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Brașovu, 26 Aprilie st. v.
S’a așteptată cu brecare ne

răbdare discursulă tronului, prin 
care împeratulă Wilhelm a des
chisă alaltaerî noulă parlamentă 
germană, pentru că se credea, că 
elă va face lumină asupra situa- 
țiunei create după retragerea prin
cipelui Bismarck și va desfășura 
programa noului guvernă.

Așteptările de felulă acesta nu 
s’au împlinită. Discursulă tronu
lui nici n’a făcută amintire măcară 
despre retragerea cancelarului Bis
marck și de ună programă nou 
nu vorbesce cu nici ună cuventă.

Se pare că împeratulă Wilhelm 
a voită anume se arate, că prin 
retragerea lui Bismarck nu s’a în
tâmplată nici o schimbare în în
tru și că tbte îșî mergă cursulă 
loră regulată.

împeratulă Wilhelm se ocupă 
multă în mesagiulă seu de legile 
pentru scutirea lucrătoriloră, ac- 
centuândă vederile sale deosebite 
de acele ale lui Bismark pe tere- 
mulă politicei sociale și asigurândă 
că se va respinge cu energiă orî-ce 
încercare de a sgudui ordinea de 
dreptă stabilită.

După aceea mesagiulă vorbesce 
de politica de pace. La acestă pa
sagiu unde 4i°e: ,,’mi a succesă a 
întări încrederea tuturoră guver- 
neloră străine în trăinicia politicei 
mele de pace“ se asigură că îm
peratulă a accentuată tare cuven- 
tulă mele, ceea ce s’a observată 
multă față cu neamintirea schim
bării cancelarului.

îndată după accentuarea poli
ticei de pace împeratulă Wilhelm 
anunță sporirea armatei prin mă
rirea contingentului în timpă de 
pace, care va cășuna o urcare a 
cheltuieliloră anuale cu 18 milione.

Acestă pasagiu ală mesagiului 
dărîmă tote ilusiunile, ce le-au pu
tută produce asigurările anteribre, 
că se va delătura septenatulă și 
se va scurta serviciulă militară.

împeratulă a cțisu cătră o de- 
putațiă de țărani din Altenburg, 
că doresce ca ei se’șl ipbtă cul
tiva câmpurile totdeuna în pace.

Cum îșî va pute cultiva însă 
țăranulă moșia sa în pace, când 
anii cei mai frumoși trebue să-i 
petrecă în armată și când i-se 
impună sarcini peste sarcini, pe 
cari abia le mai pbte suporta?

Mesagiulă împăratului german 
nu cuprinde der nimică liniștitoră, 
nimică ce ar lămuri situațiunea; 
tbte rămână cum au fostă: poli
tică de pace în aiară, er înăuntru 
sporiri de armată și dări nouă con
tinue. Pănă când va pute merge 
lucrulă totă așa?

Oficiosulă dela „Nemzet“ declară, 
oă „afacerea gimnastului din Beiușu a 
fostă înfățișată în modă forte tendențiosu și 
schimosită" ; și parte pentru de a proba 
acestă aserțiune a sa. parte ca să recti
fice procederea despotică și opusă princi- 
piiloră sănătose și fundamentale pedagogice 
ale D-lui Csaky, mai întâiu enumeră ună 

______ _  __ r__________________ ' lungă șiră de „scandaluri11 petrecute dela 
semi-oficiosă deodată în diarele guver- 1867 pănă în diua de adi, contândă tot- 
namentale, ca „Nemzet11, „Kolozsvâr11 și odată și la aceea, că dmenii preocupați,

Respunsu
la comunicatulă semroficiosă publicată în 1 Aprilie 
a. c. în diarele guvernamentale „Nemzet", „Kolozs- 
vdr" si „Hermannstădter Zeitung", privitorii la 

„Apelulu" din „Gazeta Transilvaniei" Nr. 26.

D-lă ministru Csaky s’a sâmțită greu 
atinsă prin „Apelulă11 adresată clerului 
gr. cat. română oradană, pentru aceea 
a și făcută să se publice ună comunicată

„Hermannstădter Zeitung11, prin care se 
încercă a’șl scusa înaintea lumei civili- 
sate păcatulă său comisii în contra legei 
și a libertății precum și în contra prin- 
cipiiloră pedagogiei raționale, ca minis
tru de instruoțiune față cu unioulă insti
tute românescul ce ’lă posedă Românii 
din totă Țera ungurâscă, desaprobândă 
totodată cele împărtășite în „Apelă11.

Comunicatulă semiofioiosă însă e atât 
de „nelogică11 și „naivă11, încâtă elă se 
judecă pe sine însuși, pentru aceea măr- 
turisescă sinceră, că n’ar merita să mai 
reflectămă lamelă. Considerândă însă, că 
Ungurii „neuoșl11 în frunte cu cei dela 
„Kolozsvâr11 âmblă cu deadinsulă să se 
oonvingă despre adevărata stare a lucru
lui, punându-șl întrebarea: „Care este ade
vărul?1" atâtă pentru a-i liniști pe ei, câtă 
mai vârtosă pentru a convinge și pe d-lă 
Csaky despre nedreptatea strigătore la 
ceră ce intenționeză a-o face Româniloră, 
mă folosescă de acestă ocasiune, ca în 
interesulă institutului din Beiușă, a re- 
putațiunei corpului didactică, — care în 
mânia tuturoră lipseloră materiale, cu 
cari are de a se lupta, și în mânia des
considerării, cu care a fostă tractată în 
continuu din partea guvernului diecesană, 
șl-a împlinită cu atâta abnegare datoria 
sa sântă—se reducă la valorea loră ade
vărată observările contrariloră noștri.

Nu mă voiu dimite într’o polemiă 
lungă, fiindcă ori și ce felă de polemiă 
recere ca „condițiune sine qua non11 'bu
năvoință și din partea contrariului de a 
voi să fiă capacitată pin argumente tari 
și drepte, bunăvoință, pe care trebue să 
i-o denegă oficiosului d-lui Csaky, care 
fără să răstorne afirmările nostre, basate 
pe documenteneresturnabile, prin contra- 
documente, se încercă numai a le slăbi 

; prin esplicărl sinistre și prin sofisme.
Pentru aceea mă voiu mărgini a da 

ună răspunsă precisă la observațiunile 
făcute de comunicatulă ungurescă rela
tivă la acea „piece de resistance^, pdte 
pentru mulți odiâsă, der pe lângă tote 

i nasiului din Beiușă, reservându’ml a re
veni cu altă ocasiune și la celelalte ob
servări ale oficiosului, cari nu se țină 
strînsă de obiectă.

Aserțiunile și reflecsiunile nostre le 
vomă face urmărindă din punctă în punctă 
cele susținute de comunicatul din,,Nem- 
zet“ și declarămă din capulă locului, că 
aceste aserțiuni, basându-se pe informa- 
țiunile cele mai esacte, ce le-amă pri
mită dela mai multi domni și tineri de I ’caracteră și demni de credință, cari pe 
acele timpuri au fostă fericiți ori mai 
bine nefericiți a petrece în Beiușă, 
precum și pe documentele cele mai au
tentice, cari tote la casă de lipsă le 
putemă adeveri și prin martori, împăr
tășirile de mai josă le declarămă de 
cele mai autentice și tote câte B’ar afla 
în contrazicere cu ele le declarămă de 
neadevărate și tendențiose.

* 

cetindă mai întâiu acestă registru de pă
cate, voră fi orbiți și, ori voră ceti mai 
departe ori nu, voră aproba tdte cele 
comunicate, fiă câtă de neadevărate.

