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Buletinul lui Baussnern.
Dâcă ar fi se judecăm după cele 

ce se petrec acji în capitala ungară, 
unde manifestațiile de încredere pen
tru ministru-președinte Szell și gu
vern au luat de câte-va cjile un avent 
mare, ar trebui se credem, că po- 
porațiunea acestui stat își întemeieză 
tote speranțele în acest guvern și’n 
înțelepciunea șefului seu, dela care 
așteptă mântuirea de tote relele.

Luni săra a fost mare întrunire 
la clubul liberal al dietei. Avea se 
se inaugureze noua sesiune, și acâstă 
ocasiune au folosit’o câți-va mata
dori ai clubului pentru a face se se 
propună și se se voteze de cătră 
partida dela putere nestrămutată în
credere față cu ministru-președinte, 
conducătorul ei actual. Coloman 
Szell, firesce, a răspuns în felul lui 
variând cunoscuta temă despre prin
cipiile, ce le a înscris pe drapelul 
politicei sale liberale, neîntrelăsând 
de-a accentua, că fine și la princi
piile pactului dela 1867. Se c|ice, că 
n’a lipsit nici însuflețirea și că în
crederea i-s’a votat unanim, procu- 
rându-i astfel un „nou triumf11 asupra 
intriganților din sînul partidei.

Tote acestea sunt lucruri ușor 
esplicabile. înțelegem, că mamelucii 
în mânia chiar a intriganților din 
„vechia gardă11, găsesc politica lui 
Szell minunată, că se sciu însufleți 
pentru ea pe câtă vreme încă stăua 
lui nu e în declinare, căci acăsta 
este chemarea lor. Și de ce ar esista 
un partid guvernamental, dăcă nu 
ar sci să se închine șefului gu
vernului, care e tot-odată și căpe
tenia lui? Puțin își bat capul mame
lucii cu programul lui Coloman Szell. 
Der nici n’ar avă de ce să se plângă 
când ministru-președinte a declarat 
de atâtea ori sărbătoresce, că în ce 
privesce ținta de urmărit, mai ales 
în cestiunea naționalităților, acest 
program nu se deosebesce de loc 
de al antecesorilor săi. Și numai de 
naționalități să n’aibă grijă flămânzii 
și lacomii, cari se desfătâză astăcți la 
biele cu carne ale guvernului 1 In cele
lalte privințe pot fi liniștiți, căci tot 
ei între ei vor împărți.

înțelegem der entusiasmul, ce-1 
desfășură tabăra mamelucăscă pentru 
Szell și programul său. Este espli- 
cabil și faptul, că de ici de colo 
șeful guvernului e salutat ase: 
menea cu însuflețire prin câte o de- 
putațiune său adresă, ce i-o votăză 
câte-o adunare comitatensă, unde 
elementele servile și budgetivore 
sunt în preponderanță.

Ceea-ce însă.trebue să ne pară
în tot cașul fbrte curios, dăcă nu 
chiar straniu, este, că tocmai în 
era acesta a lui Szell, — care a asi
gurat sărbătoresce de atâtea-orl, că 
numai de adevăr se va conduce și 
după adevăr va umbla — s’a putut 
inaugura o metodă nouă, pănă acuma 
nepracticată, cu scop de a falsifica 
părerile și adevăratele sentimente, 
ce domnesc în popor, în interesul 
politicei ministrului președinte.

Cetitorii noștri își vor aduce 
aminte, că la Pesta s’a fost luat de- 

cisiunea, ca faimosul discurs, ce l’a 
ținut Coloman Szell la 9 Februarie 
a. c. în cestiunea naționalităților să 
fiă tradus și în limba română, ger
mană, slovacă etc. și împărțit între 
poporațiunea din diferitele comitate. 
Propagandă cu astfel de mijloce s’a 
mai făcut, dăr a rămas întotdâuna 
de rîs. Ajunge, ca o hârtiă numai 
de departe să mirose a oficialitate, 
pentru-ca să nici n’o mai cetăscă ni
meni. De vorbe late și gole popo
rul s’a săturat. Ori cât de gros i-le-ai 
tipări, îl lasă nu numai rece, dăr îl 
și disgustă. Ceea-ce cere el și de ce 
are lipsă astăcji, sunt faptele, er nu 
vorbele. Și încât pentru fapte bune 
și sincere, cari să liniștăscă și mul- 
țumăscă cât de puțin poporul, gu
vernele unguresc! au fost cu totul 
sterpe, și guvernul Szell mărturisit’a 
însuși pe față, că nu vră să se deo- 
sebăscă de guvernele trecute.

Dâr să vedeți acum altă come- 
diă. Marele fișpan-mameluc al co
mitatului Făgăraș, ( uido Baussnern, 
s’a gândit cât s’a gândit și s’a ho- 
tărît să-și câștige un merit patriotic, 
care să-l facă nemuritor. El, după 
cum ne spune un comunicat din foile 
ungurescl, și-a luat un teribil avent 
scriind o scrisore președintelui par
tidei liberale din dietă, br. Podma- 
niczky, în care îi face cunoscut, că 
„după raporturile, ce le-a primit, 
discursul ținut la 9 Februarie a. c. 
de ministru-președinte Szell în ces
tiunea naționalităților, pe care el 
(Baussnern) l’a lăsat să fiă împărțit 
între poporațiunea comitatului prin 
fisolgăbirăi, în limba română, ma
ghiară și germană, a făcnt în între
gul comitat, ăr mai ales esupra po- 
porațiunei române, o impresiune fbrte 
bună și un escelent efect11.

Aucjiți acolo! Poporațiunea ro- 
.mână să fiă mai încântată de ce a 
vorbit Coloman Szell chiar și decât 
pătura suprapusă guvernamentală, 
jidano-maghiară din Făgăraș. Se nu 
rîdă omul cu hohot? Noi am crede, 
că mai multă causă ar ave se fiă 
mulțămiți cu acest guvern tocmai 
aceia, ale căror isprăvuri binecunos
cute în afacerea defraudărilor, co
mise în paguba fondurilor comita
tului, au fost tratate de el cu mă
nuși glacee. Ori dâră să nu se fi 
îndurat cumva ministru] a. aproba 
ajutorele, ce s’au votat, prin sur
prindere, în adunarea comitatensă 
celor trași în cercetare disciplinară 
pentru acele isprăvi, precum resti
tuirea sumei reținute din salar vice 
șpanului și votarea pensiei de 500 
fl. revisorului comitatens?

Fără îndoălă ar face o bună im
presiune și un bun efect asupra po
porului român din numitul comitat, 
dăcă ministrul ar scărmăna puțin 
administrația „de model11 a lui Baus
snern, cum a făcut’o seu vră s’o 
facă în comitatul Hont, ca să se 
vadă de c.e soiu sunt funcționarii 
importați în acest comitat românesc. 
Der în starea lui năcăjită și asu
prită de astăcji acest popor numai 
de principiile alcătuitbre de „statul 
național maghiar11 al lui Coloman 
Szell nu se va pute încălfii. De aces

tea a mai aucjit el destule de trei
zeci de ani încbce, și tot acolo a 
rămas unde este.

încă pe la finea anului trecut 
a constatat unul din corespondenții 
noștri cât de mult s’a deochiat la 
FăgărășenI devisa „lege, drept și drep
tate11. Tot persbnele, tot persecutorii 
și tot trebile de mai înainte ! esclamă 
el. Der mai adause: numai între ai 
noștri s’au mai schimbat la față unii, 
însă nu spre bine, ci în favorul duș
manilor lor de mai înainte.

