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Ce confusiune piramidală a pro
dusă teoria scrîntită a maghiari- 
sării în capetele celoru cari o pro- 
fese.-iă ac|î, se pote vede lămurită 
din pasagiulu, cu care f6ia guver
namentală „Nemzet" încheiă ob
servările, ce le face — după cum 
amu mai amintită — în contra 
justei afirmări a deputatului Mo- 
csary, că statulu și legislațiunea 
n’au îndreptățirea de a mughiarisa. 
Numita fbiă 4ic© adecă:

„Leala și fată cu naționalitățile 
peste măsură mărinimosa națiune ma
ghiară a enunciatu prin lege egala 
îndreptățire a naționalitățiloru; der 
niciodată ea n’a enunciatu egala 
îndreptățire a naționalitățiloru cu na
țiunea. Pentru-că se nu-și uite lo
cuitorii străini, din Ungaria de acea 
distinctiune, că Magliiarulu nu e na
ționalitate în acestă țeră, ci na
țiune; țera acesta este locuită și 
(^naționalități străine și statulu acesta 
are și cetățeni de limbi străine, 
der statulu acesta e—statu maghiar11.

Era lucru firescu că pe căra
rea forth brutale, pe care au por
nită maghiarisa.torii moderni, vor 
ajunge cu timpulu la acelă gradu 
de aberatiune mentală, ca se de
clare în publică, că maioritatea 
coverșitdre ă locuitoriloră acestui 
stată este compusă totu numai din 
străini.

Decă odată se p6te susține așa 
ceva într’ună articulă ală celei 
mai de frunte foi a guvernului, 
de ce se nu se susțină, că ceea I 
ce tbtă lumea vede și cunbsce că 
e albă nu e albă, ci e negru.

In pasagiulă citată „Nemzet" 
face amintire de legea dela 1868 
„despre egala îndreptățire a națio
nalității oră", lege faimbsă, înse 
numai pe hârtiă, și cjice, că na
țiunea maghiară peste „măsură 
marinimbsă" a vrută prin acestă 
lege se decreteze numai egala în
dreptățire a naționalitățiloru, er 
nu egala loră îndreptățire cu na
țiunea.

F6ia guvernului cere se se 
facă „ distincți une" între naționa
litate și națiune, susțiindu, că Ma
ghiarii, și numai Maghiarii suntă 
nafiune, er ceilalți — adecă după 
ea „străinii" — suntă naționali
tățile.

Cu modulă acesta „Nemzet“ 
declară, că naționalitățile nu facă 
parte din „națiunea politică un
gară, unitară și nedespărțită", de 
care vorbesce legea amintită din 
1868 în introducerea ei și că prin 
urmare acesta „nafiune" este cu 
totulă deosebită de naționalități-

De aici urmeză logică, că na
ționalitățile nu suntă cetăfeni ai 
Ungariei, căci de ar fi cetățeni ar 
trebui s6 tacă și ele parte, în sen- 
sulă legei de naționalitate, din 
„națiunea politică" și atunci ar 
cade „distincțiunea" foiei guver
namentale, după care numai Ma
ghiarii formeză „națiunea".

Etă ce se 4i°e în legea din 
1868: „Toți cetățenii Ungariei ior- 
meză după principiile fundamen
tale ale constituțiunii în privința 
politică o națiune...., a căreia mem

bru egală îndreptățită e fiecare 
cetățbnă, țină-se elu de ori și ce 
naționalitate. “

Legea declară der că t6te na
ționalitățile la olată formeză „na
țiunea" și că în astă privințasunt 
egală îndreptățite. Așadar și Ma
ghiarii numai ca naționalitate au 
putut fi puși alături cu celelalte na
ționalități în conceptulfi politică 
de „națiune."

„Nemzet" înse pretinde că nu
mai ei suntă națiunea, er noi sun- 
temă nisce străini, cari aternămă 
dela grația „națiunei."

Ce-i dreptă, fbia guvernului, a 
lovită prin acesta cuiulă în capă, 
caracterisându situațiunea de față 
cum se presentă ea în realitate.

In realitate, naționalitățile ne
maghiare suntă tractate ac|i ca 
nisce horde străine venite în feră 
eri alaltăerl, de când a ieftinită 
d-lă Baross tarifa căiloră ferate, 
și în privința acesta au nemerit’o 
cei dela „Nemzet" cu distincțiu- 
nea loră.

Der nu vedă ei la ce resultată 
ajungă cu teorialoră nebună ? Nu 
vedă, că declarândă pe Nema
ghiari ca străini și puindu-i față în 
față cu națiunea maghiară, nu facă 
alta, decâtu constată că ac|i statulă 
ungară are numai cinci milibne 
de cetățeni, căci toți ceilalți suntă 
naționalități străine fără drepturi 
și fără patriă?

Apoi să nu te minunezi și se nu’ți 
faci cruce, când vefjl la ce gradă 
de orbia și de nebuniă i-a adusă 
teoria forței brutale pe acești bmeni?

R^spunsu
la comunicaiulH semioficiosu publicații în 1 Aprilie 
a. c. tn diarele guvernamentale „Nemzet11, „Kolozs- 
văr11 și „Hermannstădter Zeitung", privitorii la 

„Apelulu" din „Gazeta Transilvaniei11 Nr. 26- 
(Urmare și fine.)

III. Actulu fundaționalu.
Oficiosulă dela „Nemzet" afirmă: 

„pretensiunea acesta — adecă, ca în cele 
patru clase superiors limba de propu
nere să fiă cea maghiară — de altfelă 
e întemeiată pe actulu fundatorului^.

înainte de tote ’ml permită a ob
serva, că decă d-lă corespondentă voesce 
a critica, placă mai întâiu să învețe mă- 
oară legile fundamentale ale criticei. 
La criticarea ori și cărui obiectă se re- 
cere din partea criticului a) să cunoscă 
bine materia, ce voesce a o critica și 
punctele de vedere din cari este a se 
judeca. b) spiritulă timpului și împre- 
giurările în care s’a efectuită.

Aceste puncte mai marcante totă 
ornulă, care are intențiunea de a critica, 
trebue să le aibă în vedere.

Oonsiderândă dăr și noi actulf fun
daționalu ală institutului pe basa căruia (?) 
guvernulă se simte îndreptățită a in
troduce limba maghiară ca limbă de pro
punere în gimnasiulă superioră gr. cat. 
română, vedemă mai întâiu, că acestiî 
documentă se ține de sfera pedagogiei, 
6r nu de sfera politică; pentru aceea în 
aprețiarea și judecarea lui principiile 
dătătdre de tonă, de cari ori și care 
critică trebue să se țină: simții princi- 
piele fundamentale ale pedagogiei ra
ționale, eră nu principiele politice.

țișeze acele împregiurărl,
Trebue der, ca criticulă să și înfă- 

cărora le da-

foresee esistința acestă actă fundațională; 
și în acelașă timpă să-și înfățișeze și 
spiritulă său inriurința sub care s’a for
mulată așa precum esistă. De aceea nu 
este permisă a judeca unii adu, ca celă 
din cestiune, după împrejurările nefe
ricite ce domineză acjl și din pundă de 
vedere ală maghiarisărei; ci trebue să fiă 
judecată obiectivă. Pentru orientarea 
onor, lectori vomă desfășura istoriculă 
limbei de propunere la gimnasiulă gr. 
cat. românescă din Beiușă, ca așa în 
judecata ndstră să fimă câtă se pdte mai 
obiectivi.