Și pentru ca să se convingă ono- 
rații cetitori, că 6re care dintre noi a 
înfățișată afacerea gimnasiului din Be
iușă în modă mai tendențiosă și schi- 
mosită, voiu răspunde la fiă-care punctă 
ală observăriloră, ce le-a făcută oficio
sulă dela „Nemzetu, ca să dovedâscă pre
tinsa îndreptățire a ministrului de a in
troduce limba maghiară ca limbă de pro
punere, pe care noi altcum o numimă 
atentată în contra institutului gr. oat. 
română din Beiușă.

Etă der șirulă celă lungă ală „scan- 
daleloră" „înspăimântătore11, ce se pe- 
trecură în Beiușă în decursă de 22 de 
ani și care se cuprindă în comunicatulă 
semi-oficiosă :

I.
Se afirmă, „că unulă dintre profe

sori a trebuită se fiă demisionată, fiind-că 
era bețivă."

Eu acestă împrejurare nu o sciu cu 
totă siguritatea; însă concedă, că s’a 
putută întâmpla.

Ei, dâr domnule oficiosă, pune’țl 
mâna pe inimă și, decă simți că ești 
curată la sufletă, spune-ne sinceră, că 
în gimnasiile de stată dela inaugurarea 
constituționalismului ungurescă pănă în 
diua de ac|I nici ună profesoră beutoră 
n’a fostă aplicată în funcțiune ? Nici 
d -ta nu ai pute crede așa ceva; de ai 
crede însă totuși, că nu s’a întâmplată 
nici ună casă, la espresa dorință a d-tale 
prea bucurosă îți voiu servi cu destule 
esemple.

Apoi decă și în Beiușă s’a aflată în 
decursă de 22 ani ună profesoră beu- 
toră, acesta e așa mare minune în 
Țera ungurâscă? Nu cumva pretindețl, 
ca instrucțiunea să fiă condusă și în Be
iușă de „ângeri", cum e condusă-la gim
nasiile d-vostră de stată , unde încă ni
meni pe lume „n’a cunoscută" dmenl cu 
patime?? Apoi decă a fostă ună profe
soră beutoră, elă a fostă, cum înși-vă ne 
spuneți, demisionată. Ce mai voiau der 
domnii din ministeriu ?

„Din ană în ană s’au întâmplată totă 
mai multe furturi între studenți, escese și 
cașuri de transgresiuni."

Considerândă, că în acâstă afirmare 
oficiosulă ungură pune mare pondă pe 
cuvântulă „furtă“, fiindcă numai acesta 
îlă specifică dintre tote transgresiunile 
școlare, eu încă voiu răspunde numai la 
acesta. E adevărată, după cum am înțe- 
lesă, că și în Beiușă în decursă de 10—15 
ani s’a întâmplată ună casă de furtă. 
Insă ore în alte gimnasii nu s’a întâm- 
templată nici ună furtă dela 1867 în- 
edee? Nici alte transgresiuni ? Noi seim ă 
positivă, că în Oradea-mare din gimna- 
siulă premonstratensiloră numai într’ună 
ană s’au eliminală 3 tineri pentru furtă; 
și ce năcază li-se făcu premonstraten
siloră și gimnasiului loră ? Fost’au ore 
domnii profesori amenințați cu destituire 
și gimnasiulă cu închidere? Așteptămă 
răspunsă! Der în alte gimnasii să nu se 
fi întâmplată asemeni cașuri de trans
gresiuni și de escese ? Placă numai și cău- 
tațl cu deadinsulă și vă veți convinge, 
că s’au întâmplată și în alte gimnasii și 
încă în mai multe rânduri ca în Be- 
iușiu.

Numai în gimnasiile de stată nu se 
întâmplă astfelă de lucruri, pentru-că 

pe acestea le frecuentâză nu „fii dme- 
niloră11, oi „ângerii11 lui Dumnedeu??

„Au fostă școlari, ale cărora âre ne- 
scusate întreceau numărulă de trei sute."

Acestă afirmare nu e adevărată. 
Pentru-că totă omulă care a umblată 
la șcdlă trebue să scie, că așa ceva e im
posibilă. Apoi dâcă ou tdte acestea s’ar 
fi putută întâmpla — dato non concesso 
— de sine senasce întrebarea, ore Inal- 
tulă Ministeriu de instrucțiune publică 
făcut’a interpelare în aedstă cestiune că
tră direcțiunea gimnasială pentru evita
rea unoră astfelă de iregularități? De 
astfelă de lucruri să’se ocupe guvernul0, 
âră nu de maghiarisarea instituteloră con
fesionale !

Cu tdte acestea, cumcă mai mulți 
studenți în totă gimnasiulă au putută 
ca la olaltă să aibă trei sute de dre ne- 
scusate, acesta nu e niol o imposibili
tate ; din acestă incidență însă nu să 
facă guvernulă gravamenă de a amenința 
pe profesori cu destituire și gimnasiulă 
cu închidere, ci din contră ar fi trebuită 
să fiă cu atențiune și recunoscință față 
de acei profesori, cari și în scusarea ore- 
loră au fostă așa de riguroși. Pentru-că 
scie d-lă ministru prea bine, der o scie 
ori și care omă cu carte, că scusarea 
oreloră depinde cu totulă dela consci- 
ința rigurosă ori lacsă a profesorului res
pectivă. Și decă totuși și acestă rigore e 
așa de mare erore înaintea domniloră din 
ministeriu, de aci putemă conchide, că e 
nebună acelă profesoră, care va săpa sub 
elă prin aceea, oă nu va scusa tote 
orele studențiloră.

Și în acestă sensă dre în alte gim
nasii să nu fi fostă atâtea dre nescu- 
sate, și decă au fostă — precum întru 
adevără au și fostă — ore profesorii res- 
peotivl fost’au amenințați cu destituire și 
gimnasiulă cu închidere?

„Cu ocasiunea alegeriloru de deputată 
la 1884 școlarii gimnasiului superioră din 
Beiușu au cântată cântece dușmănose pa
triei. "

„Qui bene distinguit bene docet.“ 
După acestă axiomă mă simță îndreptă
țită a pune întrebarea, că ce înțelegeți 
D-Vostră sub cuvântulă: dușmane? Decă 
înțelegeți totă ce e românescă, atunci aveți 
dreptate; pentru-că Românulă îșî es- 
primă simțămintele sale în poesiă și 
cântare nu numai la alegeri, ci la ori și 
ce ocasiune; der decă înțelegeți sub cu
vântulă dușmanu cântece cari întru ade
vără ară fi contrare patriei, atunci în 
acestă casă trebue să vă denegămă ade- 
vărulă. Pentru-că Românulă dela fire 
este leală și iubitoră de țeră, ce-o do- 
vedesce în destulă istoria trecutului său. 
Elă cântă ou însuflețire, aprinsă de fo- 
culă iubirei patriei sale, a loouriloră 
unde s’a născută și trăesce, și unde au 
trăită străbunii lui. Ore studenții dela 
mai multe gimnasii de stată nicl-odată 
nu au cântată și nu cântă nici astăZl 
hori antidinastice, al căroră cuprinsă este 
vătămătoră chiar pentru capulă statului? 
Și ore profesorii acestoră institute fost’au 
amenințați cu destituire și gimnasiile cu 
închidere din partea guvernului consti
tuțională ?

In anulă 1868 a vătămată stăgulă na
țională ungurescă. Acesta este adevărată; 
însă nu e destulă satisfacția pentru na
ția ungurescă, că acela, care, ca studentă 
răsfățată, a vătămată stegulă, ca bărbată 
de posițiune între toți Românii BeiușenI 
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cel dintâiu a arborată stegulă ungurescfi 
pe casa sa propriă?

