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Disciplinarea, preoților naționaliști.
Brașov, 12 Aprilie v. 1895.

Dela Sibiiu ne sosesce o scire 
de fatală gravitate pentru noi.

Ministrul de culte unguresc a 
dat poruncă, ca protopopul Nicolae 
Cristea, care ca membru al comite
tului partidei nostre naționale a fost 
condamnat în procesul Memorandu
lui, se fia disciplinat de cătră su
periorii sei și oprit de a mai face 
politică.

Cumcă ministrul unguresc a fost 
capabil de a da un asemenea or
din monstruos, nu ne surprinde, ceea 
ce înse trebue se ne consterneze în 
adevăratul sens al cuvântului, este 
graba cea mare, cu care Metropoli- 
tul și Consistoriul s’au supus porun- 
cei ministeriale față c’un bărbat de 
un caracter integru și nepătat, încă
runțit în luptele nbstre pentru egala 
îndreptățire națională.

D-l Nicolae Cristea abia sosit 
din Vaț, unde și-a suferit osânda cu 
aceeași bărbățiă, ce a dovedit’o și 
în decursul procesului Memorandului, 
nemângăiat și din causa pierderei 
fiului seu, a primit cea mai grea lo
vitură, ce putea fi dată unui bărbat 
sîrguincios și sincer naționalist, care 
în totă viața sa a stăruit cu cre
dință și cu dreptate pentru binele 
și înaintarea națiunei și a bisericei 
sale, verjendu-se ast-fel dojenit și 
oprit în esercitarea dreptului seu de 
cetățen și de Român, chiar prin in
termediul superiorității sale biseri 
cescT.

înțelegem, că guvernul ungu
resc, care nu mai respectă nici drep
tate, nici echitate, nici lege, nici 
constituția, când e vorba de a lovi 
în naționalismul românesc, a cerut 
dela archiereii noștri disciplinarea 
preoților români naționaliști, dâră 
nu înțelegem cum numai s’au și pu
tut gândi Metropolitul și Consisto
rul din Sibiiu de a ceda într’o ast

fel de cestiune, care nu mai este 
cestiunea d-lui Cristea, ci este o ces
tiune de libertate cetățănâscă, la care 
nu pot renuuța nici un moment 
preoții noștri fără de a submina în
săși organisația și esistența bisericei.

Unde am ajunge, decă am ad
mite ca preoților noștri se li se in
terred pe cale hierarchică de a-’și 
esercita dreptul lor constituțional și 
legal, ocupându-se ca ori și care alt 
cetățân de afacerile publice politice? 
Ce sens ar mai ave biserica națio
nală românescă, decă preoților în 
funcțiune nu le-ar mai fi permis a 
se interesa de sârtea, de năcazurile 
și de luptele politice ale națiunei 
lor, și decă spre rușinea vecului ar 
fi supuși unui regim polițienesc de 
control în ale politicei?

Deră și în cașul special al d-lui 
Cristea nu ne putem destul mira 
cum nu s’au cutremurat membrii 
Consistoriului dinaintea unui astfel 
de pas.

Bine, că omul a fost condam
nat, deră a fost condamnat pentru 
delict politic și după ce și-a făcut 
pedepsa, este eo ipso, reintegrat în 
totă libertatea și în tote drepturile 
sale cetățenesc!, pe cari sentința nu 
i le a atins. Cum vin deră al regle
menta și a-i face a doua sentința și 
pe ce temeiu?

Nu cumva Consistoriul ar voi 
se’l pedepsescă pentru că dânsul, 
Nicolae Cristea, a fost unul din acei 
bărbați, cari la 1881 au dat un 
esemplu din cele mai frumose de 
solidaritate, care n’a umblat cu vicle
șug în lupta politică și care s’a dis
tins prin curățenia vieții sale private, 
prin aceea că a fost și a rămas cu 
mânile curate?

In cursul anilor, de când încă 
d-sa era Redactor la „Telegraful 
Român“, organulnostru a venit adese
ori în conflict cu vederile sale, înse 
n’a esitat pentru aceea nicl-odată și 

nu esiteză de a recunosce pe deplin 
virtuțile sale cetățenesc!.

Ei bine, și unui asemenea băr
bat se i se dea o lovitură atât de 
grea, și de ce? Pentru-că o pretinde 
d-l Wlassics?

Ministrul, guvernul pote să pre
tindă ce vor voi, deră nu va pută 
nicl-odată un sinod, o biserică ro
mânescă se satisfacă unei cereri, 
prin care nu numai s’ar călca cele 
mai înalte principii ale constituțio
nalismului și ale legalității, der s’ar 
submina însă-ș! dreptul, pe care se 
întemeiâză esistența ei.

Ministrul și guvernul pot să nu 
mai asemneze asesorului consistorial 
Cristea salarul din ajutorul de stat, 
deră națiunea și biserica nu-1 pâte 
alunga din sînul seu și are de îm
plinit o datoriă față cu el.

Sinodul aichidiecesan din Sibiiu 
trebue se fîă consciu de marea răs
pundere, ce o are față cu biserica 
și națiunea și se respingă Insinuarea 
de a se face complicele guvernului 
în călcarea libertății cetățănescl, tre
bue se scie, că posteritatea va ju
deca era și âmenii, când și cu cari 
s’au încercat asemenea lucruri și se 
lucreze astfel, ca se se pdtă uita li
niștit în fața verdictului ei.

Trist semn al timpurilor. Primim 
dela Sibiiu, dintr’o parte bine informată, 
următorta împărtășire: „încă înainte cu 
două săptămâni, Consistorul mitropolitan 
din Sibiiu a ținut ședință plenară, ca să 
pregătescă actele pentru sinodul archidie- 
cesan. Intre obiecte a fost și cestiunea dis
ciplinarei ordonată de ministrul de culte 
în contra d-lui asesor consistorial Nicolae 
Cristea, pentru condamnarea sa în prooe- 
sul Memorandului, căruia ministrul în mod 
volnic i-a delras salarul, înainte de a fi ju
decat prin forul bisericesc, sub motivul, că 
e salar, ce se dă din ajutorul de stat. Pu 
nendu-se în discusiune cestiunea d-lui N. 
Cristea, abia sosit din Vaț, unde șl-a su

ferit osânda de 8 luni, la propunerea perso
nală a Escelenței Sale d-lui Mitropolit Mi
ron Romanul, consistoriul a adus unanim 
sentința, ca d-lui Nicolae Cristea „s6 i-se 
dea reprobare în scris pentru-că a luat 
parte la politica militantă, ca menibrn în 
comitetul național, și tot-odată se flă pro
vocat a se absțind în viitor de ori-ce ames
tec în politică".

Cu aoâsta însă causa nu a fost încă 
terminată. Tot la propunerea Escelenței 
Sale Consistorul a hotărît să se roge de 
ministrul de culte Wlassics să asemneze 
erășl salarul detras d lui Cristea. Pănă la 
acâstă grațiă ministerială, care nici când 
nu va urma din partea cabinetului Banfî’y, 
d-l N. Cristea rămâne fără de salar, avisat 
numai la mijldcele sale proprii11.

CRONICA POLITICĂ.
— 12 (24) Aprilie.

La soirea „Corespondenței ungareu des
pre înființarea mareșal atul ui de curte un
gar, diarul vienes „Neue Freie l'resse11 cjice, 
că soirea, așa cum se comunică, nu cores
punde adevărului. Deja cu ocasiunea recu- 
noscerei dualismului și față cu ourtea, ceea 
ce a esoperat ministrul-președinte de mai 
înainte, Dr. Wekerle, s’a luat în vedere și 
înființarea unui mareșalat de curte ungar, 
a cărui chemare să fiă de-a forma un punct 
central de întrunire pentru aristocrația ma
ghiară. Despre înființarea unui mareșalat 
de curte însă, care ar ave să represinte în 
mod juridic curtea, nu a fost niol-odată 
vorbă.

