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Nouele numiri de fișpani.'
Seim, ca atunci când a fost 

răsturnat fostul ministru-președinte 
Banffy, pe care l’a înlocuit Szell, 
se cjicea, că oposiția nu e îndrep
tată în contra partidului liberal dela 
putere, ci numai în contra personei 
șefului ei și a guvernului. De altă 
parte contrarii lui Banffy, dintre li
berali ca și dintre kossuthiștl, de
clarau, că venirea la cârmă a lui 
Coloman Szell însâmnă schimbare 
de sistem, inaugurare a unui regim 
mai cinstit și mai drept. Din decla
rațiile noului ministru-președinte cu 
iaimosele lor devise, se putea con
chide cam același lucru, întrucât se 
accentua în ele c’un deosebit aplomb, 
că Coloman Szell „voesce să guver
neze cu dreptate, după drept și lege, 
tratând pe fiă-care în mod egal 
fără deosebire de confesiune și na
ționalitate".

Fiind vorba der de o schimbare 
dâcă nu tocmai de sistem, cel puțin 
de metod și tactică în guvernare, 
ar fi trebuit, credem, să urmeze logic 
ca toți aceia din ierarchia politică 
administrativă, cari au fost uneltele 
direcțiunei banffyste, să fiă înlocuițl 
cu alți bărbați aderenți ai nouei di
recțiuni.

Acâsta însă nu s’a întemplat. 
Szell și-a compus cabinetul aprbpe 
tot numai din membrii fostului gu
vern și nu s’a făcut nici o schim
bare nici între fișpani, rămânând în 
post tot cei-ce au funcționat sub 
Banffy. Abia acum după un an și 
jumătate actualul ministru-președinte 
s’a gândit de a face în corpul fiș- 
panilor un fel de premenire pentru 
a asigura politicei sale un razim 
mai bun. A lăsat, pâte, Szell anume 
să trâcă atâta timp, ca opiniunea 
publică să se familiariseze mai în- 
tâiu cu ideia, că el tot în aceleași 
ape vrâ să înote ca și antecesorul 
seu în ce privesce aspirațiunile na
ționale șoviniste ale Maghiarilor, cu 
deosebire numai, că el vrâ se pro- 
câdă după formulele sale proprii de 
guvernare.

Seria nouelor numiri de fișpani 
au înaugurat’o cunoscutele șâse nu
miri în comitatele din Ungaria. „P. 
Lloyd-' ne spune însă acum, că în 
scurt se va face și în șirul fișpani- 
lor din comitatele Ardealului o schim
bare esențială. începutul s’a și făcut 
în comitatul Brașovului cu demisiu- 
nea fîșpanului Mihail de Maurer. S’a 
cjis, că retragerea acestuia a urmat 
de bună voiă din considerațiuni de 
sănătate. Foile banffyste însă susțin 
sus și tare, că demisiunea fîșpanului 
Maurer a urmat din causă, că a fost 
unul dintre aceia, cari au sprijinit 
în mod mai vădit politica șovinistă 
maghiară a lui Banffy. „Magyar Sz6“ 
face acuma elogii numitului fișpan 
al comitatului Brașov, că a sprijinit 
pe Banffy din răsputeri în acțiunea 
sa, prin care a oprit subvențiunea 
șcâlelor române din Brașov, amenin- 
țându-le cu închiderea; pe când Co- 
lornan Szell a primit acâsta subven- 
țiă pe sema șcâlelor române. II mai 
laudă, că în Gestiunea numelor loca

lităților a susținut politica de ma- 
ghiarisare a lui Banffy în Brașov 
„cuibul de vespi al Sașilor și al 
Valahilor'1 și că astfel șl-a câștigat 
simpatia și recunoscința Maghiarilor 
din acest oraș.

Nu voim să întrăm aici în amă
nuntele rolului, ce l’a jucat numitul 
fișpan sub Banffy, înainte și după 
Banffy, timp de cjece ani. Dâr con
statăm tactica agitatorică, ce o ur
măresc malcontenții din grupul fos
tului ministru-președinte, de a ațîța 
pe Maghiarii și Secuii din Ardeal și 
din incidentul schimbărilor între fiș- 
panl, pe tema „politicei șoviniste 
maghiare'1 înscrisă în mod demon
strativ pe drapelul Ier.

ErI au fost preamăriți Secuii 
din Sepsi-St.-Georgiu pentru „salutara 
ideiă11 de-a cere delăturarea legii 
naționalităților. Astăcji se deplânge 
sârtea Maghiarilor din Brașov pen
tru cașul, când noul fișpan, ce-1 vor 
primi, nu va mai fi un fervent ade
rent al politicei banffyste. Așa crede 
Banffy ași prepara terenul pentru 
viitorele alegeri.

Congresul naiional-bisericesc.
(Raport special al „Gaz. Trans.“)

Sibiiu, 3 Ootomvrie v.

Ședința 111-a, Marți in 16/N. 1900.

Ședința se redeschide la orele 10 a. 
m. Președinte: Arohiepisoopul loan Mețian. 
notar: Nicolae Ivan. — De față, e și P, 
S. Sa Episoopul Nicolae Popea. — Notarul 
ședinței precedente, Virg. Onițiu oetesoe 
protocolul, care se autentioă.

Deputății Ilie (Jurescu, și N. Roxinîșl 
cer concediu pe întrâgă durata. Se acârdă.

Urmâză momentul oel mai însemnat 
al ședinței de adl: Interpelarea deputatului 
Partenie Cosma relativ la renta bis. sf. Ni
colae din Brașov. Interpelația a făcut ade
vărată sensațiă abținându-mă dela orl-ce 
comentarii o las să urmeze dimpreună cu 
vorbirea, ou care a întrodu-s’o:

Vorbirea și interpelația dep.
P. Cosma.

In primăvara anului 1898 ca din senin 
ne-a surprins o cestiune forte ponderâsă și 
tot-odată în situațiunea de atunol forte de- 
liciâsă, care, precum era pusă la oale, dâoă 
organele nostre superiâre bisericesol nu 
erau la înălțimea chiămării lor și nu ob
servau cursa, oe ni-se punea, putea aduoe 
gimnasiul nostru din Brașov în oel mai 
mare perioul.

Din partea guvernului de atunol adecă 
s’a sulevat oestiunea ajutorului, oe-1 primeau 
școlele nostre din Brașov înoepând din 
anul 1861 neîntrerupt în sume la început 
mai miol, dâr în timpul din urmă în sumă 
de 38,500 lei dela statul României în pu
terea unei legi drept desdăunare pentru 
pierderea bunurilor și altor emolumente, 
oe au avut unul din proprietarii acelor 
șcâle, biserica Sfântului Nioolae din Brașov 
din vechime în România, cari însă în urma 
vicisitudinilor timpurilor se perduse deve
nind o parte din ele proprietatea statului.

Ou provocare la ordinul ministerial 
Nr. 559 din 1875 și la § 72 al articulului 
de lege XXX din 1883, ministrul de oulte 
și instruoțiune publioă prin ordinul său din 
18 Aprilie 1898 a declarat ajutorul acesta 
de o subvențiune provenită dela stat străin, 
oprită prin amintita lege, învinuind biserioa 

S-tului Nicolae, oă: prin primirea acelei 
subvențiuni pe ascuns a pus. sub influință 
materială a unui stat străin mai multe ins
titute de învățământ din patriă, și ou o 
aeemene influință a stat ani de cjile fără 
soirea guvernului reg. ung. ceea oe îndrep- 
•tățesce pe guvern, oa față de școlele din 
oestiune să aplice oea mai strictă pedâpsă 
cuprinsă in art. de lege XXX din 1883 
adecă închiderea lor.

