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Politica în biserică.
Brașov, 9 Mai v. 1895

Astăzi avem înaintea nâstră tex
tul vorbirei, cu care Metropolitul 
Miron Romanul a deschis alaltă-erl 
congresul național-bisericesc al pro
vinciei metropolitane gr. or. din Tran
silvania și Ungaria.

Vorbirea acesta, ca de obiceiu 
scurtă, constă din trei părți, cari 
sunt legate strîns una de alta și au 
ca obiect principal al preocupațiunei 
Metropolitului politica.

Este preocupat Metropolitul de 
politica ce se face față cu biserica 
din partea regimului și de politica 
ce s'ar face în biserică, când repre- 
sentanții acesteia și-ar ridica glasul 
în contra procederei ilegale ce-o ur- 
măresce guvernul printrînsul.

Politic a, ce-o face guvernul față 
cu biserica o cunoscem în de ajuns. 
Și cumcă ea nu este nici decum 
priinciosă desvoltării liniștite și nor
male a instituțiunilor bisericesc!, a 
constatat însu-șl Metropolitul ară
tând în vorbirea sa de deschidere, 
că întrunirea congresului la terminul 
stabilit prin statutul organic a fost 
împiedecată de guvern „din consi- 
derațiuni politice11.

Ba mai mult. Considerațiunile 
politice ale celor ce dețin ac}! potes- 
tatea publică, au împins pe Metro
polis care pare a trăi numai cu 
grija de-a satisface dorințelor lor, 
se facă în Sinodul archidiecesan tre
cut, un pas greșit, care pbte se aibă 
consecențele cele mai funeste pentru 
biserică, decă nu se va repara. în
țelegem aici hotărîrea, ce s’a luat și 
declararea ce s’a făcut în afacerea 
Cristea.

Considerațiunile politice ale gu
vernului unguresc au adus cu sine 
și trista și umiliturea contradicțiă, 
în care s’a pus Escelența Sa cu pro
pria sa atitudine anteridră, votând 
septemâna trecută în camera mag
naților, când cu desbaterea proiec
tului de lege pentru liberul eserci- 
țiu religionar, cu partida guvernului.

Aceleași considerațiunl îl îndem
nară acum se desfășure și în vor
birea, prin care a deschis congresul, 
marea sa îngrijire, ca nu cumva se 
fiă turburate circulele politicei gu
vernului, prin vr’o critică dreptă a 
presiunilor și ingerințelor ilegale și 
perniciose, de cari se face culpabil 
acest guvern cu instrumentele sale.

Se evităm, — cjice Metropolitul, 
chiar și umbra unei ingerențe în 
afaceri strîns politice și se ne ferim 
a da ansă la suspiționărl, ca și cum 
noi am voi se folosim biserica ca 
teren pentru acțiuni politice.

Der însuși Escelența Sa moti- 
veză acesta admoniare cu „conside
rațiunile politice1* ale guvernului și 
cu „curentele pentru noi nefavora- 
bile“, Prin urmare după propria sa 
mărturisire nu se tracteză aici de 
politica ce ar face-o membrii con
gresului în sînul bisericei, ci nu
mai de politica ce-o face și vrea 
să-o facă guvernnl față cu biserica 
și mijlocit, prin căpeteniile ei, în bi
serică însuși.

Nu e vorba dâră de-o acțiune 
a ndstră, ci e vorba de-o acțiune, 
ce vine din partea contrarilor noștri 
și care are scopul vedit și declarat 
de a face drum politicei guvernului 
ca se între pe tdte porțile și porti
țele în biserică.

Și în fața acestei acțiuni ame- 
nințătore Metropolitul nu scie se 
dea alt sfat representanților bisericei, 
decât ca se fiă pasivi pănă la es- 
trem și se lase și sufere ca biserica 
să devină teatrul celor mai funeste 
uneltiri și ingerințe politice ale gu
vernului.

P6te se tacă Congresul, când 
vede primejdia, ce amenință biserica?

Congresul național-bisericesc.
Sibiin, 8 (20) Mai.

(Raport special al „Gaz. Trans.“j

Congresul național-bisericesc al pro
vinciei metropolitane gr. or. din Transil
vania și Ungaria s’a deschis Duminecă la 

drele 12 din cji, după serviciul divin, cu 
solemnitatea obicinuită. Discursul de des
chidere este următorul:

Prea sânțițl Domni Episcopl; Prea sti
mați Domni Deputați Congresuali; Iubiți 
Frați, Iubiți Fii sufletescl!

Congresul nostru național-bisericesc, 
ca suprema corporațiune representativă în 
provincia nostră metropolitană, avea după 
rândul periodelor lui și după normele de 
vigdre să se întrunâscă încă în anul trecut, 
la 1/13 Octomvre 1894; el însă se întru- 
nesce numai astăcll, și adecă într’un timp 
estra-ordin ar, cu șepte luni mai târdiu peste 
terminul normal.

Ce privesce amânarea acâsta, un ra
port special al Consistoriului metropolitan 
se va ocupa cu detaiurile incidentului, ca 
congresul însuși să se pdtă pronunța în 
merit; mie-mi rămâne numai să amintesc 
aici, că amânarea congresului, — după cum 
m’am convins pe deplin — a întrevenit 
din considerațiunl politice, pentru cari nu 
a putut urma la timp resoluțiunea prea 
înaltă, dela care s’a făcut pendentă și în 
trecut convocarea congresului.

O amintesc acâsta cu deosebire, pen- 
tru-oa tot-odată să vă pun în vedere mo
tivul, pentru care trebue să vă rog din ca
pul locului, ca la consultările congresului, 
în cari vom întră cu ajutorul lui Dumne
zeu încă astădl, să evităm și umbra unei 
ingerențe în aiacerl strîns politice, și pre
cum am urmat la congresele din trecut, 
așa și astă-dată să ne mărginim la agendele 
indicate în statutul nostru organic, ca nu 
cumva în fața curentelor pentru noi nefa
vorabile, prin vre-o digresiune să dăm ansă 
la suspiționărl, ca și cum noi am voi să 
folosim biserica de un teren pentru acțiuni 
politice.

OrI-câtă divergență de păreri să fiă 
între noi pe terenele vieții publice și so
ciale, într’una cred, că suntem și trebue 
să fim strînșl uniți: ca adecă să ne apărăm 
din tdte puterile instituțiunile autonomice 
ale bisericei nostre naționale create pe ba- 
sele din statutul organic, înțelegendu-se de 
sine, că în apărarea acestora avem să îm
binăm energia cu moderațiunea, cari nu
mai îmbinate ne pot aduce resultate salu
tare în luptele nâstre: de aceea ni-se im
pune și mai tare datorința de-a ne feri, oa 

să nu provocăm noi înși-ne vre-un pericol 
pentru instituțiunile bisericescl.