Aici e buba cea mare. De aici 
se esplică cutezarea fîșpanului Baus
snern de a-se face interpretul fals al 
sentimentelor poporațiunei române. 
Intre ai noștri ar trebui să se schimbe 
la față forte multe, der nu în favo- 
rnl dușmanilor, ci în favorul causei
poporului atât de mult hărțuit și ne
dreptățit.

Guvernul și autonomia catolică. 
„Pești Naplo“ este informat, că, înourend 
se vor face „din loc competent11 deola- 
rațiuni importante privitor Ia cestiunea au
tonomiei catolice. Avendu-se în vedere, că 
acum toți factorii cliiămațl sunt pentru au
tonomia, guvernul va fi provooat să se 
pronunțe și el. Se crede, adauge „P. N.“, 
că guvernul și ministrul de culte vor folosi 
buouros ocasiunea de a-se pronunța în oa- 
meră asupra intențiuuilor, ce le are în 
cestiunea autonomiei.

Sinodul archidiecesan din Sibiiu.
Sibilu, 1 Mai îi n.

Alaltăerl, Duminecă, s’a deschis aic! pri
mul sinod archidiecesan sub conducerea 
noului nostru metropolit. Deschiderei i-a 
premers un servicii! divin solemn, ofioiat 
de I. P. S. Sa metropolitul, asistat de Prea- 
cuvioșia sa părintele archimandrit Pușcariu, 
de patru protopopi și doi diaconi, er cân
tările fiind eseoutate cu multă precisiune 
de corul mixt de sub conducerea d-lui pro
fesor de musioă Tim. Popovicl.

După terminarea liturgiei, I. P. S. Sa 
metropolitul loan Mețianu, învitat prin o 
deputațiune de cinci membri, își ocupa lo
cul presidial între aplausele membrilor și 
apoi deschise Sinodul cu următorul dis
curs, ce a fost ascultat cu mare atențiune:

Discursul de deschidere.
Christos a înviat!
Domnilor deputați!

Precum se bucură părintele cel depăr
tat de fiii săi, când după un interval de 
timp să vede erășl cercetat de acei fii, în 
scopul de a combina și conlucra la cele 
de lipsă, la înaintarea familiei: tot aseme
nea mă bucur și eu acum, domnilor depu
tați, când m<5 văd încunjurat de d-vostră, 
iubiții mei fii sufletescl, în scopul de a con
lucra la înaintarea clerului și poporului, 
biserica cea_ vie a Domnului, familia cea 
mare din care toți facem parte.

Deci salutându-vă cordial de bunăve- 
nire, vă implor dela cer încă mulțl ani de 
conlucrare mănosă la opul cel mare al vii
torului nostru.

Ca representanțl și fruntași ai cleru
lui și poporului nostru aveți o mare și fru- 
mosă misiune, d-lor deput&lfl, misiunea de a 
pune și înțelepciunea dvdstră în serviciul 
sfintei ndstre biserici, pentru-ea să fie și în 
aceste timpuri de cercare, și pentru totdd- 
una și în viitor, ceea-ce fu. și în trecut de 
alungul secoiilor, mângăerea și întărirea nds

tră, în tote împrejurările vieței. Să fiă liman 
de mântuire și isvor de lumină și cultură 
reîigiosă morală, și conducătorea ndstră 
la binele vremelnic și la fericirea cea 
veclnică.

Sciut este, domnilor deputați, că decă 
pe lângă tot trecutul nostru dureros, nu 
ne-am perdut în noianul timpurilor, ci am 
rămas în sfânta legătură a unităței credin
ței în Dumnefieu, a limbei și dativelor pă
rintești •, dâcă am rămas ceea-ce suntem: avem 
a o mulțumi, după Dumnezeu, puterei ce-i 
dătătore de vitiă a bisericei străbune, avem 
a o mulțumi, faptului, că fericiții noștri pă
rinți, cunoscând puterea cea vitală a bise
ricei ndstre naționale, și-au concentrat totă 
încrederea în aoea biserică, în care și-au 
și aflat adevăratul liman al mântuirei.

Er decă biserica nostră străbună, 
domnilor deputați, chiar și atunci, când în
săși era subjugată, ni-a fost adevărat liman 
mântuitor de pericolele amenințfttdre, cu 
atât mai puternic liman ne va fi ea astăc|I 
și în viitor, când din îndurarea lui Dum- 
necjea și grația Majestății Sale, gloriosului 
nostru împărat și Rege Francisc Iosif L, 
la stăruințele prea demnilor noștri fruntași 
a devenit liberă și autonomă.

Așa este, domnilor deputați! biserica 
străbună va fi și în viitor și pentru tot
deauna, precum fu și în trecut, nu numai 
adăpostul și limanul nostru cel tare, în va
lurile furtunose ale vieții: dâr și conducă- 
tor ea ndstră cea mai sigură la binele vre- 
mclnio și la fericirea veclnică; însă numai 
dăcă vom țină și noi la ea, cu aceeași cre
dință în Dumnezeu, ou aceeași tăriă și în
suflețire, cu care au ținut și fericiții noștri 
părinți; dăcă ne vom grupa și noi cu ace
eași căldură și dragoste evangelică în jurul 
ei, și dăcă ne vom interesa de ea, ca de 
adevăratul isvor al binelui și fericirei 
ndstre.

Este deci nu numai o mare datorință, 
dâr și cel mai mare interes al nostru a 
țină cu totă tăria convingerei la acea pre- 
țiosă moștenire părintâscă, oonservându-o 
în tdtă sfințenia, pentru a o lăsa și urma
șilor noștri de asemenea scumpă moște
nire.

Este o mare datorință și un mare in
teres al nostru, domnilor deputați, a des- 
volta și a cultiva tot mai mult geniul cel 
măreț al bisericei străbune, ca să ne fiă 
pururea isvor nesecat de binecuvântare. 
OăcI decă fac acâsta alte națiuni și po- 
pore, mai înaintate, în frunte cu aristoorația 
lor cea mai înaltă ; decă și acelea prin bi
serică tind a ajunge binele 'vrămejuic și 
fericirea eternă, cu cât mai vîrtos avem a 
o face noi, cari suntem mat mult, decât alții, 
avisațl la biserica ndstră națională !

De aceea, când clerul și poporul v’a 
distins pe d-vdstre cu alegerea la acest si
nod archidiecesan, a făout acesta în firma 
convingere, că d-vostră veți justifica pe 
deplin încrederea de care v’ațl învrednicit. 
Și așa, cu înțelepciunea, ce vă caracteri- 
sâzfl, veți sprijini din tote puterile nisuin- 
țele cele salutare ale maicei nostre biserici 
întru a-șl împlini, în măsură tot mai mare, 
frumdsa ei misiune culturală, pe basa ore- 
dinței în Dumnedeu, în folosul nostru și al 
iubitei ndstre patrii.

Pe oât este de mare și de frumdsă 
acdstă chemare a d-vostră, domnilor depu
tați, căci ce pote fi mai măreț și mai fru
mos decât o asemenea conlucrare nobilă 
a fraților celor mai mari în folosul celor 
mai mici, — pe atât este ea și de grea. 
Să sperăm însă, că cu ajutorul cel puternic 
al lui Dumnedeu, printr’o conlucrare ar
monică o vom pute împlini cu bun succes, 
spre mărirea lui Dumeecjeu și spre folosul 
nostru temporal și etern.

