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Scandalul dela Gherla.
Brașovu, 19 Ianuarie v. 1895

La institutulu preparandialu ro
mânii din Gherla s’a ivită unu casă 
forte1 triștii și îngrijitorii, care ne face 
a ne ocupa chiar la acestu locu de 
elă.

Dintre elevii preparandiali de 
cursulă alti. treilea, 18 inși au pă
răsiți! cursulă și au cerutu dela in- 
spectorulu ungurescii de școle, ca se 
le facă locu în institutulu preparan
dialu alu statului. Ei, va se (jică, au 
părăsitu institutulu românescă, me
nită pentru crescerea dascălii oră po
porului română, și au cerutu se li-se 
facă locu într’unu institute maghiară, 

-în care se crescu adversarii culturei 
nostre naționale.

Tinerii aceștia au creflută, că-șl 
voră pute justifica pasulă loră ne
socotită și vecmicu condamnabilă 
printr’o declarațiune subscrisă de ei, 
18 inși, pe care au adresat’o tutu
rora cjiareloru nostre naționale și 
pe care o avemă înaintea nostră. 
In acestă declarațiune ei presentă 
ca pricină a răului o neînțelegere 
iscată între ei și între catechetulă 
preparandialu Ioană Melianu, despre 
care spună, că i-ar fi tractată prea 
duru și într’unu modă cu totulă ne
demnă de ei. Din causa acesta ti
nerii s’au plânsă profesorului de classă 
V. Suciu, care li-a și promisă, că 
va așterne causa conferenței profe
sorale; der înainte de ce conferența 
ar fi adusă vre-o hotărîre în causă, 
doinnialoră au aflată cu cale de a-șî 
face ei înși-și judecata, punendu-se 
în grevă față cu catechetulă Meliană, 
la ale căruia ore de prelegere au 
hotărîtă se nu mai ia parte. Când, 
în urma acăsta, directorulă prepa
randiei, însoțită de trei profesori, se 
presentă în șcOlă și întrebă pe ele
vii revoltați, că pentru ce nu s’au 
presentată la ora de prelegere a 
catechetului, unulă dintre ei a de
clarată, că nu vreu se mai mergă

la orele de prelegere ale catechetu
lui Melianu „pentru că dela începută 
a tractată prea duru cu ei”, 6r la 
urmă începură cu toții se strige, că 
„nu le trebue d-lu Melianu”.

Cu atâta afacerea s’a isprăvită. 
Tinerii au hotărîtu să părăsescă in
stitutulu și s’au dușii la directorulu 
se-șl ceră testimonii de frecuentare, 
der nu li-s’au datu; în diua urmă- 
tore câțiva dintre ei au vrută să 
mârgă la episcopulu ca se se plângă, 
dăr nu ii-s)a permisii intrarea. Cu 
asta s’a încheiată procedura; 18 din
tre elevii cursului de anulă alu treilea 
au părăsitu institutulu, remănendu 
în acestu cursă numai doi elevi, 
cari în declarațiunea trimisă nouă 
suntă numiți din partea celoru din
tâi u „trădători!”

Aci amu ară tatu faptulu după 
cum ni-lQ presentă înși-și tinerii pre- 
parandiștl în declarațiunea lorii. Alte 
amănunte în causa acesta nu avemu.

Din cele de mai susu reese claru, 
eă aci avemu de-a face cu unu spi- 
ritu anarchicu, pe care nu-lu vomă 
pute lua în apărare nici-odată, pe 
lângă totă bunăvoința, ce-o avemu 
față de tinerii noștri. Ințelegemu, ca 
tinerii se se fi simțită neîndreptă
țiți de tratarea catechetului loru, în- 
țelegemu, ca ei să protesteze în con
tra acesta și se se plângă la mai 
mari, der ca ei înși-și să-și facă ju
decata, ei înși-și se aducă hotărî- 
rea de-a elimina pe unu profesorii 
alu loru și se pretindă încă confir
marea acestei hotărîri din partea 
mai mariloru, acâsta e prea multă.

Ori câtă de legitimă ar fi fostă 
plângerea tineriloră preparandiști în 
contra catechetului, loră însă nu ie 
era permisă se desconsidere în ase
menea modă disciplina școlară. Unde 
vomu ajunge, decă vomu lăsa a se 
introduce în sînulu tinerimei nostre 
unu asemenea spirită, care nu cu- 
nosce disciplină, nu supunere și res
pectă față de mai marii săi ? Cei 
ce în asemenea modă calcă și des-

consideră astăcjl disciplina școlară, 
ca mâne voru face același lucru cu 
disciplina națională și nu va fi chipu 
de-a mai pute forma cu asemenea 
elemente unfi organismu națională 
puternică și sănetosă.

Nu ceremă și n’amu cerutu nici
odată dela tinerimea nostră, ca se 
îndure cu capulu plecată nedreptă
țile, ce eventuală ’i s’ar face, fiă din 
partea ori și cui. Din contră, amă 
aprobată și încuragiatu întotdbuna 
pe acei tineri ai noștri, cari au 
sciută se-șl elupte cu bravură și 
energiă dreptulă loră. Der ca cineva 
se mergă așa departe, cum au mersă 
tinerii noștri gherlanl: se desconsi
dere în asemenea modă neertată 
respectulă și autoritatea datorită mai 
mariloră, 6rpe de-asupra semai comită 
și imprudența de-a se arunca în bra
țele adversariloră noștri naționali, 
acesta e prea multă. Acesta nu 
vomă ierta-o tineriloră noștri dela 
Gherla nici-odată. Mai bine să se fi 
reîntorsă acasă la cdrnele plugului și 
se muncescă în brazda părințiloră 
loră ca Români cinstiți, der nu se 
se facă uneltele dușmanilotu noștri, 
căci acesta este o crimă, este o pată 
neiertată în analele pline de mân- 
driă națională a tinerimei nostre.

Cu acesta nu vremă se flicemă, 
că amu lua în apărare procedura 
mai mariloru proparandiei din Gherla. 
Aceștia aă comisă ună penată ne
ertată prin faptulu, că au lăsată 
reulă se se perpetueze și n’au sciută 
la timpă să prevină scandalulă. Ei 
trebuia se văcță, că aici nu pote fi 
lucru curată. Trebue că o mână 
streină a vîrîtu intrigile în sînulă 
tinerimei, despre care nu putemă 
presupune se aibă unu sufletu atâtu 
de stricată, încâtă din propriulu său 
îndemnă se vină la îngrozitărea ideă, 
de-a se arunca în brațele adversari
loră noștri.

Dăcă mai e cu putință de-a în
drepta ceva din ceea ce s’a făcută 
ceremă dela mai marii preparandiei

din Gherla să nu întârcjia de-a face 
totă ce le stă în putință în direc
țiunea acesta, er pentru viitoră se 
se ferescă de-a mai amărî sufletulă 
tinerimei de sub conducerea loră prin 
tractarea prea autocratică și ade- 
se-orl chiar pote despotică, în contra 
căreia nu numai odată amu avută 
de a ne plânge.

Statulu și „supremația maghiara".
In discursulă-programu, ce l’a 

ținută ministrulă-președinte Bânffy 
în ședința dela 19 Ianuarie n., a de
clarată între altele, că guvernulă, 
avendă în vedere supremația' ele
mentului maghiară în stată, vanisui 
întru desvoltarea statului maghiară 
în direcția națională maghiară și 
întru susținerea și asigurarea ideii 
de stată.

S’a discutată așa de multă la 
noi absurditatea, ce-o cuprinde frasa 
„ideii de stată maghiară”, încâtă 
aflărnă de prisosă a ne mai pierde 
timpulă pentru combaterea acestei 
idei baroce și nebune. Credemă înse 
a nu fi de prisosu, decă vorbimă 
acțl puțină despre umflata frasă „su
premația maghiară*, mai alesă, că în 
luptele din urmă dintre Români și 
Maghiari, s’a accentuată și se ac- 
centueză într’una, de cătră adver
sarii nămului nostru, că poporulu 
română, neavendu supremația în 
stată, nu pote reclama aceleași drep
turi și privilegii politice, ca Maghiarii, 
fiindă-că aceștia — cțice-se — atâtă 
în privința numerică, câtă și în pri
vința intelectuală suntă superiori 
orî cărei națiunei conlocuitore.