Domniile Vdstre vețr fi sciind fără în
doială, că preocupațiunile personale și pa
timile fanatice întunecă mintea omului, în
cât cei cuprinși de aceste rele nu văd ade
vărul, nu voiesc să-l vadă, nu ounosc drep
tatea, nu voiesc să o aplice; aceste rele 
forte lățite în dilele nâstre trebue să le es- 
chidem din adunările bisericescl și în lo
cul lor să aducem la predominare prudența 
și adevărata dubire frățâsoă în tdte consul
tările nostre, ca aceste să-și oonserve ne
alterat căraoterul lor bisericesc.

Recomandându-vă aoeste prețuitei aten
țiuni, Vă salut cu iubire la întrunirea de 
astăzi, și implorând din nou ajutorul lui 
D-cjeu asupra acestei adunări, Congresul 
național-bisericesc ordinar pentru periodul 
anilor 189%-189%—189% îl deolar de 
deschis.

Afară de acâsta, atât ședința I de 
Duminecă, cât și ședința a II de Luni s’a 
ocupat cu resolvirea agendelor formale. 
Duminecă și-au presentat deputății oreden- 
ționalele, cari s’au dat secțiunilor de veri
ficare, er Luni s’au făcut verificările, s’au 
presentat petițiunile intrate și s’a constituit 
congresul, alegendu-șl biroul definitiv și co- 
misiunile.

La finea ședinței deputatul V. Mangra 
a propus, ca discursul de deschidere să se 
predea pentru răspuns unei comisiunl spe
ciale. Congresul însă a hotărît, că propu
nerea să se predea comisiunei organisătore.

*

Dela un alt corespondent pri
mim următoreie amănunte despre 
ședința I și a Il-a:

Sibiiu, 7 (19) Mai.
Astăc}! s’a deschis Congresul național 

bisericesc. ’Nainte de tdte au pontificat 
metropolitul asistat de trei arehi mândriți și 
doi protopopi. Corul bisericesc condus de 
harnicul măestru I. Dima. PresențI în bi
serică Episcopii Mețian, Popea și deputați 
din tote părțile. Biserica așa de plină, în
cât au amețit mai multe persone și de căl
dură și de îndesuială.

După slujbă s’a făcut o pausă oa de 
]/2 6ră. Apoi er s’au adunat deputății în 
biserică, au ales trei inși, cari au chiămat

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Din epistolele lui Iuniu.
Epistolele lui Iuniu sunt o colecțiune 

de sorisorl politice ale unui bărbat, care a 
lu°.t parte sub regele Georg III la luptele 
Englezilor pentru libertate, der al cărui 
adevărat nume nici astădl nu este cunos
cut. Scrisorile aoelui bărbat mistic s’au tra
dus în tote limbile, sunt admirate, și Ar
nold Ruge dice următdrele despre ele: 
„Pentru de-a înțelege epistolele lui Iuniu, 
omul n’are lipsă, decât de puțină istoriă, 
ceva interes politic și atâta cultură, ca să 
potă simți ironia, de-oreoe autorul espune 
cele mai adânci misterii ale lumei etice în
tr’un stil lapidar, devenit proverbial. Opul 
este fdrte instructiv și n’ar fi iertat să lip- 
sâsoă de pe masa nici unui bărbat iubitor 
de libertate1*.

Etă oâteva pasagii mai însămnate din 
acele epistole:

Omul de onore lucră, ca și adevărata 

religiune: se provocă la minte sâu se în
crede modest în documentul intern al con- 
sciinței sale. înșelătorul folosesce în loo de 
dovadă, arbitriu; ordonă tăcere, unde nu 
pdte convinge, și-și lățesce părerile sale 
prin sabiă.

Epist. Iun. pag. 289.
Nedreptatea, ce se comite față cu un 

singuratic individ, câte-odată folosesce po
porului. Faptele sunt în stare a-ne neliniști 
mai mult, decât cele mai perioulose prin
cipii.

Cătră Lordul Mansfield, pag. 279.
Volnicia și asuprirea acasă, se pdte 

susține numai prin tradare față cu străini.
Editorului lui „Adversiter1*, 

pag. 309.
Pe un popor înțelept și nobil îl in- 

dignâză și cea mai mioă umbră de asu
prire și de regulamentare neconstituțională, 
fiă acestea sprijinite de guvern seu fiă în- 
vălite sub masca unei curți judecătoresol. 
înțelepciunea și boldul de esistență trebue 
să îndupleoe tote caracterele, ca aceste să 
lucre comun chiar și ou bărbatul, a cărui 

purtare n’o aprâbă, der pe oare îl văd, că 
e persecutat într’un mod, ce nu se păte jus
tifica prin adevăratul spirit al legilor.

Iun. cătră Lordul Mausfield, 
pag. 32.

Nici un rău nu este așa de mare, ca 
el de sine singur să potă duce pe un po
por la desperare. Nu bdla, ci medicul, nu 
coincidință spontană a împrejurărilor nefe
ricite, ci singur numai mâna destructivă și 
stricăoiosă a guvernului pote duce pe un 
popor întreg la .desperare.

Iun. cătră editorul lui „Ad- 
versiteru, pag. 21.

Simțul de onore și prostia au fost 
atât de îndelung timp ținute ca identice, 
încât a ajuns în credit contrarul acelora, 
și acum fiă-care mișel îșl închipuesce, că e 
un bărbat de spirit.

Cătră ducele de Grafton, 
pag. 99.

Chiar și sub cel mai arbitrar regim 
se lasă curs liber administrărei drepte; su
pusul unui astfel de guvern este, ce e drept, 
răpit de dreptul de-a lua parte la legisla- 
țiune, der totuși e scutit prin lege.

Iun. cătră edit, lui „Adver
siter “, epist. 30.

Dâcă se observă, că plângerile unui 
popor brav și puternic cresc 'în raport ou 
nedreptatea, pe care el o are de suferit; 
dâcă, în loc de-a cădâ în supunere 6rbă, 
el se ridică pentru a-se opune ; atunci în cu
rând va sosi timpul, unde ori și care oon- 
siderațiune secundară trebue să cedeze si
guranței monarchului și binelui general al 
statului. Este un moment de gravitate și 
de pericol, în care lingușirea și fățăria nu 
mai pot înșela, și chiar și prostia nu se 
lasă sedusă.

