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Naclifolger; Anton Oppelik, J. 
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care. Publicări mai dese după 
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Reclame pe pagina a B-a o 
seria 10 or. seu 30 bani.

„Gazeta4 iese în flfi-care fii.
Aboname pentru Anstro-Ungarla: 
Pe un an 12 fl., pe șese luni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Dumlneod 2 fl. pe an.

Pentru România si străinătate:
Pe un an 40 franci, pe ș6oe 
luni 20 fr., po trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 fran ol.

8o prenumâTă la t6te oficiale 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.

• Arămiul perna Brasov
administratiunoa, piața mar®, 
Târgul Inului Nt. 80 etaglu 
I.: pe un an 10 fl., pe șds« 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Un eaemplar 5 cr. v. a. 
s6u 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a so plăti înainte.

Nr. 103. Brașov, Lum-Marțî, 9 (21) Mai

Din surprindere în surprindere.
Brașov, 8 Mai v. 1895

Din surprindere în surprindere. 
Acâsta este caracteristica crisei, ce 
a isbucnit în afacerea Agliardi și 
care ține necurmat în încordare în- 
trega monarchiă și chiar și străi
nătatea.

O mare surprindere a fost fără 
îndoiâlă a doua demisiune a minis
trului de esterne conte Kalnoky și 
primirea ei, noue (fide după ce mo- 
narchuli a refusat dimisiunea dintâi, 
dându-i cea mai eclatantă dovadă de 
deplină încredere.

Mai mare însă' a trebuit să fiă 
surprinderea, când s’a constatat, că 
ca urmaș al contelui Kalnoky a fost 
desemnat fostul trimis estra-ordinar 
la curtea din Bucurescî, contele Age- 
nor Goluchowski.

Căderea lui Kalnoky este con
siderată în afară ca o învingere a 
guvernului unguresc și a. prepondo- 
ranței Ungariei în politica esteribră 
a monarchiei. Așa se înfațișeză lu
crul, Kalnoky se duce, âră Banffy 
rămâne, ergo a învins Banffy.

Cu atât mai mare trebue se fiă 
der în cercurile, cari privesc desfă
șurarea de până acuma a crisei ca 
o învingere a punctului de vedere 
unguresc, mirarea că ca succesor al 
contelui Kalnoky a fost ales un di
plomat, care numai de simpatia Ma
ghiarilor nu se bucură și care pe 
lângă acesta este tot așa de con
servativ ca fostul ministru de es
terne.

Cum se unesc aceste două mo
mente? Activitatea contelui Golu- 
chowski ca șef al legați unei austro- 
ungare din Bucurescî a fost aspru 
criticată în delegațiunea ungară. El 
fu invinuit, că n’a ținut nici o sâma 
de interesele maghiare față cu „agi
tațiunile române“. Numai pentru ca 
să nu creeze dificultăți contelui Kal
noky în raporturile sale cu guver
nul unguresc, s’a retras Goluchowski 
din postul său dela Bucurescî și 
acuma, când intrigei maghiare i-a 
succes de a răsturna pe Kalnoky, — 
care, de astă vară mai ales, mereu a 
fost criticat din partea partidei ma
ghiare guvernamentale și suspiționat, 
că voesce se înfluințeze în sens cle
rical și reacționar asupra politicei 
interiăre a Ungariei, — acuma toc
mai să vină în fruntea oficiului de 
esterne acel diplomat, care dintre 
toți cei în funcțiune este pote cel 
mai puțin agreat de Unguri ?

ConsiderațiunI de feliul acesta, 
au turburat mult și bucuria, căreia 
’i s’a dat un moment partida ma
ghiară dela putere la soirile neaș
teptate sosite (fiilele aceste din Viena. 
Politicii unguri se întrâbă cu îngri
jire, că bre adevărat să fiă, ce <fii- 
cea organul lui Kalnoky, că cu re
tragerea acestuia încă nu s’a înche
iat șirul criselor, cari vor înghiți 
încă și pe alții?

Ei găsesc, că politicii din cer
curile influente vienese nu se gân
desc de loc nici acum a-se împăca cu 
liberalismul guvernului unguresc, ci 
nisuiesc de a slăbi Ungaria și de 

a’șî răsbuna pentru concesiunile, ce 
au fost siliți se i-le tacă pe terenul 
politicei radicale bisericescl.

S’a (fiis și accentuat de repețite 
ori din parte competentă, că causa 
principală pentru care s’a retras 
Kalnoky a fost, că n’a putut admite 
ca conducerea politicei esteribre a 
monarchiei să ’și perdă din puterea 
unitatea și independența ei printr’o 
ingerință directă a Ungurilor. Aceș
tia însă tocmai aceea au voit, ca să 
’și asigure o înfluință stabilă și ho- 
tărîtbre asupra conducerei afacerilor 
esterne ale monarchiei, ca în viitor 
reclamațiunile lor de feliul celor 
făcute în cestiunea română și acum 
în urmă în afacerea Agliardi să 
afle deplină considerare și ascultare.

De mult se lucreză din puterea 
maghiară pentru a dobândi o înflu
ință hotărîtore a politicei lor națio
nale și asupra oficiului de esterne, 
cel mai important din monarchiă, 
său a redobândi măcar acea parte a 
influinței, ce au avut’o, când era An- 
drassy ministru de esterne. De aceea 
s’ar ti așteptat acum să fiă chiămat 
la acel post important un Szogenyi 
ori Kâllay, der li se dă Agenor Go
luchowski, care nu numai că nu e 
Ungur, der mai este încă și așa de 
mult deochiat înaintea publicului 
maghiar, încât acesta numai cu în
credere nu pote privi laviitorea lui 
activitate.

Cine scie der câte surprinderi vor 
mai urma încă de aici încolo și pen
tru unii și pentru alții?

Kalnoky-Goluchowski-Banffy.
Așa-deră Banffy s’a reîntors dela 

Viena cu prolungirea portofoliului 
de ministru-președinte ; Kalnoky, fostul 
ministru de esterne, și-a luat rămas 
bun dela corpul diplomatic, âr con
tele Gohichoivsky și-a ocupat înaltul 
post, la care a fost pus de Maies
tatea , Sa.

Etă, ce a eșit din frământările 
și svârcolirile a două săptămâni de 
cfiile — fără însă a pute garanta ci
ne-va, că crisa s’a resolvat cu desă
vârșire.

Lumea așteptă acum cu multă 
încordare răspunsul, ce-1 va da a<fiî 
Banffy în parlament la interpelațiile 
lui Helfy și Ugron.

*
Foia oficială publică autograful 

prea înalt, prin care Majestatea Sa 
a primit dimisia lui Kalnoky. El e 
de urmatoxul cuprins:

Iubita conte Kalnoky! Speranța, că 
neprimirea dimisiei d-tale înaintate la 2 1. 
c. va asigura Mie și monarchiei rămâ
nerea mai departe în postul d-tale, nu s’a 
realisat, spre regretul meu. Reînoirea rugă- 
rei d-tale privitdre la absolvarea de postul 
de ministru al casei Mele și a afacerilor 
esterne, s’a întâmplat pe desfășurarea de 
ast-fel de motive, pe cari le iau la cunos- 
cință și apreciându-le, Mă simt îndemnat, 
de-a ceda acestei rugărl a d-tale.

Când din nou te încredințez, că voiu 
ține în mulțămitdre amintire serviciile deo
sebite aduse în decursul activității d-tale 
consoie și departe vgcjătore, în semn de 
recunoscință îți dau ordinul St. Stefan în 

diamant, crucea cărui ordin o ai pe basa 
autografului Meu de data 25 Decemvre 
1893.

Dat în Viena, 16 Mai 1895. 
Francisc Josif.

