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Sobolii.
Brașov, 4 Aprilie v.

Nu de mult, vorbind la locul 
acesta despre uneltirile celor din 
compania împăciuirei, am d*8, că 
dâcă șefii lor intriganțî n’au avut 
curagiul eâ stea alăturea cu amicii 
lor politici de odinibră pe banca 
acusaților din Clușiu, atunci se nu 
mai vrâ se joce rol între noi, se ne 
lase în pace și se facă bine a nu 
presăra câmpiile nbstre cu mușuroe 
de soboli.

Cei ce au credut însă, că so
bolii se vor astâmpăra și vor ține 
semă de faptul, că lucrarea lor as
cunsă a fost dată pe față și că opi- 
niunea publică română și-a pronun
țat în mod atât de energic verdic
tul ei nimicitor în contra lor, s’au 
înșelat. Noi înși-ne, cari fbrte de 
mult, ba chiar dela început am atras 
atențiunea publicului român asupra 
acestei lucrări de distrucțiune, nu 
ne așteptam, că ei îșl vor sista ac
țiunea numai așa, cu una cu două.

Și în adevăr, nu ne-am înșelat 
în prevederea nbstră, care era înte
meiată pe-o esperiență îndelungată.

Firul uneltirilor, ce tind la ni
micirea solidarității naționale, căreia 
partidul nostru românesc din Tran
silvania și Ungaria are se-i mulțu- 
măscă esistența sa, se țese nu de 
adi și nu de erl, ci de doi-spre-dece 
ani încbce, de când s’a introdus în 
cetatea nostră calul Troii, ce as
cundea înlăîntrul său „resolvarea cu 
ori ce preț a conflictului dintre Ro
mâni și Maghiari".

Decă în acest lung șir de ani 
tote nisuințele nbstre, de a deschide 
ochii celor creduli și de a-i feri de 
seduceri și desamăgiri, n’au putut 
duce la scopul dorit, ar fi fost prea 
sanguinică așteptarea, ca acum, cu 
tâte pățaniile desastrâse, prin cari 
am trecut, intriganții să nu-și mai 
afle nici un teren pentru unelti
rile lor.

Nu trebue se uităm, că suntem 
un popor cu fbrte puțină scâlă po
litică și că, încungiurați din tbte păr
țile de elemente contrare, cari tbte 
se unesc în tendința, de-a nimici le
gătura de frățiă dintre noi și a slăbi 
astfel puterea nbstră de resistență 
națională, nu este ușor lucru de-a 
susțină pretutindeni cu destul efect 
disciplina națională în sînul nostru.

Rămâne, der, din nenorocire 
încă teren destul pentru lucrarea, 
ce-o fac sobolii în întunerecul nopții, 
deși avem convingerea, că în fața 
puternicului sentiment național, de 
care sunt stăpânite acji massele po- 
poiului nostru, acesta lucrare nu va 
pută isbuti.

Ce să-i faci însă? Sobolii tot 
soboli rămân și dăcă le strici ipi un 
mușuroiu, ei îșl fac dincolo altul.

Imformațiile, ce le primim, ne 
spun, că departe de-a desarma, unel
tele companiei de împăcăciune Sla- 
vici-Brote desfășură o mare activi
tate pentru a câștiga aderenți ai 
programului cu „legea electorală 
europenescă", cu care br. Banffy ar 
avă să ne împace.

In special ni-se spune, că mai 
ales într’o parte a Câmpiei, în Munții 
Apuseni și în părțile Aradului ei 
se mișcă cu mare cutezanță cu 
ajutorul propagandei câtor-va preoți 
și că vorbesc pal am et publice, că Ro
mânii trebue să-și schimbe atitu
dinea politică și se ia parte la 
viitorele alegeri. Ba se vorbesce 
chiar de alte nouă conventicule cu 
scop de-a continua opera de soboli.

Mai mult însă, ni-se comunică, 
că se fac din nou mari sforțări pen
tru delăturarea d-lui Dr. I. Rațiu 
din fruntea comitetului.

Tăte acestea dovedesc, că lu
crarea de subminare se continuă și 
că, dăcă nu se vor reculege, măcar 
acum, în ora a un-spre-cjecea, băr
bații noștri, cari țin cu sfințeniă la 
solidaritatea inaugurată la 1881, 
suntem în pericul de-a pierde și pu
ținul, cât am dobândit pănă acuma 
în interesul consolidărei năstre na
ționale.

In fața acestei lucrări primej- 
diăse de soboli, noi stăruim pe 
lângă ceea ce am 4ig: D-l Dr. Rațiu 
trebue să stea nemișcat la postul 
seu și să convoce cât mai curând 
conferența bărbaților de încredere 
ai alegătorilor români.

CRONICA POLITICA. <

- 4 (16) April

Soim, că în 18 Aprilie n. o., adecă 
Sâmbăta viitâre, se va faoe alegerea noului 
primar al Vienei. E ne’ndoios, că antise- 
miții, cari formâză majoritatea membrilor 
municipali, vor vota și de astă-dată pentru 
Lueger, a căruia reușire ee pote oonsidera 
astfel ca asigurată. După combinațiile de- 
aoum Lueger va dobândi 96voturi pe când Dr. 
Griibl, candidatul liberalilor germani, abia 
dâcă va dobendi 40 de voturi. Se, 4i°e, oă 
antisemiții sunt hotărîțl, ca în cas, dăcă 
Lueger n’ar fi întărit de monarch, la a 
treia alegere, oe va urma să voteze tot 
pentru Lueger. Aoăstă alegere ar urma în 
primele cjîle ale lui MaiC. Cercurile antise
mite contăză ou siguranța, că deoă nu la 
alegerea acesta, apoi la cea următore 
Lueger va trebui să fiă întărit. Se svonesoe, 
oă deoă Lueger nu va fi întărit aoum, se 
va numi un funcționar mai înalt de-al sta
tului, care în calitate de comisar guvernial 
va oonduoe afacerile de primar. Consiliul 
comunal însă nu se va disolva, ci va servi 
de ajutor oomisarului guvernial ou vot 
oonsultativ, fără de-a avă însă dreptul de-a 
aduce concluse.

*
Alătăeri prințul Ferdinand al Bulga

riei a plecat din Constantinopole la Pe
tersburg. Cu-o di mai înainte el șl-a făout 
visitele de adio pe la miniștri turoesol și 
ambasadori. Sultanul i-a făcut principelui 
o primire din oele mai frumose. La prân- 
4ul de adio, ce l’a dat în ondrea lui, Sul
tanul a împărtășit prinoipelui bulgar, că l’a 
numit mareșal al armatei împărătesc! tur- 
cesol. Marți la am64l s’a dat solemnela în
vestitură, prinoipelui și s’a cetit patenta 
lui de mareșal. La 2 ore principele Fer
dinand s’a dus în uniformă de mareșal 
turcesc la palat spre a mulțumi Sultanului 
pentru numire. Audiența a durat o 6ră. La 
3’/2 ore a urmat plecarea prințului condus 

cu aoelașl ceremonial ca la sosire. Prințul 
îmbrăoat în uniformă bulgară s’a urcat în 
Yachtul împărătesc „Sultana". Colonia bul
gară l’a aoompaniat pe vaporul „Bulgaria" 
pănă la intrarea în Bosfor, făoându-i sgo- 
motose ovațiunl. In suita prinoipelui se 
află ministrul-președinte Stoilow, ministrul 
de răsboifi Petrow, trei adjutanți un 
ofioer de ordonanță, seoretarul seoret 
princiar și șeful cabinetului politic. Patru 
demnitari turoesol și adjutanți însoțeso pe 
principe pănă la Odessa, unul pănă la 
Petersburg.