Der vătămarea stegului în Monoră 
și a emblemeloră imperiale la Clușiu nu 
le vine în minte d-loră din ministeriu? 
Ce pedepsă li-au dictata locuitorilora 
din Monoră? La porunca directă a Ma
iestății Sale regelui Ungariei descoperi- 
tu-s’a făptuitorula ? Pentru asemenea 
cașuri dre să nu se dicteze nici o pe
depsă ?

„Studenții au bătută pe ună alegetoră 
din partida contrară.* Niol acestă afir
mare nu e adevărată. Este adevărfi însă 
că au fosta deținuți fiinda suspiționațl; 
la comanda unora dintre Unguri au fosta 
și trași în cercetare criminală, însă ne- 
aflându-se nimica în contra lora, au fosta 
eliberați.

Der studenții dela gimnasiile ungu- 
rescl în era constituțională nicl-odată nu 
s’au bătuta cu calfe între sine și la ale
geri? Și pentru tdte aceste fapte, bătăi, 
care corpa a fosta destituita și care 
gimnasiu s’a amenințata cu închidere?

„Studenții împreună cu profesorii loră 
au demonstrată în favorea ideiloră ultrais- 
tice românescî.*

Cari sunta acele idei ? „Ne sutor 
ultra crepidam.** Trebue să sciți, că în 
anula 1884 în Beiușa au fosta candidați 
ca deputațl doi Români, ambii cu pro- 
gramula guvernamentală. Unuia a fota 
deputatula vechiu Gr. Vegso, er celălaltă 
Iosifa Vulcană, membrulă societății un- 

fostă can- 
St. Lipov- 
dominiula 

votata pe

gureșei „Kisfaludy**, care a 
didată de Episcopulă latină 
niczky, și cu care a votată 
episcopescă latină.

Dintre profesori unii au
lângă Vegso, alții pe lângă I. Vulcană, 
alții nici n’au votată. Acesta e adevă- 
rulă. Cum se pote acuma din acestă 
împrejurare afirma, ba totodată și argu
menta demonstrarea făcută în favorulă ide
iloru ultraistice românesd dăcă nu numai 
prin o „greșălă logică* ?? Dealmintrelea să 
fi fostă atunci ori și ce partidă, care are 
dreptă de esistință în cadrulă constitu- 
țiunei Ungariei, profesoriloră din Beiușă 
nu le este permisă să-și folosdscă drep
turile loră oetățenescl după convingere 
într’ună stată constituțională?

Altcum decă voițl să le vedeți tote 
acestea în scrisă, binevoiți a căuta pro
tocolulă de investigațiune, ce s’a luată 
asupra atitudinei corpului profesorală încă 
în același ană; și vă veți convinge des
pre aceea, că și acei profesori, cari nu 
s’au folosită de dreptulă loră politică 
de a merge la urnă, încă a fostă între
bați, oă pentru oe nu au votată? Și sciți 
pentru ce li-s’â pusă acestă întrebare? 
Pentru că insinuările sinistre și malițiose 
trimise din Beiușă ministrului au cuprinsă 
și acea absurditate, că respectivii domni 
profesori pentru aceea n’a votată, că au 
fostă terorisați din partea profesoriloră, cari 
au fostă de partida vulcaniană. Și ce re- 
sultată a avută acestă investigațiune? 
Ca tdte, ună fiasco. Ministrulă, în tend- 
rea protocolului luată, n’a putută aduce 
nici o judecată meritooiă.

„Cumcă disciplina scolariloră cu tim- 
pulu s’a stricată de totă*. — încâtă s’a 
stricată se vede din esemplele aduse de 
„Nemzet“. Acestă acusare cade cu to- 
tulă în spinarea înaltului guvernă, care 
supraveghiază și gimnasiulă din Beiușă 
ca pe celelalte gimnasii de stată. Pen- 
tru-că tdtă puterea de a dispune este 
depusă în mâna guvernului, pentru ce 
nu s’a folosită der de acestă dreptă de 
controlă, ddcă a observată, că din timpă 
in timpă se strică disciplina institutului? 
In acestă casă tdtă responsabilitatea, 
înaintea lui Dumnecjeu și a dmeniloră 
cade asupra guvernului.

După înșirarea, celoră amintite prin 
cari s’ar periclita statulă în esistența sa(?), 
ofioiosulă dela „Nemzet** ou o ironiă de 
totă „malițidsă* și „tendențidsă" observă: 
„acesea este der „basa solidă" a culturei 
naționale românesd, care după cum ețice 
scriitorul articulului a pusă în uimire pe 
Ungurii dela putere".

Sd ne permită omulă guvernului și. sele amintite și deja reduse la valorea

nouă să-i înregistrămă câteva specimene 
din vieța gimnasiiloră de stata și confe
sionale ungurescl, ca „per analogiam* să 
se convingă și poporulă românescă, eră 
de altă parte să se convingă și d-sa 
despre „baza solidă" a educațiunei în 
acele gimnasii. Pentru ilustrare voiu 
aminti numai câteva esemple din vieța 
gimnasiilora coloră mai renumite.

In Aradă în anulă 1885 s’a aruncat 
ună studentă Alexandru Kirlovics în 
Mureșă, din pricina terorisării profesori- 
loră; Iosifă Kristyory a fostă bătută cu 
pumnii în scdlă, și de acestă bătaiă a 
amețită, apoi a devenită gângavă; Ale
xandru Komlosy eră a fostă bătută de 
profesoră. In Oradea mare mai anii tre- 
cuțl s’a sinucisă ună studentă din clasa 
VIII, ba chiar și doi profesori, unulă 
dela reale și altulă premonstratensă; în 
Dobrițină eră s’a sinucisă ună studentă 
din classa VIII; într’ună altă gimnasiu 
de stată 2 profesori s’au înjurată beche- 
resce în fața a 300 de studențl. — In Bu
dapesta totă în anii mai de-aprope ună 
școlară din classa 4 gimn. s’a împușcată 
în deoursulă prelegeriloră ș. a. ș. a.

Der apoi ddcă omulă ar avd timpă 
să umble după lucruri de acestea școlare, 
ce iconă posomorită ar pute zugrăvi din 
cele petrecute la gimnasiile ungurescl? 
Ore d-lă Csaky din asemeni cașuri triste, 
cari s’au întâmplată în gimnasiile susți
nute din visteria statului, tras’a conse
cințele sale despre spiritulă și principială 
de educațiune,\ ce domnescă în acele in
stitute ? Ore profesorii din numitele in
stitute au fostă destituiți ca în Beiușă, 
și sguduitu-s’a pentru aceea temelia gim
nasiiloră de stată și conf. ungurescl, în 
cari și profesorii se sinucidă, înjură, be- 
cherescă și se bată ? ? Eu nu sciu, ca 
față cu aceste gimnasii pănă acuma să 
se fi adusă vre-o ordinațiune 
rială.

Să luămă însă și ună altă 
i eța socială. Sciți prea bine, 
tare secțiune ministerială în 
urmă s’a descoperită ună furtă de 
bre în preță de 20—30 mii de fi., 
în anulă trecută Kokan, cassară în 
nisterulă de finanțe, a defraudată 42 de 
mii fi. v. a.; acuma aceste defraudărl, 
mai bine furturi, nu s’au comisă de stu- 
dențl nematurî, ci de dmenl maturi și 
cu posițiune, și dre pentru faptele aces
tora destituitu-s’au toți funcționarii din 
ministerulă respectivă încependă dela 
ministru pănă la celă din urmă scrii- 
toră ?

VedI,‘domnule oficiosă, cum ajunge 
omulă în cornă de capră, decă în jude
cata sa este condusă de patimă, preo
cupare și de „greșelă logică** !!

Din cele espuse ori și care omă ne
preocupată îșl pote face oonclusiunea și 
despre „basa solidă** a culturei naționale 
ungurescl. Și dre acestă „basă solidă** 
a culturei ungurescl pănă acuma nu 
„i-au pusă în uimire** pe domnii dela 
înaltulă guvernă ? Se vede că nu!