❖

Cum am amintit, pe lângă organele, 
cari vor ave să pârte matriculele do stat, 
se vor înființa și posturi de inspectori ma
triculant, cari, după cum dice „Pești Nir- 
lap“, mai ales la începutul nouei institu- 
țiunl vor fi chiămațl să facă servicii prac
tice, precum: să instrueze personalul, să-1 
deprindă la o activitate sistematică, să dea 
diferite deslușiri etc. Numărul acestor in
spectori matricularl nu va trece peste două- 
deci. Tot-odată anunță numitul (jiar, că de 
present în Budapesta se află în lucrare la 
oompactorl de cărți £0.000 esemplare de 
broșuri matriculare.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.11

La o moșia depărtată.
(Fine.)

într’o di ședeam în foișorul din gră
dină, răsfoind printr’o carte de a lui Plato. 
Amicul fidel îșl da tdtă silința să mă țină 
legat, der înzadar, cartea îmi lunecă din 
mâni. Cu oapul plecat mă cufundai în tot 
feliul de visuri. In scurt timp voiu părăsi 
moșia... Mă bucuram, și totuși inima îmi 
era atât de tristă. Simții, că’ml lăcrimâză 
ochii.

Ridicai oapul — înaintea mea stetea 
domna. Iute luai de jos pe Plato. Voiam 
să mă depărtez, der ea mi-se puse în cale, 
mă luă de mână și se uită la mine — chiar 
așa ca odinidră — da, aprâpe chiar așa ca 
odiniâră...

Apoi se așetjâ lângă mine.
— „In curând ne vei părăsi, ea

suspinând.
Ce să-i răspund?
— „Și vei fi fericit11, continuă ea. „Vi

surile și dorințele d-tale se vor împlini, te 
vei căsători, și încă vei lua de soție o fată 
avută...“

Mânios sării drept în sus.
— „Nu, eu nu-mi vend trupul și su

fletul pentru prețul aurului!“ strigai eu 
sălbatic.

— „En nu mai spune, visătorule11, 
răspunse ea. „Numai nu vorbi cu atâta 
amărăciune. încă nici nu sci, ce e viața. 
Ești tot același fantast, ca odinioră — scii: 
atunci....’1

Mai pe nesciute mă așeejai lângă ea.
— „Da — atunci'1 — murmurai eu.
— „Iți aduci aminte11, continuă ea în- 

cetinel, cu ochii plecați, „cum ședeai lângă 
mine. îmi luai mâna mea într’a d-tale și 
te alipeai de mine11.

—• „Și-ți juram amor etern11, adausei 
eu, „și te sărutam cu atâta drag, și d-ta —u

— „Eram fericită11.
— „Da, și îmi jurai—11
— „Iubire — “ șopti domna, plecân- 

du-se spre mine, așa încât părul ei de mă
tase mai că’ml atingea obrajii.

— „Iubire, — da — însă ai tradat’o11, 
flisei eu cu durere.

Ea suspina. Capul ei se odihnea pe 
peptul meu — o, chiar așa de cu drag ca 
— atuncea. Apoi sări în sus și ochii ei, 

ochii ei cei mari și frumoși, priviau dureros 
spre mine.

— „Pentru ce mă condamni?11 mă în
trebă ea tremurând.

— „Nu eu, faptul d-tale o face!“ 
răspunsei rece.

— „Der te ai gândit ore, oă ce m’a 
putut duoe la acest pas?u mă întrebă ea, 
și o lacrimă îi curgea peste față, ca și un 
mărgăritar de rouă pe potirul unei flori.

Tremuram ; mâna ei zăcea într’a mea.
— „Te-am iubit atât de mult — dâr 

viața — o, viața !u (fise ea cu pasiune. „Nu 
scii, câte a trebuit să sufer! Tatăl meu a 
căcjut în miseriă, am ajuns în lipsă, la care 
noi nu eram deprinși, și, vai, cât de rea 
e -

— „Da, forte rea11.
— „Era neîncungiurat de lipsă o 

j ertfă!11
— „Și se’nțelege, d-ta te-ai jertfit!11 

Vocea mea era aspră, aprope ironică.
— „Da1, șopti ea alipindu-se strîns 

de mine.
— „Și totuși nu m’ai aflat vrednic 

nici măcar să mă încunosciințezl despre 
acâsta. Ași fi făcut tot ce-mi stă în putere11.

— „Pentru ce să te supăr?11

— „Și pănă la cel din urmă moment 
îmi scrieai cu atâta drag, ca și când în 
adevăr m’ai fi iubit, ca și când ai fi fost 
destinată numai pentru mine, dâr numai 
pentru mina11.

— „N’am mințit.11
Uitai totă durerea, uitai oă femeia 

acâsta m’a înșelat și — o sărutai ou pasi
une pe frunte...

— „Acum dâr ești ârășl a mea, Aniță, 
a mea pentru totdeuna!“

~ „Da!11
— „Se fugim de aci, să fugim în 

grabă!“
Domna se liberă din brațele mele și 

rise ou hohot.
— „Visătorului11 strigă ea, grăbind 

afară din foișor.
Meditând și bătându-ml capul meresei 

ou amicul meu Plato în odaia mea. Aci 
oăcjui pe pat și începui a plânge amar. 
„Visătorule !“ îmi suna în urechi „Visătorule, 
visătorule!“ îmi șoptea vântul, ce întră 
prin ferâstra deschisă în odăița mea.

Apoi mersei la oină. Domna era forte 
palidă; d-l Wurm părea, oă more de îngri- 
jat. Ea îl liniști însă și începu a rîde și 
a glumi mai mult, oa ori și când.
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Cunoscutul filoromân, d-1 de Guberna- 
tis, a fost ales ca membru deondre al Aca
demiei Române la propunerea d-lui V. A. 
Urechiă. In răspunsul său de mulțămire d-1 
Gubernatis vorbind de Unguri și de ces- 
tiunea română îșl esprimă regretele pen
tru atacurile nedrepte cu cari l’a gratificat 
pressa jidano-maghiară din Budapesta pen
tru sorisorea sa de aderentă cu oare a con
lucrat la „Vocile latine“. De Gubernaiis de
plânge șovinismul maghiar, care a împins 
pe unguri pe căile cele mai rătăcite. Tre
când la Români arată, că cestiunea transil
vană e atât de mare, de dreptă, de sfântă, 
înoât din momentul, ce a ounoscut'o, n’a 
putut să nu dea un strigăt de alarmă au- 
cjend suferinț.ele fraților săi latini dela Car- 
pațl, strigăt, care nu va înoeta pănă când 
dreptatea nu va triumfa asupra despotis
mului...

*
Conform unei depeșe din Hiroshima, 

tractatul de pace între China și Japonia 
s’a ratificat Sâmbăta trecută, țfiarul engles 
„Standard*  anunță din Petersburg, că gu
vernul engles a făcut cunoscut Rusiei, că 
ea nu vede nici un motiv de amestec în 
cestiuuile chineze-japonese; din contră Ru
sia a stors Germaniei și Franciei promisiu
nea, oa aceste state să subscrie un protest 
al Rusiei contra tractatului de pace. Tot 
în înțelesul acesta soriu și cjiarele „Kolnische 
ZtgP și „Tempsu. Din contră '-'Biroul, Reuter*  
află, că guvernul japones încă n’are nici o 
scire despre o acțiune comună a puterilor, 
privitore la tractatul de pace, și peste tot 
în Yokohama toți sunt de părere, că în Eu
ropa domnesc neînțelegeri față cu aminti
tul tractat.

