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iu7uorl nefrancate nu ttprtmucu. 
2fanu «cripte nu te rtirtmiiu.

Birourile de mucin!:
Braeovu, piața mare, TSrgulfi 

Inului Nr. 30.
In» arat o mai primoscă In Vlena 
fl. Mosse. HaOsensMn <fc Voglsr (Otto 
Haas), H. Schalek, AloisEerndel, M. 
Dukss, A. Oppelik, J. Danneberg; în 
Budapesta: A. V. Soldbergcr, Eck- 
iU>n Bernat: tn Frankfurt: ff. L. 
Daubs; tn Hamburg: A. Sterner.

Proțulu insorțiumlorCi: o noria 
țarmund pe o colAnă 6 or. ți 
30 or. timbru pentru o publi
care. Publioări mai dese după 

tarifă și Învoială.
Reolame po pagina a IlI-a o 

seriă 10 cr. v. a. b6u 30bani.

ZLTj XZSTZ.

„Gazeta14 eee în fiă-carecjj 
Abonamente pentru Anstro-Ungaria. 
Pe un ană 12 fl., pe șâee luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Dumineoă 2 fl. pe and.

Pentru România și străinătate:
Pe nnfi and 40 franol,pe șăae 
luni 20 fr., pe trei lunr 10 fr. 
N-rii de Dumineoă 8 franci.

Se pronumără Ia tdte oficiele 
poștale din Intru și din afară 

și la dd. colectori.

Abonameutnlu pentru Brasovu: 
a adminiatrațiuno, piața mare, 
Tflrguld Inului Nr. 30 etagluld 
I.: pe unu and 10 fl., pe șăse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dușulu în casă: Pe unu and 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unu osemplard 5 or. v. a. 
său 15 bani. At Atu abonamen
tele cătd și inserțiunile suntd 

a se plăti Înainte.

Nr. 75. Brașovîi, Mercurl, 7 (19) Aprilie

Nou abonamente
la

Cu fi Aprilie st. v.
g’a deschisă nou ab oii ainentu, 
Ia care învitămu pe toți amicii și 
sprijinitorii fotei nostre.

Prețulu abonamentului!
Pentru Austro-Ungaria:

pe ia.sa.-G. axx-G...................................... 12 fi.
pe șese lixzxi................................. S fi.
pe trei lixzxx................................. 3 fi.

Pentru România și străinătate:
pe ia.aa.-G. arx-G........................... 40 fxaxxcx
pe șese lxxxxx...........................20 „
pc trei luni...........................IO „

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
pe unâ ană................................................ 2 fl.
pe șese luni............................................1 fl.

Pentru România și străinătate:
pe unu and...................................... 8 franci
pe șese lunî..................................4 „

Abonarea se pote face mai ușorii 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
,,Gazetei Transilvaniei**.

Evenimentele din Serbia.
Brașovu, 6 Aprilie v.

Lovitura de statu, prin care te- 
nerulă rege Alexandru ală Ser
biei declarându-se de maioreanu 
a delăturatu regența și a inaugu
rată domnia sa, a fostă, cum se 
vede, ună pasă norocosă, căci din 
tâte părțile țării liotărîrea regelui 
este întimpinată de manifestațiunl 
de bucuriă și de simpatiă.

Nici nu se putea, ca tenărulu 
rege se se recomande mai bine 
poporului serbescă și se introducă 
mai cu succesă domnia sa, ridi- 
cândă totdeodată și vada dinas
tiei, ce în timpulă din urmă scă
zuse multu, decâtă cum s’a în
tâmplată prin hotârîrea sa cura- 
gibsă de a se presenta terii ca 
apârătoră alu libertățiloră ei și 
ca unu salvatoră în nisce împre
jurări atâtă de încurcate și triste 
pentru ea, cum le crease politica 
răsbunătâre a regenței și a par
tidei liberale în timpulu din urmă.

Se scie ce înverșunate lupte 
s’au încinsă între partida liberală 
și radicală din Serbia de astă veră 
încâce. Radicalii au maioritatea 
poporațiunei pentru sine, ei au și 
fostă la începută la cârma țerii, 
der regența, care era liberală, nu 
se putea împăca nici decum cu 
regimulă radicală și i-a succesă 
lui Risticl de a submina încetă în
cetă posițiunea cabinetului radi
cală și de a aduce prin totă fe- 
lulă de intrigi și presiuni neer- 
tate partida liberală la putere.

Cererea radicaliloră, ca se fiă 
numită în postulă ală treilea de 
regentă unu radicală, a fostă res
pinsă și după acesta isbucni ună 
resboiu pănă la cuțite în contra 
radicaliloru, care ’șl ajunse culmea 

la alegerile trecute pentru Scup- 
ștină, când terorisările și ilegali
tățile comise de stăpânire revol
tară tâte spiritele în țeră și pro
duseră celă mai reu efectă și în 
afară.