Fiind convins, domnilor deputați, că 
tote acestea chiar așa le simțiți și le doriți 
și d-vostră, nu ne rămâne deoât să rugăm 
și aici pe bunul Dumnezeu, ca la tote ni- 
suințele nostre se ne timbreze cu duhul 
înțelepciunei, al dragostei și al bunei înțele
geri, cu al cărui ajutor am putut spori fru
mos și anul trecut în cele bune și folosi- 

I tore. Acelui duh dumnecjeesc avem a mul
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țumi mai multe resultate îmbucurâtore ale 
străduințelor nostre din anul trecut, cari 
vi-se presentă în raportele consistoriale, 
amintind aici numai două mai de interes, 
și anume.- unul, că distribuirea întregirei 
dotațiunei preotesei dela stat, stabilită prin 
art. de lege XIV. din 1898, mulțumită în
altului guvern, s’a resolvit conform dorin
ței congresului nostru național-bisericeso 
din anul trecut, ca preoții sâ-șl primescă 
competențele lor prin autoritatea nostru bi- 
sericescă-, âr altul este îndeplinirea lucră
rilor pregătitore pentru biserica ndstra cate
drală, ce se va zidi, cari au și dat frumos 
îndemn fericiților răposați, de memorie în 
veci binecuvântată, domnului loan Bădilă 
jude regesc, și demnei sale consorte, Ioana 
născută HfoZdtwn, de aici, încă fiind în vi- 
âță a dona pentru catedrala, ce se va zidi, 
câte 2000, la olaltă 4000 de corone.

In deplină convingere, că prea bunul 
Dumnecju ne va inspira și mai departe tot 
de același duh sfânt, ca sâ ne putem îm
plini tot cu mai multe resultate bune fru- 
mosă nost.ră misiune, declar sesiunea sino
dului nostru archidiecesan pe anul 1900 de 
deschisă.

Discursul I. P. S. Sale de repețite-orl 
a fost întrerupt cu urări de „să trăâscă" și 
dela înoeput și pănă la sfîrșit fu ascultat 
ou mare interes.

Se oonstitue după aoestea biuroul, se 
presentă protestele contra deputaților mi- 
renescl din cerourile Geoagiu, Solnoo și 
Hațeg și apoi deputății presentă credențio- 
nalele, din cari se constată, oă dintre 60 
de deputațl aleși sunt presențl 49. Se aleg 
eomisiunile verificatore și cu asta ședința 
primă s’a terminat. Deputății s’au presen- 
tat după aceea în corpore la Prea Sânția 
Sa, căruia i-au adus omagiile prin graiul 
arohimandritului Pușcariu, er I. P. S. Sa a 
răspuns călduros, mulțumind și îndemnând 
la strînsă alipire de biserica străbună.

Ședința 11, presidată de mebropolitul, 
a urmat Luni la 11 ore a. m. — Se pune 
la ordinea flilei verificarea deputaților și 
se verifică 51 deputațl din 60.

Se constitui apoi definitiv biuroul, 
alegendu-se din cler: Mateiii Voileanu și 
Dr. E. Cristea, mireni: Dr. Zosim Ghirtop, 
Dr. I. Șenchea, Silvestru Moldovan și Dr.
I. Stroia.

Deputatul Partenie Cosma adresâză 
presidiului o interpelare in oausa rentei bi- 
sericei S-lui Nicolae din Brașov, la care I. 
P. S. Sa declară, că va răspunde într’una 
din ședințele viitore.

Afli, Marți, s’a ținut a treia ședință, 
în care I. P. S. Sa metropolitul s’a și gră
bit a răspunde la interpelarea d-lui P. 
Cosma în oausa rentei bisericei S-lui Nico
lae declarând, că nu are cunosoință ofi- 
cihsă cum s’a resolvat cestiunea. Respun- 
sul a fost luat la cunosoință și s’a primit 
tot-odată propunerea d-lui Cosma, după 
care atât interpelarea, cât și răspunsul s’au 
predat comisiunei organisatore, ca sâ stu
dieze afaoerea și sâ facă sinodului propu
nere în merit. Restul ședinței s’a petrecut 
ou raportul comisiei de verificare a mem
brilor sinodali.

Mâne, Mercurl, va urma ședința a 
patra.

Sinodul eparchial aradan.
Arad, 17 (30) Aprilie.

Ședința a doua s’a ținut în 30 Apri
lie la 11 ore. La ordinea fiilei raportul 
secțiunilor pentru verificarea deputaților și, 
aflându-se în ordine actele electorali ale 
deputaților din oier, toți s’au declarat de 
verificați.

Referitor la verifioarea alegerilor de
putaților mireni din cercurile Orade, Ținea, 
Lipova, B.-Comloș, fiind protestate, er ale
gerea deputaților din cercurile Birchiș și 
Timișdra, fiind dificultate din oficiu, sub 
cuvânt de defecte de formă, s’au transpus 
comisiunei verifioătdre.

După aoeea sinodul s’a prefăcut în 
conferență pentru consultare asupra alege
rilor biroului și a comisiunilor. In confe
rență fiind lucrurile pregătite înainte din 
partea maiorității, s’a cetit o listă, oare 
după aoeea s’a cetit, și în sinod, și sinodul 
s’a decretat de constituit.

S’au presentat apoi aotele și s’au îm
părțit comisiunilor. La împărțire s’a ivit 

oașul neîndatinat, că s’a discutat mult asu
pra modului de împărțire.

Apoi s’a acordat concedii d-lui loan 
Papp protonotar în Oradea mare, Paul Papp 
advocat în Beiușiîî, Demetriu Negrean pro
prietar în Beiuș, Dr. Gr. Cosma advocat în 
Beiuș, George Feier advooat în Boroșineu, 
Dr. C. Groza medio în Gurahonț, Eugeniu 
Mocsonyi, Dr. Iosif Gall, Florian Duma 
advocat, Oradea-mare, și s’a presentat ab- 
4>cerea de mandat a d-lui deputat Vincen- 
țiu Babeș.

Este bătător la ochi, că în sinodul 
din anul acesta au râmas afară mulțl omeni 
de valâre, preoum d-nii: Emanuil Ungu- 
rian, Stefan Antonescu președ. de sedria 
orfanală, Paul Fâșie jude la tribunalul din 
Oradea-mare, Dr. A. Lazar adv. în Oradea- 
mare, C. Lazar adv. Recaș, Dr. Li viu 
Marcu, adv. Lugoș, Teodor Ceontea prof, 
în Arad și alții, și reaimpresiă a făcut, oă 
bărbați de valore, unii din cei mai activi 
membri ai corporațiunilor bisericescl, ca 
d-nii Nicolau Zigre, Dr. Iosif Gali, Eugeniu 
Mocsonyi, V. Babeș, Ioan Papp și alții nu 
s’au presentat Ja Sinod.

Ședința s’a încheiat la orele 12 și ju
mătate, anunțându-se proxima pe mâne 
la 10.

Procesul în afacerea lancu.
Primind textul apelului, ce l’a 

înaintat d-1 Ion Scurfu la senatul de 
apel contra decisiunei judecătorului 
de instrucțiă, care, după cum am anun
țat la timpul seu, l’a ascultat și l’a pus 
sub cercetare în causa lancu, — îl 
publicăm aici în întregul seu, fiind 
de mare interes pentru judecarea 
cașului din cestiune.

Onorat Senat de Apel!
In contra decisiunii Nr. 920/900 a 

judecătorului de instrucțiă din OlușiQ, care 
m’a luat în cercetare penală pentru pre
tinsa delicte țvătămare de ondre și calum- 
niă) ce ași fi comis față cu un anume sub- 
procuror regesc conte Lazar Miklos, am 
onorea de a presentă

Apel.
Motivele în cari basez apelul sunt:
1. Conform legii, datorința judecăto

rului de instrucția este sâ cerceteze deeă 
propunerea de urmărire emanâză dela un 
aousator îndreptățit sâu nu și de a-șl fixa 
însuși competența de drept.

