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Din causa sfintei sărbători diacul nu va 
apără pănă MercurI săra.

Conflict bisericesc în România.
In calele din urmă ni-au sosit 

una după alta scirî forte sensațio- 
nale din Bucuresci. Ele tracteză des
pre nisce evenimente pe terenul cul
tural și bisericesc, cari, cu durere 
trebue s’o spunem, în ori-ce lumină 
s’ar presenta, nu sunt de natură 
de-a contribui la înălțarea vacjei și 
prestigiului țării.

Acesta im presiune am primit’o 
mai întăiu, când am aflat despre 
cele ce se petrec în sînul Ligei cul
turale.

Conflictele iscate pe acest te- 
rem, menit a uni gândirile și simți
rile tuturor Românilor, sunt încă în 
crescere și se înăspresc pe di ce 
merge, — când etă, că o nouă fur
tună se descarcă asupra țării din 
norii grei ai politicei militante de 
partid.

E vorba de cașul ne mai po
menit în istoria țării în timpuri nor
male, adecă de suspendarea și da
rea în judecată a Metropolitului 
Primat.

Acăstă furtună s’a descărcat c’o 
iuțelă atât de mare asupra bisericei 
autocefale din România, încât chiar 
și publicul din Bucuresci a fost sur
prins de ea. Cașul fiind atât de în
semnat, voim să dăm aici cetitorilor 
noștri unele deslușiri asupra gene- 
sei lui.

Curând după venirea la putere 
a actualului cabinet, în Octomvre 
anul trecut, s’a deschis o campaniă 
diaristică în contra Metropolitului- 
Primat Ghenadie Petrescu, având de 
scop a sgudui posiția lui prin învi
nuirile, ce i-se aduceau. Dâcă ade
vărate sunt său nu aceste învinuiri, 
vor ave să decidă autoritățile com
petente bisericescî și civile, conform 
legii Sf. Sinod. Ceea-ce însă trebue 
să se constate este, ca acâstă cam
paniă diaristică a fost sprijinită de 
astă-dată, pe sub mână, de cătră 
majoritatea episcopilor și archierei- 
lor, cari fac parte din Sf. Sinod.

Și aici dăm de următârea ca
racteristică aparițiune. Pe timpul gu
vernului trecut conservator, o mi
noritate a Sf. Sinod, care susținea 
legături strînse cu oposiția liberală, 
căuta să pună bețe în rote lucrări
lor Sinodului, arangiând chiar un fel 
de grevă. In urma acesta guvernul 
a luat măsuri legislative pentru a 
face cu neputință în viitor asemeni 
greve din partea unei minorități.

De rândul acesta însă, cu oca- 
siunea convocărei Sf. Sinod la 1 
Maiu st. n. anul curent, s’a întâm
plat o altfel de grevă, lipsind adecă 
majoritatea membrilor Sinodului cu 
intențiune dela ședințe. La prima 
ședință conchemată de Metropolitul- 
Primat au fost de față numai 6 
prelați din 16; la a doua ședință 
chiar /numai patru prelați, așa că 
nu s’a putut lucra nimic. Mitropolitul 
Primat se plânse în urma acesta la 
ministeriul cultelor, rugându-se ca 
să obțină dela rege Mesagiul de în

chidere a sesiunei Sf. Sinod. Minis
trul răspunse, că înainte de a soli
cita Mesagiul de închidere, v a cer
ceta căușele, cari au produs acâstă 
stare de lucruri jignitbre. La 7 Maifi 
s’a convocat a treia ședință și erăși 
au lipsit 12 prelați. Metropolitul- 
Primat se adreseză din nou minis
trului. arătându-i, că prin absentă- 
rile acestea se împiedecă în mod 
vinovat Sf. Sinod de a lucra.

In fine ministrul râgă pe Me- 
tropolit să convoce o nouă ședință 
pe c|iua de 17 Maifi, cjicend, că 
episcopii sunt în Bucuresci și aș- 
tâptă se fîă convocați la ședințe pen
tru a arăta căușele absenței lor dela 
primele trei întruniri. Metropolitul 
stărue pentru închiderea Sinodului, 
er în 17 Maiu se ține ședința aces
tuia, însă fără să fiă convocată de 
Metropolitul-Primat. In acâstă șe
dință s’a decis darea lui în jude
cată.

Pe basa actului de acusațiune 
al Sinodului, despre care facem 
amintire mai jos, a urmat apoi sus
pendarea Metropolitului și numirea 
unei locotenente metropolitane. Ac
tele privitore la aceste procederi 
sunt publicate în „Monitorul Ofi
cial11. Ceea-ce trebue să mai însem
năm aici este, că Metropolitul de
clară. procederea Sinodului și a gu
vernului de ilegală.

Numai cu îngrijire pdte să pri- 
vescă fie-care Român la frământă
rile triste, ce le-au produs și le vor 
produce încă în țâră aceste neaștep
tate întâmplări.

Gestiunea sufragiului universal și 
naționalitățile.

Seim, că meetingul, ce s’a ținut 
cțilele trecute la Budapesta în causa 
sufragiului universal și al cărui fac
tor principal a fost Gavr. Ugron, a 
ales o comisiune de o sută membri, 
care să înainteze în numele adună- 
rei o petițiă cătră dietă, cerând in
troducerea sufragiului universal.

Acestă comisiă a ținut o ședință 
Vinerea trecută, în 28 Maiu, cu care 
ocasiune Ugron făcu următârea pro
punere caracteristică, pe care o re
producem după „Magyarorszag“:

„Ugron doresop să se accentueze în 
„petițiă, că mare parte dintre naționalități nu 
„este dușmană ideei de stat maghiar. Cu es- 
„oepțiunea Sașilor ardeleni, Germanii sunt 
patrioții cei mai buni; in ce privesoe pa
triotismul Rutenilor, în privința acestuia 
nu mai p6te fi nici o îndoelă; chiar dâoă 
nu soie unguresce, ajunge să-i amintesol 
Ruteanului numele lui Rakoczy său al lui 
Kossuth pentru ca numai decât 6ă sprijinăscă 
orl-oe întreprindere patriotioă, oe stă în 
legătură cu aoeste nume. Tot atât de buni 
patrioțl sunt și Vencj11- Dintre Slovaci, nu
mai o disparentă minoritate se lasă a fi pre
dispusă de agitatori în oontra ideei de stat 
maghiar. Numai în sînul Valahilor aflăm o 
organisațiă mai puternică a adversarilor noștri-, 
vina pentru acesta însă este a se atribui în 
mare parte politicei urmate față de ei. Aceia 
dintre Valahi, cari sunt adversarii noștri, 
și astăcțl au toți drept de alegere. Prin in
troducerea sufragiului universal se va da 

un drept toomai bunului și blândului popor 
valah, care pdte fi condus de inteligența ma
ghiară11.

• F6ia guvernamentală „Kolozsvăr1 
reproducând acestă propunere a lui 
Ugron, face următârele observări și 
mai caracteristice:

Mai întâitt e bătător la ochi, epee 
foia guvernamentală, că Ugron numai pe 
Sașii ardeleni îi presentă în colori negre, 
pe când dintre tote naționalitățile de dai 
Domne, tocmai Sașii sunt singurii, cari de-un 
șir lung de ani se absțin dela orl-ce demon- 
strațiă contrară statului și și mica fracțiune 
a așa numiților „vercțl1 nu face alta, decât 
portă o luptă de co> deiu nevinovată.

Germanii, Rutenii, Vencjii, ce-i drept 
nu sunt periouloșl, der Ugron dovedesoe, 
oă e cu totul neorientat când declară, că 
dintre Slovaci numai o „minoritate dispa
rentă14 se află în mânile agitatorilor. De- 
6re-ce este fapt hotărît, că mișcarea Slo
vacilor atât în ce privesoe întinderea, cât 
și organisația ei, e oât p’aci să se apropiă 
de agitațiunea Valahilor ardeleni. — Ati
tudinea Șerbilor, cari ocupă întrăgă partea 
de mădă-eji, Ugron n’o amintesce nici cu 
un cuvânt, măoaroă Serbii formâză (pe 
lângă Slovaci și Valahi) al treilea faotor 
puternio al alianței naționalităților...