întâlnirea monarchilor la Viena-
împăratul Franciso Iosif a mers îna

intea împăratului Wilhelm la gara de Sud. 
După sosirea aoestui din urmă, cei doi 
domnitori s’au sărutat de trei-orl și după 
aceea și a patra 6ră. împăratul Franoiso 
Iosif a sărutat mâna împărătesei germane. 
Cei doi prinți germani, fiii împăratului 
Wilhelm îmbrăcațl în costum de marinari, 
au sărutat monarchului nostru mâna și 
și-au luat șepoile de pe oap, oând împera- 
tul le 4ise: „Puneți pe oap băieți !u Cei 
doi prinți, dintre oarl, oel mai mio e mai 
tare și mai gras, deoât prințul de ooronă, 
an dat apoi mâna arohiducilor și arohidu- 
oeseler.

După-oe au sosit la palat (Burg) îm
păratul german a primit pe înalții demni
tari ai curții și de stat. Intre cei din urmă 
se afla și ministrul-președinte ungureso br. 
Banffy, preoum și ministrnl a latere br. 
Josika în oostum ungureso. La rândul său, 
monarohul i-a presentat și pe ei. Impăra- 
german a stat pe loo înaintea lui Banffy, 
l’a salutat, uitându-se lung în fața lui, 
apoi a 4is: „Nu-i așa Esoelență, oă încă nu 
te-am vă4ut nio!-odată?“, la care întrebare 
a răspuns br. Banffy: „Inoă n’am avut 
ondrea Majestate de-a Vă fi presentat!" 
împăratul german a adresat tot asemenea 
câte-va cuvinte și baronului Josika.

Tot atunol împăratul Wilhelm a sa
lutat în modul cel mai amioabil pe minis
trul-președinte austriac oonte Badeni și i-a 
4is: „Mă bucur fdrte mult a fi făout ou- 
nosoința Esoelenței Vdstre!“ După aoeea 
l’a invitat la audiență privată. Asemenea 
a primit împăratul Wilhelm în audiență 
privată și pe baronul Banffy.

La primire ca și la prân4ul de onore, 
toți miniștrii și demnitarii ungurescl s’au 
presentat în oostum maghiar. Numai săra 
la operă au purtat haine du salon. La 
prân4ul dela palat au luat parte și canoe- 
larul german principele Hohenlohe ou soția 
sa; ambasadorii: contele Eulenburg și SzO- 
gyeny ou soțiile lor.

In aceeași 41 10 bre săra împără-
tâsa germană, Augusta a plecat singură cu 
suita sa la Berlin. Cei doi monarohl au 
petreout’o pănă la gară și apoi s’au" re
întors în oraș.

*
„Timesi din Londra scrie: împăratul 

Germaniei este conducătorul politicei ger
mane, în sens mai larg deoât bunioul său. 
Multe lucruri, pe oarl mai înainte le is- 
prăvău ambasadorii, se severșesce aoum 
direct și definitiv de oătră bărbatul, în a 
cărui mână este ultima deoisiune. Bărbații 
de stat englesl ar trebui să urmeze mai 
mnlt esemplul împăratului. Putem să aș
teptăm ou firmă înoredere reînoirea triplei 
alianțe... OrI-ce s’ar fi întâmplat în Trans

vaal, Germania a îngrijit ca în Europa 
nimio să nu turbure bunele raporturi ou 
Anglia.

Representațiunea
adunării generale a foștilor grănițeri din 

regimentul român 1, cătră ministrul 
instrucțiunii Albin Csăky.

(Fine)

Noi nu putem nici-decum să ne convin
gem, despre temeinicia aserțiunii Escelenței 
Vdstre, oă școlele nostre ar fi de caracter 
oomunal politic. Noi adecă așa soim, că 
după ideia fundamentală, oare oa un fir 
roșu treoe prin tdte legile școlastioe dela 
inaugurarea erei constituționale pănă as- 
tă4l, numai aoele șodle sunt comunale, oarl 
se înființâză și susțin din averea comunală 
ori din dări oomunale impuse tuturor lo
cuitorilor din respeotiva comună politică 
fără deosebire de naționalitate și oonfe- 
siune, și numai asupra acestor șoole are 
comuna politioă drept de conduoere și 
dispunere prin senat șoolastic ales de re- 
presența sa. Comuna politioă nu are drept 
de dispunere nici asupra șcălelor susținute 
de stat, nici asupra școlelor susținute de 
oonfesiunl, nici asupra școlelor susținute 
de privați ori corporațiunl.

In înțelesul acesta dispune în mod 
special și §-ul 23 din artioulul de lege 
XXXVIII, din 1868 și întreg sistemul aoe- 
lei legi.

Ba chiar și legea despre școlele me
dii din 1883 încă a admis principiul, oă 
susținătorii unei șoăle au și dreptul de a 
dispune asupra ei.

Esoelență Vostră în înaltul rescript 
de sub nr. 30.145 ex 1892 binevoiți a ac
centua mai departe, oă școlele nostre nu 
se pot considera ca șoole de reuniune, 
pentru-că în statutele nostre nu se face 
amintire de „societate" ori „reuniune".

La acâsta ne permitem a atrage aten
țiunea Esoelenței Vostre asupra, principiu
lui oare 4i°e> „că. litera uoide, er spiritul 
dă viăță". E drept, că în statutul nostru 
nu se află ouventul „societate" ori „reu
niune", însă se află în paragrafii statutelor 
nostre exprimat ou alte cuvinte forte olar 
tot aoeea, ce se reoere la construirea unei 
societăți. Statutele nostre în paragraf 4 
vosbesc despre mai multe persone privte, 
adecă despre „grănițerii și succesorii lor 
legitimi", cari în loo să împartă, între sine 
spre scopuri particulare averea oâștigată 
de dânșii, s’au unit și lovit între sine prin 
statute aprobate de looul cel mai înalt, oa 
acâstă avere să nu o împartă oi să o des- 
tineze numai spre scopuri șoolastioe", pre
oum se 4ioe în paragraful 2, și au statorit 
modul, cum au să administreze și aplioe 
aoel fond pentru înființarea de șcdle poporale. 
Însăși impreyiurarea, că noi proprietarii 
fondului avem statutele năstre, dovedesce, că 
noi suntem reuniune, căci numai pentru ^reu
niunii și „societății se jac astfeț staiuțe^ 
In statutele nostre la §. 5 litera a) ooură 
chiar și expresiunea de „corp morali, care 
în sine îuvoalvă conceptul de reuniune.

Altcum soiut este, oă după sistemele 
tuturor drepturilor singur ouvântul „sooie- 
tate" ori „reuniune" nu se ia de oriteriu 
la determinarea oaraoterului unei institu- 
țiunl, că ore este ea personă juridioă ori 
morală, seu nu, oi din contră fiă-oare insti- 
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tuțiune are să se judece după întregul dis- 
posițiunilor constitutive ale sale.

Prin urmare nu mai pote fi nici o 
dubietate despre calitatea instituțiunii nâs- 
tre de oorporațiune morală sâu personă ju
ridică identică ou o reuniune seu societate 
constituită cu exclusivul soop de a „înfiin
ța și organisa școlele grănicerilor în cu
prinsul companiilor și a decide prin re
presentanța generală căușele lor" (§. 38.)