Contele Kalnoky și-a luat adio 
dela personalul ministeriului de es
terne Sâmbătă.

In numele personalului br. Passeti a 
adresat cătră Kalnoky o cuvântare, în care 
a accentuat mândria și bucuria, de care 
sunt cuprinși toți funcționarii acestui mi- 
nisteriu, pe care Kalnoky l’a condus ou 
atâta tact și dibăciă, susținând în tote îm
prejurările vatfia și splendorea monarchiei și 
a casei domnitore. „Suntem mândri — (fi80 
Passeti — că am lucrat sub ast-fel de con
ducător, care a dat esemplu funcționarilor 
săi în patriotismul desinteresat, în devota
mentul față de împăratul și față de patriă 
și în împlinirea conscie și neobosită a da- 
torințelor“.

Contele Kalnoky a răspuns mulțămind 
pentru sprijinul de care s’a împărtășit din 
partea subalternilor săi. El n’a făcut nici o 
declarația politică.

Foile ungurescl spun, că vor
birea lui Pasetti a atins neplăcut 
cercurile politice din Budapesta, în
tru cât el a vorbit numai de împe- 
rat, âr nu și de rege.

*

Dăm acum câte-va voci din 
pressă:

„Fremderiblatt*  (fiice între altele: Con
tele Kalnoky, cumpănind încă odată situa- 
țiunea, a ajuns la convingerea, că împre
jurările, cum s’au desvoltat, nu sunt de na
tură de a-1 face să rămână îu post. Inimi
cițiile ațîțate contra lui în oercurile politice 
au degenerat pănă acolo, încât ținteau 
a restrînge și mărgini sfera oficială a mi
nistrului de esterne și a-1 despoia de stabi
litatea și independența, care este basa esen
țială a încrederei guvernelor străine. In tim
pul din urmă au trebuit ca atacurile îndrep
tate contra posiției ministrului de esterne 
să fiă judecate, ca provenind din ani- 
mositate personală față de el — ceea ce 
a turburat serios încrederea împrumutată, 
necesară între factorii monarchiei. Kalnoky 
a văcfiut deci, că în ast-fel de împrejurări 
rămânerea sa în oficiu n’ar fi durabilă și 
recomandabilă din nici un punct de vedere.

rN. Fr. Presse*  (fiice, că certa era in
curabilă, și fiind-că nu se putea înounjura, 
ca unul dintre miniștri să plece, Cordna 
nu putea să decidă alt-fel. Cordna nu putea 
să facă a-se repeta crisa din Decemvre. 
Resâne de stat mai înalte au pretins, ca 
ministeriul-Banffy să rămână, și fiind-că 
alt-fel nu se putea, Kalnoky a trebuit să 
cadă.

„Neues Wiener Tagblatt*  (fiice, că Eu
ropa a pierdut un eminent muncitor pentru 
politica de pace. Ar fi de dorit, ca urma
șul său să scotă din cașul acesta învăță
tura, că un stat, care face politică esternă 
modernă, și în afacerile sale interne trebue 
să se pună pe base moderne, cari se opun 
intrigelor de stil vechiu.

„Presse“ (fiice: Dimisia lui Kalnoky 
este un eveniment serios și cu mari efecte. 
Jertfa adusă prin căderea lui e mare. Do
rim, ca urmașul lui să nu ia ca moștenire 
cestiunea neresolvată, care a fost basa de- 
misiunei

„ Vaterland*  află mângăere în aceea, 
că nu peste mult cabinetul-Banffy va merge 

pe urmele lui Kalnoky. Nici un ministru, 
de esterne nu va putâ conduce afacerile 
din resortul său cu Banffy.

piarul vienez „Parlamănter*  (fiice ur- 
mătorele: „Numirea oontelui Goluchowsky 
numai plăcută nu le va fi Maghiarilor. Ișl 
aduce orl-cine aminte de desbaterea agi
tată pnvitore la „irredenta*  română din 
Ungaria și la reproșurile oa și când con
tele Goluchowski ar fi protegiat’o, precum 
și la rechiămarea lui din causa acâsta. Con
tele Goluohowski o un nobil polon înoarnat. 
Caracteristic este faptul, că cu ocasiunea 
petrecerei împăratului în Lemberg la es- 
posiția din anul trecut, toți dignitarii de 
naționalitate polonă au apărut îmbrăcațl 
în frac și uniforme oficiale, afară de con
tele Goluchowski, care cu tote că e ca- 
merar și era ambasador, totuși a pășit îna
intea împăratului cu „pasu și „karabela*  
uniformă națională polonă.

țliarul boem „Politik* , vorbind despre 
demisiunea lui Kalnoky, spune, că Ma
ghiarii în el au vădut tot-deuna pe cel mai 
mare dușman al politicei lor naționale, 
însă forte se înșâlă dăcă cred, că au ra
portat o învingere prin retragerea bărba
tului de stat probat; din contră ei s’au fă- 
out mai mult ca ori când imposibili față 
cu „Ballhaus“-ul. Conflictul compromițător, 
care s’a produs în mod atât de ușuratec și 
brutal, a nimicit si cel din urmă rest al 
legendei despre instinctul deosebit diplo
matic al politicienilor maghiari, și a do
vedit, că în interesul statului aceștia trebue 
ținuți în frâu, fiind ei iugâmfațl și neavend 
nici o judecată seriosă.

Cumcă cercurile competente încă sunt 
de acestă părere, o dovedesce evident și 
căutarea după urmașul lui Kalnoky. Deoă 
esistă în corpul diplomatic al monarchiei 
vr o personalitate, care nu pote suferi șovi
nismul maghiar, atunci aceea este contele 
Goluchowski, care astădl este între cei 
d întâi candidați pentru postul unui minis
tru de esterne; el, care înainte cu un an 
s a retras dela Bucurescî, singur numai ca 
să nu îngreuneze prin rămânerea lui po
siția contelui Kalnoky față cu Maghiarii, 
el, care a fost gata a-șl părăsi cariera, când 
a fost vorba de a aduce ingânfărilor maghiare 
jertfă de ambițiune și de convingeri.

piarul german „Național-Zeitung*  re
gretă repășirea lui Kalnoky. Amintesce, 
cum tatăl noului ministru de esterne, fos
tul ministru austriac și guvernor al Gali- 
ției, conte Goluohowski, îșl pusese ca de- 
visă polonisarea totală a Galiției. Eiiul său 
însă aparține acelor Poloni, cari doreso o 
împăcare cu Rusia. Părerile sale, ce le are 
față cu Germania și Italia, se vor mani
festa în decursul timpului.

„Vosische Zeitung*  scrie următorele: 
Contele Goluohowski este diplomat apt 
de-a umplâ posturi mai neînsămnate. E 
strict conservativ și încarnat catolic. Sunt 
motive pentru cari nu putem saluta nu
mirea lui cu mulțămire, și chiar în statele 
triplei alianțe e privită numirea lui cu di
ferite simțăminte.' Noi stăm față cu noul 
ministru într’o neutralitate binevoitore, ce 
micșorâză neîncrederea în el.

„ Oservatore Romano*  (fiice, că pe Kal
noky l’a ajuns aceeași sbrte, ca și pe Taafie. 
Bărbaților de stat austriaol nu le este per
mis de-a încheia opere. Urmașul lui Kal
noky este un Polon, oare e bun catolic și 
cu bun renume diplomatic.

Să vedem acum, ce părere are press 
a 
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francesă despre evenimentele politice din 
Austria:

„Soleilu constată, că repășirea lui 
Kalnoky a produs o mare mișcare în in
triga pressă europână. Contele Golachow- 
ski de sigur va continua politica anteceso
rului său.