Și mai superficial traotâză Ugron agi
tațiunea valahă. După el, adversarii noștri 
valahi și acum dispun de drept eleotoral. 
Acesta e adevărat, dâr ar fi trebuit să se 
spună și aceeea, că aoum câta agitatori
lor nu-șl esercită acest drept. L’ar esercit.a 
însă de sigur îndată ce s’ar duce în de- 
plinire unul dintre postulatele principale 
ale programului lor, care este introducerea 
sufragiului universal. Și d-1 Ugron s’ar în
șela într’un mod forte periculos în ce pri
vesoe „bunul și blândul popor valah, care 
pdte fi condus de inteligența maghiară11, 
dâcă masselor li-s’ar da în general dreptul 
de-a alege; deâre-oe aceste și astăzi stau 
în oea mai mare parte sub infiuința popii 
și a descălului, și tocmai în teritoriile cele 
mai împopulate numărul inteligenței ma
ghiare este atât de disparent, încât în forte 
puține cercuri din provincia ar pută țină 
cu succes ooncurența față de agitatori, 
osrl ar păși la acțiune, și oarl (afară de Să- 
cuime și de orașele maghiare) au o orga
nisațiă escelentă. pău așa stă luorul și ne 
pare fărte rău, că Gavril Ugron ou agita
ția sa nesocotită ne silesce a-le spune tote 
aoestea.

In fine adauge reptila guverna
mentală, că dreptul electoral e bine 
se se estindă față cu elementele in
teligente, întru cât „permit intere
sele statului11, dâr într’o țeră poli
glotă și plină de „agitatori în contra 
statului14, cum este acesta, introdu
cerea sufragiului universal ar fi pe- 
riculâsă și „ar putâ provoca crise ne- 
prevecjute11. Cu alte cuvinte, fâia un- 
gurâscă o spune curat, că neîndrep- 
tățirea Românilor trebue susținută, 
căci altfel, introducând d. es. su
fragiul universal, Românii și-ar pute 
apăra mai bine interesele și Un
gurii nu i-ar mai pută stăpâni cu 
atâta volniciă!

CRONICA POLITICA.
— 20 Maifi.

Din Agram se depeșeză, că, după 
lungi pertraotărl, avea să se facă în 29 

Maiă proolamarea reunitei ambelor frac
țiuni ale partidei croate din drepta. îm
păcarea însă în momentul din urmă fu ză
dărnicită, căci deoparte Folnegovici, de altă 
parte Franc nu se putură învoi asupra 
dreptului de vot al membrilor din clubu
rile desbinate. A’tfel pertractările se vor 
continua, și este puțină nădejde să seunâsoă 
fraoțiunile pănă oând îșl stau față în față 
cei doi conducători îndîijițl, dintre cari niol 
unul nu voiesce să cedeze.

*
Turburările pe insula Creta încă nu 

au încetat, piarului „Times'1 i-se anunță din 
Athena, că 2500 soldați turcescl fac zadar
nice încercări de-a împrăștia și alunga 1000 
de CretanI, cari s’au barioadat în Tsivaza. 
„Agenția Havas1 asigură, oă puterile s’au 
înțeles cu Porta să înoâpă acțiune contra 
Cretanilor, și se speră, că în fine ordinea 
va fi restabilită. In Bethymo și Her aci ea 
situația și aoum e forte perioulâsă. Cre- 
tensii au acceptat un program revoluționar 
ca program național, și ei afirmă oă sunt 
gata a lupta pentru el pănă la ultima pi
cătură de sânge.

*

Tot mai mult iese la ivelă apropierea 
micelor state balcanice ou scop de a-se 
realisa unitatea slavă. Principele Munte- 
negrului, Nichita, va visita împreună ou 
regele Alexandru al Serbiei pe prinoipele 
bulgar Ferdinand în Sofia. La telegrama 
de felicitare a 4iariș<h°r sârbi și bulgari 
înfrățiți în Sofia, principele Muntenegrului 
a adresat ministrului bulgar de oulte ur- 
mătârea scrisâre din Moscva: Tot deuna 
am nutrit dorința, să văd statele din Ba
lcani în unitatea spirituală. Aoum inima 
mea e plină de oea mai mare bucuriă, 
văcjend oă în Sofia se îmbrățișâză soumpii 
noștri frați sârbi și Bulgari, toomai cum 
m’am îmbrățișat eu în Mosova ou prinoi
pele Ferdinand. In unirea nostră este pu
terea. Unirea aoâstă umplec ou buouriă pe 
frații noștri dela mâcjă-nopte, oarl vă sa
lută pe voi. Unirea e firâscă și plă
cută lui Dumnezeu. La revedere oât mai 
curând.14

*
Președintele republicei francese Felix 

Faure subsonse alaltăerl decretele, prin 
cari se numesc 4 archiepiscopl și 8 episcopl 
noi. In urma divergențelor ou Curia, pos
turile aoestea au fost aprdpe timp de un 
an neooupate.

*
piarele italiane anunță, oă consistorul 

papal seoret se va țină în 22 o., âr cel 
public în 27 c. Cu aoâstă ooasiune vor 
primi pălăria de cardinali toți aoel oardi- 
nall nou numiți în consistorul anului tre
cut, cari atunoi n’au fost în Roma. Nun- 
oiul din Viena, Msgr. Agliardi, îndată după 
reîntbroarea sa din Moscva va fi pus în 
fruntea archidieoesei din Ferrara. ,

Mileniul în parlamentul austriac.
In ședința dela 29 Mafii a parlamen

tului austnao, mileniul unguresc a fost 
obiectul unei furtunose disousiunl. După-ce 
s’au primit mai multe proiecte de legi pri- 
vităre la cortribuțiă, s’a înoeput desbaterea 
asupra moțiunei de urgență a lui Lueger și 
Hauck ou privire la disciplinarea reuniunilor 
studențești, cari au dat declarațiuni contra 
mileniului. Mai întâia a vorbit Hauck des
pre perseoutarea tinerimei universitare apoi 
despre nedreptatea disciplinării.

I



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 111—1896.

Lueger a critioat aspru disolvarea 
acelor reuniuni de studențl, cari au hotă- 
rît, să nu dea satisfacția jidanilor. Vorbi 
apoi despre serbările milenare. El cjise, că 
amintirea oelei dintâiă iviri a Maghiarilor 
în țările imperiului austriao nu este de loc 
plăcută. Guvernul ungureso vede o vătă
mare nu numai a Ungariei, oi și a Austro- 
Ungariei în tdte acele demonstrațiunl, 
cari sunt îndreptate contra mileniului, și 
astfel a provooat și conflictul monarchiei 
cu Serbia. Intrâbă, că dâcă fiul ministrului 
de culte a putut țină în TereBianul din 
Viena vorbire pentru mileniu, cum se pâte 
atunci opri altora de-a vorbi contra mile
niului ? Cum se pote interface acâsta ascul
tătorilor dela universitate? Părerile, ce le 
esprimă Maghiarii despre Austria trec peste 
orl-ce margine a neastâmpărului. Guvernul 
ungureso folosesoe elementele radioale și 
estremfe în lupta oontra Austriei. Fiă-oare 
austriao, în oare mai este cât de puțin pa
triotism, trebue se încungiure Budapesta, 
unde naționalitățile Austriei sunt insultate 
în cel mai nepomenit mod. Tinerimea nu 
pâte fi judeoată, dâoă nu-șl pune manile 
în sîn, oi îșl manifestă soandalisarea asupra 
serbărilor' milenare, oând aoeste sărbărl 
nu sunt unguresc!, și jidovescl.

Ministrul Gautsch ia în apărare pe 
oumetri săi din Budapesta. El dise, oă pro
blema guvernului este deț a înlătura chiar 
și umbra bănuelii, oă Austriecii n’ar fi pe 
deplin leali față cu Ungurii. Din causa a- 
oesta nu se pâte permite nimio, ce ar tur
bura amioiția și bunele raporturi ale Aus
triei. față de Ungaria. Mileniul ungureso îșl 
află culminațiunea în omagiile aduse de 
Unguri purtătorului Coronei.