*) 0 vom reproduce pe larg în nu
mărul de Duminecă.

când însă sosesc obosit acasă, nu mă aștâp 
tă nimic plăcut. Mioa profesoră nu mă în
tâmpină, — ci numai vechiul meu amic 
Plato mă așcdptă pe sofă. Masa rnl-e acope
rită de praf și pe ea zac foliante și o gră
madă de hârtii.

Adese-orI îmi repet, că nu mă mai 
gândeso la moșia lui Wurm, că traiul meu 
din acel timp a fost nnmai un vis, un vis 
urît. Nu întreb nicl-odată de „domnau, nu 
mai vrău să gândesc la ea. Mai deunăcji 
aucjii, că e fdrte fericită și forte veselă, 
aprdpe fără margini, că deja a avut o 
mulțime de aventuri picante, că prinde în 
mrejele ei tineri neesperțl, se jocă cu ei, 
chiar așa cum face și paianginul de pe 
plafondul odăii mele cu musculițele proste. 
Se cjice, că e forte frumdsă. Forte fru- 
mosă! —

O văd înaintea mea: ochiul ei arză
tor, părul bogat și negru, și surisul ei, un 
suris fermecător și seducător... După finirea 
prelegerei pășeso în odăița mea — un su- 
rîs dulce mă întâmpină, iau în brațe pe 
scumpa mea Aniță și o sărut cu ardore....

Un vis nebun ! —
V. S.

*
După cum anunță cjiarul francos „Gau- 

loisa, președintele Statelor Unite din Ame
rica va face la tdmnă o visită ofioială 
Franciei, care visită se cfio®, că va ave 
mare însămnătate politică și comercială. 
Riarele oficiale francese însă desmint acestă 
scire.

Deschiderea Sinodelor 'bisericesc! ro
mâne gr. or.

Duminecă în 9 (21) Aprilie s’au 
deschis cu solemnitatea obicinuită 
Sinbdele bisericesc! din Sibiiu, Arad 
și Caransebeș.

Sesiunea Sinodului ordinar al 
Archidiecesei gr. or. a Transilvaniei 
a fost deschisă în sala cea mare a 
Seminarului Andreian din Sibiiu, de 
cătră Exelența Sa Metropolitul Mi
ron Romanul prin următorul discurs:

Preastimațl Domni, Iubiți frați, iubiți 
fii sufletești! Sinodul nostru arohidiecesan 
în decursul celor 20 de ani, cari să împli
nesc chiar aoum de când am fericirea de 
a-1 oonduoe, mi-a făcut tot-dâuna plăoerea 
oa să esperiez, că cuvintele ce ’i le adre

— „Cochetă! Nimic alta, decât o 
cochetă rece, speculantă și fără suflet !u

Nu putui durrni întrâgă noptea. Mă 
apucă un dispreț față ou femeia trădătore, 
și totuși nu o puteam urî....

— „De sigur ai studiat multu cu 
aoeste cuvinte mă întâmpină domna a doua 
<ji dimineța. „Amioii d-tale morțl îtl aprind 
în piept pasiuni rele și îți răpesc somnul. 
Feresce-te de acești filosofi morțl te 
păzește de ei ca de nisce visuri nefolosi- 
tore, ca și de iubita, care nu mai pote 
trăi pentru d-ta.u

Apoi îmi întdrse repede spatele, der 
eu totuși zării o lacrimă în ochii ei.

Cine putea să înțelâgă pe acestă femeiă!
— „Da, mă păzăsc de acâstă iubire, 

căci — o desprețuesc!“ chsei eu resolut.
Ea ârășl rîse așa tare și sarcastic.
— „Nu crede acâsta“, îmi contradise 

ea, amemnțându-me cu degetul. „Te înșeli 
pe d-ta însuți! Un astfel de dispreț merge 
mână ’n mână cu iubirea. Și cu tote că 
clici: „te desprețuesc!“ — totuși iubescl...“

0, ea avea dreptate, — avea drep
tate !

O desprețuesc, pe femeia necredin- 
ciosă, care a călcat în picidre cele mai 

sez mai ales la deschiderea sesiunilor, le 
petreoe cu atențiune și pune în drâptă cum
pănă valorea lor.

De astădată n’am să Vă grăeso multe 
■ la deschiderea sesiunei; starea sănătății 

mele mult scăpătată îmi impune să mă măr
ginesc la puține cuvinte; Vă rog să le as
cultați, pentru-oă voiu înoungiura fra9ele 
gole și voiu atinge numai o cestiune, a că
reia pond și însămnătate să o judecați Dom
niile Vbstre înși-vă.

Eu adecă, în deoursul timpului, de când 
sunt ohiămat să stau în fruntea archidie
cesei nostre, m’am desbrăcat de multe ilu- 
siunl, ce mi-le făceam în etatea mai vigu- 
rosă, contând la o însuflețire generală și 
durabilă pentru interesele bisericescl, și în 
cele din urmă am aflat, că instituțiunile 
nostre bisericescl create prin statutul orga
nic n’au produs resultatele, cari le-au avut 
în vedere întemeiătorii lor, oă adecă bise
rica nostră ortodoxă națională să se con
solideze și întărăscă prin participarea în 
măsură mare a elementului clerical și lu
men la diregerea afacerilor bisericescl.

Am reflectat și altă-dată la răul, ce 
se înouibă în sînul sântei ndstre biseriol, 
parte sub specia de indiferentism cătră 
interesele acesteia, parte ca spirit de par
tidă. Trebue să revin la acesta și trebue 
acum să mă adresez cătră Domniile Vdstre 
cu întrebarea: Ore n’ațl observat, că legă
turile interne de credință și de disciplină, 
cari au fost tăria și tot-odată mândria nos
tră, astădl sunt slăbite în măsură mare mai 
ales prin o răcelă față ou ortodoosia și prin 
o cochetare cu alte elemente, a căror che
mare din capul locului a fost și este : slă
birea și în fine totala suprimare a sântei 
nostre biserici?

Nu voiesc să ilustrez cu detaiurl si- 
tuațiunea tristă, în care e împinsă sânta 
nostră biserioă prin indiferentismul religio- 
nar și prin interesele de partidă; nu o fac 
acâsta, pentru-că făcendu-o, ar trebui să vă 
pun înaintea ochilor: cum ale nostre sunt 
hulite chiar de ai noștri; cum ale altora 
sunt cruțate și chiar lăudate chiar de ai 
noștri; cum spiritul de partidă se lățesce 
și nutresce în biserică cu tote relele lui, în 
cât de escmplu abia se mai întâmplă în bi
serică câte-o alegere, oare să nu lase după 
sine urme de amărăciuni și — ca să nu 
ating mai multe — cum unii omeni, profe
sați de aderenți ai bisericei ortodoxe, ba 
chiar și corporațiunl de ale ndstre, susțin 
un fel de emulare întru a veni în ajutorul 
altor biserici, pe când la noi neajunsurile 
materiale în scopuri bisericescl și culturale 
rărnân în mare parte desconsiderate chiar 
de ai noștri.

Am ajuns să vedem interesele de 
oonservare și de întărire ale bisericii nos- 
tre naționale călcate și în viața publică 
cetățenâscă; și cum să putem susține pen
tru ele o luptă cu prospecte de suocese, 
pe când noi între noi în loc de a fi con

sfinte sentimente ale mele, care m’a arun
cat în noptea nâgră a unei existențe sin
gure și părăsite, care m’a înșelat, și care, 
în fine, și-a bătut și joc de iubirea mea, 
— da o desprețuesc, și totuși trebue s’o iu
besc, s’o iubesc nespus de mult, cu ardore, 
s’o iubesc mai mult ca mai ’nainte, din (fi 
în di mai cu pasiune....

