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INSERATE se primesc la Adml- 
nlstrațluna în Brașov și la ur- 
mătârele Birouri do anunoluri: 

în Viena: 3f. Dukcs, Htînrtch 
Schatek, Rudolf Mosse, A. Oppetiks 
Naehfolger; Anton Oppclik, J. 
Dannsba-, în Budapesta: A. V. 
Holdbsrgerg, Sckstotn Bemat; în 
Bueureacî: Afflict Havas, 8uo- 
cursflle de Boumnnie; în Ham
burg: Karolyi <£ lÂsbmann.

Prețul Itiaerțlutillor: o seria 
garmond pe 0 ooldnâ 6 or. și 
BOor. timbra pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Keclame pe pagina a 3-a o 
serii 10 cr. sâu 30 bani.

„&azeta'‘ iese în M-care ii.
Âicnamente pemm iusiro-Ungaria: 
Pe un an 12 fl.. pe șese luni 

6 fi., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Dumlneoă 2 fl. pe an.

îeniiu România si străiiătaiț: 
Pe un an 40 frâna!, pe ș6ae 
luni 20 fr«, pe trei luni 10 fr. 
N-rii do Dumineca 8 frnnol.

80 prenumără Iu tdte oficieie 
poștale din întru și din alură 

și la d± colectori.
itoamcnnil țeatru Brașov 

administrați unea, piața mare, 
Târgul Inului Nr. SOIJetaglu 
X.: pe un an 10 fl., pe gdse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 0 Iun! 6 fi., pe trei luni 
3 ii. Un esemplar 6 cr. v. a. 
s6u 15 habl. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile aunt 

& se plăti înainte.

Nr. 75. Brașov, Joi, 4 (16) Aprilie 1896.

Nou abonament
la

BA21TA
t u fl Aprilie fl§®® st. v.

s'a deschis nou abonament la 
care invităm pe toți amicii ș! spri
jinitorii fotei nostre.

Prețul abonamentului!
Pentru Austro-Ungaria:

pe mm a,XL ....... 12 fl.
pe șese Immî ................................ S fl.
pe trei Imili ................................ 3 fl.

Pentru România și străinătate:
pe mm aax ..................... -40 fran-ci
pe șese luni..................... 20 „
pe txei l-im ..................... • IO „

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate postate.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei18

„Recucerirea44 Ardealului.
Acum, că este așa de aprbpe 

faimbsa serbare milenară, pe care 
Maghiarii o numesc de-a dreptul 
serbarea „cucerirei patriei1*, spiritul 
acesta de „cucerire** a cuprins atât 
de tare pe înși-șl „părinții patriei** 
din Budapesta, încât creștinesce vor
bind, trebue se fim fbrte îngrijațî 
de starea lor mentală, mai ales avend 
în vedere, că se apropie cu pași 
repefil timpul marilor călduri ale 
verei.

Ca ud moment fdrte caracteris
tic pentru consciința, de care sunt 
purtați groznicii noștri „cuceritori** 
în aceste timpuri solemne, vom re
leva o parte dintr’un discurs, forte 
oratoric ținut, cu care corifeul opo- 
sițional Ugron Gâbor a debutat în 
ședința de eri a dietei.

jUeschicțendu-se discusiunea asu
pra posițiunei budgetului ministeriu- 
lui de agricultură privitdre la colo- 
nisări, Ugron a ridicat un postulat 
extra-ordmar. El a cerut ca guver
nul se dea o altă turnură politicei 
de colonisare maghiare, căci nu se 
traetbză, după el, de nimic mai 
mult seu mai puțin, decât de recu
cerirea Ardealului prin colonisarea 
lui cu 200—300,000 de „magyar em- 
ber-i**.

Cestiunea naționalităților, cjise 
el, nu va înceta nicl-odată în Ar
deal, pe câtă vreme nu se va înmulți 
acolo numărul Maghiarilor. Decă 
Săcuii nu ar forma în Ardeal așa 
o massă compactă, causa Maghiari
lor ardeleni de mult s’ar fi pierdut. 
Pe vremea iobăgiei a mai mers, dăr 
acum Maghiarii nu numai că nu se 
înmulțesc în Ardeal, der sunt chiar 
suprimați de rassele străine și ÎDce- 
tul pe încetul se contopesc în limba 
și corpul străin al Românilor.

Acestă curibsă „constatare** o 
face Secuiul Ugron, ca să arate gu
vernului, cât de vitală este cestiu
nea colonisărei Ardealului cu Ma
ghiari. Ceea ce este însă mai ciu
dat, Ugron mai cere colonisarea și 
pentru ca să se umple golurile, ce 
le causeză în sinul poporațiunei să- 
cuescl din Ardeal emigrațiunea ei 
în România.

Și aici, vec[I bine, voinicosul 
„cuceritor** vede și el, că trebue să 
se facă ceva, ca să înceteze emi
grarea. Propune, prin urmare, ca 
se se cumpere proprietăți în Ar
deal și să se împartă în loturi Să- 
cuilor.

„Der acăsta nu-i de ajuns“, c|ice 
Ugron. „Am ajuns așa departe în 
Ardeal, încât numai cu ajutorul Să- 
cuilor nu-1 mai putem recuceri și 
trebue să începem din nou cucerirea 
patriei. E de lipsă, ca de aci, din 
acea parte a Ungariei, de unde emi- 
grâză poporațiunea maghiară să se 
coloniseze în Ardeal în decurs de 
40—50 de ani 200—300,000 de Ma
ghiari, căci din momentul, când vor 
fi colonisați acolo Maghiari, cestiu
nea Ardealului a încetat, seu, în urma 
colonisărei lor, va înceta**.

Sărmani „cuceritori**, în ce hal au 
ajuns, când singurul lor razim sunt 
a<jl Secuii din Ardeal, cari de bine ce 
se simt sub oblăduirea ungurâscă, 
emigrăză cu ghiotura în România și 
pe cari nu-i pot opri aici, căci banii, 
de cari ar avă lipsă pentru ajuta
rea lor, le trebue pentru fala gblă, 
cu care vor se se producă înaintea 
lumei civilisate la serbarea mile
nară a „cucerirei patriei**!

„Cerem conferență!“ Ca răspuns 
la solicitarea nostră pentru convocarea oon- 
ferentei „Tribuna* de acjl publică următo- 
rea împărtășire, pe care cu plăcere o luăm 
la cunosciuță:

„Gazeta Transilvaniei'1 publică în ulti
mul său număr un articol întitulat „ Cerem 
conferență,/** dicend, că „îngrijirea de căpe
tenie » d-lui Dr. Rațiu trebue să fiă con- 
ehemarea conferenței bărbaților de încre
dere ai partidului nostru național1*.

Din isvor sigur putem încredința pe 
„Gazeta Transilvaniei*, că încă de multă 
vreme tocmai acăsia a fost și este îngrijirea 
de căpetenie a d-lui Dr, Rațiu și că în sco
pul de a se pute conchema și consulta băr
bații de încredere ai partidului nostru națio
nal s'au și făcut deja pregătirile necesare.

Representațiunea
adunării generale a foștilor grănițeri din 

regimentul român 1, cătră ministrul 
instrucțiunii Albin Csâky.

Excelența Vostru 1
Ilustritatea Sa d-1 oomite-suprem al 

comitatului Sibiiului transpune cu comuni
catul său din 8 Martie 1892 nr. 162 d-lui 
president al instituțiunii nostre grănițeresol 
un regulament eu acea observare, că cu 
exmisul din 27 Februarie nr. 9087 al înal
tului minister de culte și instrucțiune pu
blică, a primit acest regulament dela Ex. 
Vostră cu aceea însărcinare, ca să-l oomu- 
nice în „cale confidențială* d-lui president 
al comitetului nostru, pe care tot-odată îl 
reoârcă, a dispune, ca representanța nostră 
generală să subștârnă la Excelența Vostră 
un regulament întru tote asemenea regula
mentului comunicat și despre resultat să 
încunosoiințeze pe d-1 comite-suprem.

D-1 president al comitetului nostru, 
față de calea acesta confidențială, indicată 
mai sus, a preferit calea legală statutară, 
derivând obiectul acesta la adunarea gene

rală, care singură este competentă, în sen
sul §-lui 14 lit. h. din statute, de a deoide 
acest lucru de cea mai mare importanță, și 
dela care este a se obțină mandatul în sen
sul §-lui 29 al statutelor, spre a se pute 
faoe pașii ulteriori în acăstă oestiune.