Guvernul însă înainte de a faoe pașii 
de lipsă pentru eseoutarea aoestei disposi- 
țiunl voind a da șoâlelor oentrale din Bra
șov posibilitatea spre mai departe subsis- 
tență interzicând prin oonsistor Eforiei din 
Brașov facultatea de a primi sub orl-ce 
nume și sub ori-ce titlu ajutor dela guvern 
sâu dela domnitor străin, o provâoă să su
plice la statuljnostru pentru ajutor pe sănia 
șoâlelor.

Acest ordin s’a publicat prin 4iarei 
prin parlament și s’a tipărit în broșură, 
care o am în mână, prin urmare nu mai 
formâză un luoru de natură discretă, la 
care nu ne-am putâ provoca.

Dâoă luorul ar fi fost așa, precum se 
presenteză în acest act, guvernul nostru în 
adevăr ar fi avut drept să prooâdă ou tâtă 
rigârea legii contra șcâlelor nâstre din 
Brașov, âr șoâlele avisate la aoel ajutor 
dela biserioa S-tului Nioolae ar fi devenit 
neoesitate său să se desființeze, sâu să câră 
Și
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Și

să primâscă subvenția promisă dela stat 
să tragă conseouențele provăcjute în lege 
atunci perderea caracterului confesional 
național al lor era numai oestiune de 

timp.
Spre norocire însă luorul n’a stat așa. 

Pentru-oă ajutorul ce-1 primeau șoblele nâs
tre din Brașov n’au fost de natura unei 
subvențiuni dela guvern său dela domnitor 
străin, ci au fost o desdăunare din partea 
statului România pentru bunurile și alte emo
lumente, ce le-a avut în România biserica 
S-tului Nicolae în timpuri vechi, o desdau
nare — rentă anuală, stabilită și votată ou 
tâtă publicitatea în legislativa României 
și introdusă în budget, o rentă, pentru 
oare statul României nu șl-a susținut și 
nici când n’a esercitat nici un drept față cu 
biserica S-tului Nicolae și nici o influință în 
școlele susținute de aceea.

Consciă de dreptul său biserica S-tului 
Nioolae oând a răspuns la ordinul minis
terial a (jis, oă se supuse poruncei guvernului 
și de-ooamdată nu va cere și nu va primi 
ajutorul din cestiune din România, declară 
însă că aoela nu se pâte cualifioa deosub- 
vențiune provenită dela guvern său dom
nitor străin, înterejis prin ordinal ministe
rial Nr. 559 din 1875 și prin art. de lege 
XXX § 72 din 1883, oe este o desdăunare 
din partea statului pentru venitele oe le-ar 
trage aoea biserică din bunurile și alte 
drepturi avute în România, la oarl însă nu 
renunță și nu va renunța niol-odată, și 
dâoă nu se va limpecfi oestiunea pe oale 
diplomatică" în timpul oel mai scurt posibil, 
biserioa și-le va validita chiar și pe calea 
legii contra statului România, și speră, oă 
din partea guvernului nostru va întâmpina 
tot sprijinul pentra care-1 și râgă.

Guvernul nostru a esmis o anohetă la
Brașov, oare în archiva biserioei S-tului 
Nioolae a studiat tâte ohrisâvele privitâre 
la originea aoelei rente și din raportul aoe- 
leia guvernul nostru convingendu-se de ade
vărul celor afirmate de biserioa S-tului Ni
oolae, a abandonat idea aplicării §-lui 72 
din art. de lege XXX din 1883 și a por

nit pertractările ou România pentru des
dăunare.

Dâr aoele pertraotărî trăgănându-se 
prea mult, âr biserioa S-tului Nicolae te- 
mându-se, oă pănă când pe acea cale ’șl 
va vedea validitat dreptul său ’i vor seca 
tâte mijlâoele de a susține soâlele, în tomna 
anului 1898 a intentat procesul pus în ve
dere, pretinzând dela statul României de
plină desdăunare prin arbitrarea unui ca
pital, care ar asigna pentru totdâuna o 
rentă oorăspuncjătâre venitului oe ar aduce 
bunurile și emolumentele perdute.

Acest proces a genat pe ambele gu
verne, dâr mai vârtos pe guvernul nostru, 
oare voia oa însu-șl să esopereze desdau- 
narea.

Treo peste valurile, oarl le-a provocat 
acâsta oestiune în opiniunea publioă și în 
parlamentele ambelor state, valuri cunos- 

' 1 ■ 1 • - • cute membrilor luminați ai acestui congres 
și vin a oonstata numai resultatul.

Este fapt, că România prin o lege 
adusă în Ianuarie a. o. a escontentat pe 
biserioa s-lui Nicolae, răspunzând odată
pentru tot-dâuna un capital oare fructificat 
ou 4°/0 dă anual o rentă de 38,500 lei, 
adecă un capital de 962,500 lei, plătind 
tot-odată și renta neridioată pe anii 1897— 
1899, âr biserica s-lui Nicolae a revocat 
procesul.

Pănă aoi resultatul obținut este mul
țumitor și atât biserica s-lui Nioolae cât și 
autoritățile ei superiâre bisericesol dato- 
reso mulțumită guvernului nostru pentru 
valorosul său sprijin.

Modul însă, cum se administrâză ca
pitalul primit dela Româuia, după convin
gerea mea, fără niol o necesitate, jignesce 
dreptul autonomiei, garantat prin lege al bise- 
ricei nâstre.

Se Zice adeoă, că stipulațiunea între 
guvernul român și al nostru s’ar fi înoheiat 
astfel, oa acel oapital să se depună în Bu
dapesta la cassa centrală a ministeriului în 
scopul: ca să se administreze prin mi
nistrul nostru de culte și instruoțiune pu
blioă, având a se transpune totdâuna inte
resele lui la biserioa S-lui Nicolae din 
Brașov, pentru susținerea gimnasiului su
perior și a șcâlei reale inferiâre gr. or. 
rom. din Brașov și fapt este, oă aoolo e 
astăZl depus capitalul și interesele lui de 
aoolo s’au transpus deja pe 4 ani la oomi- 
tetul parochial dela sf. Nioolae în timpul 
indicat.

Se Z’o® mai departe, oă ministrul de 
oulte și instruoțiune publioă consideră aoel 
oapital de o fundațiune.

Se Zi°e în fine, că biserica s.-lui Ni
oolae șl-a dat învoirea la tâte acestea, fă- 
oendu-șl firesce reservele sale, oa numai 
pănă atunci să se pâtă administra capitalul 
la ministrul de culte și instruoțiune pu
blioă, pănă când interesele lui fără nici o 
împedecare i-se vor transpune promt pentru 
susținerea gimnasiulni sup. și a șoâlei reale 
ou oaracterul lor oonfesional și național de 
astăZb — în momentul însă oând din orl-oe 
motiv acâsta n’ar fi posibil, a-șl susține 
dreptul a dispune liber oe capital și de 
venitele lui oa proprietarul absolut al 
aceluia.

Se Zi°®, în fine, că biserica s.-lui Ni
oolae are să dea în fiă-oare an socoteli 
dooumentate ministrului despre folosirea 
rentei sale în scopul indioat.