Considerând acum, că pasagiele încri
minate din articolul meu „Pretindem satis
facție", publicat în diarul „Tribuna" din 
Sibiiu, nu privesc și nu pot privi activi
tatea oficială a subproourorului conte Lazar 
Miklos, fiind-că insulta de „șef de bandiți" 
(haramia vezâr) aruncată de cătră numitul 
procuror marelui erou și martir Avram 
lancu oonstitue delictul insultării morților 
prevâdut în §. 273 al codului penal, er pe 
lângă acesta mai oonstitue și o temerară 
ultragiere a sentimentului dinastio însuși 
și a sentimentului național al poporului ro
mân luptător pentru salvarea tronului, pen
tru legitimitate și pentru libertatea națio
nală și mișcările politice dela 1848/9, deci 
nu se pâte cualifica nicldeoum ca un pro
cedeu oficial;

Considerând, că contele Lazar Miklos 
tocmai prin făptuirea sa temerară și ile
gală supusă unei juste și legitimate carac- 
terisărlîn articolul „Pretindem satisfacție" și 
în poesia „Procurorului hienă" s’a făcut însuși 
culpabil de un delict punibil și a comis 
acest delict depășind limitele jurisdicțiunii 
sale ca reprezentant al ordinei de drept și 
al ministrului de justiție, ca minister public 
întru formularea acusei;

Considerând, că mandatul de drept a 
subproourorului conte Lazar Miklos nu se 
estindea și nu se putea estinde la sâvirși- 
rea culpei înfierate după merit de mine, 
în urmare acestă faptă a contelui Lazar 
Miklos recunoscută și aprobată ca adevă
rată, adecă fapta de a fi numit „șef de 
bandiți" pe un luptător de libertate și pe 
un fidel ostaș al tronului, luptător distins 
de însuși Majestatea Sa actualul nostru su
veran, nu pote constitui activitatea ofi- 
oială a unui funcționar numit de Majesta
tea Sa, ci este pur și simplu o privată ac
țiune a contelui Lazar Miklos, pe care 
oficiul său nu o pdte acoperi și prin care a 
abusat de calitatea sa oficială.

Considerând, că peste tot fapta abu- 
sivă a unui funcționar nu pote acoperi ca
litatea lui oficială, âr critica îndreptățită 
aplicată unei fapte eșite din cadrul eser- 

eițiului funcțiunii precum și reclamarea pu
blică a unei satisfacțiunl dela forurile le
gale și constituționale competente nu-i 
îndreptată în contra oficiului, ci în contra 
personei, care s’a făcut culpabilă de delictul 
prevâdut în §. 273 cod. pen. și oare s’a 
mai făcut culpabilă de tulburarea ordinei 
sociale, insultând sentimentul dinastic și 
sentimentul națioual al unui întreg popor, 
element alcătuitor în statul nostru, al po
porului român al cărui șef politic recunos
cut a fost Avram lancu;

Considerând mai departe că, în con
formitate cu §.16 cod. pen. al art. de lege 
34 (XXXIV) din 1897, tribunalele ordinare 
sunt chemate a judeca aousele în contra 
delictelor de vătămare do onâre și de oa- 
lumnie prevâijute în §§. 259 și 261 cod. 
pen., în urmare procurorul regesc din Clușiii 
nu era îndreptățit și competent să formu
leze acusă, ci competent și îndreptățit este 
singur procurorul detașat la tribunalul din 
Sibiiu, la care avea să se adreseze cu ară
tarea sa și contele Lazar Miklos, întru cât 
credea, că acâsta este calea pe care se dee 
și se primescă satisfacțiuue pentru decla
rația sa infamantă privitor la Avram lancu 
făcută în fața tribunalului dela Alba lulia;

Considerând prin consecință, că acu- 
satorul public din Clușiii nu e competent 
în oausa aoâsta, deci nici judecătorul de 
instrucțiă din Clușiii nu are competența de 
a ordona cercetarea;

In basa acestor motive, adecă moti
vul incompetenței acusatorului public și 
motivul incompetenței judecătorului de in
strucție, ordonarea iuvestigațiunei este ne
fondată juridicesce.

2. Dâr acâstă decisiune este nefondată 
și pe cuvânt, că judecătorul de instrucție 
pote ordona instrucțiunea numai atunci, 
dâcă în general observâză în eausă un fapt 
punibil, care oonstitue basa mcriminațiunei, 
in care privință sunt decisive legea mate
rială și prevederile codului penal.

Considerând însâ, că însăși decisiunea 
judecătorului de instrucție recunosce faptul, 
că contele Lazar Miklos a numit pe un 
bărbat ideal ca Avram lancu șef de bandiți;

Considerâd, că §. 273 în legătură ou 
§§-ii 2o8 și 261 cod, pen. prevede ca fapt 
punibil insultarea și calumniarea morților 
prin falsificarea adevărului istoric.

Considerând, că am probat deja cu 
ocasia ascultărei mele înaintea judecăto
rului de instrucție personalitatea ideală a 
lui Avram lancu precum și dinasticismul, 
legitimitatea și legalitatea luptei purtate 
de poporul român la 1848/9 sub condu
cerea lui Avram lancu și la provocarea le
gitimului domnitor, a gloriosului nostru 
Suveran Francisc Iosif 1 în contra unei 
rebeliuni înscenate pentru detronarea di
nastiei și pentru nimicirea individualității 
etnice naționale nemaghiare din țâră;

Considerând, că am probat cu provo
care la dovedi oficiale și faptul că Majes
tatea Sa însuși a recunoscut meritele po
porului român și ale șefului acestuia Avram 
lancu în lupta pentru tron și libertate 
dela 1848/9;

Considerând, că și întrega istoriografie 
imparțială recunosce nobleță caracterului, 
idealitatea scopurilor și a faptelor lui 
Avram lancu;

Considerând prin consecință, că am 
probat și faptul, că organe, cari procedâză 
în numele MajestățiI Sale, trebue se admită 
a limine, că nu e permis a se numi șef de 
bandiți o personalitate istorică de talia lui 
Avram lancu și că insulta acâsta constitue 
o flagrantă violare a adevărului istoric și 
a legii penale față cu un mort, care nu se 
pote apăra;

Considerând mai departe, că și acum 
probez idealitatea caracterului lui lancu cu 
următorele probe:

a) . Răspunsul prea grațios pe care 
Majestatea Sa Suveranul nostru actual l’a 
dat la 25 Februarie 1849 deputațiunei po
porului român (depuțațiă în care se afla și 
lancu) declarând că: recunosc cu mulțumită 
sacrificiile grele pe car). le-ațl adus (Românii') 
pentru Tronul meu și. pentru monarchia uni
tară in contra unei partide infidele (insurgenții 
maghiari)*;

b) Raportul oficial al căpitanului Gratze 
care a cunoscut personal pe lancu în ta
bără și în răsboiu și care constată că: 
„Două idei principale îl conduceau (pe lancu) 
susținerea monarchiei și egala îndreptățire a 
patriei sale“ :

c) Părerile elogiose asupra lui lancu 
ale scriitorilor maghiari Kovâry Lâszlo, 
Râkosi Jozsef, Urmosi Lajos, Jancsd Be- 
nedek;

d) De asemeni părerea elogiosă asupra 
lui lancu a baronului Josef Helfert, auto
rul unui op de altcum ostil Românilor;

e) Scrisorea lui lancu adresată depu
tatului din dieta maghiară Gozman, în care 
și după faimosa trădare dela Abrud, lancu 
se declară pentru împăcarea cu Maghiarii 

der: numai să ne garanteze naționalitatea pe 
temeiul dreptului egal* ;

