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Am promis, că vom reveni asu
pra unui al doilea articul al revistei 
vienese „Die Zeit", care vorbesce 
despre „Mamelucii dela Budapesta".

Acest articul este remarcabil 
mai ales când se pregătesce, pe 
lângă multe altele, și o nouă eră a 
mamelucilor guvernamentali dietall.

Interesant e chipul cum descrie 
și caracteriseză autorul amintitului 
articul câta mamelucilor din dietă. 
Arată mai întâiu cum după crisa 
cea mare ministerială, când cu re
tragerea cabinetului Wekerle, era 
așa de greu a compune un nou ca
binet. Unii nu voiau s6 primescă 
însărcinarea de a forma cabinetul, 
alții nu erau pe voia partidei gu
vernamentale. Atunci făuritorii de 
guverne unguresc! șî-au cps: decă 
nu putem găsi un candidat serios, 
vom căuta unul comic, și descope
riră pe baronul Desideriu Banffy.

Banffy primi, firesce, misiunea 
fără de nici o șovăire, fapt, care 
produse mare ilaritate în tbtă țâra. 
Der nu găsia miniștri. Afară de mi
nistrul honvezilor și cel croat, cei
lalți nu voiau se între în cabinetul 
seu. Foștii miniștri, ministeriabilii și 
candidații oficioși surîdeau numai, 
der grosul partidei, nedeslipiții ade
renți ai guvernului, așa numiții ma- 
melucî, se tăvăliau de rîs. Atunci 
Banffy, ca se-și aiute, se adresă la 
secretarii de stat, și aceștia primiră 
cu amendoue mânile portofoliurile 
oferite. Ilaritatea mamelucilor cres- 
cea. Celelalte portofoliuri le oferi 
Banffy unor deputați, cari pănă 
atunci n’avură nici curagiul de a 
visa măcar la un post de secretar 
de stat. Intre aceștia erau și depu
tății Ernest Daniel și Iuliu Wlassics. 
In fine noul cabinet se compuse, 
toți miniștrii erau pe același nivel 
intelectual și politic. Când acest 
cabinet de carneval și-a făcut Intra
rea în dietă oposițiunea și visitatorii 
tribunalelor rîdeau, er mamelucii 
strigau însuflețit „eljen". Și însufle
țirea lor nu era mincinbsă, nici mă
car artificială, ci sinceră și adevă
rată.

Mamelucilor dela Budapesta 
li-se pare comic fiă-care candidat de 
ministru; fia care ministru însă le 
este sfânt. Foia oficială e sfânta 
scriptură a lor, și fiă-care „numit" 
cresce în ochii lor pănă la ceriu. 
Deak, care refusa ori-ce ordin, ori-ce 
demnitate său post, n’ar impune as- 
tăfii grosului partidei guvernamen
tale unguresc! mai de loc, căci în 
ochii mamelucilor omul politic se 
începe numai cu „Escelența". Un 
ministru are tot-dăuna dreptate îna
intea mamelucilor.

Mamelucii tratăză pe unul, care 
a fost ministru și nu mai este, cu 
mult mai puțin respect, decât pe 
unul, care n’a fost încă ministru. Ei 
sunt tot-deuna plini de entusiasm 
pentru miniștri de față seu viitori, 
acest entusiasm îi ține veseli, sănă
toși și „liberali". Puțin le pasă . de 
nume. Ei au aclamat după olaltă 

pe Tisza, Szapary, Wekerle și Banffy 
și astădi se închină lui Szell.

Fiă-care ministru pbte să con
teze pe ministranții săi și fiă-care 
guvern pbte conta la tote votările 
însemnate pe 200 de voturi dela 
mamelucii însuflețiți. Cine e minis
tru și ce vrea guvernul n’are impor
tanță și pbte nici interes pentru ei. 
Principii politice nu cunosc mame
lucii și sacrificiul intelectului nu le 
causeză nici cea mai mică re- 
mușcare. Astăcji ei sunt încântați de 
Szell, pe care-1 păzesc cum smeul 
păzesce o cornoră.

Și câta mamelucilor, continuă 
articulul numitei reviste, se împarte 
în diferite grupuri. Aci sunt înainte 
de tote deputății naționalităților: 
Croați, Șerbi, Slovaci, Români și 
Sași, cari în cea mai mare parte nu 
cunosc limba maghiară și și de aceea 
trebue se renunțe la ori-ce rol activ 
în parlament. Ei se alătură bucuros 
fiă-cărui guvern, fiind-că așa pot 
trăi în liniște și în pace, ba pot 
spera chiar sprijinul guvernului la 
alegeri. Aceștia sunt cei mai blân- 
doci între mameluci. Aprbpe tot așa 
este și grupa consiliarilor de admi- 
nistrațiune, mici și modești depu- 
tațî, cari veneză la posturi de con- 
siliari la micile bănci și societăți 
pe acții.

Mai puțin blânfii sunt așa nu
miții seniorii politici, cari de 30 de 
ani stau tot pe același loc. Ei mai 
murmură ici-colo prin culoare, der 
când întră în sală votbză la co
mandă. In fine mai este grupul ma
melucilor fiiariști la foile oficiose, 
cari între patru ochi condamnă fap
tele guvernelor adese-ori forte as
pru, der în foile lor apără minis- 
teriile și în cameră votăză cu ele.

Mamelucii dela Budapesta, deși 
par inofensivi, portă înse vina la 
multe rele. Ei formăză miedul tru
pei majorității și acoper cu votu
rile lor ori-ce nedreptate. Mamelucii 
ies, firesce, din alegeri. Guvernul are 
lipsă de ei și de aceea legea elec
torală învechită neliberală nu se 
modifică, căci ea asigură guvernului 
învingerea pe totă linia. Ori ce s’ar 
întâmpla, mamelucii rămân credin
cioși guvernului pănă la căderea sa, 
după acesta se pun erăși în șir și 
salută noul ministeriu, ori care ar fi.

Am schițat aici cuprinsul arti- 
culului din revista vienesă, pentru 
a da ocasiune cetitorilor noștri de 
a-se gândi asupra misiunei acelor de
putați din cercurile electorale locuite 
de Români, cu cari regimul Szell are 
de gând a-și înmulți și reîmprospeta 
garda mamelucâscă în noua eră.

Alegerea delegațiunei ungare. 
In ședința de Sâmbăta a dietei s’a făcut 
alegerea delegațiunei ungare. Cu ocasia 
acâsta s’a desfășurat îu contra lui Ugron o 
luptă înverșunată, mai ales din partea elicei 
lui Banffy. Ugron a și fost trântit la ale
gere, alegându-se în locul lui Okolicsanyi. 
Guvernamentalii motivâză înlăturarea lui 
Ugron prin argumentul, că parlamentul 
maghiar nu pote alege în delegațiune un 
bărbat, care este adversarul triplei alianțe, 

nu mai ale3 acum, când mcnarchul se află 
în Berlin, unde se dă espresiune viuă do
rinței de a esista și a-se consolida alianța.

Serbările din Berlin.
După sosirea monarchului nostru în 

Berlin și după primirea strălucită, ce i-s’a 
făcut la gară, înaltul ospe a fost oondus, 
între ovațiunile poporațiunei capitalei ger
mane, la palat. Aici monarchul fu în
tâmpinat de împărătesa Augusta și de prin
cipese. Monarchul a sărutat mâna împără
tesei, i-a oferit brațul și a intrat astfel în 
sala de primire a palatului, unde a petre
cut câte-va momente, după oare s’a retras 
în apartamentele, ce i-s’au aranjat.