„Siecleu cjio0) Maghiarii de sigur 
se buoură pentru repășirea lui Kalnoky; ar 
fi însă de dorit, ca preponderanța Ungariei 
să nu se manifeste și mai mult, de-6rece pa
cea europână n’ar câștiga nimic prin 
acâsta.

„Figaro'Â doresoe deplin succes con
telui Goluchowshi.

„Gaulois11 asigură, că numirea lui 
Goluchowski e salutată cu simpatii în 
Franci a.

„La Paix*  e de părere, că pacea eu
ropână ar fi serios amenințată, dâcă poli
tica esternă a Austro-Ungariei ar fi con
dusă de un ministru, care s’ar lăsa influin- 
țat numai de inspirațiunl curat maghiare.

„Figaro*  vorbesce fârte simpatic des
pre noul ministru de esterne și constată, 
că contele Kalnoky a lăsat drept moștenire 
contelui Goluchowski raporturile cele mai 
mulțămitâre și mai prietinesol între Franoia 
și Austro-Ungaria.

Țiarul rusesc „Petersburgskija Vjedo- 
mosti*  4i°e, Kalnoky a oădut jertfă con
vingerilor sale. El e bărbat ou mari apti
tudini, și s’a priceput, să slăbâscă posiția 
Rusiei în Peninsula balcanică, însă totuși 
a susținut bune raporturi cu diplomația 
rusâscă.

„Novosii*  vede în căderea lui Kal
noky învingerea naționalismului maghiar, 
oe tinde, oa Ungaria să se rupă de cătră 
Austria, oa Norvegia de oătră Svedia. Foia 
rusâscă regretă repășirea lui Kalnoky.

*
Contele Agenor Goluclwivszlci, 

noul ministru de esterne, a depus 
alaltăieri jurământul în manile Ma- 
jestății Sale, asistând camerarul su
prem contele Trautmannsdorff și 
ministrul comun de finance Benia
min Kallay. Jurământul l’a cetit șe
ful de secția Pasetti. După depu
nerea jurământului, Goluchowszki a 
fost primit în audiență de cătră Ma- 
jestatea Sa.

O telegramă din Cracovia spune, 
că la început Țarul nu voia se credă, 
că Goluchwszki este numit urmașul 
lui Kalnoky De alt-fel la curtea ru- 
sescă se crede, că noul ministru de 
esterne nu va râmânâ mult timp în 
postul acesta.

„Din Brașov'1.
In 18 Aprilie a. o., în congregațiunea 

estraordinară, ținută în Brașov, Românii 
din acest oomitat au luat posițiă demnă și 
energică față cu politica cabinetului Banff.y. 
Despre acest fapt foia „acreditată44 din 
Sibiiu n’a soiut să spună nici măcar 
un cuvânt, l’a ignorat total, precum a ig
norat și isprăvile făcute de „tribuniștl44 și 
„uetribuniștl44 la congregația ultimă din 
Sibiiu.

Nici raportorii de aici ai „Tribunei44 
nu s’au aflat îndemnați să-i comunice fap
tul măcar cu două cuvinte, căci ar fi fost 
siliți să constate o faptă solidară și româ- 
nâscă, și aoâsta nu oorăspunde cu ținta lor, 
care este, cum vedem, de-a introduce și 
între Românii brașoveni păcătosele certe 
și intrigi, ce bântuie așa de mult localitățile, 
pe unde s’arată isprăvile așa dise „tri- 
buniste44.

In schimb însă, acei voinicoșl rapor
tori strigă în numărul ultim de Duminecă 
al „Tribunei44, sub obicinuita marcă „din 
Brașov14, oă la oongregația ordinară de Joi 
16 Mai c. au fost de față numai vre-o 
3_4 membri români (din 16 câți sunt ou 
toții) și că, horribile dictu, a lipsit și pro
prietarul „Gazetei44, de care de mult nu 
mai pot încăpâ.

Ba ei au descoperit acum, că acest 
domn este și președintele clubului român 
electoral de aici. Lucru mare să se vor- 
bâscă odată în „Tribuna44 de un „club na
țional41, când pentru ea nu esistă decât 

oonventiculele mereu preamărite sub nu
mirea de „tribuniste", pe oarl nu le scie 
nimenea și cari se manifestă numai prin 
corespondențe, foiletâne și articull veninoși, 
cărora li-se dă loc fără esitare în cjiarul 
„acreditat14.

Der deși li-o fi venit cu greu, au 
trebuit de astă-dată să descopere acâstă 
calitate la proprietarul „Gazetei44, ou tote 
oă nu de mult îl plângeau, că este singur 
și părăsit de totă lumea; au trebuit să o 
descopere, ca să potă dice: âtă cum lucrâză 
acest „gureș44 la el acasă; „acum a fost 
provocat de alții, cari nu sunt membri, ca 
să convâce o conferență a membrilor, ca 
să se sfătuâscă âmenii, pentru ca să se în
treprindă o luptă energică și demnă. D-l 
Mureșianu n’a oonvooat pe nimeni și nu 
s’a dus nici densul44 (la congregația).

Câte cuvinte atâtea neadevăruri. Su
flet de om n’a fost la d. Mureșianu, ca să-i 
facă acea cerere ori provocare și nici că 
era lipsă de așa oeva, fiind-că de astă-dată 
nu erau puse la ordinea clilei, decât numai 
afaceri administrative de a doua mână, 
D-sa a fost împiedecat de a lua parte la 
ședință, der dâcă s’ar fi ivit necesitatea, 
„ca să se sfătuâscă omenii44 mai înainte, de 
sigur, că i-ar fi satisfăcut, cum i-a satisfă
cut în tot-dâuna și fără de a fi provocat.

Tot așa de neadevărate și tendențiose 
sunt și celelalte afirmări ale corespondenței 
cu privire la convooarea comitetului clu
bului etc. etc.

Din totă corespondența „Tribunei44 se 
vede prea bătător la ochi, că scopul i a 
fost de a răspunde ârășl ou invective per
sonale la articulii noștri ultimi principiarl, 
soriși în interesul causei nâstre și ai parti
dului nostru.

Der apucăturile aceste s’au înveohit. 
Cu d’aldastea astăc}! nu mai pote fi înșelată 
opinia publică.

Instalarea noului Metropolit
Consistorul archidiecesan din 

Blașiu a dat cătră întreg clerul Ar- 
chidiecesei următorul cercular:

Onorate în Christos Frate !
In legătură ou cerculara nostră de 

dto 23 Aprilie a. o. Nr. 1515 aducem la cu- 
nosoința Clerului și poporului archidiece
san, cumcă Preasânțitul nostru Archiepis- 
cop și Metropolit Dr. Victor Mihalyi de 
Apșa va sosi, ou ajutorul lui Dumnedeu, la 
Blașiu în 25 Maiă n. a. o. după amâdl ou 
trenul, care întră în gara de aci la 2 ore 
35 minute p. m.

Introducerea în scaunul archiepisco- 
pesc și metropolitan se va face Duminecă 
în 26 Maiu n. a. o. In 27 Maiu n. a. o. se 
va țină Consistor plenar, la oare pe lângă 
assesorii din gremiu sunt invitați prin 
acesta toți cei îndreptățiți, și anume: Prea- 
onoratul Vicariu al Făgărașului și toți Prea- 
onorații Protopopi actuali și onorari ai Ar- 
ohidieoesei.

Blașiu din ședința consistorială ținută 
în 18 Maiu 1895.

Ion M. Moldovan, m. p. 
Vicar Capitular.

*
Despre programul festivităților 

neoficiose la întronisarea Preasfinți- 
tului Metropolit, „Unirea44 din Blașiu 
aduce următârele amenunte:

Program:
A) Sâmbătă în 25 Maiu, cțiua sosirii Prea- 

sfințitului Mitropolit.
I. La gara Vințului de jos, unde P. 