Fiind ținerea adunării ndstre generale 
împreunată eu spese însemnate, comitetul 
din aoest motiv nu a convocat imediat 
atunol o adunare estra-ordinară, cu atât 
mai vîrtos, că după vre-o câte-va luni sta 
în vedere adunarea de față generală or
dinară.

Der de altă parte ,ilustritatea sa d-1 
comite-suprem a urgitat pe d-1 president al 
comitetului oa fără altă amânare să răs
pundă la comunicatul său de mai sus.

In urma acestui ursoriu d-1 president 
a raportat în 5 Iulie 1891 sub numărul 
138, că a transpus causa spre competentă 
pertractare adunării generale următore ne- 
fiind densul și oomitetul competențl de a 
puroede în aoest lucru mai departe.

Tot ou aceea ocasiune jși-a luat voe 
a atrage atențiunea Excelenței Vostre asu
pra acelei împrejurări, că regulamentul ce 
ni-l-ațl trimis stă în direotă contracjioere ou 
întrega nostră instituțiune, ba chiar și cu 
legile țării referitdre la șcdle și cu deose
bire la drepturile nostre private, și fără de 
a prejudioa său de a lua vre-un angagia- 
ment asupră’șl, pe basa cunoscințelor de 
referențe și a experiențelor sale făoute ca 
president în timp mai îndelungat oa 20 ani, 
pote în deplină oousciență afirma, că din 
motivele arătate, este puțină speranță, oă 
representanții proprietarilor grănițeri vor 
pute primi acel regulament.

In urma acestui raport al d-lui pre
sident, II. Sa d-1 comite-suprem adresăză 
personei d-lui br. Urs ordinațiunea din 12 
Nov. 1892 nr. 929, în oare se spune, că 
Exc. Vostră ați declarat puotul de mâne- 
care al adunării generale în representațiu- 
nile sale din 11 Iunie 1889 nr. 517 și din 
20 Febr. 1890 nr. 140, prin exmisul din 6 
Nov. 1892 nr. 30.145 de greșit și ou pro
vocare la §-ii 10 și 26 din statute, repre
sentanța generală nu ar fi oompetentă la 
administrațiunea și la dreptul de disposi- 
țiune asupra școlelor susținute de dreptul 
nostru, și oă acele șoole pe basa §-lui 39 
al statutelor maghiare ar fișcăle comunale, 
asupra cărora noi n’am avă nici un drept 
de ingerință, decât numai datorința de a 
le susține, și totă administrațiunea nostră 
a aoestor șcăle ar fi în tot timpul dela în
ceput ilegală, care numai așa s’ar pută 
aduce în oonsonanță ou legile asupra învă
țământului publio și ou statutele nostre, 
dăoă vom primi regulamentul ce ni-s’au tri
mis mai sus din partea înaltului minister 
de culte și instrucțiune publioă.

Prin urmare „dăcă comitetul admi
nistrativ său representanța generală nu 
„ar voi să primesoă fără nici o modifioare 
„regulamentul trimis in jos, și dăoă mai 
„departe s’ar amesteca în afacerile șoolelor, 
„atunci Excelența Vostră ați face propu
nerea la locul oel mai înalt pentru des
ființarea atât a oomitetului, cât și a ins- 

„t. ‘■lunii representanței generale**, și în 
tine . president se wfluințeze primirea re
gulamentului amintit.

In urma acestei ordinațiunl, având 
adunarea generală de a lua lucrul acesta 
în pertractare d-1 president prin hârtia sa 
de datul 16 Deoemvre 1892 n. 568 a oerut 
retrimiterea originalului statutelor nostre, 
precum și protocolul adunării generale re

feritor la aoestea, cari se aflau la înaltu 
minister.

Trimițendu-ni-se aceste acte ou reso- 
luțiunea din 6 Ianuarie 1893 nr. 17 din 
nou ni-se intonăză și prin acesta, ou avi- 
sare la disposițiunea cuprinsă în ordinațiu
nea nr. 30,145 ex. 1892, primirea regula
mentului trimis de oătră înaltnl minister, 
precum și „oă pentru manipularea și con
trolarea fondului școlar normativ §-ul 39 
„al statutelor al textului maghiar1*.

Argumentele, cari se aduo în ordina
țiunea amintită a Esoelenței Vostre pentru 
justificarea regulamentului trimis nouă spre 
primire, nu ne-au putut convinge despre co- 
rectitatea punctului de vedere al înaltului mi
nister de culte și instrucțiune publică în 
acestă afacere, peniru-că acele argumente stau 
în contrazicere evidentă cu statutele nostre, cu 
ideia fundamentală esprimată de repețite-ori 
în legile patriei relativ la caracterul scotelor 
cu disposițiunile speciale depuse în acele legi, 
și cu însăși nutura lucrului.

Astfel Escelența Vostră binevoiți a 
Vă provoca la §§-fîi 10 și 26 ai statutelor, 
în sensul oărora noi nu am avă niol un 
drept de-a administra și organisa scolele 
nostre grănițeresol, întemeiate de noi din 
esolusiva proprietate a grănițerilor.

Că înse noi avem acest drept, se vede 
apriat chiar din rescriptul, prin care Esce
lența Văstră pretindețî dela noi, sS facem un 
regulament pentru scolele din cestiune.

Este adecă evident, că numai aoela 
este îndreptățit a faoe un regulament des
pre administrarea și organisarea școlelor, 
care are tot-odată dreptul de a administra 
și organisa faptice acele scăle, căci nu s’a 
aucjit nicairi în lume, ca oine-va să facă 
regulamente despre administrarea și regu- 
larea unor scăle, asupra cărora nu are 
nici un drept de a-le și administra și or
ganisa.

Prin urinare, când Escelența Vostră 
pretindețî dela noi să facem regulamențul des
pre administrarea și organisarea școlelor sus
ținute din fondul școlar, ipso facto binevoiți 
a recunosce și dreptul nostru de a administra 
și organisa acele scote.

De sine se înțelege ÎDsă, oă noi nu 
putem avea dreptul de a administra și or
ganisa scălele unor comune politice, pen- 
tru-că la așa ceva pot fi îndreptățite nu
mai autoritățile politice dela gradul cel 
mai inferior pănă la oel mal înalt al fao- 
torilor administrativi. Prin urmare dreptul 
nostru de a administra și organisa soole se 
pote estinde numai asupra unor soole, cari 
portă caraoterul instituțiunii nâstre, care 
nu este la nici o întâmplare instituțiune 
comunală politică, ci este după întreg spi
ritul statului nostru instituțiune de reu
niune.

Folosindu-ne de acest drept, pe care 
însuși Esoelența Vdstră binevoiți a ni-1 re- 
ounâsoe, când cereți dela noi aloătuirea 
unui regulament despre administrarea și 
organisarea scdlelor susținute din fondul 
nostru, noi am pregătit un atare regulament 
îndată după sanoționarea preagrațiosă a 
statutelor nâstre din partea Majestății Sale 
cesare și reg. apostolice, și ’l-am așternut 
deja în 1871 spre aprobarea înaltului mi
nister de culte și instrucțiune publică. 
După acel regulament s’au organisat și 
administrat scolele nâstre dela anul 1871 
pănă în 4lua de astădl. Aoest regulament 
în mod indirect a fost aprobat și de înaltul 
minister, deâre-oe de oâte-orl s’a ivit conflict 
între organele instrucțiunii publice și între 
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comitetul administrativ al fondului nostru, 
înaltul ministru a resolvit cașurile conorete 
în sensul principiilor depuse în regulamen
tul nostru, ceea-ce se dovedesce între altele 
prin cașurile concrete de sub numerii minis
teriali 15.899 ex. 1873 și 42.928 ex. 1888.

Dâr chiar și împregiurarea, că înal
tul minister nu a respins regulamentul 
nostru îndată după așternerea lui întâm
plată în 20 Ootomvre 1871 sub nr. 140, 
se vede apriat, că înaltul minister încă 
de atunol a luat acel regulament spre 
soiință aprobătâre, căci alt-cum în termi- 
nul legal de 40 cjile provăcjut legile ad
ministrative am fi primit dela înaltul mi
nister resoluțiunea, prin care s’ar fi res
pins acel regulament.