Episcopulă de piă memoriă ală die- 
cesei Oradane, Samuilă Vulcană, con
vinsă fundă prea bine despre starea ne
fericită în care se află poporulă româ
nescă și despre împregiurările triste în 
cari trăiau Românii și cari îlă țineau 
într’o întunecime adeneă : pentru ca în- 
câtva să’lă mângâie revărsându-i și lui 
o rac|ă de lumină binefăcătdre și dătă
tdre de vidță, s’a decisă a ridioa ună 
altară museloră române în acele lo
curi sălbatice și separate, ca așa să li-se 
îmbiă și loră ocasiunea de a întră în 
templulă culturei și ală civilisațiunei 
adevărate creștinescl. Pentru acestă 
scopă sublimă a ridicată în opidulă Be
iușă, comitatulă Bihoră, scdle elementare 
și ună gimnasiu inferioră ou 4 clase la 
anulă 1829, eră în anulă 1836 l’a ridi
cată la gimnasiu mare cu 6 clase.

Și cumcă aceste școli le-a ridicată 
specialii pentru națiunea romândscă, se 
vede apriată din mai multe pasage ale 
actului fundațională. Anume, la începută 
se dice: „Deus in adjutorium meum-in- 
tende et hanc meam intentionem adjuva.

■ Infrascriptus in emolumentum publicum, 
imprimis vero, in utilitatem et cultu
ralii nationis romanae opiset culturae 
omnino indagae" etc.

Eră într’altă locă : „ac quonîam hoc 
Institutum praeferenter pro natione Va- 
lachica fundatum sit, Ortographie ad avi- 
ticas latinas litteras reducendae, Gramma- 
ticae, item ac Literaturae Valachicae pe- 
culiaris reflexio habeatur.“

In acestă punctă adecă, că gimna
siulă din Beiușă este fundată pentru na- 
țiuuea românescă și domnii dela guvernă 
se vădă a consimți cu noi. Insă este 
controversă între guvernă și între de
rula gr. cat. română din diecesa Oradiei 
mari într’aceea, că guvernulă a^I pre
tinde, ca limba de propunere în gim
nasiulă de Beiușă să fiă în clasele su- 
peridre cea maghiară, și încă precum 
cuteză comunicatulă semi-oficiosă a afirma 
fără rușinare „acestă pretensiune a gu
vernului este întemeiată pe actulă fun
dațională (?) — eră clerulă diecesană nu 
voiesce să abdică de dreptulă său, de a 
susține și mai departe institutulă cu ca- 
raderulă său gr. cat. română, cu limba 
de propunere românescă, după cum 
acesta a fostă în usă dela anulă 1851 
până la începutulă anului scolastică 
1889/90 — pe basa legiloră aprobate 
și sancționate de Maiestatea Sa Fran
cisca Iosifă I. împărată și rege.

Când Episcopulă de piă memoriă 
Samuilă Vulcană a întemeiată gimna
siulă gr. cat. română din Beiușă, e lu
cru naturală, că nici n’a putută cugeta 
la așa ceva, că limba instrucțiunei, care 
de vecurl era în tote institutele limba 
latină, peste ună deceniu pote să se în- 
locuâscă cu âltă limbă; pentru aceea 
nici nu a putută, der nici nu a fostă de 

să determineze, pe la anulă 1829,
ca limba de propunere în institutulă din
lipsă

Beiușă să fiă cea română, oonside- 
rândă încă și acea împrejurare, că pe 
atunci in tote gimnasiile din țâră, numite 
aeft „de statău, limba de propunere ase
menea ă fostă cea latină. Și putemă afirma 
cu tdtă siguritatea, că precum în ao- 
tulă fundațională Vuloaniană nu s’a de
terminată, ca limba de propunere să fiă 
cea română, tocmai așa nici în actele 
funaaționale ale gimnasieloră de stată 
ungurescl și ale privațiloră nu s’a deter
minată, ca limba de propunere se fiă 
cea maghiară.

Schimbarea ce se făouse însă la 
anulă 1844 prin aceea, că s’a Introdusă 
ca limbă de propunere limba națională, 
în contra tuturoră acteloră fundaționale 
ce esistau pănă la acelă timpă, a fostă 
ună postulată justă ală timpului.

Principiele fundamentale ale peda
gogiei moderne, adecă principiulu intui
tivă, stabilită prin Ver. Baco și aplicată 
mai târejiu forte corectă și față de limba 
maternă a fiă-cărei poporațiunl, prin 
care s’a pusu tot-odată prima p^tră a 
educațiunei naționale la tote poporele, 
a produsă o mare schimbare oătră finea 
secuiului trecută în totă Europa, și așa 
acăstă schimbare, ca adecă în instruc
țiune să se inducă sistemulă inducțiunei 
și educațiunea se fiă tot-odată națională a 
trebuită să sguduescă și sistemulă in
strucțiune!, ce era în vigdre în Ungaria 
cu atâtă mai vertosă, cu câtă Ungaria, 
în respecte didactice e supusă cu totulă 
influinței germane, căreia îi datoresce și 
cultura, cu care se p6te lăuda acll.

Insă să ia bine în sămă domnii de 
la guvernă, că acestă principiu este ună 
principiu generală, ună fundamentă solidă 
ală educațiunei, care trebue să fiă aplicată 
in educațiunea fiăcărei națiuni.

Introducendă der Ungurii în gim- 
nasiele loră, după postulatulă timpului, 
acestă principiu salutară, au pusă o nouă 
basa educațiunei moderne, adecă educațiu
nei naționale, care singură este factorulă 
celă mai potentă de a da o viuă espre- 
siune caracterului flăcărui poporă. Acestă 
faptă a fostă într’adevără pedagogică. 
In acestă privință îi dau totă dreptulă 
d-lui Nicolau Bartha, care aprețiândă o 
nouă carte a eruditului pedagogă Dr. 
Lud. Felmâry ■

„Nines a nevelesi rendszernek na- 
gyobb bune, mintha az nem alkalmaz- 
kodik a nemzeti sajâțsâgokhoz, viszo- 
nyokhoz, felfogâshoz. Es nem lehet a 
neveles celjăt jobban elteveszteni, mintha 
az nem tuzi feladatul a nemzeti egyă- 
niseg kidomboritâsât. A ki nemetul for- 
mâlja a magyar gyermeket, a termeszet 
bstorvenyein tesz hitvâny eroszakot s egy- 
szersmind osszetepi az emlekeknek, a 
hagyomâoyoknak, az egyiitt erzesnek es 
a haza szeretetnek legszentebb szâlait".

Acesta este ună principiu nerăstur- 
nabilă ală pedagogiei, și ce afirmă d-lă 
BaUha respective d-lă Felmery ca mem
bri ai națiunei ungurescl: totă aceea și 
totă din acele respecte afirmămu și noi, ca 
membri ai unei națiuni compacte, ai nați
unei românescl, pentrucă: „quod uni justum 
alteri aequm estu.