Din crisa acăsta internă i-a 
scăpată pe Șerbi fapta regelui 
Alexandru, care consiliată de băr
bați patrioțl a pusă capetă unui 
regimă, care putea se devină de- 
sastruosă pentru țeră.

Regele Alexandru est3 nu
mai de 17 ani și du,pă constituțiă 
abia după ună ană avea se fiă 
maiorenă și se ia domnia. In ve
derea situațiunei grave și încur
cate politice înse, țera a salutată 
cu bucuriă proclamațiunea lui prin 
care declară, că înainte de timpă 
ia puterea în mână pentru apăra
rea constituției în tdtă estinde- 
rea ei.

Se vede, că acestă lovitură de 
stată a fostă de multă și bine 
pregătită în secretă, fiindă câști
gați înainte de tâte șefii armatei 
pentru acestă schimbare. Trupele 
au și depusă pretutindenea jură- 
mentulă de fidelitate în mânile 
regelui și poporulă îlă aclameză 
cu însuflețire, lăudândă energia și 
curagiulfi, ce l’a arătată. Astfelă 
s’a resolvată în modă fârte pacl- 
nică acestă schimbare de regimă 
șirepresentanții guverneloră streine 
au întimpinată cu simpatiă și cu 
urări de bine pentru prosperarea 
țării pasulă tînerului rege.

Soluțiunea acesta paclnică va 
contribui multă de a lua eveni- 
menteloră din Serbia ori ce ca- 
racteră amenințătoră din punctă 
de vedere internațională. Cu tâte 
aceste soirea despre schimbarea 
regimului în Serbia a făcută o 
impresiune deprimătâre la bursa 
din Viena și Pesta și voinicosulă 
Geza Polonyi din stânga estremă 
s’a grăbită chiar a face o inter- 
pelațiune ministrului președinte, 
în care dă espresiune acestoră în
grijiri, mai alesă din punctă de 
vedere ală raporturiloră amicale 
ale Austro-Ungariei cu Serbia.

Ministrulu președinte Wekerle 
a respunsu, că evenimentele din 
Belgradă au putută se producă o 
surprindere, der nu o iritațiune în 
țeră, și că e vorba aici de o afa
cere internă a Serbiei, prin ur
mare nu e causă, nici simptomă, 
că ea va amenința pacea gene
rală.

Adeverulă este, că cele petre
cute în Belgradă n’au fostă în- 
fluințate de monarchia ndstră, ci 
după cum se crede, ele suntă 
opera părințiloră regelui Alexan
dru și mai alesă a reginei Nata
lia și în parte a influinții rusescl. 
Primulă ministru actuală ser
bescă Dckicl, firesce, contestă 
orl-ce influență din afară și c|ice> 
că schimbarea s’a făcută numai ca 
o cerință imperativă a situațiunei 
interiâie a țerii, promițendu tot
deodată, că noulă guvernă va sus
ține raporturile cele mai amicale 
cu tâte statele.

Este speranță der, ca de aici 

încolo se se începă o eră de sta
bilitate și de activitate roditore 
pentru Serbia, atâtă de multă 
sbuciumată de luptele interne.

Manifestul!! sinodului electoralii 
din 16 Aprilie 1893.

Urmândă esemplulă părințiloră 
noștri, cari în sinâdele electorale 
din trecută și-au ținută de cea 
mai sacră datorință a-și manifesta 
dorințele și postulatele loră cu 
privire la delăturarea piedeciloră 
cari stăteau în calea prosperării 
bisericii române gr.-cat. și cu pri
vire la mijlocele, cari dânșii le 
aflau corespumjetore pentru atin
gerea scopului sublimă ce’lă ur- 
măresce biserica nâstră în mijlo- 
culO poporului română, și avândă 
în vedere împrejurările grele în 
cari se află biserica nâstră în tim
pulu de față, sinodulă electorală, 
întrunită în 16 Aprilie st. n. 1893, 
se simte datoră înaintea lui Dum- 
nec|eu, a clerului și poporului ro
mână gr. cat. a’șl manifesta tâte 
acele dorințe și postulate, a că- 
roră împlinire o doresce și pof- 
tesce dela fiitorulă metropolită și 
dela ceilalți factori chiămațl a con
lucra la realisarea aceloră pos
tulate.