Ne luăm mai departe libertatea a 
atrage atențiunea binevoitore a Esoelenței 
Vâstre asupra aoelei împregiurărl, că § ii 
10 și 26 din statutele nostre nu trebue in
terpretați numai ca isolațl de oei-lalțl §-I 
ai statutelor, ci după regulele interpretării 
logice și oorecte trebue să se interpeleze 
în lumina tuturor paragrafilor din statute.

Deja în §-ul 26 al statutelor se 4ic©> 
că noi avem să dispunem și cu privire la 
„aplicarea fondului". Mintea sănătâsă ne 
spune, că nimenea nu pote aplica un fond 
la nisee institute culturale, asupra cărora 
nu are tot-odată și dreptul da a dispune 
mai cu sâmă decă susținătorul acelor in
stitute îșl reservă acel drept. Așa d. e. 
când Esc. Vostră aplicați averea statului 
la institutele culturale, susținute din bud
getul statului, aveți tot-odată dreptul ne- 
disputabil de a dispune asupra acelor 
școle. Asemenea când comuna politică 
aplică averea sa la școlele susținute din 
aoea avere, are dreptul de a și dispune 
asupra acelor școle. Er confesiunile, cari 
susțin școle din averea proprie, sunt în
dreptățite după legile patriei a-’și și exer
cita dreptul lor de dispunere asupra ace
lor școle. Și în fine orl-oe privat ori cor- 
porațiune morală, care susține din averea 
sa vre-un Institut cultural, are tot-odată 
dreptul de a dispune asupra acelui in
stitut.

Pentru-ce d6r si ni-se denege numai 
nouă dreptul de a dispune asupra școlelor, 
la cari avem si aplicăm fondul nostru?

Altcum espresiunea „aplicarea fondu
lui" din §-ul 26 al statutelor îșl are expli- 
cațiunea sa în seoțiunea VII. (§. 36—39) a 
statutelor, oare nu numai ne îndreptățesce, 
oi chiar ne impune de datorință „amplifi
carea, dotarea și îmulțirea șoolelor în una 
și aceeași fostă companie", de unde de 
sine urmeză, că de cercul nostru de com
petență se ține nu numai „inspecțiunea, 
administrarea și manipularea fondului", pre
cum binevoiți a afirma Escelența Vostră, 
oi și „înființarea și organisarea școlelor", 
cari au să fiă susținute din fondul nostru 
precum apriat se cjice în §-ul 38 din sta
tute, oare tot-odată dă dreptul represen- 
tanței generale a „deoide" asupra dorin
țelor înaintate prin comitetul administrativ 
ou privire la „proieotarea înființării și or- 
ganisării școlelor înoă neexistente".

De unde urmâză, că cuvintele aces
tea din paragraful 26 al statutelor, că 
adecă „numai discusiunl și desbaterl de 
aoelea au loc, cari se țin strîns numai de 
averea, manipularea și aplioarea fondului, 
nu vreau să eschidă disousiunea asupra 
„înființării și organisării școlelor", pentru 
oă atunol aceste cuvinte ar oontradice al
tor paragrafl din statute, ci acele cuvinte 
voesc să eschidă numai disousiunl de ace
lea, cari nu se țin de fond și de organisa- 
rea șcâlelor susținute din fond, oum ar fi 
d. e. disousiunile politice, ou cari noi nu 
ne-am ooupat și nu ne vom ocupa în adu
nările nostre nicl-odată.

Esoelenței Vâstre este bine cunoscut, 
că în sensul paragrafului 4 din statute 
proprietari ai aoestui fond sunt: „grăni- 
țerii și suocesorii legitimi, din cari a fost 
constituit regimentul I.“, oarl în sensul 
§-ului 5 din statute, trebue să aplice acel 
fond pentru ^ridicarea și susținerea^ școlelor 
poporale în comunele oonoernente.

Prin urmare și școlele ridicate și susți
nute de noi trebue si fiă proprietatea nosfră.

Dâcă noi însă suntem proprietarii 

acestor șoâle de sine urmâză, că numai 
noi și nu comunele politice pot avâ dreptul 
de a dispune asupra acelor școle, căol și 
paragraful 362 al oodioelui civil spune 
hotărît, că „pâte proprietarul să folosâscă 
după voință luorul său", ir' paragraful 32 
al articlului de lege III. din 1848 Ut. a. 
face chiar și pe înaltul minister responsabil 
pentru respectarea dreptului nostru privat, la 
aoeste șcâle cari se află chiar și în oărțile 
funduare intabulate exclusiv numai pe nu
mele „reuniunii grănițeresol a fostului regi
ment român I."

Acâstă proprietate noi nu o putem 
transpune nici în formă de școle comu
nelor politice, nici a o da pe manile ace
lor locuitori dintr’însele, cari n’au fost 
grănițerl și nu sunt proprietari la acâstă 
avere.

(Va urma.)

întrevederile monarchilor-
Festivitățile din Veneția în onârea 

împăratului german au fost grandidse. Se
renada minunată de pe piâța St. Marcu a 
pus vârf la tote. După prândul dat în 
onorea împăratului în palatul regal, Wil
helm II și regele Umberto s’au întreținut 
mult timp ou ambasadorii. Regele a pre- 
sentat împăratului o deputațiă de senatori, 
deputațl și primari ai provinciei Veneția, 
cari prin regele au presentat lui Wilhelm 
II o adresă, în care se cjioe: „După cum 
noi vedem în salutul Vostru cătră Regele 
nostru salutul Germaniei cătră poporul ita
lian, tot așa Majestatea Vostră să vadă în 
salutul nostru salutul Italiei cătră poporul 
german.

Ministrul de esterne Sermonetta a 
avut o conferență ou d-1 de Bfilov. Mari
narii italieni și germani au fraternisat în 
timpul serenadei. Mulțimea a făcut ova- 
țiune splendidă Majestăților Lor, oarl au 
eșit pe balcon. însoțiți de regele pănă la 
țărm, Majestățile Lor germane s’au întors 
apoi pe bordul yaohtului Hohenzollern.

împăratul Germaniei a conferit ma
rele cordon al Vulturului roșu d-lui de 
Sermonetta și a oferit portretul său d-lui 
di Rudini. Regele Umberto a conferit de- 
corațiunl d-lor de Bulov și Eulenburg.

*
împăratul Germaniei la Viena. Erl a 

sosit împăratul Wilhelm la Viena. Gara 
de Sud a fost splendid decorată. Vre-o 
30 de drapele uriașe în colorile austriaca 
și germane fâlfUiau. In vestibul pe părete 
se vedea vulturul imperial german împo
dobit ou stegulețe în colorile germane și 
austriaco. Astăcjl va fi un mare prâncj la 
ambasada germană, la oare va lua parte 
și cancelarul, prinoipe Hohenlohe.

CRONICA POLITICA.
— 3 (15) April

Se fac pregătiri pentru întrunirea 
delegațiunilor. Alaltăerl s’a ținut în Viena 
un consiliu de miniștri oomun, presidat de 
ministrul de esterne oonte Goluchowski. La 
acest eonsiliu au luat parte afară de mi
niștri oomunl și cei doi miniștri-presidențl, 
oei doi miniștri de finance și ministrul un- 
gureso a latere br. Josika. S’a stabilit pre
liminarul budgetului comun. Se înțelege, 
că cheltuielile ârășl se vor urca, dâr oa 
mângăere ni-se spune, că nu se vor uroa 
mai mult, decât s’a prevăzut în anii tre- 
cuțl și în genere budgetul nu va diferi 
mult de cel din anii trecuțl. Despre termi- 
nul, când se vor întruni delegațiunile încă 
nu s’a făcut nimic ounoscut. Consiliul s’a 
ținut în ministerial de răsbc’"

*
In ajunul sosirei împăratului Wilhelm 

la Viena, foie oficială „Wiener Abendpost" 
scrie: „Dela catedrala St. Marcu, împăra
tul Germaniei vine la catedrala St. Ștefan, 
unde va salata ârășl pe înălțatul nostru 
împărat și domn și astfel va manifesta îna
intea lumei intimitatea și tăria neînfrântă 
a acelei alianțe, ce lâgă pe cei doi prin
cipi puterniol spre binele popdrelor lor și 
spre salutea întregului contingent. Aoesta 
alianță există în puterea unei necesități 
istorice. Prin alăturarea Italiei, acestă alianță 

s’a întregit astfel încât a devenit cel mai tare 
scut al păcii11. Visita împăratului german la 
oele două curți princiare — dice foia ofi
cială mai departe — e de natură a întări 
acâsta, preoum și credința, oă ideia funda
mentală a politicei celor trei puteri este 
susținerea liniștei și a păcii generale.