II. Istoria stegului.
Este cunoscută onor, publică, că de 

oâțlva ani o sculă de predicatoră calvină 
din Beiușă cu numele Sipos Imre a scrisă 
mai mulțl articull în fdia guvernamen
tală din Oradea-mare „Szabadsâg“ sub 
numele anonimă „Belavâri“, prin caria 
intenționată a discredita înaintea publi
cului atâtă institutulă gr. cat. românescă, 
câtă și corpulă profesorală totă numai 
cu scopulă de a unelti pentru maghiari- 
sarea institutului românescă; pănă în urma 
urmeloră în orbia sa vătSmândă chiar și 
pe directorele supremă ală gimnasiului, 
la provocarea directă a directorului su
premă a fostă constrînsă a-le revoca tdte 
câte le-a scrisa, și încă din ce causă? 
Pentru-că — cjice denunțiantulă — infor- 
mațiunile pe cari și-a basată ciclulă de 
articulî au fostă sinistre. Și totuși des
pre acestă rectificare înaltulă guvernă nu 
a luată său nu a voită se ia nici o notiță, 
E de însemnată, că totă densulă a fostă 
care a denunțată guvernului tdte esce-

ministe-

casă din 
că în cu- 
anii din 

tim- 
eră 
mi-

denunțări false și 
cercurile guver- 

de agitare și pre-
>

loră adevărată, ce nu i-a fostă rușine a 
mărturisi în publică.

In urma acestoră 
reutăcidse, spiritele în 
nului întru atâta erau
ocupate față cu gimnasiulă din Beiușă 
încâtă cu ochi de „argus** pândeau și 
așteptau — pe timpurile acele în Beiușă 
era ună secretă publică — după vr’o 
ocasiune binevenită, ca să afle nodă în 
papură și să 'pdtă isbucni cu totă 
furia asupra institutului și a corpului 
profesorală. Acestă ocasiune li-a oferit’o 
comedia stdgului înscenată de ună stu
dentă de clasa a VI., ală căreia istorică 
este următorulă:

In anulă 1888 în 2 Junie era să 
vină Episcopulă latină din Oradea-mare 
Laurențiu Schlauch pentru administrarea 
sacramentului S. miră, când totodată 
era să fiă și ospele Preasânției Sale Epis
copului Michailă Pavelă. Considerândă, că 
dspele pe care erau să’lă primescă ere- SOri după (jicala „de strigis-quae non sunt* 
dincioșii lui, ca bărbată de stată și oelă 
mai adictă ală guvernului, afară de mi
siune apostolică mai avea încă și mi
siune politică, s’au decisă a’lă primi cu 
mari ovațiunl. Ca la aceste ovațiunl să 
fiă representată și institutulă gr. cat. 
românescă în modă ostentativă, într’ună 
cercă forte restrînsă, — care a cons
tată numai din 4 membri demnitari biJ 
sericescl și între cari din corpulă didac- 
dactică a luată parte numai fostulă di
riginte gimnasială Petru Mihuțiu — 
după o dispută forte seridsă s’a aflată 
de bine și „consultă11, parte pentru liniș
tirea spiriteloră agitate, parte pentru re- 
dicarea ovațiunei festive, șă se arboreze 
ună stegă și pe gimnasiulă gr. cat. ro
mână .

Aceste s’au întâmplată tdte în pre
săra primirei, în diua de Vineri (malum 
omen). Sâmbătă dimineța s’a ținută pre
legere, și totă corpulă didactică a fostă 
la gimnasiu, când la 10 dre d-lă diri
ginte chema totă corpulă spre a-i comu
nica, ce va fi de făcută la primire, după 
amecjl. S’a spusă adecă, că fiă-care pro
fesoră îmbrăcată in talară să se presenteze 
d. m. la 5 dre, ca apoi se pdtă pleca cor
pulă cu studenții. Atâta s’a comunicată, 
altceva nimica. Despre arborarea sto
gului nici vorbă nu s’a făcută. D-lă di
riginte deși sciea deja, că elă este în
sărcinată cu arborarea stăgului, totuși nu 
se scie din ce considerațiunl nu a aflată 
de demnă, ca să comunice acâstă inten- 
țiune corpului didactică. Așa s’a întâm
plată, că corpulă didactică despre pu
nerea stogului pe institută nu a avuții 
absolută nici o cunoscință.

După amedl, cam la 4 dre, totă in
teligența se grupase înaintea casei ora
șului, de unde se deschide ună pros
pectă frumosă cătră gimnasiu; studenții 
încă se adunară, ca sS vddă pregătirile 
ce se făcuseră în „foră** eră la 4 dre se 
arbordză stdgulă pe institută, nefiindă 
de față încă nici ună profesoră. D-lă 
fostă diriginte Oră a aflată de bine a se 
încuia tdtă după amecja în odaia sa.

La institută se zidea și așa era locă 
deschisă din tdte părțile. Pe la 4V2 dre 
veniseră 4 profesori, cari și ei numai 
atunci au luată spre cunoscință, ce s’a 
întâmplată, când v84ur& c& t^tă lumea 
privesce la stegulă ce atârna de pe aco- 
perișulă gimnasiului; profesorii conver
sau înaintea porții gimn. când dtă deo
dată vine judele Beiușului d-lă Ioană 
Erddly întrebândă „pentru D-ețeu ce ați 
făcută?* Răspunsulă fu: „ce-i d-lejude?* 
—„Un servitoră a trasă stăgulă și l’a lăsată 
culcată în canalulă de pe acoperementă* fu 
răspunsulă. După aceste mergândă câți
va profesori la d-lă dirigentă, care încă 
și atunci ședea în odaiă, i-au făcută cu
noscute cele întâmplate; când apoi di
rigintele îndată demand;! se-lă arboreze 
din non; și așa l’au arborată din nou, 
totă același stOgu, care rămase mai 
departe în deoursulă festivitățiloră pe 
acoperemântulă institutului.

Acesta este istoriculă stegului fa
tală ; orl-ce altă afirmare contrară o de- 
clarămă din capulă locului de neadevă
rată și tendențiosă.

îndată după aceste, s’a trimisa o 
telegramă la cjiarulă „Nemzet**, prin care 
apoi s’a alărmata tdtă lumea, că ore ce 
va fi acuma de ideia de stata ma
ghiara ?!

Corpula didactica cunoscenda prea 
bine învinuirile, cari le aveau Ungurii 
față de el a, ca odată să iăsă adeverulu la 
lumină, in altă cți indată pe cale telegra
fică, mai târcțiu in scrisă, a cerutu dela 
ministeriu in contra sa cea mai strictă cer
cetare disciplinară.

Ca comisara investigătorfi a fosta 
trimisa din partea guvernului Andor 
Bothy, vice cornițele Bihorului. S’au 
începută der cercetările din partea gu
vernului, a justiției, administrațiunei, gen
darmerie!, inspectorelui suprema și a 
direcțiunei gimnasiale. Așaddr șdse co- 
misiunl investigătore umblau, care de 
care cu mai mare foca sâ descopere, 
numai câta de câta, o umbră pe profe-

—Nimenea nu credea, că stegul s’a fost 
arborată fără soirea corpului didactică. 
Dela studențl, din lăcjile loră, au sec- 
vestrată câteva poesii române: „Dorulă** 
etc., cari apoi trimițendu-le nu sciu unde 
s’au prăpădită pe acolo.