Primul moment liber, ce l’a avut mo
narchul, l’a folosit pentru a merge în mau
soleul dela Charlotenburg, unde a depus 
o cunună pe cosoiugurile împăratului Wil
helm I, și a împărătesei Augusta, și a dis
pus tot-odată, ca adjutantul său Wessely 
să depună tot în acel timp o cunună pe 
cosciugul împăratului Friderio.

După arniac}! (Vineri) monarchul a 
făcut visite membrilor familiei domnitdre 
germane și a distinu cu acâsta și pe can- 
oelarul Hohenlohe și 3eoretarul de stat Biilov.

La ora 7*/2 s’a dat o masă în ouorea 
înaltului ospe. Cu prilejiul acesta împăratul 
Wilhelm a ridioat în ondrea Majestății Sale 
următorul toast:

„Greu ar fi să aflu ouvinte prin care 
să esprim Majestății Tale mulțumirea mea 
și a poporului meu pentru noua visităgra- 
țiosă. Dâr chiar de ași voi să caut cele 
mai frumose ouvinte pentru a-le împleti [în 
cunună, totuși acelea n’ar fi în stare să 
reoglindeze sentimentele, ce ne umplu ac}I. 
Cuvintele trebuie să amuțâscă atunci, când 
se pote simți pulsațiunea unui popor întreg. 
Acâstă pulsațiune și palpitare a inimii au 
bătut acjl pentru Majestatea Ta, oum pdte, 
ca nici odată. Primirea veselă de acjl a 
berlinesilor a sunat în primul rând pentru 
spiritul înalt al Majestății Tale, domnitorul 
mare și înțelept, însă poporul meu vede 
în Majestatea Ta pe amicul și aliatul sincer 
al fericitului meu bunic, al tatălui meu și 
al meu.

„Și acum a venit Majestatea Ta, să 
ofere generațiunei a patra darul neprețuit 
al iubirei și amioiției, comdra oea mai 
soumpă, ce fiiul meu a putut s’o primâscă 
între darurile de tot felul. Tot-odată însă 
prin visita Majestății Tale, ai dat lumii să 
cundscă, cât de solidă și sigură este alianța, 
ce Majestatea Ta ai încheiat’o odinioră cu 
fericitul meu bunic și cu frwmâsa țeră a 
Sudului, cu Italia. In adevăr alianța acesta 
nu este numai o armouiare a gândirilor 
prinoipilor, ci cu cât ea a esistat mai mult, 
cu atât mai adânci rădăcini a prins în con
vingerea poporelor ; și dâcă odinioră inima 
poporelor va bate una, nimic nu le va 
mai desface de olaltă. Deja mai bine de 
20 de ani interese comune, sentimente co
mune, bucurii și dureri împreună simțite 
și trăite, lâgă popdrele țărilor nostre, și cu 
tote că adeseori au fost îuțelese greșit și 
au fost încărcate cu ironiă și critice, aces
tor trei popore li-a succes a susțină pacea 
pănă acum și a fi recunoscute în lumea 
întregă, ca păzitori ai păcii.

„Așa fiind, poporul meu se închină și 
acjl înaintea celui mai înțelept și mai bă
trân membru al alianței. Dorințele nostre, 
ou oare încunjurăm în cfiua de afli Pe Ma

jestatea Ta, pe înalta-Ți casă domnitdre și 
pe poporele Majestății Tale, suDt încoro
nate încă de ceva. Nu cred să merg prea 
departe când (jio, că orl-unde adl în țările 
germane bate o inimă părintâscă — mul- 
țumesce cu adâncă gratitudine Majestății 
Tale, pentru-că dai fîiului meu binecuvân
tarea în calea viitorului său. Dăm espre
siune tuturor acelor simțăminte, ce umplu 
poporul meu, oasa mea și pe mine când 
strigăm : Majestatea Sa împăratul Franoisc 
fosif : hura, hura, hura !“

Majestatea Sa Francisc Iosif a răs
puns dicând :

„Adânc mișcat de cuvintele Majestății 
Tale, mulțumesc din inimă pentru frumdsa 
salutare, oe mi-ai făcut și cu cea mai caldă 
gratitudine mă gândesc la primirea sărbă- 
torâseă, de care m’a împărtășit Majestatea 
Vostră în admirabila capitală. Sunt fericit, 
că mi-se dă a<jl ocasiune de-a pută, după 
vechia mea dorință, de a-Țl strînge mâna 
în cercul familiei Majestății Tale. Amiciția 
neînfrântă, ce ne unesce, este o bunătate 
prețiosă pentru imperiile și popdrele nds- 
tre. Lărgită prin conlucrarea fidelă a ami
cului și aliatului nostru, Majestatea Sa re
gele italian, ea este pentru Europa șanțul 
de operare al păcii. In jurul îngrijirii de 
acâstă operă binecuvântată, ce am fost no
rocos a-o crea cu gloriosul bunic al Ma
jestății Tale, — Majestatea Ta ți-ai câști
gat merite neperitdre, ca paznic energic al 
moștenirii de-opotrivă prețiose pentru fiă- 
care parte. Cu încredere plină de bucuriă 
și în urarea statorniciei amiciței ndstre, ri
dic paharul meu pentru Majestatea Ta, 
pentru Majestatea Sa împărătâsa și pentru 
fericirea [familiei împărătesei. Să trăâscă!"

*
Sâmbătă săra s’a dat în onbrea mo

narchului o representațiă de gală la operă.
Erl a fost serbarea proclamării ma- 

jorenității principelui moștenitor german 
Friederic Wilhelm, la care au asistat repre- 
sentanții mai ai tuturor capetelor înco
ronate.

*
Pe piața gării Jiiterbog s’a făcut a'al- 

tăerl un esercițiu cu trupe -din_ infanteriă 
și câte-va baterii. După esercițiu a urmat 
defilarea festivă pe dinaintea celor doi îm
părați.

*
Ca întotdâuna la asemeni ocaeiunl s’au 

făcut și de rândul acesta numărose dis- 
tincțiunl prin conferire de ordine. Cance
larului principe Hohenlohe i-a conferit îm
păratul Francisc Iosif briliantele marei 
cruci a ordinului Sf. Stefan, âr secretarului 
de stat conte Htilow marea cruce a ordi
nului Sf. Stefan.

Tot-odată Majestatea Sa a conferit 
împărătesei Victoria Augusta marea oruce a 
ordinului Elisabeta în briliante. Pe princi
pele de cordnă german l’a numit șef de 
onore al regimentului 13 de husari.

împăratul Wilhelm a dăruit ambasa
dorului austro-ungar de Szogyenyi portre
tul său.

*
Se (jice, că monarchul nostru a fost 

fdrte mulțămit de primirea cordială și căl- 
durâsă, ce ’i-s’a făcut, primire ou deosebire 
imposantă la intrarea sa în Berlin.