Decă politicianii maghiari înțe- 
legu sub espresia „supremația ma
ghiară “ asupra Româniloră din Tran
silvania și Ungaria, supremația loru 
de rassă asupra elementului româ- 
nescu conlocuitoru, atunci esplicarea 
nu pote fi alta, decâtă, că elemen- 
tulă maghiară este domnitoră, er 
elementulă română este servitoră;

*OILETONULtJ „GAZ. TRAMS. “ mai îngrijațl. N’am așteptata multă și 
Russu, întrândă în casă, ne-a povestită ur- 
mătorea întâmplare:

— După-ce am sosită acasă, a venită 
îndată la mine Suba Jânos, feciorulă dere- 
gătorului din locă, și m’a invitată să mergă 
la Vașarheiu, că astă seră se va juca o 
piesă teatrală forte frumosă, pe care ar fi 
păcatu să n’o ascultă. Elă mi-a promisă, 
că mă duce cu căruțulă loră, și de n’așl 
avea bani, mi-ar plăti elă chiar și biletulă. 
După-ce nu m’a putută îndupleca să-mi 
dau învoirea, m’a întrebată, că sciu ceva 
nou? I-am răspunsă, că nu sciu, er elă a 
disă: în noptea trecută, pe drumulă țării 
între Vidrasău și Chirileu, cineva a prinsă 
ștafeta, care era trimisă de magistrată la 
guvernă; a despoiat’o de tote scrisorile 
oficiose, și într’atâta sunt de convinși 
omenii, că acestă faptă l’ai săvârșită tu, 
încâtă de s’ar coborî Sân-Petru din ceră 
și ar predica de pe fântână (în Vașarheiu) 
nevinovăția ta, totuși nu l’ar crede nime. 
Eu i-am răspunsă: VedI cum e prieti- 
nulă Ungurii! Tu însuți credl, că eu ași fi 
despoiată ștafeta, și totuși ț’ai încercată 
tote puterile să mă înșeli a merge la Va-

șârheiu, ca apoi tu celă dintâiu să pui 
mâna pe mine.

Era târcfiu, trebuia ca noi se fi eșită de 
multă din sată, căci în urma evenimente- 
loră mai prospete, ne puteamă aștepta cu 
siguritate, că Maghiarii nu voră întrelăsa 
o probă, de a pune mâna pe noi. Cu tote 
acestea nu ne puteamă rupe din casă, reve- 
nindă eră și eră asupra istoriei cu ștafeta 
și asupra perfidiei, ce a dovedit’o Suba față 
de amiculă meu Russu. De-odată ne 
atrage atențiunea lătratulă vehementă ală 
câniloră. Frate-meu a eșită afară, ca se 
cerce causa neliniștei, er noi apucarămă 
armele, der ne liniștirămă de locă, audendă 
ună glasă cunoscută, care cerea se între 
în casă, ca să ne comunice ceva în secretă.

Săteanulă, cu numele Mateiu Mun- 
teanu întrândă, ne povesti următorea în
tâmplare :

în noptea trecută am fostă cu carulă 
după rogoză, cam în drepții cu ospătăria 
numită „Cocostergulă”. După-ce am pusă 
rogozulă pe cară, era să pornescă cătră 
casă, cândă audă glasulă unei trîmbițe. 
M’am trasă lângă drumă, m’am rădimată 
de furcă și am așteptată să vedă, cine e

trîmbițașulă, pe care îlă aucleam că se, 
apropie călăresce, der când a ajunsă dreptă 
cu mine, cine scie, ce spaimă l’a cuprinsă, 
destulă că a întorsă calulă și a rupt’o la 
fugă îndârâtă, de gândeai, că-lă duce ălă 
necurată. Eu am dată după vaci sâ le 
prindă la jugă, și cum am trecută peste 
drumă după ele, m’am împiedecată de-o 
straiță mare, pe care ducându-o acasă, am 
aflată în ea aceste scrisori, ce le-am adusă 
sS vedeți, ce suntă.

țîicendă acestea, îmi dedu ună pa- 
chetă mare de scrisori îndoite și împătu- 
rate fără nici o rânduială, căci Românulă 
cugetândă, că scrisorile voră conține bani, 
le-a dessigilată și nu le-a mai sciută îm- 
pătura cum au fostă.

Luândă scrisorile la cercetare, la pri- 
mulă locă potă aminti raportulă magistra
tului, cu data de 10 Maiu, adresată guver
nului țerii, în care se rogă să dispună, ca 
advocatulă Floriană Micașiu se fiă trans
ferată într’o închisore la vre-ună orașă mai 
în fundulu Secuimei, căci în Tergulă-Mure- 
reșiului nu ar fi sigură, fiindă temă, că 
Românii voră erumpe și-lă voră libera cu 
puterea. Magistratulă motiva acestă temere

(Reproducerea oprită.)

Din anii 1848—49.
Memorii, de Vasllie Hloldovami.

(9) (Urmare).

După-ce a răsărită sorele și amil vă
zută, că iesu și omenii la lucrulă câmpului, 
amu trasă și noi cătră sată, der din când 
în când căutamu cătră Tergulă-Mureșului, 
ca să ne convingemu, ore nu se apropie 
vre-o cetă de voluntirl să ne prindă.

Stâmpărându-ne fomea amă eșită erășl 
la câmpă și, într’ună locu mai ridicată, amă 
pândită până cătră amedl, der vădendă, că 
nu se face nici o mișcare spre a cerceta 
asupra întemplărei husariului, Russu s’a 
dusă la Vidrasău, eră eu mi-am căutată de 
alte ocupațiunî.

Sera după cină așteptam pe Russu 
să vină, ca să eșimă la campă, căci din 
precauțiune nu durmeamă în sată, er toc
mai acum aveamă causă fundată, de a fi
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elementulu maghiarii are aici o pa
tria, âr elementul!! românu este 
streinii, bunăâră ca colonia grecescă 
din Viena, ori ca Jidanii venetici 
din România și Turcia.

Acesta esplicațiune înse, în îm
prejurările date la noi, este o absur
ditate, și celii ce o face serioșii, nu 
cundsce istoria Ungariei, seu nuvre 
a-o cunoșce, căci elementulu română 
din Transilvania și Ungaria este unu 
elementu istoricii pămentenu, er nu ve
netică. Prin urmare, după dreptulii 
gințiloru, elementulu românu pote 
și trebue se fiă în stată numai și nu
mai coordinate celui maghiară, nici 
decurn înse subordinatu, ori aruncată 
dreptu nutrementă, cum se aruncă 
o mână de ovesă în ieslea unui 
cală.

Adversarii noștri înse se pro- 
vbcă mereu la dreptulă de cucerire. 
Ei bine, tocmai după dreptulă de 
cucerire, elementulu română din 
Transilvania și Ungaria nu păte fi 
aruncată în servitutea „supremației 
maghiare“. GăcY, decă e vorba de 
dreptulă de cucerire, atunci tocmai 
Maghiarii n’ar mai pute vorbi de o 
patriă proprie. Cândă cineva este 
slabă, cum este elementulu maghiară 
de faptă în posițiunea sa topografică, 
și suprematis&ză numai din grația 
împrejurăriloră politice în cari a 
ajunsă monarchia în urma desastre- 
loră dinainte de 1867, este și ridi
colă și primejdiosă a-se provoca la 
dreptulă de cucerire.

Principiulă coordinărei elemen- 
teloră nemaghiare din acestă stată 
în genere, și alu elementului română, 
ca alu doilea elementă istorică au- 
tochtonă în specie, este unu prin
cipiu de conservare, și nici' deeâtu 
de distrugere a statului. Distructivă 
nu p6te fi, decâtă tocmai princi- 
piulu supremației de rassă, accen
tuată cu atâta emfasă de adversarii 
noștri. Acestă principiu, negându 
coordinarea națională a poporeloră 
nemaghiare, le slabesce consciința 
patriotică. In tote (filele se potă 
auc]i plângeri, cari documenteză a- 
cestă aserțiune. Mulți își c}ică — și 
cu dreptă cuventă — că decă Un
garia este patrimoniu numai ală Ma- 
ghiariloru, atunci de ce hu-lu aperă 
Maghiarii singuri; decă Maghiarii 
suntă poporu domnitoră. ec celelalte 
popore numai servitorii loră, atunci 
cum potă ei pretinde, ca noi înși-ne 
se ajutămă la susținerea servit-uții, 
în care ne-au pusă ei prin pretinsulă 
loră drepții de supremația esclusivă 
în stată?