Tote aceste investigațiunl s’au ocu
pată numai cu ascultarea cetățeniloră și 
a studențiloră, pe cari în deosebi i-a 
întrebată, că ore nu cutare profesoră i-a 
îndemnată? Corpulă profesorală în acestă 
cestiune n’a fostă întrebată, ci numai 
s’au asignată din partea guvernului 
câteva puncte d-lui diriginte, oa sâ râs- 
pun4ă singură și precisă la ele. Intre 
aceste era ună punctă anume: „cu scirea 
profesoriloră s’a arborată stdgulu seu 
ba?** Ce-a răspunsă directorulă la acestă 
punctă, precisă încă nu se scie. Atâtă 
scimă numai, că elă s’a încercată a în
dupleca pe profesori, că la casă când 
voră fi întrebați, la întrebarea, „că cu 
scirea corpului s’a arborată stegulă**, să 
răspundă că da, cu soirea corpului. Insă 
âcăstă încercare a d-lui diriginte corpulă 
mai întregă a respins'o, răspuncțendă, decă 
Ta pusă fără scirea loră pe institută, 
atund să fi grijită de elă. Insă corpulă nu 
va lua pentru acestă faptă nici o răspun
dere. Pentru-că profesorii au vădută prea 
bine, că cu acestă întrebare intenționeză 
a-i aduce în curse, ca așa ușoră să se 
pdtă prinde de corpă ori de unulă seu 
de altulă dintre profesori; la acestă îm
prejurare d-lă diriginte a fostă făcută 
atentă, însă cu tote acestea nu a avută 
curagiulă să răspuncjă în acestă sensă.

Cumcă din tdte aceste investigațiunl 
nu s'a constatată nimicu în contra pa
triotismului profesoriloră adeveresoe ne
gative și comunicatulă din „Nemzet", 
dedre-ce se acață numai de protocolulă 
așternută din partea direcțiunei gimna
siale dr celelalte protocole tdte le re- 
tace neputendă scite din ele nid ună 
documentă pentru argumentare. Der a- 
cestă afirmare o dovedesce și următorulă 
pasagiu, luată din protocolulă investiga- 
țiunei conduse de vice-comitele, unde se 
afirmă „a tanârilcar hazafias magatartăsa 
ellen panasz nem tdetett* adecă, in contra 
patriotismului corpului profesorală nu s'a 
plânsă nimeni.

Să privimă acuma mai deaprdpe cu- 
prinsulă protocolului înaintată la înaltulă 
ministeră prin direcțiunea gimnasială.

După o investigațiune severă, ținută 
în fața corpului didactică, s’a constatată : 
„că după-ce totă clasa a Vl-a neîndem
nată și neconstrînsă de nimeni, din voiă 
liberă s’a convorbită, că ar fi mai bine să 
ia stăgulă de pe gimnasiu, ca să mărgă cu 
stăgulă în fruntea tinerimei, câțiva au con
ferită 50 cr. și ștudintele Aureliu Bor
govanu a mersă la ună (jileră, care lucra 
la edificarea gimnasiului și dându-i 50 cr. 
l’a trimisă să ia stegulă de pe edificiu.** 
Cum s’a luată stegulă s’a constatată mai 
susă.

S’a 
Aureliu 
toră, ca
prin toți studenții din clasa a Vl-a, între 
cari au fasionată și vre-o 4 Unguri, ăn- 

constatata der, că, studentula 
Borgovanu a trimisa una servi- 
s8 aducă stâgula. S’a constatata
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tențiunea pentru-ce a fostei trimișii servi- 
torulii să aducă stegulă, adecă, ca sămărgă 
cu stegulu în fruntea studențiloru.

S’a constatata, că stăgulu nu a fostă 
mânjită, nici sfâșiată seu ruptă; pentru-că 
îndată totu acelu stagii s’a puști pe aco- 
perementă, după cum ama văcjută mai 
susă.

Așadără în acestu casu nu s’a vio
lată stăgulti țerei.

Acâstă afirmare a nostră au apro- 
bat’o toți judecătorii, ou câți numai ama 
putută comunica causa; acesta a consta- 
tat’o chiar și judele, care l’a judecata pe 
studentula respeotivQ, cȘicendCi: „că l’a 
judecată numai pentru mulcomirea spiriteloru 
agitatei Mulți omeni juridici au așteptata 
procesula acesta să vâdă ce judecată se 
va aduce în meritula causei, dedr.sce nici 
unuia, cu câți ama vorbita, nu a crezută 
că va fi judecata.

Dâr acestă afirmare a nostră o do- 
vedesce chiar și legea penală din 1879 
XL 37 §. unde se <jice apriata „hăt ho- 
napig terjedheto elzdrăssal ăs hăromszăz fo- 
rintig terjedheto pănz băntetăssel huntetendo 
a hi az orszdg, a târsotszăqoh vagy az 
osztrăh magyar monărchianah nyilvănosan 
hituzott ezimerăt, vagy zăszlăjăt, ugy szintăn 
hi a polgări vagy hatonai hatosăgoh ditai 
ezen minăseguh jelvănyăăl, nyilvănosan hâsz: 
nălt zăszlot vagy ezimert meggyazâlo szân- 
dekbol bemocskolja vagy leszakitja adecă, 
acela se pedepsesce pentru vătămarea de 
stegă, care cu intențiune batjocoritore 
mânjește seu sfâșia stegulu folosită în 
publică.

Așader din cele constate judecân- 
du-i conchidema: că studentula Borgo- 
vană na putută fi pedepsită pentru vătă
mare |de stegă, pentru-că elă n’a comisă 
vătămare de stegă, după cum ne arată 
legea clara ca sorele, ci a fosta pedep
sita cu eschidere pentru că fără scirea 
dirigentului a cutezată — propria auto- 
toritate — a trimite după stegă.

Insă cu tâte acestea, nici pentru 
acesta casa n’ar fi meritata chiar pe- 
depsa de eschidere, decă nu era alta 
gravamena față cu densulă. Anume, îu- 
nainte cu vre-o 4—5 luni a fosta admo- 
niata prin dirigintele suprema, că la 
casulă proxim ori și ce ar comite în con
tra disciplinei scolastice, îndată si. se elimi- 
neze. Din aceste orl-ce orna nepreocupat 
pote observa, că corpulii didactică a 
procesă forte corectă, — observânda le
gile patriei — atunci când pe respecti- 
vula l’a pedepsita numai pentru transgre
siune școlară pe basa sentinței diriginte
lui suprema. Așa dâră pote vede și ofi- 
ciosulă d-Iui Csaky, că nu vătămarea 
stogului o a cualiflcat’o corpulă profe
sorală ca transgresiune, deorece — după 
cum ama văcjută mai susa — vătămare 
de stegă în Beiușă la anulă 1888 nu s’a 
întemplată, ci s’a pedepsita simplamente 
pentru o transgresiune disciplinară — 
Decă nu credeți predațl causa d-lui mi
nistru de justițiă, și creda, că nici ela 
nu o va resolva altfela.

Mai departe spuneți-ml, cum s’a pu
tută întâmpla, că pe servitorulă, care a 
luata stegula dela locuia său și pe care 
t6tă inteligența beiușană l’a vădută în 
acela momenta, nu numai că nu l’au 
pedepsită, ci din contră l’au folosita ca 
martora în contra studentului ? Și așa 
ceva să pote după legile penale??

Fama însă, cu o sută de guri a 
colportată pe tote loourile și „causa 
adevărată11 (?) inventată în ministeriu, 
pentru care d-la Csaky s’a simțită în 
drepta a da una ordina draconica, față 
de instituta și de corpula profesorala. 
Aoesta ar fi să fiă „că nu se pote presu
pune despre ștudenții din Beiușă acea in
tențiune, care se vede espresă clar în proto- 
colulu presentat11.