Din acestă punctă de vedere jude- 
cândă, noi declarămă, cumcă introduce
rea limbei maqhiare la anulă 1844, ca l , 7
limbă de propunere în gimnasiele națio
nale, respective în gimnasiulă din Beiușă, 
a fostă o faptă nu numai nelogică, ci chiar 
ună păcatu comisă în contra principiului 
mai susă desvoltată. In tendrea acestui 

I principiu pedagogică, în gimnasiulă din 
Beiușă trebuia încă atunci să se întro-
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ducă limba românescă, ca limbă de pro
punere, pentru-că scițl prea bine, că 
in Ungaria Românii, pentru a cărora cul
tură s’a înființată acestă instituia, suntă 
unu milionă și jumătate, can locuescă în 
•masse compacte, cari formăză o națiune, 
oare și ea îșl are limba sa din darulă ! 
lui Dumnezeu, oa și Ungurulă, și pentru 
a căreia conservare și cultivare este da
toră a se lupta ori și care Română.

Dâoă dâr, după domnulă Bartha, 
comite ună păcată in contra legiloru natu- 
rei acela care cresce pe unu Unguru în 
limba germană, ore să nu fiă totu ase
menea pecatu a cresce pe ună Ro
mânii în limba maghiară, a căroră limbă 
și oâracteră se deosebesce „toto coelo“ 
și nu are absolută nici o legătură cu 
limba și caracterulă Românului? Totă 
ilumea, scie și credă că și oficiosulă dela 
„Nemzetu, — că Românulă e de rassă 
latină și Ungurulă de rassă tatară-mon- 
golică. Nu este der neapărată de lipsă, 
ca și educațiunea Românului să fiă na
țională corăspundătâre firei lui, ca a tu- 
turoră poporeloră cari tindă la o adevă
rată cultură?

Din acestă punctă de vedere por- 
nindă și judecândă trebue să afirmămă 
din nou, că introducerea limbei maghiare, 
oa limbă de propunere în gimnasiulă 
gr. cat. română din Bei ușă la anulă 1844, 
a fostă în contra legiloră naturei, a prin
cipiilor u pedagogiei și totodată ună abusă 
de putere comisă de unii âmenl preocu
pați de vederi politice, cari atunci pre
parau națiunea ungurescă la revoluțiu- 
nea ce isbucni cu totă furia la anulă 
1848.

Vecjl, domnule oficiosă, că provo- 
oarea d-tale la acestă faptă, care a ur
mată aotului fundațională, — prin care 
voescl a justifica faptulă nepedagogică 
comisă față cu gimnasiulă românescă 
din Beiușă, este „o mare greșălă logică.'1

Din cele premise ne putemă con
vinge, că limba maghiară într’adevăru a 
fostă introdusă la anulă 1844, ca limbă 
de propunere în șcâlele nostre naționale 
și în specie în gimnasiulă din Beiușă, prin 
ună abusă de putere, călcându-se în pi- 
ciore tâte legile pedagogice.

O eră nouă a răsărită însă pe ori- 
sontulă pedagogiei, pentru gimnasiile din 
regatul ă ungară , la anulă 1849 sub 
ministerulă marelui pedagogă, contele 
Leo Thun, despre care chiar și Ungurii 
reounoscă, că pentru reorganisațiunea 
nouă a gimnasiiloră din țeră a făoută 
mai multă într’ună ană oa alții într’ună 
deoeniu și că sistemulă introdusă de elu, 
atâtă în școlele elementare, câtă și în cele 
medie, a fostă fârte corectă și din punctă 
de vedere pedagogică a produsă fârte 
multă bine.

Acestă ministru văcjendă, că națiu
nea românâsoă în totă Ungaria numai 
acestă unică institută îlă are în interesulă 
progresărei culturei naționale române, prin 
literile trimise comitelui supremă din 
Bihoră, provocă direcțiunea superiără de 
instrucțiune ca să fiă cu speciala atențiune 
la reorganisarea gimnastului din Beiușă, de- 
ore-ce acesta este uniculu gimnasiu național 
română. Pe basa acesta s’a ținută o con
ferință didaotică în Beiușă sub presi- 
diulă episcopului de piă memoriă Br. Vasi- 
liu Erdelyi (vecjl Apelulă). Acestă confe
rință s’a începută cu cetirea literiloră 
ministrului conte Leo Thun, a cărora te- 
nore este:

„Lectae sunt Litterae SueExoellen- 
tiae Miniștri Cultus ad Supremum Co
mitem Distriotus Magno - Varadinensis 
ddto 29-nae Decembris anni 1850 Nro 
9,948/17 editae, virtute quarum Jurisdic- 
tio scholastica praefati Distriotus pro- 
vocatur ad peculiareni reflexionein gim- 
nasii huius habendam eo imprimis mo
ți vo, quod hoc unicum sit in toto regno 
gimnasium gentis romanae, quod non 
modo a totali collapsu praeservari, sed 
et quo ocyus iuxta praescriptum sys- 
tema organisari cupit idem Excell. Mi
nister.

VedI, acesta însemnâză a fi peda
gogă!

Mai departe punctulă 2) Determi- 
natum est: Plurimas casque ponderosas

Așa pe timpulă înființării gimnasu- 
lui, la anulă 1829, era sistemulă Ratio- 
educationis. — Eră dela 1883 Tanterv.

Altceva de aici nu resultă.
Cumcă aceste sisteme s’au și ținută 

în gimnasiulă din Beiușă se vede din 
raportele anuale ale institutului.

Acuma să’ml permită oficiosulă d-lui 
Csaky să-i pună întrebarea, cum va pâte 
d-sa argumenta din sistemulă numită Ra
tio educationis dreptulă ministrului de a 
dispune, ca limba de propunere cea ro
mânescă, întărită odată prin legile citate, 
să se înlocuâscă cu cea maghiară, când 
pe timpulă acela nici limba maghiară 
nu era studiu ordinară în gimnasiele 
statului ? ?

Scie d-sa pre bine, său măcară ar 
trebui să scie, că prin asemeni planuri 
de „învățămentă" se ficseză numai studiile 
ce trebue să se propună precum și orele, și 
soie și aceea, că sistemele de învățămentă 
nici-odată n'au fostă investite cu puterea 
de a dispune, ca în gimnasiile confesio
nale să dispună cu limba de propunere 
după placă; pentru oă acestă dreptă în 
tâte timpurile, pănă chiar și în (Jilele 
nâstre, este asigurată fundatoriloră seu 
susținătoriloră instituteloră publice, ori 
private.

„Dăr fiindcă de atunci încdce nu avem 
alte legi pentru șcâlele medii aduse pe cale 
constituțională..."

Acestă aserțiune este adevărată, însă 
totuși este adevărată și aceea, oă insti- 
tutulu diecesană gr. cat. română din 
diecesa Oradiei mari ’șl are drepturile, 
respective legile sale pe cari se baseză 
limba de propunere română a institutu
lui, anume: legea din 1851 aprobată de 
ministeriu și sancționată de Maiestatea 
Sa Franoiscă Iosifă I. împărată și rege 
apostolică; apoi are lege adusă în sino- 
dulă diecesană ținută la anulă 1882 unde 

. se cjice: Fiindcă acest gimnasiu cu limba 
de propunere românâscă etc., apoi praxa 
de 40 de ani; aceste tâte suntă dreptu
rile institutului garantate și întărite prin 
legea din 1883, art. XXX. §.71 le aprobă 
în următârele: „dreptulă juridică și ca
racterulă instituteloră său catolice său... 
prin acâstă lege nu se altei eză. Așader 
avemă dreptă de a pretinde , ca limba 
română să fiă susținută și mai departe, 
oa limbă de propunere.