/) Testamentul lui lancu în care îșl 
lasă întrega avere poporului român, spu
nând că: „unicul dor al vieții mele este să-mi 
văd națiunea fericită'1;

g) Recursul advocatului Dr. Amos 
Frâncu, pe care l’am predat judecătorului 
de instrucție și în urmarea căruia fostul 
ministru de interne Perczel Dezso a fost 
nevoit să anuleze sentința de confiscare a 
fondului pentru monumentul lui Avram 
lancu;

Considerând, mai departe, că în arti
colul încriminat fapta punibilă a contelui 
Lazar Miklos a fost caracterisată in interes 
juwâZic, fiind-că este interes public să fiă men
ținută neatinsă onorea luptătorilor pentru 
tron și pentru libertate, între cari loc dis
tins ocupă Avram lancu;

Considerând, că acest interes public 
întru caracterisarea faptei punibile a con
telui Lazar Miklos se indică și mai evi
dent dâcă se ia în privire faptul, că prin 
insultarea lui Avram rancu a fost turburată 
ordinea socială în statul nostru, fiindcă 
decă lancu e numit șef de bandiți, ur- 
meză că Românii, pe cari i-a condus el, 
sunt presentațl ca bandiți, er astfel este 
insultat întreg poporul român din țâra 
acesta ;

Considerând că, de-ore-ce contele La
zar Miklos a săvârșit fapta punibilă prin 
abuz de oficiul său — caracterizarea faptei 
lui am facut’o cu scopul de a motiva ce
rerea publică a satisfacțiuniî absolut ne
cesare pentru liniștirea poporului român și 
pentru salvarea prestigiului justiției țării;

Considerând, că fiind probată exceptio 
veritatis ridicată de mine la ascultarea 
înaintea judecătorului de instrucțiă, acesta 
conform § 105 al procedurei pen. și în ve
derea § 263 cod. pen. trebuia să refuse or
donarea cercetării;

Din aceste motive resultă de 
asemeni, că cercetarea ordonată contra mea 
nu este fondată juridicesce;

3. Oonstitue un gravamen ordonarea 
cercetării și fiind-că în conformitate cu 
§§-ii 7 și 265 pt. 1 ai procedurii pen., 
fapta contelui Lazar Miklos are caracterul 
unui delict punibil; în urmare de datoria 
tuturor forurilor competente a o supune 
unei cercetări disciplinare ca să se cons
tate : culpabil e contele Lazar Miklos pen
tru fapta sa caracterisată în articolul în
criminat; deci fără de cercetarea asta dis
ciplinară și fără de actele ei nu se pote 
supune cercetării nici cestiunea, dâcă apre- 
ciarea cuprinsă în articolul incriminat co- 
răspunde justiției și adevărului său nu.

Pe lângă tote acestea motive, mai 
cerând să se ia în considerare întreg textul 
articolului incriminat preoum și intențiunea 
lui: acțiune publică pentru acceptarea sa
tisfacției dela ministeriul de justițiă.

Rog onoratul senat de apel să dea 
satisfac-țiunea cuvenită justiției — schim
bând decisiunea Nr. 920/900 a judecăto
rului de instrucție și refusând propunerea 
procurorului regesc îndreptată contra mea.

Clușiii, la 1 Maiîi 1900.
loan Scurtu,

abs. în litere și stud. în drept.

Din Bucovina. In ședința caiaerei 
provinciale din Cernăuți dela 26 Aprilien,, 
mareșalul țării, Lupul, a adus la cunosoință 
următârea interpelația a deputatului Dr. I6n 
Țwc'tn și consoțl, adresată președintelui 
țârii în afacerea înființării unei șcdle supe- 
riore de fete gr. or. cu limbe. de propunere 
română în Cernăuți. Etă interpelarea :

„La interpelarea adresată de mine și 
soții mei presidentului țârii în ședința a 
șesa din sesiunea a VII a periodului VIII 
de alegere dela 16 Februarie 1898, rela
tivă la înființarea și activarea unei școle 
superidre de fete în Cernăuți, pentru co
pilele gr. or. din țâră, președintele țârii a 
avut bună-voința a răspunde imediat, că 
d-sa, după-oe a studiat respectivele acte, 
s’a convins, că esistența unui institut de 
cultură, care sS satisfacă interesele cultu
rale și confesionale ale poporațiunei gr. or. 
a țării este o necesitate adenc simțită și că 
d-sa va ave grija necesară, ca pașii între- 
prinșl în acestă cestiune sâ fiă cât mai de
grabă fiualisațl, și că în scurt timp crede 
a-se afla în posiția de-a nu raporta numai 
la loourile centrale în favorul cestiunei, oi 
a-șl presentă ohiar un substrat complet, pe 
basa căruia acele foruri să decidă în favo
rul cestiunei și astfel sâ se împlinescă o 
dorință ferbinte a poporațiunei gr. or. din 
Buoovina.
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„Acest răspuns dat la interpelațiunea 
nostră, a fost luat ou deplină satisfacția la 
cunoscință de întrâga înaltă cameră, și se 
aștepta cu siguritate, că pănă într’un an 
se va începe deja cu zidirea edificiului ne
cesar, său cel puțin se va purta grija ne
cesară pentru aflarea unei localități, în care 
institutul să fiă sălășluit. Dâr au trecut 
deja doi ruI, și în acâstă cestiune impor
tantă și fârte urgentă nu s’a întreprins ni
mic. Subsemnații adreseză deci d-lui presi
dent al țării următorele întrebări:

1) In care stadiu se află pertractările 
relativ la înființarea și activarea acestui 
institut de cultură ?

2) Este speranță, ca cel puțin în anul 
aoesta să se încâpă ou olădirea edificiului; 
și ce fel de pași s’au întreprins pentru să- 
lășluirea acestui institut?"

Cronică externă.
S&rbările din Berlin, ce se vorjda din 

incidentul declarării de majorean a princi
pelui moștenitor german, vor fi strălucite. 
Se anunță, că afară de Majestatea Sa mo- 
naruhul nostru, vor asista la actul festiv 
principele de Neapole, principele regal bel
gian Albert, representând curtea belgiană; 
principele bavarez Leopold, representând 
pe principele regent Luitpold; principele 
de Opporto, representând pe regele Portu- 
.galiei; moștenitorul de tron român prin
cipele Ferdinand, representând pe regele 
Carol al României; marele duce Costantin, 
representând pe Țarul Rusiei. Regina Wil
helmina a Olandei, va fi representată prin 
șeful de stat major Kool. „Berliner Tage- 
blatt" are informațiunea, că toți principii 
străini vor sosi în aceeași <ji la Berlin, ca și 
Majestatea Sa Francisc Iosif, care însă va 
sosi cel dintâifi. La gară monarehul nostru 
va fi primit de însuși împăratul Wilhelm. 
De față vor fi toți principii casei domni- 
tore germane, statul major suprem, adju
tanții împăratului, generalii garnisonei din 
Berlin. Dela pârta Brandenburg pănă la 
palat, trupele garnisonelor din Berlin. 
Spandau și Charlottenburg, în ținută de 
gală, vor face spalier. Când trăsura se va 
apropia de palat, 101 tunuri vor vesti mo
mentul sosirei. La castel vor defila pe di
naintea Majestăților Lor regimentele gre- 
nadirilor de gardă, cari portă numele Ța
rului Alesandru, a împăratului Francisc și 
a împărătesei Augusta. In 5 Maifi va fi un 
esereițiu ou trupele la oare va asista mo- 
marohul nostru. Actul festiv al declarării 
•de majorean a principelui moștenitor se va 
'întâmpla în 6 Maifi, încependu-se prin un 
scurt servioiu divin în capela castelului, 
.după care prinoipele va jura pe steag.

