru <Jiua de
Prescripţiueea faptelor vdstre este de 55eare sâ se atace libertatea individuală văqfindu-mă
9 Septb. viitomu ca martor în procesul: privitoriu pe
5 ani şi dacă veţi scăpa puterea din „a unuia sau mai multor cetăţeni, saă tipograful Branîsteami pentru calomnie adusS în pers6na prefectului Stătescu şi din cauze bine constata»;
mână mal ’uaiuta de Împlinirea preş- i nConslituţiune^x^ se va pe- te, neputândumâ prezenta la diua termenului, declar,
c& -in calitatea mea actuala de debitanţ de beuturî spirI 5* depsi câ i^uiâOfbâ as iî * :ml până
tuose ce uă ezersiţez neîntrerumpt de 15 anî în pro0 cripţiunelf, atone? va fi amar ds voi
a duci ani şi cu inierdieţiunea pe ţU9p
mele din acest orâşu, îără-.ca^se fi fost pus
'
‘^
fh•'> «V«’1'
vr-’uă data. SUI> uS. garanţie streină pretinsă ca forma
•
ÎO.ZCiiru U*-’ :>i ZZ Zi] jefuit şi; „mărginit*
de astSaî, nn vît avea nici uS cunoscinţâ in canzS
„Ârt. 108. Se vor pedepsi au degra- de cât ntimaî, că io a2«%JW?W»V unpwndnim se de
spoliat.; pluş că veţi
infieraţî
cStrS admiuistraţia de , { 1 • • » poseda autori
„daţiunea civică iu
pentru vecin ie ie.
zaţia fSrS de care nu voi maî puie i!i
| „§ 1, Judecătorii, procurorii şl substi- ta in libertate comerciul de beuturî spirtuotit;, î!,m«*»“”
0!;*f
Du abonat
(^m reveni).
. - pe; „tuţ’I lor, ofiţerii de poliţie cari se vor fi nut unjagenîine certificat -sub No. i
îă de un lefi, pentru care am dat suma ce rni se pre
> „amestecat în eserciţiul drepturilor pu- tindea
de 23 Îrancî cbeltuelî de timbre şi publicaţi»
Şlătn tot sub presiunea barbarei ordonanţe „tereî legiuitdre, sau prin reglemente unî prin foia „Ecoul Bobrogeî,,, [pentru care sumă
nu mi s3a .dat-nici, uă cbiţantă]
I>rh? care prefectul Stătescu pentru a cons „cari cuprind disposiţiunl legiuitor©,
In cadul că această deelaraţiune nu ar putea fi uă
badă
pentru a ’d'-v. luminare,, vă. rog se .bine voitî &
„satt
poprind
ori
suspendând
esecutarea
trânge de a nu putea sâ dăm la lumină faptele
dispoda din timp, instituirea unei comisiunî rogato
„unei
sau
mai
multor
legi,
saQ
deîib©rii prin tribunalul local, la care voî răspunde prin
admmritraţi.unel sale a introdus CENZURA.
prestare de jurământ după cum aşî fi fost ţinut a
De- datoria ndstră găsim a protesta con- „rând asupra punctului de a sei dacă face
aceasta înaintea d-v. la diua termenului.
„îegele trebue a fi publicate sau ese[Urmează semnătură proprie.]
' - căeî aşa uepoY.ăţueşte „Românul."
„CUtftteJ* f::
. . .
„Art
110.
Prefecţii,
subprefecţi!
şi
©ulccx 27 vXujuâfc 1883.
„alţi funcţionari administrativi, cari se
„vor fi amestecat în eserciţiul dreptuMijlocul întrebniuţat de d-lă Stătescu
» relor puterei legiuiîdre, după cum să
Având în vedere Ordonanţa afişată „prevede la art 108 § 1, sati care vor spre a vîr! spaima între locuitorii I)ode Prefectul Districtului Tuleea In <jiua „fi dat ordine ilegale a se opri esecu- brogei şi ai face Să sufere în tăcere ja
•de 10 August 1883 sub No. 4292, a- „tarea decijiuneîor judecătoriilor saă furile şi «poîiatiunele administraţie! sale,
„Ourţeîor, se vor pedepsi cu de gradaaâilâ cuprindere est© :
fără se îndrăznească nimine a reclama,
„ţiuneâ civică."