Cătră edit, lui „Adver- 
siter1*, ep. 35.

Onorea regelui este onorea poporului. 
Un caracter curat și nepătat nu înțelege 
numai simțul de ondre, care nu voesoe să 
ofenseze, ci și simțul de sine, care nu vo
esoe să sufere ofensă. După cum în ces- 
tiunea acesta se pdte vorbi despre singu
ratici sâu despre totalitate, în acela-șl ra
port cresoe pacea, independența și sigu
ranța. Creditul privat însemnă bunăstare, 
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pe Metropolit și EpiscopI să desohidă con
gresul. Archiereii au fost primiți cu viue 
întâmpinări de „să trăiâscă“.

A urmat cuvântarea de deschidere a 
Escelenței Sale Metropolitului, care a fă
cut în genere o impresiune depiimătore.

S’au designat 9 notari în mod pro- 
visor, din fiă-care diecesă 3. Apoi s’au pre- 
sentat actele electorale, cari s’au dat spre 
verifioare: cele din Archidiecesă deputa- 
ților din Arad, cele din Caransebeș depu- 
taților din Archidiecesă, er cele din Arad 
deputaților din Caransebeș.

Și-au presentat credenționalele 56 de 
deputațl, cari s’au oonstituit în secțiuni de 
verificare stante sesione.

Lucrările și le-au continuat la 5 ore 
după prân(fi

Sibiiu, 8/20 Mai.
Ședința a II congresuală s’a deschis 

p. la 11 ore de Eso. Sa Metropolitul.
S’a autenticat protocolul ședinței pre

cedente. Dup’aceea a raportat secția depu
taților din Archidiecesă, care a verificat 
mandatele deputaților din Caransebeș; ra
portor Tordoșanu. Cei din Arad pe cei din 
Archidiecesă prin raportorul său V. Man- 
gra. In fine oei din Caransebeș pe cei din 
Arad, raportor Tr. Barzu.

T6te trei au verificat 61 de deputațl, 
eră la comisia de verificare permanentă au 
avisat tote la olaltă 13 acte de alegere, 
cari fiă-care aveau câte o soădere.

Președintele enunciâ, că s’au verificat 
ațâți deputațl, că Congresul pâte lua con
duse valide.

Se pune la ordinea dilei constituirea 
și se aleg definitiv în birou de notari de
finitivi 9 inși, câte 3 din fiă-care diecesă, 
și adecă trei din cler și 6 din mireni, cei 
mai tineri din Congres. Protonotariu: M. 
Voileanu.

După aceea s’au constituit comisiunile 
și după o pausă de 10 minute s’au ales 
comisiunile următore: oea organisatore, bi- 
sericâscă, școlară, financiară, petiționară, 
bugetară tot din câte 9 membri; cea veri- 
ficătdre din 3 membri; în fine comisiunea 
speoială pentru fundațiunea Gojdu tot din 
9 membri. A urmat apoi presentarea in
tratelor :

S’au presentat 10 credenționale parte 
din partea unor deputațl sosiți astăcjl, 
parte ale unora, cari le-au trimes prin poștă 
fără a-le presenta.

16 deputațl au cerut concedii; tote 
cererile, afară de cele ale deputaților încă 
neverificați s’au admis.

Presidiul presenta raportele consisto- 
riului metropolitan atât al plenului, cât și 
oele ale senatelor, atât despre activitatea 
desvoltată dela 1891 încooe, cât și despre 
îndeplinirea unor decise congresuale. Fiă- 
oare causă s’a avisat la comisiunea com
petentă.

A urmat apoi presentarea petițiunilor 
private, cari s'au transpus comisiunei peti
ționare.

In fine deputatul V. Mangra face 
propunerea a se da răspuns la cuvântarea 

onârea publică, siguranță. Până ce împo- 
dobesce pasărea majestdsă, îi ajuta la sbor ; 
rupei-o, și atunci o legi de pământ.

Cătră edit, lui „Adver- 
siter“, ep. 43.

In general să nu se respingă prietinia 
ori servioiile fiă-căruia, care diferă într’o 
părere, sâu alta de noi. In cestiunl publice 
este fdrte puțină probabilitate, ca părerile 
și principiile să consune pe deplin. Și cu 
tote acestea fiă-care e în stare să oontri- 
buâscă cu ceva la capitalul comun, și con
tribuția nimăruia să nu se respingă. Dâcă 
o sâmă de bmeni nu posed virtuți, atunci 
să ne folosâsoă vițiile lor. Nu-mi pasă, 
ce fel de simțăminte nutresoe un patriot, 
numai el să apere acele măsuri, cari sunt 
binefăcătdre pentru sooietate: la purtarea 
sa este interesată națiunea, motivele sunt 
ale lui proprii.

Epist. 50.
V. S. 

de desohidere a președintelui. Se avisâză 
comisiunei organisătore.

După cum vedeți și ședința de astăcjl 
a trebuit jertfită formalităților.

Dou& autografe.
Fdia oficială publică următdrele două 

autografe preaînalte:
I.

Iubite br. Banffy! De-odată cu 
absolvarea, la propria rugare, dela 
postul de ministru al casei Mele și 
al afacerilor esterne a generalului de 
cavaleria conte August Kălnoky, 
numesc ministru al Casei Mele și la 
afacerile esterne pe contele Agenor 
Goluchowski, ambasador și ministru- 
plenipotenfiar estra-ordinar, dându-i 
președinția în consiliul comun de 
miniștri și tot-odată dignitatea de 
consilier intim, despre ceea ce te 
încunosciințez prin ac6sta.

Dat în Viena, 16 Mai 1895.
Francisc Iosif m. p. 

Baron Banffy m. p.
II.

Iubite conte Goluchowski! Te 
numesc ministru al casei Mele și 
ministru al esternelor, încredințân- 
du-te cu președinția în consiliul co
mun de miniștri, și-ți dau tot-odată 
demnitatea de consilier intim, liberă 
de taxă.

Dat în Viena, 16 Mai 1895. 
Francisc Iosif m. p.

Kalnoky m. p.