Escelența Vostră în înaltul rescript 
de sub nr. 30.145 ex 1892 binevoiți a ac- 
centua, că paragraful 39 din statutele nos- 
tre dispune apriat, că pentru administra
rea mai de aprope a șoâlelor susținute din 
fondul nostru trebue să se înființeze lângă 
fîă-oare șcâlă câte un senat șoelastio co
munal, ales de representanța comunei po
litice, în oare se află aoea școlă, de und9 
ar urma, că la șcâle e năstre trebue să se 
aplice tot sistemul de administrațiune, care 
în sensul legilor existente este normativ 
pentru școlele comunelor politice.

înainte de tdte ne luăm voie a re
flecta, că statutele năstre în esemplarul 
românesc nu vorbesc de senat scolastio 
„comunal", ci numai de „eforie", său „senat 
scolastio, și precum dovedesce protooulul 
adunării năstre generale din 1 Martie 1870 
nr. 9, noi am pertraotat și conclus statu
tele nostre în limba română; oeea-oe nici 
nu se putea să se întâmple altmintrelea, 
căci limba instituțiunii năstre este cea româ- 
născă, precum românesc a fost și regimentul, 
ce 'l-au constituit părinții noștri.

Și după-ce s’au cerut inducerea unor 
modificări în statutul nostru, âr plenipo
tențiarii noștri le-au aoceptat, noi am for
mulat definitiv statutele, însă niol atunci 
nu s’au indus în esemplarul românesc cu
vintele „senat scolastic comunal“, ci numai 
cuvântul „eforie". Er esemplarul românesc, 
pe care s’a indus preaînalta clausulă de apro
bare de dto 16 Martie 1871 nu conține cuvin
tele „senat scolastio comunal", (kdzsâgi iskola 
szek), oi numai cuvântul „eforie" (iskola 
szâk). Noi numai acest exemplar românesc 
'l-am cetit in adunarea ndstră generală din 8 
Martie 1871 și numai acest exemplar ’l-am 
primit și ’l-am depus in cassa institutului 
nostru. Așa-dâră din paragraful 39 al sta
tutului nostru, așa precum este formulat în 
textul românesc niol-deoum nu se pote 
deduoe, că ar trebui să se instituâscă lângă 
soâlele susținute de noi nisce senate sco
lastice „ocmunale" alese de representanța 
comunelor politice.

Dâr se <jice, că în textul maghiar al 
originalului statutelor nostre, pe oare noi 
în original nu ’l-am primit, In paragraful 
39 să cestesc într’adevăr cuvintele „kozsegi 
iskola szâk."

Noi nu ne îndoim despre acâsta, der 
nu recunoscem, că din cuvântul „kozsegi* s'ar 
pute deduce, că senatul scolastic dela scotele 
nostre ar trebui se fiă ales prin representanța 
comunei politice seu „civile*.

In tot statutul nostru nu se face 
nicăirl amintire despre comune „politice", 
ceea-oe negreșit s’ar fi întâmplat, decă 
intențiunea cuivu ar fi fost, ca senatul sco
lastic să se alâgă prin representața co
munei „politioe" seu „civile".

Amintire despre comuna politică ar fi 
trebuit să se facă cu atât mai vârtos, căci 
soiut este, că în țâra nâstră nu esistă nu
mai comune „politice", oi și comune „bi- 
sericesol", (egyhâz kozsâg, hit. kozsâg, 
felekezeti kozsâg), âr în statutul nostru se 
faoe amintire și despre comune „grăm- 
țăresci".

După-ce însă nu ni-se spune expres, 
că ce fel de comune se înțeleg în paragra
ful 39 al statutelor nostre, trebue se re
curgem la alți paragraf! din statute cu 
atât mai vârtos, că tot in paragraful 39 se 
vorbesce despre comunele „concernente", 
cari nu pot fi alte comune, decât acele 
despre cari se făcuse amintire mai înainte. 
Paragrafii precedențl însă vorbesc numai 
despre „comune" grănițerescl (§. 2), cari 
se determină și mai precis în §. 4. prin 
espresiunea hotărîtdre de „comunități" ale 
celor 12 companii.

Cu acâsta înterpretațiune legală și 
consonantă cu tote oelelalte disposițiunl 

ale statutelor, nu vine în contradicere nici 
citați un ea articolului de. lege XXXVIII 
din 1868, fiind-că prin acâsta se prescrie 
numai analogia, după care are să se cons- 
titue senatul școlar comunal ales de gră- 
nițerl, în ceea ce privesoe mai ou sâmă 
numărul membrilor din senat. Er când în 
paragraful 39 ni-se spune, că senatul șco- 
lastic trebue să se alâgă prin „represen
tanța" comunelor concernente, aci nu se 
(jioe, oă representanța trebue să fiă a co
munelor „politice" concernente, oi a res
pectivelor comune grănițăresol, pentru oarl 
trebue să se înființeze șcâle „oentrale" 
(§ 37) în a căror senat, — tocmai pentru 
că sunt „centrale" — trebue să fiă repre- 
sentațl grănițeni din tdte comunele res
pectivei companie de odinioră.

Altoum sciut este, că senat șoolastic 
„comunal" ales de representanța comunei 
politioe să institue numai acolo, unde se 
află șoolă oomunală înființată și susținută 
de comuna politică. Școlele nâstre însă nu 
sunt „comunale", pentru-oă nicăirl nu ocură 
în statutele nâstre numirea de șoole „co
munale", apoi școlele nostre nu se susțin 
de comunele politice, oi de proprietarii 
fondului nostru școlastic. Și în fine șcâiele 
nostre pârtă numirea de șcâle poporale 
„oentrale", care numire eschide conceptul 
școlei „oomunale", care este înființată es- 
clusiv pentru respectiva comună politica, 
er nu pentru cultura unei anumite olase 
de locuitori din mai multe comune.

Dâcă însă școlele nâstre nu se nu- 
mecs și nu sunt din natura lor școle „oo
munale", de sine urmâză, că expresiunea 
„kozsâgi iskola szâk" din paragraful 39 
al statutelor nâstre nu pâte însemna un 
senat școlastic ales de representanța co
munei politice, ci un senat ales de grăm- 
țerii comunelor, pentru cari se înființâză 
șoola poporală centrală. Dâcă școlele nostre 
ar fi comunale, atunci paragraful 39 al sta
tutelor nu le-ar fi pus numai sub „suprave- 
ghierea* inspectorului școlastic regesc, ci le-ar 
fi pus sub dispunerea acelui inspector și orga
nelor politice, oarl stau în raport cu comu
nele politice.

Etă, Esoelentissime d-le ministru, pen- 
tru-ce nu putem noi accepta regulamentul, 
ce ați binevoit a ni-’l comunioa prin re- 
scriptul de d-to 6 Noemvre 1892 nr. 30.145.

Aoel regulament se basâză întreg pe 
principiul, contrar statutelor nostre, că 
adeoă șooleie susținute de noi ar fi școle 
comunale, ceea-ce precum am arătat în 
acâstă representațiuneșiîn representațiunile 
adunărilor nâstre generale anteriâre, nu se 
pâte susținâ fără a se lovi în statutele nâs
tre, în legile esistente, și în principiile drep
tății și echității.

Pentru aceea nici amenințarea, ce bine
voiți a o exprima mai pe urmă în rescriptul 
citat, că adecă ni-se va desființa instituțiunea 
nostră, nu ne pote deslipi de dreptul nostru 
de a dispune asupra școlelor susținute din 
averea nostră, câștigată cu sângele și contri- 
buirile nostre.