Eu unul, carele în periodul prim al 
luptei purtate în acâsta cestiune gravă, 
pănă când s’a limpeZit natura rentei, am 
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lucrat împreună cu răposatul metropolit 
Miron, și care oundsoe tote ce s’au petreout 
în acel period în acâsta afacere, nu fao im
putări niol bisericei s.-lui Nicolae niol ni
mănui pentru modul cum s’a complanat 
acâstă afaoere, peutru-că soiu apreția si
tuația grea în care se aflau totl factorii, 
oarl au coDluorat la deslegarea acelei grele 
probleme.

Nu pot treoe însă niol eu, și cred, că 
nu pâte trece nici representanța bisericii 
ndstre autonome la ordine peste primul cas, 
prin care nu ni-se atacă constituția năstră bi- 
sericdscă, autonomia năstră, pentra-că dâoă 
am trece peste oașul prim vor urma și al
tele și ne vom pomeni, oă autonomia nds- 
tră înarticulată în lege și sancționată de 
Maj. Sa este numai pe hărtiă.

Este desconsiderată autonomia ndstră 
prin aceea, că averea unei parochii, cu 
abatere dela disposițiunile positive ale sta
tului organio se administrâză la guvern, 
pe când după întărirea în vigdre a statu
tului organio chiar și acele fonduri și fun- 
dațiunl, cari atunci se aflau în administra
rea guvernului șl-a ținut de-a sa datorință 
guvernul de atuncea a-le transpune în ad
ministrarea respectivelor organe bisericesol.

Este vătămată autonomia bisericii 
ndstre și prin aoeea, că s’a creat funda- 
țiune din averea unei parochii de factori 
neoompetențl.

îndată ce am aflat despre acestea, la 
primul sinod întrunit după complanarea în 
feliul acesta al cestiunei rentei la sinodul 
arohidiecesan din anul acesta am țăcut ur- 
mătorea interpelațiune:

1) Are I. P. S. Sa și Ven. Cons. aroh. 
cuuoscință, că diferendul ivit între biserica 
sf. Nicolae și înaltul guvern din causa ren
tei sale, s’ar fi oomplanat prin o învoială 
între guvernul nostru și guvernul român ?

2) Este adevărat, oă guvernul român 
aohitâză definitiv acea datoriă ou suma 
de 962.600 lei, precum și suma de 115.500 
lei rentă neridicată pe oei trei ani din 
urmă ?

3) Este adevărat, că acest capital nu 
se predă proprietarului, ci se depune la 
cassa oentrală a statului în Budapesta, de 
unde se administrâză interesele prin minis
trul de culte.

4) A consimțit biserica sf. Nioolae ou 
acâstă învoială ?

Președintele I. P. S. Sa într’o ședință 
următdre deolară, că n’are ounoscință esaotă 
despre resolvirea finală, niol despre modul 
cum s’ar fi resolvit acea afaoere. Atâta însă 
soie, oă cele două guverne, conduse de 
bune intenținl, au pertactat resolvarea ace
lei oause pe oalea bunei înțelegeri.

In legătură ou aceste, deputatul Cosma 
propuse, ca atât interpelarea sa, cât și răs
punsul să se predâe oomisiunei organisătdre 
spre studiare și referare încă în sesiunea 
presentă.

La propunerea dep. Dr. I. Mihu ref. 
comis, organisătdre sinodul ia următorul 
conclus :

„Pentru a pută pertraota în merit 
propunerea făcută, este de lipsă, ca sino
dul să fiă pus în deplină ounoscință de 
causa, drept aoeea se însăroinâză Consist, 
arohidieoesan a veni la sesiunea sinodală 
vi. ;ore ou un raport special, în oare să se 
arate mersul și finalisarea afacerii, referî- 
t6re la diferendul, oe se ivise între înaltul 
minister r. ung. de culte și instr, publioă 
și între biserioa sf. Nioolae din Brașov 
pentru ridicarea rentei sale anuale de lei 
38.500, — având a presentă de-odată și 
tote actele din cestiune11.

Acum însă fiind întrunită represen- 
tanța Metropoliei, representanța întregei 
biserici din statul nostru, și fiind oestiunea 
și aid pentru ea oongresul să aibă ocasiune 
a cundsoe causa și a lua măsurile, ce leva 
afla cu oale pentru salvarea autonomiei 
bisericei ndstre.

Din aceste motive îmi cer voia a pre- 
senta următorea

Interpelația ;

1) Adevărat este : oă oestiunea rentei 
anuale de 38.500 lei, ce o primea biserioa 
sfântului Nioolae din Brașov dela statul 
român pentru susținerea șodlelor gr. or. 
române de aoolo, drept desdaunare pen
tru bunurile și alte emolumente avute 
din veohime în România, — s’a oom
planat pe cale diplomatică între guvernul 
nostru și cel român astfel: că statul ro
mân a resoumpărat acea rentă liberând 
pe numele bisericei sfântului Nioolae o 
rentă perpetuă unică de 962.500 lei, ou 
interese de 4°/0 plătibile în fiă-care an 
la 15 Aprilie?

2) Adevărat este: că din oapitalul de 
962.500 lei s’a înființat o fundațiune, al 
cărei venit anual de 38.500 lei, minus spe
sele de manipulațiune, să se • întrebuințeze 
esclusiv numai pentru susținerea gimnasiului 
superior și a șodlei reale inferiors gr. or. 
din Brașov, al căror oomproprietar este 
biserica sfântului Nicolae de acolo?

3) Cine a înfiiințat acea fundațiune? 
Obținut’a aotul fundațional aprobarea con- 
sistoriului arohidieoesan ?

4) Adevărat este: că averea acestei 
fundațiunl este depusă în Budapesta la 
cassa oentrală a statului și oă se adminis
trâză de ministrul de culte și instrucțiune 
publică reg. ungar?

5) Adevărat este: oă biserioa sfântului 
Nioolae din Brașov este datore să înainteze 
în fiă oare an la amintitul ministru soco- 
tele documentate despre folosirea acestei 
rente ?

6) Fost’au oODSultate înainte de în
cheierea învoelii internaționale paroohia ca 
proprietară a rentei și autoritățile ei su- 
peridre bisericesol, asupra oondițiunilor acelei 
învoell ?

7) Invoitu-s’a biserioa sfântului Nioolae 
și Consistoriul arohidieoesan, ca fundațiunea 
înființată din capitalul rentei să se admi
nistreze la minstrul de culte și instruoțiune 
publioă r. ungar, oa aoel capital să se de
pună în Budapesta la cassa centrală a Sta

tului și oa parochia să dea soootâlă mi
nistrului despre folosirea rentei sale ?

8> Comunioat’a guvernul nostru textul 
învoelii internaționale încheiate cu gu
vernul României în aoâsta cestiune ou pa
roohia proprietară și cu consistoriul arohi
diecesan? și dâcă da! oare este aoela ?

Partenie Cosma, 
deputat.

înalt F. S. Sa pentru a răspunde me
ritorie, cere timp de studiere.

La propunerea Escelenței Sale Con
gresul hotăresoe a celebra MercurI în 17 a 
1. c. parastas solemn întru pomenirea me
moriei și odihnei sufletului repausatului 
archiepisoop Miron.