S. Sa întră pe teritoriul archidieoesei, va 
fi salutat de protopopul Sebeșului cu preoții 
și poporul, oe se va aduna. La gara Alba- 
Iuliei de protopopul Albei-Iulie. La gara 
Teiuș de protopopul Aiudului. Asemenea 
la gările următâre de preoții respeotivl și 
de popor.

II. Cu trenul dela 12 âre vor merge 
din Blașiu oât mai mulțl pănă la Teiuș 
spre întâmpinarea P. S. Sale. In numele 
acestora va fi salutat de Dr. Augustin 
Bunea.

III. In Blașiu publicul, care va lua 
parte la primirea Preasfinției Sale, va for
ma spalier de două laturi începând dela 

porta castelului mitropolitan prin piață 
pănă la biserica catedrală, și de aici pe 
strada tipografiei și pe lângă promenadă în 
direcțiunea drumului, ce duce la gară, în 
ordinea următâre:

Mai aprâpe de gară se vor posta în 
ordine loouitorii din Blașiu și jur, ce vor 
fi de față, apoi tinerimea gimnasială, tine
rimea preparandială și tinerimea normală, 
după aoeea teologii din seminariul arohi- 
dieoesan, și apoi fetițele din școla și inter
natul Vancean. Fiă-care participant va 
ave în mână ram verde. De păstrarea or- 
dinei vor griji o secțiune a oomisiunii aran- 
giatore, profesorii dela institutele de învă
țământ și reuniunea pompierilor. La gară
I. P. S. Sa va fi salutat de directorul 
Georgiu Muntean.

Publicul va sta în ordine, pănă oe va 
treoe Preasfinția Sa. Acea parte, pe lângă 
care a trecut, va însoți apoi erășl în or
dine pe Preasfinția Sa pănă la castel. Pe 
stradele, ce le va perourge P. S. Sa, lo
cuitorii vor fi rugați a-șl înfrumseța casele 
cu verdâță și a pavoasa ferestrile, pe cât va 
fi posibil.

IV. Pe drumul dela gară pănă la cas
telul mitropolitan vor fi 2 arcuri de triumf 
și pe lângă aceea va fi deoorată intrarea 
în catedrală și în castel. La arcul dintâiu, 
decorat cu flamurele reuniunii „Concordia44 
și a Pompierilor, va fi salutat P. S. Sa în 
numele opidului de representantele opidan. 
La arcul al doilea o fetiță din internatul 
Vancean, îmbrăcată în alb, în numele tine
rimii va presents P. S. Sale un buchet de 
flori naturale. Eră în biserica catedrală dru
mul dela ușe pănă la altar va fi presărat 
cu flori. Tronul mitropolitan va fi frumos 
decorat cu flori de elevele internatului Van
cean de fefițe.

V. Pănă când Preasfinția Sa va per- 
curge drumul dela gară pănă la castel, în 
conținu vor suna trâsourile, cari vor fi 
așecjate în oapătul opidului de cătră vii.

VI. Sâra la 7 âre va fi conduct de 
100—200 torța purtate de individ! din di
versele branșe ale societății. Conductul va 
porni, însoțit de sunetul musicii, din capă
tul stradei celei lungi de cătră satul Blașiu, 
va percurge strada cea lungă, strada tipo
grafiei și piața pe dinaintea bisericei ca
tedrale pănă la castelul metropolitan. In 
drumul acesta va fi potrivit a faoe ovațiunl 
clerului alegător, Maiestății Sale împăra
tului și regelui Apostolic Francisc Iosif I 
și Sfinției Sale Papa Leo XIII, In curtea 
castelului mitropolitan purtătorii torțelor 
vor forma un semicerc, în mijlocul căruia 
va fi tribuna, de pe oare, după ce se va 
arăta P. S. Sa Mitropolitul, va vorbi mai 
întâiu profesorul gimnasial Aron Deao, ca 
membru al oierului, și apoi Dr. Alexandra 
Pop medio archidiecesan, ca membru laic.

înainte de vorbiri va cânta corul pro
fesorului Iacob Mureșianu, care se va.posta 
de-a drâpta Prea Sfinției Sale, „Tu, ce verși 
din cer lumină14.

După vorbiri același cor va cânta im
nul oeasional compus în onorea P. S. Sale 
de profesorul Iacob Mureșianu.

Finindu-se cântările corului, conduc
tul în ordine se va reîntorce pănă în mij
locul pieței, unde se vor stinge torțele sub 
sunetele musicei.

De susținerea ordinii se va îngriji 
seoțiunea comisiunei alese pentru aranjarea 
oonductnlui.

VII. Ou o jumătate oră înainte de 
pornirea conductului toți loouitorii Blașului 
vor fi rugați ași ilumina casele, âră ilumi
narea va ține pănă se va sfîrși conductul. 
B) Duminecă în 26 Maiu, diua întronisării

P. S. Sale.
I. Diminâța la 5 ore musica va cânta 

reveille pe stradele opidului.
II. La 8 ori 9 bre publicul present 

ârășl va forma spalier dela castelul mitro
politan pănă la biserica catedrală, atât 
când va merge P. S. Sa la biserică în pro
cesiune, cât și când va ieși. In amândouă 
rândurile publicul va însoți pe Preasfinția 
Sa cu ovațiunile sale.

III. Când Preasfinția Sa va îmbrăca 
paliul mitropolitan, vor suna trasourile în 
mijlocul pieței, și toc asemenea oând va 
întră și va ieși din biserică.

IV. Sâra la 8 bre concert sub condu
cerea profesorului Iacob Mureșianu în sala 
de gimnastică. După ooneerturmâză petre
cere cu dans.

V. Spre orientarea publicului membrii 
secțiunii primirii ospeților vor purta insemn 
azur la bumb, membrii seoțiunii pentru 
aranjarea conductului insemn roșu, âră ai 
secțiunii pentru aranjarea concertului insemn 
alb.

VI. Pentru raportorii pressei s’a aran
jat un local în edificiul seminariului cleri
cal, unde va fi și un birou de infurma- 
țiunl pentru raportori.

Pănă aci programul. Nu se conoede 
a-se face nici o abatere dela programul 
acesta fără de învoirea comitetului aranjator. 
In dilele următore în seminariul clerioal ar- 
ohidiecesan în onorea P. S. Sale va fi șe
dință festivă, în internatul Vancean de 
băețl serată musicală declamatorică, âră în 
internatul Vancean de fetițe primire festivă 
a P. S. Sale.

Suntem informați, că în diua întroni
sării I. P. S. Sa va da un prând cam de 
600 tacâmuri.

Modul participării oapitulului la pri
mirea oficiâsă îl va determina capitulai, 
âră programul festivităților oficiâse îl va 
statori Preasfinția Sa.

Autonomia croată și guvernul ungar.

Conform pactului îuoheiat între Un
garia și Croația, cestiunile privitâre la cult 
și instrucțiune se țin de competența guver
nului croat, le resolvă respectivul șef de 
secțiă al guvernului croat și ingerința mi
nistrului de culte ungar nu se estinde și 
asupra Croației. Cu tote acestea însă gu
vernul ungar se amestecă mai ales în 
numirea demnitarilor înalțl bisericesol. 
Astfel lui i-a succes să tragăneze ani 
de d-le numirea archiepiscopului din Agram. 
In fine la insistența Curiei romane guver
nul ungar fu silit a ceda și a numi ca ar- 
chiepiscop pe episcopul din Zengg, Dr. 
Posilovici, cunoscut ca adevărat Croat.