Proiectele bisericesc!.
— Guvernul în retragere. —

Votul camerei magnaților asu
pra celor doue proiecte bisericesc! 
politice (liberul esercițiu religionar 
și recepțiunea) au avut de urmare, 
că guvernul s’a hotărît se primescă 
deliberarea camerei prin care s’a res
pins neconfesionalitatea și reciprocitatea. 
Etă ce anunță în privința acâsta ofi- 
ciosa „Keleti Ertesitd‘‘t:

. In ședința de Luni (ieri) a parlamen
tului, guvernul va arăta punctul de vedere 
al Camerei magnaților cu privire la oele 
două proiecte bisericescl politice. In cer
curile deputaților e generală părerea, că 
cu privire la recepțiune guvernul va primi 
hotărîrile camerei magnaților și va așterne 
spre sanoționare proiectul așa cum l’a sti- 
lisat oamera. Ce privesce § 2 (din recep
țiune), care a fost respins, precum și §§ 

. respinși din proiectul despre liberul eser
cițiu religionar, o considerabilă parte a ma
jorității îșl dă silința a determina guvernul, 
ca să așternă spre sanoționare textul pro
iectului stabilit de camera magnaților, ca 
în tâtă forma să potă fi ridicat la valore 
de lege. Paragrafii respinși de Camera mag
naților să-i introducă în codicele civil, la 
care lucreză acum ministrul de justițiă. 
Prin acâsta s’ar încheia acțiunea politicei 
bisericesol și s’ar pune capăt și agitațiunei 
îndreptate contra ei.

Așa-deră Banffy ar fi ajuns se 
se debaraseze și de acâstă belea. Ca 
vor efice însă nașii proiectelor bise
ricesc!: Szilagyi, Wekerle și Csaky? 
Vor fi ei ore aplecați se lasă pe 
Banffy a le trimite ciungăriț! copiii 
spre confirmare?

Răspuns la interpelări.
Precum s’a arătat în soirea nostră 

telegrafică de ieri, clubul partidei liberale 
a ținut Duminecă sera o conferență, în 
care ministrul președinte Banffy a indicat 
în liniamente generale răspunsul, ce-1 va 
da la interpelațiile lui Helfy și Ugron în 
afacerea Agliardi.

Banffy, după-oe (fise, că va da acest 
răspuns, aooentuâ, că răspunsul acesta va 
consta din înșirarea simplă a faptelor pe
trecute. ț)ise apoi, că guvernul se ține și 
acum strîns de programul, pe basa căruia 
înainte eu patru luni a luat asupră-șl con

ducerea afacerilor statului; că în Gestiunile 
bisericesol politice va ține cu tdtă hotă- 
rîrea la aceea, ca proiectele deja sancțio
nate să se ridice la valdre; că guvernul, 
alipindu-se strict de basa dela 1867, va 
conduce afacerile interne ale Ungariei pe 
calea progresului, er în privința afacerilor 
esterne se va conduce de prinoipiile, con
form cărora s’a aplicat și pănă aoum § 8 
din art. de lege XII dela 1867, care a ga
rantat timp de 28 ani interesele și dreptu
rile țării. El însă nu contâză la succes, de
cât atunci, când partida îl va împărtăși de 
încradere deplină și sprijin eficace.

Ministrul TFIassics (fise, c& hotărîrea 
camerei magnaților cu privire la cele două 
proiecte bisericescl, va aduce-o la propu
nere în parlament așa, ca ea să potă fi 
desbătută încă în decursul săptămânei. Gu
vernul se alipesce strîns la integritatea prin
cipiilor, și astfel voiesce să aduoă proiectele 
la valore de lege.

*
In ședința de erl a dietei, contele Al

bert Apponyi a ridicat esoepțiunl, că auto
graful privitor la dimisia contelui Kalnoky 
nu este contrasemnat, cu tote că ministrul 
de esterne este un ministru constituțional. 
Acâsta este o aparițiă tristă, cu atât mai 
vârtos, că motivele, de cari se face amin
tire în autograful prâ înalt, par a atinge 
dreptul public al Ungariei. Incheiând Ap
ponyi întrâbă, dâcă ministrul președinte 
Banffy a avut înrîurință asupra numirii 
noulului ministru de esterne.

Banffy răspundând dise, că de 28 ani 
înedee se dau astfel de autografe, fără a 
fi contrasemnate. Ce privesce motivele de 
demisionare a lui Kalnoky, ele eunt de na
tură prea subiectivă, decât să fiă lipsă de 
lămuriri. Ce privesce § 8 din art. de lege XII 
dela 1867 Banffy clise, că nu e nevoie să în- 
cepă negooiărJ, deorece disposițiunile res
pectivului § s’au validitat timp de 28 ani 
de cătră toți miniștri președinți ai Unga- 
gariei. La celelalte nu află de lipsă a re
flecta.

9 (21) Mai.

La instalarea Metropolitului Mihalyi, 
după informațiunile lui „Bud. Tud.“, gu- 
venul va fi representat prin Szathmăry 
Gyorgy, consilier în ministeriul iostrucțiu- 
nei publice. La instalare vor lua parte, în 
corpore, și funcționarii administrativi ai 
comitatului Albei inferiore, în frunte cu 
vioe-șpanul Csato Jânos.

Studenții român! dela universitatea 
din Cernăuți, cari au luat parte la Con
gresul studenților români din Constanța 
din anul treout, după interogatorii mai lungi, 
pe basa unui raport a consulului austriac 
din Iași, au fost citați (filele trecute îna
intea Senatului academic al universității, 
unde li-s’a dat din partea Senatului o do
jana, pentru-oă au luat parte la acel con
gres. Studenții la rândul lor au declarat, 
că nu accepteză acestă dojană, ci reourâză 
la instanțele mai înalte, dice „Gazeta Bu
covinei “.

— o —
Comitatul Mureș-Turda și-a ținut adu

narea generală de primăvâră la 19 Mai în 
Târgu-Mureșului; s’a votat „încredere și re
cunoștință ministrului președinte br. Banffy 
pentru patriotica activitate desvoltată în 
(filele critice din urmă, prin care s’a nisuit 
a apăra drepturile națiunei“; s’a aprobat 
hotărîrea mai multor comune de-a înființa 
scdle de stat, s’a recomandat pentru apro
bare hotărîrea, de-a muta târgul săptămâ
nal din Bandul de Câmpiă de pe Sâmbăta 
pe Mercurea etc.

—o—
Pelerinagiu la Florica. In 4(16) Mai 

s’a făcut un pelerinagiu la mormântul ma
relui patriot Ion Brătianu, ale cărui osă- 
minte odihnesc la Florica, moșia familiei 
Brătianu, situată aprbpe de PitescI, pe ma
lul stâng al Argeșului. Mulțime mare de 
cetățeni din diferite părți ale țării s’au dus 
la Florica, unde prin ceremonii religidse și 
prin rostire de discursuri festive s’a serbat 
a patra aniversare a morții lui I. Brărianu. 