Comisiunea verificatore.
La propunerea referentului I. A. de 

Preda se verifică următorii deputațl: Tit 
Hațeg, Petru Cor can. Dr. Ioan Popovicl, Dr. 
loan Părbu, Dr. At. Brădean, toți din die- 
cesa Caransebeșului; apoi din archidieoesă 
deputății: Dr. loan Mețianu și Dr. loan 
Șenchea.

Două alegeri sunt atacate prin pro
teste: alegerea deputatului din cler, Vas. 
Mangra și a deputatului mirean Dr. George 
Miclea. Alegerea acestui din urmă se ve
rifică fn grabă, pentru-oă ohiar dâoă s’ar 
lua în oonsiderare voturile comunei Ali- 
bunari — oare protestăză — totuși numitul 
deputat întrunesoe maioritatea voturilor.

In oontra alegerii vicariului Mangra 
au întrat 2 proteste, unul dela însuși co- 
misariul consistorial și altul dela alțl doi 
preoți. In raportul comisarului, preoum și 
în proteste, se afirmă, că Mangra și omenii 
săi au folosit tdte mijlooele de presiune. 
(Bine ounosoute și publicului mare.—Culeg.) 
Deore-oe însă nu e nimic dovedit, maiori
tatea oomisiunei, G. Popovid și I. Trăită, 
propune veri floarea, âr raportorul I. A. de 
Preda oere mai ’nainte oeroetare fiind în 
suspect faptul, că din 76 preoți îndrep
tățiți la vot, numai 37 au votat, dela cari 
dep. Mangra a întrunit 20 voturi.

Punendu-se la vot, propunerea mino
rității oade; în urmare deputatul Mangra 
se declară verifioat.

Rap. — Rip.

Cin Camera română.
Ședința dela 29 Sept. n.

(Urmare.)

D-l JP. JP. Carp, președintele consiliului 
și ministru de finanțe, răspunde d-lui Pallade. 
Nu este nici un indiciu sigur, tjic0) că vom 
avă defîoit anul acesta, căol primele luni 
ale acestui an se resimt de anul rău treout.

Despre budget rectificativ mă întreb: 
vrem să facem ceva serios său nu ? Este 
imposibil ceea-ce a spus d-l Pallade. Luațl 
organisarea ministerului de culte, luațl or- 
ganisarea ministerului de răsboiii ou sol
dele cari le-ați făout d-văstră.... Ei bine, 
oe voițl d-văstră să facem în două luni și 
jumătate ?

Budgetul rectificativ va fi budgetul 
cel nou.

D l laice Ionescu-. Constat ce pro
gres am făout, când vedem pe un repre- 
sentant al oposițiunii făcând declarațiuni 
oa cele de astăcjl. Opera năstră trebue dusă 

mai departe, mai ales aoum oând toți sunt 
oonsciențl dă aoest lucru (Aplause).

Se întrebă, oare a fost mersul finan
țelor dela 1875 înoăoe și esolamă: D-v., 
liberalii, d-le Pallade, în ultimul guvern 
ați desființat imposite aprope mai multe 
deoât ați creat. Astfel s’a creat o legendă, 
pe care guvernul conservator trecut asdro- 
bit’o, că un guvern oare pune imposite este 
menit să piară.

Noi am urmat o mare operă. Dela în
ceput a trebuit să arătăm starea reală a 
finanțelor nostre, pentru care rni-s’a făcut 
chiar o vină: că am vorbit prea leal.

Cheltuelile budgetare cresc pe fie-oare 
an, îu mijlociu cam ou 5 miliăne. La ce 
s’au afectat aceste oheltuell ? La orearea 
de nouă funcțiuni! Va să cjică: crescere 
de oheltuell, micșorare de venituri, micșo
rare de imposite. Mașina năstră financiară 
a mers îndărăt. Aoum veniturile trebueso 
sporite.

Au venit vremuri rele și pe noi ne-au 
surprins nepregătiți. Așa nepreparați însă 
am fost siliți să faoem oe putem ca să fa
cem față plăților.

Noi am pus 11 imposite. Da sigur că 
simțim de ajuns cât am impus pe contri
buabili. Și faptul oă vedem acjl în Cameră 
pe d. Pallade, se datoresoe de sigur și ce
lor 11 imposite pe oare le-am pus. (Aplause).

Când am oerut votarea budgetului, 
eu, ca ministru de finanțe, am creat am 
un precedent: am declarat Camerei oă-i 
voifi mai cere nouă imposite. Oratorul spune, 
că voia să mai impue moștenirile din pri
mul rang, să ridice patentele, taxa propor
țională a impositului personal, etc.

V’am adus anul treout — continuă 
d-l Take Ionescu — aid în Cameră un ta
blou al lefurilor pe cari le plătesoe Statul. 
Ați putut vedea, oă Statul plătesce pe an 
19 miliăne lefuri sub 120 de lei lunar. Noi 
am luat dela cantribuabiil 18 milione de 
lei, âr în budget n’am făout economii de
oât de 9 milione și jumătate. Eu tot atunci 
am voit să fac înoâ 10 miliăne economii, 
parte din lefuri, parte dintr’alte părți.

Pentru a scăpa de ceea oe ne ame
nință anul acesta îu budget, trebue să re
formăm organisațiunea. Mai este însă im
perios necesar ca să modificăm legea pen
siunilor, căci este păste putință să mai 
mergem astfel, când cifra pensiunilor spo- 
reșce neîncetat. Așteptăm pe d 1 Pallade 
oa să ne dea oonoursul dsale in acâstă 
privință.

D-l Take Ionescu spune apoi, că cifra 
de 43 milione cu care d-l ministru de fi
nanțe a spus, că suntem descoperițl este 
prea mică. Ea este de 55 milidne.

Acestea sunt mijlooele pe care, le-am 
propus la Iunie și pe care d-l Carp a în
ceput să le pună în practică. Ași voi să 
cunosc și mijlooele pe care le propuneți 
d-vdstră, liberalii.

Eu vă declar, că nu veți găsi alte so
luții. Afirm, că cu cât timpul trece, cu atât 
e mai greu; cu cât trece o lună, cu atât 
mai greu. Situațiunea pieței monetare merge 
de vre-o doi ani tot spre rău și la iârnă 
vom ave probabil o crisă monetară. Un 
împrumut mare seu o conversiune o să ne 
fiă greu de făcut încurend.Cei mai scumpi 
bani sunt acei pe cari nu-i găsescl. De
pinde de cei cari ți-i dă și de împrejurări,

Să scițl însă, că creditul României nu 
va scădâ nicl-odată cu măsurile bărbătescl

FOILETONUL -GAZ. TRANS'*.

Părerea unui străin
asupra cestiunei israelite in România.

„Nowa Revistă Română1-1 de sub 
direcțiunea d-lui profesor universitar 
C. Rădulescu-Motru, publică în nu
mărul seu ultim a patra seriă de 
păreri ale unor bărbați însemnați 
streini asupra întrebării, dbcă Ro
mânii trebue s6u nu se dea Evreilor 
din țâra lor drepturi politice și ci
vile. Intre cei cătră cari s’a adresat 
numita revistă și cari au dat răs
punsuri de acestea, se află Zola, 
Drumont, Lombroso, Mommsen, 
Clemenceau, Lueger, MaxNordau etc. 
Unii din aceștia s’au pronunțat în 
favorul Evreilor, alții în contra lor, 
după principiile, ce le profesăză fiă- 
care. Cei mai mulți au respuns din- 
tr’un punct de privire numai gene
ral, al umanismului său al oportu
nității ori neoportunității, fără ațină 
sămă de interesele speciale româ

nesc! și de împrejurările, în cari se 
face desvoltarea României.