Altcum ce ne și folosesce nouă aceea, 
că ni-se lasă prin regulamentul Escelenței 
Vostre dreptul de a administra pe lângă 
mare responsabilitate fondul nostru, dâr 
nu ni-se lasă și dreptul de a dispune asu
pra șcâlelor susținute de aoel fond ?

Pentru noi școlele au interes, er' nu 
banii, căci decă banii ar fi fost hotărîtorl, 
atunci acest fond 'l-am fi împărțit între noi 
și nu 'l-am fi destinat pentru scop cultural.

Noi ne-am silit a ridioa șcâiele nâs
tre la starea oea mai înfloritore din tâte 
punctele de vedere și acum oa recompensă 
pentru acâsta să ni-se iea aceste șoole și 
să se dea sub disposițiuuea aoelora, cari 
n’au nici un drept de proprietate la ele?

Acâsta, așa credem noi, că nu ar tre
bui să se întâmple într’un stat constitu
țional.

Ca totuși Escelența Vâsfră să Vă 
convingeți, că noi nu ne alipim de drep
tul nostru de dispunere asupra școlelor 
nostre cu ceva soop reservat, am pregătit 
pe basa regulamentului comunicat de Esce
lența Vostră un alt regulament, în oare 
am spus tâtă instituțiunea nâstră oelei mai 
severe inspecțiuni și controle din partea 

înaltului regim și a organelor sale școlas- 
tice, așa, încât aoea instituțiune atât în 
partea sa materială cât și în partea sa 
spirituală, pote fi urmărită pas de pas și 
împedecată în orl-oe moment, când s’ar 
abate dela legile existente și dela statu
tele sale.

Acest regulament ne luăm voe a-’l 
alătura aci sub •/. ou acea rugare respec- 
tuâsă, ca să Vă îndurați a-’l aproba.

Dâcă însă Escelența vâstră nu ați fi 
aplicat a aproba nici acest regulament, 
atunci ne rugăm să binevoiți a accepta 
modificările s’au mai bine dicând întregi
rile induse în statutele nâstre, așa precum 
se află în adusul proiect sub 7-2, oare 
’l-am făcut pe basa dreptului ce ni-se dă 
în paragraful 14 lit. f) al statutelor nâstre 
și cari modifioărl s’au și primit în ședința 
de acjl cu unanimitate de voturi.

Din ședința repreaentanței generale 
a foștilor grănițerl din regimentul român 
I., ținută la

Sibiiu, în 23 Februarie 1893.

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

copului Aradului Ioan Mețian.
(Fine).

Când și oelelalte confesiuni din patrie 
tind a ameliora dotațiunea preoților lor, 
cari și pănă aouma au fost și sunt mai 
bine situați de cât ai noștri; atunol cu atât 
mai mult trebue să ne încordăm noi pu
terile a face asemenea, nu numai oa și 
preoții noștri să lumineze, tot mai mult 
pre credincioșii bisericei nâstre, și pentru 
oa 8ă potă țiuâ concurență cu cei ai 
celorlalte biserici; dâr’ și pentru ca să nu 
espunem biserica străbună unor cercări și 
mai grele.

8ă nu tăinuim Domnilor deputațl, că 
de și de un timp încoce am făcut multe 
ameliorări pentru toți ceilalți funcționari 
bisericesci, începând dela învățătorii șoo- 
lelor elementare pănă la profesorii institu
telor superiore; însă pentru preoți, ale 
căror venite au scăzut și scad din an îd 
an, prea puțin s’a făcut pănă acuma, căci 
afară de fondul preoțesc, de care pănă 
aouma numai puțini se împărtășesc, — 
măcar că ce va să însemne și acel fond 
modest, pentru cei 640 preoți ai diecesei ? 
și afară de unele reduceri, — alta nu s’a 
făout.

Tocmai de aceea situațiunea în care 
să află biserica nostră, ne impune serios 
să facem tot posibilul și pentru ameliora
rea dotațiunii preoțimei nostre, și adecă 
deooamdată a preoțimei dela parochiele 
mai slab dotate; âr’ după timp, peutru 
ameliorarea dotațiunii și a celei-lalte pre- 
oțiml din eparchie și pentru ca să o în- 
bărbătăm tot mai mult la desvoltarea și 
cultivarea simțului religios și la apărarea 
marilor interese bisericesci, făcând pe 
preoții adevărațl apostoli ai bisericei stră
bune.

Să nu perdem din vedere Domnilor 
deputațl, că prin desvoltarea și cultivarea 
simțului religios 8’a desvoltat și s’a cultivat 
în noi și simțul de conservare; âr’ dâcă 
desvoltarea și r cultivarea simțului religios 
se atribue, mare parte, preoțimei nâstre 
atunci tot acestei preoțiml are a se atribui 
și desvoltarea și cultivarea simțului de 
conservare, dealungul seclilor și în fața 
tuturor grelelor cercări câte au trecut 
peste nâmul nostru.

De aoeea interesul cel mare al bi- 
serioei străbune ne impune serios a ne 
interesa fără întârziere de ameliroarea do- 
tațiunni preoțimei nostre, pentru-ca și 
dânsa să-și potă împlini cu tâtă bărbăția 
și conștiențiositatea mărâța ei chiămare. 
Ba și mai mult d-lor deputațl, chiar și 
după ce vom fi îngrijit după putință de 
ameliorarea dotațiunei preoțimei nâstre, o 
lucrare atât de mărâță și importantă, pre 
cum este desvoltarea și cultivarea simțului 
religios, și prin acâsta sj desvoltarea și 
cultivarea simțului de conservare să nu o 
lăsăm numai in sarcina preoțimei, oi să 
conlucrăm și noi cu toții în dragoste 
frățâscă la acel op măreț al regenerârei și 

al conservărei nâstre, și anume să eonlucre 
întrâga nostră inteligență de sus pănă jos, 
prin cuvinte și prin fapte; căci decă s’a 
cerut când-va asemenea conluorare comună 
și armonică, ou atât mai imperios se 
pretinde acâsta acuma.

Ou privire la ameliorarea dotațiunei 
preoțimei un modest început vom face, 
d-lor deputațl, dâoă vom aproba statutele 
fondului preoțesc așa pre cum le propune 
adunarea generală a preoțimei, și dâcă 
vom acorda acelui fond și din mijlocele 
diecesei subvențiunea ce o merită impor
tanța causei.

Rugând pe bunul Dumnezeu să ne 
trimită la tdte acestea și ajutoriul său 
cel puternic, declar sesiunea sinodului 
nostru eparchial ordinar pe anul 1896 de 
deschisă.

SC3RBLE DILEI.
1

— 8 (15) Aprilie.

Venătorea de suflete s’a început. Seim, 
că în budgetul aceBtui an s’au preliminat 
anumite sume ca despăgubire preoților 
pentru perderile suferite prin Introducerea 
căsătoriei civile. „Dreptatea" din BuourescI 
află acum, că guvernul a și înoeput ope
rațiunea vânătorei de suflete printre preoții 
români, distribuind însu-șl sumele amintite 
m intre aoei membri ai clerului, pe cari el 
îi află vredniol de ajutorul său. începutul 
l’a făcut ou trei protopopi din dieoesa 
Aradului, anume: P. Miulescu din B. Gom- 
loș, V. Beleș din Rudna și I. Groza din 
Hălmagiu, cari au primit câte 200 fl. Pre 
ceilalți 8 protopopi, oâțl ae mai află în 
diecesa Aradului, guvernul nu i a aflat vred
nici de-a fi ajutorați. — Dâcă este adevă
rat, că sus aminții protopopi au primit 
ajutorul dela guvern, ei trebue să fiă trași 
la răspundere din partea Românilor, căci 
ei au deschis vânătorilor de suflete calea mi- 
tuirei și corupțiunilor în sînul clerului ro
mân. Ajutârele au să le împartă consistdrele, 
căci numai ele sunt chiăjnate de-a apreția 
vrednicia preoților noștri, âr nu guvernul. 
Aoâsta trebue s’o scie în primul loc pro
topopii, chiămațl de-a veghia asupra inte
reselor clerului și ale bisericei.

