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„Viteza 6ste“ a lui Wlassics.
Brașovu, 24 Ianuarie v. 1895

ScimQ, că noulu ministru un- 
gurescft de culte și instrucțiune pu
blică a anunțatu în discursuld-pro- 
gram al seu, rostit într’una din ședin
țele trecute ale dietei, că este de
cișii a începe acțiunea, care tinde 
direcții la succesiva prefacere a sco
leloru nostre confesionale, în scole 
de stătu unguresc!. De-ocamdată mi- 
nistrulu Wlassics s’a feritu de-a măr
turisi pe față ținta, ce-o urmăresce, 
ba a susținută chiar, că pentru acum 
nu pote se fia în interesulu statului 
de-a lua pe sema lui tote scdlele 
confesionale din simpla causă, că 
n’ar pute birui cu clieltuelile. Poli
tica lui, conformă cu aceea a ante
cesorii oru sei dela ministeriulu cul- 
telorii și instrucțiunei publice, ur
măresce, prin urmare, acea țintă pe 
căi laterale.

Elu își dice adecă: Pentru sco- 
pulu, ce-lu urmărimu, este de-ocam
dată de-ajunsu, decă vomu face, ca 
instrucțiunea din scdlele confesio
nale nemaghiare să ajungă cu înce- 
tulu sub conducerea statului. Sus- 
țiitorii scoleloru potu se grijescă și 
mai departe de administrația loru, 
sub controlulu nostru, și de mijldcele 
trebuincio.se; unde aceste mijloce nu 
voru fi de ajunsu, le va veni statulu 
în ajutorii și ast-felii va câștiga asu
pra scoleloru și mai mare înriurință; 
statulu va remâne înse fdrte profi- 
tatu, fiindu scutitu de-a purta greu
tatea cea mare a sarcinei întreține- 
rei scdleloru confesionale. Prefacerea 
definitivă a acestora în scole de statu 
va fi ast-felii numai o cestiune de 
timpii și de parale.

In sensulu acesta propune d-lti 
Wlassics de-a se face și revisuirea 
legei școlare dela dela 1868. Prin- 
tr’ensa adecă țintesce a codifica in
gerința statului în conducerea in
strucțiunei dela școlele confesio

nale, — ingerință, care după legea 
dela 1868 nu este permisă. In con- 
secență a și anunțatu, că va stărui, 
ca mai înteiu de tote institutele pre- 
parandiale, menite pentru calificarea 
învețătoriloru confesionali, se fiă în
tocmite întocmai ca și preparandiile 
statului, er calificațiuuea se li-o dea 
învețătoriloru totu statulu, supuin- 
du-i la unu esamenu de statu.

Acesta va fi identicii cu ma- 
ghiarisarea aceloru institute, ceea ce 
în limba maghiară se esprimă cu 
cuventulu „âllamositâs11.

Intr’unulu din fiarele guverna
mentale, forte respânditu în Pesta, 
„Magyar-Ujsâg“, cetimuunu articulu 
scrisu de unu profesorii de universi
tate de-acolo, din care se pdte vede 
efectulu, ce l’au produsu declarările 
ministrului Wlassics.

In acestu articuld se <țice între 
altele: „In prima liniă sunth chiă- 
maț! preoții și dascălii, ca se creeze 
statulh maghiarii și unitatea națio
nală maghiară, alu căreia unicii mij
locii este cunoscința generală a lim- 
bei maghiare. Acâsta înse, și în sen
sulu discursului ministrului de ins
trucțiune Wlassics, se pdte ajunge 
numai prin prefacerea preparandii- 
loru în institute de statii. Pănă când 
nu se va întâmpla acâsta, pănă 
atunci abia vomu dobândi vre-unO 
succesii remarcabilii în lățirea limbei 
maghiare prin comitatele, unde Ma
ghiarii suntu în minoritate, ba unde 
suntii de două ori ațâți Nemți, de 
trei-ori ațâți Șerbi, de patru-ori ațâți 
Slovaci și de cincl-ori ațâți Români.

După ce arată apoi, că numai 
propaganda maghiară din partea în
vețătoriloru, cum s’a lăcutii cu 
rnultii succesii pentru maghiari sarea 
Pestei de cătră învățătorii de-acolo, 
pdte duce la scopu, cjice: „astădl 
bravii învățători cu sentimente pa- 
t iotice și cu spiritu naționalii for- 
meză viteaza oste a națiunei maghiare, 
care în fiă-care cți cuceresce poporfi 

pentru noi. Ei făcu națiunea maghiară 
unitară, ei constitue din nou acestă 
p atria “...

Etă der, cum este înțelesu mi- 
nistrulu de instrucțiune de cătră 
dăscălimea maghiară. „Vitejii sol
dați “ ai „națiunei maghiare unitare“ 
cerii să li-se dea nouă mijldce, nou 
terenu de cucerire; gândescu, că 
voru ave de-a face totu numai cu 
Șvabii și cu Jidanii din Pesta. Mi- 
nistrulu îi încuragieză și le dă mari 
speranțe.

Dăscălimea și ministrulu ungu
resc însă ar trebui să scie, că față ’n 
față cu oștea pionerilormaghiarisărei 
se află dstea totu așa de puternică 
a preoțimei și a dăscălimei națio
naliste din sinulu națiuniloru nema
ghiare, care, deși astăcjl este atâtu 
de multă strîmtorată, împedecată 
în mișcarea ei și asuprită de puterea 
de stătu, va sci totuși să resiste cu 
succesii pănă la fine încercăriloru 
nebune de cucerire a dăscălimei șo- 
viniste maghiare, făcendu-o de ru
șine înaintea lumei civilisate.

Roma locuia est.
i.

Decă loan Brătianu, marele Bră- 
tianu, s’ar afla ac|I în viăță, ce bu- 
curiă sufletescă ar simți, văcjendu-șl 
profeția realisată.

La anul ii 1868, în ședința par
lamentului din 29 Noemvre, vorbindă 
despre nimicirea autonomiei Ardea
lului, leagănulfl românismului, Bră
tianu între altele a cjisil :

„Cândfi voiu vedă, că se ridică cuți- 
tulă asupra sorei mele (Transilvania), nu 
am ore dreptulă să strigă, să opreseă acea 
crimă ?

„Ei bine, domniloră, amă mersă cu pru
denta pănă la lașitate, fiind-că amă înăbu
șită în inima nostră acelă țipetă.

„Să nu uite însă vecinii noștri (Ma
ghiarii), că atunci când voră voi să înjun

ghie pe sora nostră de dincolo, care este 
măritată cu dânșii, sângele ei le va stropi 
fruntea, și mai curendă, său mai târcjiu, 
Francia și Roma, când Capitolulă va domni 
ără asupra Italiei, îșl voră cunbsoe sângele 
pe fruntea înjunghiătorului și nu voră lăsa 
pe strănepoții loră să piarău.

Intr’adevâru! o palmă mai strșa- 
nică dată lui Ovâri, Turr și altora, 
cari colindă Europa, se dovedescă, 
vecjl Domne! că noi nu suntemu'de 
viță latină, nu s’ar fi putută, decâtfi 
moțiunea celoru 277 deputațî ita
lieni, aplaudată de întrâgă Italia. 
Când mama, după o despărțire de 
18 secole, a recunoscută pe orfana 
perdută și a strins’o la sînulu său, 
ce voru cleveti babele reu voitore, 
puțină împdrtă.

Atâta ar ajunge, ca respunsu la 
broșura d-lui Ovâri, dâcă și eu a-și 
fi ună Commis Voyageur, der eu sunt 
de profesiune juristă, și, ca atare, 
sciu ce fiice codicele, anume: că o 
mărturisire făcută în totă regula, nu 
se mai pdte retrage, și că mărturi
sirea propriă e cea mai convingă- 
tdre dovadă.

Cunoscă literatura maghiară, 
mai bine decâtu mulțl Maghiari, ași 
pute combate broșura D-lui Ovâri, 
decă ’mi-ar sta la disposițiă vre-o 
bibliotecă maghiară, cu autori ma
ghiari, voiu cita însă cuvintele unui 
Maghiară, care atâtă ca persdnă,ca 
familiă, ca bărbații de stată, ca scrii- 
toră, ca oratorii și mai presusu de 
tdte ca Maghiară, e superiorii nu nu
mai d-loră Ovâri și Turr, derși ace
lora (Hieronymi, Wekerle etc.), cari 
i-au trimisă la colindată, ca se 
îmbete — pe bani publici — Eu
ropa cu apă rece. Acestă bărbată e 
baronulă Vesselânyi Miklos, renumi- 
tulu Vesselenyi, orbulă, care a or
bită în urma arestului, ce l’a suferită 
împreună cu Kossuth.