Cestiunea macedoneană. O soire 
"telegrafică din Viena anunță din Roma, că 
principele Ferdinand al Bulgariei ar fi ru
gat pe regele Umberto al Italiei să între- 
vină pentru a împiedeca pe Austria de a 
>oere puterilor europene mandatul de a 
ocupa Macedonia. — In cercurile diplo
matice se asigură, că cestiunea Macedoniei 
va fi încurend adusă pe tapet. Se crede 
anume, că împăratul Franoisc Iosif ar avă 
■de gând să propună la Berlin ținerea unui 
.congres european, oare să reguleze cestiu- 
nile din Balcani. In aoest congres va lua 
parte și România.

Țarul liusiei, după cum anunță 
„Journal des Debate", va merge pe la sfîr- 
■șitul lui Iulie în Paris, ca să visiteze es- 
posiția. Franoesii îi pregăteso o mare pri
mire.

Demonul rCsboiului sud-african, 
faimosul Cecil Rhodes, a fost cjilele trecute 
la Londra. După trei dile însă a părăsit 
■capitala englesă și s’a reîntors ârășl în 
Afrioa, fiiud-oă a fost primit forte rece de 
•londonesl, a devenit adecă disgrațiat. De 
două ori a umblat pe la ministeriul aface
rilor esterne, de trei ori pe la oficiul co
loniilor, dâr nici ministrul de esterne, nici 
amicul său Chamberlain n’a vrut să-l pri- 
mescă. I-s’a dat se înțelâgă, să nu con
turbe pe miniștri, oarl au alte afaceri mai 
grave de isprăvit.

Kesboiul din Africa sudică,.
Situația pe câmpul de răsboifi este, 

că Burilor li-au succes a-se retrage aprope 
nesupărațl, din partea sudioă a statului 
Oranj e. O luptă a fost numai la Tabanehu, 
unde ariergarda Burilor a trebuit să dea 
piept cu Englesii, ca astfel să asigure re
tragerea armatei lor principale. Generalii 
Hamilton și French n’au putut ajunge la 
Tabanehu, decât cu prețul a însemnate 
jertfe. Burii ocupaseră înălțimile de lângă 
Ejastern și ataoul canadienilor englesl a 
fost la început zadarnic, el fu respins de 
Buri. La al doilea atac li-a succes totuși 
Englesilor se facă pe Buri ași părăsi posi- 
țiunile. Burii au fost de-o iuțime uimitore. 
Tabanehu a fost ocupat de 23,000 Englesl, 
având de soop a împiedeca o a doua nă
vală a Burilor în Sudul Oranjelui.

*
In Londra s’au răspândit ScirI forte 

aventuriose asupra planurilor lui Roberts. 
Se dice, că Roberts a renunțat la planul 
de-a înainta spre Nord și de-a ataca Pre
toria în liniă directă. El va ocupa mai în
tâii! Harrissmith și va trece prin strîmtorea 
Van-Reeneu în Natal. Acolo, sub munții 
Biggar, se va uni ou armata de 20,000 a 
lui Buller și din Natal va năvăli în Trans
vaal, Lupta decisivă se crede a fi la Ma- 
juba-Hill, unde Burii ar fi împresurați și 
nimiciți, așa că nu li-ar rămână alt-ceva, 
decât a-se preda. Calea spre Pretoria ar fi 
liberă.

Planul aoesta însă s’a clocit numai în 
oreerii unor Englesl doritori de sensații. 
Roberts nu va pute să evite o mare luptă 
ou Burii dela Kroonstad ; Roberts e mult 
mai prevădător, decât să mârgă în Natal, 
unde generalii englesl au făcut esperiențe 
atât de triste la Tugela și Spionskop.

*
Cum-că însă Roberts are un plan se

rios de înaintare, se vede din împrejurarea, 
că a dat ordin să se arangeze urgent spi
talele din Capstadt, unde vor fi transpor
tați o parte a bolnavilor și răniților, cari 
zao în spitalele din Bloemfontein.

*
Lui „Standard" i-se comunioă din 

Bloemfontein, că cavaleria trimisă pentru 
a persecuta comandele bure, s’a reîntors 
acolo.

*
Din Mafeking primesoe „Times" soi

rea, că în 11 Aprilie s’au împlinit 6 luni 
de când orașul stă sub asediu. Burii au 
serbat data acâsta ou o canonadă vehe
mentă, care a oausat mari pagube mate
riale.

*
Din Warreton i-se vestesce lui „Daily 

Telegraph" cu data de 27 Aprilie, eh Burii 
au reocupat posițiunile strategice, de unde 
Englesii îi alungaseră Marția trecută.

*
O scire telegrafică din Petersburg 

spune, oă o trupă de voluntari, ducând ou 
sine instrumente aeronantioe, a plecat la 
Transvaal, ca să organiseze aoolo o trupă 
militară aeronautică.

Comisar guvernial pentru școla co
mercială română din Brașov la esamenul 
de maturitate a fost numit directorul gim- 
nasiului de stat din Lugoș, Nicolau Putnoky.

Cas de morte. Astăzi a răposat la 
Brașov tânărul funcționar al filialei „Al
bina" Vasiliu Baboie, care în timpul scur
tei sale vieți a dat frumose probe de oon- 
sciențiositate și destoinioiă în oficiul său. 
El absolvase șcâlele comerciale superiors 
române din loc, fiind student eminent. — 
Fiă i țărîna ușoră !

Brutalitățl gendarmeresci. Cu oca- 
siunea asentărilor din Alesd (Bihor) ținute 
în 25 Aprilie n., s’a comis ârășl o revoltă- 
tore brutalitate gendarmerescă. Merseseră 
la asentare feciorii din oemuna Vad. Cum, 
cum nu, ei au dat în oertă cu gendarmii și | zelul desfășurat și 
resultatul a fost, că, pe feciorii români Ga- I bâudit. Ambele Z'ăre sibiiene

vrii] Circu și Gavrilă Ardeleanu gendarmii 
i-au străpuns cu baioneta, pe Ardeleanu 
prin spate, eșindu-i afurisita armă prin 
piept, âr pe Circu prin pulpă și apoi în 
pântece. Amândouă jertfele au murit. Foile 
ungnrescl spun, că feciorii ar fi atacat pe 
gendarmr. Dâr atunci cum se întâmplă, că 
Ardeleanu a fost străpuns prin spate?

Sistarea chibritelor de sulfur. Mi
nistrul ung. de comeroiu a hotărît, ca pe 
viitor să se sisteze folosirea chibritelor, 
cari sunt fabricate cu sulfur seu fosfor. Mo
tiv la acâsta hotărîre i-a dat, oă în urma 
raportelor, cele mai multe incendii provin 
din folosirea aoestor obibrite, âr de altă 
parte, ele s’au dovedit a fi nehigienice, ba 
chiar periculose sănătății. Ministrul pe vii
tor va retrage fabricelor permisiunea de a 
pregăti astfel de chibrit©, d^r m»i înainte 
de a da aoest ordin, va oere și sfatul cor- 
porațiunilor de speoialitate, precum și al 
camerelor de comerciu și industria.

Aniversarea descoperirei tiparu
lui. Orașul Lipsea, care este, după cum se 
scie, marele centru al librăriilor germane, 
va celebra în 15 Iunie a. c. cu mari so
lemnități aniversarea de 500 de ani dela 
descoperirea tiparului. O esposițiune de 
producte a librăriilor și artelor, ce se re
feră la ele se va face cu acâstă ocasiune.

Bdlă de porci. Oficiul polițienesc din 
loc avisâză, că pe teritoriul orașului Bra
șov a isbucnit bâlă de poroî, din care 
oausă de-ocamdată s’a interzis și ținerea 
târgului de poroî.