Dela conceputulă supremației 
de rassă, trecemu la supremația pu-

cu împrejurarea, că Românii din aceste 
părți suntă atâtu de temerari, încâtă unu 
tînără cu numele Ioană Russu a avută în- 
drăsnâla de a îmbrățișată și sărutată pe 
Micașiu în mijloculă publicului adunată în 
piață, tocmai în momentulă, când s’a co- 
borîtu din căruța, care l’a transferată din 
Clușiu. Mai încolo motiveză frica Vașar- 
heiului de Români, c’o adeverință dată de 
tînărulă Suba din Vidraseu, în care acesta 
testifică, că Ioană Russu s’ar fi lăudată, 
că Micașiu nu va sta nici doue săptămâni 
în prinsorea din Vașarheiu, pentru-că elă 
cu Românii îlă va elibera nu numai de 
acolo, dâr și din fundulă Secuimei, ba chiar 
și din Sciția.

Celelalte scrisori, ținendu-se de sfera 
administrațiunei, nu aveau nici ună inte
resă pentru noi, din care causă le-amă și 
nimicită, reservându-șî Russu raportulă ma
gistratului și atestatulă dată de Suba cu 
promisiunea, că sunându câsulu, în care ne 
vomă trage socotela cu Ungurii pentru 
tote nedreptățile, i-lă va plesni în ochii 
lui Suba și-lă va învăța, ce va să dică 
omenia și caracteră. Dâr aceste documente 
nu au supraviețuită revoluțiunea, pentru-că 

terii de statu, ori la supremația 
Coronei, după cum se obicinuesce 
în. statele constituționale monarchice. 
Acestă supremația o recunoscu la 
noi tote popbrele conlocuitore. Ges
tiunea însb e, că nu este iertată 
unui guvernu — care e mandatariulu 
unui monarchu peste mai multe po- 
pore și alii cărui interesă nu pbte 
fi altuJă, deeâtu a fi dreptu față 
cu toți — nu-i este iertată, cjicemă, 
unui astfelă de guvernă, de a favo- 
risa pe unii și de-a urî, persecuta și 
nedreptăți pe alții. Nu-i este iertată 
d. e. unui asttelă de guvernă de-a 
așterne spre sancționare legi de 
acelea, cari suntă menite a perpetua 
imoralitatea și injustiția; nu-i este 
iertată a risipi venitele publice pen
tru scopuri parțiale ale unui poporă 
— cum se face la noi; nu-i este 
permisă a identifica statulă cu unulă 
din poporele lui; nu i este permisă 
a impune cu forța o limbă peste 
alte limbi, cum se face la noi cu 
limba .maghiară, și peste totă, nu-i 
este iertatu a împărți unora bene
ficiile publice eu galeta, âr altora, 
cu gramulă.

Acestă modă de supremațiă este 
totă așa de imorală, ca și supremația 
de rassă, și în limba vulgara.se nu- 
mesce răpirea de beneficii dela unii, 
pentru a fi dăruițl și încărcați cu 
ele alții,, cari se numescu pe sine 
„ âllamalkoțoellem “.

Atâtă amu ținută se spunemă 
astă-dată noului ministru președinte 
ungurescu și mameluciloru sei, cari 
în virtutea absurdei idei despre o 
„supremațiă maghiară" în acestă 
stătu, aruncă cu noroiu în iața tu- 
turoru națiunii oră nemaghiare au- 
tochtone, cari de dragulu unui osă 
de roșă, nu se simtă îndemnate a 
intra în tabăra loră și a-șl vinde 
pielea — ca bunădră blăjinii noștri 
Sași — pentru nisce mici interese 
vremelnice.

Dieta ungară.
— Desbaterea budgetului de culte și instrucțiune 

publică. —
Totă mai interesante devină desbate- 

trile din dieta ungurâscă asupra învățămân
tului publica. In ședința dietei dela 29 
Ianuarie, continuându-se aceste desbaterl, 
a luata mai întâiu cuvântulă

Hevisy Jânos. La începutulă vorbirei 
sale elă dise, că viitorulă națiunei maghiare 
atârnă dela împrejurarea, întru câtă ea scie 
și pâte sâ întrâcă pe naționalități în sciin- 
ță și cultură. Lâgănulă culturei nâstre pu
blice suntă asilele de copii. A apâra și 
desvolta acestă instituția, este ultima nos- 
tră datorință. Der să nu închidemă ochii 
dinaintea stăriloră triste pe acestă terenă.

dândă Maghiarii focă Vidrasăului în luna 
lui Octomvre, au arsă și ele.

După acestea mai luândă pe Română 
la cercetare, nu cum-va a ruptă elă straița 
din grumazulă husarului, și că ce a făcută cu 
acea straiță, Românulă ni-a răspunsă, că 
nu s’a atinsă de călăreță, ci s’a înspăimân
tată elă, fără de a-lă ataca, eră din straiță 
și-a făcută opinci. Am sfătuită apoi p.e 
omă sâ nimicescă și opincile, ori celă pu
țină sâ nu iese cu ele în publică, cădi 
aflându-se la elă, ar ave onorea de a fi 
trasă pe furci, întocmai ca ori și care in
teligentă. Despre acestă bietă Română mai 
amintescă, că elă căcluse tomna. în prin- 
sorea Maghiariloră și, fără a-i pute imputa 
casulă pomenită, ori altă faptă specială, 
l’ai pedepsită în curtea lui Haller din St. 
Paulă cu 100 bâte.

Eram der în clară cu perfidia și in- 
tențiunea Maghiariloră. Totă odată am 
ajunsă și la convingerea, că nu trebue sâ 
le ducemă frică așa mare, pănă când ei se 
declară cătră guvernă, că nu numai Mi
cașiu, der nici Vașarheiulă nu este în si
guranță de Românii din jură.

(Va urma).

Avemă cu totulă numai 12 preparandii 
pentru kisdedovuri, și dintre ac-stea numai 
3 suntă ale statului. Starea acesta e nesu
portabilă. E lucru tristă, că dintre tote gu
vernele lumei, singură guvernulă maghiară 
este acela, care mereu așteptă, sâ fiă îm
boldită pentru ași împlini datoria națională. 
Ceremă dâră dela guvernă și dela minis- 
trulă instrucțiunei publice, să corespundă 
așteptăriloră statului națională maghiară.

Cestiunea de-a se face de stată întregă 
învâțământulă, nu s’a pusă peDtru primaoră 
în discuțiă aici, căci e faptă, că numai 
acâste dă cele mai multe garanții pentru 
o direcțiă națională unitară. înaintea gu
vernului trebue să plutâseă o singură ideiă 
conducătâre: ca adecă în acestă patriă să 
înțelâgă unulă fiă-care, că deși limba maternă 
îi este alta, totuși e membrulă națiunei ma- 
maghiare, și că pe lângă învățarea limbei sale 
materne, are datorința de a înveța și limba 
„națiunei*1 (maghiare). Din caușa acâsta e 
de lipsă revisuirea art. de lege 48 din 
1868.

Trecândă la învâțământulă secundară 
șovinistulă deputată ungură dise, că a so
sita timpulă, ca soolele medii să se unifice. 
Declară apoi;; că primesoe cu bucuriă decla
rația ministrului, că va forța consolidarea 
caracterului maghiară în planulă de învăță
mânt ii.

Vorbesce apoi despre influența idei- 
loră străine. Alte națiuni mici, dise elă, s’au 
deșteptată de multă la consciința națională, 
Maghiarii însă nu sciu nici acjl să fiă ma
ghiari. E lucru ne mai audită, că în Un
garia suntă 7 scole medii germane, 5 ro
mâne și 1 italiană. Speră, că ministrulă va 
inaghiarisa aceste scole în limbă, ca și în 
spir it n.

Mai vorbi apoi despre defectuos,tatea 
planului de învățământă, despre formarea 
caractereloră, despre necorectitatea propu- 
nerei la univesitate, despre politica biseri- 
câscă a noului guvernu și despre autonomia 
oatolică. După elă luâ cuvântulă

Berzeviczy Albert (fostă secretară mi
nisterială sub Csâky). In primulă rândă elă 
so ocupă cu crescerea candidațiloră de pre
oți, combătândă pe câțl-va vorbitori, cari 
au cerută, ca institutele teologice să se 
facă de stată. Elu nu cere atâta, pretinde 
însă, ca față cu calificarea candidațiloră de 
preoți, statulă se-și valoreze pretensiunile.