Sinodul eparchial din Arad.
Discursul de deschidere al P. S. Sale Epis

copului Aradului loan Mețian.

Christos a înviat!
Domnilor deputațl!

Sosind timpul întrunirei ndstre în si
nod eparohial, Vă salut cu deosebită bu- 
ouriă d-lor deputațl.

Am avut totdâuna mare dor a Vă 
vede în jurul meu; de astă-dată însă aoel 
dor este mult mai potențat d-lor deputațl, 
căol dela ultima nostră întrunire încoce 
multe cercări grele au venit și asupra bi- 
sericei nostre străbune, cercări ce causeză 
mari îngrijiri și dureri inimei mele, cari 
însă împărtășite și împărțite și ou D-vdstre, 
representanții clerului și ai poporului nos
tru, vor mai ușora sufletul meu.

Se sciă, d-lor deputațl, că în anul 
trecut s’a întâmplat ceea oe nu credeam 
și la ceea oe nu ne așteptam, s’a întâm
plat introducerea în viâță a așa numitelor 
legi politica bisericesol, caii ating forte 
de-aprdpe unele din cele mai vitale inte
rese și ale bisericei ndstre naționale, și 
mai ales simțul religios și dotațiunea cle
rului.

De asemenea sciut este d-lor depu- 
taț*', că noi archiereii bisericei ne-am ri
dicat glasul nostru în forul legislativ în 
contra aoelor legi, cum au făcut acesta și 
representanții clerului și ai poporului în 
sinodele eparchiale, și cum a făout’o și 
însuși oierul și poporul în întruniri spe
ciale ; dâr — durere — tdte fără doritul 
resultat, ca și oând și bunul Dumnedeu ar 
fi voit a ne cerca pentru slăbirea credinței 
la mulțl dintre ai noștri și pentru întărirea 
nostră în . aoea oredință.

In fața acestora nu ne rămase deoât 
pe de-oparte a lucra la întărirea alor noș
tri în credința străbună; âr pe de altă 
parte, a-ne conforma legii, și a apela pre
oum am și apelat, la clerul și poporul nos
tru, pentru a suporta și a înfrunta ou 
totă resoluțiunea și acele cercări grele, 
dându-i tot-odată și îndrumările necesare, 
în privința ținutei și a comportării saie 
față de acele legi, pentru-ca ele să nu 
potă deveni stricăcidse bisericei ndstre.

Deși constat cu satisfacțiune domnilor 
deputațl, că apelul nostru a aflat pământ 
bine roditor în inima clerului și a popo
rului nostru : totuși, în fața acelor ceroărl 
grele, ni-se impune tuturor marea dato
rință de a afla și a aplica mijloce și mai 
eficace la paralisarea răului.

Dâcă vom considera, că amintitele 
legi politice-bisericesol, precum spusei și 
mai înainte, mai ales în două puncte esen
țiale, ating mai greu și interesele bisericei 
ndstre naționale, și anume: în punctul slă- 
birei simțului religios, și în slăbirea do- 
tațiunii preoțimei nostre; atunci vom în
țelege, că cele mai sigure mijloce la pa
ralisarea răului ar fi desvoltarea și culti
varea simțului religios la popor, în măsură 
tot mai mare, și ameliorarea dotațiunii cle
rului. Ambe acestea atât de strîns legate 
laolaltă, inoât una fără de alta nici să 
pote cugeta.

Nu se pdte cugeta desvoltarea și cul
tivarea simțului religios, domnilor deputațl, 
fără cultivatori seu preoți adevărațl, și tot 
asemenea nu se pote cugeta niol oultivă- 
torii seu preoții adevărațl fără dotațiune 
corespuucjâtore. De unde urmeză, că pen
tru oultivarea și desvoltarea simțului reli
gios în popor trebue să avem cler la înăl
țimea chiămării sale, âr un asemenea cier 
putem ave numai asigurându-i și dotațiune 
corespuncjâtore.

Precum bine-voițl a vedâ Domnilor 
deputațl, când vom îngriji de ameliorarea 
dotațiunii clerului, atunci tot-odaeă am în
grijit și de desvoltarea și cultivarea sim
țului religios în popor, și așa atunci în- 

tr’adevăr am aflat și am și aplioat cele 
mai eficaoe mijloce, la paralisarea răului.

De oâtă importanță este simțul reli
gios, veți înțelege Domnilor deputațl, dâoă 
voiO aminti, că el fu sădit de însu-șl Dum
nezeu în sufletul omului, ca unioul mijloc 
puternic la ajungerea soopului.

Prin sădirea simțului religios în sufle
tul omului, a voit înțelepciunea divină, a 
face pre om să înțelâgă, oă el are o chie- 
mare mărdță și înaltă, și tot-odată a și 
deștepta în el dorința și nisuința, tot 
spre mai mare desvoltare a facultăților 
sufletescl, tot spre mai multă perfeoțiune, 
pentru a-1 apropia tot mai mult de crea
torul său, și prin acesta de bine și ferici
re, scopul suprem a! omului.

De aci puroecjend tdte oonfessiunile 
din patria, tind a se provedea cu preoți 
tot mai luminați, ameliorându-le tot mai 
mult subsistința, pentru-oă apoi acei pre
oți, în schimb, să desvolte și să cultive, 
în măsură tot mai mare, simțul religios, în 
membrii bisericei lor.

(Va urma.)

SCuRILE OILEi. »
— 3 (15) Aprilie.

lubileul „României June". Despre 
oomersu) festiv, ce s’a ținut Vineri săra, 
din incidentul aniversărei de 25 de ani a 
„României June" în sala „Ronacher", foile 
din Viena aduc raporturi fdrte măgulitore, 
„Deutsohes Volksblatt" sorie următorele: 
Președintele reuniunii Dr. Salmciuc a des
chis oomersul studențesc cu câte-va cu
vinte de bine ventare, după oarl s’a eân- 
tat „Gaudeamus igitur*. După aceea a sa
lutat căpitanul de oero Dr. cavaler de 
Lnschuld în numele reuniunii pe ospeții 
veniți la serbare, în prima liniă pe preBÎ- 
dentul de onore, membru al camerei se
niorilor Nicolae Dumba, pe ministrul-ple- 
nipotențiar român Ghica, pe profesorii: 
consiliarl Ludwig și Schauta, pe docenții 
Lkliotzlcy și Klein, pe protectorul Zeeman, 
pe generalul Cantilli și alții mai mulțl. 
După „salamandrul" („ooropișniță") cel 
mare Dr. Popovid a ținut în limba română 
un discurs festiv forte însuflețit, după 
care Dr. Comșa a toastat pentru membrul 
oamerei seniorilor Dumba. Cerând cuvân
tul Nic. Dumba răspunse: „Fiă-ml permis 
ca vechia parlamentar să iau cuvântul 
spre a vă mulțămi pentru amabila primire 
și pentru onorurile deosebit de mari, de 
cari m’a-țl împărtășit. Sunt adâno mișoat 
de cordialitatea, ou oare mă întâmpinați 
și mă buour a mă afla astă-sâra într’un 
oero, unde se țin încă ou sființeniă idea
lele. StațI pe lângă acâsta. In ce mă pri- 
vesue pe mine mă voiiî întrepune tot- 
denna pentru D-Vostră înoât îmi este 
permis și voiă fi fericit să rămân un pro
tector al „României June". „România Jună" 
să crâscă și să înflorâsoă! Hoch!" — La 
11 dre partea ofioială a comersului a fost 
terminată. Vre-o 5C0 de telegrame de sa
lutare și felicitare din tote părțile sudioe- 
orientale au fost sosit la societate.