In ședința camerei magnațiloră 
din 27 Augustă 1848 B. Vesselânyi, 
într’o lungă cuvântare, arătă, că na-
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Din anii 1848—49.
Memorii, de Vasilie Mtoldovanil.

(12) (Urmare).
X. 2 Septemvre 1848 — Recrutare pen

tru regimente ungurești.
Era încă forte de dimineță, când ju

dele, întrândă în casa mea părintescă din 
Chirileu, îmi întinde o scrisore, pe care 
cetind’o cu grabă văclui, că prin ea se în- 
cunosciințeză antistia comunală, că în 2 
Septemvre după amiadl va veni comisiunea 
conscrietore de recruți pentru regimul ii 
maghiară, seu mai bine dish pentru a în
rola pe feciorii și bărbații apțl de arme 
români în regimente ungurescl.

După ce am esplicată judelui cuprin- 
sulă scrisorii, elfi s’a depărtată. Abia va fi 
trecută însă o oră și curtea se umplu de 
poporu, care era în cea mai mare tulbu
rare. Fiă-care avea o propunere mai revol- 
tătore, decâtă alta. Unii erau de părere, se 
iese totă poporulă în capulă satului și se 
.nu sufere pe membrii comisiunei nici mă- 

cară a întră în sată; alții însă susțineau, 
ca să sufere a întră comisiunea în sată, 
dără să nu-i îngădue a conscrie nici ună 
fecioră, ci să-i răspundă, că de va vră 
împăratulă, voră merge cu toții, der pe fe
ciorii români nu-i dau cătane lui Kossuth. 
Alții erășl aveau propuneri și mai primej- 
diose față de acestă comisiune.

în momentele aceste rolulă și posițiu- 
nea mea deveniseră forte delicate. O resis- 
tință apertă era forte de lipsă în potriva 
procederei regimului maghiară, care prin 
legea de recrutare, decretată de curendă, 
chiar prin fiii națiunei române voia să de- 
bellieze pe împăratulă și pe noi să ne sub
juge prin noi înși-ne.

Și care actă ală regimului revoluțio
nară merită mai multă resistință, decâtu 
chiar legea de recrutare?

Dăr decă nu se voră începe încă 
pe față oștilitățile, ca țotă națiunea în 
combinațiune și într’unu momentă, să stea 
față ’n față cu inimiculă?

Ce va fi atunci de acestă sată ? Și ce 
va fi cu mine, care sunt causa întăritării 
poporului ?

Aocente mi-a fostă trimisă în dilele 
trecute o epistolă de cuprinsulă acesta:

i 
„Frate!... se vorbesce tare, că Ungurii se 
voră desarma“.

Der când ? Acesta nu mi-a sciut’o 
spune nici Urban.

Că ore se voră mai opune și alte co
mune legii de recrutare, nu puteam să 
sciu, căci începutulă, așa se vede, că se face 
cu noi.

Cu aceste idei frământându-mă ajungă 
la conclusiunea, că legii de recrutare a re
gimului revoluționară trebue să-i facemă 
oposițiune. Că o voră face alte comune din 
prejură ori ba, totă atâta; cineva tre
bue se se jertfescă, ca să-lă potă imita 
ceialalțl.

Deci m’am urcată pe o masă de pe
tră și am vorbită poporului cam în acestă 
înțelesă: Frațiloră, părerile vâstre, ca să 
așteptați comisiunea în capulă satului, de- 
acolo să o alungați, ori întrândă ea în sată 
să nu o lăsațl a lucra și conscrie, nu le 
potă părtini; cu atâtă mai puțină cea
laltă mai înfiorătore părere. Deci deră pre
cum m’ațl ascultată și a-țl urmată sfatu
rile mele pănă acum, mă veți asculta și le 
veți urma și acuma. Comisiunea va veni, 
va conscrie, c’ună cuventă îșl va face treba 
cum să cuvine, dâră să n’avețl grije, căci | lalțl trei nu-i cunosceam. Le-am eșită întru

acești feciori totă nu voră fi cătane lui 
Kossuth ■—- să nu faceți deră nici o împo
trivire. Er câtă pentru mine, fiind-că voi 
scițl că s’a lățită vestea despre ființa mea 
de față în Orlată, în Năsăudă, în Sibiiu, 
ba și în Țera românescă, numai acasă nu, 

eu mă voiu da în lături, eră voi vă 
purtațl liniștită, ca să mai potă petrece 
cât-va timpă pe-aicea, pănă va fi de lipsă.

— Nu, nu! răspunseră o sută de voci; 
d-ta vei ședea aici, că vomă vede noi, ce 
putere omenescă te va rupe din mijloculă 
nostru pănă va mai sta careva din noi cu 
vieța.

Nefiindă nici o speranță de-a pută 
liniști spiritele, m’am decisă a rămâne 
de față, lucru, ce a fostă destulă de pri- 
mejdiosă.

După ună timpă ore-care, omenii s’au 
mai rărită, pe cei ce rămăseseră mi-a suc- 
cesă a-i mai mulcomi. Dâr înzadară, sortea 
nu ml-am putut’o încunjura.

Cătră 2 ore după amiadi, două căruțe 
intrară în curte; era comisiunea conscrie
tore, care consta din cinci membrii, între 
cari vice-comitele și solgăbirăulă. Pe cei- 
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țiunea maghiară a moștenită tristulă 
sfată alu sfântului Ștefană, care ca 
ună blăstemă apasă asupra loru, de 
a privi Ungaria de țâră poliglotă, 
și că ei n’au încercată de a contopi 
pe celelalte popdre, pe cari le-au 
aflatuaici— adecă pe Români și pe cari 
Maghiarii le-au adusă mai târcjiu în 
țeră — pe Nemți și pe Șerbi, — er în 
4iua de acj! Maghiarii nici prin forță, 
nici prin cultura lorii, nici prin nu- 
mârulă loră nu suntă în stare se-i 
desnaționaliseze; recomandă deci, ca 
parlamentulă se primescă proiectulă 
de lege, ce-lă subșterne elă, spre 
mulțămirea naționalitățiloru nema
ghiare, mai alesă a Româniloru, fără 
de a-i recunosce ca „națiune".

Apoi termină ast-felă:
„In proiectulă meu m’am folo

sită de cuventulă „Română“ în locă 
de „Valachu11 mai alesă pentru-că 
ei astă-felu dorescă. (Propunerea 
Vicariului, în urmă Mitropolitu Sterca 
Șulutiu, din Câmpulă Libertății). 
Credă, că e bine se le facemu pe 
voia, decă putemă fără prejudi țiu: 
der mai aleșii pentru-că clenșii într'ade- 
verii suntu descendența vechiloru Români. 
0 dovedesce acesta figura (făula) loru, 
■dsionomia loru, trăsurile obrazului, portulu 
loru, datinele lorii, și mai presusiî de 
iote iimba lorii. In fine pentru-că ei 
înși-și în limba loru se numescă pe 
sine Rumâni11.

Camera magnațiloru, unulă ca 
unulă, născuți magnați, l’au aplau
dată.

Ce cjici d-le Ovâri ? Nu e pâcatu 
de timpulă și de banii risipiți? Nu 
ți e rușine de ceea ce ai tăcută? Ce 
folosii ai ave, decă ai fi putută do
vedi, că nu suntemă ceea ce vremu 
se fimă?

Ce ar cțice ore Europa, decă 
noi amu porni se colindămu, se le 
dovedimă nu cu minciuni, ci cu di
plome regesc! și princiare, că aris
tocrația maghiară nu e de ginta ma
ghiară, ci că ei suntă de origine Ger
mani, Slavi și Valachi?

Ei bine, omule, decă acei des- 
cendenți de renegați, nu mai vreu 
se fiă ceea ce au fostă străbunii loru, 
ci ei vreu se rămână Maghiari, ce 
vă tolosesce totă ostenela? Ast-felă 
ne-ar întîmpina toți bărbații cuminte 
din Europa.

Ore se n’o fi pățit’o ast-felă și 
Ovâri? Ce ar (țice mai alesă aris
tocrația maghiară despre noi? Si
gură, că ar dice, și cu totă dreptulă, 
ceea ce noi 4icem® despre d-lă

întâmpinare și după salutările îndatinate 
solgăbirăulă m’a agrăită:

— D-ta ești acasă?
— Da, sunt acasă, pecum vedeți!
— Când te-ai întorșii acasă?
— Nu tare de multă, răspunsei.
— Ai călătoriți! totă țera?
— Ba chiar totă nu!
— Pentru-ce nu ședl statornicii acasă?
— Tml e cam temă de d-vostră, de 

când ne-amii făcută „frați11.
La răspunsulă acesta, dându-ml unii 

zimbetii sarcastică, au intrată cu toții în 
casă. Pănă a nu veni judele, a schimbată 
când cu mine, când cu fratele meu vorbe 
despre lucruri neinteresante.