Provocarea comunicatului semi-ofi- 
oiosă la acea împrejurare, că gimnasiulă 
n’a avută autonomia, e de totă ridiou- 
lâsă. Pentru ca să vedemă, ce valâre 
are autonomia de astăcjl în Ungaria, cred 
oă va fi destulă dâcă vomă reflecta nu
mai la oasulă petrecută nu de multă în 
Nyustya (Hnușt): „Sapienti sat".

b) Se mai provâcă d-lă corespon
dentă la următorulă pasagiu din literile 
fundaționale :

„Cui— adeoă linquae Valachicae— ad- 
disoendae oommodissimae videntur duae 
humaniores classes, et nequid temporis 
aliis studiis systematiois destinato decer- 
pacur, hora una diei aliouius ferialis in 
forma studii extraordinarii per alterutrum 
humaniorum Professorem omnihebdo- 
mada tradatur“.

Din acestă decretă făcendu-șl conclu- 
siune, afirmă oficiosulă: „că înainte de 
1848 limba română se preda numai ca 
studiu estra-ordinară, câte o oră pe săptă
mână în cele două classe superiore ale aces
tui institută, ceea oe în sine încă este 
argumentă deciețetoră pentru postulatulă 
ministrului privitoră la limba de propunere". 
Nu e adevărată !

Binevoesoe domnule și ’ml spune 
fără rușine, oă totă pe acele timpuri, 
așa s’a propusă limba maghiară în gim- 
ncsiile de stată ca și ac}I? Au nu sci 
d-ta, că pe aoele timpuri nici limba ma
ghiară nu se propunea în gimnasiile 
de stată , ca studiu ordinară ? Nu 
a avut der limba maghiară pe acele tim
puri asemenea sârte ca limba română ?

Și totuși în asemenea împrejurări 
grele, ce a făoută fundatorele institutu
lui? — A prescrisă ca limba românescă să 
se propună bareml ca studiu estraordi- 
nară, ce dovedesce învederată, că încă 
și pe acele timpuri a pusă fârte mare

deposcere causas hocce gimnasium maius 
organisandum etc.

5) Determinatum est: Cum gimna
sium hoc sit nationale romanuni, altis- 
simae intentioni conformiter linquam 
institutionis romanam esse debere. etc.

Aceste decisiunl s’au și aprobată 
de înaltulă.ministeră de culte (vedl Ape
lulă) la anulă 1851, în 8 Iulie. Tâte 
acestea au fostă confirmate de Impăra- 
tulă și Regele Ungariei, Francisca Iosifă 
I, cum se vede din următârele :

„Sacratissima, Caesareo-Regia et 
Apostolica Maiestas, hodie gloriosissime 
regnans Austriae Imperator Franciscus 
losephus I-mus.. . petitis nationis romanae 
paterne succurit clementissima resolutione 
ddto 18 vae Septembrie anni 1853 ema
nata, vicuius reorganisationem Gimnasii 
Belenyessiensis in completum8 classium 
gimnasium confirmare clementissime 
dignabatur."

Din aceste numai orbulă nu vede, 
oă dreptulă limbei române, ca limbă de 
propunere, Jse baseză pe decretulă Mi
nistrului de Culte și pe sancționarea Ma
iestății Sale,—care s’a îndurat a sancționa 
esistința gimnasiului gr. cat. română cu 
limba de propunere românescă, pentru-că 
deja dela 1851 limba de propunere a 
fostă cea română—șijpe pracsa de 40 de 
de ani, cum s’a și propusă pănă la anul 
școlastică 1889, când prin ordinațiunea 
guvernului diecesană cu data 18 Sept. 
1889 s’a impușii corpului didactică In
troducerea limbei maghiare, ca limbă de 
propunere în gimnasiulă românescă din 
Beiușă.

Aoesta este istoriculă adevărată ală 
taseloră prin cari a trecută gimnasiulă 
gr. cat. românescă, cu privire la limba 
de propunere, pănă la anulă 1890. Cu- 
noscendă acuma bine istoriculă limbei 
instituțiunei gimnasiului, vomă pute forte 
ușoră și în modă evidentă combate tâte 
pretențiunile cari și-le formeză dușmanii 
aprigi ai națiunei nostre, față de acestă 
institută românescă, care esistă atjl pe 
teritorulă Ungariei.

Oficiosulă dela „Nemzet“ afirmă, 
„că pretensiunea d-lui Csaky, adecă, ca în 
cele patru clase superiâre limba de pro
punere să fiă cea maghiară — de dltfelă 
e întemeiată pe actulă fundațională." Și cum 
probăză acesta?

„Fiindcă documentulă acesta nu tțice 
numai aceea ce citeză scriitorulă articu- 
lului — (așader totuși recunâsce și ofi- 
oiosulă, că și ceea ce citeză întru ade- 
vără se cuprinde în actulă fundațională. 
— Oe mirare ?) „ci mai conține și alte dis- 
posițiuni pe cart scriitorulă articulului află 
de bine a-le retăce!"

Să vedemă der acuma, cari suntă 
acele dispusețiuni, pe cari d-lă cores
pondentă le află atâtă de ponderâse 
pentru rectificarea pasului greșită ală 
d-lui ministru, despre care (jice, că noi 
amă aflată de bine a le retăce ?

a) „Fundatorulă spune hotărîtă, că 
gimnasiulă din Beiușă va ave să se țină 
de acelu sistemă — der n’a înțelesă ma- 
ghiarisarea, ci disposițiunile ministrului 
față de studiu, pentru-că acestă dreptă 
îi compete ministeriului, eră nu dreptulă 
de a determina limba într’ună gimnasiu 
gr. cat. română — de învețănientă, care 
este prescrisă pentru tdte gimnasiile îu 
regatulă Ungariei, său pe atunci siste- 
mulă de învățămentă așa numită „Ratio 
educationist care a fostă obligătoră 
pentru tdte școlele medii catolioe din 
țâră.

Ca să ne putemă orienta și în acâstă 
privință, trebue să fimă in clară cu ac- 
tulu fundațională și cu conceptele despre 
care e vorba atâtă în actulă fundațio- 
nală, câtă și în observările comunicatului 
semi-oficiosă.

înainte de tdte observămă, pentru 
orientarea publicului, că Episcopulă de 
piă memoriă Samuilă Vulcană cu privire 
la gimnasiulă gr. cat. română din Beiuș 
are două acte fundaționale, dintre cari 
primulă s’a sancționată în 5 Febr. 1828 
Nr. 3241, pe basa căruia s’au ridicată 
șcdle normale și gimnasiulă superioră 
cu 4 clase; eră ală doilea în anulă 1836 
pe basa căruia s’au deschisă încă 2 clase

și așa în anulă 1836 gimnasiulă gr. cat. 
română din Beiușă deja era cu 6 clase.

In prima fundațională zcu respectă 
la sistemulă de care avea să se țină gim
nasiulă din Beiușă se cji°e: „Fundatio 
haec, non obstante privata fundi adminis- 
tratione, .publicis litterariis institutis ac- 
censenda, publicae parebit Inspectioui 
— etc.