Vorbind apoi despre espulsarea stu
dentului Osthaus, 4’se) că decisiunea de es- 
pulsare s’a luat în vederea vătămărei, ce o 
cuprinde deolarațiunea subscrisă de el, vă
tămare adusă Ungariei într’un moment ne
potrivit ou interesele monarohiei. Cestiunea 
nu e finalisată, deâre-ce s’a dat apelațiune. 
Rogă /camera să nu voteze moțiunea de 
urgență.

Brzorad e}i°6> oă deoă studenții oroatl 
sunt amenințați cu espulsarea din Austria, 
acesta faoe să se reamintâsoă oomunitatea 
de interese austriaoe și ungurescl, aooen- 
tuată repețit de ministru.

Wellenhof Hoffmann escepționâză 
observarea lui Gautsoh, oă serbarea mile
niului este o afaoere ourat a Ungariei. Aici 
e vorba de dreptul liberei manifestațiunl a 
opiniunilor în Austria. Partida germană 
națională are datoria — având în vedere 
asuprirea Germanilor din Ungaria — să ia 
posițiă contra serbărilor milenare și a vota 
amândouă moțiunile de urgență; oăcl nu 
este iertat a-se trece ou vederea peste per
secutările la oarl sunt espuse orașele ger
mane, scâlele germane și teatrul german 
din Budapesta. In astfel de împrejurări 
Germanii nu pot faoe servicii de statiști 
pentru glorificarea serbărilor milenare. Nu-i 
permis a îndemna tinerimea la lașitate; 
numărâse oerourl ale poporațiunei iau po
sițiă contra mileniului.

Lueger: Maghiarii tratâză în mod 
ne mai pomenit cu Germanii. Soiu deputății 
germani că în Ungaria li-s’a oprit Germanilor 
de a-șl cânta oânteoele lor naționale ? Sciu 
colegii mei catolici, că religia catolioă se 
privesoe în Ungaria ca „bastardă**  ?

Wrabetz : Asta totuși, e obrăznicie!
Steiner : D-ta vorbescl astfel numai 

pentru-că umbli la sinagogă!
Lueger. Astfel de bărbați... dâr nu, 

aoestia nu sunt bărbați — astfel de indi
vizi primejdueso patria, fiind-că fac causă 
comună ou aceia, cari sunt cei mai pri- 
mejdioșl dușmani ai noștri, așa-dâr inși șl 
sunt trădători.

Președintele îl ohiamă la ordine.
Lueger: Destul de trist, că d-1 pre

ședinte mă bhiamă la ordine pentru acesta; 
dâr nu uitați, oă deputății unguri De tra- 
tâză cu espresiunl mult mai mfame, fără 
oa președintele lor să-i cheme la ordine. 
Nouă, Austriecilor,. vreu să ne pună botniță 
luoru destul de strist pentru Austria. Dâoă 
am vorbit, mi-am făout numai o datoriă 
patriotică. Am voit să fao atențl nu nu

mai pe AustriacI, ci și pe Germanii, cari 
trăeso afară de Austria, — dintre cari unii 
au degenerat pănă a faoe servicii de agi
tatori pentru mileniu — oă acel German, 
căruia i-ar veni minte a face causă comună 
cu Jidano-Maghiarii și care ar luneca se visi- 
teze esposiția jidano-maghiară, acel German, 
(țic, este trădător și mișel josnic, infam.

Punându-se la vot, moțiunea de ur
gență a fost respinsă au 75 oontra 43 
voturi.

*
Mai amintim, că pressa jidano-ma

ghiară turbă și varsă foc asupra lui Lueger. 
Se mângăe însă Ungurii ou însuflețirea, ce 
a desvoltat’o Chlumetzky, președintele de- 
legațiunei austriaoe, în vorbirea ou care a 
„sărbătorit1* mileniul ungureso.

Dela Ligă.
Conflictul isbucnit în urma Congre

sului Ligei prin faptul, oă membrii ve
chiului comitet au protestat contra votului 
aoestui Congres, vedem cu părere de rău, 
că nu numai nu s’a aplanat, ci din contră 
s’a mai înăsprit.

țliarele de dincolo anunță, că Joi 
sâra veohiul comitet al Ligei a ținut o 
nouă consfătuire la Academie, la oare au 
luat parte și d-nii miniștri Sturdza și Can- 
tacuzino. S’a decis să se stărue, ca tote sec
țiunile din țâră să țină câte-o adunare ge
nerală, votând o moțiune de încredere pen
tru vechiul comitet și învitându-1 să con- 
voce un nou Congres.

Etă ce scrie „Voința Națională**  de 
Sâmbătă privitor la demersul oelor patru 
membri din vechiul comitet:

„Membri oomitetului central eseoutiv 
al Ligei au primit erl fiă-care câte o adresă, 
prin care d-1 Ioan Grădișteanu le face cu
noscut, că s’a oonstituit un nou comit al 
Ligei, al cărui president este d-sa, âr se- 
oretar d-1 Motru. Invită deci pe vechii 
membri ca, în privința orl-cărei îndatoriri 
ori desărcinări oătră Ligă, să se adreseze 
domniei sale. La rândul lor, toți d-nii mem
bri ai vechiului comitet au hotărit asâră 
să răspundă, oă, deoieoe nu pot reounosce 
oa legală o alegere făoută prin călcarea 
statutelor Ligei, nici scrisorei d-lui Grădiș
teanu nu vor da nici o urmare'1.

Cu privire la obiecțiunea, oă și o sim
plă majoritate (a Congresului) dâcă cere 
comitetul veehiu, trebue să-și dea dimisia, 
„V. Naț.“ <jice:

„Și în acest oas e luoru cert și înscris 
în statute, că nu se pâte procede la ale
gerea noului oomitet, oi numai a acelor 
membri a- căror dimisie a fost pusă în pro
gramul Congresului. Er pănă ce un Con
gres nou st. va întruni anume pentru ale
gerea unui întreg comitet, evident, că afa
cerile Ligei nu pot fi girate, decât de co
mitetul al cărui mandat nu pote espira, 
decât când pote remite afaoerile în manile 
unui comitet ales în chip legal**.

„Vechiul comitet a și adresat in sen
sul acesta o circulară tuturor secțiunilor Ligei, 
dintre cari mai multe au și declarat, îndată 
după oele întâmplate la Congres, oă nu 
vor intra in nici o relațiune cu noul comitet...11

Acțiunea noului comitet.
Noul oomitet al Ligei, întrunindu-se 

Vineri diminâța, a deois să dea o mare 
sărbare populară pentru a întâmpina ohel- 
tuelile curente.

Membri oomitetului au contribuit o 
sumă de 5000 lei, pe oare au donat’o 
Ligei.

Comitetele seoțiunilor Ligei din Iași, 
Ploescl și Craiova au trimis o adresă de 
aderență noului comitet central, și au ho- 
tărît tot-odată să organiseze oâte-o mani- 
festațiă în favorea comitetului central. Se 
mai cjic®, ®ă aoeste trei secțiuni însămnate 
din țâră, vor mai lansa și cât9-un mani
fest, prin oare vor protesta contra proce- 
derei membrilor din fostul comitet.

Suspendarea și darea în judecată a 
Metropolituluî-Primat.

Etă raportul ministrului de culte că- 
tră regele:

Sire,
In ședința sa de astă-c}!, 17 Maifl 

1896, S-tul Sinod a votat în unanimitatea 
membrilor presențl, cari erau în număr 
de doi-spre-dece și anume: I. P. S. S. Mi
tropolitul Moldovei și Sucevei, toți oei 
șese P. P. S. S. EpiscopI eparohioțl și 
cinci Archierei, următorea decisiune:

1) Darea 1. P. S. S. Mitropolitului 
Primat in judecata S-iului Sinod;

2) Suspendarea Sa din trepta archieriei 
și din administrațiunea mitropolitană-,

3) Numirea unei comisiunî compusă 
din P. P. S. S. Episcop Silivestru al Hu
șilor, loanaohie Fior Baoaoanul și Ata- 
nasie Craioveanu, archierei, cari să anche
teze faptele, ce se impută I. P. S. S. Mi
tropolitului Primat.

4. Numirea unei comisiunl compusă 
din I. P. S. S. Mitropolitul Moldovei și 
Sucevei și P P. S. S. EpiscopI ai Dunărei- 
de Jos și al Argeșului, cari să adminis
treze provisoriu afacerile Eparchiei Ungro- 
Vlachiei, ca locotenentă mitropolitană.