—o—
Un dar frumos. D-1 Nicolae Cristea 

din Beiuș a dăruit bisericei române gr or. 
de-acolo oasa sa din piâța Beiușului în 
valdre . de 10,000 fi. Prin acâstă generosă 
faptă, nobilul dăruitor s’a făcut vreduio de 
recunosoința tuturor Românilor de bine.

—o —
In contra jocului de cărți. Gasina 

regnicolară („Orszâgoskaszino") din Buda
pesta, în urma scandalurilor întâmplate cu 
Daniel, cu Babo Emil și pdte și cu alții, 
ale căror nume încă nu s’au descoperit, 
va ținâ la 26 Aprilie n. o. o adunare gene
rală extra-ordinară în scopul de-a lua măsuri 
pentru oprirea jooului de oărțl hazardat. 
Președintele va face propunerea, ca în lo
calul casinei se fiă oprit orl-ce joc de cărți 
în bani și cine va oăloa peste acâstă dis- 
posițiune să fiă numai decât eschis dintre 
membrii casinei. E generală părere, că pro
punerea acâsta va fi primită.

—o —
Societatea de cultură „Maeedo-ro- 

mână". Dumineca trecută s’au întrunit în 
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localul Ligei din București membrii socie
tății de cultură Macedo Română pentru a 
remania comitetul de 35 al acestei socie
tăți, de ore-ce mai multi membri din oo- 
mitet neglijeau afacerile sooietății. Au luat 
parte la acăstă întrunire un număr mare de 
membri. D-l V. A. Urechiă, președintele 
sooietăței, într’o frumosă cuvântare, a spul
berat acusațiunea adusă de dușmanii ro
mânismului, oum-că societatea ar luora în 
oontra intereselor imperiului otoman. D-l 
Urechiă a cerut apoi oa societatea să aduoă 
mulțumiri imperiului otoman pentru puter- 
nioul sprijin, oe a dat pănă acum desvoltării 
•acolelor române. Cuvântarea d-lui Ureohiă 
a fost des întreruptă de aplause. După 
aceea s’a procedat la alegerea comitetului 
de 35 și prin aclamațiune au fost aleși 
d-nii: Menelas Ghermani, Nae Pop, Nicolae 
Fleva, V. A. Urechiă, Ionel Grădișteanu, 
N. Filipescu, I. Rîureanu, C. Disesou, O. 
T. Gregorescu, O. F. Robesou, I. Mitilineu, 
D. T. Apostol, I. Rădoiu, N. Ceaur Aslan, 
Leonida Paciurea, G. A. Scorțescu, Dr. 
Leonte, Nae Guși, Vasile Dan, Hristache 
•Goga, M. Chiriță, Pândele Musu, Th. Dabo, 
P. Vulcan, G. Simulesou, I. Vera, Vasilie 
Tarpo, C. Ioanidi, G. Ghenciu, Ștefan Mi- 
hăileanu, C. Gairetti, D. Dunoa, Anastase 
Bloțodima, N. Pupa și Th. Riciola.

—o—
Dela Eforii scolelor macedonene. Or

ganul d-lui Fleva „Dreptatea11 din Bucu- 
rescl, publică o dare de sâmă despre suma 
■de 4378 Lei, oe s’a strîns la redacția nu
mitei foi și s’a predat lor. într’o scrisore 
d-l Dr. Cristoviol arată cum a întrebuințat 
acestă sumă pentru plata chirielor localu
rilor de scâlă eto. Dr. Cristoviol spune, că 
banoa de Salonic, oare le-a dat Eforiilor 
credit pănă la 8000 Lei îî amenință acum 
cu tăierea lui. Pentru oa scâlele macedo
nene să nu piâră, le mai trebue pe lângă 
•3umele strînse încă cel puțin 9000 de Lei. 
Apostol Mărgărit, fiice „Dreptatea11 ar 
trebui să dea el aoâstă sumă, deăre-ce a 
primit banii dela ministeriul român de in- 
âtruoțiă, dâr nu vrea să o dea. In fine 
apeleză organul d-lui Fleva la toți Ro
mânii, cari nu voesc să lase perfianiei și 
pradă grecismului pe Macedoneni, în spe
cial la Liga culturală și secțiunile ei din 
județe să contribue aoea sumă de 9000 
de Lei.

— o —
Pe unde va mai âmbla principele 

Bulgariei ? țfiarele din Petersburg spun, că 
este probabil ca principele Ferdinand al 
Bulgariei să fiă present la înooronarea 
Țarului în Mosova. Acesta — fiioe n-^os" 
kowski Viedomostiu — atârnă dela impre- 
siunea, ce o va face principele asupra Ța
rului cu ocasiunea visitei sale la Peters
burg. Din isvor german se anunța, că în- 
târcerea sa din Petersburg, prințul Bul
gariei se va opri și la Berlin, unde va fi 
primit în audiență de împăratul Wilhelm.

—o—
Congresul corpului didactic din Ro

mânia s’a ținut în Focșani și s’a desohis 
în 28 Martie. Erau presențl vre-o 150 de 
prefesorl din totă țera. In prima ședință a 
trimis o telegramă cătră Regele, s’a oetit 
o serisâre a ministrului de instrucțiune 
Poni și s’au oetit numărose telegrame, prin 
cari se urâză isbânda congresului. După 
aceea a urmat ouvântările profesorilor Co- 

tsacesou, Ficșinesou, I. Panaiteseu, Caian 
.Rădulescu și Lupu. La ședință a asistat uu 
număros public focșanen și mai multe 
domne din înalta societate.

—o—
La universitatea din Budapesta a ip- 

oeput să soadă în mod surprindător nu
mărul studenților. In semestrul al doilea 
din anul curent s’au înscris cu 400 de 

.studențl mai puțini ea în semestrul pre
cedent.

Congresul bisericesc serbesc, după 
cum raportâză foile semi-oficiale unguresc!, 
nu se va convoca în anul acesta. Propu- 

,-nerea patriarchului Branco viei pentru con
vocarea congresului a fost respinsă pe 
cuvânt, oă lipsesc banii pentru aooperirea 

■ oheltuelilor, ce s’ar face cu un congres de 
durată mai lungă.

L’homme masquâ. Cu deosebită eleganță, 
galanteria, șic și mai pre sus de tote ou o rară 
și uimitore desteritate s’a produs asâră 
în sala de oonoerte „L’homme masque11 
înaintea publioului brașovân în arta lui de 
prestidigitator. Programul interesant și amu- 
sant, ce ni-1 oferi, atrase mult curiositatea 
publicu’ui. Cu încordată atențiune îi ur
măreau toți mișoările și nimeni n’ar fi fost 
în stare să-i descopere apucăturile dibace, 
ou oarl îșl eseoută arta sa. Manile și-le 
presintă în oontinuu deschise și totuși scâte 
la ivelă obiecte, oe te pun în uimire. 
„L’homme masquău e forte galant față cu 
damele, cărora le oferă bombâne și bu
chete de flori naturale, oe le scâte cu o 
admirabilă legeritate din vre-o batistă seu 
pălăriă. E galant și ou bărbații, le soote 
din nas, din gură, de pe cap, de prin bu- 
sunare, mulțime de țigări, oe li le presen- 
teză. Turtesoe un ou pe genunchi și ți-1 
presintă apoi 6r întreg. Diferite jocuri ui
mitore cu batiste, pe cari le cere dela pu- 
blio, le arată înodate, desnodate, colorate, 
neoolorate, fără să poți observa cum îșl 
face ou ele de lucru. Mai frumos însă e 
jocul lui cu cărțile, pe cari le mestecă c’o 
singură mână și face minuni ou ele. Niol 
nu este posibil a descrie dibăoia oe o des
fășură în tot timpul variatului său pro
gram. „L’homme masque“ vorbesoe și des
crie în limba francesă, însă tot ce spune e 
fârte respicat, clar, plăcut și simpatie. Joi 
va da a doua representațiune o’un alt pro
gram.

Noue prigoniri și condamnări.
Mâne se va pertraota înaintea tribu

nalului reg. ung. din Alba-lulia un nou 
proces politio, fiind aousațl 19 țărani ro
mâni din comuna Ciora din causa unei 
adrese de aderență, ce au trimis’o mem
brilor comitetului central ou ocasiunea 
procesului Memorandului.