Ce se cuprinde der în acest document 
așa de marcantă, pe basa căruia Ungurii 
dela guvernă se simtă îndreptățiți a intro
duce limba maghiară, ca limbă de propu
nere într’ună gimnasiu gr. cat. română? 
Putemă afirma, că nimica. Pentru-că, în 
acestă actă ce e dreptă se cji°e: «Fun
dați o haec non obstante privata fundi 
administratione, publicis litterariis insti- j 
tutis accensenda, adecă: fundațiunea acăsta 
deși administrarea fonduriloră este privata 
totuși instituiulă este de a se număra între 
alte instituțiuni literare publice; pentru-că 
în țeră suntă mai multe institute, fun
date de âmenl privați, al căroră carac- 
teră este privată, d. es. gimnasiulă din 
Șimleulă Silvaniei, cu alte cuvinte, tes- 
timoniile produse din asemeni institute 
private, n’au valâre de documente pu
blice, ci numai caracteră privată. D. es. 
trecendă cutare studentă din ună gim
nasiu privată la altulă publică, trebue 
să se supună din nou la esamenă, și 

I după judecata adusă se admite în cutare 
I clasă, pentru oare s’a aflată aptă. Așa
der fundatorele institutului din Beiușă 
s’a îngrijită încă dela începută, ca gim
nasiulă fundată de densulă să aibă ca
racteră publică, eră nu privat. Și pentru 
aceea l’a pusă sub imediata supra-inspec- 
țiune seu supraveghiare a statului, cum 
suntă supuse tâte institutele de carac
teră publică; numai acesta se vede 
din actulă fundațională, unde se afirmă 
„publicae parebit inspectioni." Insă din 
aceste cuvinte încă nu se justifică și nici 
nu se pâte esplica actulă de volniciă 
ală guvernului: pentru-că totă lumea 
cu carte, ba și laiculă fără carte pâte 
sci, că ce înțelesă are cuventulă „inspec
ția", adecă supraveghiare (felugyelet); 
ba scie și Ungurulă ce însemnă „inspec- 
tios11. Eră cumcă odiniâră să fi însem
nată acestă cuvântă ceea ce i-se atribue 
astăc}! și să fi dată dreptulă de a dis
pune totodată ca limba de propunere a 
unui institută română să-o înlocuăscă 
cu cea maghiară, acesta omă, care are 
numai puțină minte sănătâsă, nu o pote 
crede.

In ală doilea actă fundațională, la de
cretulă memorată se mai adauge: „con- 
sequenter quemadmodum in cunctis litte- 
rariae administrationis partibus stricte, 
unice et immediate a regia superiore per 
districtum litterarium Af. Varadinensem 
scholarum et studiorum Directione depen
debit". etc.

Din acestă decretă resultă dăr clară 
ce dreptă de ingirență are guvernulă 
asupra institutului din Beiușă; adecă ne 
spune apriată prin cuvintele „incunctis 
litterariae administrationis partibus... a 
Directione dependibit“.

Aceste cuvinte însă nu însemnă alt
ceva decâtă, că în tote lucrurile admi
nistrative literarie va depinde dela Ins- 
pectorele superioră din Oradea-mare, 
adecă în privința administrațiunei peda
gogice și didactice stă totdeuna sub 
conducerea guvernului statului. Din aceste 
nici cu cele mai cutezătâre sofisome nu veți 
pute isbuti să argumentați dreptulă, pe 
care c^ioețî, că se baseză pretensiunea 
guvernului, pentru - că cuventulă acesta 
administrate niciodată nu a involvată 
dreptă de a determina limba de pro
punere într’ună gimnasiu gr. cat. ro
mână.

Atâta dovedescă actelefundaționale, 
și altceva nimică.

Din aceste resultă, că gimnasiulă 
gr. cat. română din Beiușă este supusă 
supravegherei' statului și cumcă în ur
marea acestei supravegheri trebue să se 
acomodeze sistemului, respective planului 
de învățămentă prescrisă pentru tote scotele 
catolice.
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temeiu pe limba maternă. Nu însemnă. 
6re aoesta faptă atâta, câtă a întemeia 
a<jl unQ gimnasiu româna cu limba de 
propunere română?

Și dâoă mai târcjiu, după fasele ce le 
amintisem mai susa, limba maghiară a 
avansata ca limbă de propunere în gim- 
nasiile unguresc!, ore să nu competă tot 
acesta drepta, după legile firei, și lim- 
bei române, de-a fi introdusă ca limbă 
de propunere în gimnasiula gr. cat. ro
mânescul destinata pentru educațiunea fi- 
ilorh națiunei românesc! ? Provocarea 
la acesta aotă, oa prin aceea să se le
gitimeze legalitatea postulatului d-lui 
Csaky,., nu este decât o „greșelă logicău. 
Eră provocarea la faptul* istorica din 
1844, din aoesta puncta de vedere e de 
tota ridioulă, pentru - că acesta adeve- 
resce numai nesciința pedagogică a ace
lora, cari au obtrusa limba ungurescă 
ca limbă de propunere în gimnasiele na
ționale nemaghiare.

Provocarea la acea împrejurare, că 
adecă la inițiativa Episcopului a adusa 
d-la ministru acea ordinațiune, încă 
dovedesce o mare ignoranță a principii
lor* pedagogice. Pentru-că „dato non con- 
cesso“ d-la Csaky și atunci ar fi trebuit 
să aibă în vedere scopula culturala ala ' 
tinerimei, și greutățile, cu cari se luptă 
atjl totă tinerimea. Scie pre bine d-la 
Csaky, că plângerile suntă la ordinea, 
(jilei pentru conglomerarea atâtora stu
dii, încât* tinerimea nu e în stare să le 
consume tote ; cundsce mai departe d-la 
ministru și aceea împrejurare, că într’o 
adunare ce au ținut’o directorii supremi 
unguri dela gimnasii, punându-se între
barea, că ce fela de progresa a obținută 
tinerimea la maturitate, s’a constatata 
cu durere, că din limba maghiară progre- 
sulu nu e de totă îndestulilor ii. Și totuși, 
după asemenea triste cașuri d-la minis
tru cuteză a introduce limba maghiară 
oa limbă de propunere într’ună gimna
siu românesc*, care având* a se lupta 
cu materiă multă din studii, tota odată 
va trebui să lupte de acuma înainte și 
cu greutatea limbii. Acesta însemnă a 
pșura modula de studiare ală tinerimei?f
Ore nu e acesta pasa greșita, „o gre
șelă logicău și unh tactă nepedagogica?

După aceste ’ml permită a mai face 
o observare la postulatul* d-lui OBaky, 
pe care oficiosulă său cu tota prețuia 
voesoe a-lh legitima cu actele funda- 
ționale.

Anume, scie oficiosulă, că actele 
fundaționale Vulcaniane se referesca la 
gimnasiula gr. cat româna din Beiușă, 
încâta acela a fosta cu 6 clase.

Cum pdte der să afirmeze, că pos- 
tulatula d-lui ministru de a introduce 
limba maghiară în cele 4 clase supe- 
riâre se baseză pe actele fundaționale? 
Ore clasele 7—8 se nu aibă jdreptă de 
psistință, și decă au, pe ce basă au? 
Vecfl, de acestă împrejurare și-a uitata 
pmula lui Csaky, pentru aceea presu
pună, că acuma în urma urmelora trebue 
să se convingă, că pe ce basă juridică, 
adecă de drepta, esistă acjl a 7 și a 8 
clasă, chiar pe acea basă de dreptu 
a foștii și trebne se fia în gim. gr. cat. 
română limba de propunere dulcea limbă 
român ^scă.