Trece apoi la punetulă celă mai esen
țială ală programului guvernului, adecă 
la' revisuirea legii învățământului poporală. 
Salută cu bucuriă acestă reformă a minis
trului, căci elă încă deja la 1893 a luată 
posițiă pentru acestă revisuire. Nu împăr- 
tășesce temerile acelora, cari ar dori să se 
amâne revisuirea din causa agitațiiloră și 
iritațiiloră născute de reformele bisericescl, 
nu, mai alesă, că revisuirea acesta trebue se 
se facă paralelă cu reforma administrației. 
Mai departe mulți țină, că e absolută de 
lipsă, ca întregă învățămentulu să trecă în 
mâna statului. Guvernulă trebue însă se 
fiă precaută în privința acâsta față cu în
demnurile oposiției. In privința acâsta elă 
împărtășesce părerea lui Pulszky, că adecă 
acâstă reformă forte cutezată nu este ier
tată să se ducă în deplinire, atâtă din 
cause financiare, câtă și din punctă de ve
dere ală instrucției religiose. Va trebui însă, 
ca asupra scoleloră contrare statului să se 
pună o contrată severă.

In câtă pentru revisuire, guvernulă tre
bue se se ingrijăscă, ca state streine să nu 
potă ajutora școlele din Ungrria. Acâsta mai 
alesă motivâză revisuirea.

Batthyâny Teodoră, vorbindă la ces
tiunea învățământului publică constată, că 
pe cum odiniâră căsătoria civilă, așa acum 
cestiunea de-a trece tote școlele în mâna 
statului, începe se agiteze spiritele. Decă 
căsătoria civilă a pricinuită turburărl așa 
de mari, atunci de sigură, că încercarea de 
a trece tote școlele în mâna statului, va pro
voca ună răsboiu culturală ne mai pomenită.

O iconă a Austriei viitore.
Piarulîî vienesii „ Parlamentar^ 

într’unulu din numerii săi recențl 
tracteză acâstă temă, accentuând!!, 
că astăcji, când principiile naționalită- 

țilorti suntă atâtu de clare, dualis- 
mulu, precum și curentele hegemo- 
nice nu mai potu esista lungii timpu. 
Numitulu cjiaru, ia ca punctu de 
mânecare cuvintele lui Napoleon 1, 
care încă pe atunci a cunoscutu 
biue partea slabă a Austriei, și care 
în memoriile sale dela Sânta Elena 
cțice apriatu: ,, 'ln Austria e imposibilă 
o domniă unitară, și in ea, din causa 
multeloru limbi, pote esista mimai unu 
guvernu oligarhicul. Apoi continuă ast- 
felu:

Ce să începă omulă ou mantaua pe
ticită a Austro-Ungariei? Se dice, că și ea 
încălcjesce, cu tâte că nu e prea estetică. 
Răspunsulă scurtă ar fi următorulă: A 
rupe cu dualismulu, a recunosce dreptulă is
torică alu fiă-cărei națiuni și a forma din di
feritele țărei coronele la cari au dreptă.

Provinciile locuite de Germani, adecă: 
Austria de susă și josă; Salzburg, Tirol, 
Stiria și Carintia, suntă de a-se împreuna 
într’o posesiune a Habsburgiloră. Boemia, 
Moravia, Silesia vestică și teritoriulă locuită 
de Slovaci, au dreptulă la corona sântului 
Vaclav. Slovenii, Croații și Serbii cu Dal
mația formâză corona croato serbă său sud- 
slavică, Galiția vestioă și Silesia ostică co
rona polonă, și Galiția ostică cu Rușii din 
Bucovina și Ungaria nordică, corona rusăscă. 
Românii din Ungaria, Transilvania și Buco
vina formeză corona română, âr restulă îlă 
formâză corona ungară.

Șepte țări mari, organisate în modă 
autonomică, ar ave cu totulă altă aspeotă, 
ca' cele 17 provincii de âstăcji atâtă de di
ferite. Șepte guvernorl n’ar fi 17 de astăcj.1 
nici șepte diete, 17 de âstăcji. întregă ma
șină de guvernare ar fi cu multă mai ușoră 
și mai puțină costisitore, âr ceea ce e lu
cru de căpetenia: fiă care poporu ar fi în- 
destulitu, și totulă ar forma o putere, care 
ar putâ să stea față și ou cele mai mari 
pericole. Vomă vedâ !

Procesulti învățătorului Trimbițoniu.
Hațegu, 30 Ianuarie 1895.

(Raportă specială ală „G-az. Trans'1).

Domnule Redactorul Spre completarea 
telegramei de alaltă-erl, ce vi-s’a trimisă 
din Deva cu privire la procesulă învățăto
rului Trimbițoniu, vă comunică următorele 
amănunte:

La ârele 8 ’/2 s’a deschisă ședința sub 
presedința judelui Tolnay, avândă ca vo- 
tanți pe juclii Koncz și Pâyor. Acusațiunea 
a fostă susținută de substitutulă Borbâly 
Sândor, âr apărarea de candidatulă de ad
vocată Andreiu Popă, substitute ală adv. 
Francisca Hossu Longină din Deva.

După terminarea interogatorului cu 
acusatulă, care nega totulă, se procede la 
ascultarea martoriloră, încependă cu Far
kas Ărpâd și Mâyer Sândor. Aceștia suntă 
martorii denunciațl, cari susțină susă și tare, 
că învățătorulă Nieolae Trimbițoniu, într’o 
adunare la Hațegă, ar fi rostită vorbe agi- 
tatore contra națiunei maghiare, ca de pildă: 
„că mai preferă a face din copiii lui păzi
tori de porci, deeâtu să-i învețe limba ma
ghiară" ; — „decâtă să spânzure pentru 
furtă ună Română, Ungurii ar face mai 
bine să se spânclure ei cu toții;" — „na
țiunea maghiară și așa ne mai avândă 
nici ună viitoră, nu peste multă va 
veni luminei, când brușii se voră în- 
grășa cu sânge românescă, âr din Unguri 
va face papricașă cu ardei de Seghedină".

Ceialalți trei martori români și unulă 
armeană afirmă, că nici nu s’au pomenită 
asemene vorbe, și nici adunare n’a fostă, 
ci întâlnirea din acea di o justifică prin 
împrejurarea, că venindă la târgulă de săp
tămână, au intrată în restaurantă să-șl po- 
tolâscă fomea și setea, și ast-felă s’au în
tâlnită cu toții la o masă, unde au prân- 
clită împreună.

Deposițiile martoriloră Mâyer și Far
kas suntă forte confuse și contracjicătore, 
cu tote că celă dintâiu este candidată de 
profesorată în Clușiu, ală doilea notară de 
cercă în Bretea, română. Oonfusiunea fu cu 
atâtă mai mare, când, fiind provocațl din 
partea apărătorului ca să reproducă — ro-
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mânesce — vorbele, ce susțină că le-ar fi 
■cjisă acusatulă, ei, necunoscendă limba ro
mână, n’au fostă în stare a satisface pro- 
vocărei, și ast-felă rolulă loră de martori 

■s’a redusă la calumniă, căci necunoscândă 
limba română, nu au putută înțelege nici 
■vorbele pronunțate românesce de acusată ; 
tribunalulă însă n’a voită să ia asia în con
siderare, 6r pe martorii favorabili acusatu- 
lui tribunalulii i-a respinsă simplamente 
nepermițendu-le depunerea jurământului sub 
pretextulă insinuată de proouroră, că măr
turisirile loră ar fi dubie („agâlyos tanu-va- 
ilomăsok“).

Acusațiunea procurorului a fostă de 
totă secă, întocmai oa și elă; a terminată 
■tjicând, că faptele pentru cari acusatul este dat 
judecății, suntă de așa natură, încâtă potă 
să agite națiunea maghiară contra celei ro
mâne în casulă, că acusatulă ar rămână 
nepedepsită.