Intr’aceste a intrată judele cu vre-o 
cinci ori șese săteni în casă, și unulă din 
membrii comisiunii începu se cetescă nu
mele fecioriloră, cari. fuseseră conscrișl în 
1847, întrebândă de mai suntă încă în 
vieță. La întrebarea acâsta sătenii răspun
seră cu da, ori ba.

De-odată însă de-a fără pătrunde ună 
sbierătă puternică din mai multe guri: 
„Odată cu capulă nu dămă feciorii cătane 
la Kossuth, da de va porunci împăratu, nu 
numai feciorii îi dămă, dâră și noi mer- 
gemă cu toții11.

La acestă sbierătură, afară de veste 
și de rendă, comisiunea îngâlfedl.... eră eu 
stăm ca lovită de fulgeră. Unii dintre cei 

Ovâri: că s’a făcută de rîsă. Și apoi 
ce -ar vrâ Maghiarii, ca se fimă noi 
Slavi? Aveți de grije, nu zugrăviți 
draculă pe părete.

Când Europa ne-ar părăsi, do- 
vedindă pe față, că nu mai are tre
buință de elementulă latină înOrientu 
— quot deus avertat — ce credeți, 
că 11 milione de Români se voru 
contopi în 5—6 milione de Ma
ghiari ?*)

Dăcă Românii, într’ună mo- 
mentă de supremă desperațiune, ur- 
mândă proverbului: „decâtu se te 
mâuce ună cloțană, mai bine ună 
ursă“ s’ar declara pe sine Slavi—pre
cum o doresce d-lu Ovâri—în acelu 
momentă „zăgazulu11 ar fi ruptă, er 
„potopulă“ ar trece peste Maghiari, 
fără se mai rămână urmă de ei. Ce 
did d-le Ovâri: vrei, ca să fimă 
Slavi ?

Maghiară cu mintea întregă, așa 
ceva nu note dori. Română, cu atâtă 
mai puțină.

Mari jertfe i-a costată pe Ro
mâni, și-i costă mai alesă în cjiua. de 
acji, ca , se-și potă conserva latini
tatea. Etă și secretulă pentru-ce 
Românii din România, au ținută în 
anulă 1848 cu Ungurii; ei adecă 
credeau, că și Ungurii voră fi pă
trunși de cuvintele celebrului presi
dents alu republicei francese Lamar
tine, care dicea, că: „In oceanulu 
„slavismului și germanismului, suntă 
„două insule vercjl: Românii și Ma
ghiarii, car! suntă avisaț! unii la 
„alții11.

Ce dispută înverșunată purtau 
esilații din România: Golescu, luo- 
nescu, Adrian, Racovița (Vițianu) 
ș. c. 1, în casa părințiloru mei, cu 
Iancu și cei-l’alț! Tribuni și Prefecți! 
Esilații di°eu, că Ungurii se luptă 
pentru libertate, er Românii arde
leni mergă cu Camarilla. Atunci 
tatălă meu li-a disă :

„Lăsați-ne în pace, ne cunos- 
cemu noi mai bine istoria nostră: 
Ungurii vreu să restorne dinastia, 
ca să se pună ei în loculă dinas
tiei. Apoi decâtă se am cinci milione 
de Domnitori, mai bine unulu, fi- 
re-ar acela și celu mai mare despotu.11

— „Der etă cuventulă de onăre 
ală lui Kossuth11, reflecta Golescu.

— „Dușmanului să nu-i crec|I,

(*) Fenyes Eiek, în statistioa sa nu
mără 4V2 milione Maghiari; în anulă 1848 
au peritil 1/.2 milionii. De atunci să se fi 
sporită cu 2 milione, adî abia voră fi 6 
milione.

de-afară pătrunseră în tindă, ca să-și ma
nifesteze mai de-aprope voința și dorința.

Solgăbirăulă, lovită în ambițiunea sa, 
de care ființă omenescă nu a îndrăsnită 
încă a se atinge, a dată se iasă afară spre 
a restabili ordinea. Eu încă i-am urmată 
spre a-i veni într’ajutoră la acestă pro
pusă. Insă temperamentulă lui celă neno
rocită, seu mai bine disă, fudulia lui cea 
fără de margini, nu l’a lăsată chiar nici 
în aceste momente critice a se acomoda 
după împrejurări și a cerca mulcomirea 
tumultului cu blândețe, ci eșindă în tindă, 
vru se tragă o palmă unui fecioră, pe care 
l’a văclută mai de-aprope strigândă. Inten- 
țiunea lui însă a avută efectulă, că pe 
când am sosită și eu în tindă, piciorele 
solgăbirăului le vedeam sburândă pe la 
podele, și când a cădută josă, se părea, că 
de când e lumea n’a mai avuță haine pe elă.

Feciorulă înspăimântându-se și elă de 
mărimea faptei sale, a dispărută prin mul
țime, și pănă când atențiunea tuturoru se 
părea ațintită asupra acestui erou, comi
siunea se strecură fără sgomotă și în li
niște pe căruțele, cari așteptau cu caii 
prinși, și ca o fantomă se făcu nevădută 
din sată.... Noi amă rămasă cu toții înmăr
muriți, fără a scote care-va vr’ună cu- 
ventă din gură, fiă de imputare, fiă de în- 
curagiare. (Va urma.) 

pănă ce nu-i vor cresce perl pe limbă11, 
răspunse tata.

— „Ei bine, când crescă pe 
limba dușmanului peri?11 întrebară 
esilații.

— „Așa am audită dela tata, 
căruia i-a spusă moșulă meu, er 
acesta aurise de la strămoșulă meu, 
ca o tradițiune din bătrâni, că decă 
dușmanulă a stată 25 de ani în 
mor mentă, atunci începă de a-i cresce 
perl pe limbă11.

Elisații au amuțită. După intra
rea Muscaliloru în țeră, Golescu s’a 
refugiată la Parish, de acolo a tri
misă ună respunsă tatălui meu, pe 
care adl nu’lu potă încă publica. 
Intre altele Golescu cjice: „Tată — 
așa numea elă pe tatălă meu — D ta 
cunosc! istoria Ardealului mai bine 
decâtu noi11.

Tote-să bune și frumose, va dice 
d-lă Ovâri, der cum stamă cu Daco- 
românismulu ?

Daco-romanismulă!

Ce se pregătesce în camera ungară?
După cum i-se anunță Jui „Agra- 

mer Tagblattu din Budapesta, în ca
meră se va face în timpulu celu mai 
scurtă o întorsătură uimitâre în ce 
privesce organisațiunea partidelorii. Frac
țiunea EotvOs-Pâzmăndy, care deja pe 
timpulă ministerului Wekerle nutiia 
legături intime cu guvernulu, acuma 
pe față va intra totă în partida li
berală, prin care manoperă acesta 
se va întări cu 40 de indivic|r.

Disidenții stângei estreme își 
motiveză acestă pasă cu faptulă, că 
voiescă să împedece, ca cabinetulu 
Bănffy se fiă avisatu la grația naționali
tățiloru și a așa numițiloru „reacționari^ 
Deci d-nii Eotvos-Pâzmândy aducă 
prin acăsta o „jertfă patriotică11. Ca 
6re nu este aci vorbă de ună nou 
pactu, seu de alte recompense și 
desdaunărl, se va vede numai mai 
tâi’diu.

Se mai dice apoi, că monar- 
chulă nici decum nu este mulțămitu 
cu deslegarea crisei din urmă, și 
nici nu cată s’o ascundă acesta. Cu 
ocasiunea luărei jurământului dela 
noulă custode ală cordnei, baronu 
Radvanszky, a produsă deosebită 
consternațiă împrejurarea, că Majes- 
tatea Sa nu a agrăită pe nimeni, 
nici măcară pe ministrulă-președinte 
Banffy, ci după actulă luărei jură 
meniului, imediată s’a depărtată.

SmmtE BILEI»
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24 Ianuarie.
împăratul» germană a dată unii or

dină de cabinetă, prin care timpulă servi
ciului militară de 10 săptămâni ală învăță- 
toriloră dela școlele poporale se va ridica 
la ună ană. Faptulă acesta a produsă în 
tote cercurile școlare o mare consternară, 
învățătorii poporali din tote ținuturile Ger
maniei se pregătescu a așterne „Reichs
tagului petițiunl în massă.