Duminecă după amiacjl Majestatea Sa 
a primit corpul diplomatic și consiliul fe
deral german.
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Procesele în afacerea Iancu. Ju
dele de instrucția. Goes Jeno din Clușiii a 
dispus să fiă tras în cercetare pentru pre
tinsa vătămare a onorei subproourorului 
conte Lazar Miklos, prin decisiunea dela 
12 Martie a. o. 1) loan Scurtu pentru „ca- 
lumniă și vătămare de onore", comisă în 
contra oontelui Lazar Miklos subprocuror 
reg. în Murăș-Oșorheifi, prin „aserțiunile 
calumniătore" și „espresiunile ofensatdre" 
cuprinse în articolul „Pretindem satisfac
ția" („Tribuna" Nr. 263 a. c.) și în poesia 
„Proourorului hienă" („Tribuna" nr. 264 
a. c.) — 2) G. Novacovicl, jurist, pentru 
„espresiunile vătămătore de onore" la adresa 
aceluiași, ouprinse în articolul „Apel cătră 
tinerime" (nr. 262 al „Tribunei") și 3) Io
sif Marschall, editor, pentru „espresiunile 
vătămătore de onore" la adresa aceluiași 
proouror, cuprinse în 
blicațl în n-rii 257, 
„Tribunei".

articolii anonimi pu-
258, 260 și 261 ai

Sinodul din Arad și școlele. Ne 
lipsesc încă amănunte despre ședințele ul
time ale Sinodului eparchial gr. or. din 
Arad. Intr’aoeea însă cetim într’un raport 
din „Budapesti Hirlap" următorele:

„Sinodul a manifestat și pe terenul 
șoolar o activitate demnă de remaroat. Va- 
silie G-oldiș, profesor și deputat sinodal, 
a făcut propunerea, er Sinodul a enun- 
ciat, că, după-ce în diecesa Aradului 
instrucțiunea poporală stă pe un nivel forte 
jos și numai în comitatul Aradului ar fi 
necesară înființarea de 70 de șcdle, âr’ bi
serica autonomă nu pote se satisfacă din 
propriile sale puteri materiale acestei ne
cesități, vrâ să ridice la nivelul cerut școlele 
sale prin aceea, oă va cere ajutorul statultâu.

Nu seim întruoât este esactă acăsta 
împărtășire, oe o publică „Budapesti Hir
lap". Dăr dâcă ar fi așa, ni s’ar părâ stra- 
niă atât propunerea profesorului din Bra
șov, cât și hotărîrea Sinodului.

Din Bucovina.
„Patria" și-a sistat aparițiunea.

In Țilele din urmă s’a petrecut 
în Bucovina o schimbare în ce pri- 
vesce atitudinea clubului român die- 
tal față cu guvernul țării.

Clubul a încheiat un pact for
mal cu representantul guvernului țe- 
rei br. Bourguignon.

In urma acesta „Patria", orga
nul român național bucovinean, și-a 
suspendat aparițiunea sa. Despre mo
tivele, cari au îndemnat’o la acesta, 
„Patria" însăși dă următorele des
lușiri :

După-ce spune, că se împlinesc trei 
ani de când mai mulțî bărbați tineri au 
fondat acest cjiar, conduși de idea de a aședa 
politica poporului bucovinean pe base curat 
naționale, și după-ce arată, că bărbații, cari 
conduceau destinele Românilor bucovineni 
pe nesimțite s’au fost apropiat pe atât ( de 
culisele palatului guvernial, pe cât s’au de
părtat de inima poporului, așa că era pri
mejdia, ca voința poporului să fiă zero, ăr 
iofiuința guvernului totul, îu tabăra politi- 
cianilor, cari representau așa cjriul partid 
național român, „Pahdtt" continuă astfel;

.Pu din grația guvernanților, ci din 
voința nestrămutată a poporului, basați pe 
drept și dreptate voim sâ seim conduse inte
resele națiunei românescl pe pământul Buco
vinei11.

Sub acâstă devisă am fondat acest 
diar. In consciența, că poporul nostru este 
singurul element eminamente de guverna- 
ment al acestei țări și atât pe basa istoriei 
sale, cât și a actualei sale alcătuiri eate 
singurul apt și capabil a satisface tuturor 
trebuințelor Țării și Monarchiei, am fost 
leali față de coucetățenii noștri, firml în 
programul nostru și paclnicl în mijlooele 
nostre.

In scurt timp am reușit să întrunim 
întrăga Românime în jurul diarului nostru 
și chiar partidul din dietă și camera impe
rială ni-a considerat ca organ oficial al po
liticei românescl din Bucovina.

Cu cât cresceau însă rend,urile în jurul 
nostru, pe atât devenea tot mai lămurită 
ostilitatea guvernanților noștri față de noi, 
căci rji de <ji puteau observa cum le 

scădea influența obicinuită în politica popo
rului român.

La alegerile din tdmna anului 1898, 
când poporul român și-a proclamat din 
voința sa candidații fără a primi pe cei 
ootroațl de representantul guvernului — a 
isbuonit lupta pe față.

Ce a urmat ne este tuturor în pros- 
pătă memoriă. Lupta a luat dimensiuni tot 
mai mari, liniștea țării a fost sguduită din 
temeliă și zădarnice au rămas tote încer
cările nostre de a restabili pacea.

Actualul representant al guvernului 
de repețite-orl ni-a promis satisfacerea pos
tulatelor ndstre, faptele sale contrastau însă 
ou vorbele sale și astfel situația a devenit 
tot mai insutinabilă.

Bar. Bourguignon a căutat să arunce 
vina pe noi, accentuând de repețite-orl, oă 
pacea s’ar restabili ușor, decă nu ar sta în 
calea păcii rȘlarul „Patria" și cel mai intim 
cerc din jurul diarului, în frunte cu d-nii 
deputațl Dr. I. cav. de Flondor și Dr. G. 
Popovici.

Soiam, oă acăsia e o scusă ieftină și 
prin urmare nu am încetat, a descoperi și 
veșteji și mai departe uneltirile guvernan
ților. Scusa des repețită de bar. Bourguig- 
nou a aflat însă cu timpul urechi în unele 
din cercurile partidului nostru.

Din acest moment începând am fost 
datori să ne dăm bine sâmă de ceea-ce fa
cem, căci dâcă și avem consciința, oă nu 
în noi zace vina relelor oe băntue țera, to
tuși suntem datori să ne ferim chiar și de 
aparența, oă noi am sta. în calea unei în
țelegeri între popor și guvern.

Astfel am lăsat cale liberă evenimen
telor și astădi înregistrăm pacea, stipulată 
formal între clubul român dietal și represen
tantul guvernului.

Consecințele sunt pentru noi clare:
Trebue să lăsăm curs liber evenimen

telor, ca eventualul eșeo al „păcii" se nu 
se arunce din nou asupra nostră și să aș
teptăm pănă ce vedem cum se degageză 
guvernul din angageamentul luat.

Avendînsă deoparte temerea, că acestă 
„pace" nu va să (jicâ alt-ceva decât înhă- 
marea din nou a partidului național român 
la carul guvernului local, er de altă parte 
neputend considera pe bar. Bourguignon 
ca bărbatul chemat a restabili pacea în 
țâră, fiind-că a perdut complectamente în
crederea nostră, suntem nevoițl a ne da 
deocamdată la o parte și fără de a promova 
sâu împedeca cursul evenimentelor a trece în 
o espectanță binevoitore față de Clubul ro
mân dietal și a aștepta resolvarea situațiu- 
nei create prin pact.

Suspendăm deci deocamdată apariția 
fliarului nostru, susținendu-ne însă tote drep
turile asupra lui și de odată cu noi trec în 
atitudine espectantă deputății noștri Dr. I. 
de Flondor și Dr. G. Popovicl.

Când vom reapără vom face-o din nou 
ca un grup de bărbați independenți de guvern 
și partide, călăuzit de aceleași principii, ou 
cari am pășit acum trei am pentru prima 
dată înaintea publicului românesc.

Atunci vom avă o situațiune limpede 
și vom fi feriți de orl-ce bănuială.

Tot-odată „Patria" publică în 
fruntea sa o declarațiune a di
rectorului ei de pănă acum Dr. V. 
Branisce; precum și o scrisore a edi
torului seu Dr. E. Criclevici, pe care 
le lăsăm se urmeze aici:

Ajuns în imposibilitatea de a conti
nua activitatea mea în Bucovina, sunt ne
voit a mă retrage definitiv dela conduce
rea foii.

Aducând acâsta la cunoscința cercu
lui nostru de cetitori, mulțumeso tuturor 
prietinilor și aderenților pentru ajutorul dat 
și luându-ml rămas bun urez deplin suoces 
causei mari a Românilor în Bucovina, care 
este causa tuturor Românilor.