Așadâr acestă presupunere l’a îndrep
tățită pe d-la Csaky, ca să huiduiască 
o corporațiune și să nimicâscă una in
stituta? Măcara că trebue să scie d-la 
ministru fdrte bine, ca jurista, că pe basa 
presupunerilor nu este iertata a aduce 
nici o sentință asupra sorții cuiva; pen
tru că dâcă ar judeca toți jucjii numai 

după presupunere, atunci pe ori și care per- 
sonă, care le pâte fi lora odidsa, într’o 
bună dimineță ar putâ-o aduce cu gen- 
darmii la judecătoria și arunca în fun- 
dula temniței. Pentru ce sunt judecata? 
întrebă Șjudecatula — Pentrucă 'eu ca 
jude, acesta și acesta o presupună des
pre tine! Tocmai analogă e și sortea 
biețilora profesori din Beiușă, fiinda ju
decați într’o bună dimineță cu destituire. 
Intr’adevăra o sdrte mai puțina de invi
diata ca chiar, sărtea de adl a nostră 
a preoțilora români!!

Ama voi să ne spună oficiosula, ce 
fela de judecată ar fi adusa d-la minis
tru în acela casa, decă corpula profeso
rala l’ar fi eschisa pe basa protocolului, 
oând în protocola anume s’a constatata, 
că a luata stegula cu intențiunea de a 
merge înaintea studențilora ? In acesta 
casa de sigura nu s’ar fi încumetată nici 
d-la ministru să pacteze cu domnii din 
Oradea, pentru-că avea documenta în 
mână, ca să pretindă închiderea institu
tului, numai să nu fiă nici de veste, că 
în Ungaria se află una singura gimna- 
siu românescă. Și pentru ce? Pentru-că 
în acesta casa, dicea domuula ministru, 
studenții sunta mai mari patrioțl ca pro
fesorii. Apoi mai observa, că nu numai 
judecătorii criminaliștl, ci totă lumea 
scie, că judecata meritoriă se aduce pe 
basa faptelorfi îndeplinite și argumentate 
din fira în păra, eră nu după presupuneri; 
deorece de „internis non judicat praetor. “

Din cele espuse tota omula cu pu
țină logică și minte naturală pote să se 
convingă, că d-lă ministru n’a avută nici 
umbră de dreptă să facă pașii necesari pen
tru închiderea gimnastului.

Der n’are dreptă oficiosula dela „Nem- 
zetu nici când afirmă: „îndată după elimi
narea școlarului culpabilă Episcopală a 
demisionată din propria sa inițiativă pe 3 
dintre profesori^ Eu am înțelesa chiar 
dela acei bărbați demni de tâtă încre
derea, cari pe acela timpa petrecuseră 
în Beiușă, ba chiar și dela studenții 
mai mari, cumoă acestă pretensiune 
s’a formulata de inteligința din Beiușu, 
care încă sub durata cercetăriloră se 
streourase și se lățise între beiușenl, eră 
profesorii, în contra cărora s’a formulata 
acestă pretensiune o cunoscuse înainte 
de publicare, pentru aceea toți au disă: 
Prea bucurosă, numai să fiă salvata in
stituia, și cumcă acestă părere e esactă, 
eră nu a oficiosului dela „Nemzet“, ade- 
verescă și prin următârea sentință luată 
tota din protocolula v.-comitelui, unde 
cjice: „A tanâri karhazafias magatartâsa 
ellen panasz nem emeltetett, megis a fel- 
izgatott koz vâlemâny lecsillapitâsa veg ett 
ajânlja a miniszternek, hogy vegye ră a 
păspSkSt a hbvethezâ hărom tanărnak el- 
mozditâsâra zj Rosiu, Lesianu tis Arde
leana.11

Așa-dâră, d-le, din aceste te poți 
convinge, că nu e adevărată, că Episco- 
pula la propria sa inițiativă i-a demisio
nată. E daună a purta mâța în saoa, 
pentru că i-se văda ghiarăle!

Multa ne mirămă și de atitudinea 
Episcopului latina Schlauch în acestă 
tristă afacere, care deși s’a declarata îna
intea conducătorilora oficieloră de stata 
din Beiușă, ca să nu alarmeze lumea pen
tru unu esces ală unui copilă desmerdată, 
și deși cu ocasiunea visitațiunei, făcute 
în gimnasiula gr. cat. româna din Be- 
iușă, înaintea suitei lui fiinda de față și 
Episcopula diecesei nâstre cu suita sa, 
a declarata publica, după ce intrase în 
mai multe clase și întrebase pe una co
pila din cutare studiu, „că elu altcum 
a fostă informată despre acestă insti- 
tută, însă ii pare forte bine, că s’a în
șelată in aceste informațiuni și s’a con
vinsă pe deplină, că gimnasiulă din 
Beiușu stă totă pe același nivou, pe care 
stă gimnasiulă din Satumare, ală căruia 
patronă era elă.“ Și cu tote acestea 
văcjândă tristele urmări ce s’au desvol- 
tata și au înveninata intruatâta, Episco
pula latina nu a avuta inima să se în- 
trepună cu tâtă autoritatea sa la guvern, 
pentru salvarea unui instituta gr. cat., 

ci a lăsata, ca să-i rămână numele lui 
ca blăstăma la totă posteritatea româ- 
nâscă.

Vedeți, d-lora, aceste sunta păcatele 
strigătdre la ceră, cari se cuprindă în 
faimosula comunicata ala guvernului 
semi-oficiosă „Nemzet“ și pe basa că
rora se simte îndreptățită guvernulăun- 
guresca a striga în gura mare asupra 
corpului și a causei sânte românescl, 
ce o representă: „restignesce’i“, „restig- 
nesce’i!u pentru-că „legi avemă și după 
acele trebue să fiă judecați. “

Ați văzuta Domnilora tdte „argu- 
mentela“-bârfele ale comunicatului se- 
mioficiosa, prin care se sforțeză a do
vedi „ neadevărurile “ (?) publicate în 
„Apelă“, prin care s’ar pute duce înră- 
tăoire partea mai puțina orientată a opi
niei publice — precum afirmă — pentru 
aceea s’a și nisuita cu mâni cu piciâre 
omula d-lui Csâky, ca prin flecurile lui 
să scdtă pe acestă parte mai puțina ori
entată a opiniunei publice din rătăcire. 
Ore succesu-i-a?—„Fiat lux“.

Noi eră ne permiterea a întreba pe 
d-la Csaky, — acuma după-ce tote bâr
fele le-am redusa la valârea lora — să 
binevoescă a ne da deslușiri, că în care 
stata culta și civilisata din lume s’a mai 
întâmplata, că pentru asemenea flecuri 
să se nimicâscă instituțiunl culturale? 
Credema, că nici măcară uniculă casă 
nu ne va sci arăta, (afară de Ungaria) 
că nu pentru bârfele — oum sunta cele 
espuse în comunicată — ci pentru mai 
mari crime, ce s’au comisă și se comită 
de persone singuratioe, să se fi amenin
țată cu nimicire, ba să se fi nimicită 
chiar o instituțiune culturală, ca insti- 
tutula gr. cat. română din Beiușă.

Deca principiulă d-lui Csâky, apli- 
oată din acestă incidență, nu ar fi ba- 
sată pe „o greșelă logică" atunci după 
acestă principiu tdtă lumea ar trebui la 
momenta nimicită și aruncată în văz- 
duhă, deorece de sigură suntă mai mulți 
păcătoși ca drepți.

In acestă unică punctă se vede a 
consâmți și d-lă Laurau cu toți Românii 
('mare minune!!) după cum se vede din 
articululă său fatală când afirmă, „că 
unu ore care escesă condemnabilu ală cu- 
tăruia copilă nematură — der decă ar fi 
chiar matură? — nu pote fi caracteris
tica institutului. Atunci ar trebui să se în
chidă tote gimnasiile din țâră incependu 
dela cele ale statului11. (Va urma.)