— o —
Aniversarea liberărei Sofiei. Peste 

câte-va dile se va serba aniversarea libe
rărei orașului bulgară Sofia de sub Turci 
în resbelulă ruso-turcă dela 1877—78. Cu 
acestă ocasiune oficierii și studenții bul
gari se pregătescă a trimite depeșe oma
giale generalului Gurko, cărui i7se asorie li
berarea capitalei bulgare.

— o —
Promovare. Din Clușiu ni-se scrie, 

oă la universitatea de acolo d-lă Ioană Mo- 
șoiu, originară din Tohanulă nou, a fostă 
promovată în 2 Februarie n. c. la gradulă 
de doctoră în sciințele juridice și politice. 
— Sincerile nbsțre felicitări!

—o —
Din Roma se depeșeză, că represen- 

tantulă Rusiei la Vaticană, d-lă lswolski, 
a avută o convorbire mai îndelungată cu 
cardinalulă Rampolla, în cestiunea celoră 
26 preoți catolici deținuți în Polonia sub 

pretextulă, că ar agita. Rwolski a promisă, 
că va între veni la Petersburg în favorulă 
preoțiloru întemnițați.

-o —
Recolta vinurilor! în Ungaria din 

acestă ană, a fostă superioră acelei din cei 
doi ani din urmă, cari, după câtă se scie, 
au fostă cu totulă desastruoșl. In adevără, 
1893 nu dăduse decâtu 939.987 hl. și 1892 
se scoborîse pănă la 796,560 hl. Cifrele ofi
ciale arată pentru 1894 o producțiune de 
2.093,587, ceea ce în termenă mediu re
vine câte 9.26 hi. la hectară. După ună 
raportă oficială publicată de curendă, fi
loxera a distrusă în Austro Ungaria, în anii 
1892 și 1893, 12.267 hectare, așa încâtă la 
sfîrșitulă celui din urmă ană întinderea fi- 
loxerată și cea suspectă cuprindea cam 
vre-o 48.637 hectare în 'ocă de 36,420 în 
1891. Ministerulă agriculturii pentru a com
bate flagelulă, liberăză sulfură de carbonă, 
în cele mai multe cașuri gratuită, ăr une
ori pe prețulă minimum de 18,50 fi 100 kgr. 
Reconstituirea podgoriiloră, distruse de fi
loxeră, cu ajutorulu butașilorfi americani, 
face progrese din ană în ană.

— o—
0 lupta desperată cu lupii. Matei 

Gubik lucrătoră din comuna Borzsony, 
comitatulu Bont, voia să mărgă într’o 
comună din apropi -re, și fiind-că era tăie- 
toră de lemne, s’a înarmată cu săcurea, fără 
însă să cugete doră, că are să se folosăscă 
de ea, ca se-șl scape biata viâța. Mergendă 
dâră liniștită prin locurile pline de zăpadă, 
de-odată aude o urlătură de lupi, din care 
causă, ne-fiindă departe de cârciuma de pe 
pusta „Sarvas11, voia ca să se re’ntorcă. 
Urletele însă devină totă, mai îngrozi tore și 
Gubik, cuprinsă de frica rnorței, în momen
tul! următoră stă față ’n față cu doi lupi, 
cari se aruncară asupra lui, ca să’lă sfâșie. 
— Gubik nu ’șl perde presența și ia săcu
rea și lovesce ună lupă eu atâta tărie, în
câtă acesta cade josă scăldată în sâng-j. In- 
templându-se ca tocmai atunci să-i cadă lule- 
ua din gură și eșindă din ea schintei a înspăi
mântată pe celalaltă lupă, care a luat-o la 
sănătosa. — Astfelă scăpată din gura mor- 
țfi, Gubik ajungând acasă a povestită 
cele întâmplate consătenilor!) săi, cari mer
gendă la loculă unde să întâmplase lupta, 
an găsită lupulă omorîtă și l’au dusă în 
triumfă pănă în sată.

— o —
Resboiulîî jnponeso-chinesn. O scire 

telegrafică din Londra, cu data de 1 Febru
arie spune, că răsboiulă din Asia orientală 
dintre JaponesI și Ghinesi a ajunsă la 
ună punctă fbrte însărcinată. Japonesii, 
după lupte mari de două dile, au ocupată 
fortăreța Vej-Haj-Vej, cea mai însămnată 
fortificația chinesă. Gu acesta Japonesii și au 
ajunsă cu desăvârșire scopulă, ce l’au avută 
la pornirea răsboiului, adecă: Oouparea ți- 
nuturiloră Coreane mărginașe cu frontiera 
chinesă, ocuparea portului Arthur și a for
tificației Vej-Haj-Vej. Ceea ce urmeză după 
aoestea, e numai jucăriă față cu ceea ce 
au făcută Japonesii pănă acum. Ei își potă 
îndrepta cadrele armatei ori încătrău vreu, 
căci puterea de resistență a Chinesiloră e 
cu desăvârșire epuisată. Nu este în totă im- 
periulă uriașă ună punctă, unde inimiculă 
victoriosă ar pute fi reținută. Golfulă 
Pecsili este cu totulă în posesiunea Japo- 
nesiloră, și dăcă loră le place, potă să plece 
cândă vreu spre Peking. In luptele dela 
Vej-Haj-Vej au căcjută 2000 de Chinesl.

— o —
Cununii. D-lă JDimitrie Creițariu din 

Bodă și d-ra Maria Dogărescu, fiica D-lui 
George Dogărescu din Predeală, se voră 
cuuuna Dumineoă, în 29 Ianuarie v. c., în 
biserica din Schitulă Predeală. — D-lă 
Valeria I. Russu din Chichiudulă de Câm- 
piă se va cununa la 10 Februarie n. c. cu 
d-șora Ana Fulea dinTothaza. — Adresămu 
sincere felicitări tinereloră părechl.

—o -
Teatru gernianu. Joi se va da „Die 

Waise von Lowoodu, dramă în 3 acte de 
Charlotte Birs h-Pfeiffer. Luni în 11 Febr. 
și <ȘiIele următdre va juca, oa 6spe, actorulă 
dela teatrulă Curții din Viena, d-lă Ferd- 
Bonn.

—o—



GAZETA TRANSILVANIEI Pagina 3Nr. 19—1895 __________ _

Unii procesă în Seghedinti.
Din Seghedină primesce „Tribuna” 

ună raporta asupra unei pertractări, ce s’a 
făcuta la 2 Februarie n. într’una procesa 
intentata domnei Emilia și d-ș6rei Dorina 
Rațiu. Ca apărătoră a figurata d-lă advo
cata Ștefana C. Popa din Arada.

Presentându-se acusatele citate înain- 
fea judecătoriei criminale din Seghedina, 
apărătorulă declară — după-ce s’a luata 
naționalulă — că acusatele nu vorfi răs
punde, pănă când nu se va determina obiec- 
tulă, adecă crima grozavă, ce li-se impută, 
și pănă nu se va clarifica posiția lorG față de 
jndecătoriă. Judele presentâ nisoe scrisori 
trimise la judecătoria criminală din Seghe
dina de judeoătoria din Sibiiu. In scrisorile 
.acestea se <Jioe, că Eugenia Emilia liațiu 
și Dorina Rațiu au fosta de față cu mai 
multe Românce în 27 Maiu 1894, când s’a 
reîntorsG dela Clușiu la Sibiiu condamnații 
în procesula Memorandului. Pe dosula scri
sorii se află părerea procurorului și a ju
delui de inetrucțiă din Sibiiu, cari spună, 
că în acusă nu află nimică punibilG, dâr 
receroă judecătoria din Seghedind, ca să 
citeze, ca acusate, sub pedâpsa escortărei, 
pe domna Emilia și domnișora Dorina Rațiu. 
Recercarea acesta a fostă alăturată, ca co- 
mitivă.

După-ce apărătoruld a observata, câtu 
de ticălosd se batjocuresce legea și că pen- 
tru-ce nebunii se calcă legile, a declarata, 
că acusatele voră răspunde judelui. Unica 
întrebare a fosta: „adevărata e, că acusa- 
tele în 27 Maiu 1894 au fosta de față la 
.gara din Sibiiu, când s’au reîntorsă con
damnații în procesula Memorandului dela 
Clușiu?” Acusatele, cu regreta, au răspunsa, 
-că n’au fosta de față, căci se aflau în Clușiu. 
Domnișora Felicia Rațiu, care era de față, 
a pretinsa, s5 fiă luată densa la răspundere, 
pentru-că a fosta de față, ca couducătdrea 
domnișorelora române, și cere să fiă date 
în judecată.