Regele Carol a fost representat prin adju
tantul regal-major Istrati, er1 clerul prin 
P. S. Sa episoopul Partenie al Dunării de 
jos, care a săvârșit ceremonia religiosă asis
tat de preoți și de diaconi. De față au 
fost fruntașii partidului liberal și numeroși 
studențl, în frunte cu membrii comitetului 
național studențeso.

— o —
Starea semănăturilor. Pentru agricul

torii din Transilvania și Ungaria, anul a- 
cesta e forte puțin promițător. In multe 
părți sămănăturile de tâmnă au perit cu 
totul; la noi în ținutul Brașovului mai ales 
sămănăturile de tomnă au fost cu desăvîr- 
șire nimicite, așa că agrii au trebuit să fiă 
în primăvâră din nou arați și sămănațl cu 
alte cereale. A urmat apoi în primăveră o 
secetă îndelungată, oare în părțile Brașo
vului s’a simțit mai puțin, în tote celelalte 
părți ale Ardeiului și Ungariei însă a îm- 
pedecat vegetațiunea aprope total. Vermii 
și insectele s’au îmulțit în urma acâsta 
pretutindeni, cu deosebire rapița a fost în 
mai multe locuri cu desăvîrșire nimicită de 
pureci. In fine ploia de Sâmbăta trecută, 
care s’a estins aprope peste totă țâra, a 
mai adus ăre-cari speranțe agricultorilor. 
Mai tare a ploat în comitatele de dincolo 
de Dunăre, mai puțin în părțile sudice ale 
Ungariei, er în Ardâl au fost unele părți, 
ca d. e. ținutul Sibiiului, unde Sâmbăta 
trecută mai că n’a ploat de loc. Din contră 
la Clușiu a fost mare tempestate, er la 
Bistriță o adevărată ruptură de nori. Tem
peratura a scăclut în urma ploiei de Sâm
bătă forte tare, la Șemniț, Csaktornya și 
alte părți a cădut chiar și zăpadă, care 
mai ales- la pomi a stricat forte mult. In 
părțile Brașovului avem acum un timp de 
primăvâră plăcut și forte priincios; erl după 
prân4 și aefi-nopte a ploat din nou. er adl, 
când scriem acestea rânduri, avem (fi cu 
sdre și căldurosă. Cu tote acestea însă, 
după rapârtele din diferitele părți ale țerei, 
vom avâ anul acesta o recoltă mult mai 
slabă, ca anul trecut.

— o —
Dela Băile române. La Govora au 

început lucrările pentru mărirea stabili
mentului de băi, scrie „Timp.“ Aceste lu- 
orărl constau din construirea a 18 cabine 
de băi — pe lângă cele 20 esistente și 
două piscine, — apoi din construirea unei 
săli de așteptare, a biurourilor administra
ției, a șalelor de inhalații și șalelor speciale 
de masagiu, atât pentru bărbați, cât și pen
tru femei. Tot odată se lucrâză ou multă 
activitate la oonstruirea. a două reservorii 
făcute în ciment, sistem Monier perfecțio
nat. Aceste rezervorii, unice pănă adl în 
România sunt destinate pentru conser
varea apei iodurate în cantități forte mari, 
2 milione litrurl. D. inginer V. Pușcariu, 
șeful stațiunei balneare Govora, a trimis 
spre analisă ministerului român de domenii 
două damigene cu apă minerală din oele 
două surse desooperite și socotite ca bune, 
mai ales pentru cura internă.

— o —
Censură de advocat. D-l Dr. Vasiliu 

Bamonțian a făcut în 15, 16 și 17 1. o. 
censuia de advocat cu bun succes, în Târgul- 
Mureșului. — Felicitările ndstre.

—o—
Guvernul și Ârchiepiscopul din A- 

gram. „Hazânku serie, că Ârchiepiscopul 
Agramului, Fosiloviti, a mers la Viena, în 
causa împlerii scaunului episcopesc din 
Zengg. „Guvernul, — (fice numita foiă — 
nu va suferi fără a (fice un cuvânt asupra 
aoestor tratative, oe se fac fără soirea lui“. 
— Magna petis Phaeton.

— o—
Incăerare politică. Din Antwerpen se 

telegrafieză, că alaltăerl după amâcjl mem
brii cluburilor catolice și liberale s’au luat 
la cârtă și s’au încăerat. Poliția alungân- 
du-i a arestat mai mulțl dintre ei. Oând 
poporul voia să libereze pe deținuți cu 
forța, poliția a folosit arma. Mai mulțl au 
fost răniți.

— o —
Baterea și circulația monetelor none. 

F6ia oficială ungurâsoă publioă conspectul 
Curții de compturl asupra baterei și oirou- 
lației monetelor din primul pătrar al anului 
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1895. După acest conspeot monede de ar
gint de câte-o 1 corână s’au bătut 36,477,793 
bucăți pănă la finea anului trecut, âr pănă 
la finea primului pătrar din 1895 s’au bă
tut 5,112,190 bucăți și astfel pănă la finea 
aoestui pătrar s’au bătut total 41,589,983 
bucăți. Din acestea s’au pus în circulația 
pănă la finea anului trecut 35,761,723 co
rone, âr în anul curent 3,000,000. Tot în 
aoest timp s’au bătut filerl de nikel de câte 
10 și 20 în valore de 17,966,654 corone și 

•40 filerl, din cari 11,977,480 oorone 40 fi- 
lerl, punendu-se în circulația, au mai ră
mas la finea pătrarului a. c. 5,989,174 co
rone și filerl.

— o —
Logodne. Din Brăila ni-se anunță lo

godna zelosei profesâre, d-ra Alexandrina 
Christu, amabila fiioă a d-nei Maria Christu 
■din Brașov, cu d-1 Teodor Nicolau, profesor 
în Brăila. — D-1 George Ursii, notar de 
cerc în Ohaba, s’a logodit la 16 Mai n. c. 
cu d-ra Hermina Morariu, fiica fostului no
tar de cerc din Vad.

Adresăm tinerilor părechl oele mai 
sincere felicitări.

Concertul d-șorei Maria Rosenkranz, 
-cunoscută bine publicului brașoven, după 
oum suntem informați, se va da la 31 Mai. 
Atragem atențiunea publicului asupra de
butului tinerei artiste, care în mai multe 
orașe, unde se produse, a secerat multe 
laude.

—o—
Musica orășenescă va da Joi sera un 

concert în otelul „Europa“. începutul la 
fi ore. Intrarea de personă 30 cr.