Dorințele și postulatele, a că- 
roră împlinire o așteptă sinodulă 
electorală dela fiitorulă metropo
lită și dela ceilalți factori compe
tent!, suntă următârele :

1. Avândă în vedere, că bise
rica nâstră din timpurile străvechi 
de jure și-a avută totdeuna inde
pendența sa autonomică; avândă 
în vedere, că Pontificele romană 
Piu ală IX, prin bulla canonisă- 
tore cu data 24 Noemvre 1853, 
care se începe cu cuvintele „Ec- 
clesiam Christi*, a declarată provin
cia nâstră bisericescă gr. cat. ro 
mână de Alba-Iulia și Făgărașă 
de exemptă și liberată de ori ce 
putere ori prerogativă jurisdicțio- 
nală a scaunului metropolitană 
din Strigoniu și a ori cărei alte 
autorități bisericesc! din patria 
nâstră;

avândă în vedere, că acestă 
independență a fostă decretată cu 
aprobarea Sfântului Scaună apos
tolică ală Romei și prin conci- 
liulă provincială I dela anulă 
1872, mai vîrtosă în titlulă II cap. 
2., unde s’a garantată totodată și 
aceea, ca în biserica nâstră se ro
mână totdeuna neatinse și neștirbite 
așecțămintele ei orientale și anume: 
forma, administrațiunea, ritulă și 
disciplina ei, așa precum se află 
acestea espuse în canânele genuine 
și autentice ale bisericii orientale 
nedesbinate de centrulă de uni
tate ;

avândă în vedere, că indepen
dența metropoliei nâstre și a die- 
ceseloră ei sufragane dela orl-care 
biserică din patriă a fostă înarti- 
culată și în legile patriei pin ar- 
ticolulu de lege XXXIX din 1868:

Sinodulă electorală doresce, ca 
fiitorulă metropolită, împreună cu 
episcopii lui sufragani și cu cle- 

rulă și poporulă credinciosă, se 
lucreze din tâte puterile între îm
prejurările grele de astăcfl ca in
dependența autonomică a bisericii nos
tre dela ori, ce altă biserică din patriă 
se fiă apărată așa, încâtă nici cea 
mai mică ingerință din partea co
loră necompetenț! în afacerile bi
sericii nâstre și a instituțiuniloru 
ei se nu se potă validita și cu a- 
tâtu mai puțină sâ se pâtă subor- 
dina provincia bisericei de ritulă 
latină din Ungaria, cu care bise
rica nâstră este numai coordinată, 
neatârnândă dela nimenea altulă, 
decâtă dela supremulă capă ală 
bisericii catolice romane.

2. Considerândă, că în timpulu 
din urmă totă mai tare esă la i- 
velă tendințe de a se crea pen
tru biserica de ritulă latină din 
Ungaria unii, organismic autonomică, 
în care se fiă contopită și biserica nos
tra, prin ce existența și indepen
dența provinciei metropolitane gr. 
cat. române de Alba-Iulia și Fă
gărașă este greu amenințată;

considerândă, că aceste ten
dințe și-au aflată și espresiune 
concretă în statutulă autonomiei ca
tolice din Ungaria, formulată la 
anulă 1871, prin care biserica nâs
tră și-ar pierde totă individualita
tea sa de biserică autonomă, con- 
topindu-se cu privire la tâte afa
cerile sale școlare, fundaționale și 
în parte mare și administrative în 
organismulă bisericii de ritulă la
tină din Ungaria;

considerândă, în fine, că arti- 
colulă de lege XLIII din 1868 
garanteză și bisericii nâstre aceeași 
autonomiă, de care se bucură și 
confesiunile recepte din patriă:

Sinodulu electorala, se simte da
toră a protesta solemnii în con
tra tendințeloru amintite și mai 
vertosu a statutului memoratu, și 
cere dela fiitorulă metropolită, ca 
împreună cu episcopii comprovin
cial!, să facă toți pașii de lipsă, 
ca biserica nâstră, să nu flă 
contopită în organismulu auto
nomicu alu bisericii latine din 
Ungaria cu nici unu prețu, nici 
chiar cu prețulu congruei aduse 
în legătură cu acea autonomiă, ci 
din contră, să se exopereze dela 
loculu competentă punerea în vieță 
câtă mai grabnică a unui orga
nismic autonomicu separație pentru bi
serica nâstră și întru tâte conformii cu 
aspirațiunile și dorințele legitime și juste 
accentuate de repețite-orî de cleruia și 
poporulic românii, și în acesta orga
nismic autonomicu să se dea și elemen
tului laicii influența cuvenită, ce o re
clamă exigențele împrejurăriloru actuale, 
prosperarea învățământului și funda- 
țiuniloru culturale și crearea tuturoru 
mijloceloric materiale neapărata de lipsă 
pentru dotarea bisericeloru și școleloru 
române greco-catolice și a clerului nos
tru atâtă de miseră, fără ca prin 
acesta sS se vateme constituțiu- 
nea dată sfintei biserici de însuși 
întemeiătorulă ei divină.

3. Considerândă, că dreptulu 
electoralu, ce l’a esercitată din tim
puri vechi clerulu nostru la com
pletarea scaunului metropolitană, 