Nenorociri în Paris. In 29 Aprilie 
n. s’a întâmplat pe teritoriul esposiției din 
Paris, o mare nenorocire. Un pod destinat 
a forma puntea de trecere peste Avenue 
Suffren, ce împreună câmpul lui Marte cu 
pavilionul Globe celeste, s’a dărîmat Dumi
necă după amiadl îngropând în ruinele lui 
mulțime de victime. Numărul celor omo- 
rîțl este 9, er grav răciți au fost 10 per- 
sone. Afară de aceștia au fost rănite mai 
ușor mulțime de persone, cari însă s’au re
fugiat pe la casele lor. Răspunzător pen
tru nenorooire este întreprinzătorul, căruia 
i-se i.mpută, că a depărtat prea de timpu
riu stîlpii, ce sprijineau podul. Podul nu 
era încă dat comunicației, ceea-oe era se 
se întâmple numai Duminecă. Podul era 
oonstruit din oement tras ou fire grose de 
sîrmă. El a fost construit de inginerul Te
desco și s’a luat ca basă sistemul patentat 
al unui antreprenor ungar cu numele 
Matrai.

A doua Zb Luni, s’a întâmplat o altă 
nenorocire în hala mașinelor, unde s’a dă
rîmat un podișor, pe care se aflau patru 
muncitori, cari în urma căderii grâznice au 
murit momentan.

Concertul Reuniunei române de 
musică din Sibiiu, ce s’a dat Dumi
necă sera sub noua conducere a d-lui pro
fesor de musică Timoteifi Popovici, a reușit, 
după cum ni-se scrie, splendid, deși în 
urma unor regretabile neînțelegeri, ce s’au 
fost isoat în sînul reuniunei din inoidentul 
schimbărei dirigentului ei de musică, s’au 
fost retras din reuniune mai mulțl membri 
activi, fiind astfel redus numărul aoestora.

La concert au luat parte în număr 
mare Românii din Sibiiu și jur și aprope 
toți membrii sinodali în frunte ou I. P. S. 
Sa Metropolitul, care a asistat la concert 
pănă la sfârșit. Tote punctele programului, 
ce au fost introduse cu escelentul și înăl
țătorul „Concert bisericesc" de Musicescu, 
au fost cu cea mai mare precisiune ese- 
cutate, secerând aplausele cele mai vii ale 
publicului. Ca soliști s’au distins cu vocile 
lor frumose și bine cultivate în balada 
„Brumărelul" de I. Mureșianu d-ș6ra Ținea 
Simonescu (sopran) și d-1 Dr. Stroia (ba
riton). Acompaniamentul la pian l’a ese- 
cutat d-șora Olivia Bardosy cu precisiune 
artistică.

Atât „Tribuna", cât și „Telegraful 
Român" laudă frumâsa reușită a concer
tului și felicită pe noul dirigent pentru 

resultatul frumos do- 
esprimă do

rința de-a vedâ reunite ârășl tote puterile 
sub drapelul reuniunei de musică; o do
rință ca și care mai justă nici că pote fi.

*

Lăsăm se urmeze aici sourta recen- 
siune, ce o face critioul musical al fbiei 
germane din Sibiiu, care asemenea con
stată deplinul succes al ooncertului.

Etă ce scrie „Sub. D. TageblatF din 
Sibiiu despre acest conoert:

„După prestațiunile escelente, cu cari 
eram dedațl din partea reuniunei române 
de musică, am trebuit să fim doritori și 
curioși de a asculta primul concert sub 
noul său dirigent d-1 Popovid. Deși corul 
s’a redus la număr, el dispune totuși încă 
de-o mulțime de voci înfloritore, pentru 
cari l’ar pute invidia multe reuniuni. E în
vederat, oă un timp așa de sourt, cât i-a 
stat la disposițiă aotualului dirigent, nu e 
de ajuns spre a întră cu corul în cea mai 
strînsă atingere; cu tote astea se pote 
stabili deja aâtăZl, că precisiunea intonă
rilor, nuanțările și egalisarea ansamblului 
vocilor abia mai lasă ceva de dorit. Con
certul a durat în mod lăudabil numai o 
oră. Dâcă este să remarcăm îndeosebi unele 
numere din program, vom aminti adagiul 
plin de pietate de Musicesou, precum și 
jalnică baladă de I. Mureșianu. In cel 
dintâiîi oorul a desfășurat în pianissimo în 
adevăr fermecător, în cea din urmă a 
cântat solo d-1 Dr. Stroia cu vooea sa de 
bariton sonoră și mlădiosă. Cu plăcere am 
ascultat și vocea simpatică de sopran a 
d-șorei Simonescu. Aeompaniarea la pian a 
esecutat’o d-șora Bardosy cu simț fin și 
zelosul dirigent a fost mult aplaudat, la 
ceea ce-i gratulăm cordial". — Schaeffer.

Ședința festivă dela Arad. Ni-se 
scrie: Ședința festivă arangiată de Socie
tatea teologilor și pedagogilor din Arad, 
în săra de Dumineca Tomii, a fost bine 
succâsă. Programa, din vre-o 12 puncte, a 
fost forte variată și ni-a dovedit, că 
elevii sub înțelâpta conducere a păr. archi- 
maudrit Hamsea se aleg cu frumose cunos- 
cințe. Cuvântul de deschidere, în care s’a 
arătat folosele societăților de lectură, a fost 
rostit de cătră d-1 loan O. Ierc.oșan teol. 
c. III și v.-preș. societății. Disoursul în
țelept și predat cu avânt mare a făout 
bună impresiune asupra publicului numă- 
ros, oare l’a felicitat.

De-asemenea destul de reușite au fost 
disertația d-lui Const. Mihulin teol. o. III 
despre Sava BrancovicI și a d-lui Tr. Gi- 
vulescu ped. c. IV despre scopul ideal al 
educațiunei. Predarea dialogului „Ovid și 
Ibis" de Alexandri a succes forte bine do
vedind declamatorii o bună șcâlă.

Cântările începute eu corul bărbătesc 
„Christos a înviat" ne-au încredințat, că în 
seminarul aradan, musică e bine. cultivată 
și că se pune pond pe răspândirea puținelor 
piese bune, ce le posedem. Unele cântări 
au fost bisate, tot așa și „Suvenirul de 
Mehadia", cântat pe flaut de d-1 Victor C.
Fizeșan, care e un adevărat talent și că
ruia i-se pote predice frumos viitor, dâcă 
va urma să se perfecționeze.

Ședința s’a ținut la seminar și s’a 
încheiat la orele 7’/2 când cu toții ne-am 
depărtat ducând oele mai bune impresiuDl.

X.

NECROLOG. Subscrisa, în numele 
său și al număroșilor consângeni, cu inima 
plină de durere fac cunoscut, că loan Cu- 
rescu, o. și r. căpitan în pensiune, în etate 
de 62 de ani și în al 15-lea an al căsăto
riei sale fericite șl-a dat nobilul suflet în 
manile Creatorului afli, la 8 bre a. m. după 
scurte, dâr grele suferințe.

Rămășițele pămentesol se vor așeZa. 
spre eternul răpaus în 2 Maifi. st. n. în ci- 
miterul militar din fortărâță. — Fiă-i țărîna 
ușoră!

Alba-Iulia, 30 Aprilie 1900.
Ana Curescu născ. Cimbulea, ca soțiă.

ULTIME SUIRI.
Budapesta, 1 Maiu. Delegațiunile 

sunt convocate pe <Țiua de 12 Maifi. 
— Ministru-președinte Szell a plecat
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ac)I la Viena. El a conferit cu Go- 
lu chowski. ,

Kimberlev, 1 Maitt. Burii au ocu
pat Windaortein.