Aducând acâstă decisiune a S-tului 
Sinod la ounosoința consiliului de miniștri, 
acesta m’a autorisat să supun Majestaței. 
Vâstre alăturatul proiect de deoret, pe 
oare, dâcă Majestatea Vâstră '1 aprobă, 
O rog să bine-voiescă a ’1 însemna.

Decretul de suspendare
Pe basa raportului, M. S. Regele a 

semnat următorul decret:
CAROL I.
Prin grația lui Dumnezeu și voința 

națională, Rege al României.
La toți de față și viitor, sănătate:
Asupra raportului ministrului Nostru 

seoretar de Stat la departamentul cultelor 
și instrucțiunei publioe sub No. 2. 302 :

Având în vedere decisiunea S-tului 
Sinod și jurnalul oonsiliului miniștrilor 
sub No. 1 din ședința dela 17 Maiă 
curent,

Am decretat și decretăm:
Art. 1. înalt Prea Sânțitul Mitropolit 

Primat D. D. Ghenadie Petrescu este sus
pendat din tripla archierie și din adminis
trațiunea mitropolitană.

Art. 2. Înalt Prea Sânțitul Mitropolit 
al Moldovei și Sucevei și Prea Sânțiții Epi
scopI al Dunărei-de-j os și al Argeșului sunt 
numiți ca locoienență mitropolitană, care să 
administreze provisoriu Eparchia Ungro-Vla- 
chiei. *

„Monitorul oficial**  de Sâmbătă pu
blică aotul de aousațiune făcut de S. Sinod 
contra Metropolitului-primat Ghenadie Pe
trescu.

In acest act de aousațiune i-se im
pută Metropolitului în cele dintâiQ 9 punc
te : că a introdus inovații în servioiul 
liturghiei; că la serviciul d-tjeesc, la oare 
I. P. S. Sa ia parte impune episcopilor să 
îmbrace mantia, âr arohiereilor să nu pârte 
mitră și cârje, fapt nrivit drept ierosilie ; 
că a primit în eparohia sa clerici din alte 
eparchii fără eartea canonică a chiriarcului 
lor; că a visitat eparchiile altor chinarchi 
în contra atribuțiunilor sale de preoădere; 
că a manuat în mod arbitrar desbaterile 
Sf. Sinod ; că a tipărit cărți bisericeecl 
fără soirea Sinodului; că a numit și înlo
cuit pe funcționarii Sf. Sinod dela sine și 
în mod arbitrar; că și-a însușit atribuțiunl 
disciplinare și judecătorescl, cari sunt 
numai de competința Sinodului, și, în fine, 
oă a omis de-a face să se nomenâsoă în 
biserioa ^metropolitană din Bnouresol Sf. 
Sinod, ca cea mai înaltă autoritate biseri- 
câscă în regat.

Aoeste sunt aousările oonsiderate oa 
loviri directe în oontra bisericei ortodoxe, 
a legei ei constitutive și a regulamentelor 
bisericei aloătuite de Sf. Sinod.

Aoum urmâză învinuirile, în 5 puncte, 
de purtare neoanonică în serviciul biseri- 
oesc, și iubire de argint, învinuiri, ce se 
înfățișâză oa delicte de drept comun, cari 
după legea sinodală sunt a-se judeca de 
înalta ourte de cassațiă. Aceste puncte dio, 
oă Metropolitul Ghenadie a deturnat bani 
în folosul său dela clerici inferiori, ceea ce 
trage după sine „caterisirea**;  că a luat mai 
multe rânduri de vestminte afierosite bieeri- 
eei episoopale dela Curtea de Argeș la sfin

țirea ei; că a sfințit un forte înseninat nu
măr de biseriol (400) în eparchia Argeșului 
în 18 ani de păstorire, numai pentru a lua 
pentru sine o taxă arbitrară; că a încassat 
pentru sine bani adunați (peste 4000 lei) 
de oredinoioșl în folosul biserioelor și, în 
fine, i-se impută procesul difamant, ce i-s’a 
intentat de arohimandritul dela Gozia pen
tru 2000 lei.

SOIRILE DfLEl.
— 20 Mai ti,

Deschiderea delegațiunilor. Alaltăieri, 
Sâmbătă, s’au deschis în Budapesta dele- 
gațiunile austro-ungare. Delegațiunea aus- 
triaoă a ales de președinte pe br. Chlu- 
metzky. In vorbirea de deschidere Ghlu- 
metzky și-a esprimat bucuria, oă delegațiunea 
austriacă se întrunesce pentru întâia oră 
în palatul ei propriu; cjise apoi, oă bucuria 
lui o măresoe și mai mult sărbarea asisten
ței de o miie de ani a Ungariei. Ungaria 
și Austria totdâuna au fost strîns unite 
prin comunitatea intereselor, drept aceea, 
n’are decât ouvinte de bucuriă pentru săr
barea „uat’unei-8urorl“, pentru „fenome
nala esposițiă**  și pentru „avântul economic 
și politic admirabil al Ungariei.**  — Dele
gația ungară a deschis’o președintele. Szăll 
Kâlmân, care a dat espresiune speranței, 
oă delegații vor luora în unire, vorba fiind 
de interesele susținerei păcei și a posiției 
de mare putere a Austro-Ungariei — Din 
preliminarul de budget comun amintim, oă 
pentru Bosnia se cere: 164,117,751 fl. și 
un adaus de 1,176,050 fl. Pentru ministerul 
de esterne se cere cu 186,200 fl. mai mult 
oa în 1896 ; pentru armată cu 3,526,000 fl. 
mai mult, pentru mărină ou 500,000 fl. 
pentru pensiuni ou 58,200 fl. mai mult. Din 
budgetul comun pe Ungaria cad 34,779,687 
fl. și un adaus de 366,453 fl. Cu totul 
35,146,140 fl.

Convenirea colegială de Sâmbătă sâra, 
în oe privesoe ooncertul, ni-a dat o dovadă 
mai mult despre lăudabilul zel, ce-1 desfă
șură d-1 profesor Pant. Dima în oonduoerea 
corului, ou oare și de rândul acesta a se
cerat suoces. „Cântecul de esoursiune**,  de 
Rheinberger, a introdus concertul, făcând 
chiar dela început o impresiune forte plă
cută asupra publicului. Dintre tote piesele 
însă, cele două cântece poporale: „Sub fe- 
râstra mândrii mele**  și „Mândruliță de 
demult**,  apoi „Rămas bun codrului**  de 
Mendelsson și „Fântână eu trei isvdre**  de 
G. Dimă au plăcut în mod deosebit, așa 
că la cererea stăruitore a publioului, unele 
din ele au trebuit să fîă repetate. D-1 P. 
Dima a primit la urmă căldurose felicitări 
pentru succesul oorurilor. Ca o plăoută va- 
riațiune, d-na Virginia Vlaicu a eseoutat 
pe la mijlooul produoțiunei două piese la 
pian. Presentarea d-sale pe bină a fost 
întimpinată cu aplause furtunose. După 
esecutarea primei piese, d-na Vlaiou a fost 
rechiămată pe bină și d-sa a avut amabili
tatea a eseouta încă o piesă, care a plăout 
ou atât mai mult, fiindcă era o piesă ro- 
mânesoă. După produoțiune a urmat petre- 
oerea cu duns, care a fost destul de ani
mată. Public n’a prea fost număros, pote 
să fi contribuit ia asta și ploia de sâra, 
care pe mulțl îi va fi reținut dela pe
trecere.

Logodnă. D-1 căpitan pensionat Va- 
siliu Literat, domioiliat aotualmente în Bra
șov, s’a logodit ou d na Teodora Ganea din 
loc. — Sincere felicitări!

—o—
Perchisițiă în redacția lui „Obzor**.  

In 29 Maiii s’a făcut o perchisițiă la re- 
daoțiunea cjiarului oroat „Obzor**  pentru 
un articol confiscat. Proouratura ridică nu
mai decât acusă contra redactorului numi
tului 4iari și acesta imed’at fu osândit la 
o pierdere de 250 fl. din cauțiu’ne.