—o—

In causa colectei pentru monumen
tul Iui Iancu. Din Giula se serie, oă d-1 
D. Voniga, care încă a făcut o oolectă 
pentru monumentul lui Iancu, dâr care 
colectă a fost confiscată dela d-sa înainte 
de-a fi fost trimisă destinațiunei, ori de-a 
fi fost înapoiată contribuitorilor, — fiind 
tras la răspundere pentru inseenarea oo- 
lectei, a fost absolvat de ori-ce pedâpsă din 
partea căpitanului de polițiă Dr. Drechel.

— o—
Părechia regală română în Fiume. Din 

Fiume se telegrafiâză: Părechia regală ro
mână a venit aZl din Abbaziaîn orașul nostru 
împreună ou archiducele Iosif și eu soția sa 
pe Yachtul archiduoelui. La port înalții 
ospețl au fost primiți de guvernorul oon- 
tele Battyany. Regina României s’a dus 
împreună cu familia arohiducelui în Villa 
acestuia, âr regele Carol însoțit de guver- 
nor și de vice-primarul G-elletich a făcut o 
cursă prin tot orașul spre a cunâsoe 
Fiume. Regele a visitat teatrul, palatul 
guvernorului, rafineriă de oleiu mineral, 
fabrica de torpilore și portul pentru petro- 
leu. Begele a voit apoi să iacă o visită 
văduvei oontelui Andrassy, dâr a renunțat 
la ea, aflând, că contesa e bolnavă. După 
acâsta cursă regele Carol b’c dus in Villa 
archiduoelui și după oe s’a luat aoolo 
ceaiul s’a întors ou regina la 6’/2 ore săra 
ca vaporul la Abbazia.

— o—

Grațiări din incidentul mileniului. 
Ministrul unguresc de justiția a adresat 
din incidentul mileniului căt.ră toți proou- 
rorii și directorii închisorilor provocarea, 
ca cel mult pănă la 5 Maid a. o. să-i pre- 
senteze o listă a aoelor întemnițați, cari 
prin buna lor conduită s’au arătat vrednici 
a fi puși în libertate pe calea grației.

—o —
Tipărituri oprite. Foile ungurescl 

aduc soirea telegrafică din Dobrițin, că 
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căpitanul politiei de-acolo a confiscat 
„apelurile valahe“ (oe fel de apeluri nu se 
spune), oarl au fost răspândite și în Dobrițin 
de cătră agitatori valahi din Bucurescl. 
Scrierile agitatorice le-ar fi împărțit, adaugă 
numitele foi, tineri universitari buouresoenl 
între ascultătorii dela scolele superiors din 
Dobrițin.

—o—
refractara amânată. Din Arad se 

ranortâză, că dilele acestea s’a pertractat 
înaintea tribunalului de-acolo un proces 
politio intentat contra învățătorilor români 
gr. or. Petru Costin și Stefan Hereț din 
Moroda. La pertractare a figurat ca apără
tor advocatul Dr. St. Pop. Au fost citați 
ea martori notarul Stefan Lele, preotul 
loan Gergar și primarul Petru Mihuț. 
Aceștia au făcut cele mai grele fasionărl 
în contra învățătorilor acusațl, spunând 
despre ei, că prin sat ei timp îndelungat 
nu mai vorbiră despre nimic alt-ceve, 
decât despre sânge ungureso, despre toc, 
fulgere, trăsnete și alte năpaste, ce are să 
vină asupra Ungurilor. In șcdlă luni 
întregi numiții învățători s’au ooupat numai 
ou propagarea urei în contra a tot ce-i 
unguresc. Prin comună au împărțit ti
părituri, în oarl se preamăreau cei închiși 
pentru Memorand, pe tineri i-au învățat 
•cântări argitatdre și alte multe posne și 
minuni. Fiind-că mărturisirile acestor trei 
denuncianțl nemernici i-au plăout cinsti
tului tribunal, pe toți trei i-au și jurat; 
alți 20 de martori, cari au mărturisit, oă 
tdte aceste fasionărl sunt simple născociri, 
n’au fost luate în sâmă. Pentru a pute 
aduce o sentință osînditore, tribunalului îi 
trebuiau încă câțl-va martori agravanțl 
der fiind-că aceștia n’au venit, petractarea 

.s'a amânat.
—o—

Asentarile și emigrările. Foile buda- 
pestane spun, că continuele emigrări ale 
poporațiunei slovace și rutene din părțile 
nordice ale Ungariei au început mai ales 
în anii din urmă să devină amenințătâre 
din punctul de vedere al asentărilor. Anul 
•acesta în unele comitate ale Ungariei nor
dice nu s’au presentat la asentare a treia 
parte dintre tinerii obligați la miliția, cari 
și-au pierdut urma și nu mai pot fi ohiă- 
mațl la asentare. In comitatul Ung, din
tre 684 de tineri obligați la milițiă, abia 
s’au presentat la asentare 372, adeoă abia 
a treia parte, er celelalte două părți au emi
grat. Cifrele acestea vorbesc de sine.

— o —
Studiul medicinei în seminariile teo

logice. Din Petersburg se telegrafeză, că 
ministrul rus al instrucțiunei publice in- 
tenționâză să înfințeza un ours de doi ani 
pentru studiul medicinei în seminarul teo
logic de-acolo. Elevii classei a V-a și a 
Vl-a vor studia medicina în locul limbei 
latine și grecescl.

—o—
Daruri de adio. Sultanul a dăruit la 

-despărțire prințului Bulgariei cinci cai 
arabici și alte obiecte scumpe ; asemenea 
a făcut daruri și celor din suita Sa. Prin
cipele bulgar a făcut asemenea cadouri 
■frumdse suitei sale turoescl și servitorilor.

— o—
Noi baceill. In pescl morțî s’a aflat 

«nisce baceill numiți: „Baccillus piscidicus*, 
cari dăcă întră în organismul omului, cau- 

•sâză bolnăvirea lui. Acești baceill să pră
pădesc numai la 60 —65°/o 0.

—o—
Diletanții români din Orăștiă aran- 

geză Dumineoă în 7 (19) Aprilie o. o nouă 
representațiă teatrala predând piesa : rToful 
pentru ochii lumii* său „Cum să îmbată 
lumea cu apă receu. Comedia în 2 acte de 
Labiche, looalisată de Virgil Onițiu. înce
putul la 8 ore sera. Iutrarea de personă: 
locul 1: 80 or.; locul II: 60 cr.; parterre 
40 or.; galerie 20 cr. Bilete de intrare se află 
de venejare la d-nii S. Corvin și Fiiu și sâra 
la oassă. Venitul curat este destinat pentru 
fondul „Reuniunii femeilor române din co
mitatul Hunedoreiu. După representațiune : 
petrecere cu joc.

Personale vor fi representate prin: 
P. Barițiu, d-ra Roma V. Luoaciu, Remus 
„Dobo de Ruszka, I. Moța, d-na Maria P. 