Era acum mare veseliă pe moșia nos
tră. O petrecere urma după alta. Făceam 
visite pe la cei din împrejurime, aveam în 
fiă-care 41 număroșl dspețl, și în șalele 
cele liniștite de pe moșiă se audia acum 
numai cântec și dans, cari durau pănă 
târdiu noptea. Adese-orI donam timpul de 
mai ’nainte, trecut, care odinioră mi-se 
părea atât de nesuferibil și uricios; adese
ori doriam, ca erășl să ședă față ’n față 
cu mine la mesă decedata dornnă Wurm 
și ași fi ascultat bucuros plânsorile ei ne
contenite asupra migrenei....

Inoă înainte de termin părăsii moșia. 
Mă esoasai, că sunt bolnav, și nu minții, 
căci în adevăr eram bolnav. In conținu 
eram grozav de iritat și mi-se părea, că 
trebue să mor...

Acum sunt profesor și țin cu predi
lecția prelegeri asupra timpurilor trecute; 

solidați, și prin consolidare tari pentru 
lupte, suntem divisațl, în mare parte reol 
și indiferenți față cu oel mai bun scut al 
nostru, pe care străbunii noștri totdduna 
l’au căutat și aflat în biserioă ortodocsă?

Etă ce am avut să vă grăiesc din pre- 
sidiu, mai mult în general, la întrunirea de 
acjl a sinodului nostru arohidiecesan, spe
rând, că Domniile vostre, iubiți frați și fii 
sufletescl, nu numai veți pricepe pănă în 
profundul lor cuvintele mele și veți și oou- 
simți ou cele grăite de mine, și atât în 
consultările nostre sinodale, cât și afară de 
sinod, în diferitele referențe ale vieței so
ciale veți conluora pentru stîrpirea celor 
rele, și pentru restabilirea celor bune ; în 
caii nisuințe ale ndstre de sigur nu ne va 
lipsi ajutorul lui Dumnezeu, care l’am im
plorat acjl în sântele rituale bisericesol. Și 
acum, după tdte aceste, salutându-vă cu totă 
căldura inimei mele la aoâsta întrunire, de
clar sesiunea ordinară a sinodului archidie- 
cesan pentru anul curent desohisă.

După acesta se face constitui
rea interimală, apoi se alege biroul 
și comisiunile. In fine se presentâză 
rapbrtele generale ale Consistoriului, 
budgetul pe anul 1896 etc.

Despre decursul acestor ședințe, 
precum și a celor următbre, vom ra
porta mai pe larg.

*
Din Arad primim următorul ra

port despre prima cji de deschidere 
a. Sinodului:

Arad, în 9 (21) Aprilie 1895.
Astăc)I s’a deschis Sinodul eparchial 

al dicesei Aradului de Prea S. Sa domnul 
Episcop diecesan loan Mețianu.

începutul s’a făcut ca tot dăuna ou 
chemarea Duhului sânt, pontificând cu mare 
asistență Prea Sânția Sa Episoopul diece
san. Era împodobită biserica prin presența 
deputaților sinodali si a unui public dis
tins. Imposant se făcea serviciul divin și 
prin distinsele prestațiunl ale corului vo
cal condus de profesorul de cant al semi- 
nariului, diaconul Valerie Magdu.

La 12 ore toți deputății s’au presen- 
tat în sala cea mare a seminariului, aștep
tând sosirea Prea Sânției Sale,

Intre urări de „Să trăâscă“ Prea S. Sa 
ooupâ scaunul presidial și rostesoe cuvân
tarea de deschidere:

Iu vorbirea sa*)  P. S. S. părintele 
Episcop loan Mețianu amintesce, că la 
acest sinod se împlinesc 20 de ani, de 
când se află în fruntea acestei eparchii. De 
aceea se simte îndemnat a face o dare de 
sâmă asupra lucrărilor săvîrșite în acest 
restimp. De ore-ce însă la acest sinod se 
împlinesc și 25 de ani dela recâștigarea 
sinodalității bisericei, amintesce cu recunos- 
cință numele fericitului Andrei br. de 

Șaguna, prin a oăruia stăruință s’a esoperat 
străvechiul drept de sinodalitate al bisericei. 
înșiră apoi luptele mai însămnate purtate 
dela 1875 înedee contra diferitelor atacuri 
asupra învățământului, a dreptului de au- 
tonomiă și a bisericelor; face o asămănare 
între starea înapoiată, în care se afla die- 
cesa în 1875 față cu timpul de afil, înși
rând progresele realisate pe tdte terenele, 
fondurile întemeiate, bunurile câștigate dela 
1875 înedee, cari pe lângă totă vitregitatea 
timpurilor, constată o înaintare cât se pote 
de îmbucurătore. P. S. Sa termină cjiceod, 
că astâcjl, oa nicl-odată, ni-se impune tutu
ror marea datorință la oonlucrarea cu toții 
la ocrotirea bisericei străbune și a întări între 
noi și între ceialalți ai noștri legătura dra
gostei evangelice, făcându-ne toți apostoli 
binevestitorl prin fapte și ouvinte ai con
servării și desvoltărei simțului religios în 
clerul și poporul nostru.

Impresionați în mod prea plăcut de 
cuprinsul acestei cuvântări bogată în în- 
șirarea de fapte, se face propunerea, ca 
vorb'rea să se trecă la protocol în întreg 
cuprinsul său, dră pentru aprețiarea ei să 
se transpună tot-de-odată unei comisiunl 
speoiale, care să proiecteze un resunet la 
acâstă iconă a unei activități de 20 de ani 
destul de spornice.

S’au presentat apoi raportele consis- 
toriilor plenare precum și cele ale diver
selor Senate consistoriale din Arad și 
Oradea-Mare, precum și alte diverse peti- 
țiunl și propuneri, cari tdte s’au avisat 
spre resolvare diverselor comisiunl Si
nodale.

Cu acâsta prima ședință a sesiunei a 
2 a din periodul al IX lea sinodal s’a în
cheiat, anunțându-se procsima ședință pe 
10/22 Aprilie 1895 la 4 ore p. m.

*
Sinodul diecesei Caransebeșului 

a fost deschis în aceeași cji printr’o 
cuvântare a P. S Sale Episcopului 
Nicolae Popea, care în vii color! a 
arătat starea bisericei după sancțio
narea legilor bisericescl și relele ur
mai I, ce pot să resulte din aceste 
legi pentru biserică și pentru popo
rul nostru. îndemnă apoi pe mem
bri clerului și ai poporului, ca se 
prevină aceste urmări și se le îm
piedece de cu bună vreme.

SinOdele au decis a se trimite 
Consistoriului din Cernăuți câte-o 
adresă de condolență din incidentul 
morții marelui Archiereu Morariu- 
Andrievici.

— 12 (24) Aprilie.

Le scot ochii. In Giula din comita
tul Bichiș se află și o scolă română pe care 
stă atârnată o tablă cu inscripția nScola 
română*.  Acâstă insoripțiă e nesuferită îna
intea împintenaților .unguri, și funcționarul 
comitatens Olâh Gyorgy a făcut propunerea, 
ca acestă insoripțiă „tendențidsă“ să n’o 
mai sufereț!) un oraș curat maghiar; er 
ddcă alt-cum nu se pote, să-o delature pe 
calea autorităților. Comitatul, dice „Ma- 
gyarorszâg“, va provoca pe episcopul Me
țianu dela Arad să ia grabnioe disposițiunl, 
ca tabla cu inscripția să fiă delăturată, er 
dâcă el nu va voi, atunci primarul din 
Giula are împuternicire, ca s’o depărteze. 
— Câtă ură drăcâscă, câtă lipsă de cul
tură la nisce omeni, cari se pretind civi- 
lisațl. Suntem ourioșl a vedâ, ce se va alege 
din acestă afacere și mai ales, ce atitudine 
va observa P. S. Sa Episcopul Mețianu.