—o—
Maialul soolelor române din loc, la 

oas dâcă timpul va fi favorabil, se va țină 
mâne, Marți, în cjiua ss. Constantin și Elena. 
Plecarea diminâța la orele 7l/2, de dinain
tea gimnasiului român.
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Marina română. La înființarea servi- Altă depeșă sosită din Mosova alaltăerl ou risio de nereușită a trebuit să gravităm Acestor omeni, cari au dovedit o ast-
«fiului de navigațiune română, regia mono
polurilor Statului a luat cu împrumutare 
suma de 2.500.000 lei din fondul de jumă
tate la sută al porturilor. Aoâstă sumă ne 
■putând fi plătită de regie, s’a autorisat mi
nisterul român de luorărl publioe a o res
titui împreună cu dobânda ei și în aoest 
scop Oamerile au votat o lege prin oare 
se desohide pe sâma acestui minister un 
oredit de 2.600.000 lei, acoperindu-se prin 
emisiuni de rentă, său prin orl-ce alt mij
loc, oare ar părâ guvernului mai nimerit. 
Legea acâsta a fost sanoționată de M. S. 
Regele.

— O — 
academia fraucesă. Din Paris 
oă în 28 Maiă a ținut aoademia 
adunare, pentru oa să se alâgă

1

Dela 
se anunță, 
francesă o 
următorul lui Dumas. A șâsea âră candidase
Zola, și a șâsea oră fu ârășl răspins. Nu se 
putu alege însă nou membru, dedrece din
tre candidați nu întruni nici unul majori
tatea voturilor, și astfel alegerea se amâna 
pănă peste șese luni. Cele mai mart șanse 
pentru de-a fi ales le are Barboux.

R.eînoirea liniei Cernavoda-Con stanța. 
Se scie, că acestă linie construită înoă din 
anul 1856 în vederea unei afaceri pur co- 
sneroiale, a fost făcută în mod forte eoo- 
nomio, așa înoât astă4l ea nu mai pote în
deplini condițiunile de siguranță și de ap
titudine pentru traficul aotual, oare în urma 
desohiderei podului de peste Dunăre a în
ceput a lua o desvoltare din oe în oe mai 
mare. Pentru a se avea o liniă ferată, oare 
să îndeplinâsoă tâte condițiunile necesare 
de siguranță și trafic, s’a găsit, că este mai 
avantagios a se construi o linie nouă pa
ralelă ou oea veche, făcându-se tot-odată 
pănă la terminarea aoestei luorărl, reparațiu- 
nile necesare pe linia veohe. Aceste lucrări de 
reconstruire și reparațiunl necesitâză o chel
tuială de 7.000.000 lei. Tot-deodată pentru 
a-se evita marele inoonvenient, ce presintă 
linia BuoureștI-FeteștI și Făurei-FeteștI din 
oausa întroenărei la oare este espusă în 
•timpul iernei, este necesitate a se face ore 
cari luorărl de apărare, oarl neoesitâză îm
preună ou sumele cerute de exproprieri o 
cheltuială de 1 milion lei. Pentru tot© 
■aceste luorărl Ministerul lucrărilor publioe 
a cerut Cernerilor un credit de 8.000.000, 
■care s’a votat de ambele oorpurl legiuitore, 
-autorisându-se guvernul a faoe o emisiune 
de rentă sâu a’șl procura acâstă sumă prin 
.orl-ce mijlooe va găsi mai nimerite.

—o—
Mare nenorocire. Din Varșovia se de- 

<pesâză, că orașul Luzk din guvernamentul 
■'W’olbyDÎei a ars aprope de tot. Focul se 
isca în sinagogă și se lăți ca un fulger, 
■suflând un vânt puternic. Pierderile mate
riale sunt enorme, și 8000 de âmenl sunt 
fără adăpost. Intr’o oasă au ars 4 persone.

Catastrofa dela Wloscva.
Serbările încoronărei Țarului, oarl au 

decurs săptămâna trecută în Mosova în 
mod atât de splendid, au avut un finit 
-fârte tragi o.

Din Mosova se depeșeză, oă în 29 
Maift și alaltăerl se adunase pe câmpul așa 
numit Chodin, înaintea palatului Petrowski, 

■o mulțime de mai multe sute de mii de 
omeni pentru de-a lua în primire darurile 
și mânoările, ce Țarul ordonase să fiă îm
părțite printre popor. Când se înoepu îm
părțirea, se isoâ o îmbul4âlă grozavă. Mai 
multe sute de bărbați, femei și copiii au 
fost sdrobiți și striviți.

Ministrul curții rusesol trimise 4’aru_ 
lui ofioial ruseso următorul comnnioat: „De- 
oursul strălucit al serbărilor de încoronare 
a fost turburat printr’un incident trist. As- 
tă4l deja cu mult înainte de înoeperea săr- 
bărei poporale, se îmbuldi o mulțime de 
mai multe sute de âmenl pe piață, unde 
se împărțiau darurile, și în urma acesta 
au fost strivite mai multe sute de persone prin 
putere elementară. Ordinea în curând fu 

■restituită".
Una dintre depeșele sosite în urmă 

anunță, oă pănă alaltăerl la 4 ore d. a. 
>.s’au putut constata 331 morți și'459 răniți. 

noptea la 10 âre anunță, că numărul mor
gilor de pe câmpul-Chodin se urca la 1138.

Majestatea Sa Țarul a fost cuprins de 
adâncă întristare în urma acestei groznice 
nenorociri, și el ordonă, ca să se plătâsoă 
câte 1000 de ruble fiă-oărei familii neno- 
rooite și morții să fiă îmormântațl pe spe
sele sale.

Alegerea de notar în Satulung.
Satulung, 18 (30) Maia.

Stimate D-le Redactori Erl a avut loo 
și mult așteptata alegere de notar II-lea în 
comuna nostră Satulung, a cărei trăgănare 
dela concurs a ținut aprope 10 luni. Cu 
ocasiunea reîntregirei primului post de 
notar, rămaB vacant în urma asasinărei 
vrednicului notar român loan Găvruș, 
oare a căcjut jertfă numai activităței și 
dreptății sale, atunci s’a promis sub pa
rolă de onore din partea protopretorului 
Henter Gabor și a membrilor oomunall 
maghiari, că al II-lea post de notar va fi 
reservat numai pentru un candidat ro
mân.

Pe basa acestei parole, subscrisul îm
preună ou preoții A. Verzea și V. Popea 
atât pe oale jurnalistică, oât și pe cale 
privată ne-am îngrijit, oa la timp să avem 
oandidații noștri bine cualifioațl, între oarl 
număr pe D-nii Laurian Baroianu, Nic. 
Flesohin și I. Radu. In aoeștl trei ne con
centrasem inteligența privirile și eram de- 
oișl, oa acest ternar să-l presentăm alegă
torilor maghiari, oa din el să-și alâgă unul, 
fără oa noi Românii să ne pronunțăm asu
pra persânei.

Alegerea s’a amânat, după cum se 
ventilâză, parte din causa panamei desco
perite (în oestii militare) în urma căreia a 
fost suspendat sus numitul protopretore, 
parte din oausa unui incendiu ivit ohiar 
în cancelaria notarului al II-lea Magyaraș, 
care din causa neactivității și iregularită
ților a fost silit să se retragă în pensiune. 
Aoest foc a provenit din explodarea unei 
lampe pe la 11 ore din nopte și au ars pănă 
la paralisarea focului o mulțime de hârtii, 
și era amenințată să artjă întregă archive 
ou protooâle cu iregularități cu tot.

In timpul aoestor prelungiri D-l Radu 
și ulterior D-l Barcianu pe basa informa- 
țiunilor primite dela Of. pretorial și-au re
tras ooncursul.

Ne rămăsese ca acum să ne concen
trăm în persona D-lui Flesohin, despre oare 
și Ungurii pe oale privată îșl câștigase in- 
formațiunl favorabile, deși mai aveam can
didați români bine cualifioațl: pe D-nii 
D. Iaroa și Murărescu. Dâr soiam ou sigu
ranță de când cu înaintarea suplicelor, că 
personele d-lor nu sunt agreate niol de 
membrii maghiari, niol de protopretorele.