Judele Gsertnus însă a declarata, că 
■elG nu e chiămatB a delibera mai departe, 
că apărarea în merita nu o pote admite, 
dâr că declară acusa de nerocțiă.

Ast fela s’a sfîrșita aoestă procesB 
jarB chiar și în analele justiției maghiare*

Voce serbescâ despre Bosnia și 
Herțegovina.

Foia serbâscă „Male Novineu pu
blică următorulă articol despre Serbii 
din Bosnia:

In fruntea guvernării Bosniei-Herțe- 
govinei stă unG bărbată de mare cultură, 
preveflătorG, cu voință tare și de-o ener- 
giă nesecată. Cu multa timpa înainte... 
bărbatulă acesta scia, că oștile austro-un- 
gare voră întră în Bosnia. ElG dâră s’a si
lita a studia și a cunosce câta mai funda
mentală pe acești contrari ai săi, ca să-i 
pâtă tracta cu atâta mai ușoră.

Bărbatula acesta e Beniamin Kailay scrii- 
torulB istoriei sârbescl și astădl omulă, care 
conduce sortea țăriloră Bosnia și Herțego- 
vina. Kâllay, ca omG înțeleptB, a prevădută 
■că nu pote trece simplu la ordinea dilei 
.asupra poporului serbesoB față cu Bosnia 
.și Herțegovina, căci este o nebuniă a alunga 
de acolo pe Șerbi. Ei suntG aioi, și aici 
rămână — fapta cu care ela trebue să-și 
tragă sâma. Kâllay dâră s’a apucata, se 
prefacă pe acești Șerbi în supuși fideli ai 
lui Francisca Iosifă, cari nu privescd nici 
în drepta, nici în stânga, și nu hrănescG 
dorințe după vre-una alta stata. Poporulfi 
acesta îșl pote vorbi limba sa proprie și 
pote ave și ună diară bogata ilustrata. 
Nici Serbia, nici Montenegru, nici Serbii 
din Ungaria n’au unB (fiară literara atâta 
de însemnată și redactata după recerințele 
moderne; ei însă au, și chiar guvernulă s’a 
push în fruntea întreprinderei.

AstfelG s’a .făcuta „A’ada”, diarB a 
cărui presență esteridră și prin bogăția cu
prinsului, pe dreptula p6te ocupa loch în
tre cele mai bune foi europene. Din acesta 
„Nada” cetimB o profețire. ce privesce în- 
tregă poporulă nostru, că adecă: guver- 
nulG bosniaca se silesoe, ca se ridice ora- 
șula Serajevo la capitala spirituală a între- 

gei șerbi ml, să-10 facă centru de cultură și 
tote puterile literare "serbescl să le con
centreze pe câmpulB muncei comune.

Nu vă îndoiți deră în energia și în 
consecvența guvernului bosniacă. Pentru 
ajungerea scopului fixata de multa se lu- 
creză sistematica și cu energiă, și tendin
țele lorG o să fiă împreunate cu succese, 
contra oposiției câtorva bărbați literațl 
șerbi. Serajevo a căpătata gimnasiu supe- 
riorB și va oăpăta universitate, biblioteci, 
musee (și acum suntG mai bune și mai 
bine organisate acolo, ca la noi), diferite 
colecțiunl și încă multe altele, cari noi nu 
le avemă și pentru a cărorO acuirare nu 
faoemG nirnicO.

Cestiunea națională în camera 
română.

Discursulii d-lui Take îonescu, ministru alu 
culteloră și insirucțiunei publice.

(Urinare.)
V’ațI mulțumită cu atâta ? Scițî, că 

din timpii vechi s’au ajutata de cătră noi 
șcdlele din Transilvania, scițî că, fiind0 mi
nistru de esterne Kogălnieeauu și secretara 
generala la culte D. Urechiă, a intervenita 
ministrula Austriei, ca nici o subvențiune 
să nu se mai trimită în Transilvania, de 
câta prin consulatulO austriacă și că Ko- 
gălniceanu și D. Urechiă, am dosarulB aci, 
au consimțită la acesta.

Mai scițî, că sub ministrula Sturdza, 
din aoelG fonda sume de bani se incasau 
pe chitanță de cătră D-sa, fără nici o es- 
plicare, fără nici o Boootelă. Și bine făcea. 
Nu îmi voiu permite eu să bănuescă peD. 
Sturdza, că aceste sume n’au mersG la des
tinația lorfi. D-sa nu crede totu așa, când 
e vorba de alții, o sciu, der suntu lucruri 
pe cari îți este imposibila să le imitezl. 
Eu am convingerea deplină, că D. Sturdza 
a întrebuințată bine sumele ce a ridicatu 
pe chitanță, că nu le-a cheltuita dincolo 
pentru a desuni pe Români, că nu a obți
nută cu ele aprobarea politicei sale de 
atunci.

Der și D-sa trebuia să se oprâscă aci.
Este, D-lora, unu deputata în acestă 

cameră, căruia i-am spusQ multă mai îna
inte de a săvârși D. Sturdza fapta rea pe 
care a comis’o, că-’lă credG capabila pe D. 
Sturdza să o facă. ElG n’a voită să o oredă 
der viltorulB ml a data dreptate.

Da, contele Kâlnoky a spusă, că cea 
mai mare parte din banii trimiși suntă 
pentru Macedonia, și că toți se dau nu pen
tru politică, ci pentru șcdlele și bisericile 
române, și alunei D. Sturdza, ca să des- 
mintă pe contele Kâlnoky, a publicata o 
listă cu numele acelora, earl pretinde D-sa, 
că au primita banii.

Eu, D-lorG, vă facG o declarațiune, 
că pentru împărțirea acestora bani, nu dau 
nici o socotâlă; am consciința limpede, că 
’ml-am îndeplinita datoria românesce și băr- 
bătesee. (Apiause prelungite).

Atunci, când Camera nu va mai ave 
încredere în mine, și oând n’ași pute că
păta încrederea ei, deoâtă cu prețuia unora 
discuțiunl, pe cari nu le admită, căci e 
multă mai bine să se schimbe ună minis
tru decâtă să aducă în pariamentulă țărei 
și să se discute socoteli de asemenea felă, 
atunci ași prefera să mă retragă. Afirmă 
solemnă, că nu am dată nici contelui Kâl-. 
noky, nici nimenui nici o notiță asupra 
veri unei școle său biserici ajutate, și ași 
fi refusată, dâcă ’ml s’ar fi cerutfi; dâr am 
făcută ună actă cinstită și leală, când am 
afirmata, cum vă afirmă, că nu am ajutată 
decâtă școle și biserici. (Apiause prelun
gite).

Și este ună mare progresă și ună 
semnă de deplină încredere, câDd cuvintele 
nâstre au fostă primite așa de bine în străi
nătate, nu ca la 1869 sub D. Kogălniceanu 
și Ureohiă, când se cerea, ca aceste sume 
se se trimâtă prin consulatulO austriacă ! 
(Apiause).

Ș ce acusațil nepiicepute!
Și când ne denunțați de trădare la 

Orfeu, scopulă D-vostră era altulă. In rea
litate vă uitați la Pesta; sperați, că noi 
vomă avă naivitatea să vă spulberămă so
cotelile de fantesiă cu altele, ce am da, că 
dâcă prin ele ați găsi vre-ună nume mai 
vagă, să ne compromitețl în străinătate, să 
ne arătațl acolo, oa pe unu guvernă care, 
cu banii țărei, întreține agitațiuni în re- 
gatulB vecină. Și acăsta se chiamă partidă 
națională.

Nu s’a prinsă însă nicăirl, pentru-că 
ori ce-denunțare omenescă nu pote avă altă 
efectă de câtă valorea aceluia, care o face, 
și se vede, aoesta este, valârea celuia care a 
făcut’o, în câtă a provocată ună mare sen- 
timentă de dispreță în țâră, a rămasă o 

i borvg ăolă în străinătate. (Apiause).

Der (jicețl, că am ștersă din istorie 
bătăliile lui Mihaiu-Vităzu, și din geo
grafie provinciile străine locuite de Ro
mâni.

Cum, când, ce felă? Nu se scie, nu 
se arată, dăr calomnia se afirmă de chiar 
D. Sturdza, și D. Ciocazan ’ml face onorea 
unui articolă de jurnală, în care spune, că 
mă credea capabilă de multe, der de 
acestă lucru nu, și propune să mă numescă 
Jânos.

