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Brașovu, 7 Decemvrie v.
Agitatorii unguri, oficioși și ne- 

eficioși, dau năvală asupra tutu- 
roru instituțiuniloru nostre româ
nesc!, din c|i în 4* cu mai mare 
cutezanță, cu mai mare furiă și 
turbare.

Incuragiați de guvern deoparte, 
de neacțiunea nostră de altă parte, 
atacă și loveacă când în șcdlele 
și învățătorii noștri, când în bise
rica și în clerul! nostru, când în 
alte instituțiuni culturale și fun- 
dațiuni ale Românilerh,

Au uneltită în contra averilor! 
grănițărescl din Bistrița-Năseud! 
guvernul! cu uneltele lui oficidse 
și neoficiose, și au isbutit!, în con
tra legii și a dreptății, în contra 
preînalteloru disposițiuni în actele 
fundaționale, se’și înrădăcineze 
ingerința în administrarea ave
rilor! grănițărescl, încât! a4i 
nu mai cunosci, decă admi
nistrația e românescă ori un
guresc!.

Succesul! dobândit! în acestă 
parte a grănițerilor! români a în
curajată pe guvernă și pe uneltele 
lui, făcendu’i se’ncepă pregătirile 
pentru a da năvală asupra ave- 
riloră grănițărescl din Carașă-Se- 
verină.

Mai alesă de câteva luni de 
dile încâce se uneltesce nencetată, 
când în ascunsă când pe față, în 
contra acestoră fonduri, asupra 
cărora agitatorii unguri pândescă 
cu o lăcomiă diavolesc!, ca se’și 
împlânte și acolo -ingerința loră 
și cu timpulă se pun! mâna pe ele.

Neputându-li-se împuta bărba
ților!, cari administrez! acele fon
duri, nici cea mai mică necorec- 
titate, agenții guvernului și duș
manii neamului românescă își iau 
refugiul! la apucături meschine, 
la volnici! și arbitriu, pentru ca 
se smulgă din mânile Românilor! 
administrarea propriei loru averi, 
răsplata șirâeloru de sânge vărsate 

de grăniceri pentru apărarea pa
triei.

Nu le convine șoviniștiloru și 
guvernului unguresc!, că grănicerii 
întreținu din veniturile acelor! 
fonduri școle românesc!; nu le 
convine, că grănicerii cu banii loru 
propagă cultura românescă între 
poporul! română, pentru că acesta 
nu o iartă „idea de stătu ma
ghiară, “ nu intră în cadrul! pla
nului de maghiarisare.

Același fișpanu, cu care o parte 
din Românii din Caransebeș! au 
găsită cu cale să stea împreună 
la masa cu bucate, după procesul! 
generalului Deda, când acesta a 
fostă reales! președinte alu co
munității de avere, acelașu fișpanu, 
4icemu, uneltesce a4i cu toți agi
tatorii unguri în contra averilor! 
grănițărescl și în adunarea comi- 
tatensă estraordinară, ce s’a ținut 
la 29 Noemvre n. în Lugoșu, șî-a 
datu arama pe față dovedm- 
du-se ca celu mai mare dușmană 
alu comunității de avere a grăni- 
țeriloru.

In contra statutului de admi
nistrare a fondurilor! grănițărescl, 
aprobată de guvernul! unguresc!, 
fișpanulu Jakabffy a găsită cu cale 
să aducă în desbâterea adunării 
comitatense cestiuni privirore la 
comunitatea de avere grănițărescă, 
care peelu, ca comisar! alu gu
vernului, nu-lu priveu, căci statutul 
îi dă dreptul! de control! numai 
la aprobarea bugetului, la revisuirea 
socoteleloru anuale, la înstreinarea 
averii și la fixarea salarieloru func
ționarilor! comunității. Ce privesce 
instreinarea averii, controlul! fiș- 
panului are să se mărginesc! nu
mai a constata, că averea înstrei- 
nată e asigurată.

Der se vede, că fișpanulu caută 
noduri în papură și pete hi sdre, 
pentru că administrațiunea fiind! 
corectă, nu i-se dă doritul! prilegiu 
d’a pune mâna pe administrarea 
averii și a-și câștiga lauri „patrio
tici*.