Intre toți aceștia se deosebesce 
mult în părerile sale răspunsul lui 
Houston Stewart Chamberlain, ca bun 
cunoscător al stărilor din România. 
De aceea aflăm de interes a repro
duce în întregul ei scrisărea, ce-o 
adresăză acest bărbat ager la minte 
și nepreocupat directorului amintitei 
reviste. Etă-o:

Mult stimate Domnule!
Nu este ușor a răspunde' în mod lă

murit și convingător, în marginile unei 
scrisori, la întrebarea D vostre.

Frase se pot lesne așterne : cu frase 
ași pute, fără mare ostenâlă, să ml atrag 
după dorință ori aplausele marei plebe, 
așa numite liberale, care se entusiasmâză 
pentru o „omenire" abstractă, ori aprobarea 
unei mulțimi de evreo-fagl sălbatiol și ig
noranți: renunț cu plăoere la amândouă. 
Căci deși trebue să presupun, că vooea mea 
nu va fi băgată în semă, totuși nu pot să 
trec ou vederea, că e vorba aici de-o ces
tiune seridsă și sfântă, cu urmări fdrte în
depărtate. Alții pot da puțină însemnătate 

vorbelor mele, eu nu pot face acâsta,. Ori 
oât de mărginită ar fi competința mea și 
ori cât de fragmentară ar eși acâstă con
sultația, n’așî pute vorbi, dâoă n’așl simți, 
oă am dreptul de-a lua asupra mea res
ponsabilitatea vorbirei. De unde trebue de
dus acest drept?

In acel vers al primei scrisori oorin- 
tiene, apostolul ne învață, cum trebue să 
fiă părerea ndstră pentru-ca vorbele nostre 
să nu fiă vorbe gâle: diu iubire trebue să 
isvorâscă. Și oe iubire pote fi deciși vă aici ? 
Aceea, pentru o „omenire11 abstractă, oare 
esistă numai în creerii unor visători slabi 
de ânger sâu ai unor doctrinari mărginiți ? 
Aoeea oare strînge pe piept cu tot atâta 
călduță pe Chinesul mincinos, sperjur, ou 
totul lipsit de suflet, pe negrul mărginit la 
minte și de-o bestială sensualitate, ca și pe 
nobila rassă umană, căreia îi datorim tot 
oe numim oultură, artă, sciință și concep
ția despre viață europână? Nu, de sigur, 
că nu. Nu esistă iubire abstraotă, teoretică, 
doctrinară; iubirea este iubire numai când 
se raportă la aparițiunl hotărîte, oonorete, 
mărginite și iubirea pote îmbrățișa numai 
atunol cercuri mai largi, când cercul cel 

mai intim și cel mai restrîns este stabilit 
în mod firm și imuabil. Tdte palavrele de 
omenire și umanitate, oarl lasă afară din 
text acâstă lege mijlooie și nu vor să în- 
țelegă, oă adevărata iubire de omeni tre
bue să-și aibă rădăoina în iubirea pasio
nată, devotată, da, ohiar părtinitdre —dâcă 
vreți s’o numiți astfel — pentru familiă, 
pentru patriă, pentru popor, peDtru rassă, 
este numai franseologiă, dâcă nu este (lu
cru forte des astăcjl) o înșelăciune meto- 
di ă a unor omeni, cari cu frumosele lor 
învățături morale ideale, urmăresc cele mai 
palpabile interese ale sacului lor cu bani 
și ale puterei lor.

Așa-dâr cine vrâ să vorbâ^că în acestă 
cestiune trebue să se legitimeze mai întâiQ., 
că vorbesce din dragoste pentru poporul 
româu, nu din dorința de a-șl apăra ideile 
proprii, nu fiind-că se simte chemat să dea 
ajutor omenirii întregi, și încă mai puțin 
fiind că apără interese proprii sâu străine; 
căci în acest din urmă cas, chiar în mo
mentul când dă ou ușurință un sfat Româ
nilor — despre ale căror împrejurări pâte 
nu soie nimio — înoasâză în același timp 
și folosul părerii sale.
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luate la vreme și cu curaj. Am convinge
rea că acestui mod de a lucra posteritatea 
îi va aprecia justa lui valore. când timpul 
se va scurge. (Aplause prelungite.)

SCIR1LE DlLELI

— 4 Q7) Octomvrie.

Secțiunile literare. Alaltăerl secțiu
nile literare ale Asooiațiunii, alese în adu
narea generală dela Băile-Herculane, și-au 
ținut în biroul Asooiațiunii ședința de cons
tituire sub presidența d-lui canonic I. M. 
Moldovan. După primirea abdioerii mem
brilor Dr. Baroianu, D. Gomșa și Gr. Maior — 
•sorie „Telegraful Român11 — se prooede 
la oonstituire, alegendu-se în secțiunea lite
rară: președinte Dr. Marienescu, vioe-pre- 
ședinte Ios. Vulcan, referent Dr. Blaga. 
Sediul secțiunii Brașov. In seoț. istorică: 
preș. V. Babeș, vice-preș. Șuluțiu, referent 
Vas. Goldiș. Sediul Sibiiu. In secțiunea 
sci<nțifică: Pres. Porcius, vice-preș. Dr. Vuia, 
referent Vlaicu. Sediul Rodna-veche. In 
secțiunea școlară: Preș. Dr. Hossu, vice- 
pres. Pletosu, referent Dr. I. Stroia. Sediul 
BlașiO. In seoțiunea economică: Pres. P. 
Cosma, referent Dr. Mihu. (Postul de vice- 
president a rămas vaoant). Sediul Sibiiu. Se 
primesee următorea propunere a d-lui V. Oni- 
țiu: „Secțiunea literară se fie însărcinată 
ou presentarea unui proieot despre modali
tățile de editare a organului „Asooiațiunii11 
și proiectul să se presente în proxima șe
dință plenară a secțiunilor; âr pănă atunci 
organul „Asooiațiunei“ să continue a apără 
în forma ea actuală11. In fine se însăroinâză 
prim-secretarul „Asooiațiunii11 Dr. Cornel 
Diaoonovich să presinte un regulament pen
tru desbaterile interne ale ședințelor plenare.

Diua nascerii principelui Carol. 
ErI, Marți 3 Octomvrie, mioul principe Ca
ro! a împlinit 7 ani. Cu acestă ocasiune, 
Metropolitul Primat, împreună cu toți epis
copii, s’au dus la Sinaia și au presentat 
micului principe o carte de rugăciune, în nu
mele Sfântului Sinod. Legătura cărții a 
costat 7000 lei.

■f Anton Brandner. Sooietatea filar
monică din'jBrașov a trimis un anunț deosebit 
despre perderea mult meritatului și regre
tatului său întemeiător și are de gând de 
a faoe în amintirea neuitatului dirigent și 
sufletul acestei societăți o fundațiune, oare 
să pârte numele său.