Acelaș tribunal din Alba-lulia, oare 
a devenit celebru prin faimâsele sale sen
tințe, a mai condamnat în 9 Aprilie a. o. 
pe preotul român din Vulper la 6 septe- 
mâni, <5r pe învețătorul român de-acolo 
ia nna lună închisore ordinară pentru o 
adresă de aderență trimisă celor osândiți 
în procesul Memorandului.

Tot în 9 Aprilie, după amâfil, același 
tribunal a condamnat pe preotul român gr. 
cat. din Hening la doiiâ luni închisore de 
stat și 20 A amendă, er pe învățătorul de- 
acolo la trei luni închisore și 30 fl. amendă, 
din causă, oă a învățat și oântat cu elevii 
din scolă „doina lui Lucaoiu“.

In 5 Maiti n. c, se va pertraota în 
Clușiu un proces de pressă în contra d-lui 
loan Șerb din Poiana, lângă Sibiiu, pentru o 
corespondență publicată în „Fâia Popo
rului11 din 1894. Autorul este acusat pen
tru preamărirea celor oondamnațl în pro
cesul Memorandului.

Certă între reformats din Ardeal.
Un conflict fârte vehement a isbuc- 

nit între reformații unguri din Ardeal cu 
ocasiunea adunărei generale a distriotului 
bisericesc, ce s’a ținut Sâmbăta treoută în 
Clușiu.

Ca motiv la isbucnirea conflictului, oe 
de altmintrelea a fost nutrit în ascuns de 
timp îndelungat a servit cestiunea aoade- 
miei teologice din Aiud. Episcopul Szâsz 
Domokos încă dela instalarea sa în scau
nul episcopeso luorâză pentru a înființa, 
pe lângă teologia reformată din Aiud și o 
a doua aoademiă jteologică în Clușiu. In 
direcțiunea acăsta a și ajuns departe, căci 
în Clușiu a olădit un institut teologic pom
pos, der lipsesc fondurile pentru întreține
rea lui. Ca să soape de acâstă cris'' ar voi 
aoum să casseze academia teol' mă din 
Aiud în favorul celei din Clușiu și consi
derabilele fonduri ale Aiudenilor să ie stră
mute de asemenea la Clușiu.

Față ou aceste tendințe ale episco
pului Szâsz Domokos și soții, s’a constituit 
o partidă contrară, care nu voesce cu mol 
un preț să se casseze aoademia din Aiud 
și este în contra nouei academii din Clușiu. 
In fruntea acestei partide stă contele Beth- 
len Gâbor și vice-șpanul Csato Lajos.

Ne ’nțelegerile, oarl de timp îndelun
gat au fost nutrite sub spnză, |au isbucnit 
la adunarea de Sâmbătă, ou ocasiunea ale- 
gerei câtorva profesori pentru academia 
teologică din Aiud.

Din partea distriotului biserioeso se 
publicase adeoă concurs pentru ocuparea 
posturilor profesorale și se insinuaseră mai 
mulțl oonourențl. Adunarea avea numai să 
alegă pe cei mai vredniol dintre ei. Der 
oând a fost să se pună la ordinea cJUei 
cestiunea alegerei, consiliul de direcțiune 
a surprins pe membrii adunărei prin aoeea, 
oă a scos din ordinea cjUei puctul privitor 
la alegerea profesorilor și în looul lui a pre- 
sentat un proieot de resoluțiune, în oare se 
cerea disolvarea academiei teologice din 
Aiud. Acesta a făcut.’o consiliul de direo- 
țiune fără soirea lui Bethlen, măoaroă Beth- 
len este membru și chiar președinte al con
siliului de direcțiune.

Aoum a isbuonit conflictul. Contele 
Bethlen Gâbor, care pe sub ascuns . fusese 
încă dinainte informat despre planul urzit, 
deolarâ imediat în fața episoopului, a con
siliului de direoțiune și a întregei adunări, 
oă proiectul de resoluțiune este ilegal și că 
va lupta contra lui. Partida episcopului 
Szâsz Domokos începu să protesteze, oerând 
să ’i se dea lui Bethlen vot de neîncredere 
și să se câră înlocuirea lui cu alt președinte.

Bethlen, oa președinte, a declarat în 
fine, oă el nu va pune cestiunea la vot. 
Făcu imputări oonsiliului de derecțiune, 
că a venit cu un proiect de contra-bandă.

Se isoâ o larmă și un sgomot asur
zitor, așa că nu lipsia mult, ca „patrioții“ 
să se ia de cap. In două rânduri preșe
dintele Bethlen a suspendat adunarea, er 
la urmă a disolvat'o.

„Kolozsvâr11 în primul său artioul de 
astăfil fiice, a fost fără păreche scan
dalul de Sâmbătă. Pentru Bethlen au fost 
17 membri ai adunărei, âr contra 103. Cu 
tâte acestea Bethlen ou bașibozucismul său, 
cum îl numesce „Kolozsvâr11, a sciut să 
împedeoe voința majorității.

E grozavă plângerea în contra vol- 
nioiei și despotismului contelui Bethlen 
Gâbor. Der să nu se supere „patrioții“, 
căci tote se răsbună în lume. Când Beth
len Gâbor, ca fișpan al comitatului Ter- 
navei-miol, îșl esercia despotismul și vol- 
nioia sa asupra Românilor, împunendu-le 
dări pentru „Kulturegylet“, nu ei au fost 
ore, cari îl aplaudau ?

Români în oștea lui Răkoczi.
D-l Jancsâ Benedek, ounoscutul pu

blicist maghiar, scrie în foiletonul fiiarului 
„Hazânk“ dela 5 Aprilie, un articol despre 
„Curuții români ai lui Hakocziu și constată, 
oă în âstea lui Râkoczj au servit și Ro
mâni. Dintre aceștia, cel mai renumit a 
fost vestitul căpitan român Dragul, oare a 
bătut pe Nemții dela Boroșineu la Arad și 
i-a făcut prisonierl dimpreună ou ofioerl cu 
tot; apoi vitezul loootenent sătmărean Va
silie Bala, cu stegarul său Petru Papp; tot 
din părțile acelea și căpitanul Ciunla. Ro
mânii intrând în foc, cântau:

Frundă verde pune ’n clop, 
Nu te uita nici la foc!

Mare contigent au dat răsoâlei lui 
Râkoczi românii din Chior. Gligor Pintea 
și Balioa i-au fost căpitani de guerilla. In 
Scaunul-Mureșului, în fruntea Românilor a 
stat căpitanul lor Vasilie Fekete, în Țera- 
Bârsei Bucur Câmpiau.

Participarea Românilor la răscola râ- 
kooziană prin nimica nu se prubeză mai 
bine, după autorul maghiar, decât prin in- 
fluința, ce au avut dânșii asupra așa nu
mitelor cântece curuțiane, dintre cari com- 
ponistul Kâldy Gyula a presentat câte-va 
la un oonoert în Budapesta la 25 Ianuarie 
1896. Intre aceste cânteoe, aorie d-l Jancsâ 
Benedek, sunt nu numai de acele, pe oarl 
se vede influența româuâscă, însă chiar și 
curate cântece românesol, pe cari la pri
mul auZ numai decât le cunosoe orl-oine, 
care șefiând prin ținuturi locuite de Ro
mâni, are cel puțin o slabă ideiă despre 
ritmul musicei române. Astfel „Dansul hai
ducesc ardelenesc11, pe care pubiicul din 
Budapesta l’a aplaudat drept perlă a ve

chiei musice maghiare de dane, nu e de- 
oât cântecul de dans al „Bătutei11 române, 
Zice d-i Benedek.

SCIRÎ ULTIME.
Viena, 14 Aprilie. împăratul 

Germaniei a renunțat la idea de a 
visita Ungaria pe timpul mileniului.

Afif după amâfii împăratul Ger
maniei a primit în audiență pe mi
ni ștri-presidenți Badeni și Banffy.