Cernăuți, 30 Aprilie n. 1900.

Br. Valeriu Branisce.

Domnului Dr. Valeriu Branisce
Cernăuți.

Fragă amice!
Suntem împăcațl?
Nu voesc să pun obstacole celor ce 

cred că prin frase gole se pot alina sufe
rințele unui popor întreg. Oă am ajuns 
atât de departe, avem a mulțumi numai 
neactivității celei mari din trecut; ei cred, 
că cu tot aceeași activitate ne vor scote 
din noroiul în care ne-au înfundat. Să le 
dăm ocasiune să se convingă încă odată 
despre tactica lor greșită.

Sunt necesitat să suspend pe timp nede
terminat și pănă ce amicii mei vor afla de 
oportun apariția „Pairieiu.

Cu acestă ocasiune nu aflu, mult sti
mate amice, destule cuvinte, ca să-ți mul

țumesc pentru zelul și inima caldă, care 
ai arătat pentru causa mult încercatului 
nostru popor.

Cu rară abnegațiune și deosebit tact 
ai sciut să dai espresiune sentimentului 
general.

La bună vedere, cel târdiu când leva 
pica ceța de pe ochi și vor vede cursa în 
care au picat.

Al tău deapururî mulțumitor

Br. Emili an Criclevicl,

Sinodul archidiecesan din Sibiiu.
Sibi/tu, 5 Maiii n.

Intre interpelările făcute în decursul 
Sinodului, remarcabilă a fost și interpela
rea d-lui advocat Dr. Zosim Ghirtop din 
Câmpeni, care în ședința a 5-a din 3 Maih, 
după ce aminti un cas concret, adresa pre- 
sidiului următorea interpelare:

„Are cunoscință I. P. S. Sa, că unii 
dintre protopopii din archidiecesa ndstră 
transilvană gr. ort., violând caracterul na
țional român și drepturile esolusive auto- 
nomioe asigurate limbei române în biserică 
ea limbă oficială prin statutul organic, con
stituția și legile țărei — estl'ftdau in cali
tatea lor oficiâsă atestate în limbă streină 
de biserică și, dăcă are I. P. S. Sa ou- 
noscință, ce măsuri de rigore și urgență e 
dispus a lua pentru imediata înlăturare a 
acestor procedeurl și pentru conservarea 
intactă a drepturilor autonomioe esclusive 
asigurate limbei române ofieiose în biserioa 
națională română?"

I. P. S. Sa metropolitul răspunse, că 
nu ’i-s’au adus la ounoscință cașuri de fe
lul celor amintite de deputatul Dr. Chirtop, 
deolară însă, că dăcă 'i-se vor faoe cunos
cute astfel de cașuri, se va sili a susțină 
dreptul limbei române, limba ofioială a bi- 
sericei.

Altă interpelare a făcut deputatul Dr. 
I. Ivan în Gestiunea episoopului rom.-cat. 
Majlath, care a cerut dela guvern să ’i-se 
dea titlul de „Episcop al Ardealului". In- 
terpelantul întrebă, dâoă Ven. Consistor a 
protestat oontra acestei pretensiunl alătu
rea cu celelalte confesiuni?

I. P. S. Sa în ședința VI din 4 Maitî 
răspunse, oă numai din cpare ii este cu
noscută acestă afacere; dâr și dâoă ar ave 
cunosoință ofioidsă, nu ar fi protestat, 
fiind că noi — dise — nu avem episoopiă 
în Ardeal, ci metropoliă, va să d’c& 
mult. Titlul, oe-1 cere episcopul Majlath, 
nu pdte să ne ofenseze. — Răspunsul se 
ia la cunosoință.

In cestiunea dotațiunei protopopilor s’a 
iscat o discuțiă mai lungă, care a avut de 
resultat aducerea hotărîrei de a se siste- 
misa salarul protopresbiterilor la suma de 
1000 cor. solviți dela Oonsistor, ăr o parte 
de oomunele traotuale. Administratorii vor 
primi numai 200 cor. și venitele din traot. 
Paușalul de cancelaria, ce l’au avut pănă 
acum din fondul Rudolfin, se șterge, aseme
nea și adausurile personale ale protopopi
lor T. Herman și N. Măneguțiu.

Propunerea comisiunei, de-a se urca 
taxa nou cununaților dela 70 bani la 2 
cor. a fost răsturnată prin primirea contra
propuneri protopopului V. Voina, de a ră
mână taxele neschimbate.

In ședința a șeptea comisia organisa- 
tdre prin referentul său Dr. Mihu răspunde 
la cunoscuta interpelația făcută de d-1 P. 
Cosma în cestiunea rentei șcdlelor din Brașov 
și, având în vedere, oă pănă acum actele 
schimbate între cele două guverne nu-i stau 
la disposițiă Gonsistorului, acesta să fiă în
drumat a-șt oășt.iga actele necesare și în 
Sinodul proxim să presents un raport spe
cial în afaoerea acesta.

Urmâză după acesta discuția asupra 
cererei Oonsistoriului archidiecesan de a 
înainta la trepta de archiereu pe Prea- 
cuvioșia Sa vicarul archimandrit Br. Fa
rion Pușcariu. Referentul comisiunei or- 
ganisătore, Dr. Mihu, arată, că afacerea 
aeâsta s’a sulevat pentru prima-dră în si- 
Dodul archidiecesan din 1881, apoi în si
nodul episcopesc din 1886 și în congresul 
național din același an, când s’a hot.ărît, ca 
Metropolitul să potă înainta, la cas de 
lipsă, pe unul din dignitarii bisericei la 
trâpta de archiereu. Propune deci, ca ar- 
ohimandritul-vicar Dr. II. Pușcariu să fiă 

înaintat la trâpta de arohiereu. De-odată 
cu acâsta propune a ’i-se aoorda și un 
adaus la salar de 1200 oor.

Deputatul Dr. F. Cristea propune, ca 
adaus la propunerea oomisiunei, ca noului 
archiereu să ’i-se dea și un titlu canonic.

La votare propunerea membrului Dr. 
E. Oristea cade și se primesce propunerea 
comisiunei, prin care Preacuvioșia Sa părin
tele archimandrit II. Pușcariu se înaintâză 
la trâpta de archiereu. Gestiunea sistemisă- 
rei salarului său se îneredințâză Consis- 
torului.

Se trece după asta la cestiunea îmbu- 
netățirei salariilor profesorilor seminariali și 
funcționarilor consistoriali. Comisia organi- 
satore, prin referentul P. Cosma, oomunică 
propunerea Oonsistoriului, după oare din 
lipsa de mijldoe îndestulitdre să se îmbu- 
nătățâscă de-ocamdată cu câte 400 cor. 
numai salariele profesorilor D. P. Barcian 
și D. Comșa. Rață cu aoâstă propunere, 
comisia propune, oa ea să nu fiă primită, 
ci să se îndrume oonsistoriul să caute mij- 
loce pentru îmbunătățirea tuturor salarielor 
și îndeosebi cere a se alege o comisiune 
în frunte cu I. P. S. Sa metropolitul, care 
să intervină la guvern pentru asignarea 
sumei de 10,000 cor. destinate biserioei gr. 
or. din Transilvania.

Deputatul V. Onițiu primesce pro
punerea comisiei, dăr propune, să se pri- 
măscă și ameliorarea ’parțială. — Dep. A. 
Vlaieu propune a se vota 2C00 oor. la 
mâna Gonsistorului, cu cari acesta se îm- 
bunătățâseă salariile profesorilor semina
rian. Ambele propuneri cad și se primesce 
cu un vot propunerea comisiunei, după 
care Oonsistoriul să caute mijloce de-a 
îmbunătăți tote salariile, âr îmbunătățirea 
parțială se respinge.