Aotivitatea din partea Românilor a 
fost fârte mare. Deși în timpul luorului, 
când interesele, ca niol odată, reolamă pe 
fiă-oare la afaoerile sale eoonomioe în Ro
mânia și Dobrogea, alegătorii români în 
urma telegramelor, ou mari jertfe și spese 
au Jost cu toții la timp acasă.

In ajunul 4ilei de alegere, când pen
tru oandidatul român aveam speranță a 
ave oel puțin vr’o 12 voturi unguresol pe 
lângă ale nâstre, primii vestea neașteptată, 
că d-l Flesohin în 24 Maifi și-a retras con
cursul. Ca să mă conving în persână, am 
mers împreună ou paroohul Aî. Verzea și 
I. Bodeanu la protopretorele, unde cu ochii 
noștri i-am cetit sorisorea de ab4ioere. Pro
cedura D-lui Flesohin de a se retrage 
fără de a ne anunța și a periolita o causă 
românescă nu soiu cum să o cualific.

In dilema acâsta am întrebat pe D-l 
protopretor, ce e oausa retragerei D-lui L. 
Baroianu, căol niol din partea aoestuia 
n’am primit nici o înounosoiințare privată 
despre ab4icere. D-l protopretore în fața 
nostră a căutat actele competenților puse 
în pentru 4lua de alegere, fără a da 
peste actele și petițiunea D-lui Bar
cianu, spunându-ne, oă aoest oandidat 
trebue, că și-a retras petițiunea pe timpul 
protopretorelui' suspendat.

In grâua situațiune, în care ne aflam, 

în persona D-lui Iaroa, deși soiam cu si
guranță, că D-sa e rău vă4ut atât de o 
majoritate de Unguri, cât și de protopretor 
și alțl funcționari.

La ârele 2 după prân4 convooasem 
ou o 4i mai ’Dainte o conferență consul
tativă cu referință la acâstă causă, la care 
au luat parte dintre 23 membri români, 
câți îi avem în comitet, 22. La ârele 12l/2 
paroohul Al. Verzea este chemat telefonice 
la Of. pretorial și i-se oomunioă, că actele 
D-lui Baroianu s’au găsit în oanoelaria, care 
o conduce scriitorul Seewaldt, candidatul 
oontrar la postul de notar. Dâr îl asigură 
pe păr. Al. Verzea, că D-l Barcianu nu 
va fi pus în candidațiune din oausa lipsei 
unui document. Notez, oă D-l Baroianu a 
fost unul dintre cei mai agreați candi
dați ai noștri și causa taotioei aoesteia 
este a se asorie numai cualificațiunei sale 
superiâre, căci dela prima visită prin in
teligența sa a impus pigmeilor de notari 
ce-i avem în aoeste 7 sate, cari toți sunt 
eșițl din aceeași fabrică, din cancelaria 
protopretorelui suspendat, care din comis 
de prăvăliă, care din inașl, și oare din 
croitori fără de a pută numi vre-unul 
ou studiu mai superior. In conferința con
sultativă păr. Al. Verzea făcu trista des
coperire, oă Ungurii nu mai voesc a-șl ține 
cuvântul, oandidând oontra Românilor pe 
un Sas înveohit în fabrioa sus numită, de 
profesiune practisant de farmaoiă, ou nu
mele Seewaldt, tată a vre^o 4 copii nele
gitimi de seminția neorustioă.

Subsorisul, înainte de a se pronunța 
conferința asupra vre-unei persone, am pre- 
sentat următorul proieot de oonolus: Din 
incidentul de alegere de notar II-lea co
munal, membrii români adunați în confe
rința consultativă din 16 Mail! a. c. se de
clară sărbătoresoe, oă ei vor observa ou 
ocasiunea aoestei alegeri o atitudine din
tre oele mai solidare, neșovăind nici unul 
și aolamând unanim pe acel candidat ro
mân, despre oare vor avâ oele mai sigure 
și mai bune informațiunl în privința apti- 
tudinei și oualifioațiunei lui. Președintele 
punând la vot aoest proiect de conclus, se 
primi ou unanimitate, deoifiend, oă la ale
gerea de notar al II-lea de mâne să pre- 
sinte pe D-nii oandidațl Baroianu și Iaroa, 
spre a aolama pe unul din dânșii, ori pe 
oare vor voi Ungurii, âr în oas de votare, 
fiind-că D-l Iaroa spera ou siguranță la 
vre-o 10 voturi unguresol și din oausa di- 
ficultării D-lui Barcianu se pronunță soli
dar pentru d-l Iaroa.

In 4iua alegerii paroohul Al. Verzea 
din nou este chiămat și aoum ’i se oomu- 
nică, că nici d-l Iaroa nu va fi pus în 
candidațiune. Noi ne mai având timp de o 
consultațiune, am rămas pe lângă condu
sele luate. Ungurii în acest timp lucrau 
pe morte, și-au adus chiar din pădure și 
dela munte âmenl, oeroau a converti și a 
ne sparge solidaritatea nâstră, der onore 
alegătorilor români, oăol din 10 dela bise- 
rioa veche și din 12 dela cea nouă numai 
un Iuda s’a aflat între oei 12, care și-a 
vândut sufletul și a tradat oausa; dâr nu-i 
mirare, oăel acest perdut e de mult șters 
din șirul Românilor și desprețuit de totă 
lumea. Aoest rătăcit este Urezu Rezsd.

Sosind ora alegerii, protopretorele 
ne surprinde cu anunțarea, oă toți candi- 
dații români sunt admiși la alegere, dâr 
numai pentru-că prin telefonele, cari sbîr- 
năiau în continuu și la Brașov și la alte 
stațiuni, se convinsese, oă Unguri sunt pre- 
sențl cu Sașii împreună 25, âr Români 21, 
fără cel perdut. Părintele Al. Verzea pre
santa pe oandidații români L. Baroianu și 
D. Iaroa alegătorilor unguri, apelâud, pe 
basa parolei, să aolameze pe oare 1 vor voi.

După mai multe vorbiri înfocate și 
combătătâre din partea preoților români, 
la cererea taltosului maghiar Macznick, de 
nasoere slovao, se decide votarea. Pe 
basa resoluțiunilor oonferențiale, 21 voturi 
curat românescl au mers pentru D-l Iaroa 
și 25 voturi, între cari și de aoelea. cari 
cu câte-va ore înainte îșl dăduse parola 
de onore că vor merge parte cu noi, parte 
se vor ține neutrali,, au mers pentru scrii
torul Seewaldt.

fel de tăriă de oaracter, le-ar sta mai 
bine să umble pe 4 pioiore, decât pe 2. 
Etă o probă de cavalerism și caraoter al 
Ungurilor noștri din Săoele!

Am înaintat reours și asupra candi
datului și asupra alegerii.

Cu stimă:
Romul Verzea, 

membru în comitet.

întâmpinare.
D-l Dr. Șenchea, președintele socie- 
„Progresul" din Făgăraș ne râgă atății 

da loc următorei îndimpinărl :
Făgăraș, 23 Maifi 1896.

Domnule Redaotor! La corespondența 
apărută în Nr. 101 al „Gazetei Trans.", în 
care un d-n corespondent îșl varsă totă 
patima urei sale în contra oonduoătorilor 
de a4l ai societății „Progresul", în inte
resul adevărului și al societății, aflu de 
lipsă a face câteva reflexiunl, pe oarl Vă 
rog să aveți bunătatea a-le publioa în pre
țuitul D-vostre 4iar.

Țin a c.onstata, oă d-l oorespondent 
nefiind dela sate*)  n’are dreptul a vorbi în 
numele „oelor dela sate" și a-se face ad
vocatul lor, cu atât mai puțin, oăol bine 
scie densul, că oei dela sate pănă aoum 
au arătat, cu puține esoepțiunl, prea puțin 
seu chiar niol un interes față de represen- 
tațiunile arangiate de „Progres", astfel, oă 
la unele, din întrega împrejurime, ourat ro
mânescă, abia au partioipat 2—3 familii 
„dela sate". Cred, că acâsta este mai pu
țin decât „posibilitatea" d-lui corespon
dent, și prin urmare observarea d-lui la 
oele scrise în „Tribuna" referitor la indo
lență este cu totul nebasată și contrară 
adevărului. Acesta o dovedesoe și împre
jurarea, că pănă în anul din urmă, sooie- 
tatea n’a avut nici un singur membra din 
provincia, er acum are numai patru.**)  In- 
semnâză aoesta interes, d-le oorespondent?