DIVERSE.
1. Aprilie. La 1 Aprlie, trebue să pă- 

oălescl pe cine-va, așa e obiceiul. Dâr de 
unde o fi venind aoest obioeiQ? Savanții 
oarl ’șl cheltueso tinerețele și bătrânețele 
spre a desooperi originea oausei primei 
măsele stricate la moș Adam, și-au dat 
neapărat tote silințele spre a afla și pe 
autorul invențiunei păoălelilor de 1 Aprilie. 
Unii dintr’înșii pun în joc pe Isus Christos, 
alții pe regele Franoiei Carol al IX-lea. 
La 1564, i-a venit poftă aoestui suveran 
să nu mai începă anul nou la 1 Aprilie, 
ci la 1 Ianuarie; în definitiv o poftă oa 
tote poftele și forte inofensivă. îndată ce 
Carol al IX a operat acestă revoluție în 
calendar, darurile de anul nou cari se 
făceau la 1 Aprilie, au incepnt să se facă 
la 1 Ianuarie, âr la 1 Aprilie, toți acei 
cari așteptau câte un cadou de la mama 
sâcra seu tata nașu, au rămas păcăliți. 
Etă oe au fiis unii. Ați înțeles ? Alții 
însă pretind că obiceiul păoălelei la 1 
Aprilie eBte o ceremomă besericăscă de 
prost gust din evul mediu în amintirea 
primelor patime ale fiului Domnului, Isus 
Christos, care în luna Aprilie a fost luat 
în derisiune și trimes dela un judecător la 
altul, dela Ana la Caiafa, dela Irod la 
Filat și vice-versa supus fiind ast-fel unei 
păcăleli îndelungate. „Ep“.

Bun și rău. Ceea ce numim noi astă
fil „humanitate'1 era necunoscut înaintea 
celor vechi. Morala și filosofia antică gre- 
cesoă și romană se basa pe un egoism 
real și puternic, înoât dreptul individual 
era socotit ca ținta cea mai înaltă; ba 
chiar vechiul testament și însuși profetul 
Moise par a se fi inspirat de asemenea 
principii. „Să onorezi pe tatăl tău și pe 
mamă-ta, ca să trăesol mult și bine pe 
pământ11. Ideia iubirei de-apropelui era la 
cei vechi cu totul necunoscută. Mai întâiîî 
etica lăți între omeni iubirea de-aprâpelui 
între genul omenesc. Punctul principal al 
moralității nu mai zaoe în individ, oi în 
universul omenimei. Baoo ,de Berulam ou 
privire la acesta dice: „Bwweste aceea, oa 
are de scop producerea și îmulțirea feri- 
cirei și a prosperității publioe, — rău este 
aceea, ce nisuiesce la distrugerea feriairei 
publice11. Etica creștină fiioe: „Iubesoe pe 
deapropele tău, ca pe tine însu-țl11. „Ceea 
ca omul face altuia, îșl face șie-șl, deore- 
ce toți âmenii sunt de-o ființă11, — seu, 
după Hegel, „ași ave ew-1 său într’altul“ 
este virtute. Hume fiice, că basa moralei 
este principiul simpatiei. Adevăratul om 
bun, nu cunosce nici o deosebire între el 
și altul.

Literatură.
In editura librăriei Nicolae I. C i u r c u, 

din Brașov a apărut: Istoria Patriei, în. 
legătură cu evenimentele epocale din istoria 
universală, pentru școlele poporale româno, 
de Vasilie Goldiș, profesor. Un esem- 
plar 25 cr.

POSTA REDACȚ1UNEI.
D-lui D. P. învățător în Poiana sărată. D-ta, 

pănă ai fost teolog, erai pus în. reserva suplinitore; 
acum însă ca învățător, ești transpus din reserva 
suplinitdre în reservă, ca ori și care învățător, 
care a făcut 8 septămânl, și în cașul, dâcă vei fi 
chiămat la deprindere de urme, vei fi chiămat 
numai pe 13 fiile.

Pnwnetar: Dr. Aurel Murespiaraia»

Reâactor responsabil Sregoriu Kiasor.
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Cursul Ba bursa din Viena»
Din 14 April 1896.

Renta ung. de aur 4% . . . 
Renta de oordne ung. 4% . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 4%% 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4’/20/ 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4% . .
Bonuri rurale oroate-slavone. . 
Imprum. ung. cu premii . . .
Losurî pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . . 
Renta de argint austr. . . . 
Renta de aur austr....................
Losurî din 860 ....................
Aoții de ale Băncei austro-ungară 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit

122.20
99.10

123.30
101.30
121.25
96.80

158—
140.50
101.15
101.20
122.50
146.50

984—
391—

a

Aoții de-ale Băncei austr. de credit.
Napoleondori..................................
Mărci imperiale germane . . .
London vista..............................
Paris vista..................................
Rente de oordne austr. 4%. . .
Note italiene..................................

362.10
9.5572

58.90
120.50
47.85

101.30
44.10

Cursul pieței Brașov.
Din 15 April 1896.

9.51 Vend.
9.45
9.52
5.65

127.%
58.40
10 60

100.75

Bancnote rom. Camp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’ori Cump. 
G-albenI Cump.
Ruble rusescl Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcesol Cump. 
Scris, fonc. Albina 5%

Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend.
Vend. 101.75

9.54
9.50
9.55
5.70
1.28

59.05
10.90

Seson de primăvară și vară. a
Avem ondrea a recomanda Onor, public

Producțiile nâstre din. lână, curată,

FABRICAȚIE PROPRIE 
<le postavuri șî mărfuri de modă.

Atragem atențiunea On. public asupra Stofelor de par
desiul*! și uniforme, pleduri pentru bărbați, pla- 
pome de vară etc.

Nu mai puțin recomandăm și fabricatul nostru, ce l’am 
întroduș ca specialitate:

LODEN ARDELENESC,
Touriștilor, amatorilor de sport, economilor și țeranilor. Fabri
catul nostru în privința durabilității și solidității este de pre
ferat așa numitelor Loden de Stiria și Tirol, de aceea este forte 
potrivit pentru costume de venat, ISavelocliS și man
tale.

Ne rugăm de o cercetare cât mai numărbsă.

g w_8 WILHELM SCHERG & C-ie.

IH
I

Mostre atrăgetâre
pentru mușterii privați gratis și franco. Caetc C1J Bawsire. cum nu 

s’au mai vădut pănă acum, pentru Cfl’flitori, nefrancate.

Stofe pentru îmbrăcăminte.
Feruvien și Dosking pentru înaltul cler, stofe prescrise pentru uniformele 

funcționarilor c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici; livree-uri, postavuri pen
tru biliarde (mese de joc), și trăsuri. — Asortiment forte Itog-at de E ® D E M din 
Stiria, Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, cu prețuri originale ale fabricei, nu 
pot nici o concurență. — Asortiment de șaluri fine și durabile pentru dame în colori forte 
moderne. — Ștofe de spălat, pleduri de voiagiu dela 4—44 ffl. Tote cele necesare la 
croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

Cine voesce a cumpăra postavuri eftîne, solide, trainice, din lână curată, 
er nu sdrențe eftine, cari nu prețuesc nici cât cusutul croitoriului, se se adreseze la 

JOH. STIKAROFSKY în Brunn. postavuri austriaco).
Deposit permanent de postavuri peste '/2 milione florini. 

Trimiterea numai cu ramburse.
’ - cumP§ră-torii de agențl și mamularl, care sub marca „Marfa lui Sti-
Pinl ii karofsk “ oferă alte mărfuri false. La astfel de omeni eu nu vend 
UUUll sub njcj o condiție marfă. ,

' 899,12-24.