La banohetul festiv, dat în onorea nou 
numitului archiepiscop, acesta d'se apriat 
în răspunsul său cătră șeful de secțiune 
croat pentru cult și instrucțiune, că a fost 
numit singur și numai ca candidatul Banului 
Croației și al guvernului țerei croate. Prin 
acâsta Posilovici aocentuâ esclusiva inge
rință legală a guvernului croat asupra um- 
plerei scaunelor episcopescl în Croația și 
Slavonia și respinse influința guvernului 
ungar la aceste numiri.

Totuși guvernul ungar folosesce pu
terea sa faptică în scopul unei astfel de 
ingerințe ilegale, prin care d. e. diecesa 
Zengg, vacantă prin numirea lui Posilovici, 
încă și astădl e fără cap. țlilele trecute 
ministrul de culte ungar Wfassics enunciâ 
în camera deputaților ungari, că îșl eser- 
cită influința s’a, di°®ad, că în înțelegere 
cu guvernul croat va întreprinde cele de 
lipsă pentru oouparea soaunului episcopesc 
din Zengg.

Țiarul croat „Obzor*  e forte indignat 
asupra ilegalității unei astfel de procederl, 
deore-ce Croația — după cum s’a recuos- 
out apriat acâsta, în 1866, din partea lui 
Deak, Csengery, Andrâssy etc. — nu for- 
mâză nici decum un organism de stat co
mun cu Ungaria, ci un oorp de stat 
deosebit, deci are dreptul de a-șl conduce 
afacerile sale în mod de sine stătător, fără 
ingerința guvernului ungar. Insă, durere, 
guvernul croat aotual, preoum și partida, 
pe care acela se radimă, nu au voința și 
puterea de-a păși contra a astfel de influ- 
ințe ilegale.

scimiE oslo.
9

8 (20) Mai.

Introducerea căsetoriei civile. In mi
nisterial unguresc de justițiă să lucrâză cu 
mare zor la pregătirile pentru intrarea în 
vigore a legei despre căsătoria civilă. Ter- 
minul întrărei în vigâre a acestei legi s’a 
fixat pe diua de 8 Octomvre.

—o—
Retragerea patriarchului Braukovici. 

„Budapesti Hirlap“ este informat, oă patri- 
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archul sârbesc George Brankovici se va re
trage din post în cel mai scurt timp. Cău
șele nu se soiu încă.

—o—
Alegerea dela Zolyom. In 18 Maia n. 

8’a făcut alegere de deputat în cercul elec
toral Zolyom. Au fost doi candidați: Mihail 
Zsilinszky secretar de stat, și Andreiu 
Marszovszky candidat al partidei poporale. 
Și la acâstă alegere, ca și la oea din 
Neutra, oandidatul guvernului a reușit nu
mai în urma presiunilor și corupțiunilor 
mari. S’a reouirat și aici milițiă, cu ajutorul 
oăreia alegatorii partidei poporale au fost 
reținuți mare parte dela votare, închicjen- 
■du-li-se stradele și intrările la urnă. S’au 
întâmplat mai multe bătăi și arestări.

— o —
0 ordinaținne a ministrului de res- 

bel. Ministrul de resbel comun a dat în 5 
1. c. sub Nr. 2094 o ordinațiune cătră tote 
comandele militare ale armatei comune, ca 
aceste, în corespondențele lor cu organele 
administrative ungare de stat seu comunale, 
să se țină strict de numirile ofioiale indi
cate în „Helysâgnâvtâr11 și asemenea să 
folosâscă și titulaturile personelor oficiose, 
cum aoeste se presoriu in „Magyarorszăg 
tiszti zim-âs n6vtârau. — Departe mer
gem !

—o—
Campania dei explorări miniere, pe 

care o va începe ministrul român al dome
niilor, se va mărgini anul aoesta numai la 
regiunea Dobrogei și la partea muntosă 
.din județele Râmnicu-Sărat, Buzău și Dâm- 
bovița. Pănă acum s’a hotărît, în mod de
finitiv, ca d-1 inginer Pasou să facă explo
rări în Dobrogea, âr d-1 inginer Mircea în 
județul R.-Sărat. D-1 inginer Alimăneșteanu 
va merge în județul Dâmbovița ori în ju
dețul Buzău.

—o—
Dela oficinl postai din loc suntem 

rugați a face atențl pe public, în deosebi 
pe domnii eomercianțl, oă mandatele poș
tale, dâcă sunt mai multe la număr, să le 
predea la oficiu înainte de orele ll’/j a. m. 
și de drele 4’/2 p. m , spre ușurarea servi
ciului, ca să nu se aglomereze în momen
tul din urmă mandatele și astfel particularii ce 
vin cu câte un mandat înainte de încheie
rea primirei la 12 a. m. și 5 ore p. m. să 
rămână îndărăt.

— o —
Un orologiu de dame cu lanț de aur 

și cu o medaliă s’a perdut erl după prând 
în brădetul din jos de „Banca teologilor®. 
Orologiul era de-asemenea de aur și avea 
un monogram de două litere. Onestul află
tor este rugat a-se insinua la administrația 
cjiarului noBtru, având de-a primi o bună 
remunerațiă.

— o—
Invitare la petrecerea de vară, ce o va 

^rangia Reuniunea pompierilor voluntari din 
Selisce\& înălțarea Domnului, 11 (23) MaiQ 
a. c. in locul numit „Mailat®. In cas de 
timp nefavorabil petrecerea se va ține în 
sala cea mare a scâlei gr. or. din loc. Invi
tări speciale nu se fac, astfel ori ce bine
voitor al reuniunei .v- se privdscă prin acesta 
de invitat. Venitul curat este destinat pen
tru fondul reuniunei. Ofertele marinimose 
se vor chita pe calea publică. — ComifeinZ 
arangiator.

Coresp. „Gaz. Trans.“
Marienbad, 18 Mai 1895.

Știm, d-le Redactor! Mi-am fost pro
pus să-ți scriu ceva de aici. Pănă acum 
însă am vădut forte puțin. Când am sosit, 
MercurI, la orele 10 dim., dela gară pănă 
în oraș am fost petrecuțl de o ploicică bu- 
nișoră, care de altmintrelea, la băi, înce
puse de diminâța.

A urmat apoi frig și alaltăieri și ieri 
a nins preste cpj aȘa nisce mielușei, âr adi 
•diminâță ne-am tredit cu o zăpadă de o 
urmă și jumătate. Ninsores, care a început 
aseră la 4° căldură, continuă și când scriu 
șirurile aoestea, ârele 12. Temperatura 0, 
crengile pomilor se rump de sarcina ză
pezii. Trebue, că a nins și împrejur. Poșta 
dela Teplitz 
2 ore.

a întârcjiat din causa asta

Iți poți închipui, cum trebue să fi 
adjustat pentru băile acestea. Echipament 
complet de ârnă. La sfatul unor amici lua
sem de acasă și haine de ârnă, pentru oare 
faptă, nevastă-mea, ce mă aștepta în Viena, 
mă mustrase cum se cade. Am tăcut. Sciam 
că are să vie altă zodiă. Timpul m’a răs- 
bunat prea dureros. Astăzi a trebuit să 
reolam hainele, cari mai rămăseseră în 
Viena.

însemn cu plăcere, oă aici avem un 
medio român, Dr. Calinciuc. bucovinen de 
origine, bărbat inteligent, ou esperiență, 
consciențios și forte simpatic. Românii, 
cari cercetâză băile, ar fi păcat să consulte 
un medic străin.

Pănă astăcjl, cam 1200 ospețl. Români 
am vădut pe archimandritul Oiupercoviol 
din Bucovina și o familiă din Piatra, Ro
mânia. Salutare frățâscă. Nicu.