In ședința VIII din 5 Maid n. vicarul 
Dr. 11. Pușcariu mulțumesce Metropolitului 
și membrilor Sinodului pentru înaintarea 
sa la trepta de archiereu. Se aleg, prin vot 
secret, asesori consistoriali în senatul 
școlar: Vasilie Damian, Vas. Voina, Dr. 
Elie Gristea, Dr. I. Mihu, Dr. D. P. Bar- 
cianu, Dr. L. Lemeny, V. Onițu, A. Vlaiou, 
M. Cirlea. — In senatul epitropesc: Nic. 
Ivan, I. Droo, Gal. Șagău, ’P. Pipoș, Part. 
Oosma, I. de Preda, Dr. N. Vecerdea, P. 
Lucuța, St. Stroia.

In cestiunea ridicărei bisericei cate
drale s’a iscat o discuțiă lungă. In numele 
comisiei raportăză Dr. I. Mihu, care arată, 
că în urma concursului au ’ntrat 31 pla
nuri, dintre cari o comisiune esaminatore 
a aflat mai corăspuncjătdre 3, cari au și 
fost premiate. In privința locului, unde să 
se olădăscă biserica, comisiunea cum și Con- 
sistoriul propun locul din Strada măcela
rilor, unde se află biserica de acum, âr 
casele parochiei și ale archidiecesei să se 
demoleze. Dr. Barcianu pledâză pentru 
locul din strada Morii, P. Cosma propune 
locul din grădina „Flora" etc. Pun.epdu-se 
la vot, S3 primesce propunerea comisiunei'', 
și astfel catedrala se va clădi în strada mă
celarilor.

Rescola țăranilor în Bulgaria.
Scirile cele mai nouă sosite din Bul

garia spun, că ordinea în județele pe unde 
s’au resculat țăranii, este deja restabilită. 
In Rusciuc domnesce liniște. Șâpt.e condu- 
oătorl ai resculaților au fugit, trecând Du
nărea. In oraș s’au făout mulțime de a- 
restărl.

Vineri săra în cele cinol județe (Tîr- 
nova, Rusciuc, Șistor, Razgrad și Gozna) 
unde s’au resculat țăranii, au fost procla
mată starea de asediu.

Se asigură, că numai un gendarm a 
fost omorît. Trei gendarm! au dispărui; doi 
ofițeri și doi soldați sunt răniți de glonțe; 
dece soldați sunt striviți de ciomege și 
de cdse.

Printre țărani s’au găsit 8 morțl și 
30 răniți, dâr se crede, că numărul morți- 
lor și răniților la țărani pdte să fiă mai 
mare. Ținuturile răsculate au fost ocupate 
de armată. Justiția militară procede la an- 
ohetarea faptelor și la arestarea instiga
torilor.
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Etă relațiunea oficială, oe s’a făcut asu
pra faptelor petrecute în Bulgaria:

Țăranii au fost nemulțumiți de noul 
imposit în natură, de așa cjisa „dijmă". Au 
mai fost agitați și de uneltiri criminale.

Sub-prefeotul din Rusciuc trecea prin 
■comuna Trestemk, situată în apropierea Rus- 
ciucului, când a fost ataoat de țărani, pen- 
tru-oă voia se instaleze pe primar.

După-ce a scăpat de țărani, sub-pre- 
fectul s’a reîntors la Rusciuc și pentru-oă 
țăranii începuseră să se dedea la desordine, 
a oerut ajutorul armatei. S’au trimis la fața 
locului patru compănii de soldați.

Când soldații au ajuns la Trestenik, 
ofițerii au încercat să calmeze țărănimea cu 
binișorul și au început să parlamenteze.

Țăranii oreijând, că acest demers liniștit 
■este o slăbiciune din partea armatei, și în
demnați de rău-voitorl, au atacat pe sol
dați, trăgând asupra lor.

Ofițerii, comandanții trupelor, văcjen- 
du-se atacați de mulțime, au comandat foc! 
soldaților.

Este ou totul inesaot svonul înregis
trat de unele cjiare, că soldații ar fi refusat 
■să tragă asupra mulțimei. La comanda, ce 
li-s’a dat, ei au tras.

Când mulțimea a tras asupra armatei, 
au fost răniți doi ofițeri și doi soldați.

După-ce a tras foc armata, au căcjut 
"lorțl doi țărani și flece au fost răniți. Mul- 
irnea oând a văcjut, oă soldații trag și că 
lintre ei au rămas morțl și răniți, înțele
gând, că nu-i de glumit, a luat’o la fugă, 
împrăștiindu-se.

De asemenea nu este esact tot oe s’a 
mai publicat, oă soldații nesupuși vor fi 
împușcațî, de6re-ce n’a esistat nesupunere.

Pentru a se preveni Două desordine, 
•s’a proclamat starea de asediu în unele 
părți ale districtului Rusciuc.

*
Cetim în „Timpul" : Dăm cea mai for

mală desmințire soirilor unor diare, cari 
au anunțat, oă paza frontierei ndstre din 
spre Bulgaria ar fi fost întărită, în urma 
•ordinelor d-lui ministru de răsboiil.

S’au dat numai ordine stricte, ca ni
meni să nu potă trece frontiera în Româ
nia fără pașaport în regulă, conform legilor 
și regulamentelor.

— 24 Aprilie v.

Parastase. ErI, sărbătdrea Sf. George, 
s’a celebrat în biserica parochială gr. cat. 
din Sibiiu un parastas pentru George Ba- 
■rițiu. Tot erl s’a celebrat un parastas în 
biserica din Avrig, întru pomenirea lui 
George Lazar.

Listele electorale. „Alkotmany" 
■spuue, oă ministrul de interne Coloman 
Szell a provocat pe toți cei dela oentrele 
comitatelor, pe primari și pe viceșpanl, ca 
■neamânat să-i facă raport asupra resultatu- 
lui compunerii listelor electorale. Mulțl de- 
•duo din acâsta, că ar fi vorba de alegeri 
nouă deja în decursul anului curent.

I. P. S. Sa Metropolitul Dr. V. Mi
halyi a plecat, precum spune fdia biseri- 
cescă din Blașiîl, Miercuri săra la Buda
pesta pentru a lua parte la luorările comi- 
aiunei de congruă.

Fondul preoțesc al diecesei Ara
bului. In 28 Aprilie n. c. s’a ținut în sala 
consistorială din Arad sub presidiul epis
copului adunarea generală ordinară a re- 
presentanțiior preoțimei diecesane pentru 
fondul preoțesc. Din raportul comisiuneide 
-trei, oonstătătore din protopopii Vasile 
.Beleș, I. Trailescu și G. PopovicI proto
popul Șiriei, reese, că starea fondului a 
fost ou finea anului 1899 de 351.364 fi. 
18 or., venitele anului 1899: 49.691 fi. 18 
cr. Total 401.056 fi. 4 or. Erogațiunile 
anului 1899 au fost: 27.384 fi, 28 or. Ră
mâne deci cu finea anului 1899 starea fon
dului: 373.671 fi. 76. In decursul anului 
fondul a crescut cu 22.207 fi. 58 cr.