Ne reservămu a aduce amă
nunte în numărul! viitor! despre 
cele petrecute în acea faimosă 
adunare comitatensă și despre mo
dulă cum uneltesc! agitatorii un
guri prin foile oficiose în contra 
averilor! grănițărescl.

IJefranâarca din ministernln ie conefl.
O telegramă dela 13 Decemvre, ce 

nl-o trimisese biroul! de corespondență 
din Pesta, ne împărtășea, că ună înaltă 
funcționară din ministerulă ungurescă 
ducându-se la oficiulă vamală ca să plă
tesc! din partea acelui ministeră 42,000 
fl., s’a pomenită, când era să plătescă, 
că banii i-au dispărută din buzunarul! 
paltonului. S’a pornită repede cercetare 
și resultatulă ei a fostă, precum ni-a 
comunicată o altă telegramă la 17 De
cemvre, că acelă înaltă funcționară e 
directorulă cancelariei presidiale din acelă 
ministeră, anume Ion Kokan și că banii, 
după propria lui mărturisire, i-a de- 
fraudată.

încă îndată la începutul! cercetării, 
poliția a primita informațiunl și date si
gure , care pentru Kokan erau forte 
agravante. Considerândă însă posițiunea 
lui socială și împrejurarea, că Kokan era 
descrisă de superiorii și colegii săi din 
ministeră ca ună omă fărte cinstită, care 
se bucură de cea mai mare încredere, 
concepistulă polițienescă însărcinată cu 
adunarea dateloră a trebuită se procedă 
cu cea mai mare precauțiune. Se în
țelege, că s’au făcută cercetări și în di
recțiunea, că ore nu cumva e la mijlocă 
ună furtă, mai alesă că în timpulă re
centă s’au întâmplată în adevăr! în edi- 
ficiulă oficiului vamală două pungășii 
mai mici. In 15 Decemvre însă poliția 
ajunse în posesiunea unoră dovedi sdro- 
bîtore cu privire la vinovăția lui Kokan. 
Acesta fii invitată sera la direcțiunea 
poliției și fu supusă unui interogatoriu 
amărunțită. Interogatoriulă se desfășura 
atâtă de agravantă pentru Kokan, în- 
câtă pe la jll ore ndptea fii arestată. 
In urmă mărturisi, că banii i-a de- 
fraudată.

Departe a ajunsă lucrulă ou defrau- 
dările, a căroră seriă e nesfârșită. Re
gimul! d-lui Tisza, care n’are timp! să 
introducă o controlă severă și peste tot! 
să caute a ave o administrațiune cinstită, 
fiind! pre mult! ocupat! cu maghiari- 
sarea, se pote felicita de rodele ce le 
culege.

SCntlLE PILEI.
Răposatul! canonic! din Blaș! loan 

F. Negruțu a lăsat! o fundațiune de 4.000 
fl. pentru ajutorarea cu stipendii a stu
denților! români.

* * *
Delegațiunea congresuală, alesă de 

congresul! național!-bisericesc! din a- 
nul! curent! pentru pertractarea și 
resolvirea agendeloră, ce mai sunt! 
încă pendente în causa despărțirei ierar- 
chice de cătră Sârbi, este conchemată prin 
Escelența Sa, părintele archiepiscop! și 
metropolit! Miron Romanul, în Arad! pe 
cjiua de 7 (19) Decemvre a. c. pentru 
a începe lucrările avisate prin congres! 
la competința sa. Astfel! se speră, că 
în curând! se vor! resolvi cestiunile 
pendente, și se vor! pute întreprinde 
pașii necesari pentru despărțirea ierar- 
chică a Românilor! din comunele mixte.