Sz. 8820-1895. tlkvi

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassbi kir. torvenyszek, mint tlkvi hat<5sâg kOzhirre teszi, hogy 

az „Albina“ takarek es hitelintezet brassbi fioktelepe vegrehajtatdnak 
Colesiu Stan zerneati lakos vegrehajtâst szenvedb elleni 750 frt. tftke- 
koveteles ea jârulekai irânti vegrehajtăsi ugyeben a brassâi kir. torvâny- 
azek (a zerneati kir. jârâsbirbsâg) teruletân levo Zernest kbzaeg hatârăn 
fekvb a zerneati 86. szâmu tjkben A f alatt foglalt: 530, 531 hrszâmu 
fekvokre kikiâltâsi âr 208 frt. (bânatpenz 20 frt. 80 kr.), 1242, 1243, 
1244 hrsz. k. âr 9 frt. (bp. 90 kr.), 1285 hraz. k. âr 4 frt. (bp. 40 kr.), 
1723 hraz. k. ăr 18 frt. (bp. 1.80), 1854 hraz. k. âr 8 frt. (bp. 80 kr.)> 
2018, 2019 hraz. k. âr 15 frt. (bp. 1.50), 2277, 2278 hraz. k. ăr 156 frt. 
(bp. 15.60), 2300 hraz. k. ăr 4 frt. (bp. 40 kr.), 2685 hraz. k. âr 8 frt. 
(bp. 80 kr.), 2719 hraz. k. âr 4 frt. (bp. 40 kr.), 2783 hraz. k. âr 3 frt. 
(bp. 30 kr.), 2899 hraz. k. âr 5 frt. (bp. 50 kr.), 2966 hraz. k. âr 14 frt. 
(bp. 1.40), 3047, 3049 hraz. k. âr 14 frt. (bp. 1.40), 3142 hr8Z. k, âr 5>
frt. (bp. 50 kr.), 3363 hrsz. k. âr 20 frt. (bp. 2.—), 3455 hr8z. k. âr 6
frt. (bp. 60 kr.), 3464, 3465 hraz. k. âr 48 frt. (bp. 4.80), 3736 hraz. k.
âr 11 frt. (bp. 1.10), 3810 hraz. k. âr 7 frt. (bp. 70 kr.), 3811 hrsz. k.
âr 4 frt. (bp. 40 kr.), 4049 hrsz. k. âr 2 frt. (bp. 20 kr.), 4097, 4098 
hrsz. k. âr 7 frt. (bp. 70 kr.), 4108 hraz, k. âr 2 frt. (bp. 20 kr.), 4138
hrsz. k. âr 4 frt. (bp. 40 kr.), 4172 hrsz. k. âr 2 frt. (bp. 20 kr.), 4198
hraz. k. âr 5 frt. (bp. 50 kr.), 4272, 4273, 4274 hrsz. k. âr 6 frt. (bp.
60 kr.), 4610/2 hrsz. k. âr 13 frt. (bp. 1.30), 3515, 3516 hrsz. k. âr 5
frt. (bp. 50 kr.), 5217 hraz. k. âr 2 frt. (bp. 20 kr.), 5592, 5594/3 hraz. 
k. âr. 7 frt. (bp. 70 kr.), 5646 hraz. k. âr 7 frt. (bp. 70 kr.), 5660 hraz. 
k. âr 3 frt. (bp. 30 kr.), 5713 hraz. k. âr 13 frt. (bp. 1.30), 5835 hraz. 
k. âr 17 frt. (bp. 1.70), 5960 hraz. k. âr 9 frt. (bp. 90 kr.), 5965 hraz. 
k. âr 54 frt. (bp. 5.40), 6100 hraz. k. âr 6 frt. (bp. 60 kr.), 6109, 6110 
hraz. k. âr 8 frt. (bp. 80 kr.), 6232, 6333 hrsz. k. âr 21 frt. (bp. 2.10), 
6313 hrsz. k. âr 3 frt. (bp. 30 kr.), 6673 hiaz. k. âr 5 trt. (bp. 50 kr.), 
6676, 6677, 6678 hraz. k. âr 29 frt. (bp. 2.90), 6867, 6871 hrsz. k. âr 
14 frt. (bp. 1.40). 6966 hrsz. k. âr 11 frt. (bp. 1.10), 7141, 7394 hrsz. k. 
âr 17 frt. (bp. 1.70), 7204, 7331 hrsz. k. âr 12 frt. (bp. 1.20), 7390 hr. 
k. âr 8 frt. (bp. 80 kr.), 7604 hrsz. k. âr 25 frt. (bp. 2.50), 7830 hrsz. 
k. âr 24 frt. (bp. 2.40), 7915 hrsz. k. âr 20 frt. (bp. 2.—), 8160 hrsz. k. 
âr 20 frt. (bp. 2.—), 8302 hrsz. k. âr 29 frt. (bp. 2.90), 8405 hrsz. k. 
âr 28 frt. (bp. 2.80), 8425, 9184, 9225 hrsz. k. âr 117 frt. (bp. 11.70), 
8854 hrsz. k. âr 11 frt. (bp. 1.10), 8898 hrsz. k. âr 2 frt. (bp. 20 kr.), 
9104 hrsz. k. âr 31 frt. (bp. 3 ÎOJ, 9210 hrsz. k. âr 24 frt. (bp. 2.40),. 
9279 hraz. k. âr 17 frt. (bp. 1.70), 9366 hrsz. k. âr 4 frt. (bp. 40 kr.),
9366 hrsz. k. âr 4 frt. (bp. 40 kr.), 9403 hrsz. k. âr 20 frt. (bp. 2.—),
9680 hrsz. k. âr 80 frt. (bp. 8.—), 9691 hrsz. k. âr 63 trt. (bp. 6.30), 9833,
9835, 10039, 10040 hrsz. k. âr 47 frt. (bp. 4.70), 9834 hrsz. k. âr 21 fr.. 
(bp. 2.10), 9848, 9850 hrsz. k. âr 69 frt. (bp. 6.90), 9970 hrsz. k. âr 26 
frt. (bp. 2.60), 10063 hrsz. k. âr 35 frt. (bp. 3.50), 10470 hrsz. k. âr 9 
frt. (bp. 90 kr.), 10613 hrsz. k. âr 11 frt. (bp. 1.10), 10650 hraz k. âr 
10 frt. (bp. 1.—), 10686 hraz. k. âr 1 frt. (bp 10 kr.), 10706 hrsz. k. âr 
19 frt. (bp. 1.90), 10712 hrsz. k. âr 31 frt. (bp. 3.10), 10727 hrsz. k. âr 
41 frt. (bp. 4.10), 10928 hrsz. k. âr 13 frt. (bp. 1.30), 10981, 11066 hr. 
k. âr 27 frt. (bp. 2.70), 11346 hrsz. k. âr 4 trt. (bp. 40 kr.) 11563 hrsz. 
k, âr 19 trt. (bp. 1.90), 11800 hrsz. k. âr 7 frt. (bp. 70 kr.), 12006 hr. 
hrsz. k. âr 5 frt. (bp. 50 kr.), 12191 hrsz. k. âr 7 frt. (bânatp. 70 kr.),, 
12424, 12450 hrsz. k. âr 11 trt. (bp. 1.10), 12700 hraz. k. âr 6 frt. (bp. 
60 kr.), 12814 hrsz. k. âr 10 frt. (bnp. 1.—•), 12926 hrsz. k. âr 6 frt. 
(bp. 60 kr.), 12965 hraz. k. âr 2 frt. (bp. 20 kr.), 13009 hrsz. k. âr 1 
trt. (bp. 10 kr.), 533/2 hraz. k. âr 2 frt. (bp. 20 kr.), 12190 hrsz. k. âr 
7 frt. (bp. 70 kr.), 6098 hrsz. k. âr 3 frt. (bp. 30 kr.), osszesen I860’ 
forintban ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban az ârverest elrendelte, 
ea a fenti ingatlanokbbl vegrehajtâst szenvedbt megilletd felereszere es 
hogy a fennebb megjelblt ingatlanok az 1896 evi junius ho 23-ik napjăn 
d. e. 9 orakor Zernest kozseghâzănâl megtartandb nyilvânos ârveresen 
a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartozuak az iDgatlanok becsârânak birtok- 
testenkent 10°/0-ât keszpenzben, vagy az 1881: LX. t. cz. 42. §-âban 
jelzett ârfolyammal szâmitott es az 1881. evi november ho 1-en 3333. 
sz. alatt kelt igazâgsugyminiszteri rendelet 8. §-âban kijelolt 6vadek- 
kepes ertekpapirban a kikiildott kezehez letenni, avagy az 1881: LX. t. 
cz. 170. §-a ertelmeben a bânatpenznek a birosâgnâl elbleges elhelye- 
zeserol kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Brass 5 1895. evi November ho 11-en.
A kir. irvenyszek mint tlkvi hatosăg.
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Chocoladă Thiess & Seidel
s’afiă in tote magaziile de specerei cu prețurile fabricei, fiă-care pachet și 

envelopă este provednt cu firma nâstră.

Nutritor și ușor de mistuit
Tipografia A. Mureșianu, Brașov,.