Academia Română.
Institutul Otteteleșanu. Cu începerea 

■viitorului an școlar 1895—96 se vor primi 
cincl-epre-flece fete în Institutul de fete 
fundat de Ion Otteteleșanu și înființat de 
Aoademia Română în BucurescI, sub înal
tul Patronagiu al M. 8. Regelui Carol, că
rora li-se va da, conform disposițiunii tes
tamentare a răposatului fundator o cres- 
cere casnică și instrucțiunea cuvenită unei 
.„bune mame de familiă, fără pretențiunl 
său lux“.

Cursul va fi de 5 ani, în timpul că
rora elevele vor avă tâtă întreținerea în 
Institut.

Sunt admise în Institut copile pe de
plin sănătose, cari au trecut de 11 ani, 
dâr n’au împlinit încă 14 ani, au pregă
tirea ce se dă în școlele primare din Ro
mânia, și sunt născute din părinți români 
săraci.

Părinții aspirantelor ori representanții 
legali ai acestora au să trimită, pănă la 
1 August 1895, cererile, însoțite de act de 
mascere, act de paupertate și atestat școlar 
-despre oele patru clase primare, la Aca
demia Română (calea Victoriei, Nr. 135.) 
pentru comisiunea fundațiunii Otteteleșanu, 
care, esaminând actele și luând informa- 
țiunile ce va crede de cuviință, va dispune 

■ ca conourentele, ce îndeplineso condițiunile 
anai sus precisate, să fiă supuse la un esa- 
men de primire, prin oare se va constata 
gradul de pregătire în ceea ce privesoe 
cetirea și scrierea, analisa etimologică și 
-cea sintactioă, cele patru operațiuni, geo
grafia și istoria țărilor române.

Resultatele esamenului se vor supune, 
-dimpreună cu tote actele, printr’un raport 
Augustului Protector al Academiei Române, 
Maiestății Sale Regelui, căruia îi aparține 
a decide.

Esamenele se vor face în localul Aca- 
idamiei la 4 Septemvre, 6r cursurile vor în- 
,oqpe la 18 Septemvre 1895.

întâmpinare.
Năseud, în Mai 1895.

(Urmare.)

Prin urmare d-1 Barițiu n’a putut 
.aduce prin pensionarea d-sale fondul „întru 
■o mare perplesitatef și nu șl-a bătut joo 
„în modul ,cel mai mârșav de grănițerî și ce 
este al grăni terilor după oum se încăroă a 

.-se susține acolo, când la provocarea admis- 
.trațiunei fondurilor șl-a înaintat rugarea de 

pensionare, în urma căreia, după un servițiu 
de 31 ani recunoscuțl, a fost pensionat cu 
întreg salariul avut: ci plăsmuitorul ori 
plăsmuitorii acelei corespondențe dau pro
bele cele mai nejustificate de netoleranță 
față de d-sa și îșl bat în acel mod mârșav 
joo de buna credință a cetitorilor „Gazetei", 
făcendu-le împărtășiri nereall, ou scopul de 
a lovi în persona lui Barițiu și a-șl justi
fica odiul, ce-1 au față de „țăranl“. Aceea 
nu-1 dâre, și nu i-se pare lucru nedrept 
anonimului corespondent, ce scie și el forte 
bine, că un amploiat al fondului, după 10 
ani de servițiu, a fost pus în pensiune ou 
salariul întreg — fără de a avă recunoscuțl 
alțl ani de servițiu.

Tot așa de nebasată este și imputarea 
ce-i se face d-lui Barițiu, pentru-că a pri
mit postul de director la societatea: „Au
rora/ pentru-că acest post nu l’a optat 
d-sa, fără l’a primit numai la rugarea mem
brilor acelei societăți pentru-ca să scape 
acel institut de bani dela discreditul unde 
ajunsese sub anteoesorul d-sale, și n’a pri
mit acel post, preoum se intenționăză a se 
susțină, îndată după pensionare, ci abia la 
1893, după-ce se restaurase 5 ani. Dovada 
cea mai eolatantă despre aceea, că la ru
garea altora a primit acel post este, că la 
anul șl-a dat de bună voiă dimisia din acel 
post, aducând ca motiv, că nu-i permite 
starea sanitară, ca să mai stea acolo.

Se vede din aceste, că și aci este o 
mistificare la mijloc. Va fi avut pote cores
pondentul anonim vre-un client, pe care l’a 
durut inima după aoel post, pe când îl 
ocupase d-1 Barițiu.

11 Causa personală. Atacurile cele mai 
vehemente se iac în aceea corespondență 
la adresa mea, și acestea se încărcă a mi-se 
faoe pe motivul: că eu am comis un fapt 
r-ușinos, care pâte sS aibă urmări forte triste 
pentru acest ținut, când am așternut recurse 
contra otărîrilor comitetului fondurilor cu pri
vire la decenal și cortelul meu din edificiul 
gimnasial.

Dâră cu intențiune se retac aoolo 
momentele cele reali, cari au impus de ne
cesitate acele reourse, er cele ce se produc, 
erășl ou tendență se produc neesact. De 
aceea în următorele voifi face, pe basa de 
acte publioe dela administrațiunea fonduri
lor, o espunere a acestor două cause um
flate cu atâta patimă în sus oitata corespon
dență. Pentru autenticitatea datelor, ce voi 
comunioa, primesc răspunderea.

Comitetul fondurilor centrale scolas
tic și de stipendie din districtul Năsăudului, 
în ședința sa dela 28 Septemvre 1894, cu 
ocasiunea pertractării budgetului pro 1895, 
a adus două otărîrl, cari m’au privit pe 
mine personal, și anume: una la p. XIII 
al protocolului de ședință la Nr. 444 a f. 
sc. o. d. ex 1894, prin care mi-s’a denegat 
decenalul cerut; ceea-laltă s’a adus la p. 
V al aceluiași protocol, în care mi-se im
pune, ca să plăteso 4 fl. la lună chirie dela 
finea lui Iulie 1892 pentru chilia, ce o am 
dela directorul gimnasial, dintre chiliile, oe 
sunt destinate pentru cortelul său în na
tură în noul edificiu gimnasial.

Prin aceste hotărîrl, cari mi-s’au în- 
manuat la 31 Octombre 1894, m’am sim
țit scurtat și asuprit, și în timp legal am in
sinuat și înaintat la administrațiunea fon
dului recurse motivate contra aoestor otărîrl, 
și anume cel dintâiu față de decenal l’am 
înaintat prin direcțiunea gimnasială, pe 
oare cale mi-a venit și resoluția, er al doi
lea, față de cortel, l’am așternut de-a 
dreptul la administrațiune.