Foc mare.
Betlean, (S.-Dobeca). 18 Maiîî n. 1895.

On. Redacțiune! Erl la 11 ore a. m. 
a isbucnit un foc mare în comuna Ciceu- 
Cristur, care potențiat de un vent strașnic, 
a prefăcut in cenușă 47 case cu tote clădirile 
economice, bucate, nutreț, cu un cuvânt tot, 
în timp oam de 4 — 5 ore.

Familiile nenorooite au rămas în 
câmp numai cu ce au fost pe ele.

Au ars între altele: Biserioa, școla și 
casa parochială română, cari din norocire 
sunt asigurate la societatea „Transilvania“. 
A ars apoi la primarul comunal și la cura
torul bisericeso și încă la mai mulțl eco
nomi, dintre oarl încă sunt vre-o 6—8 inși 
asigurați la „Transilvania® încă ou câțl-va 
ani înainte, spre norocirea lor. Din causa 
vântului groznio, focul nu s’a putut loca
lise. Totuși au ajutat forte mult pompierii 
de aid și din Deșiu, cari au alergat la 
fața locului cu instrumentele de stingere, 
așa că de nu erau aceștia, întrâgă oomu- 
na ar fi ars.

Omenii rămași de foc stau plân
gând cu copiii și famiile lor sub cerul li
ber, desperați, așteptând ajutorul și grația 
îndurătorilor creștini. Deci, onorat public, 
ajutor! ajutor! acestor nenorociți!!

Simeon Moldovan, 
înv. în pensiune.

Năsfind, în Mai 1895.
Onorată Redacțiune! Pe motivul echi

tății rog, ca să bine-voițl a publica în nu
mărul proxim al „Gazetei Transilvaniei 
următârea întâmpinare, oare dator mă 
simț a-o face față de corespondența ano
nimă din distriotul Năsăudului publicată în 
N-rii 55 și 56 ai „Gazetei Transilvaniei 
din anul curent.

In acea corespondență, ț’nută îu to
nul cel mai pătimaș și nedecent, se des- 
vălesoe în totă golătatea sa netoleranța 
și esolusivismul corespondentului ori cores
pondenților tupilațl sub masca anonimității 
— față de toți „țăranii11 în general*)  Și 
ca motive pentru atâta animositate se caută 
a-se produce și presenta pensionarea pro
fesorului Octaviu Barițiu și căușele mele 
cu privire la decenal și cuartir, punându-se 
cu tendință tote eceste chestii într’o lu
mină falsă, ce ușor pote să ducă pe ceti
tori în o credință greșită.

*) Așa se numesc tbte ținuturile din 
patrie afară de district.

Cu tote că tonul și forma, în care se 
presentă acea corespondență, dovedesc în 
sine o patimă răutăciosă și o ură pentru 
tot, ce e negrănițer — și ușor ar pute să 
dispenseze pe ori-oe om de bună cresoere 
de a sta de vorbă ou plăsmuitorul ori plăs- 
muitorii acelei corespondențe—.totuși, având 
în vedere principiul de a nu lăsa, ca prin 
atari informații neconsoiențiose și răută- 
ciose publicul să fie dus în rătăcire, mă 
simt îndemnat de a face, față de cele sus
ținute acolo, următârele reflecsiunl și con
statări :

*) Cu numele de „țărani'1 le place la 
mulțl omeni de aci a porecli pe toți Ro
mânii, ce nu sunt de proveniență grăni- 
țerâscă. — Autorul.

I Cu privire la chestia de „grănițerl“ 
și „țărani®, Odiul și tendința separatistică, 
ce transpiră din aoea corespondență față 
de „țărani®, este, ce e drept, o bdlă mai 
vechiă în acest ținut, și pătimesce și a<jl 
de ea un grup de omeni, cărora le place 
a-se numi pe sine „vechi grănițerlf cu tâte 
că nici unul din ei n’a purtat nici un mi
nut arma în regimentul grănițereso, fără 
singura lor vredniciă grănițerâscă le este, 
că sunt desoendențl de-ai grănițerilor.

In oohii acestui grup de omeni, a cărui 
plăsmuire va fi de sigur și corespondența 
din cestiune, sunt un ghimpe toți Românii 
din afară, cari îmbracă pe aoi vre-un oficiu, 
fiă în legătură cu fondurile, fiă afară de 
acâstă legătură.

Se caută pe tote căile a li-se amărî 
traiul aci, fiind în tot chipul șicanați, sus- 
piționațl și denunoiațl chiar, ba ce e și 
mai mult, ospitalitatea acestui grup de 
omeni merge pănă aoolo, încât nu se sfieso 
a-le spune în față di de di, că trăesc din 
milă grănițerâsoă.

Acâstă netoleranța a fost pusă în 
praotioă aprope față de toți, câți au venit 
aci din „țâră®, începând dela căpitanul su
prem Al. Bohățel, pănă la cel din urmă 
oanoelist.

Dâr acâstă tractare mașteră, mai 
ales din partea acestui grup, n’a simțit’o 
nimeni mai mult, decât omenii, cori au 
fost angajați aci în serviciul fondului, toți 
dmenl absoluțl și ou cariere, cari dela 1863/, 
au fost înadins chiămațl aci, pentru ca să 
scotă pe grănițerl, cari în butul tuturor 
instituțiunilor lor de cultură, ajunsese cu 
deschiderea gimnasiului în impasul, că nu 
aveau omeni de ai lor, pe cari să-i aplice 
profesori la gimnasiu.

Dovadă la tote aceste e venirea și 
depărtarea de aci alui I. Papiu, Marciau, 
Sâcuia, Ciorceriu, Sârb, Nic. Pop, dr. Ma
ier etc., cari cu toții, după un servițiu 
de câțl-va ani, prestat la gimnasiul de aoi, 
au trebuit să se re’ntdrcă cu o tristă espe
riență, față de ospitalitatea, oe au întâm
pinat aci din partea mai multora.

Netoleranța acesta o simțiam pănă 
aci numai noi de aci, și cei ce mai veniau 
în atingere cu acest grup de omeni, pu
blice însă nu s’a ventilat încât sciu eu pănă 
acuma și nu s’a presentat în totă golăta
tea sa, ca și cum se vede în coresponden
ța anonimă din N-ril 55 și 56 ai „Gazetei11. 
Se vede, că sortea a adus ou sine, ca toc
mai acest grup netolerant să se dea pe 
sine de gol și însu-șl sâ denunțe la lume 
esolusivismul, oe oultivă, și acâsta dintr’un 
odiu personal nejustificat, ce-1 are față de 
cei doi membri ai colegiului profesoral, 
ce nu sunt de proveniență grănițerâscă.

Cum-că bine a fost, ca să sa dea la 
publicitate acâstă netoleranță față de Ro
mânii din afară, față de „țărani11, — nu 
vrâu să o discutez aci. Binevoâscă acel 
grup de „grănițerl vechi® a oumpăni bine 
numai un lucru: sciu dumnea-lor destul de 
bine, cum-că mai ales pe timpul absolutis
mului și de atunci înooce cea mai mare parte 
de tineri de ai lor au trăit și trăesc parte 
în „țâră11*),  parte dincolo în România. 
Aceia se bucură de sigur acolo de o ospitalitate 
mai bună, deoât aceea, de oare ne bucu
răm noi 2—3 inși, cari trăim aoi, după cum 
se vede acâsta chiar și din corespondența 
din cestiune. Ce-ar dice acum d-lor, dâcă 
pe-asta cale s’ar deschide ochii Românilor 
dela „țâră® cum se tractâză aoi ou „țăra
nii® și-ar aplica și ei același tractament 
față de omenii de aci împrăsoiațl prin țâră, 
ori dâcă regatul României într’o bună di- 
minâță ar veni și ar da afară peste fron
tiere pe toți fii de grănițerl, cari de bună 
voiă au emigrat acolo și prin muncă cinstită au 
ajuns a-șl elupta în aceea țâră posițil res
pectabile, fără de a li-se face continue im
putări, oa și nouă, că trăesc din mila ori 
grația cui-va?..