Regele Milan și complotul bulgă
resc. JQiarul „Moskowski Viedomosti11 re
vine asupra visitei ex-regelui Milan la Bu- 
curescl și că ea a fost priciuuit.ă, fiind- 
oă printre scrisorile sechestrate de justiția 
română la Bulgarii implicați în complot, 
sunt unele prin cari se indică, că Milan 
avea relațiunl ou comitetul maoedo-bulgar, 
dela oare a luat bani, în schimbul promi- 
siunei, ca să furniseze ofițeri șerb'. Milan a 
cerut ministrului de justiție ca numele său

Pe mine un alt mobil mă sobte din 
retragerea mea oenobitică, nimic alt-oeva 
nu pâte învinge antipatia mea de-a mă 
arunca în curentul tulbure al politicei col
nice, deoât admirația sinceră și iubirea 
caldă, ce o am pentru vigurâsa națiune ro
mână. Acâstă națiune este un punct de 
strălucire și o speranță în istoria întristă- 
târe a popârelor, ce s’au smuls de sub ru- 
șinâsa dominație turcâscă. Numai ea sin
gură printre aoestea, a esistat în adevăr 
pănă acum. In sângele amestecat al Ro
mânilor de astăcjl, pare a-se fi păstrat ceva 
din sângele vechilor Romani, oare se ma
nifestă în mod salutar oa instinot politio. 
Fără acest instinct nu se pbte întemeia o 
națiune și fără națiune nu pâte prinde ră- 
dăoină niol oivilisația și niol cultura. Toc
mai de acest instinct sunt lipsite în mod 
regretabil popârele balcanice pur slave, 
popâre de altfel așa de simpatice; de aceea 
nu aflăm la dânsele continuitate, înflorire, 
asigurarea viitorului; ele șovăeso astătjl în- 
oâce și încolo, întoomai cum au șovăit îna- 
nte de venirea osmanilor.

România însă, fără a-se îmbăta ou 
vanitatea gloriei trecute, a prioeput îndată 

să nu fie pomenit în ședința publioă, dâr 
d-1 Maioresou a refusat aoâsta. Milan s’a 
adresat apoi la d-1 Pallavioini, oerend in
tervenția sa, dâr și acesta a răspuns prin- 
tr’un categorio refus.

Biletele de liberă petrecere în 
țeră. In ultimele <jde, prefectura poliției 
BuourescI a liberat peste 200 de bilete de 
liberă petreoere a streinilor în țâră. Bile
tele liberate pănă acum sunt în număr de 
6000. Duminecă espirând terminul acordat, 
poliția a prelungit terminul pănă la sfârși
tul acestei luni, din causă că au rămas 
mulțl străiDl, cari n’au putut să-și procure 
oertificatele dela consulate.

Pentru „Zdew. Din Laibach se anunță, 
că la adunarea de eontrolă de acolo, au fost, 
pedepsiți cu arest mulțime de reserviștl, pen- 
tru-oă-au răspuns cu „zde11 în loc de „hieru la 
apelul nominal.

Necrolog. In Gurahonț a răposat în 
11 Oct. n. medicul cercual Dr. Constantin 
Groza, în etate de 41 ani. Rămășițele de
functului au fost petrecute la odihna eternă 
Dumineoă în 14 Oot. în oimiterul gr. or. 
din Gurahonț.

Coronă de fler și 100,000 corone. 
Fâia ofioială ungară a adus soirea, că ba
ronului Bela Vay, vice-președinte acum di- 
misionat al oamerei magnaților, i-s’a con
ferit din partea Majestății Sale ordinul 
„Corona de fier11. In același timp însă din 
Mișcolț, unde bar. Vay petreoe stabil, se 
sorie, că el a câștigat la lotera de olasă 
100.000 corone.

Dar împărătesc. Majestatea Sa mo- 
narohul nostru a dăruit din oasseta sa pri
vată 200 eorâne comunei bisericescl ro
mâne gr. or. din Secaș peutru repararea 
bisericei dărîmate.

Omor înfiorător, pilele trecute fa
milia cârciumarului din Gavoșdia (comit. 
Caraș-Severin) Davidoviol, a fost omorîtă 
într’un mod cât se pâte de bestial. De ou- 
rând cârciumarul Davidoviol a primit oa 
desdaunare dela o societate de asigurare în 
causă de foc 1200 eorâne și la acești bani 
a rîvnit uoigașul Petru Bumbu, un hoț 
vestit. Uoigașul s’a furișat într’o nopte în 
locuință, unde a omorît pe cârciumărâsa, pe 
o fiică a ei de 11 ani și pe un copilaș de 
7 ani. Toți trei au fost tăiațl în bucăți ou 
cuțitul. Gendarmeriei i-a suooes în cutând 
a pune mâna pe ucigaș, aflând la el și 
suma de 1200 cor.

6. Efect sigur vindecător. Toți aceia, cari 
sufer de nemistuire, lipsă de apetit, seu stomacul 
nu le funcționeză regulat, pot coDta la vindecare si
gură în scurt; timp prin folosirea cunoscutelor 
prafuri seidlitz ale lui Moli. Prețul unei cutii 2 cor. 
Se trimite dilnic prin postă cu rambursă, de far
macistul Moli, liferantul curții din Viena Tuchlau- 
ben 9 In farmaciile din provinciă să se ceră pre
paratul A. Moli, provădut cu marca de contra
venția și subscriere.

problema de-a întemeia un nou popor uni
tar, o nonă națiune, un nou stat capabil 
de-a trăi printre vechile state ale Europei. 
Nu vreau să flatez și niol nu-i nevoiăjseiu 
oă în istoria așa de scurtă a Doului stat, 
petele de umbră n’au lipsit: dela pumnalul 
asasinului politic păuă la prostiile unor 
oorpurl legiuitore; nimio n’a lipsit din ceea 
ce e oomun altor națiuni. Totuși, oe putere 
politică arată deja sufletul poporului dor
mitând încă în stare embrionară, când (îna
inte de 1856) cu totă îndelungata tutelă a 
Rusiei, pregătesce independența de mai 
târdiu și face oa influența rusâsoă să alu
nece de pe dânsul oa apa de pe un părete 
de marmoră. Ce înțelept luorâză cele două 
principate când — în contra hotărîrilor 
convenției din Paris — aleg amândouă pe 
aoelașl președinte (Cuza)l Și apoi după-ce 
țâra s’a reoules și s’a organisat întru cât
va, ce privire uimitor de pătruncjătâre ne 
revelâză chemarea unui prinoipe din casa 
Hohenzollern, ca întemeiător al unei dinastii 
ereditare 1

(Va urma.)

Nou abonament
la

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Octomvrie st. v. 1900

s’a deschis nou abonament, la care 
invităm pe toți amicii și sprijinitorii 
foiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe un. 

an 24 cor6ne; pe ș£se luni 12 eorâne; 
pe trei luni 6 eorâne; pe o lună 2 
eorâne.

Pentru România si străinătate.3

pe un an 40 franci, pe șâse luni 20 
franci, pe trei luni 10 franci, pe o 
lună fr. 3.50

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

A dministrațiunea.

Stări critice.
O plângere generală se aude pretu

tindeni la noi în țâră. Merg rău, forte rău 
atât afacerile ecouomioe, cât și cele co
merciale și industriale. Pretutindeni omenii 
sunt stăpâniți de presimțiri rele și seceta 
lungă diu tâmna aoâsta face, ca speranțele 
la un an viitor îmbelșugat să se nimicâsoă 
deja de pe acum. Aprope în totă țâra nu 
s’au putut face încă sămănăturile de tâmnă, 
bieții economi sunt desperați și se întrâbă 
deja de pe aoum: ce va fi anul viitor?