Ei bine, D loru, care este harta, care 
cartea asupra căreia am luată eu vre-o 
măsură?

Am făcuta acuma ună ană progra- 
mulă învățământului primară ; veți vedâ, 
că am pusă la geografie și țările locuite de 
Români, âr la istorie am pusă nu numai 
pe Mihaiu, dăr chiar pe Horia și Cloșca în 
istoria nostră națională! (Apiause pre
lungite).

Der s’au luată la ministerulă instruc- 
țiunei publice două măsuri, și bine s’a fă
cută ; căci geografia, D-loră, nu este ună 
programă politioă, ci este o sciință posi- 
tivă. Etă acele măsuri; era o hartă cu ti
tulatura următâre: Dacia modernă, și cu
prindea totă. pămentulă între Nistru, Tisa 
și Dunăre. Etă acâstă titulatură, o titula
tură drâptă? Există o Dacie modernă? 
Fără îndoială nu.

A fostă o Dacie antică; esistă o hartă 
etnică a poporului română: va fi, pote, și 
o hartă a marelui Regată, său a marelui 
imperiu română, căci eu nu die.Q, ca D. 
Sturdza: că România nu pâte nici odată 
se se mărescă; din potrivă, ași voi și pen
tru noi dicton ulă.... Romaniae est imperare
orbi universo, dâr Dacie modernă nu este și 
nu pote fi nici odată.

Da, Dacia modernă nu va fi nici 
odată, cum nu esistă Galiă modernă, Bri- 
taniă modernă. Și atunci D. ministru ală 
culteloră, după cererea ministrului austriacă, 
a cerutfi editorului să schimbe titulatura 
harței, și în looă de Dacia modernă, s’a pusă, 
nu România cu țările, locuite de Români, cum 
am pusă eă în programele mele, ci Ro
mânia cu țerile vecine. Bine a făcută minis- 
trulă inst-rucțiunei sâ facă acesta^ Este vre-o 
vină în ceea ce a făcută? Ași putâ sâ 
flică da, fiind-că a făcut’o ministrula Aure- 
liană și la imprimare s’a dusa densula și 
generalulă Radu Mihaiu, prefectu ală po
liției. Dâr eu mâ respectă prea multă, ca 
să nu spună adevârulă. Bine a făcută mi- 
nistrulă. Școla nu este ună locă de agitații 
internaționale; șcdla este ună locă, unde se 
învață adevârulă și se încăldesce patriotis- 
mulă, și este o slabă încălflire a patriotis
mului aceea, de a ’i spune, că România este 
de trei ori mai mare, de câtă este, și că, 
prin urmare, putemă să stămă pe îndelete 
de aci încolo.

Dâr decă ași fi făcut’o eu? Der dâcă 
ași fi trimisă eu pe colonelulă Capșa se 
spună editorului, că Dacia modernă nu se 
pote ? Nu lânoș, dâr ml-ațl fi spus, că atârnă 
fiorinii de hainele mele, cum ml-ațl spusă, 
în oposiția unită, că ml-a dată blănl d lă 
Hitrovo; m’ațl fi zugrăvită cu mustățile 
ca chibriturile, mai sciu și eu ce comedii!

Am făcută și eu ceva.
Etă ce am făcută: mi-s’a presentatQ 

și mie, amicală, nu cu notă, nu cu cores
pondență, ci la o conversație cu d-lă Dumba, 
la Sinaia, pe când îi tăceam o visită, mi 
s’a spusă, că d-lă Kâlnoky avea sâ răs
pundă delegațiuniloră ungurescl, și că co
rnițele Aponyi scote o hartă vechiă, întitu
lată a țăriloră române, cunoscute mai îna
inte sub numele de Dacia; că scâte geo
grafii tendențiose, etc, și cerea omulă să 
se lămurâscă, ca să scie cum să răspundă, 
căci suntă șovini și oposanțl îuvăpăiațl în 
tâte statele; să nu credeți, că acesta este o 
specialitate națională! Ml-a arătată două 
geografii; una este geografia d-lui Gorjană, 
și am spusă : nu găsescă în geografia d-lui 
Gorjană absolută nimică, care să nu fie 
oorectă. Programa nâstră dice, că se va 
învăța în școli România și țările vecine lo
cuite de Români. A! Că am găsită alte 
erori de pedagogiă? Da. Am găsită, că în 
Dalmația suntă 180.000 de Români, că în 
Istria Românii suntă cunoscuțl sub numele 
de Italieni, că suntă peste tota 18 miliăne 
de Români, dăr ceva incorectă din punctulă 
de vedere internațională n’am găsită.

A doua geografie a d-nei Dâmbeanu.
Am răspuns: nu găsesc în acâstă carte 

absolută nimică reprehensabilă. Din contra 
este ceva, care o să supere tare pe d-lă 
Delavrancea: Temișana este descrisă ca 
provinciă maghiară.

Scițî, că frații noștri facă deosebire 
între Maghiară și Ungură; Maghiară repre- 
sintă pe una din naționalitățile regatului 
ungară.

D-na Dâmbeanu nu scia atâta deo
sebire, nu scia că Temeșâna este provincie 
ungară, nu maghiară.

Dâr este acolo o greșâlă, care am ce
rută s’o îndrepteze la edițiunea viitore.

Pe copertă se efic®: România, âr in 
volumă se tratâză nu numai România, ci și 

Transilvania, Basarabia, Macedonia, eto. 
ori acâsta este o erore, pe oare, dâcă nu 
ași îndrepta-o, atunol, în adevără, ar fi în 
gândulă meu ideile de cucerire, de ireden- 
tismă, și eu nu am în gândă să încăldescă 
iredentismulă de care d-lă Sturdza se la- 
pădă și la Pesta! Aoesta este adevârulă; 
am chiămată pe d-na Dâmbeanu și am în
tre bat’o : din intențiune s’a făcută acâsta? 
Ml-a răspunsă: că nu, că s’a tipărită rău 
și că era mai ușoră să se tipărâsoă cuvân- 
tulă: „România” decâtă: România și pro
vinciile vecine locuite de Români.

Acâsta este a doua trădare națională 
comisă de ministrulă instruoțiunei ; când 
veți găsi o a treia, vă dau întâlnire cu 
multă plăcere.

Acum să oonchidemă. Tote acestea 
admise, trădare națională, sărăcie econo
mică, violențe în alegeri, tote acestea, ce 
rostă au ? Rostulă lorG este forte simplu 
în discuțiunea Mesagiului, este să plecămă 
noi, ca să veniți D-vostră....

Suntemă rugați a da locă următorei 
rectifioărl:

A rad fi, 2 Faură 1895.
Cetindă în Nr. 16 alG „Tribunei” no

tița întitulată: „Isprăvile protopopului 
Moise*, îmi vine să compătimescă pe co- 
respondentulă din Aradă, pentru neesacti- 
tatea comunicatului său. Etă casulă: Ale
gerea în Șieitină a fostă publicată, con
formă § 9 -din stat, org., pe 8 (20) Ianuarie 
a. c. Eu am eșită la fața locului — în 
dreptulă acordată de § 10 din stătută — 
pentru conducerea competentă. Partida 
oponentă, vă4ându se în minori’ ate, a ce
rută amânare, âr eu constatândă, că maio- 
ritatea e pentru alegere, și mai aflândă, că 
alegerea a fostă cerută și urgiată la supe
rioritate — de repețite ori — chiar de mi
noritatea acum oponentă, am voită să o și 
pună la cale; oponenții însă, în frunte cu 
doi neîndreptățiți, au înscenată tumultă. A 
trebuită dâră pentru evitarea unui scandală, 
la care țintea minoritatea, se părăsimă lo- 
culă de alegere, dispunândă din nou de 
publicarea sinodului electorală pe 3 Faură 
n. a. c., care termină, la întrevenire com
petentă și necompetentă, s’a amânată. Ce 
necesitate subversâză în astfelO de împre
jurări de acuirare a gendarmeriei?

Cu alegerea de deputată pentru si- 
nodulă eparch., ținută în Șeitină în 27 
Martie (8 Aprilie a. c.), nu mă ocupă, n’am 
fostă presență, nu am condus’o: am însă 
6ă observă, că poporulă. luândă soire, că 
candidatulă Russu Șirianulă nu e membru 
ală cărui-va sinod ă par. din întrâga metro- 
poliă, ca să nu devină obiectulG ridiculo- 
sității, ca și Nădlăcanii, n’au votata pen
tru elă.