Ambe recursele au fost instruate cu 
documentele de lipsă, au fost motivate și 
adresate oătră Escelența Sa D-1 Ministru 
r. u. pentru culte și instrucțiunea publică 
și se află la administrațiune sub N-rii 801 
și 802 a. f. sc. c. d. ex 1894.

Sortea lor la administrațiune a fost, 
că ambele au fost puse la dosar, după cum 
se vede la Nrii 821 și 868 a f. so. o. d. 
ex 1894, sub cuvântul, că contra hotăririlor 
comitetului nu se permite recurs pentru cel ce 
nu e tot de-odată și membru în comitet. (Pe 
acel timp nu eram membru în comitetul 
fondurilor.) Și numai ou mare greu și la 
insistența II. Sale Comitelui suprem din 
Comitatul Bistrița-Năsăud, carele în acesta 

calitate esercâză dreptul de supremă inspec- 
țiune asupra administrațiunei fondurilor, — 
au ajuns să fiă înaintate la înaltul minis- 
teriu însoțite de representațiunea comisiu- 
nei fondurilor de sub 934 a f. so. c. d. 
ex 1894, în oarea în mare parte ou denatu
rarea faptelor se face încercare a răsfrânge 
argumentele din reourse.

Urmarea fu, oă înaltul ministeriu, pe 
basa aduselor autentice și a motivelor 
reali aduse în acele recurse, prin ordina- 
țiunea de d-to 12 Faur 1895 Nr. 3930 ex 
1895 asistat esecutarea concluselor susoitate 
ale comitetului, și a dat loc petitelor mele, 
precum se vede la Nr. 169 ex 1895 a f. so. 
c. d. De aicea atâta supărare! Hino illae 
lacrimae!!

Documentele și motivele, ce am adus 
întru spriginerea justeței petitelor ouprinse 
în aoeste reourse, sunt produse tote pe 
basă de acte autentice, emanate dela admi
nistrațiunea fondurilor. Acestea sunt ur- 
mătârele :

1) Față de îndreptățirea la adausul de
cenal. Am fost denumit de profesor la gim- 
nasiul superior fundațional din Năsăud la 
24 Noembre 1885 prin decretul de d-to 
28 Novembre 1885 Nr. 1010 a f. sc. c. d. 
ex 1885 și am depus jurământul la 30 Nov. 
1885. Dovadă actul Nr. 1027 a f. sc. o. d. 
ex 1885.

Astfel am întrat în funoțiune, și de 
atunci pănă afil funoționez oa profesor la 
acest gimnas fără întrerupere. Prin urmare 
în anul ourent 1895 în Noembre împlinesc 
(jece ani în serviciu profesoral la aoest 
gimnas.

Continuitatea de serviciu profesoral de 
atunci și pănă acjl în decurs de 4ece ani 
ou cel ourent este dovedită în actele, ce 
se află la administrațiunea fondului susți
nător sub Nrii: 1010/885 ; 650/886; 658/887 ; 
718,1070/887; 499/888 ; 367 și 618/889 și 
se arată și în lista mea de oualificațiune, 
ce se află la direcțiunea gimnasială.

Prin tâte aceste — după normele în 
vigore — mi-s’au asecurat și am întrat în 
tote drepturile unui profesor ordinar defi
nitiv, având a mi-se calcula tot timpul de 
servit atât la decenal, cât și la pensiune 
din Novembre 1885 încoce. Și după-oe de 
atunol și pănă afli nu am întrerupt nimica 
— căci concediul de câte-va luni pentru 
facerea censurei încă mi-s’a dat oa profe
sor după-cum dovedesce actul de mai sus 
sub Nr. 658/887 — așa în Novembre 1895 
împlineso serviciu profesoral la gimn. su
perior fund din Năsăud cțece ani și după 
împlinirea acestora și mie mi-se compete 
adaosul decenal, precum s’a urmat față de 
toți oeia-l’alțl colegi ai mei.

Inoercările, ce s’au făcut, de a mi-se 
subtrage din servioiu lunile de vaoanță, oa 
să nu am anii cjec© complețl, ori de-a mi-se 
subtrage tot în acest soop cele câte-va 
luni, cât fui în conoediu legal pentru de
punerea censurei profesorale și în cari din 
plata mea au fost plătiți profesorii, cari 
m’au substituit, — sunt fără de niol o basă, 
după cum dovedesc actele citate mai sus. 
Din oontră dovedesc numai o animositate 
nejustificată față de mine, căol nicăirl și 
nimărui nu i-se detrag atari intervale de 
timp, ba chiar la administrațiunea fondu
rilor s’au oalculat la serviciu și la decenal 
pentru un alt profesor și ani întregi petre- 
ouțl la universitate.

(Va urma.)

Literatură.
A apărut:
„Jlusa română*, foiă musioală și lite

rară, proprietar și redactor Iacob Mureșianu, 
profesor de musică și cântări în Blașiu. Nr, 
4 din Aprilie are în partea literară: Gioa- 
chino Rossini (urmare) de Dr. R;Noutăți; 
Poșta Redaoțiunei. In partea musicală: O 
olipă (noveletă) de I. Mureșianu; de pe 
Murăș, de Elena Muntean și Dichița (din 
Bănat) de Elena Muntean.

NECROLOG. Eva Boieriu n. Gabor 
ca soție, Luisa Boieriu ca fică, Carol Slavik 
ca ginere și loan și Carol Slavik, ca ne
poți, cu adenoă durerere anunță, că prea 
scumpul soț, tată, socru și moș George 
Boeriu, proprietar, membru în comisiunea 
municipală și curator al bisericei gr. or. 

din Făgăraș, în 17 Mai n. o. la orele 3 
dim., după scurte suferințe, șl-a dat nobi
lul suflet în manile Creatorului în etate 
de 58 ani. Rămășițele pământescl s’au în
mormântat în cimiteriul gr. or. din Făgăraș.

Fiă-i țărâna ușoră!