Pretoria, 1 Maiu. Generalul 
Botha a plecat în Natal și a. luat 
comanda supremă peste trupele de 
acolo. — Toți supușii englesl din 
Transvaal vor trebui să părăsăscă 
republica în timp de 48 ore. — La 
Tabanehu a fost o luptă înverșu
nată. Burii au atacat flancul engles 
și au ocupat pasul de munte.

@9 I V SiSS B<L
Salvarea lui Houdon. In memo

riile sale, mareșalul de Castellane poves- 
tesoe oum a soăpat de eșafod Houdon, 
creatorul statuei lui Voltaire.

Numitul sculptor era pus pe lista ce
lor, cari trebuiau ghilotinați. Gum a aflat 
de una ca asta, soția lui s’a dusîntr’un su
flet la Barrdre, membru în convențiune, 
spunendu-i nenorocirea, oare plana asupra 
soțului său și cerendu-i protecția.

„D6mnă, decă ași sci vre-un mijloc 
de-a salva viața lui Houdon, fiți sigură, că

n’așl sta un moment la îndoială și l’așl în
trebuința. Der David (renumitul piotor) a 
hotărît să se ghilotineze toți ceilalți artiști. 
El e atotputernic și nici un piotor, . nici 
un sculptor nu mai e sigur, că mâne îi va 
mai sta capul pe trunobiGu.

D-n» Houdon era desperată și tocmai 
voia să plece, când Barrâre o reținu încă 
puțin.

„Ce face acum bărbatul d-vostră?“ o 7J
întreba el.

„Lucrăză o statuă*.
„Ce represintă statua?
„ Credința meditând asupra Teologiei. E 

o operă alegorică.
O femeiă, oare ține în mână un sul 

de hartiă, uitându-se la el“.
„E frumosă femeia ?“
„Forte frumdsă“.
„Bine, d-nă, soțul d-vdstră e salvat. 

Nu mă întrebați cum... n’am timp să vă 
spun acum, dedre-ce trebue neapărat să 
merg la întrunire. Der, aveți înoredere în 
mine11.

Câte-va minute mai târcjiu, Barrăre 
se urcă la tribună.

„Cetățeni, am plăcerea să anunț re- 
presentanților poporului, că un mare artist

renumit în lumea întrăgă, cetățenul Hou
don, a terminat acum de ourend o operă 
de mare valore, care represintă aspirațiu- 
nile burgheziei și pe oare o dăruesce adu
nării.

Acăstâ operă representă Libertatea 
meditând asupra Co^stituțiunei^.

Ls. aceste cuvinte sala întrdgă a ră
sunat de aplause și s’a votat în unanimi
tate o adresă de mulțumire lui Houdon, 
care a fost salvat numai prin schimbarea 
lui Barrăre.

E ș i t e :
Depuneri spre fructificare . cor. 279,601.76
Cambii escomptate . . r> 206,308.90
Conto curent ...................... 12,891.54
împrumuturi pe efecte și alte 

împrumuturi..................... n 30,434.90
Alonetâ ....... 14,177—
ComisiunI, cupone și efecte îi 34,749.50
Interese și provisiunl . . îî 7,381.89

5,075.318.iese și salare . . . . n
BâUOl............................................. 71 38,627.18
Diverse................................ 71 78,793.97
Mumărarcu 30 Aprilie 1900. r 20,573.19

cor. 728,615.14

N. P. Petrescu m. p. C. Aisăr m. p.
diligent. cassar.
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„ALBINA11 institut de credit și de economii
FAIiaia Hrașov.

Conspectul operațiunilor in luna lui Aprilie 1900.
Intrate;

Numerar ou 1 Aprilie 1900 . cor. 14,753.95
Depuneri spre fructificare 7) 369,306.11
Cambii răscumpărate 75 200,095.36
Conturi curente . . . . n 25,599 79
împrumuturi pe efecte și

alte împrumuturi . . . n 11,425.30
Monetâ................................ 7) 12,852.96
ComisiunI, cupone și efecte n 27,428.96
BArm!...................................... n 32,654—
Interese și provisiunl . n 26,983.62
Diverse................................ 7) 7,515 09

cor.728,615. 14
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cu numeral ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciureu și 
la Eremias Nepoții.

OSURl de CLASĂ
tot ol 2-leo los 

trebue să câștige 
W&F Trogpereo îzx 17 șs 3 8 X£o1-vl stil no.o"OL.

Losuri întregi â 12 cor., losuri de jumătate ă G cor., losuri în sferturi ă 3 cor., losuri în optimi ă 1-50 cor. 
Se capătă la colectară principală: IACOB L. ADLER și FRATELE, Brașov, 

societate <le bancâ in coenanditâ.
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vem ondre a recomanda on. public X. 
fabricatele nbstre recunoscute ca fhrte 
la și durabile pentru costumări și pardiseiU’i, X.

< lucrate fbrte fin și solid. X^'&
Postavurile și Stofele nostre de Loden pentru sport, 

economi și țerani.
I
....pentru uniforme de oficen și amploiațl, 

kP Pleduri pentru bărbați, plap6me, și Covdre,
£<5^ în 46te asortiment bogat.

Invităm deci pe clienți noștri din oraș și din afară 
cari pune preț pe un fabricat indigen bun, frumos și 

ieftin, a ne cerceta cât mai numeros.
Cu totă stima

WUIUIJI A* O
fabrică de postavuri, Brușov.
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XXXIII. LOTERII de STAT C. d B. 
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pentru scopuri filantropice din partea de dincolo a monarchiei.
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La tragerea, loteriei ie clasa priv. r. ung. 
- — în 17 șâ iS Rfhsi =— 

se capelă losuri cu prețurile originale 
ii ii i| si
M l«_ I*___  |8is

Acesta Loterie de bani, 
unica în. ^uvistria, leg-al concesionată. 

= conține 10,584 căști guri în bani gata, = 
în suma Mala de 480,200 corone.
Oâștig-cLl principal este de 

200,003 corbne bani gata. 
Tragerea urinez» irevocabil în 7 Stanic 1900.

Un los costă 4 corone.
Losurî se capătă la Secția loteriei de stat in Viena, I. Riemergasse nr. 7, 

la Colectorii de loterie, TraficI, la Oficiile de dare, Poște, Telegraf și Căile 
ferate, Zarafii etc. — Planul loteriei se dă gratis, oumpărfttorilor de losurî.

I. <> h «i r i i e «c trimit friinciilc. ""

DIRECȚIA LOTERIEI C. și R.
secția loteriei statului.
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12 cor. 6 cor- 3 cor. 1’50 fii.
uMercur

Budapesta, V., Dorotheagasse 12.
Numai în acesta colectară principală sau câștigat și plă

tit, câștiguri principale, așa la ultima clasă câștigul de 
400,corone,

Pentru a evita schimbări, atragem atențiuni asupra eu- 
vântului „BANK4 din firmă.

Adresa telegramelor „M6£CUrMllk“ Budapest.
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Pentru SESOnUL de Primăvară, si Vară
19 0 0 925.7-40

STOFE ^er«itabile de BrOrn.
Un coupon de metri 3.10 îrni- [ fi. 2.75, 3.70, 4.80 din sîofă bună 
tjime pentru un costum com ) (L 6 90 ma' b,inil
plet rec, pantaloni și gltetcâ ] J < S M

costănumai hi. io - forte fino
Un coupon pentru costum <le salon 41. W.— cum și stofe <le pardiseuri, 

dera pentru turiști, Kamgarn lin etc. etc. — Trimite cu prețurile fabricei re
numita și cunoscută ea solidă și reeln fabrică de postavuri 

SIEGEL-IMHOF în brunn.

—esss Mostre gratis și franco, -3“® Liferajie conform mostri se garanteză. es-
Avanta. iile clienteli private, a comanda direct la firma de sus, suut mari. d

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