Procederea acâsta corectă a Șeităne- 
niloră ne dă eclatantă testimoniu despre 
maturitatea loră, prin ce au isbită în toți 
aceia, cari în un le locuri au votată încre
dere unui nealegibilă.

Cu oelea publicate în Nr 15 ală „Tri
bunei” nu mă ocupă, nu voescă să provocă 
polemii; dâr adaugă totuși una și bună, 
recomanda pentru viitoră d-lui corespon
dentă alG „Tribunei” „să nu-șl bage lin
gura, unde nu-i fierbe ola” !

Moise Bocșanfi, 
protopopă.

Sciri telegrafice.
Duna-Szerdahely, 5 Februarie. Mi- 

nistrulă de justițiă Erdelyi a fostă 
alesu deputată dietală.

Oradea-mare, 5 Februarie. Baro- 
nulă Hermann Konigsivarter, care tre
cuse în 29 Ianuarie la creștinismu, 
încunosciință institutele, cari în înțe- 
lesulu testamentului tatălui seu suntu 
de a-se subvenționa cu suma de unu 
milionă, că în 29 Iunie își potă ri
dica respectivele sume.

Parisii, 5 Februarie. In minele 
dela Montan les Mines s’a întâmplată 
o esplosiune. Pănă acuma s’au scosă 
25 de morțl și 10 greu răniți. Alți 
25 de indivizi zacă încă îngropați 
sub pămentă.

Beigradiî, 5 Februarie. Radicalii, 
liberalii, dissidenții și progresiștii au 
subscrisă ună actă comună de în
voială, în urma căruia voră nisui, 
se fiă restituită constituția dela 1888, 
pentru de a-șl asigura majoritatea în 
Skupștina și voturile cu ocasiuuea 
alegeriloră de candidați designați de 
toți în înțelegere comuna. Majori
tatea acâsta cu ocasiunea deschide- 
rei Skupștinei va protesta contra 
suspendărei constituției amintite și 
va părăsi Skupștina, fără a mai lua 
parte activă la desbaterl.
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Curs'dȘfi pseței Brassvu.
Din 5 Februarie !1895,

Bancnote rom. Cump. 9.74 Vând 9.79
Argint român. Cump. 9.65 Vând. 9.70
N'&ooleon-d’orI Cump. 9.82 Vând. 9.85
Galbeni Cump. 5.85 Vând. 5.90
Ruble rusescl Cump. 132.- Vând. —
Mărci germane Cump. 60.15 Vând. —.—

Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vând. 101.75
Lire turcesol Cump. 11.15 Vând. —.—

Curstii ia busțsa din tiiena.
Din 4 Februarie 1895.

Renta ung. de aură 4% • ■ • 125.55
Renta de corone ung. 4% . . 99.30
laapr. căii. fer. ung. în aură 41/î% • 128 50

I'.npr. căii. fer. ung. în argint 4I/2°/0 103.60
Oblig, căii. fer. ung. de O3t. L emiB. 125.75 
Bonuri rurale ungare .... 98.10 
Bonuri rurale croate-alavone. . . 98.— 
fmprum. ung. ou premii .... 160 50
Leșuri pentru reg. Tisei și Segedin. 145.25 
Renta de hârtie austr.......................... 100.80
Renta de argint austr..........................100.85

Renta de aur austr..............................125.50
Loaut! din 1860 .......................... 157.—
Aoții de-ale Bănoei ung de oredit. . 502.50
Acții de ale Băncei austro-ungară . 1075.—
Acții de-le Băncei austr. de oredit. 414.75
NapoleondorI......................... . 9.86

PropriM: ®r. Aiwel E^ureșiisîiraw. 
RedactorD woiisallilll: Gregoriu JVfaioru.

mai nainte numit „PILULELE UNIVERSALE" ale lui

B H O r Z Pț
merită cu totu dreptulu numirea din urmă, deore-ce în faptă suntti forte multe bole, la cari aceste pilule au probată efectulu loru escelentu.

I
De mai multe decenii suntu aceste pilule lățite și puține fa nilii se voră afla 

la cari ară lipsi o miiă provisiuue din amstu medicamentă de oa-.â escelentu.
S’au recomandată și se re.jomandă de căt.ă muițl mediei aceste pilule 

medicamentă de casă, cu deosebire în contra tuturoru suferiuțeloră, -e provmu in 
urma relei mistuiri și constip>ți, precum: perturbarea în circulațiunea feriei, su
ferința de ficații, slăbirea mațelorii, colica cu vânturi, congestiunea la creeri hă nor- 
hoide (vii.-a de aură) și c. 1.

Prin prop ietatea. lorii pnrificatire de sânge au ou deosebire bu .u efectă 
asupra anemiei și asupra boleloră ce isvorâsoă din acesta, precum : gălbinare, du
reri de capii nervose ș a. m. Ajeste pilule purifloatore ele stage lucrezâ aș» ue 
ușoră, înoată nu pricina seu nici cele mai mi I :lur rl i pentru aceea Îs pdte 10- 
losi și cele mai slăbite persone, chiar și capii fără mei o temere.

Aceste piluie purificatore de sânge se prepară veritabile singurii numai în 
farmacia „zumștld. aSeMcSasaisfei4'" a iui <.
S i n g e r st r a s s e Mr. 15 la V i e n a și cos ă o cutia ou 15 p la e cr. v, a 
Uu sul ou 6 cut-i cosă S âl. 5 Ca’.ț cri mțe idu-se uetrau .aia ou ra uoucoă S. H. 
fiO Ca“. Deci se trimite suma biuilori ina nte, costă unu sută ou p luie â Ii.
Cr. muLisive francare, 2 suluri S ffl. cr.ț 3
4 11. 419 cr., 5 suluri 3 11. 319 cr., 10 suturi 

fcună sulă nu se pote espeda.
N.B. In urma lățirei loră celei tna’I, se im 

f irtne și numiri, de aceea se fane rugarea a cere 
tore <Ie sasage ale Illi s. S“ser8iofer și numai aceiea 
căroră instrucțiune pentru folosire este provăcfdă cu iscălitura I.

ca
er BeriiliarfliMP din iMe.ds Aim,
rnachu. O -rida 2 fi 60 cr., o jumătate sticlă 1 fi. 40 cr., yt de stiolă 70 cr. 

celă mai bună mijlooă în contra t.uturoră suferințelor^ rheu- 
, ma-ice: dureriloră Ja șira spinării, junghiuri, ischiasă, migrenă, 
'......................................' ’ ’ - ' ................... 20 cr.

ve-

Affl americana,
dureri nervbse de din I, dureri de capă, junghiuri la urechi etc. 1 fi. 

de Dr. Romershausen pentru întărirea și conservarea 
deiei, în flacoue originale â 2 fi. 50 cr. și 1 fi. 50 or. 

®cu, ° sti°iă 50 cr- 
Fiakerpulver în contra catarului, răgușelei 
cutiă 35 cr. ou trimiterea francată 60 or.

lllIHWIjlll 0,1 s^u sare 0 st,'c^ 70 cr.

PnTltP(l flpirPPĂÎîIPPi c’e Pserhofer, d? mulțî aul recunoscută 
jUililU uU^Uidlului mai sigură remediu oontra suferiuțeloră 

gerătură de totă lelulă, precum și spre vindecarea 
rcneloră forte învechite,1 borcană 40 cr., ou trimiterea francată 65 cr. 
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teză aceste puuie »uc diierite 
anume purifică-

suma veritabile, a 
". Fserhofer, și cari 

portă pe oapucul outiei totă aceeași iscălitură in oolore roșia.
Dintre nenumăratale scrisori, prin cari consumeuții «cestoru pilule mulțâ- 

mf’soă pentru re lobândirea sănătății după cele mai varii și grele bo.e, lusâmu de 
că orl-oine a întrebuinț-tu vdată ac steurmeze aci puține num-si, ou observarea, 

p'luie, ie recomandă mai departe.
Ho In, 30 Aprilie 1893.

Știm. D-le Pserhoier ! Binevoesoe de 
a ml trimite erășl 15 suluri din excelen
tele D Tale piluil pentru curățirea sân
gelui cu rambursă poștală. Cu acestă 
ocasie Ve aducă mulțumirile mele pentru 
efeottiiu de minune alu piluriioră D-tale.

Cu distinsă s-imă,
Franz Pavlistik, Koln, Lindentbal.

cutiă ou esceleutele Dv. Pilule punfica- 
tore de sânge, și aupa o întrebuințare 
mai îndelungată s’a vindecată.

Cu distinsa stimă, losefa Weinzettei.

Eiuheng r aber am t bei Gfiihl, 
z7 Alartie 1889.