DIVERSE.
O epistolă a lui Napoleon I cătră fra

tele seu Iosif. In posesiunea lui Livie 
Ramolino, judecător în orașul Bastia de pe 
insula Corsica, se află două epistole, adre- 
tate de cătră Napoleon I fratelui său Iosif 
Bonaparte. Ramolino e o rudă a mamei 
lui Napoleon, Letiția, care ca fată a pur
tat același nume de familiă. Una dintre 
amintitele epistole ale lui Napoleon dateză 
din 22 Iunie 1792, pe când era ofioier în 
artileriă, și când o lună mai înainte la 
dorința ministrului de resbel a fost permu
tat dela Corsica la Paris. In acestă epitolă 
sunt unele detaliurl pănă acum necunos
cute, cari ilustrâză forte mult atitudinea 
și părerile lui Napoleon din acel timp re
voluționar. El scrie între altele următorele: 
„Lafayette a înaintat oonventului național 
o scrisore, îndreptată oontra Iacobinilor. 
Mulțl 4ic, că sorisdrea e falsificată, și în 
tot cașul ea e curidsă. Lafayette, o mare 
parte dintre oficieri, clasele mai alese, re
gele, miniștrii și minoritatea conventului 
național stau pe o parte, pănă când Iaco
binii, majoritatea deputaților și mulțimea 
poporațiunei formăză cealaltă partidă. Ia
cobinii combat pe Lafayette, numindu-l un 
monstru ucigaș și om de nimica. Ei sunt 
o societate sălbatică, care nu posede minte 
sănătâsă. Alaltăerl veniră în număr de 
70.000, armați cu pari, furci, pusce, țape și 
bastone cu cuie, înaintea parlamentului, 
pentru de-a înainta o petițiune. De acolo 
merseră la regele. Tuileriile erau închi
se și prin grădinile, asemenea închise, 
erau postați spre apărare 15.000 de gar
diști naționali, Aoeștia au fost însă asaltați, 
gratiele s’au rupt și o ușă a palatului a 
fost spartă. Spre odăile familiei regescl s’au 
îndreptat tunuri. Regelui ’i s’au predat 
două cocarde, una albă și una tricoloră. 
„Alege“, îi strigă horda turbată, „seu tu 
domnescl aci, seu în Coblența!“ Regele 
rămase liniștit și-și puse pe cap o căciulă 
frigiană, asemenea făcură și regina și dau- 
finul. Năvălitorii pretinseră apoi dela regele, 
să bea cu ei împreună, și râmaseră patru 
bre în palat. E greu de sciut, ce se va 
alege din imperiu sub astfel de împreju
rări. Aci îtl trimit un esemplar din jurnalul 
de modă, predă’l Paulettei. Am văcjut 
epistola ouriosă a lui Massaria. Trebue să 
avem mare interes, pentru de-a ne face 
populari în Trena, spune-i și lui Luoian și 
lui Fesoh, să lucre în direcția acesta. 
Catano de Calbi e aoi în Paris; jocă cărți 
totă cjiua, pierde tot mereu, și a ajuns 
acolo, încât a trebuit să-și vândă hainele. 
De present are numai un rând de vest
minte. De trei ani nu șl-a văcjut fiica. Ea 
crede, că el e în Corsioa...“

Ultimul vals dansat de Bismark. 
Madame Carette, una din damele dela curtea 
împărătesei Eugenia, istorisesee în memori
ile sale următorea întâmplare: „La balul 
cel mare, care s’a dat la anul 1867, pe 
timpul esposițiunei în Tuillerii, pe când 
dansam cotilionul, observai pe Bismarck, 
care sta într’un oolț al salei și privia. De-- 
odată-mi veni ideia răutăciâsă, să-i ofer un 
buchet de rose, provocându-1 în modul a- 
ceste, ca să danseze ou mine. Bismarck 
primi buchetul și dansarăm împreună un 
vals, care a mers escelent. Totă lumea era 
intrigată de aoest mic incident, pentru-că 
Bismarck trecea și atunci de o personali
tate însemnată, și se scia, oă juca un rol 
serios în afaoerile Statului: toți suveranii, 
oarl erau de față făceau, haz, vă(jendu-l 
dansând. După vals, mă reconduse la locul 
meu și-mi predete un bobocel de rose, pe 
care îl purta în butoniera fraoului său, cu 
cuvintele: „Păstrați acest boboc, Madame, 
ca amintire a ultimului vals, pe care l’am 
dansat în viâța mea, și pe oare nu-1 voia 
uita nicl-odată“.

Proprietar; Dir». Aupe! Mureșianu. 
Redactor responsabil; Sregoriu Bftaior.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.



Pagina 4 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 104—1890.

Cursul la bursa din Viena.
Din 20 Mai 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 122.85
Renta de cordne ung. 4% . . . 99.80
Impr. caii. fer. ung. în aur 4t/„% • 126.50
Irapr. ofiil. fer. ung. în argint 41/2®/o 103.60 
Oblig, cftil. fer. ung. de ost. I. emis. 126.— 
Bonuri rurala ungare 4% . . . 98.30
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii . • . . 159.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 149.30
Renta de hârtie austr.................101 40
Renta de argint anstr....................... 101.30
Renta de aur austr....................... 123.05
LosurI diu 1860   157.60
Aoții de ale Bânoei austru ungară. 1073.— 
Acții de-aleBăncei ung. de credit. 464.75 
Acț,ii de-ale Băncei austr. de credit. 400.— 
Napoleondorl..................................
Mărci imperiale germane . . < 59.57*/2
London vista..............................122.—
Paris vista.................................. 48.37'/2
Rente de oordne austr. 4%. . . 101.55
Note italiene.................................. 46.15

Cursul pieței Brașov.

Din 21 Mai 1895.
Bancnot» rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orI Cump. 
Galbeni Cump.
Mărci germane Cump. 
Lire turoesol Cump. 
Scris, fono. Albina5°/U 
Ruble rusescl

9.64 Vend. 9.68
9.58 Vend. 9.63
9.64 Vend. 9.67
5.75 Vend. 5.80

59 10 Vend.
10.90 Vând. —. —

100.25 Vend. 101.25
Cump. 130.— Vend. —.—

ȘP3F" Numere singuratice 

din „ Gazeta Transilvaniei * 

â 5 cr. se potă cumpera în 

librăria Nicolae Ciurcu.

<3

-77 am
An onorea a aduce la cunoșcinfa On. public, că
luat dela firma A. KROPATStK, renumitul

și voi continua croitoria pe socotâla mea proprie. Sper 
că voi fi onorat cu aceea-ș încredere, de care eau bucurat 
antecesorul meu. Silindu-me a servi pe on. clientelă cât se 
pote de ieftin, garantând executarea cnmandelor, după cro
iala cea mai modernă și potrivită.

Cu adencă stimă:

Franz Hauptvogel, 
Croitor de haine b&r Ei alesei.

Anuncmn
(inserțluni și reclame)

Suniu a se adresa subscrise, 
admînistratîuni. In casulu pu
blicării unui anunciu mai mult 
de ©dată se face scădementu, 
care cresce cu câtă publicarea 
se face mai de multe-oro.

Âdministrațiunea 

„Gazeta Transilvaniei."

e x? s xx 1 trenurilor
pe Imiile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din £ 1895»
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