XDTjST
împărțirea Austro-Ungariei.

țiiarele rusescl se ocupă cu multă 
predilecția de împărțirea Austro-Unga
riei. Așa „Grajdanin“ scriindă mai în 
dilele trecute ună articulă privitoră la 
Austro-Ungaria, cjicea. între altele: „Im- 
păratulă Wilhelm ală Germaniei voesce 
să urmeze pe Friderică ală II-lea, care 
a fostă celă mai mare dușmană ală Aus
triei. Dâcă Friderică ală II-lea a isco
dită planulă împărțirei Poloniei, Wilhelm 
ală II-lea va propune într’o cji se îm_ 
partă Austria, pentru că numai așa se 
va pute împlini misiunea istorică a Pru
siei. Alianța austro-germană, încheiată pe 
ună timpă dre-care de principele Bis
marck, a fostă contrară naturei lucruri- 
loră, fiindcă ea n’a deschisă oalea nici 
speranțeloră Prusiei, nici speranțeloră 
Austriei, căci dâcă Prusia nisuesce la 
unirea tuturora Germaniloră, Austria încă 
nu va uita rolulă ce l’a jucată înainte 
de asta în imperiulă germană. Concu- 
renții încă și adl arată unulă față de al
tuia prietiniă. A fostă destulă să se re
tragă Bismarck, pentru ca dușmănia as
cunsă, ce ardea în ei, să isbucnescă. 
Pentru-că într'adevără, dâcă nu este așa, 
de ce politicii și oficiâsele austriaoe sunt 
atâtă de agitate? Der greutatea zace în 
împrejurarea, că simțindă nesiguranța 
alianței nu potă să aibă linisce. Slăbi
ciunea Austriei este forte simțibilă acum 
și în Peninsula Balcanică, der mai alesă 
în Bulgaria, unde mica partidă a prie- 
tiniloră Austriaciloră a căzută în des

perare. Afacerea lui Panița se va judeca 
în celă mai mare secretă. In fiă-care 
locuință din capitala Bulgariei străjuesce 
câte-ună soldată pentru a împiedeca de-a 
împrăștia de-acolo soiri autentice pe cale 
legală. Intre astfelă de împrejurări nu 
e mirare der, decă cei din Viena începă 
a se gândi la o mișcare.

Boulanglsniulu învinsă.
Telegramele din Parisă spună, că în 

urma pierderiloră suferite la alegerile 
comunale săvârșite în dilele trecute în 
Parisă, s’ar pute susțină, că boulangis- 
mulă a suferită o strașnică bătaiă. După 
ântâia alegere se credea, că boulangiștii 
voră reuși bareml cu 13 oandidațl, dâr 
s’au înșelată, căci din toți boulangiștii 
n’a putută reeși deoâtă unulă. In cer- 
oulă ală 18-lea, cuibulă principală ală 
boulangiștiloră, republicanii au raportată 
o strălucită învingere. In 4 Maiu au 
fostă aleși 5 conservatori, 4 liberali, 49 
republicani și 1 boulangistă. In urma 
acesta noulă consiliu comunală constă 
din 13 conservatori, 4 liberali, 61 repu
blicani, și 2 boulangiștl.

Tote foile vestescă căderea desăvîr- 
șită a boulangismului. Chiar și „La 
Presseu și „Intransigeantu o spună acâsta. 
Cea dintâiu mai dice, că partida bou
langistă se va disolva. Boulangiștii aș- 
tâptă, în urma acesta, o scrisdre dela 
generalulă. Despre reîntârcerea lui Bou
langer în Parisă nu se mâi vorbesce de 
locă. Schimbarea situației boulangismu
lui o caracteriseză „Figaro“ ou sentința: 
„Res sacra miser“.

SCIRLLE VILEI.
Decorată. Maiestatea Sa Monarchulă 

nostru decorase pe membrii comisiunei 
române, pentru delimitarea granițeloră 
dintre Austro-Ungaria și România. La 
rendulă său Maiestate Sa regele Carolă 
a decorată între alții pe contele Golu- 
chowsky, apoi pe ministrulă ung. de 
agricultură, contele Andreiu Bethlenă, 
ca fostă președinte ală comisiunei un
gare, ou marea cruce a cordnei Ro
mâniei.

* 
* *

Recrutarea in comitatulă Hunedorei a 
dată următorele resultate : din 440 în
soriși în cerculă Baiei de Crișă au fostă 
reorutațl 35 de omeni și 21 în reserva 
de întregire, au lipsită 32 de inși; în 
cerculă Bradului din 658 înscriși au fostă 
recrutați 67 omeni și 18 în reserva de 
întregire, au lipsită 31 de inși. Resul- 
tatulă recrutărei în cerculă Devei l’amă 
comunicată. Resultatulă totală ală re
crutărei în comitatulă Hunedârei a fost: 
din 5731 însoriși au fostă recrutați 454 
în armată, 44 la honvezi, 81 în reserva 
de întregire a armatei, 30 la honvec|I; 
au lipsită cu totulă 545 de inși.

* * «
Esportă de ouă. In anulă trecută 

s’au esportată din comitatulă Solnocă- 
Dobâca 66 de vagine pline cu ouă, 
anume la gara dela Deșiu s’au încărcată 
36 de vagine, la gara dela Reteagă 22, 
la Betlână 3, er la alte gări cantități 
mai mici. In anii de mai 'nainte ouăle 
se esportau în Viena, de unde apoi cea 
mai mare parte se trimetea la Londra, 
aoum însă ouăle se esportâză directă la 
Hamburg, Manheim, Koln și Franofurt.

*
* #

Nouă căi ferate. Concesiunea dată 
vice-șpanului Gustav Thalman și soți, oa 
să facă lucrările pregătitire pentru con
struirea unei oăi ferate vicinale dela 
Vințulă de josă pănă la Făgărașă și al
teia dela Sibiiu pănă la Cisnădiă, s’a pre
lungită pe ună ană.

* 
* ♦

Calea ferată vicinală Erașovti-Trei- 
scaune. Societatea pe acții pentru con
struirea acestei căi șl-a ținută adunarea 
generală constituantă în Pesta. Capita- 
lulă; în acții e de 4,008.000 florini, din 
cari 1,120.000 florini pară acoperițl 
prin acții fundaționale. Aoțiile de prio
ritate în sumă de 2,888.800 fl. s’au plă-
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tită deplină de firma Erlanger și fiii și de 
frățînii Sulzbach.

* * *
Sinuciderea unui Ziaristă. maghiarii. 

In Budapesta s’a sinuoisă 4iaris^u^ un- 
gură Lukaos Zsigmond, în verstă de 
35 ani, de nascere din comitatulă Albei 
de joșii, care colabora la foia săptămâ
nală „Turkeve“. Sinucisulă lăsa în ur- 
mă-i o scrisore, în care cjic®: „M’am să
turată de vieță, pote în lumea cealaltă 
să am o sorte mai bună. Eu nu cunoscă 
Dumnedeu și sunt inimică ală orl-cărei 
comedii religiose, nu dorescă nici chiar 
să m’-se fac? înmormântare. Celă puțină 
rud riiile și ?unosouții mei voră fi cru
ța . de o.1' uela de a veni la înmormân
tare, er x nu le rămână datoră cu mul
țimi jft -Jadavrulă meu îlă lasă liferan- 
ților? pe ceea lume (înțelegă pe medici) 
pen'ru ca să’lă secționeze. Poftescă să 
cercate, ce s’a mai stricată în mine 
az..ă de inimă. Er decă ml-au tăiatăca- 
davrulO bine cu cuțitulă, arunce-lă în 
gropi. Iertă datorniciloră mei toți banii 
împrumutați, er creditoriloră mei tote 
datoriile mele. Ceea ce am, împreună cu 
moșia de cjec® mii de jugăre, ce o am 
in lună, poftimă și le vindețl și-mi plă
tiți cu ele datoriile. Scris’am în cjiua nu
melui meu“. Sinucisulăse trăgea dintr’o 
fruntașă familiă nobilă ^maghiară și în 
Budapesta avea multe rudenii distinse. 
In urma sa a lăsată și două pachete, unulă 
adresată ministrului de honvecll br. Fe- 
jervari, er altulă contelui Feltetichi Geza.