—o —
Legea minelor în Camera română. 

Alaltăieri a început în camera română dis- 
cusiunea generală asupra legei minelor. Au 
vorbit în acestă ședință d-1 colonel Rozno- 
vămi în contra luării în considerația a pro
iectului de lege; asemenea d-1 Anastasie 
Stolojan, care nu și a terminat discursul 
în acea eh-

— o—-
Prințul Ferdinand, moștenitorul tro

nului român, a fost numit pe cjiua de 8 
Aprilie o. comandant al regimentului 4 de 
roșiori, în locul d-lui colonel Cartescu, per-
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mutat. —Alaltăerl la 9’/4 a. m. prinsul Ferdi
nand s’a dus călare la casarma Malmaison, 
unde i-s’a dat, în fața M. S. regelui și a 
A. S. R. prințesa Maria, comanda reg. 4 
de roșiori.

—o —
Comasare în Reșnov. In $iua de 2 

Mai st. n. a. c. se va faoe în Reșnov 
alegerea inginerului de comasațiă și se 
va stabili preliminarul cheltuelilor coma- 
sațiunei.

—o—
Fondul pentru pensionarea (Jiariști- 

lor maghiari consta la finea anului trecut 
din 512,627 fi. Incassările în anul trecut 
au fost 55,220 fi., în care sumă sunt a se 
socoti și diferitele fundațiunl și donațiunl, 
ce s’au făcut în cursul anului și cari se 
evaluâză la 16,824 fl. In present pensiunea 
unei văduve de cjiarist este asigurată ou 
fiOO fi. anual, âr pentru orfani câte 240 fi. 
După ce fondul se va mai mări, pensiunea 
unui membru se va uroa la 1500 fi. anual.

Romania, ca mântuitârea armatei 
rusescl.

(Fine).

Acum să privim a doua eventualitate: 
adecă, dâcă România, în sensul tractatului 
dela Paris, conformându-se obligamentelor 
sale de vasală, și-ar fi întors armele nu în 
contra Portei, ci în contra Rusiei... Cum 
ar fi operat armatele rusescl, dâcă îndată 
la Prut ar fi aflat înaintea lor armatele 
unite turoescl și române ? Presupunând, că 
Rusiei i-ar fi succes să le alunge de-acolo, 
atunci ea nu pe pământul tovarășei sale 
de arme, în liniște și în siguranță, ci în 
țâră inimică ar fi putut progresa numai 
pas de pas, și pe lângă acâsta, puterea ei 
armată, în urma alipirei oștilor române la 
cele turcesol, ar fi fost cu A parte mai 
mică, âr a Turcilor tot ou atâta mai mare.

In oașul acesta tote încordările Rusiei 
ar fi fost zadarnice, ftră succes și s’ar fi 
redus la o deșertă încercare, căci România 
operând împreună cu Turoia, abia se pote 
admite, ca armatele Țarului să fi putut stră
bate măcar peste Prut.

Că însăși comanda supremă rusâscă 
presupunea acâstă eventualitate și că se 
ocupa c’o ofensivă a Turcilor, se vede din 
împrejurarea, că înainte de a câștiga alianța 
României, în tomna anului 1876, a pus în 
stare de apărare țărmurii rîului Bug, pro- 
vă<jendu-le cu forturi și cu tunuri grele.

Ast-fel esaminând așa-dâră evenimen
tele, cum au deours unul din altul, ajungem 
la justificata conclusiune, că în al doilea 
răsboi al „Oestiunei Orientului1' numai 
principatul României, cu mica lui armată 
desprețnită, și hulită, și prin vitejiile și jert
fele acesteia a putut fi delăturată catas
trofa, oe amenința pe colosul dela Nord.

Deși Rusia era oonscie, oă România 
este acea piatră unghiulară, în jurul cărei 
se învârt sorții răsboiului, totuși în decur
sul acestuia, oa și la sfirșitul lui, a avut o 
atitudine, care a vătămat adânc consciința 
de sine a fiă-cărui Român și care n’a fost 
acomodată decât la aceea, ca să presante 
pe aliatul său de arme în fața lumei, nu 
ca pe-un stat absolut independent, ci ca 
pe o provincie întregitore a ei. Cel puțin 
acâsta se pâte vede din împrejurarea, că 
deși în virtutea convenției prealabile dintre 
Rusia și România, armatei române i-se ga
ranta cero de activitate independent, totuși 
când Rușii și-au pus piciorul în România 
— contra protestărei regelui Carol și căl
când convenția — armata română a fost 
declarată de subordinată armatelor rusescl 
conduse de marele duoe Nicolae...

Dâr cu tote acestea, armata română 
,a fost la locul ei, ea și-a făcut datoria...

Că cu ce succes tînăra armată română 
a făcut esamenul practic din sciințele bellice 
moderne, și că ce a moștenit ea din sân
gele și vitejia vechilor Romani, pe noi Ma
ghiarii ne interesâză numai întru cât noi, 
ca popor răsboinic, tot-deuna ne bucurăm, 
decă vedem vitejia și eroismul unui popor, 
mai ales atunci, când acest popor ne este 
vecin și interesele lui sunt identice cu in
teresele nostre...

„Atentatul dela Bocsig“.
Procesul ie calumniare contra „Magyar Hirlap".

(După notițele luate la pertractare)
(Urmare).

Cine-s autorii ?
Se începe cestiunea autorilor. Acusații 

unul câte unul ies din banca lor și pășesc 
în mijlocul salei dinaintea președintelui. 
Cel dintâiu este Horvâth Gyula.

Presidentul: — D-ta ai scris articolul 
acesta? (Ii presintă numărul ’cu prim-arti- 
colul Nem tărtdn scmmit.

— Eu și primesc totă responsabilitatea.
— Aici e manuscriptul aflat în decur

sul ceroetării; uită-te la el și convinge-te, 
dâcă e scrisorea D-tale ?

— (Se uită la manusoript).
Da, e manuscriptul meu propriu... 
Asemenea și Dr. Kohn David recu- 

nosce, că articolul-raport din același număr 
l’a scris el.

Dr. Stefan Fop: Sub-titulele d-tale-ai 
scris din propria voință, sâu așa te-a în
drumat redactorul?

— D-l redactor mi a dat o telegramă 
ca să o prelucru, dâr cât despre titulatu- 
rele subalterne, nu mi-a dat îndrumări.

Nagy Dezso (jurat). Corespunde rapor
tul scris de D-ta conținutului telegramei?

— Corespunde.
Urmâză Mărkus Miksa, care la între

bările președintelui asemenea recunosce 
de al său artioolul-raport din numărul dela 
18 Septemvre și întitulat „A bokszegi me- 
rânylâ".

Nagy Dezso (jurat): D-ta ai fost es- 
mis, ca raportor, la fața locului ?

- Da!
— Și unde ai scris articolul inorimi- 

nat, în Boksig, sâu în redacțiuue ?
— In redaoțiune.
Fenyo Săndor încă recunosce de al său 

articolul din nrul dela 19 Septemvre. (A 
meghiusult merânylet).

Președintele: D-ța ești aousat și ca au
tor al artioolului, pe care l’a scris d-l Kohn.

PrimescI responsabilitatea și pentru 
acela ?