***) Acestă esclamare pare cam ciudată din 
partea președintelui unei societăți, ce pdrtă nume
le „Progresul". — Red.

De altfeliu, nu doar durerea pentru 
ataoul nedrept față de cei „dela sate" l’a 
îndemnat pe d-l oorespondent să scrie, oi 
singurul motiv a fost, oa făoendu-se în 
chip de „sătean" să pbtă lovi în condu
cătorii de aoum ai „Progresului", fiind-oă 
de, nu-i convin d-sale laudele aduse aces
tora de oorespondentul „Tribunei". Der ce 
sunt de vină conduuătorn pentru aoeea ce 
a soris oorespondentul „Tribunei" despre 
„Progres" pe basa celor vă4ute și au4ite 
de el înșiși? Pentru ce l’au amârît atât 
de rău pe d-l corespondent aoelea?...

Ca să potă „nimici" și cea mai mică 
umbră de „merit", d-l corespondent că- 
lăresce pe teribila armă, că doi (?) ani 
Progresul nu ar fi ținut nici o ședință. 
Groznic păcat!***)  Dâr, stimabile d-le co
respondent, pentru-ce nu ai aruncat o 
privire și mai departe îndărăt? Ți-era frică 
de bibi ? Cred. En să vedem ce-a fost și 
cum a fost mai înainte. Conducătorii de 
acum, cum ’i numescl d-ta, au venit la 
1894; înainte de acâsta în trei ani de 
dile nu s’a ținut absolut niol o ședință a 
comitetului și nici o adunare generală și 
nici nu s’a făcut nimic. Pentru-ce d-l co
respondent, ca membru în comitet, în de
curs de trei ani nu s’a interesat de „Pro
gresul ?“ Nu e ore acesta o păcătosă și 
condamnabilă indolență din partea d-sale? 
Ba nici la adunarea generală din 1894 n’a 
luat parte, ci în timpul acesta, cuprins de 
un înspăimântător zel față de „Progres", 
se preumbla nepăsător pe promenadă. Din. 
1887 pănă în 1891, pe care timp a fost 
harnic președinte d-l loan Turcu, nu s’a 
ținut nici o adunare generală, er' comitetul 
a ținut o singură ședință, precum dovedesc 
actele oficiose, dâr de făcut, nimic nu s’a 
făcut.

(Va urma.)

NECROLOG. Elena Gabor născ. Lu
pan din Cicudiul de Oâmpiă, după grele 
și îndelungate suferințe a răposat la 29 
Maiiî n. o. în anul al 27-lea al vieței și al 
3-lea al căsătoriei. O jelesce întristatul soț; 
Daniil Gabor cu fiica Elena ; Alesandru și 
Emil ca frați, Măriți și Aurelia ca surori, 
llie și Reveica Gabor oa surori.—Dumne- 
4eu s’o odihnâscă în pace!

*) Acesta este numai o presupunere cu to
tul subiectivă a d-lui Dr. Șenchea și modul acesta 
de-a tracta cestiunea personal nu pâte contribui 
nici decum la clarificarea ei. — Red.

**) împrejurarea acâsta pledâză în egală mă
sură și contra conducerei societății, care nu scie 
se atragă pe omeni. — Red.
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SCIRI ULTIME.
Bucurescî, 31 Maiti. Se c|ice. 

guvernul e hotărit se trimită pe Me- 
tropolitul-primat Luni săra la mă
năstirea Secul din Moldova. Din or
dinul guvernului s’au pregătit deja 
în acea mănăstire doue camere pen
tru Metropolitul. i

S’au oferit Metropolitului-primat, 
ca aperători înaintea Sinodului, ad- 
vocații N. Fleva, Petre Grădișteanu, 
G. Mârzescu, C. Arion, Disescu, Sfe- 
tescu, Cornea și Nenițescu.

A(jî la 2 ore se va ținh la „Da
cia “ o mare întrunire de protestare 
contra procederei guvernului în afa
cerea Metropolitului-primat.

BucurescT, 31 Maiu. Din causa 
neașteptatei detronări a Metropoli
tului-primat, aici domnesce o mare 
agitațiune a spiritelor. Cei mai de 
frunte advocați ai baroului capitalei 
s’au oferit a apăra pe Metropolitul, 
care va fi judecat în ședința de Luni 
a Sinodului, pe care 4i i-s’a făcut a 
treia și ultima chiămare. Se dice> 
că Sinodul și guvernul n’ar voi să 
admită pe aperători la ședință. Se 
mai vorbesce, că guvernul va con
voca în curend Corpurile legiuitbre 
în sesiune estra-ordinară pentru a 
alege un nou Metropolit.

DIVERSE.
Zola-plagiator. Gustav Deschamps, 

colaboratul lui „Temps“ ridică grele în
vinuiri contra renumitului scriitor natu
ralist francos Emil Zola. Deschamps a des
coperit adecă, că Zola în romanul său 
întitulat „Boma“ nu numai oă a plagiat 
în mai multe locuri, ci a luat chiar din 
cuvânt în cuvânt unele părți dela mai 
mulțl sciitorl francesl, apoi mai multe 
părți din sorierl de ale cardinalilor din 
Roma și din enoiclioile Papei.

Literatul*  ă»
Câte-va cestiuni filologice și încă 

ceva, este titlul unei broșuri polemice, ce-a 
apărut într’o tipografia străină din Arad. 
Autor: loan Petranu. Prețul 20 cr.

„Biblioteca Nouău, care apare în edi
tura Librăriei David I. Benvenisti, în 
Craiova, și care și-a luat deja un avânt 
forte mare, publioă în No. 3 câte-va no
vele inedite ale talentatului ei Director D. 
Teleor, sub titlu de: „Povestiri". No. 4, 
tot din aoestă interesantă Bibliotecă, pu
blică câte-va sch.țe scrise într’un stil forte 
limpede și curat, ae A. Lupu-Antonescu, sub 
titlu: „Din Vieța Săracă". Recomandăm 
eu multă căldură oetitorilor noștri „Biblio
teca Nouă“, care e una din cele mai iefti
ne și interesante publicațiuni românescl. 
Se găsesce de vencjare și la librăria Ciurcu 
din Brașov cu 16 cr. esemplarul.

In „Tipografia Nouă“. Gr. Panaitescu 
din Bucurescî (Str. Câmpineanu 13) a apă
rut ou ooasiunea aniversărei 4'lei de 10 
Main 1896: Carolida, poemă istorică, glo
rifică pe Regele Carol I, Regina Elisabeta, 
armata și națiunea română, de I. Thorand. 
Prețul 50 bani.

Din 1 Iunie 1896.
Cursul pieței Brașow.

Bancnote rom. Camp. 9.47 Vând. 9.50
Argint român. Gump. 9.40 Vând. 9.45
Napoleon-d’ori Camp. 9.50 Vând. 9.53
Galbeni Cump. 5.60 Vând. 5.65
Ruble rusescl Cump. 127 Vând. — .—
Mărol germane Cump. 58.- Vând.

„ALBINA11 institut fte credit și de economii.
FbIIwIw Brașov.

Conspectul operațiunilor in luna lui Maiu 1896.

Intrate:
Numărar ou 1 Mafii 1896 fi. 5,621.64
Depuneri spre fructificare . „ 146,939.71
Cambii răscumpărate. . . „ 115,874.37 
Conturi curente . . . . „ 80,107.03 
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi................... „ 16,576.70
împrumuturi pe producte • „ 6,185.— 
Monetă............................. „ 15,633.11
Comissiuul, cupăne și efeote „ 30,810.98
Interese și provisiunl . . „ 10,492.08
Diverse............................. „ 5,815-58
Rimesse............................ „ 1,794.60
Bănci..................................„ 255,303.51

fi. 691,154.31

Nr. 9102—1896.

Concurs.
Deschid concurs pentru ocuparea de posturi la cetatea Brașov 

cu magistratul organisat, cari se vor ocupa în sensul art. XXII 1886 
prin alegerea ținândă în 15 Iunie a. c.