* * *
Cu privire la porto personală ce e a 

se introduce pe căile ferate, „Egyetertes* 
anunță, că în locul! tarifului de adl se 
vor! introduce prețuri unitare, așa că 
pentru tote liniile căilor! ferate ale sta
tului cătră două zone de linii voru esista 
numai două prețuri de călătoria: unul! 
pentru o anumită depărtare mai mică, 
altul! dela un! capătă al! distanței pănă 
la celalalt!. Așa d. e. distanța din Bra
șov! și din Semlin! pănă la Budapesta 
ar fi o zonă cu un! prețur de călători! 
și cel! care ar călători dela Brașov! la 
Budapesta ar plăti numai atâta ca și 
cum ar merge pănă la Clușiu ori la 
Oradea mar«. Acest! preț! ar fi după 
planul! de reformă forte mic!, cel! mult! 
2—3 fl. Pe zonele mai mici ar fi pre
țul! numai 1 fl. de person!. Acestă 
esemplu e pentru classa a doua; pentru 
classa a treia prețul! e și mai mic!. La
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Acusatoruliî pubiicii.
„Ce răspunzi la acestea?" întrebă 

sf. Petru.
„T6te acestea, ce acum aucjișl, nu 

sunt! altceva, decât! o țăsătură de ca- 
lumnii oribile și invențiunl urîte născo
cite de spiritul! cel! rău spre perderea 
mea. Eu să fi fostă ună invidiosă, cru- 
delă și ună fățarnică, ună tâlhar!, ună 
ucigași și ună călcători aii dreptății 
dumne4eescl și omenescl! Tot! ce eu, 
în decursul! vieții mele, am am
făcută, protestez! contra acestoră incuse 
false. Am putută să păcătuescă 
prin excesul! de zelă, să pedep
sesc! mai aspru decât! ar fi trebuit 
să facă aceea, am sedusă pote justiția 
pentru-că m’am lăsată a fi răpită peste 
sfera mea; der intențiunile mele au fost 
curate,1 și eu nu sunt! acelă făcător! 
de rele precum sunt! descrisă. Norocire 
că omul! nu se pote îndoi între afirma- 
țiunile unui om onestă și între acelea 
ale spiritului mincinos!.“

„In starea ta ca acusatu, față cu 
cele opuse, nu mare valore are afirma- 
țiunea ta,“ dise sf. Petru. „Altmintrelea 
ar sta lucrulă, decă toți acei judecați 
prin tine țl-ar veni ca martori mântui
tori, aceea fără îndoâlă ar fi ponderosă. 
Der tu nu voiesci mărturia loră, precum 
nici ei nu ^oră voi a mărturisi în fa
vorul! tău.*

„In locul! loră, iubite sf. Petre, îți 
va pute spune îngerul! meu apărători, 
că eu nu m’am făcut! părtașă nici de
cât! acelor! intențiunl culpabile, pe cari 
mi-le încarcă diavolul!, deși eu inspira- 
țiunile aceluia nu în tote lucrurile le-am 
urmată. “

„De bună semă nuu, dise ângerulă 
celă bună.

„Der tu nu negi, spirite ală adevă
rului*, răspunse Sfântul!, „că elă, în 
deprinderea înaltei sale chiămărl după 
datina sa nu s’ar fi abătută dela calea 
ce ar fi trebuită să urmeze. însuși <<! 
a mai recunoscută acesta.*

„Aceea nu pot! nega*, răspunse ân
gerulă.

„Prin urmare*, continua Sf. Petru, 

„s’a făcută cupabilu de ceea ce-lă acusâ 
diavolul!, elă a lucrată contra misiunei 
sale; oficiulă lui a fostă a stabili delic
tele și crimele, a căroră pedepsire o 
cere binele comună și nu a străforma 
în probe presumțiunile, una seu alta 
aparință din afară, fi! ori cum, numai 
să potă face ună vinovată dintr’ună acu- 
sată; în locă de a chiarifica justiția, o-a 
sedusă, ori nisuia a-o duce acolo, încât! 
ea însăși comitea răul!, pe care elă fu 
chemată a-lă urmări în numele aceleia, 
cum sunt! atacurile nedrepte asupra 
averei, onorei și vieții omeniloră*.

„Decă elă a făcută aceea*, răspunse 
ângerulă, „nu s’a întâmplată în acelă în
țeles!, care i-se impută. Elă n’a lucrată 
nici din invidiă, nici din crudelitate, nici 
din ură contra lui Dumnedeu și a ome- 
niloră. Elă nu șl-a pusă nici o mască 
a ipocrisiei spre a comite răulă sub masca 
oinelui".

„Ce deră l’a făcută să nu’și recu
nosc! sfânta sa chiămare până la așa mă
sură?* întreba Sf. Petru, „pentru că elă 
a avută să împlinescăo chiămare sfântă*.