Comunicatula din „Nemzet“ făcându-șl 
.oonclusiunea afirmă, „cdi limba română, 
ca limbă de propunere s’a încetățenită în 
acestu institutu numai mai târcțiu pe te- 
meiulii unei praxe arbitrarie.“

Răspundă: nu e adevărata, cele es- 
puse îla vora convinge, credă, în fine și 
pe d-la Csaky.

Din cele espuse der după părerea nds- 
tră resultă:

a) Că Ministrulu de culte și instruc
țiune publică să fiă totdeuna „pedagogic-1 
eră nu ,,politiculi, pentru-că politica n’are 
nici una loca în scolele medii.

b) se recere să fiă pedagoga mai 
presusa de tote, pentru-că ca pedagoga 
vasci judeca escesele tinerimei după va- 
lorea loră adevărată, eră nu din puncta 
de vedere politică.

c) se recere să fiă pedagoga , ’ 

ca așa să-i zacă la inimă progresulă 
culturala ala popâreloră conlocuităre 
în Ungaria, eră nu mag^jarisarea loră.

In urmă pe basa oeloră espuse de
clară — ca uniculă și cela mai justă 
postulată ală clerului gr. cat. română, 
— că în interesul* inaintărei adevăratei 
culturi a poporului gr. cat. română din 
diecesa Oradiei mari d-Iu ministru se 
binevoidscă a-și retrage ordinațiunea 
fatală, care e chemată a face imposibilă 
progresulă de cultură în institutulă die- 
cesei Oradiei-marl.

Er confrațiloră mei preoți, pentru 
orientare în afacerile loră pastorale și 
naționale, le revocă în memoriă ună 
viu esemplu din vieța bisericescă a lati- 
niloră, cari constituindu-se în anumite 
societăți religiose lucră cu puteri unite 
pentru susținerea și propagarea maghia
rismului încă și în alte țerl. Anume în so
cietatea S. Ladislau s’a adusă pe tapetă, 
că bre se renteză, ca să dea subsidiu 
Unguriloră din BucurescI?

Și s’a răspunsă, că voră face între
bare Episcopului latină din BucurescI, 
oă împlinescu-șl credincioșii condițiunile 
față cu serviciulă divină? Pentru-că, 
după cum afirmă mai departe, societatea 
cu câtă stricteță adereză la principiile 
catolice, tocmai așa pretinde necondițio- 
ționatu, ca Maghiarii din România să ră
mână Maghiari. Oorespondințele le con
duce Episcopulă latină Schlauch. Vedeți, 
frațiloră, cum latinii sciu împreuna prin
cipiile religiunei cu pricipiile naționale!

Și ore numai noi preoții români 
să nu cunâscemă valârea acestoră prin- 
oipii ? ** *

Din cele espuse, Domniloră și fra
țiloră, v’ațl putută oonvinge, că atitu
dinea Corpului profesorală de pe acel timp 
față de causa sântă, ce o representa, a 
fostă cea mai corectă, și că corpulă 
didactioă fiindă la culmea chiămării 
sale nu se pote ,agrava cu responsabi
litate nici înaintea presentelui, nici a 
generațiunei viitore. V’ațl putută con
vinge, că aceste împregiurărl triste au 
fostă numai efectulă denunțăriloră, ce se 
făcuseră de cătră dușmănosulă predica- 
toră calvină, care bucina în totă lumea 
fără rușinare, că maghiarisarea gimna- 
siului gr. cat. română din Beiușă 
este meritulă lui; ore' să mai potă suferi 
ună cleră inteligentă, cum este clerulă 
diecesei gr. cat. române Oradane, ca 
ună prdicatoră calvină să se amestece, 
ba chiar să dirigeze afacerile școlare ale 
diecesei ?

V’ațl putută mai departe convinge 
cu forte mare amărăciune, că decisiunile 
sinodului ținută în anulă 1882 acjl au 
devenită ilusorie.

Aceste împrejurări grele și de tristă 
aducere aminte urgeză fără amânare ți
nerea Sinodului diecesanu, în care reha- 
bilitându-se autoritatea sinodală, nimicită 
prin o simplă decisiune ministerială și 
prin alte decisiunl consistoriale, totodată 
să se stabilescă și afacerea institutului 
diecesanu. din punctu de vedere adevărat 
culturală, față cu pretensiunile maghia- 
risătore ale înaltului guvernă și încă în 
favorulu educațiunei naționale a genera
țiunei presente și viitore a poporului ro
mâneștii.

Pentru aceea clerulă gr. cat. ro
mână orădană, consciu chiămării sale 
sânte, și convinsă prea deplină despre 
tendințele dușmănose ale înaltului minis- 
teriu.- de a sufoca esistența națională a 
poporului româneștii prin maghiarisare 
forțată și prin legi draconice aduse în 
contra instituțiuniloră notsre culturale.

Convinsă mai departe prea bine, că 
unu poporu numai pană atunci trăiesce 
până își are limba sa națională și’șl păs- 
treză aședămintele culturale, cari suntu 
conditio sine qua non pentru desvoltarea 
culturală și prosperarea unei națiuni;

Considerândă, că limba românescă 
este acelă mijlocă, prin care clerulă se 
rogă lui Dumnecjeu, vestesce evangelia 
și administrez* cele sânte poporului 
diecesei;

Considerândă în urmă, că limba este 
unu dreptu Dumnecțeescu, care este dată 
omului ca și viăța, pentru a căreia sus
ținere trebue să luptămă :

în urma cestora clerulă gr. cat. ro
mână din diecesa Oradiei mare declară 
susă și tare, că drepturile puține, ce le are, 
nu le va sacrifica nici-odată în detrimen- 
tulu duleei sale limbi, care este unica ga
ranția de esistență a religiunei și bisericei 
gr. cat. române și a națiunnei sale. Acestă 
hotărîre bărbătescă a clerului o justifică și 
totodată o aprobă literile enciclice ale 
pontificelui Benedict ală XIV, cari se 
începă cu „Allatae-sunt“ §. 48. prin ur- 
mătorele:

„ut omnibus perspicua fiat benevo- 
lentia, qua sedes Apostolica catholicos 
Orienthales complectitur, dum praecipit, 
ut omnio serventur veteres ipsorum Ritus, 
qui neque Catholicae Religioni, neque 
honestati adversantur, nec a Schismati- 
cis ad Catholioam unitatem redluntibus 
exposit, ut Ritus suos deserent sed ut 
Haereses solum ejrent atque execren- 
tur, axopumtans vehementer ut diversae 
eoru nationes conserventur non destru- 
antur.“

Adecă intențiunea bisericei Catolice 
este față cu Orientalii, ca să-și .păstreze 
ritulă loră; afară de aceea eră doresce 
forte tare, ca naționalitățile lorii diverse 
se se conserveze și se nu se nimicoscă.

Aceste suntu citate chiar din cartea 
d-lui Lauran. Acuma spuneți’ml, Dom
niloră și Frațiloră, cum se pdte esplica 
în genere activitateaguvernulu diecesană, 
și în specială pășirea fatală a d-lui Lau
ran în acestă Gestiune atâtă de impor
tantă cu cele citate din enciclica ponti
ficelui Romană ? ?