Și trebue să se scie aceea, că cea 
mai mare parte din tinerimea grănițeresoă, 
crescută la șcâlele elementare, preparandia 
și gimnasiul din Năsăud de pe la anii 50 
și până astădl trăesce afară de teritorul 

grănițereso, unde a ajuns la stări frumâse, 
fără oa cine-va să le fi făcut imputare, 
pentru-că sunt grănițerl. Fiă-oine soie, că 
mai ales pe timpul absolutismului „țâra“ a 
fost inundată de dascăli și „beamteri11 din 
graniță, și cutez a afirma, pe basă de oa- 
surl concrete, că n’au întâmpinat o trac
tare, ca și oare ni-se aplică din partea 
acelui grup „vechiu grănițereso11, chiar du
pă dovedirea corespondenței sus citate, 
nouă cestor 2—3 negrănițerl, cari trăim 
aoi pe basa de muncă onestă și am ajuns 
aoi numai pentru-că aveau trebuință de 
noi.

Cât de departe merge acea netole
ranță, și cât este ea de nejustifioată, se 
dovedesoe și mai lămurit prin înse-șl in
vectivele, ce se fac în aoeea corespondență 
la adresa prof. Octaviu Barițiu din ocasiu- 
nea pensionării D-sale și la adresa mea din 
incidentul causei mele de decenal și de 
cortel, — pe basa unor împărtășiri și date 
tendențiose, ce nu sunt în consonanță cu 
starea adevărată a lucrului.

Pensionarea prof. Octavian Barițiu. Im - 
părtășirile din acea corespondență cu pri
vire la acest obiect sunt neesacte, sunt falsa 
pentru-că: a) D-1 Barițiu nu șl-a cerut pen
sionarea și prin urmare n’a fost pensionat 
la 1884, după cum se susține acolo, oi a 
fost pus în pensiune numai dela 1 Sept. 
1888, după un servițiu de 31 ani recunosouțl 
din partea administrațiunei fondurilor, ou 
tote că pentru un profesor se cere un ser
vițiu numai de 30 ani, pentru ca să potă fi 
pensionat ou întreg salariul; b) D-1 Barițiu 
anul 1887/8 soolastio, adecă al 31-laa de 
servițiu, l’a servit la espresa dorință și rugare 
a administrațiunei fondurilor, căol după 
lege nu se putea obliga, oa să servâsoă și 
acest an. o) Pe când d-1 Barițiu a fost pen
sionat, fondul susținător de gimnasiu avea 
deja pentru catedra ocupată de d sa om 
eensurat; d) Chiar adm. fondurilor a luat 
inițiativa pentru de a-șl cere d-1 Barițiu, oa 
Bă fiă pus în pensiune, având cu un an 
mai mult serviciu profesoral, decât maximul, 
oe-1 cere legea.

Dovadă despre tote aoeste sunt antele 
oficiale dela administrațiunea fondurilor 
Nrii : 212 ex 1864; 95 ex 1869; 387 ex 1889 
a. f. sc. d.

(Va urma.)

Telegrame part, ale a „(lat Trans."
Deschiderea congresului național- 

bisericesc.

Sibiiu, 19 Maiii. — A^i după 12 
bre s’a deschis Congresul național- 
bisericesc de cătră Escelența Sa 
Metropolitul Miron Romanul. In dis
cursul său Metropolitul admoniăză 
ca în viitor si lipsescă și aparența, că 
s'ar face politică în sînul bisericei, 
spune că motivul amânării congresului a 
fost politic, cere „energiă cu modera- 
țiune®. Metropolitul a «rostit discur
sul său cu-o voce răgușită și cu 
trăsurile feței abătute. A întâmpi
nat o primire rece și nemulțumire 
generală.

Sibiiu, 20 Maiu — Redactorul 
„Telegrafului Român11, d-1 Silvestru 
Moldovan, șl-a dat ac|î dimisiunea din 
postul seu de redactor.

Sciri telegrafice.
Budapesta, 19 Mai. S’a stabilit 

în consiliul de miniștri răspunsul, ce 
să ’1 dea br. Banffy la interpelările 
lui Helfy și Ugron, în care se va 
face alusiune numai la faptele pe
trecute.

In cestiunes § ului 8 al art. de 
lege din 1867 se <Tice, că guvernul 
va stărui ca în viitor acest paragraf 
care cere ca politica esternă se fiă 
condusă în înțelegere cu guvernele 
ambelor state dualiste, se fiă cât 
mai strict respectat în interesul Un
gariei. Contele Apponyi voiesce a 
interpela în cestiunea acesta apoi 
cu privire la autograful prea înalt 
cătră Kalnoky, care n’a fost de ni
meni contra-semnat și asupra moti
velor demisiunei ministrului de es- 
terne.

Proprietar: Dr. Aurel Hfflureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu QHaîor.
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Cursul la bursa din Viena
Din 18 Mai 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 122.80
Renta de corbne ung. 4% . . . 99.15
Irapr. oăil. fer. ung. în aur 4y2°/0 . 126.50
Irapr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 103.40
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 125.—
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.30
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.25
Imprum. ung. ou premii .... 159.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 149.-
Renta de hârtie austr................... 101 50
Renta de argint austr.................... 101 40
Renta de aur austr........................ 123.05
LosurI din 1860 ......................... 157.40
Acții de ale Bănoei austru ungară. 1079.-
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 459.50
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 399.10
Napoleondori.................................. 9.67
Mărci imperiale germane . . < 59.60
London vista.............................. 122.05
Paris vista.................................. 48.3 7 y2
Rente de corone austr. 4%. . . 101.55
Note italiene.................................. 46.05

Cursul ipseței Br<

Din 20 Mai 1895.
9.64
9.58
9.65
5.70

59.40
10.86

100.25

Bancnote rota. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orI Cump. 
Galbeni Gnmp.
Mărci germane Cump. 
Lire turoescl Cump. 
Scris, tone. Albina5%
Ruble rusescl Cump. 100.25

așov.

Vend. 9.68
Vend. 9.63
Vend. 9.67
Vend. 5.75
Vend. —.—
Vend. —.—
Vend. 101.25
Vend. 101.25

Nrp. 263 - 895.
a. f c, șc. d„,

Concurs la postul de profesor.
Prin acesta se escrie concurs la. 

o catedră ordinară la gimnasiul su
perior fundațional din Năseud pen
tru limba magbiară-latină ori ger- 
mană-latină, eventual altă combina- 
țiune din acestea obiecte de înveța- 
inent. Cei ce au cualificațiune în 
acest ram sunt provocațl ca pănă 
în 15 Iulie St. n. a. C. se-și înainteze 
cererile instruate în regulă la sub
scrisa comisiune administratâre.

Plata profesorului ce e de a se 
alege în cei dintâi 3 am de probă e 
700 fi. apoi plata de profesor ordinar 
de 1000 fi., decenali de 10% și drept 
de

Nro. 278-895.

a. f. c. sc. d.

Concurs la postul de mvețătore.
Prin acesta Be escrie concurs la 

postul de învețătbre devenit vacant 
la școla fundațională elementară po
porală de fetițe din Năseud.