* ORDONANŢA •
Având in vedere şi art* 35 din legea aţi fost isgonîrett dinţară a io~
«Noi, prefectul districtului Tu3eeaf. organică, a Dobrogeî, care prevede că, cuitoriîor> Cu acest mijl
a isbutîfc ft
apeatru motive de ordine publică, Ib vîr-, nn Prefect în Dobrogea sa pune în ur-!
.
populaţia judeţului uă ceată
■^tute&art. 2® din legea oigauisăro! Do- mărire numai după autorriaţia Con si- j ^âCe
îiulul
de
miniştri.
I
da
autdmapj
fiind câ iudatâ eo ar în^ţ
»,brogd, dispunem ca do la. publicarea
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STEUÂ DOBROGEI
we mul să reclame că ah fost {tul şefi, fu pus' într’uâ căruţă escortat forme mal mult de cât murdare^ âp&|
-^poîial 4efuBcţio,E‘mî publici, i se -pune de jandarmi şi cu vesminte cu tot, fose» a ă avut tupeul, a face pe naivul §1 & se
Stpdfită fteanga! în gât şi se dă peste tui popă fu-zvârlit peste frontieră, ră- adresa la parchet cerând să i: m arăt®
gcaaiţă ori care ar i condiţiunea Iul măinduT familia dezolată în sat.
autorul articolilor f; sic
socială. Prefectul judecă, condamnă şi
Cetind-cine-va aceste cazuri, nu leDirectorul jurnalului nostru, Intero
•■©zecută fără apel şi recurs,
ar asemăna cu faptele care să petrec gat de d~!ă substitut d© procuror atk
■ £atfi câte-va cazuri • .
în fundul rusid ? Si in Dobrogea, ca respuna ia două cuvinte : Da! Eu sunt
Un profesor d© h uă scdlâ din Tul- şi acolo cetăţeni! sunt smulşi prin mij «autorul acelui articol şi cine să' cred©
€©a căzut . în dîsgrâţia d~luf Stăţescu,. loc© miŞe Ieşti din sinul familiei lor şi «ofensat nWe de cât a Intenta- acţiune
iu smuls din : linul familiei sale de că- aruncaţi peste grâiuţf.
•ta calomui^la tribunalul respectiv, M>tre- Comisar iul d© poliţie V. Manolescu
Iată administraţia d-luî Stâtescu! «de voi proba ezistenţă faptelor deî« mijlocul «mei pe 3a miezul nopfcel, Eatâ mijldcele inventate de a face pe * nunei a te.*
disbrăcafc cum era culcat In pat şi când lume sâ tacă de terdre spre a nu da
Hespunsul, a fost destui de laconic,
se face fină, trecea. graniţa Incunjurat pe faţă jafurile şi pungăşiile sale. Si ca respuns care a pus pe individul nostru,
d© jandarmi-eu armele încărcate. Fe se astupe gura gazetarilor, a edictat cu botul pe Lah& * seiind că dosă-::
meia sa care aştepta ceasul se nască, fâimdsa ordonanţă care face ruşine nul cauzei este io arebiva parchetului.
a re mas tutr’uă complectă dizolaţie până neamului românesc.
Âcţst individ rode două ciolane ! Dou6
e&od a putut, afla despre s<5rta soţului
Or! cât de nelegiutl, s’ar putea crede lefuri primeşte din budjetul Statului şi
eî, Aă avut uâ feoere fdrte pericoldsâ c’aft fost administraţia turcească, totuşi tot nu e muîţuinit.
şi era aprdpe se mdră de suferinţe şs fapte de asemine natură, spun bâtrăoil
Unde găseşte, nu scâpă ocazia şi pundurere. Cetăţenii
înlesnit prin sub* că nu sar n petrecut. Funcţionarii din găseşte fără nici scrupul.
serip.ţie inijidee de ezistenţă până când acel timp, aveaţi frica de ceî maî mari
Ga sâ dovedim pressel în genere,, oa putut şi ea cu copil se?, s© treacă şi temere de Dumntzeh, d-lă Stătescu piniunel publce şi ministeriulul respec®
graniţa dopa- soţul eŞ„ tiv, că noi afirmăm numai fepfc8 pozi
n’are nieî frică nicî ruşine.