Dreptă aceea în urma celoră espuse, 
clerulă română gr. cat adâncă pătrunsă 
de importanța cestiunei gimnasiului gr. 
cat. română din Beiușă, declară cu băr
băția resolută, că mai bine să se dărîme 
zidurile acelui Sionu româneștii, încâtă 
se nu rămână petră pe petră, decâtii ca 
să]nu fiă națională româneștii.

Eră acuma în aceea firmă speranță, 
că onorații cetitori, precum și domnii 
dela „Kolozsvâr“, în cele espuse voră 
afla adevărul*, după care au umblată, 
punendu-șl întrebarea „care este adevă
rul* ?u, vă dioă ună dulce adio pănăla 
revedere în Sinodă.

1890, Aprilie. Sinodanulii.

Discursul* tronului germană.
Etă cuprinsul*, în resumată, ală me- 

sagiului cu care împăratul* Vilhelm a 
deschisă parlamentul* germană:

Vorbind* de cestiunile însemnate ale 
legislațiunei, dice împăratul*, că o parte 
din aceste cestiunl e de natură fdrte ur
gentă. Astfel* e construirea mai 
departe a legislațieipentru ocro
tirea luorătorilor, ținându-sesemă 
de dorințele îndreptățite și care se potă 
împlini ale poporațiunei lucrătore. E 
vorba aci mai ânteiu de Introducerea 
odihnei Dumineoiloră la lucrători, de res- 
trîngerea lucrului la femei și copii, de 
ordinațiunl legale pentru ocrotirea lucră- 
toriloră contra periculeloră pentru vieță, 
sănătate și moralitate, precum și edarea 
de ordini de lucru; de întregirea pres- 
cripțiuniloră asupra cărțiloră de lucru, 
cu scop* d’a întări vacja părințiloră față 
cu nedisciplina, ce cresce a tinerilor* lu
crători; de regularea mai bună a jude
cătoriilor* industriale de arbitri, cari să 
intervină între certele dintre patroni și 
lucrători. Tote acestea suntă necesare 
pentru desvoltarea paclnică a raporturi
lor* lucrătorilor*. La rândul* ei însă 
Germania împreună cu puterile aliate 
voră întâmpina cu neclintită hotărîre ori
ce încercare de a sdruncina cu violența 
ordinea de drept*. Principiile depuse la 
conferința internațională din Berlină, ți
nută în cestiunea lucrătorilor*, vor* în
colți ca o sămânță spre binecuvântarea 
lucrătorilor* din tote țările și nu voră 
rămâne fără rodu de unire și pentru ra
porturile poporelor* între sine.

Suținerea durabilă a păoii, 
— elice împăratul* — formeză ne

contenit* țelul nisuinței mele. 
Pot* da espresiune convingerei, că ml-a 
succes* să întăresc* la tâte guvernele 
esterne încrederea în siguranța politicei 
mele. Cu mine și cu înalții mei aliați 
recunosce poporul* germană, ca o pro
blemă a imperiului, d’a ocroti pacea 
prin cultivarea alianței încheiate pentru 
apărarea ndstră și a raporturilor* ami
cale esistente cu tote puterile esterne, 
pentru a promova bunăstarea și civili- 
sația. Dâr pentru esecutarea acestei 
probleme e nevoiă de puterea armată 
oorăspuncjătore posițiunei sale în inima 
Europei. OrI-ce amânare a raporturi
lor* de putere perioliteză echilibrul* po
litică și cu acesta garanția pentru succe
sul* politicei îndreptate asupra susținerei 
păcii.

De când s’au stabilită basele o r g a- 
nisațiunei ndstre militare pen
tru ună timp* anumintă, întocmirile 
militare ale statelor* vecine 
nouă s’au estins* și’ complec
tată în măsură neprevădută. 
Nu-i vorbă și noi ne-amă întărită pute
rea armată, der acesta n’a fost* de 
ajunsă, pentru ca o urnire a în- 
tregei situațiunl în nefavorea 
ndstră să fiă eschisă. O sporire 
a efectivului de pace și o spo
rire a corpurilor* de trupe — 
mai alesă pentru artileria de câmp* — 
nu se mai pdte amâna. Vi-se va 
presenta ună proiectă de lege, după care 
întărirea necesară a armatei să 
intre în putere la 1 Qcțouj- 
vre a. o.

Mesagiulii arată apoi progresele ao- 
țiunei întreprinse în Africa pentru stîr- 
pirea comerțului cu sclavi și pentru o- 
crotirea intereseloră germane. Bugetulă 
imperiului va trebui mărită din causa 
sporirei armatei și a altor* trebuințe.

Căile strategice rusesc!.
De câtva timp* guvernul* rusă dă 

mare atențiune căilor* ferate strategice 
ale Rusiei. Foile din Moscva anunță, că 
consiliul* miniștrilor* din Petersburg* 
a luată o hotărîre, care obligă pe co
ronă a cumpără tdte căile ferate stra
tegice. Mai departe se construesce în 
Bialostok (Litvania,) o gară centrală pen
tru tote liniile ce se întrunesc* acolo 
(Petersburg*-Varșovia, Brest-Grajevo și 
Bialostok-Slonim.) Lucrările pregătitdre 
au începută deja. In fine, în dilele a- 
cestea s’a începută construirea unei 
nouă linii strategice dela Losovo pănă 
la Kiev.

Tunel* de însemnătate strategică,
Englesii au terminată tocmai acum în 

Asia unătunelă de însemnătate strategică, 
și anume marele tunel* dela Khogiac, în
tre Quettah și Kandahar, care legă In
dia directă cu Afganistanul* sudică. En
glesii potă acum să oprâscă repede o 
înaintare pe acestă drum* dela nordă a 
trupeloră rusescl.

Organisarea unei acțiuni contra Bulgariei.
O telegramă din Belgrad* spune, că 

agitațiunea în districtele sudice ale Ser
biei pentru organisarea unei acțiuni în 
contra sistemului domnitoră din Bulga
ria ia forme totu mai clare. Guvernul* 
sârbesc* îșl dă silința să înăbușâscă agi
tațiunea și să pună capătă manoperelor 
agitatorilor* ruși și bulgar. Au fost confis
cate numărose proclamațiunl și din 180 de 
complici au fostă mulțl arestați. Mai 
mulțl ursitori ruși și emigranțl bulgari 
au fostă isgonițl din țâră și în contra 
complicilor* sârbi s’a pornită cercetare.

8CIR1LJK piLEI.
Lefurile funcționarilor* mai slabii plă

tiți le-a asigurata de secvestru jminis- 
trulă de finanțe printr’ună emisă adre
sată autorităților* financiare. Deorece 
s’au ivită cașuri, că pe lefurile funcțio
narilor*, ală căroră salar* nu trece peste 
800 fi., s’a pusă secvestru prin sentință 
judecătoresc* așa că detragerea din sa
lar* să se facă., când respectivul* pri- 
mesce ună postă mai bine plătită, mi
nistrul* a declarată acestă procedare ca 
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fiindtt în. contradioere cu legea (LX: 
1881 § 54,) și a ordonata oa o astfela de 
hotărîre, ca neeseeutabilă, din causa că 
e lipsită de basă, să se trimită îndărăta 
judecătoriei.