Barițiu, d-ra Veturia Vlad, Ioan M. Cor
vin, d-ra Lucreția Piso, d-ra Olga Romo- 
șan, I. Dorea și A. Corvin.

—o—
0 specialitate austriacă. Pațienților de sto

mac se recomandă prafurile veritabile ale lui Moli 
ca un me dicament deja aprobat și forte bun, 
pentru digestiune. 1 Cutie 1 fl. Se pote căpăta 
dilnic prin postă dela farmacistul A. MoZZ, li- 
ferant al curții imp. și r. din Viena, Tuchlauben 
9. In farmaciile din provincia se se ceră es- 
pres preparatele lui Moli provădute cu subscrierea 
și marcă de contravenție.

Nou abonament
la.

6AOTA UUliS-LVÂHiS;
Cu 1 Aprilie iS96 st. v. 

a’a deselils nou abonament la 
eare invităm pe toți amieil și spri
jinitorii foi ei mostre.

Prețui fflBsonanraentuluit 
Pentru Austro-Ungaria:

pe vlzx an. ................................ 12 fL.
pe șese 1-o.u.i ................................ ©fi.
pe trei l-ctni ............................... 3 fi.

Pentru România și străinătate:
pe u-xi. axx . . . . . 40 fxa:n.ci
pe șese lixzxr..................... 20 „
pe trei lvtn.1 ..................... IO „

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.
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Hotărîrile asociațiuneî medicilor 
din Brașov.

Medicii din Brașov s’au consti
tuit — în așteptarea înfîințărei prin 
stat de camere medicale — într’o 
asociațiune medicală și au stabilit 
regule generale cu privire la pracsa 
lor medicală sub titlul de: Datoriile 
și drepsurile medicilor din Brașov.

Prin acesta ei au încercat a 
stabili marginile atribuțiunilor și da
toriilor lor față de public și față de 
ei înși-și. Tot-deodată înse ei cer, ca 
drepturile, ce le au în puterea legi
lor esiatente, se se respecteze de pu
blic mai mult, de cum se întemplă 
acum.

In cele ce urmâză vom comu
nica unele din hotărîrile cele mai 
importante, acceptate de toți medicii 
din Brașov, întru cât ele privesc și 
intereseză publicul.

Conclu8iunile medicilor sunt for
mulate în șepte capitole.

Capitolul I. traoteză despre datoriile 
medicilor din Brașov în scop de-a menține 
demnitatea breslei medicale. Din acest ca
pitol vom releva conclusiunea, oă medioul 
nu trebuesce să acoepteze mulțumiri pu- 
blioe, adecă prin cjiâre, pentru ajutorul me
dical și pentru resultatele obținute în tra
tamentul medical. Conform acestei hotărîrl, 
redacțiunile cjiarelor din Brașov au fost ru
gate în mod oficial, ca de aci înainte să 
nu mai publice astfel de mulțămirl publice 
la adresa medioilor nici chiar în colona 
anunțurilor.

Capitolul II. se ocupă cu datoriile me
dicilor din Brașov față de clienții altor 
medioi. Al treilea capitol stabilesoe proce
deul în cusur! de înlocuiri și contraservicii 
între medioi.

Capitolul IV tracteză despre dreptu
rile medioilor. Acest oapitol, fiind cel mai 
important, îl publioăm in tot cuprinsul lui:

Medioul, oare are să îndeplinescă 
vis-a-vis de bolnavi datorii atât de impor
tante și dificile și oare forte edese-orl este 
nevoit să saorifioe comoditatea, bunăstarea 
și sanătatea pentru a da ajutor aoelora, la 
al oăror pat este chiămat, are negreșit și 
el dreptul să aștepte și să pretindă chiar, 
oa pacienții din partea lor să aprețieze da
toriile, oe trebue să aibă față de consilierii 
lor medicali.

Toți medioii fac forte adese-orl și fără 
a șovăi servicii gratuite; ou tote aoestea 
simțul de echitate cere, ca asemenea ser
vicii gratuite să aibă o limite. Serviciile 

medioilor nu se pot oonsidera singur numai 
din punot de vedere umanitar. Medicul este 
avisat la o recompensă bănâsoă.

Etă oe <jio® Billroth în acăstă privință: 
„Medicii pot printr’o conluorare comună să 
„facă ou încetul eduoațiunea publioului, 
„peotru a-1 face să înțelâgă, oă medioul 
„este și el un muncitor, oare muncesoe mai 
„mult oa 8 bre pe di, fără a ave răpaosul 
„de Duminecă (și fără răpaos de nbpte am 
„pute să adaogăm). Pentru asemenea munoă 
„trebueso negreșit să fiă despăgubitu.

Noi, medicii, vom oontinua a face și 
pe viitor servicii umanității, însă asemenea 
servioii trebue să le considerăm oa un fru
mos privilegiu al meseriei nostre, er nu oa 
o datoriă apăsătore, nelimitată în pretensii 
și care de altcum nici legea n’o înțelege 
și niol nu o pretinde astfel. Noi nu trebue 
să permitem, ca umanitatea să se facă pe 
contul nostru.

Basa, pe oare sunt întemeiate drep
tele pretențiunl ale medioilor, este însu-șl 
§. 46 al legii sanitare din a. 1876, în care 
se 4i°e: Un medic autorisat să esercite 
praotioa medioală eBte obligat în cașuri de 
bole grabnioe și perioulose să dea primul 
ajutor medical. Aceste servioii trebue însă 
plătite. Medioul este prin urmare îndreptă
țit, după cum se efio® în lege clar ?i lămu
rit, să pretindă pentru serviciile sale o re- 
munerațiune corăspuncjătore. Nu pote fi 
deci silit pe oale legală să oaute bolnavii 
săraci gratuit.

Legea prevede, oă oăutarea medicală 
gratuită a bolnavilor săraol oade în saroina 
comunelor, la noi așa-der în sarcina ora
șului Brașov. La noi medioii plătiți de 
oraș, adeoă medicii orașului și ai. spitalului 
sunt obligați să caute în mod gratuit bol
navii săraci.

Serviciul sanitar public în Brașov s’a' 
organisat în timpul din urmă în modul 
următor:

Căutarea medioală a bolnavilor săraci 
se face în Brașov prin medioii orașului, 
prin consultațiuni gratuite pentru bolnavii 
ambulanți în spitalul orășenesc, er cei afeo- 
tațl de bole grave sunt primiți gratuit în 
spitalul civil. Pentru bolnavii nu tocmai 
lipsiți îngrijesc diferitele reuniuni pentru 
îngrijirea și ajutorarea bolnavilor; pentru 
bole grabnice și aooidente extra-ordinare 
(lesiunl, cașuri de bdle repentine, nenoro- 
oiri eto.) esistă un serviciu permanent în 
spitalul civil, oare dă ajutorul medical prim, 
nu numai bolnavilor din spital, ci stă la 
disposițiune întregei populațiunl.

In urma acestei regulărl a serviciului 
sanitar public, medioii, cari au clientelă 
privată și ohiar și medioii, cari stau în ser
viciul orașului, decă nu intervin în mod 
oficios, sunt pe deplin îndreptățiți a pre
tinde pentru serviciile lor dela bolnavi, 
cari sunt în stare de a plăti un onorar co- 
răspnncjător, fără ca prin aobsta să fie bă- 
nuițl, că nu sunt umani.