Eafcă sdrta Dobrogenilor ! Guvernul, tive, îndată ce spaciul ne va permite,
Un profesor dini comuna Cerna, fu
iute’uâ ;ţp-. .rugat de aju.tari.ul adminis aude, vede şi tace, ba încă, pare-eă vom publica procesul verbal al parche
traţiei de Macin, G. Mlnculescu, sel în- ’i-ar spune; pungâşeste frate Stătescu? tului relativ la afacerea de mituire Io
care să găseşte implicat după care po
soţască până la..comuna vecină Cârja- căci aceasta este deviza ndstrâ.
Dumnezeu se aibă grijă de suferinţele sedăm copie la regulă, şi dacă d-li
îarl, pentru ca se'I traducă nişte acte.
#âim ajunsă acolo, fu pus îutr’uă căruţă dmenilor, Speranţă la Guvern nu* pu- procuror, nu Îndrăzneşte a da curs acţiune! spre^pw supăra pe â-M- prefect,
1
intre duo! - jandarmi care cu plicul în tem avea.
'măcar d-ÎO ibi-his*
mână şi cu puştele încărcate, ii arun
%
Cine reprezintă ilistrucţin* tru fTespeetiv;:'Ya- :ăprecia câ^^-Fiîştne
cară peste graniţă. Ce sdrtă y» g avut, j
numai Dumnezeu, |oJe g& scj@ î
nea pubiicâ în judeţul Tu!cea! peutnr ori cine 4© a persista Ift.tr uâ
ncăpăţinare atât de absolută şi amenţiin comun^ ^|amnT]j? ^nde jafurile ad
Am vorbit In nu morile trecute des
Krimsfcraţfuneî de Babadak, provocase pre capacitatea morală a revizorului şco ue pe un aşa individ ia asemine funcţiune^
Trăim într’uă ţară unde tdtă lumea
nemulţumiri intre locuitori, ca se’l spe lar din judeţul nostru, d*lfi G- Sandurie pentru & mi reclama, se duce in lescu unul di redactorii reposatulul «E- să plânge că funcţionarismu! a hiat
acea comună însuşi! administratorul Bu- coul Dobrogeî*, rudă şi protejat de pre proporţiunî întinse şi că toţi români
fug de alte spicialitâţl şi se fac func
uescu şt spune 'preotului satului, un ve fectul Stătescu,
ţionar!. Ei bme, dacă eczistă uâ pepi
nerabil bătrân, că este rugat de gu
Ne aşteptam ca ministerial respec
vern,, Bă- meargă le Constanţa să boteze ■ tiv, luând act de împrejuri să se con nieră atât de bogată, pentru 6© nu s©
u» vapor de . resbel venit din -streină-' vingă, că menţinerea unu! aşa distra- pune în £uncţiunî fe ceî cinstiţi - şi se
’ bate pentru flotila româoăo Bietul preot, mat într’uâ funcţiune atât de delicată, preferă pe ce’i ce ştiă numaî a pun=
fără să scie, ca un administrator p6fce este uă adevărată insultă adusă corpu găşi dmenil de diferite manieri ? Sâ
să jdee rolul unul Mimd/tt:.care inşaîă lui didactic şi prin urmare un eczemplu scie pentru ce, fiind că cu cei cinstiţi
•lufţiea, ere^ubalncă Întreabă, dacă tre riguros era imperios cepţ pentru a nu şi independenţi, mume uu pdte se’şî
bui-- se’şl:■ ea • vesmintele şi. patrahirul. Bâ lăsa sâ se profaneze, măcar instruc- facă treburile după cum le vine la so
coteală,, şi de aceia aii recurg tot deSi i se spune că-trebui să le-‘ea, ..fiind ţiuoea publică în judeţul Tulcea !
una la indivizi de talia revizoraşuluî
că acolo mut adunaţi toţF preoţii din
Dar Be-am precipitat incredinţele
Dobrogea din premii cu Episcopul din ndsfcre, de şi faptele ne autoriza a crede ’îîtl'tfueiitsun© spre a se -servi de ei ca
de m^r*atiliţî.
Gaîaţ? spre a Îndeplini formalităţile bo ast* leiţii.
tezului cu mare pompă,-'
| Ace şt tip de funcţionarii public, după
*. Espre^iune de predelecţitiae a d-lul Stătescu
0 ,!i dată ce.,are o tul fa zmulâ din sa*, ce ş’â permis a puagâşl lupea subnişîe prefectul de T^da N. II. S. D,
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