— Nu numai că primesc, dâră pro
prie eu sunt și autorul articolului. Dr. Kohn 
n’a făcut altceva decât a eseoutat voința 
mea, fiind-că a soris după îndrumările și 
informațiunile date de mine.

— Dar d-l Kohn a 4* a> că a fost pro
priu al lui ?

Propria al lui nu a putut fi nici din 
causă, că nu era vorbă ide vr’o aprețiare, 
ci d prelucrarea unor informațiunl. Eu i-am 
r( u.-n să fiă tonni raportului și apoi 
am mai I ort și unele corecturi, prin ur
mare eu s int autorul.

Presideniul: (chiama și pe Dr. Kohn 
înainte) D-ta ai cjis, că articolul l’ai scris 
d-ta singur; aoum d. Fenyo vrâ să-l iee 
întreg asupra sa.

Kohn: Răspunsul meu de mai înainte 
se referea la sub-titule, încolo d-l Fenyo 
are tot dreptul. (Murmur).

Dr. llobitsek: (apărătorul, cătrăKohn) 
Ce date ai avut D-ta la scrierea raportului ?

— O telegramă și o epistolă.
— Este amintire despre o epistolă, 

vă(jutu-o ai D ta ?
— Nu. Cuprinsul epistolei mi-l’a co

municat d-l Fenyo.
Presidentul: (cătră Fenyo) Dela cine ai 

primit epistola. De altcum te fac atent, oă 
la întrebarea aoâsta nu ești îndatorat să 
răspundl.

— Epistola mi-a fost adresată mie din 
partea unui om forte competent în ces- 
tiune, der m’a rugat să țin discrețiunea, 
ceea ce nici nu mă simt îndemnat să 
calc.

Dr. Stefan Pop: Primiți așa-deră în 
solidum responsabilitatea?

Fenyd: Am spus odată, că primesc. 
Kohn: Și eu primesc.
Presidentul: face atențl pe jurați, că 

cestiunea de autor nu depinde dela aceea, 
că oineva primesce ori nu responsabi
litatea.

Dr. S. Pop: Dr. Kohn să spună, care 
parte a articulului a scris’o pe basa scri
sorii, și care pe a telegramei ?

Kohn ia foia în mână și numesoe sin
guratice sub-titule.

La întrebarea lui Robitsek, Horvâth 
Gy. spune, că și el a văcjut numita epistolă. 
Fenyq îndată-oe a primit’o și cetit’o i-a 
trimis’o lui în parlament, a cetit’o și s’a 
hotărît cu Fenyo, ca numele autorului să 
nu-1 descopere și nu-1 vor descoperi. In 
cealaltă cji densul, credend, că interese mai 
înalte de stat sunt în legătură cu cuprin
sul epistolei, s’a dus în ministeriul de in
terne și a spus baronului Jozsika Samu, 
care era al doilea secretar de stat pe 
atunoi: i-a spus, că el a și esmis la fața 
locului un raportor, și că telegramele, cele 
va primi, le va comunica, pe cum a și fă
cut. In parlament ministrul de agronomie 
Bethlen Andras a tras la îndoială acea 
epistolă, de aceea Horvâth a arătat’o la 
doi bărbați de înoredere, cari i-au promis 
discrețiune, lui Horânszky Nâudor și Sdll 
Kâlmân. In parlament nici că a vorbit 
de ea.

Presidentul: De oe n’ațl spus acâsta 
în decursul instrucțiunii, oasă fi putut cita 
aici pe d-nii Horânszky și Szâll?

— N’am aflat de lipsă se repețesc lu
cruri tractate în public, în fața țării, și 
cari și prin 4’are s’au f°st spuse.

Dr. Ștefan Pop: Acesta nu o pot 
primi de apărare, de 6re-oe unicul for com
petent era tribunalul, și D-vostră n’ațl aflat 
de bine a arăta acâstă epistolă tribunalului. 
De altcum întreb pe d-l aousat: Cunosce 
pe scriitorul epistolei ?

— Nu-1 cunoso.
— Dâr cunoscutu-i-ai scrisorea?
— Nu, der soiindu-i posiția în care se 

află, l’am ținut și-l țin demn de credință.
llobitsek spune, că el a oerut să fiă 

citat Esc. Sa baronul Jozsika, ministru a 
latere, dâr presidentul nu l’a oitat. Presintă 
organul oficios al dietei (Orszâggyiilâsi Er- 
tesito) și rogă să se citâscă pasagiul din 
vorbirea lui Horvâth, oare se referesoe la 
ser sore.

Presidentul îșl motivâză procedura, și 
de-ocamdată denâgă cetirea numitului pa
sagiu, nefiind la timp. De altcum spune, oă 
acum le stă în voie să dovedâscă, conform 
§ lui 263, cu atât mai vîrtos, că aousato- 
rul le oferă aoest favor, dâcă vreu să se 
folosâscă de el.

Procedura de dovedire.
Presidentul cetesce §. 263 al codului 

penal și întrâbă pe apărător, decă vrâ să 
se folosâsoă de aoel favor și să dove- 
dâscă.

Dr. Robitsek: Da, voiu dovedi: 1) că 
la 3 Septemvre, înainte de aparițiunea ar- 
ticolilor, la gendarmerie s'a făcut arătare, 
că între Români ar domina mare agitațiune 
în urma predicei preotului, și o dușmănosă 
pornire contra celor, ce au insultat pe epis
copul Pavel și oontra Maiestății Sale a re
gelui; 2) că, trenul regal a fost pădit de 
gendarmerie și gardă națională improvisată 
ad hoc; 3) oă, între Bocsig și Tamand ar 
fi lipsit dela o șină trei cuie; 4) că, în tim
pul acela a fost mare amărăoiune printre 
Români, și ei nu s’au purtat ou destulă re- 
verință față de M. Sa; 5) oă tote aceste ar 
fi fost reduse diu partea publicului la agi
tarea lui Ioan Popp; 6) oă, pretorul mai 
târcjiu de nou a pornit cercetare în causa 
atentatului; 7) oă, cum erau pe timpul 
acela stările de siguranță publică și mora
litate în Bocsig.

Dr. S. Pop cere să se asculte mar
torii, și va dovedi, că aousatorul nici la 
3 Sept. 1893, niol mai înainte, nici mai 
târcjiu, nici când n’a agitat oontra M. Sale, 
din contră a îndemnat poporul să se pre- 
sinte în număr mare, în haine de sărbă- 
tore, la primire. De altă parte, ca să se 
vadă, că aousatorul numai pentru restabili
rea onârei sale vătămate a reours la jude
cătorie, declară, că dâcă Horvâth Gyula și 
cei-l’alțl acusațl vor reounosce, oă acusa- 
torul a procedat corect, că e cinstit și de 
caracter nepătat, atunci el se îndestulesce cu 
declarațiunea acesta leală și-și retrage acusa.

Acusații fac din cap și gesticulâză 
rîcjând, ca și când ar $ioe, că-s adevărate 
aserțiunile lor.

Dr. llobitsek cere să-i permită aclu- 
derea unor numeri din rAlfoldu, în cari se 

scrie despre omorul Sestevalle, și cari ar fi 
compromițători față de acusator.

Dr. S. Pop — deși lasă deplină lati
tudine dovedirei, crede oă acestea nu apar
țin oestiunei, dâr lasă să judece tribunalul.

La 12*/ 2 se suspinde ședința. După i/i 
de oră tribunalul anunță hotărîrea, în sen
sul oăreia dă loo dovedirei din ambele 
părți, numerii din „Alfold" îi respinge însă, 
ca neaparținătorl oestiunei.

La 1 oră d. a. ședința se suspinde 
pănă la 3 âre.

(Va urma.)