Comentară nu mai trebue.

DIVERSE.
Moștenitorulu italiană în periculu.

Moștenitorulă de tronă alu Italiei a scă
pată ca prin minune de ună mare pe- 

riculă, ce l’a întâmpinată în călătoria 
orientală. După o telegramă din Petro- 
pole, trenulă de curte, care a adusă pe 
principele dela Caucasă la Europa, a de
raiată. Din norocire însă principele a 
rămasă nevătămată și după vre-o câte
va ore și-a putută continua călătoria.

Sicriulu lui Alesandru cel Mare. După 
cum se scrie din Constantinopolă, mu- 
seulă de acolo s’a înavuțită cu câteva 
sarcofage minunate, peste cari a data 
directorulă museului în Sidon. Obiectele 
acestea vechi și de mare preță se află 
de multă vreme în Constantinopolă, der 
ele nu potă fi vădute de orl-ce muritoră 
de rândă. Hamdi-bey le ține încuiate pe 
tote, așa că ele nu se arată decâtă per- 
soneloră coloră mai distinse din capi
tala Musulmaniloră. Inzadară s’au rugată 
cei mai renumițl savanțl din Europa să’i 
lase să visiteze sarcofagele, căci Hamdi 
nu s’a învoită nicidecum. In (jilel0 din 
urmă a apărută o iradea a Sultanului, 
în care poruncesce directorului museului 
să procure mari stelage de sticlă, în 
cari să se așede sarcofagele. Omeni de 
specialitate din Constantinopolă, cari 
pretindă a fi aflată ceva din tainele ace- 
loră sarcofage, spună, că e mare proba- 
litatea că ele îșl au originea încă de pe 
timpulă lui Lysippus, ceea ce deducă 
din împrejurarea, că ele suntu lucrate 
în stilulă marelui măestru din vechime. 
Celă mai mare dintre sarcofage se <jice 
că este ală lui Alesandru celă Mare. 
Pe-o lăture a lui suntă sculptate răsbă- 
iele ce le-a avută cu Grecii și cu Perșii, 
și încă așa că Alesandru cel Mare stă față 
în față cu Dariu. Celă din urmă ține în 
mâna stângă arculă întinsă îndreptată 
asupra marelui Macedoniană. Alesandru 
cel Mare însă voesce să dea cu lancea în 
Dariu. Pe cealaltă parte a sarcofagiului 
se pote vede o vânătâre de lei sculptată 

tocmai în stilulă lui Lysippus. Pe partea 
a treia se pdte vede o vânătore de ti
gri, er pe a patra ună răsboinică ata
cată la spate de ună tigru.

Sultanulu umanii. Se scrie din Cons
tantinopolă, că Sultanulă Abdulă Hamid 
a ardonată să se edifice pe spesele sale 
ună mare asilă, unde se voră adăposti 
toți supușii turci fără deosebire de re- 
ligiune, der lipsiți de mijlăcele de traiu. 
Asilulă va ave o sală de învățământă, 
o sală pentru industria de mână, o gia- 
miă turcescă, o capelă creștină și o si
nagogă. Acestă umană instituția a fă
cută pretutindeni cele mai bune impre- 
siunl.

Necrologu. George și Maria Ni- 
oulescu, C. Asanopulo, frații George și 
Eufemia Alecsianu, Grigorie și Caterina 
Bileiurescu, Elena Braha, Scarlată și 
Maria LucacI, George G. Niculescu, Ni- 
colae G. Niculescu, Olimpiu Elefteriu, 
căpitanulă Neculae și Maria Marinescu, 
Christiana și Eufemia Kertsch, Constan
tină și Olga Penescu, Dumitru și Elena 
Staiostescu, Pantele și Angelica Marinescu 
nepoți; Sofia și generalulă Costaforu cum- 
nați, precum și nepoții loră anunță per- 
derea durerdsă ce au îndurat’o prin în
cetarea din vieță a colonelului D. Niculescu, 
de 73 ani, întâmplată în 18 Aprilie 1890, 
în Bucurescl. înmormântarea s’a făcută 
la 20 Aprilie. Cordonele împrejurulă ca
rului funebru le-au ținută d-nii maioră 
Ciorană, Al. Orăscu, Ot. Șuțu, și Tătă- 
rescu; d-nii generali Florescu și Mânu, 
cclonelî Păucescu (senatoră), Algiu, Sa- 
bovicl, Gărdescu, familia Costaforu etc. 
au luată parte la înmormântare. D-lă 
Lascară Catargiu, reținută fiindă la ca
meră, a făcută sera, visită familiei.

Condolențele nostre întristatei familii!

Cursul ft pieței IBraș® vft
din 8 Maiu st. n. 1890.

Bancnota romănescl Oump. 9.35 Vând. 0.37
Argintă românescă - „ 9.29 „ 9-32
Nspoleon-d’or! - - - „ 9.39 „ 9.42
Lire turcescl • • - „ 10.60 „ 10.65
Imperiali .... n 9.60 . 9.65
GalbinI . „ 5.45 „ 5.50
Scrie.fonc. nAlbina“6°/0 „

- n n 6’/, n >*
Rubla rusescl - - ■ „ 131. , 132.
Mărci germane - - ,, 57.80 , 58.10
Discontulă 6- S'1/, pe ană.

Cursnlâ la bnrea de Vîssa
din 7 Maiu st. n. 1890.

Renta da aură 4u/0 - - 103.25
Renta de hârtii 5°/0 • • 99.65
Imprumutulă căiloră ferata ungaro *

aură.............................. . - - 117.30
dto argintă - - 95.90

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
oetă ungare (1-ma emisiune) - -

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostil u.ngare (2-a emisiune) - - —. -

Amortisarea datoriei căiloră terate da
ostă ungare (8-a emisiune) - - 113.50

Bonuri rurale ungare 89 —
Bonuri croato-slavone 105.—
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă - - - -
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 136.75
Losurile pentru regularea Tisei și 8e-

ghedinului - - 126.26
Renta de hârtiă austriacă . . . . 89.40
Renta de argintă austriacă . . . . 89.85
Renta de aură austriacă - 110 —
LosurI din 1860 ... 139.—
Acțiunile băncei austro-ungare - - 946.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 340.—
Acțiunile băncei de credită auBtr. 300.25
SalbenI împărătesei- - - 5.55
Napoloon-d’orI - - - - 9.41
Mărci 100 împ. germane . . . . 58.05
Londra .10 Livres sterling» . . . . 118.35

0^- Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" â 5 cr. se potu cum- 
pera în tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

llkUtoră și Redactoră resp^^au-ă :
Or. Aurel
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Acestu stabilimentu este provedutu cu cele mai noue mijloce tehnice și asortatu cu tottî 
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INDUSTRIALE, de HOTELURÎ și RESTAURANTE.
——COMPTURl, ADRESE, CIRCULARE, SCRISORI, COVERTE, PREfUBl-CURENTE ȘI DIVERSE ANUNCIURI.

BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ ț
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

BILETE DE IMORMENTĂRÎ. -
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Comandele eventuale se primescu în biuroulti tipografiei, Brașovii, piața mare Nr. 22, 
etagiulu I, cătră stradă. Comandele din afară rugămu a le adresa la’

Tipografia A. MTOEȘLAOT, Brașovu.
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