Medioii din Brașov au fixat pănă la 
regularea chestiei onorarului prin stat ono
rarul medical minimal pentru bolnavi, care 
pot plăti în modul următor:

1. Familiile, cari au medioul lor de 
casă, plăteso medicului pentru servioiile 
medicale în decursul unui an o sumă anu
mită fixată după înțelegere reoiprocă. Acest 
onorar nu pote însă se fiă redus, când s’ar 
întâmpla, ca în unii ani familia să facă mai 
rar apel la serviciile medicului.

2. O visită la un pacient, care nu are 
medicul său de oasă, său ou anul, urmeză 
a se plăti cu cel puțin 1 fl. în timpul efi- 
lei, și cu cel puțin 2 fl. în timpul nopții. 
Deosebit de aoâsta, clientul este obligat a 
pune la disposițiunea medicului o birje, ori 
de câte-orl distanța la domiciliul pacientu
lui va fi mai mare de un chilometru.

3. Pentru consultațiuni, la cari par
ticipă 2, 3 seu mai rnulțl mediul urmeză a 
se plăti fiă-cărui medio, inolusiv medicului 
curant, câte 5 fl. Aceste sume se vor achita 
îndată după terminarea consultațiunei.

4. Tratamentul medical dat de 2, 3 
său mai rnulțl medici în ours de timp mai 
îndelungat urmeză a se plăti conform înțe- 
legerei stabilite de mai ’nainte.

5. O oonsultațiune în locuința medi

cului, în drele lui de oonsultațiune, se va 
plăti ou oel puțin 50 or.

6. Pentru operațiuni mai mari inclu
siv cașurile obstetricele (facerile) urmâzăoa 
onorarul să se stabilesoă, pe oât se va 
pute, înainte de facerea operațiunei. Ono
rarul minim va fi în !tot cașul de 10 fl. 
pentru medioul operator și de 5 fl. pentru 
fie-oare din medicii asistenți. Tratamentul 
ulterior al paoientului operat se va plăti 
deosebit.

7) Pentru certifioate medicale se va 
plăti o taosă de 1—5 fl.

In cașul când olientul nu va fi plătit 
medioului onorarul niol după 4 săptămâni 
oontate dela data 1 Ianuarie a fiă-oărui 
an, medicul va fi în tot dreptul să învite 
pe client să-și plătesoă datoria.

Deoă o asemenea invitare va rămâne 
fără resuitat, medicul va pute să însărci
neze pe avooatul asooiațiunei medioilor cu 
înoasarea datoriei.

Din acest punct de vederea asooia- 
țiunea crede, oă este în interesul medioi
lor de a-șl comunica reoiproo numele per- 
sbnelor și familiilor, oarl sunt răi platnici 
seu oarl încârcă a se sustrage cu desăvîr- 
șire îndatoririlor, ce au față cu medioii, 
cari iau tratat. (înființarea unei oărțî negre.)

Capitolul al 5-lea al regulamentului 
stabilesoe raportul între medioi la oonsilii. 
Relativ la oonsultațiunile, oe se dau de 
medioi străini, adecă de medici, cari nu 
sunt autorisațl de a esercita în Brașov pro
fesiunea medicală, sunt a se observa dis- 
posițiunile cuprinse în art. 52 al legei sa
nitare.

Copitolul al 6-lea tracteză despre re
gularea diferendelor între membrii asooia- 
țiuuei medicale printr’un juriu.

Capitolul al 7-lea (ultimul) indică în
trunirile medioale ca mijloc de convenire 
și cunoscințe între medioii din Brașov.

[HVEBSE.
25 de anî îa Siberia, țharele din 

Budapesta spun, că în (filele aceste s’a 
presentat aoolo un bărbat ou numele Iacob 
Kothon, care a petrecut 25 de ani în Si
beria. Kothon s’a năsout în Litvania la 
anul 1844 și în etate de 19 ani, ou rangul 
de sublocotenent, a luat parte la luptele 
pentru libertate a Polonilor din 1863. In 
luptă Kothon a fost rănit de un glonț și 
a rămas pe câmpul de bătaiă. Rușii l’au 
prins și după-ce ’i-s’a vindecat rana, tri
bunalul din Vilna l’a osândit pe vieță la 
muncă silnioă, In 15 Maitî 1864, dimpreună 
cu mai multe sute de prisonerl, a fost 
transportat în satul Helovka din Siberia. 
După 2 ani însă a deșertat din Helovka, 
dăr abia a ajuns pănă în comuna Tomskig 
ș'-l și prinse poliția, predându-1 regimului 
din Irkuțki și de-aci a fost transportat în 
comuna Kamilte. De-aoi Kothon ârăși a 
fugit, der la Moskova din nou a fost 
prins și dus în în Vercholensk. Aol a stat 
Kothon 4 ani și cu mare năoaz și-a adunat 
1500 ruble. De aci a scăpat și a ajuns 
pănă la Grodnov, der oând era să trâcă 
granița rusâscă, păzitorii ruși l’au prins și 
predat judecătoriei. A fost dus în Tarbo- 
gatai și aci înoă și-a câștigat oâte-va pa
rale, ca să potă scăpa erășl. In Tarbogatai 
a stat 17 ani și în timpul acesta și-a 
adunat 4000 rubele. Acum a deșertat a 
4-a oră și a ajuns în liniște pănă în Peters
burg și de-aci pănă în Paris. Nenorocitul 
om a avut acum a se lupta cu alte năoa- 
surl căci nu avea cu oe să se îmbraoe și 
să mânce. Poliția, când a aflat, că a fugit 
din Serbia, începu să-l urmărâscă. Din 
Paris s’a dus în Germania sudică. Aol a 
putut trăi mai în liniște și ține prin orașe 
prelegeil din tristele sale esperiențe și 
aventuri de prin Siberia, și avea un venit, 
din care putea să se susțină. In Berlin a 
ținut o prelegere, la care a asoultat pănă 
în fine și oontele Szuvalow, un delegat 
rus, care a denunțat pe Kothon la gu
vernul rusesc. Urmările acestei denun
țări au fost, că Kothon a fost prins și 
pentru lesamajestate a fost închis pe 6 
luni, apoi a fost dat peste granița Austriei 
Kothon s’a dus în Viena și aid încă a 
voit să țină prelegeri, dăr poliția nu i-a 
conoes. Sărăcind cu totul, nenorocitul re
fugiat din Viena a venit pe jos pănă in 
Budapesta.

PrODrifitar ; Di** Aurel Kflure^iauuo

Redactor lesmuMl Greg®riu ISflaior.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 15 April 1896.

Renta ung. de aur 4% • • • • 122.10 
Renta de cordne ung. 4% . • • 99.10
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% • 123,30
Impr. oftil. fer. ung. în argint 4y2% 101.10
Oblig, oftil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.25 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 96.90
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 96.80
Imprum. ung. cu premii .... 158.— 
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 140.—
Renta de hârtie austr........... 100 20
Renta de argint austr.............. 101.20
Renta de aur austr................... 122.45
Losurl din 860   146.50
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 984.— 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 388.50 

Prafurile-Seiillitz ale lui Moli
1 Veritabile numai, deeă fiăeare cutia este prove«țută cu marca de 

aperare a lui A. Moli și cu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu- 

' tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- 
> mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 

a celor mai diferite băle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fi. v. a.

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

Fpanzbraimtwem și sape a lui gHoBL 
l/nHi+nhilii niimeî decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu 
VUnidUIIU liunidl, plumbul lui A. Moli.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr.