Știm. D le ! Subsemuatulă se 
mai trimite 4 suluri uu pilulele

unii remediu es -.elentu în coutra catarului, lu sto
machal, preourn în genere în contra tuturorii sa- 

ferințeloră ce provină dela mistuirea neregulată, ună pachetă 1 fi. 

contra psi 
Esență ile < 2 
Prafuri in contra anta ai»

Hr as oho lângă Flodnic 12 Sept. 1887.
Srira. D-le! A fostă voința lui D-deu 

că pilulile D-v. au ajunsă în manile mele, 
și res uita tul Ci dela acestea îi atribui Dv. 
Mâ reoisemă iu patulu de leusiă astfelu 
încâtă nu mai puteam lucra și ași fi. si
gură deja mortă, decă nu m’ar fi scă
pată minunatele Dv. pilule. D <jeu sâ v6 
bineouvintese de mii de ori. Am cou- 
fieuța, că pilulele Dv, mâ voră fa- e de 
totu sănătdsă, așa precum a folosită și 
altora. Theresia Knific.

Wi en e r-N eostadt, 9 Dec. 1887.
Stun. D-le 1 fn numele mătușei rele 

de 60 ani îți esprimu cea mai eftldurosă 
mulțămire. Densa a suferită 5 ani de ca
tarii la stomaoă cronicii și de apă. Vieța 
i era unii chină și să credea deja de 
perdută. Prin întâmplare a căpătată o

râgă 
D-v.

Nu
a
îl< a.iev6ră foiosilore și escelente. 
potă întrelâsa. iâia ca st Ve espnmă re- 
cunoscmța mea iu privința v;-iorei aees- 

voi recomanda unde 
luturoru suferin4il°r(i' 
acești a mea mulță- 

după placă și pe cale 
Cu distinsă stimă Ignaz Hahn.

tora pilule, ți ie 
numai be va pute 
Ve autorisezu, ca 
mita se o folosiți 
publică.

Grotschdorf boi K-.hlbach, Oestr. 
Sohlesien, 8 Oct. 1888.

Știm. D-le! Vd rog a ml trimite ună 
sulă ou 6 cutii din pilu ele Dv. univer
sale purificitore de sânge. Numai minu- 
nateloră D v. pilule am să mulțămescă, 
că am scăpată de o suferință de sio- 
machu, oaie m’a chinuita 5 ani. Aceste 
pilule n’are sS ml lipsesoă nici odată și 
esprună prin acesta mulțămirea mea cea 
mai căldurosă.

Cu oea mai mare stimă, Ana Zwicki.

rpji mijlooă probată în contra umflăturei la gâtă 
_ UU. uuă flaconă 40 or cu trimiterea francată 65 cr.

i lăturile di a Praga) în contra stomacului stricată, mistuirei 
le, greutăți de tottt felulă, ună medicamentă de casă esce- 

lentă, 1 flaoonă 22 cr. 12 flacdne 2 fi.
Acostă prafă delătură asudatulă pi- 

___  i-idreloră și mirosulă neplăcută, coa- 
serveză încălțămintea și este p obată ea nestrioăcios'. 
Prețulă uuei cutii 50 cr. ou trimitere franoată 75 cr. 

njph ună medicamentă do casă forte cunosoută și esceleută 
Huli; în contra catarului, răgușelei, tusei spagmodice eto. 1 sti-la 

50 cr. 2 sticluțe dimpreună cu trimiterea franco 1 fi 50 cr. 
TI ‘ Pserhofer, de ună lungă șiră de ani recunoscută de 

111111 medici ca eelă mai bună mijlocă pentru eresuerea pârului. 
Ună horeai.ă elegantă adiustată 2 11.

de prof, Steudel, la rane din lovitură și impunsă, la totă fe- 
DlQQlPll-lllliirPTQQlfl ce re‘0 umflături învechite, ce se spargă pe-
riuUllu. Uliii UiUtllU; riodică la piciâre la degetă, la rănile și aprinderile de țițe și 

la multă alte suferințe de ai estă soiu s’a probată de multe oii. 
Unu borcană 50 cr., eu trimiterea francată 75 or.

Wirntițrn W. Bullrich. Ună medicamentă de casă esoelentu,
^lllid; contra tuturoră urmăriloră digestiunei stricate, pre

cum : durere de cap, amețelă, cârcei la stomaohă, aorelă în 
gâtă. suferințe htemoridale, oonstipațiune etc. Ună pachetă 1 fi. 

Win Dnnn medicamen'ă exce’e dă conrra dureret de capă, de măsele, reuma- 
l<lkn Ulldj tismb etc.

Afară de preparatele aoi amintite se mai află td t e specialitățile far
maceutice indigene și streine, anunțate prin fote diarele austro-ungare și la oasă, 
când unele din aceste specii nu s’ar afla iu deposită se voră procura la cerere 
promptă și ieftină

Trimiterile prin poștă se efectuâză iute, decă se trimite prețulu înainte, 
comande mai mari și cu rambursă a prețului.

fi. FSEWIIOFEK,
fai*n>t«.eia „zum golilenen fi€eiclnsapl‘el“ WIEV I., Singerstrasse Nr. fl5.

Franco se efe ituâză acele comande numai decă se trimite mai nainte și iesp. 
porto poștală, iu casulă acesta spesele poștale suntă multă mai ieftine, deeâtă la 

trimiteri cu ratnbursă.

i;

1 Mi

1

ILj

Ca veriftaSiâle simții a se privi numai acele pilule a căroru instrucțiune este pi*ove<țută cu iscălitura I. PSERSIOFEK, și cari portă 
pe eapaculu fiă-eărei cutii totu aceeași iscălitură în colore roșiă.

Susamintitele specialități se află si in Budapesta Ea farmacăstuEă I. von Te »6k, Konigsgasse 12. 545,12 - 12.

Sosirea si placam imarilora în Brașon.
dosirea trenuriloru în Brașovu:

I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulă de persone: 8 ore dimineța.
Trenulă accel.: 2 bre 9 min. după am.
Trenulu mixtă: 10 ore 25 minute sera.
Tr. exp. Română : 5 ore 07 m. dimineța.

2. Dela Buciiresci la Brașovu:

Trenulă accel: 2 ore 18 min. după am,
Trenulă mixtă : 7 ore 1 minute sera. 
'Trenulă accel.: 10 ore 37 minute sâra.
Tr. expr. Română : 10 ore 19 m. sera.

3. Dela Zernesci la Brașovă.

Trenulă mixtă : 7 ore 36 min. dimineța. 
Trenulă mixtă: 1 6ră 44 min. după am1 
Trenulă mixtă: 0 dre 00 min. sera.

Dela Brașovă la Ch.-Oșorheiu.
Trenulă de persâne : 3 ore 10 după am.
Trenulă mixtă: 8 ore 50 minute diinin.
Trenulă mixtă : 4 ore 50 min. dimin.

Plecarea trenuriloriî din Bras.
I, Dela Brașovd la Pesta

Trenulă mixtă: 5 ore 8 min. diminbța. 
Trenulă accel.: 2 ore 45 min. după am. 
'Trenulă de persone: 7 ore 43 min. sera. 
Tr. expr. Român: 10 6re 26 min. sera.

2. Dela Brașovu la Buouresci:

Trenulă accel.: 4 ore 59 minute dimin.
Trenulu mixtă: 11 ore înainte de ametjl. 
Trenulă accel.: 2 dre 19 min. după am, 
Tr. expr. Română5 dre 14 m. dimin.

3. Dela Brașovu la Zernesci:

Trenulă mixtă: 8 dre 35 min. dimineța. 
n „ 4 „ 55 m. după am.

Trenulă mixtă: 0 ore 00 min. sera.
4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașovă.

Trenulă mixtă: 8 dre 19 min. dimin.
Trenulă de persone: 1 oră 51 m. d, am 
Trenulă mixtă : 7 ore 20 min. sera.

A V I S U !
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potfî face și reînoi 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-oărei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiescCi 

ca espedarea sb li-se facă după stilulu nou.
Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa lă

muriți! și să arate și posta ultimă. Admmlstraț. „Saz. Trans.“

(mserțhmî și reclame)
Suntu a se adresa subscrise, 

administration!. 0n casuM gsu» 
bEâcăriă unui anunciu mai muit 
de odată se face scădementu, 
care cresce cu câtu pubBicarea 
se face mai de multelor!.

Administrațiunea 
„GAZETEI TRANSILVANEI."

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei 
ă. 5 cr. se potu cumpera în 

librăria Nîcolae Ciurcu și m 
tutungeria I. Gross.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