Alegeri comunale de întregire. 
Precum dispune legea art. XXII din 1886, 
acei membri ai representanței oomuDale, 
cari au fost aleși în anul 1894, espirându-le 
acum mandatul de șâse ani, es din acâstă 
representanță și se face alegere nouă de 
întregire. In cele cinci cercuri electorale 
ale orașului Brașov se va ține aeestă ale

gere de întregire, — la care membrii eșițl 
pot fi și realeșl, — Sâmbătă în 12 Maiâ 
st. n. a. c. dela 9 ore dimineța pănă la 4 
ore sâra. In cercul III de alegere es de 
rândul aoesta și sunt a-se realege său a-se 
înlocui următorii: 1) Oct. Soresou adv., 
2) Iordan Muntean, asesor, 3) Ios. Maxim 
prof., 4) G. Navrea măcelar, 5) I. Lengeru 
adv. și 6) Em. Bobancu croitor. Pentru 
cero. III s’a designat președinte electoral 
d-1 Lud. Roman, er ca suplent d-1 Sterie 
Stinghe. Alegerea se va face în sala de 
gimnastică a gimnasiului român.

Visita Țarului în România. Se 
anunță, că tăte corpurile de armată din 
Țâră au primit ordin de pregătire în ve
derea marei reviste militare, ce se va face 
cu ocasia visitei Țarului Nioolae II. Și în- 
tr’o telegramă din BuourescI a lui „P. 
Lloyd" se afirmă, că reactivarea oficiului 
de mareșal al curții și apropiata creare a 
mai multor titule nouă la curte, se pune în 
legătură ou visita Țarului Rusiei, ce se aș- 
tăptă pentru tomnă.

Censură de advocat. Din Tergul- 
Mureșului ni-se oomunică, că d-1 Dr. Nico- 
lau flfdnozw, candidat de advocat în Bra
șov, a făcut alaltăerl, în 5 Maiiî n., înain
tea tablei reg. de-acolo censura de advo
cat cu succes fdrte bun. — Ii dorim succes 
și în viața practioă.

Tempestate. Din Cinci-BisericI se 
anunță, că dilele aceste o furtună mare 
împreunată cu rupere de nor și grindină 
s’a deslănțuit asupra orașului și jur, cau- 
sând mari stricăciuni în vii. Torenții de 
apă, cari s’au adunat de pe dealurile din 
jur, au măturat pe o depărtare de mai mulțl 
metri asfaltul de pe piața orașului. Pagu
bele se socotesc cam la 30,000 cor.

Voluntari din România pentru 
Transvaal. In BuourescI, scrie „Apăr. Naț.“, 
s’a constituit un secretariat, care propagă 
printre tinerii români ideia de a se înrola 
ca voluntari în armata bură. Capul acestei 
întreprinderi este un domn M. Korola și 
sediul secretariatului se află în strada Mă
celari Nr. 15. Fiă-care voluntar primesce 
300 lei pentru drum. S’au înscris pănă 
aoum 100 de inși. Prima espedițiă se va 
face negreșit pănă la sfîrșitul lunei.

Despre ministrul de culte Wlassics 
s’a fost susținut în 4>arele ungurescl și am 
înregistrat și noi, că a fost dilele trecute 
în audiență la Majestatea Sa. Ofioiosa „B. 
Tud.u desminte acum soirea acesta. „Egye- 
tertes" înregistrând desmințirea susține to
tuși, oă Wlassics a fost în audiență și că 
audiența acesta i-ar fi pregătit’o înainte 
ministru-președinte Szell. Foia kossuthistă 
spune, că Wlassics era disgrațiat în urma 
afacerii-Varga și ministru-președinte Szell 
ținea cuorl-oe preț se între erășl în grația 
curții, ca astfel să-și potă susțină postul. 
S’a folosit deci ministru-președinte Szell de 
buna disposițiă a monarchului în ajunul 
plecării sale la Berlin și i-a spus lui Wlassics 
să mârgă și el negreșit la Viena. Așa s’a 
și întâmplat, <Ț°e „Egyetertes", monarchul 
a primit pe Wlassics, care în audiența 
acâsta a dat esplioărl detaiate asupra afa
cerii Varga.

Limba germană și sculele din Aus
tria do jos. In ședința de alaltăerl a die
tei provinciale s’a primit fără disouțiă pro
punerea deputatului Kolisko, după oare în 
șcdlele poporale și medii din Austria-de- 
jos limba de propunere e esclusiv cea 
germană.

Grevă în contra predicativi ma
ghiare. In comuna Luncsuk lângă Oinol- 
BisericI credincioșii biserioei romano-cato- 
lice, Germani de origine, s’au pus în grevă. 
Fanaticul pater papistaș Glitz voia cu sila 
se predice umguresce în biserică, fapt, care 
a iritat nespus de mult pe Șvabii catolici. 
Ei au părăsit biserica și au lăsat pe preo
tul șovinist să predice păreților. Afară de 
aoesta au făcut la episcopia din Cinol-bi- 
sericl arătare contra lui, aousându-1, că vre 
să le impună cu sila limba maghiară.

Publicarea hotărîrilor confereriței 
din Haga. Din Petersburg se anunță, oă 

guvernul ruseso de esterne a hotărît să dea 
publioității hotărîrile conferenței interna
ționale din Haga. Vor fi publicate din cu
vânt în cuvânt statutele tribunalului de ar
bitrii. Publioațiunea se va face numai după- 
ce guvernele statelor îșl vor da învoirea, 
pentru oeea-ce s’au și făcut pași de oătră 
guvernul ruseso.

Jubileul patriarcliului Brancovici. 
Erl, cjiua Sf. George, șl-a serbat patriar- 
ohul sârbesc George Brancovici jubileul de 
dece ani dela alegerea sa de cap al bise- 
ricei sârbescl din Ungaria și de 70 de ani 
dela nascere. Au luat parte la acest jubi
leu toți episcopii sârbi, stariții mănăstirilor 
sârbescl și deputațiunl din cler și popor în 
număr mare. Orașul Oarlovăț a îmbrăcat 
din acest incident văstmânt sărbătoresc.

Cadavrul lui Gambetta în Pan
theon. Din Paris se vestesoe, că familia 
fostului președinte republican Gambetta s’a 
învoit, oa cadavrul acestuia să fiă trans
portat din cimiterul din Nizza în Panthe- 
onul din Paris. Probabil, că referitor la 
acâsta se va depune în camera deputaților 
un proiect de lege, âr transportarea se va 
face cu mare pompă cu ocasia sărbărilor 
naționale din Iulie a. o.

Bancnote false în joc de cărți. Din 
Zam se sorie lui „E.-s“ : pilele treoute a sosit 
aici un negustor1 de lemne din România, 
Silviu Popescu, pentru-ca să facă mai multe 
cumpărări. Săra, într’un birt din Zam, se 
întelnesce cu trei domni, bine îmbrăoațl, 
cari de-asemenea cjioeau, că sunt neguță
tori de lemne, 
cu ei, merseră 
cină începură 
sine 10,000 fi. 
pescu pierdea 

și după-ce făcu cunoscință 
să cineze împreună. După 
la cărți. Popescu avea la 
La începutul jocului Po- 
într’una și schimba, mereu

bancnotele de câte-o sută; și în fine 
schimbă și două bancnote de câte o miiă, 
âr tovarășii lui de joc îi dădură bancnote 
de câte 10 fi. Mai târcjiu norocul se în- 
tdrse și negustorul Popescu începu și el să 
câștige, dâr și acum tovareșii lui tot nu
mai cu bancnote de 10 fi. îi plăteau. Că- 
tră diuă Pqpescu îșl numără banii și după- 
ce vădu, că din banii avuțl îi lipsesc nu
mai 100 fi., se lăsă de joc și merse la cul
care liniștit. Dimineța, când se scula, Po
pescu, mai revidându-șl odată „cassa", spre 
marea lui surprindere vede, că banii, cari 
erau tot în bancnote de câte 10 fi., erau 
falși. Numai decât căută pe soții săi de 
joo, der ei dispărură. S’a făcut arătare la 
polițiă, care acum urmăresoe pe cartoforii 
șarlatani.