Paralel ou îngrijirile aoestea merg 
sumedeniă de miserii și neajunsuri de tot 
felul. Dintre toți bietul econom o are mai 
rău. Lipsa de bani îl torturâză, nu-șl pâte 
vinde cu preț niol sămânța la care a mun
cit un an întreg, niol vita grasă sâu dejug, 
nici nimio. Și, Dâmue, cum îl năcăjesc și 
ohinueso esecutorii de dare, îi pun sula ’n 
oâste să plătâseă ori de are sâu ba. Ișl 
vinde dâr cum pâte, pe preț de batjocură, 
bucata și vita din curte, fără a-i rămâne 
ceva câștig pentru traiul greu de peste 
ârnă; el nu e cu nimio profitat, cu nimic 
nu s’a ales din munca sa de peste an, oel 
mult ou datoriile contrase la bănoi, pe oarl 
nu le pote plăti. Pe când astfel micul pro
prietar sufere și tângesoe, esploatatorii lui 
ovreii de tâtă tâpa se îngrașă pe soootâla lui, 
adună bucatele pe preț de nimic și înma- 
gazinându-le, le vând mai târdiu, pâte, cu 
preț îndoit de cum le-au oumpărat.

Firesce, astfel fiind starea economului 
dela sate, ea se resimte dureros în ramu
rile industriei și oomerciului de tot felul. 
Micul industriaș, oa și mioul proprie
tar nu-șl pote desface marfa, oomercianții 
dela orașe stau triști și abătuți în ușile 
prăvăliilor, așteptând ou câsurile pănă să 
le vină vr’un mușteriu, oa să le oumpere 
marfă. Apoi pretutindeni în orașe înoetâză 
sâu deoresce grozav munoa. întreprinderile 
private și mioul capital plasat în ele stag- 
nâză, regresâză ohiar văclând ou ochii, mul
țime de fabrici îșl reduc munoa și afacerile, 
fiind-că nu este căutare.

Nu mai înoape îndoâlă, stările aoeste 
oritice nu pot să duoă la bine, ci tot la 
mai rău. Ajutor și sprijin efeotiv du se 
pâte aștepta înourând, ba în loo de ajutor 
guvernul stă înainte cu pretensiunl bud- 
getare esorbitante, oere decile și sutele de 
miliâne, fără a ținâ sâmă, de unde să le 
plătâseă contribuabilii. Ba îșl permite a faoe 
ohiar lux. Votâză flec! și sute de mii pen
tru ridicarea de statue milenare, împarte 
din greu sume colosale pentru ajutorarea 
și susținerea de teatre unguresol, pentru 
școle poporale de stat și pentru câte și 
mai oâte lucruri și instituțiunl fără de niol 
un folos. Și acâsta o face, oând ohiar șovi- 
niștii maghiari se plâng și se vaetă pe tâte 
tonurile, că clasa proprietarilor mijlooii ma
ghiari mai ales din Ardeal, se află pe mar
ginea peirei, acjl mâne va trebui să cadă 
ou desăvîrșire jertfă a miseriei, ce o bântue.

Situația în China.
Dintre diversele scirl, ce soseso din 

China, mai interesante suDt acelea, oarl 
vorbesc despre turburarea din provinoiile 
sudice ale imperiului. Etă anume, ce i-se 
telegrafâză din Shanghai lui „Morning 
Post“ :

Viceregii din țînutul Jangoe sunt for
țați sâ adune sume mari pentru clădirea 
noului palat împărătesc din Singanfu. Vice
regii sunt siliți a împlini poruncile, fiind-că 
trupele de pe teritoriul lor sunt oomandate 
de generali mandsu, cari sunt în solda prin
cipelui 'luan. La sud sunt două feluri de 
turburărl: In Kvantung mișcarea este con
dusă de amicul reformelor Sunjacen, care 
în primul rând se îndreptâză in contra di
nastiei, pe când răscâla din KvaDgsu e în
dreptată în contra autoritățilorlooale. Nici 
una din aoeste mișcări nu e oondusă de 
ura contra străinilor, ba răscâla din urmă 
provâcă pe streini să sprijinâsoă și ei miș- 
oarea aoâsta.

Este neîndoios, că în întrâga China 
este o mare mișcare îndreptată contra di
nastiei Mandsu.

*

O scire a lui „Daily Telegrah* spune, 
oă în 12 Octomvrie răsoulații antidinastiol 
din Kangjuve au bătut trupele imperiale 
lângă Huiolan. Resculații au ocupat mai 
multe localități, dâr n’au devastat, nici n’au 
jefuit bisericile și casele misiunilor străine. 
Răsoulații declară, oă scopul lor este să 
răstârne dinastia.

♦

Cât de mare esta amărăciunea printre 
răsculațl în contra împăratului și a dinas
tiei, arată o telegramă din „Frankfurter 
Zeitungu, oare spune, oă după un ediot 
împărătesc, un atentator a voit să uoidă pe 
împăratul Kvang Su oând aoesta eraîn dru
mul refugiului.

Din Africa sudică.
O telegramă din Pretoria a agenției 

„Reuter11 spune, că Burgherul distins Van 
Post a primit concesiune de a merge în 
„colonia Oranje11, spre a căuta pe Dewett și 
a-i spune, că nu mai are înțeles să con
tinue lupta. Alțl doi Burgherl vor merge 
tot cu aceeași misiune la Botha.

*

Generalul Buller se va rentdree în An
glia. El a depus comanda peste armata engle- 
să din Natal. Lord Roberts i-a esprimat mul
țumire pentru serviciile prestate cât timp 
a fost sub ordinele lui.

*

O scire telegrafică din Bruxella anunță, 
că călătoria lui Kriiger nu va altera câtuși 
de puțin continuarea răsboiului. Burii vor 
lupta înainte luni, ba ani întregi și răsboiul 
nu se va sfîrși, decât cu stirpirea totală a 
Burilor.

Kriiger va visita Hamburgul și Berlinul. 
In ambe orașele aceste se fac pregătiri 
pentru a primi sărbătoresce pe Kriiger, care 
va călători însoțit de Dr. Leyds.

ULTIME SCIRL
Haga, 16 Octomvrie. Regina 

Wilhelmina a Olandei s’a logodit cu 
ducele Henric de Mecklenburg-S'.hwerin.

Esseg, 16 Octomvrie. In camera, 
comercială a propus consilierul Zaji, 
ca Banul și ministrul de comercitt 
se nu fia salutați la sosirea lor, er 
stăgul unguresc se fia depărtat de 
pe clădirea camerei. Propunerea a 
fost Inse respinsă.

Proprietar: Dr. Aurel fâureșiami. 
Redactor responsabil: Qregoriu $mi<r.

Cancelaria advocațială
a advocatului

e îix Strad.a, Porții Hfy. 86.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu11 
din SBa-așov, 

se pot procura următârele cărți: . 113.60
. 90.05

Scrieri școlare.
Istoria pedagogiei de V. Gr. Bor- 

govan O carte nouă și de mare interes pentru 
toți bărbații de ședlă. Prețul 1 fi. 50 cr. 
(cu posta 1 fl. 60 cr.)

Istoria Biblică pentru folosul sco- 
lelor poporali din diecesa Gherlei. (Cu per
misiunea superiorilor). Tipărită în 1898, 
Partea I (Testamentul veehiG) costă 25 or., 
Ar partea II (Testamentul nou) 20 cr. plus 
câte 3 cr, porto de fiă-care.