Apărarea, într’ună modă admirabilă, 
■sdrobesce cu fapte netăgăduite acusațiunea 
procurorului, basată numai pe sofisme și 
:sentimentalismă, reduce la adevărata va- 

*' lore mărturisirile martoriloră denuncianțl 
Farkas și Mâyer, și descrie în colorile cele 
■mai vii uneltirile, prin cari acusatulă a fostă 
•trasă înaintea tribunalului; arată, că admi
nistrația comitatului Hunedorei, făcând im
prudența în 1892 de-a trimite miliția în 
munții apuseni sub pretextă de-a „potoli 
■spiritele revoltate11, trebuia să-și justifice 
aoelă pasă nesocotită, der în locă de acesta 
■s’a pornită gonă după „agitatori11, a cărei 
victimă e9te și acusatulă de adl, contra 
căruia nu se aducă alte dovecjl, decâtă măr- 
-turisirea a două persone infeotate de ve- 
ninulu șovinismului maghiară, și cari nepri- 
nepândă limba română, nici n’au putută 
înțelege, ce a vorbită acusatulă.

' Arată, că Trimbițoniu nu a agitată,
■nefiindă probe, și totuși e trasă înaintea 
judecății, er cei cari în adevără agită suntă 
trecuți cu vederea; așa broșura lui Kosz- 
tenszky, apoi cele publicate în parele ma
ghiare, cum bună-6ră cunoscuta esclamare 
a lui „Magyar Hirlap11, că: mily kăr hogy a 
Parob a huzăs kiment a divatbol, mily gyolte- 
resen lehetne azzal megoldani az olâh kerdest" 
.(„ce păcată, că nu mai suntă la modă fur
cile, câtă de radicală s’ar pute resolva cu 
acestea cestiunea valahă.11) etc. Pledoariile 
apărătorului au făctă pe președinte să în
trerupă apărarea în 5 rânduri, âr când apă- 
•rătorulă cită cuvintele lui „Magyar Hirlap11, 
președintele îi detrase cuvântulă.

Urmeză apoi replica procurorului, care 
a fostă și mai sarbedă, ca acusa, er acusa- 
iulă a fostă silită se renunțe la aperare din 
•causă, că apărătorului seu ’i se detrase cu- 
ventulu.

Tribunalulă, în fine, se retrage, și după 
■trei minute reapare, enunțândă sentința, 
prin care Nicolae Trimbițoniu este con
damnată la 1 anii temniță de stată, 100 
fl. amendă, seu în casă de neplătire 10 
(Jile temniță .si suportarea speseloru pro
cesuale.

AcusatulO a ascultată sentința mai 
liniștită, decâtă publiculă auditoră, — se 
părea, eă nici nu este vorba de persona sa.

Atâtă procurorulă, câtă și apărăto- 
Tulă și acusatulă au insinuată recurgă.

Marcu Munteanu.

SOIRILE
19 (31) Ianuarie.

Unii preotu catolicii înaintea jur^ți- 
loru. In 7 Februarie se va ținâ înaintea 
■curții cu jurați din Budapesta procesulă de 
.pressă intentată redactorului foiei catolice 
„Magyar Neplapu, preotului catolică Nico- 
■lau Lepsenyi, pentru laesa majestate. 
Articolulă încriminată, cu titlulă „Megtâr- 
tent“, (S’a întâmplată), se publicase cu 
.ocasiunea sancționării proiecteloră biseri- 
cescl politice, și în elă se află și pasa- 
.giulă: „De pe corona Sfântului Ștefană s’a 
Tuptă crucea sfântă!11

— o —
Cum mințesci „patrioții“. „Drepta

tea11 de adl publică următorea desmințire: 
„Față de soirile lansate prin cjLrele ma
ghiare despre o pretinsă acțiune a Ligei, 

pusă la cale pentru așt.ernerea unei peti- 
țiuni de agrațiare a condamnațiloră noștri, 
cari scirl culminâză în raportulă din Bu- 
curesci ală lui „Budapesti Hirlap11, oare 
spune între amănunte, că Liga ar fi pro
vocată pe d-lă A. Mocsonyi să subscrie și 
d-sa acelă petită, âr d-lă Mocsonyi a res
pinsă acestă propunere, — suntemă auto- 
risațl din cea mai competentă parte a de
clara, că d-lă Mocsonyi n’a fostă provocată 
din partea Ligei eă subscrie pretinsa peti- 
țiune, și prin urmare prin nimică n’a pu
tută fi îndemnată să facă, fiă declarațiunile 
din acea corespondență, fiă altele, refer.jore 
la acâstă cestiune11.

6— •
Din cerculii electoralii ală Șimleului- 

Silvaniei primimă spre publioare urmă- 
tdrea convocare: Subscrisulă, ca alegătoră 
din cerculă Șimleului-Silvaniei am onore a 
convoca pe toți alegătorii români din acestă 
cercă la o adunare, ce se va ține în 1 Fe
bruarie a. c. în Șimleulă-Silvaniei în locali
tatea teatrului orășenescă la 10 6re ante- 
meridiane. Obiectulă adunărei va fi: Con
sfătuire asupra procsimei alegeri de deputată 
din acestă cercă electorală. Șimleulă-Silvaniei, 
28 Ianuarie 1895. Pentru clubulă electo
rală ală alegătoriloră romani: Simeonă Orosă, 
președinte, advocată.

— o—
Din Gherla primimă urmatorea decla- 

rațiune, pe care suntemă rugați a-o pu
blica : „In nr. 3 din 1895 ală foiei „Tribuna11 
au apărută, între soirile dilei, câte-va or 
duri referitore la afacerea preparancjiloră 
renitențl din Gherla, în oarl ordurl se dice 
între altele, că condițiunile puse de elevi 
pentru a reintra la preparandia, au fostă 
primite de cătră trei profesori, er din par
tea directorului și a unui profesoră nu. 
Subscrisulă, ca profesoră ală acelei prepa
randii, declară, că n’am avută, ba nici 
chiar acum n’am scire despre acele preten- 
siunl, și cu atâtă mai vîrtosă nu le-am pu
tută deci nici primi. Gherla, 30 Ian. 1895 : 
Ioană L. Hosszu prof. prep.u

— o —
Casimir-Perier, ex-presidentului Fran- 

ciei, se ocupă cu redactarea unei broșuri 
sensaționale, intitulată: „Șese luni de pre- 
sidențiă11. Se dice, că Perier în acâstă bro
șură va descrie istoria prinsdrei sale, rolulă, 
la care a fostă osândită, luptele ce le-a 
avută în fie-care di ȘÎ cursele, ce i 
s’au pusă.

—o —
țliare oprite îu America. Camera de- 

putațiloră americani în sourtă timpă va 
ave sâ desbată ună bil (proiectă de lege), 
privitoră la oprirea întrărei tuturoră (jiare- 
loră agitătore anarchiste și socialiste din 
străinătate în Statele Unite.

—o— %
f Arthur Cayley, renumitulă mate

matică dela universitatea din Cambridge a 
murită în etate de 72 ani. Mai mare re
nume și-a câștigată elă prin studiulă func- 
țiuniloru eliptice.

—o -
„Călindarulu plugarului pentru anulii 

1895“, a apărută în tipografia TiA. Mure- 
șianuP din Brașovă, continuă de-a fi forte 
căutată și căldurosă primită din partea pu
blicului. Doritorii dea ave acestă călindară 
se grăbâscă a și-lă procura pană mai avemă 
esemplare disponibile. Pentru încungiurarea 
cheltueliloră, abonenții „Gazetei11 și-lă voră 
pute procura mai ușoră, trimițândă prețulă 
„Calindarului11 de-odată cu reînoirea aboi 
namentului. Prețulă este 25 cr., la cari ma- 
suntă a-se adauge 5 cr. pentru trimiterea 
cu posta. De vendare și la librăria I. E. 
Țeranu în Oravita.

— o —
Societatea (le lectură „Idnu Popasu“ 

a studențiloră dela școlele medii române 
gr. or. din Brașovă, invită la Ședința fes
tivă, ce se va ține Duminecă în 22 Ianuarie 
st. v. în sala cea mare a gimnasiului. In- 
ceputulă la 5 ore sera. Oferte marinimose 
se primescă cu mulțămită și sâ voră cuita 
pe cale publică.