Sciri telegrafice.
Budapesta, 25 Aprilie. Deputa

tul Uleszlenyi va face Sâmbătă inter
pelare în cameră cu privire la ma- 
reșalatul de curte ungar.

Budapesta, 25 Aprilie. Partida 
lui Ugron a hotărît se șl susțină 
neschimbat punctul de vedere, refe
ritor la proiectele de legi bisericescl- 
politice și se supună unei critice 
aspre procederea guvernului.

Oradea-mare, 25 Aprilie. Nun
țiul Agliardi neîntrerupt este obiectul 
a mari ovațiunl. La prânȚul festiv 
nunțiul ridică paharul în sănătatea 
monarchului și numi pe cardinalul 
Schlauch un prelat strălucit, pe care 
Papa îl îmbrățișăză cu iubire și cu 
stimă.

Regele Italiei, Umberto e un mare 
iubitor de timp urit și ploios, dice 4'ar<fl 
„Fanfulla". Cu cât plouă sâu ninge mai 
tare, cu atât regele e mai vesel. Pentru 
venătore el îșl alege, dâoă numai se pote, 
cele mai neplăcute 4JIe când, ploia oade în 
șirde, și odată se esprimâ cătră admiralul 
Brin astfel: „In Germania și în Austria se 
vorbesce adese-orl de „timp împărătesc." 
Din întrâga triplă alianță eu o am mai 
rău, dedre-ce noi arare-orl avem adevărat 
„timp regesc11.—„Dâr, Maj estate11 cjuse Brin, 
„noi în Italiasavem dor mai mult timp fru
mos, decât ori si unde". „Ghiar acâsta eu 
replică regele Umberto râ4ind. „Timpul 
frumos nu este adevăratul timp regesc." In 
altă 41 regele 4ise tot acelui admirai: „O, 
voi marinarii o aveți forte bine. Trebue se 
fiă o plăcere admirabilă de a sta în ori oe 
timp pe podul de comandă." E cunoscută 
și caracteristică și anecdota referitore la 
serbarea deschiderei podului „Margherita". 
In 4iua. sărbărei era un timp atât de urît, 
cum nu s’a mai vă4ut. Primarul Romei în
treba pe regele, dâcă ar voi să amâne săr- 
barea. Regele Umberto însă, nu voi să scie 
nimica de acâsta, oi dise: «Din contră, să 
se țină, și dâcă plâia te va gena la cetirea 
vorbirei D-tale, atunci bucuros îți voi ține 
eu cortul."

Literatus*  ă.
Lumea Ilustrată. Prin acâsta onor, 

cetitori sunt rugați a cere, fiă la librărie, 
fiă la un colportor, să li-se arate broșura 
I-a a revistei Lumea Ilustrată anul al HI- 
lea, și în cas de a o găsi pe plac, să bine- 
voiâscă sâu s’o cumpere cu numărul, sâu 
să se aboneze. Prețul broșurei este un leu, 
un nr. 59 bani. După mărturisirile chiar 
ale publicului, Lumea Ilustrată, prin cuprin
sul ei literar forte bogat și variat și ese- 
cuția ei elegantă și estra-ordinar de lu- 
xosă, este o revistă cât se pote de intere
santă, așa că chiar și personele, cari nu 
cheltuesc nicl-odată bani pentru o carte, o 
fac totuși cu plăcere pentru Lumea Ilustra
tă. Tot-d’odată atragem atențiunea cetito
rilor asupra prâ interesantului roman Uci- 
gașa de Cari Emil Franzos și rugăm a se 
cere la librării cum și la colportori speci
ali un nr. de probă. In localitățile unde 
nu se află în deposit Lumea Ilustrată, ama
torii sunt rugați a ne înainta 1 leu în 
mărci poștale, și imediat vor primi un nu
măr de probă (1 broșură nr. 1 și nr. 2).

Administrațiunea revistei Lumea Ilustrată, 
BucurescI, Hotel de France.

Proprietar; Oa*.  fiSuB’eș-saraas.
Redactor responsabil: Gregorîu BSaisr.
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Cursul Sa bursa din Vierea.
Din 23 Aprilie 1895.

Renta ung. de aur 4% ■ • ■
Renta de corone ung. 4% . .
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% 
Ifflpr. căii. fer. ung. în argint 4*/ 2°/ 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • 
Bonuri rurale oroate-slavone. . 
Imprum. ung. ou premii . . .
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . . 
Renta de argint austr. . . . 
Renta de aur austr....................
LosurI din 1860 ....................
Aeții de ale Băneei austro ungar?. 
Aeții de-aleBăneei ung. de credit 
Aeții de-ale Băneei austr. de credit 
NapoleondorI.............................
Mărci imperiale germane . .
London vista.........................
Paris vista..............................
Rente de corone austr. 4%. .
Yote italiene.............................

Condițiile arândărei, ee se vor 
ceti înainte de licitație, se pot ve 
dea în orele de oficiu în localul sub
scrisului oficiu.

Brașov, 19 Aprilie 1895.

688,1—1 Oficiul orășenesc economic.

Oalele sie ©sssă dela 8—L

tw
Giro-Conto
la, Toa.xi.ca,

Auslro-Ungară.—- d

b clin tz mark o.

lii

123.50
99.45

126.30
103.75
125.25
98.70
98.25 

162. - 
150.- 
101.60 
101.65 
124.05
158.25 

1091.--
461.25
398 90

9.70
59.80

122.45
48 50

101.50

Picăhi'ilB lin stomach

F* * 
Cec -Conto
la. postă,
Nr. 505.
a I«

„ALBINA»
INSTiTUTÎj DE CREDIT ȘI DE ECONOMII 

FILIALA

iffilHCIj depimeri spre frtwtitare J6 lfeî IVIo 
netto, solvindh însăși darea do interese;

SCOltt polițe comerciale CU 5Vk

dGCOrflă inipramuiurî cambiale și cambial-ipotecarî CU 

credite în cont corrent condițiunl; 

împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 
giuvaere și mărfuri CU f)°k

■Bje și Mi ic vaîorc

Cursul pieței Brașov.
Din 24 Aprilie 1»95.

Vend. 9.68
Vend. 9.65 
Vend.
Vend. —

bancnote rom. (Jump. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Oump. 
Galbeni Câmp.

9.65
9.60
9.67
5.75

în oficiul de eco 
pentru arenda- 
următdrele locuri

liber din sug de

Nr. 282—1895.

PUBL1CAȚIW.
Joi, în 2 Mai I8S5 la 10 ore a. m. 

»e va ține licitație 
aomie al orașului 
re a ierbe i de pe 
publice:

1) de pe locul
fosta pdrtă, din ulița n6gră;

2) de pe locul liber de din jos 
de casa de dat la țință (Schitzenbaus);

3) de pe locul din jos de fortă- 
reță (Schlossberg);

4) de pe locul dinaintea gimna
ziului românesc din Scheiu;

5) de pe drumul din dosul gră
dinilor din strada țintașilor;

6) de pa locul dela Honterus;
7) de pe așa numitele locuri ova- 

tdre din diferitele părți ale hotarului.
Doritorii de a lua cu arendă ier- 

băritul au să se prevadă cu un va
lium de 2 fi. și cu suma arendei, 
care trebue plătită înainte. I

'i

cari au efectă escelentă în contra tu- 
turoră bbielorli de stomachu, suntă ună 
B5>esiicaafi»esatiB Meagscratsa de 
Sigss^. jseratru ea-i-ee casă, la 
lipsă de apetitd, slăbiciunea stoma- 
chului, respirația cu mirosu greu, ven
turi, râgăelă, colică, catarii de sfo- 
machu, flegmă, gălbioare, greță și vo- 
mare, constipațiă, și la durere de capii, _ 
încărcarea stomachului cu mâncări și '' 
băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficații și hemoroide ca mijlocă apro
bată și sigură de vindecare.