Acestea posturi sunt:
1 post de primar CU 2000 fi. plată Și 400 fi. bani de quartir.
1 T> 77 senator • 77 1600 35 71 57 200 57 7? 57 77
1 77 77 57 1500 15 77 200 71 77 77 77

2 75 J5 „ a. . 55 1400 75 75 5) 200 11 71 77 55
1 57 71 fiscal . . • 57 1300 77 55 55 200 55 71 71 5?
1 75 55 assesor orfanal 75 1300 11 57 55 200 5? 75 57 75

1 57 77 contabil . 55 1200 77 7? 57 200 55 71 7? 11
1 57 5? cassar . . 53 1200 55 15 15 200 55 57 17 77

1 55 55 controlor . • 77 1000 11 17 55 200 51 7? 57 77

1 77 57 tutor orfanal 55 900 35 51 51 150 57 77 75 51
1 7) 77 ingener 77 1500 75 57 5f 200 75 51 5) 17

1 75 5) forestier . • 17 1200 11 77 75 200 53 11 71 77

400 fi. paușal !?i 56 metri cubici ide lemne de ioc.
1 H 77 colector de dare cu 1000 fi. plată și 200 fi. bani de quartir.
1 75 77 controlor „ „ 800 77 77 „ 150 51 3? 55

Casierul și controlorul, colectorul de dare și controlorul de dare 
sunt obligați a depune cauțiune jumătate plata anuală.

Sunt provocați aceia, cari voesc a petiționa la posturile ocupânde 
seu deveninde prin ocupare în vacanță, ca petițiunile respective pănă 
în 12 Iunie la 12 ore a. m. cu atât mai vertos se le aștărnă la mine, 
căci petițiunile cari vor întră mai târziu nu se iau în considerare.

Amploiații presențî, întru cât doresc a competa esclusiv la acele 
posturi, cari le ocupă de present, au pănă în 12 Iunie la 12 a. m. a se 
insinua la mine cu vorba, seu în scris, care insinuare se consideră de 
concurs. — E de observat, că colectorul de dare și controlorul de dare 
se alege pe vieță și că relativ la posturile de primar, fiscal, forestier, 
inginer, assesor de sedria orfanală, contabil, cassar și controlor sunt a 
se dovedi qualificațiunile prescrise de lege și ordinațiuni.

Brașov, 1896, Maiă 19.

*♦♦♦**♦
***♦♦ 
s

Deschidere de Grădină
Am onorea a aduce la cunoscința On. public că:

cwri în 3

Grădina și Restaurația la „Gambrinus
luaiie st. n. se va deschide

cu un concert al
gratis, începutul

ii

Capelei orășenesc!.
la 7T/2 bre sera. Grădina esteIntrarea 

iluminată după sistemul Âuer.
Salonul de sticlă stă la

trînse. Este potrivit și pentru
Mâncări bune, bere Haberman, Vinuri curate de Ardeal 

și serviciu prompt.
Mulțămind pentru sprijinul dat pănă acuma, me recomand 

On. public cu tbtă stima

disposițiă pentru petreceri res- 
nunți.

Szârn 9102—1896.

JB O e i s t,
Restaurant la Gambrinus.

»

8M

I

E ș i t e :
Depunerii spre fructificare fi. 153,191,12
Cambii escomptate . . n 137,893.29
Conto curent .................... n 75,172.20
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi..................... n 11.873,50
împrumuturi pe producte . 7) 2000.—
Monetă ...... n 14,397.90
Comisiuol, cupone și efecte n 13,001.19
Interese și provisiunl 71 2,236.69
Spese și salare.................... n 1,807.19
Diverse.............................. a 2,231.41
Rimesse............................. n 1,766.18
Bănci.................................. a 261,868 68
Numărar în 31 Mafii 1896 n 13,714.96’

fi. 691,154.^1
Brașov, 31 Maiti 1896.

V. Bologa m. p. N. P. Petrescu m. p.
dirigont. adjunct.

V. Uvegeș m. p.
comptabil.

Cursul la bursa dîn ^iena.
Din 30 Maia 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.35
Renta de corbne ung. 4% . . . 98.75
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4I/2% . 124.20
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4l/2% 101.15
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.70
Bonuri rurale ungare 4% . . . 96.65
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.25
Imprum. ung. cu premii .... 152.—

Proprietar: Or1» Aaspel ft&ureșianu.
Redactor responsabil Sr>©gs>B»iu BSaîos*.

Brasso vărmegye alispănjătdl.

Pălyâzat
Brassb rendezett tanâcsu vărosnâl az 1886: XXTT. t. cz. ertel- 

meben f. evi Junius 15-en megejtendb âltalânos tisztujităsnâl vâlasztâs 
utjân betoltendb alâbbi âllomâsokra pâlyâzatot nyitok:

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

polgârmester 
tanâcsos . 
tanâc8os . 
tanâcsos, egyenken 
tiszti ugyesz 
ârvaszbki ulnbk 
szâmvevb 
vârosi penztărnok 
penztâri ellenor 
kozgyâm . . .
vârosi mernok . 
erdomester .

t

es 100 frt.
adbszedo . 
addellenbr

1
1
A vârosi penztărnok 

egy evi fizetesuket felero

frt.
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55

55

55
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17
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37
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55
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400
200
200
200
200
200
200
200
200
150
200
200
56 urm. tuzifa
200
150
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55
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57

17
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57

57
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37

17
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1)

57
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2000
1600
1500
1400
1300
1300
1200
1200
1000
900

1500
1200
napidfj ătalâny, 
1000 frt. fizetbs
800 „

az ellenor, az adbszedo es az
bvadek leteteiere kotelesek.

frt. lakber
ii ii

adb-ellenbr az

Felhivom mindazokat, kik a betoltendb es az elbleptetes folytân. 
netalăn uresedesbe jbvb egyebb ăllâsokat elnyerni ohajtjâk, hogy ebbeli 
tolyamodvâuyaikat hozzâm f. evi Junius ho 12 ig deli 12 orăig bezârolag, 
annâl bizonyosabban nyujtsăk be, mert kesbbb hrkezett folyamodvâ- 
nyok figyelembe vetetni nem fognak.

A jelenlegi âllâsban levb tisztviselokuek a mennyiben kizârblag 
azon âllâsra ohajtanak pâlyâzni, melyet ez îdb szerint betbltenek, leg- 
kesobb f. evi junius ho 12-ig deli 12 brăig irâsban vagy szbval tett je- 
lentkezese pâlyâzat gyanânt elfogadtatik.

Megjegyeztetik, hogy az adb-szedb es adb-ellenbr elethosziglan vă- 
lasztatnak es hogy a polgârmester, tisztiugyesz, erdomester, mernbki, 
ârvaszeki ulnbki, a szâmvevbi, penztâri es szâmviteli âllomâsokra, a., 
torveny- bs szabâlyrendelet âltal kovetett minbsitesek îgazolandbk.

Brassb, 1896. evi măjus hd 19-en.
i)r. «BeheL alLpr>i;.

Sosirea și placarea
Sosirea trenurilor în Brașov:

I. Deia Pesta la Brașov:
Tr. accelerat: 5 dre 07 m. dimineța. 
Trenul de persone: 8 ore dimineța. 
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bucurescî la Brașov:
Trenul acoel: 2 dre 18 min, după am.
Trenul mixt: 5 bre 20 m. după amâdl. 
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera.
Trenul accel.: 10 bre 19 minute săra.
3. Dela Zernesci ia Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 
Trenul mixt: 7 bre 44 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 bră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 8 bre 31 min. sera.

tronurilor h Brasov. 
Plecarea trenurilor din Braș. 

I. Dela Brașov la Pesta
Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța.. 
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după am.. 
Trenul de persone: 7 ore 43 min. sera. 
Tr. accelerat: 10 6re 26 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucurescî:
Trenul de pers.: 3 bre 55 min. dimin». 
Tr. accelerat; 5 dre 14 m. ditnin. 
Trenul mixt: 11 dre înainte de ameții, 
Trenul accel.: 2 dre 19 min. după am. 
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.. 
Trenul mixt: 8 bre 35 min. diminbța. 

„ „ 4 „ 55 m. după am.
Trenul mixt: 4 bre 30 min. dim.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