Programulă este: 1) Cuvântă de des
chidere, de conducătorulă societății, prof. 
I. Baptistă Boiu; 2) „Deștâptă-te Române11, 
marșă eșec, de orchestra societății', 3) V. i 

Alexandri: „Ovidiu“, fragmentă din actulă 
V., declamată de A. Bogdană și I. Sporea, 
el: VH gimn; 4) „Ursita mea11, de Gr. 
Stefiănescu, eșec, de corulă vocală; 5) 
„Basmulă română“, disertațiune de Sextilă 
Pușcariu, cl. VIII gimn. 6) a) „Cântecă de 
16gănă“, b) „Pizzicato Gavotte11, de O. 
Latann, esecutate de orchestra societății ; 
7) „Țiganulă la miere“, anecdotă de Th. 
D. Speranță, declamată de T. Herseni, cl. 
III. corn. 8) a) „Serenadă11, b) „Bobocele 
și inele“, de I. Vidu, eșec, de oorulă vo
cală ; 9) „Marșă românescău, de Mazabk, 
eșec, de orohestra societății.

Alte procese pentru „agitația".
Pratulu lui Traiană, 19 Ian 1895.

Domnule Redactoră! Conformă pro- 
vocărei, oe mi-a sosită în 28 ianuarie n. o. 
dela tribunalulă de pressă din Clușiu, în
delungă trăgănatulă nostru prooesă de 
pressă, ce s’a fostă amânată de pe 8 Sep- 
temvre pe 6 Noemvre, apoi pe 4 Decem- 
vre 1894, în fine totuși se va pertracta 
înaintea curții cu jurați din Clușiu la 5 
Martie n. c.

Pretextă și la acestă procesă a dată 
o adresă de aderență, datată din 10 Sep- 
temvre n. 1893, menită pentru d-lă Aurelă 
C. Popoviciu și publicată în Nrulă 208 ală 
„Tribunei11 dela 1 Augustă 1893.

Cuprinsulă adresei incriminate este 
următorulă:

„D-lui Aurelă C. Popovioiu, în Si- 
biiu. — Intoleranța șovinistică te-a pusă 
în șirulă celoră mai mari martiri ai ne- 
mului nostru românescă. Causa pentru care 
suferi, neînfrântule luptătoră este causa 
întregei românimi. Susă stindardulă nostru 
națională!!! Suntemă gata la ori ce jert
fe11!!!!

AcusațI în acestă procesă suntă toți 
subsoriitorii adresei, și anume: Teodoră 
TrîmbițașI învâțătoră în Poiana, luliu Pe- 
tricașă înv. în Cocă, Ioană Gaia propriet. 
în Turda, Nicolau Rusă propriet. în Poiana, 
Romulă Romonțană preotă în Sandă, luliu 
Gelă Gelană funoționară de postă, Simeonă 
Nicoră înv. în Luna, Simeonă Poruțu înv. 
în Turda, Ștefană Marisă teologăîn Blașiu, 
Valeriu Moldovană studentă universitară, 
Georgiu Tatară înv. în Mischiu, Ioană 
Giurgiu înv. în Jara, Ioană Cadară pri
mară în Indolă, Septimius Basilă Murăsană 
teologăîn Blașiu, Constantină Floriană înv. 
în Copandă, luliu P. Murâșană înv. în Fe- 
iurdă și, în fine, îndelungă răbdătorulă re- 
daotoră ală „Tribunei11, d-lă Andreiu Bal- 
teșă.

Ne bucurămă și ne simțimă forte fe
riciți, că ne-au învrednicită și pe noi a sta 
pe acea bancă, de pe care ațâți Români 
s’au jertfită pentru sânta causă a dreptății 
după care de multă însătoșămă atâtă noi, 
câtă și ceialalțl Nemaghiară din acestă ne
fericită patriă.

Unii acusatn.*
Totă pentru „agitațiă11 suntă citați 

pe diua de 23 Februarie n. c. îniaintea ju
decătoriei de cercă din Abrudă următorii 
d-nl: Nicolae Băieșană și Grigorie Sima, 
preoți; Aureliană Danciu directoră demine, 
Sim. Dandea proprietară de mine, George 
Davidu juristă în Budapesta, Virgilă To- 
descu drd. în medicină la Viena și lonă 
Davidă candidată de advocată.

*|* Mareșalulu Canrobert.
Francia are erășl ună mortă celebru, 

mareșalulă Canrobert Francois Certain, năs
cută la 1809 și mortă în 28 Ianuarie c. 
Canrobert șl-a făcută studiile militare în 
școla militară din St. Cyr și deja în vârstă 
de 19 ani a avansată la rangulă de loco
tenentă.

In 1835 a mersă în Algeria, de unde 
după ocuparea Constantinei s’a reîntorsă 
în patriă, ca căpitană. In 1839 și-a formată 
o companiă din Carliștii refugiațl pentru 
legiunea streiniloră. La 1841 s’a dusă ârășl 
în Algeria, unde, în 1847, a raportată 
mai multe victorii, ca colonelă în fruntea 
unui regimentă de Zuavl. De-aicI a fostă 
rechiămată, ca generală, în 1850. Cu oca- 
sia lovi turei de stată din 1851, a fostă 

celă mai activă sprijinitoră ală lui Ludo- 
vioă Napoleonă. Elă a făcută ordine în 
Parisă.

In râsboiulă Crimeică a luată comanda 
supremă și reîntorsă din acestă răsboiu, a 
fostă trimisă în Stockholm, oa să zădărni- 
cescă alipirea Svediloră de aliațl. Mareșală a 
devenită la 1855. A luată parte în răsboiulă 
Italiană, și ca comandantulă corpului III 
de armată s’a distinsă la Mageuta, der la 
Solferino n’a fostă așa de norooosă.

In răsboiulă franco-german din 1870/7 1 
a fostă la începută comandantnlă gardei 
de Châlons, apoi a condusă corpulă VI de 
armată în fruntea căruia a apărată Vionvțlle, 
în 8 Augustă Saint-Privat, apoi s’a retrasă 
în Metz, după a cărui cădere a ajunsă în 
captivitate germană. După încheierea păcii 
dela Versailles, Canrobert s’a reîntorsă în 
Francia, luândă parte activă la organisarea 
armatei francese. Mai .târcjiu a devenită 
membru ală consiliului superioră ală ar 
matei, demnitate la care a renunțată în 
1873.

Dela 1879 Canrobert afostă membrulă 
Senatului francesă, aparținândă partidei 
bonapartiste. Mai în urmă a apărută pe 
orisonulă politică ou ocasia visitei flotei 
rusescl la Toulon, când oficerii ruși l’au 
salutată cu epitetulă de „generalulă dela 
Crimea11. SCIRÎ ULTIME.

Petersburg, 30 Ianuarie. Contra 
tuturoră așteptăriloru, Țarulă a nu
mită pe Șișlân ministru de esterne 
ală Rusiei, în loculă lui Giers.

Londra, 30 Ianuarie. „Agenției 
Reuter11 i-se telegraiieză din Rio 
de Janeiro, că ieri sâră așa numiții 
JacobinI au arangeată demonstra- 
țiunî mari. Miliția e consignată. Po
liției i-a succesu a împrăscia mul
țimea turbulentă. S’au întâmplată 
mai multe ciocniri sângerbse și mulți 
au fostă răniți. Situația e seridsă. 
Mișcările revoluționare s’au estinsă 
în Bolivar, Magdalena și Antiopia. 
Resculanții au ruptă sârmele dela 
telegrafă.

DIVERSE.
0 epistolă de ainoru a lui Napoleonă I. 

In Decemvre anulă trecută a murită în 
Alegre (orașă din America) o femeia bă
trână în etate de 101 ani. Numele ei este 
Amalia Bonchamps. Ea purta atârnată de 
grumadl, o amuletă, pe care n’a arătat’o 
nicl-odată nimărui. După mortea ei, amu
leta a fostă aflată, și deschiclendu-se s’a 
aflată înt’rensa o scrisore a lui Napoleonă 
I, datată din 1812. Ea sună: „Fii fericită, 
dragă Amaliă! Adio pote pentru veciă. 
Tu numai odată m’ai văcj.ută, și și atunci 
frântă, îu umilire, atunci, când armata mea 
odinibră gloriosă șl-a durmită somnulă vecl- 
nicu pe câmpiile ghețose ale Rusiei. Tu ai 
avută milă de mine și te-ai apropiată atunci, 
când mă simțeam mai nefericită. Tu cu iu
birea ta fierbinte ai făcută să uită neferi
cirea și totă ce nu-mi era plăcută. Mi-ai 
dată singura ta comoră, numai ca să-mi 
alină durerea. Decă voiu pute să-mi reo
cupă tronulă, îmi voiu aduce aminte de 
tine, care ai avută milă de Cesarulă în
vinsă. Iți trimită ună sărută pe frunte. 
Adio! — 1812. Napoleonă. — Cu scrisorea 
acesta e în legătură faptulă istorică, că pe 
timpulă espediției sale în Rusia, Napoleonă 
a avută relații de amoră cu o fată cu nu
mele Amalia Bonchamps, care nicl-odată 
n’a trădată acestă secretă ală vieții sale 
pănă ce mortea n’a descoperită taina.