Apa de gM8*ă-SalHC^i a l&ai
» (Pe basa de natron Acid-salicilicii)
£ La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și
w adulțl, asigureză scestă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților. Pre- 

țul sticlei provețiute cu marca de apărare a lui A. Moli 60 cr.

Trimiterea principală prin W
Farmacistul A. w

c. și r, furnlsor al curții imperiale Yim, Tnchlanben 9 w 
Comande din provinciă se efectueză jlilnic prin rambursa poștală. W

La deposite sS se cerâ anumit preparatele provedute cu iscălitura și marca «f 
de apărare a lui A. MOLL. G?

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și 
Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. &. A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 
Geisberger. 2—52. X

Aoții de-ale Băncei austr. de oredit. 360.10
Napoleondorî.................................. 9.55
Mărci imperiale germane . . . 58.861/,
London vista....................................120.40
Paris vista.................................. 47.32 y^
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.20
Note italiene.................................. 44.10

Cursul pieței Brașov.
Din 16 April 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.51 Vend. 9.54
Argint român. Cump. 9.45 Vend. 9.50
Napoleon-d’orl Cump. 9.52 Vend. 9.55
Galbeni Cump. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rusesol Cump. 127.% Vend. 1.28
Mărci germane Cump. 58.40 Vend. 59.05
Lire turoescl Cump. 10.60 Vend. 10.90
Soris. fono. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

$
c

Nrul 30 27-1896.

PUBLICAȚIUNE.
In magasinul principal orășenesc 

de lemne sunt de a se vinde 838 bu
căți de lemne de stejar uscat cu un 
cuprins de 399'788 m3.

Reflectanții au de a-și așterne 
cel mult pană în 25 Aprilie a. c. la 
12 ore înainte de prân4 la oficiul 
orășenesc forestieral ofertele prove- 
cjute cu timbru de 50 cr. și cu de- 
chierațiunea că oferentului îi sunt 
cunoscute condițiunile de oferte, cari 
de alt-cum se află în decursul 6re- 
lor oficiâse la amintitul oficiu spre 
esaminare, și că Be supune lor.

Pertractarea de oferte se va 
tinea în amintita cfi la 12y2 ^re 
oficiul orășenesc forestieral.

Ofertul are se conțină și parale 
gata un vadiu de 5°/0 din suma 
oferată.

In oferte este de a se aminti 
numele și locuința oferentului cu 
acurateță.

Brașov, 9 Aprilie 1896.
958,1—2 Magistratul orășenesc.

Nr. 2585/96.

PUBLICAȚIUNE
Representanța comunală orășe- 

nescă a decis în ședința din 11 
Martie a. c., ca spre scopul scutirei 
canalului conducerei apei din curmă
tură în contra surpăturilor de pă
mânt lângă realitatea lui Constantin 

"v i si
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se pottî face și reîno 

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

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se abonâză din nou, sâ binevoiască a scrie adresa, 

lămurit și să arate și posta ultimă.
Admmistraț. „Gaz. Trans.‘fe

Arsu, în lungime de 12 metri și 
de-alungul drumului în lungime de 
5 metri, sâ se construeze un cJidL 
din beton cu un fundament de petri 
de ]/3 înălțime și, pentru abaterea 
apei netrebuincidee din puțul A. B. 
de pe realitatea expropriată dela G. 
Roșiu, un tunel în suma preliminată, 
cu 1239 fi. 57 cr.

Asupra predărei acestor lucrări 
se va ține Luni în 20 Aprile a, c. la 
oficiul orășenesc economic o per
tractare scripturistică de oferte.

Reflectanții au de a’și preda 
cel mult pănă în 20 Aprile a. c. la 
prânfi (12 dre) în oficiul deja amin
tit referitdrele oferte scripturistice, 
sigilate, provdcjute cu timbru de 50 
cr. și cu vadiu de 5°/0 din suma 
preliminată sus amintita.

Tot-deodată au ca se conțină 
ofertele dechiarațiunea, cumcă ofe
rentului ’i sunt cunoscute condițiu
nile de ofertă și acele contractuale 
și că se supune lor.

Preliminarul, planul, condițiu
nile de oferte și acele contractuale 
se pot esamina la amintitul oficiu 
economic.

Brașov, 1 Aprilie 1896.
953,2-2. Magistratul orășenesc.

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvanieia 
ă 5 cr. se potu cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu.

tren -arilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din 8 Octomb^e 8805

Budapest a—A rad îâ—T e i ia ș îi Budapesta, gara de vest—Bușava—Vercerova
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10.-

3.10
9.10
2.30
2.44
3.15
3.32
3.58
4.30
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5.40

4.24
8.42
7.25
7.42
8.20
8.39
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4.30
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5.03
5.14

8 05 2.15
1.55
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7.05
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V
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Viena .
Budapesta
Șolnoch.
Aradfi .

8,58 5.32
5.50

7.50

6.12
7.- 8.51
7.28 9.10
7.54
8.10 9.34

4.47
8.28
8.54 10.-

5.04 9.08 10.11
6.10 10.06 10.37
6.39 10.29
7.11 10.53
7.28 11.07 11.01
8.13 11.54 11.10

v
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Glogovațfi. 
Gyorck 
PaulișCi . .
Radna-Lipo 
ConopO. . 
Berzava. 
SoborșinQ 
Zana . .
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Ilia . . 
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Vințul de-j 
Albh-Iulia 
Toiușu .
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ski)
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î
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6.02
7.35
4.31
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11.-
10.48
10.25
10.11
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9.25
9.09
8.21
7.45
7.18
7.08
6.44
6.02
6.05
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4.14
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4.04
3.19
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1.20

11.22
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6.33
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5.44
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9.45
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8.20
8.08
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7.24
7.07
6.26
5.40
5.19
5.08
4.42
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3.59
3.18
2.56
2.32
2.14
1.35

9.30
5.18

11.35
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6.47
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6.02
5.47
5.09
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6.03
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1.47
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7.25
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2.46
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3.08
2.51
2.19
2.10
5.50

8.02
6.01
6.—
2.31
2.11

11.-
Trenu 
mixtu

3.30
1.58

12.58
11.01
8.07
5.34
5.12
4.4g
4.101

ouadrațl cu linii mai negrii

B 1 • a s o V u — C li e z d i - O ș o r li e i u 8 i un e r 1 a (Piski) -Petro ș e ii i — L ii p e ii ■
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6.10 11.28 4.20 pl. Sinieria 
Hațegh. .

. sos. 10.33 3.24 8.47
4.50
5.36

8.50
9.33

3.10
3.43

pl. Brașov» . . sos.
ț PrejmerO . . a

Sepsi S. Georg. 1

8.19
7.41
6.35

1.50
1.20

12.29

7.20
6.42

7.31 12.48 6.03 • 9.05 2.03 7.34
9.55 3.40 9.05 ț°s‘| Petroșeni . I pl. 6.10 11.25 5.25

6.49 10.46 4.3b 5.rf6 5.15 10.15 4.05 ■ I sos. 9.48 4.54 8.38
8.33
9.19

12.40
1.26

5.55
6.32

Y Coyasna . . 1
sos. C.-Oșorheiu . pl.

4.55
4.-

11.13
10.30

3.51
2.45 6.20

II 6.40
11.27
11.50

5.10
5.30

Vulcanii 
sos. Lupeni . . . pl.

8.57
8.25

3.56
3.21

. 7.47
7.15

Nota: Orele însemnate în stânga stațiundora sunth a se ceti de sush în josh, cele însemnate îndrepta de josh în sush. Numerii în 
însemn6z& orele de nâpte.

A

1
a

Y
' j Rușava .

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