Resboiul din Africa sndicâ.
Soiri fdrte importante soseso din Africa 

de miac]ă-dl. Telegramele vestesc, că lord 
Roberts, — după-oe Burii s’au retras și au 
părăsit terenul de luptă, ce amenința aripa 
stângă a Englesilor — s’a apucat să-și rea- 
liseze veohiul său plan.

La nord de Tabanchu, Eoglesii au 
înaintat cam 30 de chilometri și generalul 
Braadwood a ocupat Isabelfontein, după-ce 
Burii s’au retras în munții Vynburgului. 
Intr’aceea Roberts însuși a plecat din 
Bloemfontein în direcția liniei ferate Kroon- 
stad-Pretoria.

După-oe Englesii au ocupat Brand- 
jort, ei au înaintat mai departe spre Vyn- 
burg și o parte a trupelor a ajuns deja la 
rîul Vet, oe curge la pola munților Vyn- 
burg. Generalul Hamilton, care operâză la 
aripa răsăritâoă, încă a înaintat spre rîul 
Vet și dimpreună cu el și oavaleria lui 
French.

De odată ou mișcarea lui Roberts din 
Bloemfontein, operâză și lord Methuen spre 
nord dela Boshof, pe când armata lui Ar
chibald Hunter a treout deja rîul Vaal și 
a pătruns în Transvaal.

*

Din Pretoria se telegrafâză, oă gene
ralului bur Delarey i-a sucoes a se retrage 
norocos ou armata sa spre Kroonstad. Ge
neralul Bolha concentrâză la Kroonstad nu- 
mărâs9 trupe, cam 20,000 de omeni. Se 
cjioe, că Botha a dat ordin să se renunțe 
la asedierea Mafekingului. La fortifioarea 

oapitalei Pretoria se lucrâză cu mare grabă 
Riua și noptea muncesc 5000 de omeni la 
șanțurile, ce înounjură orașul.

*
Din Afrioa sudică se telegrafâză la 

Fiume, că un vapor engles, care transporta 
645 de oai oumpărațl în Ungaria, s’a cu
fundat și toți caii dimpreună cu personalul 
vaporului s’au înecat.

Starea semănăturilor.
După raporturile oficiale sosite la mi

nistrul unguresc de agricultură, starea să- 
mănăturilor în Ungaria cu <fiua de 30 
Aprilie n. se presentă astfel:

Timpul mai mult uscat, ventos și reoe, 
împreunat icl-colo cu ninsori și grindină 
din partea a doua a lunei lui Aprilie, a 
causat pagube însemnate nu numai în să
mănăturile de primăvară, ci și în oele de 
tomnă, precum și în vii și pome. Aoeste 
oalamitățl priveso mai ales anumite oo- 
mitate din Ungaria, oa comitatul Pesta, 
Heves etc.

Dintre sămănăturile de grâu, cele 
târcpe, de pe la Tisa și Dunăre, va se (jicâ 
mai ales din „Alfold" sunt slabe și rari 
pe când cele mai de timpuriu sămănate 
sunt frumâse. In general, sămănăturile de 
tâmnă sunt mulțămitâre în partea drâptă 
a Dunărei ; în partea stângă a Tisei și în 
Ardeal; mijlocii sunt în partea stângă a 
Dunărei și în partea dreptă a Tisei. In 
unele părți din Ungaria șdreoii au nimicit 
sămănăturile în așa măsură, încât unele din 
ele au trebuit să fiă arate din nou.

Secara în cea mai mare parte abia 
este mijlociă, deorece în cursul iernei și 
primăverei în multe locuri a perit. In 
multe locuri s’au arat din nou, dâr numai 
cele întârziate, cari au fost mai slabe ca 
cele mai timpurii.

Orzul, cu puține escepțiunl, se des- 
vdltă destul de bine; orzul de primăvară 
însă a întârziat în desvoltare. Ovesul în 
părțile muntose abia acum se sâmănă, pe 
oând în partea mai mare a țărei a răsărit 
și se desvoltă destul de bine. — Rapița, 
din care puțină a rămas nepustiită, înflo- 
resoe binișor; deși a suferit și ea de în
gheț, promite totuși o recoltă mijlooiă. Să- 
mănatul cucuruzului în mare parte din Al- 
fâld e pe sfârșite, cel sămănat mai de tim
puriu a răsărit și se desvoltă bine. în
ghețul și frigul din Aprilie a făcut mari 
pagube în cartofi, așa că în multe locuri au 
trebuit să se planteze din nou. -

ULTIMA SCIBL
FiUSCÎUC, 6 Maiu. Guvernul bul

gar a hotărît se chieme pe toți re- 
serviștii sub drapel pentru o luna, 
în care timp se va aplica dijma. Șe 
fiice, că acâstă măsură a fost luată, 
fiind-că s’a constatat, că cea mai 
mare parte din resculațl erau reser- 
viști, cari s’au servit contra autori
tăților cu armele statului.

Sofia, 6 Maiu. In consiliul de 
miniștri, ce s’a ținut erl, s’a discu
tat, decă în urma scenelor sânge- 
rose întâmplate, se se aplice său nu 
legea, prin care se reînfîințâză dijma. 
S’a luat hotărîrea, ca legea se fiă 
aplicată și numai de-ocamdată se se 
suspendeze aplicarea ei.

y w ai hs ai.
Reuniuni, de însurătâre. In Viena 

între alte multe reuniuni se află și o reu
niune ai cărei membrii sunt numai băr
bați cu avere. Membri acestei reuniuni pot 
lua în căsătoria numai fete sărace. Cel ce 
caloă statutele reuniunii, se pedepsesce cu 
8000 mărci. Taxele aceste se adaug la un 
fond, din care apoi se dau ajutore păre- 
ohilor săraoe, cu ocasia cununiei.

Proprietar: Dr. Âure! tâureșianu.

Redactor responsabil: Gregoriu Maior.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 5 Maiu 1900.

. 92.50

. 92.75

. 164.25

Renta ung. de aur 4%........................ 116.95
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 92.50
Impr. căii. fer. ung. în aur 4'/2% . 120.50
Impr. căii. fer. ung. în argint 4’/2°/0 • 99.50 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.—
Bonuri rurale ungare 4% - • 
Bonuri rurale croate-slavone .
Impr. ung. cu premii . . .
Losuripentru reg. Tisei și Seghedin . 138.50
Renta de argint austr............................ 98.85
Renta de hârtie austr............................... 98.35
Renta de aur austr............................. 117.—
Losuri din 1860....................................  135.60
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.70
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 735.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 727.75 
NapoleondorI.......................................... 19.25
Mărci imperiale germane. . . . 118.35
London vista.................................... 242.84’/„
Paris vista....................................................96.50
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 98.20
Note italiene...........................................90.90

Cursul pieței Brașov.
Din 7 Maiu 1900.

19.- Vend.
18.80 Vend.
19.20
11.20

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 252.— 
Mărci germane Cump. 118.20 
Lire turcesc! Cump. 21.40 
Scris, foue. Albina 5°/0 100.—

Vend.
Vend.
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend.

19.04
18.90
19.29
11.30

101.- I

pentni 
espiră 
cânii,

Nr. 7098/900.

PUBLICAȚIUNE.
Valabilitatea mărcilor 

câni, provccjute cu anul 1899 
cu 18 Mai a. c., prin urmare
cari cu 20 Mai a. c. nu vor -fi pro- 
vecjuți cu mărci pentru acest an 
valabile, se vor prinde de cătră că- 
leul orășenesc. 
1900 se pot 
cassa de dare 
de astăc}!-

Darea de
în primire a 
a se plăti pentru între- 
fiă-care câne peste 3 
an:

Nonele mărci pro 
lua în primire dela 
orășenâscă, începând

virea acestei sume cânele este de a 
se provedea cu botnița și de a 
conduce de friughie.