Literatură.
In tipografia „A. Mureșianu“ din Bra

șovă a apărută : Povestiri economice despre 
grădinărită, economia câmpului, vierită și 
pădurită, de Ioană Georgescu. O carte forte 
folositore pentru plugari, scrisă în stilă 
ușoră de pricepută. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De vândare la tipografia „A. 
Mureșianu11 în Brașovă, și la autorulă în 
cSorei (p. u. Alsb-Porumbâkj.

Proprietară: Or. Aursă 
Reiactoră responsabilă: Eregoriu
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Cxrsul la bursa din tfieraa

Diu 31 Ianuaire 1895,
Renta ung. de aură 4% • ■
Renta de cordne ung. 4% 
mpr. căii. fer. ung. în aură 41/,%

I apr. ofi.il. fer. ung. în argint 47a% 
u>blig. oăil. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare . . .
Bonuri rurale croate-slavoue . 
imprmn. ung. cu premii . . .
Loeurl pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta

: Renta
■ Renta
' Coșuri
Actii de ale Bănc.ei austro-ungară . 
Act ' de-le Bănoei austr. de credit.

de hârtie austr. 
de argiut austr. 
de aur austr. 
din 1860

125.15
99.20

128.50
103.49
125.75
98.20
97.75

169.—
145.-
100.75
100.70
125.75
156.75

1065.-
416.60 | Lire turcescl Cump-

Aoții de-ale Bănoei ung. de credit. . 505.50
NapoleondorI......................... 9.84
Mărci imp. ger............................... 60.67
London (lire scerlinge).................... 124.-
Rente de oorone austr. .... 101 05

Cursu u pieței Brașovâ

Din 30 Ianuarie 1895.
Banonote rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orI Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble rusescl Cump. 
Mărci germane Cump. 
Scris, fonc. Albina 5%

9.74
9.65
9.82
5.85

132.—
60.15

100.75
11.15

9.79
9.70
9.85
5.90

fi

Nr. 15—1895.

lavite© la absiiaffigabll

Vend. 
Vend. 
Vend.
Vend.
Vend.
Vând.
Vend. 101.75 
Vend. —.-

0
celfi mai plăcut mirosfl. de bradfl, curăță aerulfl din odaie 
și întăresce organele de respirațiune, celă mai alinătorfl 

remediu pentru bolnavi și inevitabil pentru odăile copiiloră..
Qî TIHQtîl P Up Infill escelente serviții pentru tuse, pentru
yi pduilllU Uu llllll] regușeaiă, și pentru afecțiuni catarale ale or- 
ganelorfl de respirațiune.

LâllOlîll Cr03.B18 C01 ma,i bun remed*u> Pentru fineța și albirea mânilor;

Depoulu generală la farmacia în Tergulu grâului.
59-2,2-14

X
urmă, deore-ce

numit

9

Cu 1 Ianuarie 1895 se începe unu nou abonamente 
la

„"V A T 
foia ihistrată pentru familii.

„VATRA“ îndeplinindă tdte condițiunile cerute unei foi 
ilustrate pentru familii, fiind redactată, cu multă îngrijire de 
unii din cei mai aprețiați scriitori români, avend totu-deuua 
unu sumară bogată, variată și instructiv, pe lângă o sumă con
siderabilă de îlustrațiuni splendidă reușite, dintre Carî 0 mare 
parte originale, referitor© atât ia istoria nemului românescu, câtă 
și la artele, industria și evenimentele însemnate de actualitate 
din țeră și pe unde locuescă Români; este cea mai res- 
pândită revistă ilustrată și ocupă l-ulii locu în 
literatura beletristică roinână.

„VATRA," apare de 2 orî pe lună, în fascicule întregi de câte 
4 coli mari 4°, tipărite luxosă pe hărtie extra-velină.

Pentru Anstro-Ungaria:
Costulă abonamentului pe unu ană este . 

n » » /‘2 » »
Cei ce dorescă a se abona, suntu rugați se

fl. 12
” 6 

binevoiescă a 
trimite costultt abonamentului, prin mandatu postalu la librăria 
editore, C. Sfetea, BLCuresci, căci „Vatra11 n,i. se trimite de câtu 
celoru cart plătesc abonamentul înainte.

Colecții din anulă I. alu „Vetrii“ se mai găsescu broșate cu 
12 fl., luxos legate cu 13 fl., er’ numai scorțele cu fl. 1.50.

600,1—30

C-uLxeutiresb S
<9

„PILULELE UNIVERSALE11 ale lui

merită cu totă dreptulu numirea din
De mai multe decenii suntu aceste pilule lățite și puțiue familii, se voră afla 

la oarl ară lipsi o mică provisiuue din aoestu medicamentă de casă esceleotă.
S’au recomandată și se recomandă de cătră mulțl medici aceste pilule ca 

medioamentă de casă, ou deosebire în contra tuturoră suferințelor1'!, ce provină in 
urma relei mistuiri si constipiță, preoum: perturbarea în circuiațiunea feriei, su
ferința de ficații, slăbirea mațeiorii, colica cu venturi, congestiunea la creerî hămor- 
hoîde (vina da aură) și c. 1.

Prin prop ietatea lord purifioătdre de sânge au ou deosebire buuu efeotă 
asupra anemiei și asupra boleloră ce isvorâs iă din acesta, precum: gălbinare, du
reri de capii nervbse ș a. m Ajesie pilule pnrificatore de sânge lucreză așa ue 
ușoră, înoată nu prsetau scă nici ’ele mat mi I dar-r( >i psn ru aoeea le p6te fo
losi și cele mai s ăbite pe sdne, chirr și copii fără ni 4 o temere.

Aceste piluie purificatore da sânge se prepară veritabile singură numai în 
farmacia „MimgwhI. fiSeic9isag»feiik a lui fi. fi* serliofcr 
S i n g e r st r a s s e Nr 15 la V i e n a și cos a o cutia ou 15 p lu e cr. v. a. 
Un sul ou 6 cută costă fi ffl. 5 Ci’., rim.țe 1 lu-se uefrauuaoă ou rambursă fi 91. 
fi® Ci'. Deci se trimite suma otuiliri ina nre, costă uuu suit ou p lute B ffl. 3.» 
Cl*, inclusive francare, 2 sidu I 3 £1. Cr.ț 3 suluri $5 £1. cr. 4 suluri
4 £1. 4© cr., 5 .suluri S îl. 3® cr.9 10 suiurl fl. 3® cr. Mut puț nă de 
unu sulă na se pote esp-;da.

N.B. Iu urma lăț'.rei lord celei m-rl, sa imiteză aces’-e pilule sub diferite 
forme și numiri, de ateea se face rugarea a cere auu ne pmrîlică-
tore de sâutg'e ale lui fi. fi®ser£tt®fer și nu nai aoelea sun .ă veritabile, a 
oăroră instrucțiu ae pentru folosire este pcovâi/rtă ou iscălitura I. Pserhofer, șt cari 
portă pe oapmui cutiei totă aceeași iscălitură în colore roșia.

Dintre nenumâratale scrisori, prin 
mesoă pentru redobeadirea sănătății dipă c.-le mai 
urmeze aoi puțiue numai, cu observarea, 
pilule, le recomandă mai departe.

Koln, 30 Aprilie 1893.
Știm. D-le Pserhoter! Binevoesoe de 

a ml trimite erășl 15 suluri din excelen
tele D-Tale pilurl pentru curățirea sân 
geloi cu rambursă poștală. Uu aeestă 
oeasie Vâ aducă mulțămirile mele pentru 
efactulb de minuue aiîi piluriioră D-tale.