Cantul în șcâla poporală de lulm 
Pop, învățător în Năsăud. Teoriă, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentru 
cei ce propun cântările. Prețul 30 cr. (cu 
posta 33 cr.)

Cursul la bursa din ^îena
Din 16 Octomvre n. 1900.

Renta ung. de aur 4% • •
Renta de corone ung. 4°/0.
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 119.50
Impr. căii. fer. ung. înargint. 41/2% 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis, 
Bonuri rurale ungare 4% ....
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii .... 
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin
Renta de argint austr....................
Renta de hârtie austr....................
Renta de aur austr.........................
LosurI din 1860...............................
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 
Acții de-ale Băncei ung. de credit.
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 
Napoleondorî..........................................

Manual catechetic pentru primii ani I Mărci imperiale germane .
școlasticl, ca îndreptar pentru catechețl, 
învățători și părinți, prelucrat de Basdiu 
Bafiu, profesor la seminariul din Blașiu 
Prețul 40 cr. (cu posta 45 cr.)

Gramatica, limbei române, pen
tru școlele inferiore, prelucrată după siste
mul fonetismului modern, de loan Papiu. 
Partea I. Etimologia. Edițiunea II. Prețul 
60 bani.

„învățătură creștinescău seu Catechis- 
mul mare pentru tinerimea greco-cath. 
Edițiunea III. (1898). Cu binecuvântarea 
episcopului de odinioră al Gherlei, loan 
Alexi. Noua edițiune a apărut cu îmbună
tățiri și e tipărită cu ortografia cu semne. 
Conține 284 pag., format 8°, e legată solid 
și costă 80 cr. (cu posta 90 cr.)

98.— 
i. 116.- 
. 90.- 
. 92.— 
. 163.— 
. 138.- 
. 96.95 
. 96.60

114.15
131.50
16.94 

644.—
644.50

19.25 
. . .117.971/,

241.65
96,15
97.20
90.40

London vista....................................
Paris vista..........................................
Rente de corone austr. 4°/0 • • •
Note italiene......................................

Cursul pieței Brașov,

Din 17 Octomvre n. 1900.
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend.

Bancnota rom. Oump. 
Argint român. .Cump. 
Napoleond’orl. Oump. 
Galbeni Cump.
Ruble Rusesc! Oump. 
Mărci germane Oump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5%

19.06
18.80 

■19.20 
11.30

127.—
58.50
10.72

100.—

19.10
18.90
19.27
11.40

x*vxxxxxxxxy •; ©; u u u \ocxxxxxxxy #x

CASEI NAȚIONALE

Tragerea

© , x i 
«8 , 

?' 

© i•w

es'

© . 
V 1 
s I

Q (Museul Național al Românilor din Transilvania).
1 câștig principal în valore de â Cor. 10,000 = 10,000 Cor.

Jb j 1 n 71 71 71 n 71 3,000 = 3,000 71

2 câștiguri 71 77 71 71 71 71 1,000 = 2,000 71

5 n 77 71 71 71 71 71 500 = 2,500 71

10 n 77 71 7? 71 7? 71 200 = 2,000 71

10 T) 71 77 7? n 71 77 100 = 1,000 71

© 20 n W 77 71 71 71 71 75 = 1,500 71

20 n n 77 71 71 71 H 50 = 1,000 71

50 r a 71 71 71 71 71 20 = 1,000 71

100 n n 71 71 71 71 71 10 = 1,000 71

Total 219 câștiguri în valore> de . 25,000 Cor.

® 2

«s X
* v
©

0©
o

Vinuri de Ardeal 0

0

Aducem la cunoscința Ou. public din oraș și jur, că:

Vendarea de vinuri a marelui nostru deposit
IW se continuă în

0
o
©

Pivnița de Ifinuri
— a, nostră proprie
Strada Poeții’

— Cu prețurile ieftine de până acuma. —
l^egoț de Vinuri în en gros.

M. FLEISCHER & C-o.

7

nr. 25.

2
i

101.50

fia sorți se va face isa Săbii», în 
presența unui notar public și unui comisar politic 

irevocabil IPUF* la 20 Octomvre n. c. "^8^
©»»®g U» bilet de loterie 1 coronâo ie®8Q

Bilete de loterie se pot comanda cu mandat postai la

Biroul Asociațiunei în Sibiiu (Nagy-Szeben)
■r Strada. M ® r i â m r.

Pentru România: depcsît general la C. STERIU & C-ie
Bueuresei, Sti*eda lipscani nr. 19.

----- “ -............................ O © 9 ® © O O ® 8 ----------- -- --------- --------x ^xxxxxxxx^^ ^xxxxxxx:\ xx

<K £
0 moșie de 380 jugliere loc comasat, 

împreună co casa de locuit, clădiri pentru economie, situată în 
Teaca (TAe) Comitatul Clujului, în apropiere de drumul ferii,

IW” se arendează smediat, “Wl 
pe mai mulțî ani, eventual se și VÎJSde.

Pe moșie se află 6 isvore bogate de apă.
Informații mai de aprdpe se pot lua dela Domnul

Josef Gross,
maestru de poște în Teaca.

X

(inserfiiim și reclame) 
saant a se adresa subscrise;

Sra casisJ suc-

2 
?
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.GAZETA TRAKSILVAHIEP
Prețul abonamentului este: 

Pentru Austro-Ungaria: 
trei luni . 
șese luni. 
un an

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

&

Prafurile-Seidlitz ale lui Moli 8
Veritabile numai, deeă fiăeare cutia este j»rove«țută e« marea de 

agierare a lui A. Mali șî eu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai ceibicdse la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai difeiite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii înedee. — Prețul unei cutii originale sigilate Cordne 2.— 

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă.

V.

»

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Pe 
Pe
Pe

s

3
6

12

fi. 
fi.
fi.

10
20
40

fr.
fr.
fr.

2
1

fi. -
fi. -

50 cr.

h mwrf® @1 fete Se
Pentru Austro-Ungaria:

an...........................................................
șese luni...........................
trei luni................................................

Pentru România și străinătate: 
............................................. 8 franci.

.4 frânei.
...................................... . 2 franci.
se fac mai ușor și mai repede prin

an . 
șese luni 
trei luni

Pe
Pe
Pe

Abonamentele 
mandate poștale.

Domnii cari se vor abona din nou, se binevoiescă 
a srcie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Admimstrațiunea „Gazetei Transilvaniei44.

M
X
X
X
X

FranzbraBmtwein și a lui
Vnxi+nihBiii decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu
Vurllduiiu llUmdl, plumbul lui A. Mons.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Cordoe 1.S0.

1
f.
A

Săpun de copii a lui Moli.
Cel mai fin săpun de copii și dame fabiicat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a petei, cu deosebire pentru 'opii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Cordne 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provețlută cu marca 
de aperare A. Moli.______________ ________________________________________________

Trimiterea primeipală prin 
Farmacistul A. MOLL,

c. și r. furnisor al curții imperiale Viena, Tuciilaulfen 9
Comande din provinciă se efectueză țlilnic prin rambursă poștală.

La deposite să se căra anumit preparatele proverate cu iscălitura și marca 
de apărare a lui A. lâOLL. /

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Keilemen și engros la / 
D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. _* j

CXXte

V

I

tsai«ărsâ iernii anuiraciu mai mult 
sie odatâ se face scâdemenS, 
(Sa?’1© sresce cu cât publicas'eâs 
se face mai de multe-ori.

Admi istr. „Gazetei Trans. “

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