Brașov, 1 Mai 1900.
94!)’2 2 Magistratul orășenesc.

id obiecte prețiose costă numai 6 cor.

câni, care cu oca- 
mărcilor

de
de 
decarte

fiă-care 
casei și 

1 fl.

lux 8 fl., 
vânat, deca 
vânat 1 fl., 

câne, menit 
ținut în un

de cuite, în 
câte 2
2 câni

3 câni

câni 
dela 
dela 
plăti

siunea luărei 
de câni e de 
gul an de 
luni, este pe

a) pentru câne
&) pentru câne 

posesorul are
c) pentru 

pentru paza 
Spațiu închis

Se observă, cum că în intravilan 
pentru fiă-care eâne 
extravilan tot pentru 
de curte seu pentru 
turme, în fine pentru
turme de munte, este de a se 
dare câte 1 fl.

Călătorii, cari cercetâză Brașo
vul și a căror domiciliare în acest 
oraș durâză mai mult de 8 4flQ> au 
de a plăti pentru fiă-care câne an
ticipative 1 fl. lunar. Pănă la sol

1 Ciasornic eleg. Rem. 2 ani garanție, 1 
lanț pancer Goldin elegant, 1 inel pentru 
bărbați aur Double, 1 garnitură de buto- 
nierl, în Goldin, cu petre orientale și cu 
mehanică, 1 ac de cravată cu briliant Si- 
mili, 1 garnitură nasturi de Chemisette cu 
imitație de petri scumpe, ac de cravată 

aurit patent.
Se trimite franco cu rambursă dela 

firma Schweizer Uhren-Export ISeinricBî 
ISs-enucr, Krakau B/VI.

N. B. Ge nu convine se restitue banii.
Catalog ilustrat gratis și franco.

(950,1-1.)

Licitațiune judecătorescă liberă.
Frumoseie case din colțul stra- 

dei gării Nr. 31 (vec.hiu 79) Brașov 
(Blumena) dimpreună cu alte case 
aflătore în curte (in extensiune ca la 
700 mO.) precum și loc arător ca de 
41/* juo^re, aprâpe de fabrica de 
cement se vor vinde pe cale de 
licitațiune liberă în 9 Maiu st. n. ia 
9 ore a. m. în localitatea oficiului 
cărților funduare. (951,1-—1.)

FLmOOL 
ELSM feller 
care are un efect mi
raculos și probat de 
autoritatea sanitară, fo- 
losesce la cele mai 
multe morburi, între
buințat atât estern.

gș’P'SBiimawdl cât și intern, așa:
La friguri, junghiuri, podagra, reuma, tuse, 

tronă, durere de stomach, disenterie, dureri de 
pept, cap, dinți, greță, durere de ochi etc etc.

Prețui 12 sticle Împreună cu instrucția 5 co
rone, 24 sticle 8 cor. 60 fii., 48 sticle 16 cor. 
Trimite franco cu rambursă seu după primirea 
prețului singur prodneentul

EUGEN V. FELLER 
farmacist la „Heiligen Dreifaltigkeit‘£ în Stubica 

Nr. 135 (Comitatul Agram)
Fie-cărui sunt de reco- gBEKtSIEss 

mandat

Pilulele-Rabarber
ale Iui

Feller
cu marca „E L S A.“, 

Au efect sigur și fără 
dureri de mistuire, câr
cei, constipațiă, limbrici, 
anemie, gălbinare etc.

1 Sul (6 cutii împreună cu inscripț. franco 4 cor. 
Depou principal în Budapesta la farmaciile : 

j Torolc Jizsef, Kirâly-u. 12., Zoltân Beta N.-Ko-
I rona-u. 23.

Mari efecte vin- 
decătore!

O descrioro a- 
devernta. Mis
terul unul om bă
trân se trimite 
gratis, după pri
mim a do 10 fii. 

porto.

„Ori și cui voiu 
spune și scrie, 

că numai
„Fluidul Elsa 

mî- a scăpat 
viața", scrie 
ifj. H. Szabd 

Istvăn în 
Păkozd.

'•J

I
De mult ași fi 

mort, <16 oft nu 
uși fi întrebuin
țat renumitul 
fluid Elsa. Aces
tui fluid am să 
mulțumesc vi- 
eța, scrîo Râcz 
Zsigin. Foldes.

O istorie 
interesantă 

din viață Mii 
terul unui om 
bătrân so trimi
te gratis, după 
primirea de

10 filer! porto-

I
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LOȘURi de CLASĂ
Cel mai mare câștig OH M I L 10 H

®HT fTi±e.g,ezesi îzx 07 să 08 ltjl stil rxoxx.
Losuri întregi ă 12 cor., losuri de jumătate ă 6 cor., losuri în sferturi ă 3 cor., losuri în optimi ă 1’50 cor. 

W Se capătă la colectură principală: IACOB L ADLER și FRATELE, Brașov, 
societate de bancă i:i cobbbaud£tîi.

tot ol 2-leO; los 
tre base să câștig®

5
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ABONAMENTE
B..-1 X

X
XX 
g
X 
X 
X
X
X 
X
X

„GAZETA THAHSILVA^IEI“
Prețul 'abonamentului este: 

P entra Austro- U ngaria: 
trei luni . 
șese luni.
un an

Pentru România și străinătate:
trei luni................................ .....
șese luni .................................................
un an ,

La tragerea loteriei âe clasa priv. r. ung.
—■== m 07 se 08 Mm ==—s

se capotă losuri cu prețurile originale

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

■

3
6

12

11. 
ti.
ti.

10
20
40

lr. 
tr.
ir.

X
g
S
X
X
s

Sa
fii SI *1 si *

1» |« k 1®

§
X
MX
X
X 
X
X
Xx

Abmmeate la numerele cu data de
Pentru Ausiro-Ungaria:

an ... .
șese luni. .
trei luni .

Pentru România și străinătate: 
an................................
șese luni................................................... 4
trei luni

Busatoecă.

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

i

2
1

ii. —
ti. -

50 cr.

X
8
xx

□
$
i

3
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12 cor. 6 cor- 3 cor. 1’50 fii.ank und W echselstuben-Ăctien-Gesellscliafît
X
X
XX8
X 
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prin

a

frânei, 
franci.

. 2 franci.
Abonamentele se fac mai ușor și mai repede 

mandate poștale.
Domnii cari se vor abona din nou, se binevoiescă 

srcie adresa lămurit și a arăta și posta ultima.

Âdmmistrațîuîiea „Gazetei Transilvaniei41.

Budapesta, V., Dorotheagasse 12.
n umai în acesta colectură principală sau câștigat și plă

tit câștiguri principale, așa la ultima claBă câștigul de 
400,000 corone» "W

Pentru a evita schimbări, atragem atențiune asupra cu
vântului „BANK“ din firmă.

Adresa telegramelor „MerCUTbSUlk11 Budapest.

@ ® ®@@® e®«®SI£g sas 3 g
&

OUICIOI 

(inserțiunî și reclame) 

s&s.at a se adresa 3ishscs*ss®8 
a^ffmâifSflS'ftra'SâasffB?. En cașul pus» 
bîâcărti urbuI muncâu mat masli 
de ml află se face scădesmew^- 
«ar-e cs>esce cm cât psahlâcsapea 
se fac® mai £§© mtu8,&e'’®râ.

Aâmi istr. «Gazetei Trans/'
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

„Gazeta Transilvaniei44 
numeral ă 10 fii. se vindecu

la librăria Nic. I. Ciurel și 
la Eremias Nepoții.