** *
Aplicarea legei industriale in România. 

Prin decisiunea ministrului agriculturei, 
industriei, comerciului și domenielora d. 
inginera A. Beleșiu, inspectora do- 
meniala, este însărcinata a inspecta, în 
numele ministerului, tdte fabrioele că
rora s’a acordata avantagiele legei pen
tru încuragiarea industriei naționale, și a 
oonstata tdte modificările ce se aduca 
acestora fabrioe față cu condițiunile, în 
cari se găsiau la data când li-s’au acor
data avantagiele. D-la Beleșiu este în
sărcinata a visita și fabricele cari nu se 
bucură de folosele legei industriale și a 
constata starea, în care se găsesch aceste 
fabrice, felulă și cantitatea producțiunei 
lora anuale, numărula luorătorilora și si
guranța lora în fabrică, precum și ori
ce informațiunl.

* * *
Decădința industriei de spirtti. Lui 

„Pester Lloyd“ i-se scrie din Olușa, la 
3 Maiu. Aci se vorbesce, oă tdte fabri- 
oile industriale de spirta de aci, șepte la 
număra, din causa mersului rău ala afa- 
cerilora, vora înceta a mai lucra.

** *
Sistare de rugă. „Foia Diecesauă“ 

scrie; Comitetula parochială din Borlova 
(lângă Caransebeșfi) aduce la cunoscința 
tuturora comuneloră învecinate, cumcă 
ruga (nedeele) dela înălțarea Domnului de 
acum încolo se sisteză în acestă comună. | 
Sistarea s’a hotărîta din motiva, că prin 
serbarea de rugă se perda pre multe 
tjile de lucru, chiar când acesta este 
mai întențitora; eră cheltuelile au de
venita așa de mari, încâta poporula nu 

le mai pdte suporta fără pagubă mate
rială fdrte simțită.

** *
Acusă retrasă. Advocatula din Ter- 

gu-Mureșului, Adam Lazar, acusase acum 
doi ani pe cei dela „Koloszsvaru și 
„Ellenzek“ pentru calumniă. Procesula 
s’a tota amânata, fiind-că acusatorula s’a 
anunțata de repeți-orl ca bolnava. In 
urmă Be pusese terminula pertractării 
procesului pe 4iua de 7 Maiu n. Acusa
torula însă șl-a retrasa acusația și așa 
tribunalula a sistata procesula.

** *
La băile Covasna-Vainafalău e așe

zată pe timpula câta dureză sesonula 
băiloră, dela 6 Maiu pănă la 31 Augusta 
la intrarea promenadei, o cutiă de poște 
pentru scrisori, pe cari le ia în fîă-care 
4i la 6 bre dup’ame4l una curiera și le 
duce la oficiula poștala din Covasna. 
Scrisorile și cjiarele adresate la Vaina- 
falău se distribue gratuita în case, prin 
oficiula poștala din Covasna. Căruța 
poștii plecă din Covasna cătră Chezdi- 
Oșorheiu în fiă-care 4i la 6 ore dimineța 
și sosesce în Chezdi-Oșorheiu la 1 oră 
40 min. dup’am4dlf

* 
* *

Odihna Dumineoei. Ministrula ung. 
de comerța va depune încurendQ în par
lamenta una proiecta de lege pentru in
troducerea obligătâre a repausului Du- 
minecei.

** *
Etate înaintată. In Săliște a murită 

o femeiă în verstă de 102 ș’ alta în 
verstă de 105 ani.

Cununia. D-la Ioană I. Bobește și 
D-șora Alecsandnna I. Nedelcovitâ îșl vor 
serba cununia Duminecă, în 29 Aprilie 
în biserica Sf. Vineri din Ploescl. — 
Felicitările nostre!

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS*.
;8erviciulă de coresp. biuroului din Pesta.)

Hamburg, 9 Maiu. Fată cu faima 
ce se susține despre rechiămarea 
trimisului plenipotențiarii prusiand 
Kusserov se vorbesce din isvoru 
autenticu, că Kusserov ’șl-a cerută 
unu concediu de șese săptămâni 
pentru căsătoriă, și împăratulu i-l’a 
datu. Faima ce se susține, că Kus
serov a fostă demisă, nu e ade
vărată.

Praga, 9 Maiu. Clubulfi Cehiloru 
bătrâni a hotărîtă să propună pen
tru Germanii boemi și pentru Cehii 
tineri câte unu mandată în Dele- 
gațiuni.

DIVERSE.
Mașină d* timbrată scrisorile. Lumea 

se minuneză de cele ce face o mașină de 
timbrata scrisorile, născocită de Hey și 
Dolphin și introdusă la oficiula poștala 
din Newyork. Mașina timbreză pe 6ră 
30,000 scrisori, cărți poștale, pachete ou 
fâșii (bandă) ș. a. cu sigilula de plecare, 
resp. de sosire, devaloreză mărcile, nu
mără obiectele poștale și le așe4ă una 
peste alta, tote acestea în moda auto
matica. Se cere numai una omfi, care 
introduce scrisorile în pâlnia (trichter) 
mașinei. Timbrarea nu lasă nimica de 
dorita, atâtâ e de lămurită. Mașina e pusă 
în mișcare printr’ună mica electromotorO.

Nou soiu de grevă a isbucnita în Lyon 
anume greva crescătorilorO de vite și a 
negustorilorb de vite. Nu mai vreau să 
ducă boi la tergulh din Lyon, câta timph 
se esecută legea privitdre la esaminarea 
cărnii. Primarula din Lyon a telegrafiath 
ministrului de agricultură, care i-a răs
punsa, că legea trebue să se esecute. 
Primarula ’șl-a data demisia, dedrece nu 

vrea să se supună porunciloră ministru
lui. Orașula Lyon e amenințata seriosă 
de lipsa de carne.

Cursul A pieței HrașovA
din 9 Maiu st. n. 1890.

Bancnota romanesc! Oump. 9.35 V6nd 9.{
Argintă românescă - H 9.29 n 9.82
Nnpoleon-d'or! - - - n 9.89 r 9.42
Lire turcea ci • - - n 10.60 n 10.65
Imperiali .... R 9.60 9.65
Galbin! r 5.45 n 5.50
8cria.fonc. „Albinau6u/e n n

- r n 5’/. n —.— V —.—
Ruble rusesc! ■ - . n 131. • i 132.
Mărci germane - - »> 57.80 11 58.10
Discontulă 6- cjn/0 pe ană.

CursoIA la bursa de Vtena
din 8 Maiu «t. n. 1890

Banta da aură 4°/0 ...... 103.45
Renta de h&rti& 5°/0..............................99.70
împrumutata căiloră ferate ungare ■

aură................................................. 117.20
dto argintă......................... 96.—

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostil ungara (1-ma emisiune) - • —.— 

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
OBtă ungare (2-a emisiune) • - —. —

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostil ungare (3-a emisiune) - - 113.50 

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

ungurescă .............................. —.—
Lmprumututa cu premiuta ungurescă 137.25 
Loeurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedintilui - - 126.25
Renta de hârtiă austriacă .... 89.40
Renta de argintă austriacă .... 89.85
Renta de aură austriacă ..... 110 10 
Losur! din 1860 .............................. 139.- -
Acțiunile băncei austro-ungar» - - 945 — 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 340.75 
Acțiunile băncei de credită austr. - 301.25
(Jalbenl împărătesei- ...... 5.55
Napoleon-d’orl ........ 9.39'/2
Mărci 100 împ. germane .... 58.—
Londra 10 Livres sterlings - - - - 11815
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