Invețătârea diplomată mai în- 
tâiu în timp de 3 ani se aplică 
provisor cu plata anuală de 
400 fi. pentru învețătârea provisoră, 
și decă în acest timp a corâspuns 
pe deplin chiemărei sale se pote 
tace definitivă cu plata a- 
nuală de 550 fi., drept de pensiune 
și adausuri decenale.

Dela învețătârea ce se va alege 
se cere ca se posedă perfect limba 
română ca limbă de propunere atât în 
scriere cât și în

Postul e de 
Septemvre 1895.

Invețătorele 
resc a concurge, 
cererile instruate 
scrisa comisiune administratâre pănă 
în 15 Iulie st. n. a. c.

Din ședința comisiunei admi- 
nistratâre de fondurile centrali șco- 
lastic și de stipendiă din districtul 
Năseudului ținută 
Aprilie 1895.

Președinte : 
Dr, loan Pop, 

vicar.

Orele de cassă dela 8—1
--------------- ț,

Giro-Conto
la Toazxca

^Anstro-Ungară. institut de credit și de economii
„ALBINA»

FBUALA M&ȘOV

Cec.-Conto
la, postă
Nr. 505.

S___________j0

vorbire.
a se ocupa în I

cualifîcate, cari do- 
au se’și înainteze 
în regulă la sub-

în Năseud la 27

Secretar:
Nestor Simon.

707,1-3

pensiune.
Dela profesorul ce se va alege 

cere ca se posedă perfect 
română ca limbă de propunere 
în scriere cât și în vorbire.

Postul e de a se ocupa 
Septemvre 1895.

Din ședința comisiunei adminis- 
centralî șco- 

din districtul 
Năseud la 27

se limba
atât

în I

Nr. 55 33-1895.

PUBLICĂȚIUNE.
Fosta vilă Rombauer de pe 

Curmătură, aparținetbre acum ora
șului Brașov, se va Vinde pe cale 
publică de oferte în 4 Iunie 1895.

Pertractarea de oferte se va ține
> 

oficiul orășenesc economic, unde 
află și condițiunile de licitațiune 
vânzare spre examinare.

Ofertele timbrate, provâcjute cu 
un vadiu de 5% din suma oferată, 
cari au ca se conțină dechierațiunea, 
că oferentului ’i sunt cunoscute con
dițiunile de oferte și acele de ven- 
4are și că se supune lor, sunt de a 
se așterne, cel mult până la 11 6re 
a. m. a amintitei (țfi0 la oficiul oră
șenesc economic.

Brașov, 10 Mai 1895.
702,2-3 Magistratul orășenesc.

la II ore înainte de prând în amintita ifi, 
la
se
Și

tratdre de fondurile 
lastic și de stipendiă 
Năsâudului, ținuta 
Aprilie .1895.

Președinte:
Dr. loan Pop,

vicar.

în

Secretar:
Nestor Simon.

708,1—3

fUF Numere singuratice 

din „ Gazeta Transilvaniei “ 

h 5 cr. se potti cumpăra în 

librăria Nicolae Ciurcu.

Sosirea șl plecarea trenurilor în Brașo?.
Sosirea trenurilor în Brașov s

I. Dela Pesta la Brașov:
de persone: 8 bre dimineța. 
accel.: 2 bre 9 min. după am. 
mixt: 10 bre 25 minute sera.

Trenul
Trenul
Trenul
Tr. expr. Român:

Trenul 
Trenul 
Trenul

Trenul
Trenul
Trenul

Trenul
Trenul 
Trenul
Tr. exp. Român: 5 bre 07 m. dimineța.

2. Dela Blicurescî la Brașov: 
acoel: 2 bre 18 min. după am. 
mixt: 7 bre 1 minute sera, 
accel.: 10 bre 37 minute shra.

10 ore 19 m. sera.
3. Dela Zernesci la Brașov, 

mixt: 7 bre 36 min. diminbța. 
mixt: 1 bră 29 min. după am. 
mixt: 8 bre 31 min. sera.
Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu. 
de persbne: 3 bre 10 după am. 
mixt: 8 bre 50 minute dimin. 
mixt: 4 bre 50 min. dimin.

Plecarea trenurilor din Bras.
I, Dela Brașov Ia Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța.
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după am, 
Trenul de persone: 7 ore 43 min. sera.
Tr. expr. Român: 10 bre 19 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:
Trenulă aooel.: 4 bre 59 minute dimin. 
Trenulă mixtă: 11 bre înainte de ame^L 
Trenulă aooel.: 2 bre 19 min. după am. 
Tr. expr. Româno : 5 bre 14 m. dimin.

3. Dela Brașov la Zernesci:
l mixt: 8 bre 35 min. diminbța.

» 4
1 mixt: 9 bre 15 min. sera.
4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

Trenul mixt: 8 bre 19 min. dimin,
Trenul de persone: 1 oră 51 m. d. am.
Trenul mixt: 7 bre 20 min. sera.

Trenul
n

Trenul
„ 55 m. după ara.
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PrîfflSCB depuneri spre fructificare J8 lâ® 41|2°|o 
netto, solvindă însăși darea de interese;

Sffltt polițe comerciale Cil 5^2 V
SCCOriS împrumuturi cambiale și cambial-ipotecarl []]
MC credite în cont corrent 1&BÎ avantagi6s° 
HCCOrO împrumuturi pe hârtii de vaiere, monede, 

giuvaere și mărfuri Cil 6°|o)‘
cipm și vMe ™ i"aS: monede și M de valore 

indigene și străine, în specialii de cele românescl;

efectusza înm™“ tassăn și jffl din tiră ?i 
esscBta Imlslm «’«—însărcinau de banca 
Mimă magazine și locuri libere de depou, pt60riuia" 

său strada jW. 45, care, situată nemijlocită lângă
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
acesta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

IlT'iniPQPP cali1;atea sa ca representantă principală a so- nfnpfn plllllUubD cietății de asigurare EQUITABLE din New-York Ului IU 
nentru asigurau te W parti-

Onorabileloru administrate™ de fonduri si p. t. D-lorîi 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare de 5% ale „Albinei" 
ale cărării ciipăne se rescumpea*ă  seonestrulâ fără miei o 

detragere, și cari se a fii de v&ntțare în cursul «țiîeî a bursei 
din JBmdapesta, în piese de 5®®, 1®W® și 30®® de eorune. 
Coniparcmlti cursurile și produsulu celorlalte efecte sn<Si- 

gerae, se pote susținea cu totu dreptulu, că 

Scrisurile fondare „Albina" ie 5°|o 
suntu adi relativă cele mai ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate la bursa «isn SSudapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina“ e garantată 
prin valorea celii puținii întreită a ipoteceloru pe ba^a cărora 
se esmitii, prin fonduld specială de asigurare a scrisurilor^ 
fonciare care e de fl. 200,000 și în fine prin totalitatea ori 
și cărei alte averi a institutului. *
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ABONAMENTE
LA

„GAZETA TAHȘILVA'ÎHEI"

<

1

*

M

x
M
X
M

g

Pa
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni 
șese luni 
unii anu

Pentru .România și străinătate: 
trei luni................................ .....
șese luni .................................................
unu anu......................................................

o

.*

2
1

3
6

12

fl. —
fl. —
fl. •

10 fr.
20 fr.
40 fr.

X

fi. -
fi. -

50 cr.

Pentru Austro-Ungaria:
anu. .
șese luni
trei luni

Pentru România și străinătate:
anu...........................................................8 franci,
șese lunij........................... . . . . 4 franci,
trei luni...................................... .2 franci.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușoru și mai repede prin 

mandate poștale.
Domnii, cari se voru abona din nou, aâ binevoiescă 

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultima.

Admâmstrațmnea „Gazetei Transilvaniei."

Tipografia A. Mureșia-nu, Brașovfl.