Cu distinsă s'imă,
Franz Pavlistik, Koln, Lindenthal.

în faptă snntfi forte multe bble, la cari aceste pilule

i-arl cousumeiipi aoastoră pilule mulță- 
varii și g-ele bole, lăsămii să 

că orl-cine a întreb imț iții odată acest»

cutiă cu escelentele Dv. Piluie purifica- 
tore de sânge-, și după o întrebuințare 
mai îndelungată s'a vindecată.

Cu distinsă stimă, losefa Weinzettel.

eto. 1

oa ceiă 
de de-

o
0
0
0

Hrasohe lângă Flodnio 12 Sept. 1887.
Știm. D-le! A fostă voința lui D-cjeu 

că pilulile D v. au ajunsă în manile mele, 
și resultatul'l dels acestea îl atribui Dv. 
Mă reoisemă în patulu de leusia astfelu 
înoată nu mai puteam lucra și ași fi si
gura deja mortă, deoă nu m’ar fi scă
pată minunatele Dv. pilule. D 40u sâ vâ 
bineeuviutese de mii de ori. Am con- 
fiența, eă piluleie Dv. mă voră face de 
totft sănâtbsă, așa precum a folosită șî 
altora. Theresia Knific.

Wiener-Neustadt, 9 Dee. 1887.
Stun. D-lo! In numele mătușei mele 

de 60 ani î’,I esprimă oea mei căldurosă 
mulțămire. Densa a suferită 5 arii de ca
tarii la stomacă cronicii și de apă. Vieța 
i era unii chină și să credea deja de 
perdută. Prin întâmplare a căpătata o

a
r6gă 
D-v.

Nu

Eiohengraberamt bei Grfuhl, 
27 Martie 1889.

Stiro. D-le! Subsemnatulă se 
mai trimite 4 suluri cu pilulele 

îa adevâră foiositore și escelente.
potu întrelăsu fără ca sâ Vâ esprimă re- 
ouuosoința mea în privința valorei aces-, 
toră piluie, și le voi recomanda unde 
numai se va pute tuturoră suferintliioră. 
Vâ autoriseză, ca aeestă a mea mulțu
mită se o folosiți după placă și pe cale 
publică. Cu distinsă stimă Ignaz Hahn.

Gotschdorfboi K ’hlbach, Oestr. 
Schlesien, 8 Oot. 1888.

Știm. D-le! Vâ rog a ml trimite unti 
sulă cu 6 cutii din pilulele Dv. univer
sale purifioătdre de sânge. Numai minu- 
nateloră D v. pilule am să mulțămeaoă, 
că am scăpată de o suferință de sto- 
macho, care m’a chinuită 5 ani. Aoeste 
pilule n’are sâ-ml lipsescâ nicl-odată și 
esprimă prin acesta mulțămire» mea cea 
mai căldurosă.

Cu cea mai mare stimă, Ana Zwicki.

au probată efectulă loră escelentă. 
firn dela W. 0. Bernhard în Bregenz, in 
Âilll! contra mturoră greutășiloră d>- sto 

machă. 0 -'iclă 2 fl 60 cr., o jumâtate «tiolă 1 fl. 40 cr., y4, de sticlă 70 or. 
«DillPT l'CITIQ ce^ ma' bemă mijlooă în contra tutmroră suferinț-eloră rheu- 

dllluiludlldj 'i atice: durerilorn la șira spinării, junghiuri, isohiasă, migrenă, 
dureri nervose de din I, dureri de ' apă, junghiuri la urechi etc. i fl. 20 or. 

MllfllltlUl nplli cie 0r. Romershauseil pentru întărirea și oonservarea ve- 
jJullll 11 Ulilllj de ei. în flaxu.e origiuale â 2 fl. 50 cr. și 1 fl. 50 cr. 

KiiBliilO MsaiM «taft 
ipufirni îll PniltPQ tlln0Î Fifite^pulver ÎU contra catarului, răgușelei 
Id U 1 III uUlllld ■ 1 I) curia 35 cr. cu trimiterea francată 60 er. 

FfflZ)ffllltWil cn u a sare °sticlă 70 °r- 
MQunifl pnntuQ rlofrorâtiipni cis *• Ps8rhofer>de m,1v? auI recunosoiitf' udlllll uuinld uU^uIdllllul in,» sigură remediu contra suferințeloră

gerătură de totă felulă, precum .și spre vindecarea 
raneloră forte înveohite,l boroană 40 cr., ou trimiterea francată 65 cr. 

llfilun QP11 Ppț'llIllIhpîtQQQl? 03 '0l0ntă în contra catarului, la sto-
llulPu buu iJOudllullljlibudIu machă, precum în genere în contra tuturoră su

ferințeloră ce provină dela mistuirea neregulată, unu paohetă 1 fl. 
Dnlfiniiiii în nnntnn minilnnă mijloca orobata în contra umflăturei la gâtă OilSM 111 GDllira OȘllOfll uni flacJuu 40 cr ou trimiterea francată 65 cr. 

MflP IIÎPÎQ atJdl0 da Praga) în contra stomacului stricată, mistuirei
llu VlOld, rele, greutăți de totm felu'ă, uuă medicamentă de casă esoe- 

lentă, 1 flaconă 22 cr. 12 flaodne 2 fl.

PraM îr contra asatoi pMdralora.
serveză încălțămintea și este probată oa nestrioăciosă. 
Prețulă unei cutii 50 cr., ou trimitere franoată 75 cr. 

Q11P11111 Qllit7111Pfl PPil1^1 Qîl’î medicamentă de casă forte cuuosoută și escelentă 
iJuulllll iJplm WuJgUllljlli în contra oatarului, răgușelei, tusei spagmodice etc. 1 sti lă 

50 or. 2 sticluțe dimpreună ou trimiterea franco 1 fl 50 or. 
Pninudu Tunilfiphilli11 rle *■ d® naCl iunSa ?ira dQ auI remnosoută delUllldUd 1 dllllUullllIill mediol ca elă mai bună mijlooă gentru oresuerea pârului.

Unu borcauă eiegaută adiustată 2 fl.
prof. Steudel, la raue din lovitură și împunsă, la totu fe- 

, ce sa spargă pe- 
««VvAAUU 1 tl O It* Licgi-nvu, .a, ia.ui.0 «priuderile de Șițe și
la multa alte suferințe de ai estă soiu s’a prooatu de multe ori. 
(Jns borcană 50 or., cu trimiterea franoată 75 or.

SflTP liniVPPQ/llfl TillPimtillÂ de W* Builrich. Uni: medicamentă de oasă esoelentă, ulu ullllUludld pUl^dllld) contra tuturoră urmăriloră digestiunei stricate, pre
cum: durere de oap, aniețelâ, cârcei la stomaohă, ucrela în 

gâtă suferințe hsemoridale, "constipațiune eto. Ună paohetă 1 fl. 
medicamenu exceeitu contra durere: de capă, de măsele, reuma
tism ă eto.

Afară de preparatele aoi amintite se mai află tote specialitățile far
maceutice indigene și streine, anunțate prin t6te diaiele austro ungare și la casă, 
oând unele din aceste specii nu s’ar afla in deposită se voră prooura la cerere 
promptă și ieftină.

Trimiterile prin poștă se efectuâză iute, deoă se trimite prețuia 
comande mai mari și ou rambursă a prețului.

i.
farmacia „zum goldenen BEeicIasassfel44 WHEN, X., Singerstriasse

Franco se efe ituâză acele comande numai decă se trimite mai nainte

de
PJnotpiț HlliVPrQSlln ^,dl‘ de rele UI)fl^4rI învechite,
X Idbll U Uliii Ui udlllj riodică la picibre la degete, ia răuile și ap

11.

înainte,

Rr. 15. 
și iesp. 

porto poștală, în oasnlă acesta spesele poștale suut.i multă mai ieftine, decâtă lu 
trimiteri ou rambursft.

Ca veritabile suntu a se privi numai acele pilule a cărorut instrucțiune este jBrwvedbiată eu iscălitura I. PSEKHOFEK, și cari jpwrtă 
pe cajpaciilu iiă-cărei cutii totu aceeași iscălitură in colore roșia.

Susamînfiitele specialități' se aftă și în Budapesta Sa farmacistului L wcm Tdr»ok, BConîgsgasse 12 545,8-12.

Tipografia A. Mureaiann, Brașov.
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