La bolele indicate s’a constatată 
picăturile Mariazelier ca celă mai bună 
leacă, care confirmă sute de testimonii. 
Prețulă unei sticle cu prescrierea de 
întrebuințare 41® CC. Sticla îndoită 
de mare 'S'O cr-, Espediția centrală 
prin farmacistulă CARL BRADY, 
Kremsier (Moravia).

Picături veritabile suntă numai 
acelea, pe a căroră embalage este li
pită o fășiă verde cu cuvintele : „B e- 
zeuge die Echtheitu cu sub
scrierea mea.

Picăturile Mariazeller veritabile 
se află: Brașovă: farmaciile Iul. 
Hornung, F. Jekelius W-we, Frans Kel- 
lemen, Ed. Kugler la Hygiea, Vict. 
Roth, H. G. Obert. Hosszufalu : 
farmacia: Gustav Jekelius. Csernât- 
falu: farmacia Josef Drodtleff.

mipă și viiifle 1
indigene și străine, în specială de cele românescl; 

fifflWă cujone 
CUIB

esnlă în coiiiisiiiiiG
ÎUCillKffl magazii

detragere 
cu celă mai 
urcată preță 
în modulă oelă p
mai culanta 1J

J

înainte de 
scadență, și

A

I

|î pe piețele din țeră și 
11 streinătate;
i hîiTipg sub cei® ma,î i0f“
J iJdllud tine condițiunl; 

se de depou, wuS'
său sftraela ©ă.riî Wa-. care, situată nemijlocită lângă
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
acesta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oheiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

Bllinipcipfl îu calitatea sa ca representanță principală a so- nffllltn 
PllluUuuU cietății de asigurare EQUITABLE din New-York uliii lu 

mutra wan m .............. .. "...... .................

Escriere de ofertu

irintn sub condițiunile favorabile, parti- 
iluiQ culare a acestei societăți.

Onorabilelor^ administrata! de fonduri și p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare ie 5°j0 ale „Albinei11 
«Se eăroris ewgsosse se i-eseumpei-ă sesnesta-isÎHa l’wră iiiei ® 

sEeftrages-e, și eai-i se aii» «le veisdwa-e în eursnl «Și!ei a btu-sei 
«Sini ESu«Saj»esta, îbb jsâese «le 5®W, 1OOC și «le eoroise.
©ojUBjcaresteisi cui-sui-ile și gsn-oeîwsu9ia celorlalte efi’eete fiateSS— 

gesse, se p«ite swsțiBsea em lotii că

Scrisurile fondare „Albina11 de 5% 
SWSBttt c-eȘi relativii cele mai ieftisae și totoalată sin a i 
productive clini efectele cotate Sa fosni-sa clâm B5»i«lajBesta.

Bonitatea absolută a foncierdoru „Âlhina“ e garantată 
prin valorea cells puțină întreită a ipoteceioru pe bai-a cărora 
se esmitu, prin fonduiu specială de asigurare a scrisurilorii 
fonciare care e de fi. 200 000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte aven a institutului.
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Nepresentându se oferte acceptabile la concursulă publicată în l-a 
Februarie a. c. cu deosebire privitor la lucrările de zidărie, comitetulu 
scrie de nou următorulfl

H
I

Nr. 5, următdrele clă-

1) o
2) O
3) O

davisu fi. 17,261.60 cr.
»

totala

31,532.52 „
4,980.62 „ 

„ 53.724.74 „

Cu concesiunea V-n. Consistoru archidiecesanu Nr. 8494—1893 și 
a Diregetoriei de clădire se publică concursă.

Comuna română gr, or. din Cetatea Brașovului intenționeză să edi- 
ii -e pe teritorulu său, situata în Tergulu-Grâului 
>ljrl noue, și adecă:

biserică cu prețulu fixată în 
casă parochială cu 2 etage „ 
casă cu unii etagiu în curte „

Suma
lucrări se dau pe cale de oferte în scrisă. Ofertele în scrisă 

și cu 5°/0, din suma pentru eaie

c., în manile Domnului Protopopii și președinte alu comitetului pa- 
rochialu Barth. Baiulescu. Ofertele potu se se facă pentru tdte lu
crările, seu și pentru grupe singuratice, deosebit-. , st pentru lucrări 
•mumite. Sumele, cu cari oferenții suntu mai ieftini, decâtu sumele sti
pulate în devisa, suntu a-se .indica în procente și sS fiă induse în oferte 
Mt.âtfl cu cifre, cât și cu litere acurată și precisă. Ofertele trebuescă se 
o bă iscălitura proprie a oferentului. Ofertele au se mai conțină și de- 
fiarațiunea oferentului, că cundsce condițiunile generale și cele speciale 
L- zidită și se supune loru necondiționată.

Condițiunile detailate, precum și planurile și devisele, se pot vede 
până în cțiua, când espiră terminulă de ofertă, în cancelaria comunei 
parochiale române gr. or. în din cetatea Brașovului în Tergulu-Grâului 
.Nr. 5, etagiulu alu Il-lea, în tbtă epua, în brele dela 11—1 din (ți 
dela 3—5 după amâcji.

Brașovă, 18/30 Martie 1995.
Comitetulu parochialu românii gr. or.

Barth. Baiulescu,
președinte.

Aceste
sigilate, provec[ute cu timbru de 50 cr.
-e face oferta, suntu de a se preda, pană la 10/22 Aprilie la 12 din di 
ii. '

U ta

proverb vcchiu.)
Acestă proverb se potrivesce la stabilintenftuB meu oet mare, care cumpără cantități 

mari de mărfuri; avend cheltuieli puține potii vinde și eftin.
B^nefs'a pentru mușterii privați gratis și franco. Caste cu mostre, cum

■' 65 nu s’a mai vedut pănă acum, pentru CH-ofitoi-i, nefrancate.

Stofe imbs’i§©ămmteH
Peruvien și Ooskirsg pentru înaltul cler, stofe prescrise pentru uniformele func

ționarilor c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici, livree-urT, postavuri pentru bili
arde (mese de joeă), și trăsuri. — AHoa-tiansenttsB forte liogatia de LODEN din Stiria. 
Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, cu prețuri originale ale fabricei, oe 
nu-i pote oferă nici o concurență. Asortimente de șaluri fine și durabile pentru dame în colori 
forte moderne. — Ștofe de spălată, pleduri de voiagiu dela 4—84 f8. Tote cele necesare 
la croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

Cine voiesce a cumpera postavuri eftine, solide, trainice, din lână curată, 
er nu sdrențe eftine, cari nu prețuescu nici câtă cusutulă croitoriului, se se adreseze la

JoL Stikar-ofsky în Brunn. (ManGhesteni Austriei.)
Dejiosltu pes-mianentii «Ie postavuri peste */,  miiioue florini.

w*®-  Trimiterea numai cu ramburse. •'^0
fin rin fnnnnnn cumperătoril de agențl și mamularl, care sub spitz marca „Marfa lui 
nn hit H liS hll Stikarofsky1* oferă alte mărfuri false. La astfelă de omeni eu nu vândă 
IJU IJU 1U1UIJUU su]-, u;cj 0 condiție marfă. 629,16—24.

Și

3-3

din Cetatea Brașovului:

Lazar Nastasi, 
notară.

Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potii face și reînoi 
ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.

Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc. 
ca espedarea să li-se facă după stilul nou.

Domnii, ce se abondsă din nou, s6 binevoiască a scrie adresai 
lămurit și să arate și posta ultimă.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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