„Durere*, dise ângerulă, „nu altceva, 

decât! vanitatea profesiunei falsă înțelese, 
o datină deplorabilă, carea între domnii 
dela judecătoria a devenită cotidiană, 
aceea, de a obține înainte de tote resul- 
tate de oratori!; pentru-că, deorece ego
ismul!, reputațiunea, promoțiunea stau 
în risică, și în lupta de cuvinte mai 
puțină voescă să fiă învinși în interesul! 
lucrului bună, decât! în ală loră propriu, 
de aceea se amestecă în pertractări pa
siunea personală, care numai de adevăr! 
și dreptate ar trebui să fiă insuflată, și 
prin acesta omul! ajunge la rătăciri re
gretabile, — opintirile ce se facă de o 
parte, spre a dovedi nevinovăția, provocă 
opintiri contrare spre a stabili culpabili
tatea. Și de o parte și de alta se co
mite greșelă.*

„Tocmai acesta e“, dise Sf. Petru, 
„precum am demonstrată deja, multă 
mai rău când greșesce acusațiunea, de
cât! când greșesce apărarea. Câtă de 
mulțl nevinovațl au fost pote pe astă cale, 
pentru ună egoism! miserabilă, pentru 
ună renume nesănătos!, pentru ună in
teresă amărîtă, prin vina acestui băr
bat! loviri cu o condamnare nedreptă? 
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bagage nu va mai fi greutate scutită de 
plată, der se va plăti pentru fiecare bu
cată de bagagiu o sumă unitară, de 50 
cr. Acestă sistemă e adoptată după sis- 
temulă de porto la scrisori. Ministru 
ungurescă de comunicațiune e hotărîtă 
să introducă acestă reformă.

*
* *

La §-lă 69 ală proiectului de lege 
pentru răscumpărarea regalieloră de câr- 
ciumărită, deputatulă alesă în cerculă 
Lugoșului Bela de Szende propunendă 
modificarea acestui § în acelă înțelesă, 
ca comuneloră grănițtirescl din fostulu con- 
finiu militarii bănățânu să se lase și mai 
departe jumătate din veniturile acestora 
regale. Ministrulă-președinte a răspunsă 
următorele: „Ce.’se atinge de modifica- 
țiunea propusă de deputatulă Szende, 
eu o primescă, pentru că comuneloră 
grănițărescl a fostă asigurată jumătatea 
venituriloră din aceste regalii. Facemă 
dreptatea deplină, când asigurămă era- 
riului dreptulă- de proprietate ală aces- 
toră regalii de o parte, de altă parte 
decă dispunemă, ca statulă să fie înda
torată a da și pe viitoră comuneloră 
jumătate din interesele anuale ale capi
talului din răscumpărare." Va să dică 
erariulă privindu-se pe sine de proprie
tară ală regalieloră din cestiune va lua 
în posesiune capitalulu de răscumpărare 
eră comuneloră va da jumătate din in
teresele anuale obveninde după acelă ca
pitală.

** *
D-lă advocată Mană din Deșiu a 

dăruită câte 50 de exemplare din opu
rile lui Simeonă Bărnuță: 1) Pedagogia. 
2) Psichologia empirică și Logică. 3) 
Dreptulă naturală publică, care opuri 
s’au distribuită gratuită eleviloră dela 
institutulă pedagogică și teologică pre
cum și bibliotecei institutului, a acercu- 
lui de lectură din Caransebeșă și ai Re- 
uniunei învățătoriloră români gr. or. 
din diecesa Caransebeșului.

* * *
In loculă răposatului Iacobă Bologa, 

s’a alesă membru în comitetulă municipală 
de cătră ală doilea cercă electorală ală 
Sibiiului prefesorulă seminarială Dr. lână 
Crișiană.

*
& zj:

Candidată de deputată la dieta un
gurescă în cerculă electorală ală Cisnă- 
diei, representat pănă acum de Steinacker, 
este br. Eugenă Salmen.

*
* *

S’au aprobată de ministerulă ungu
rescă de interne statutele reuniunei pri
vate, formată din comunele comitatului 
Brașovă: Codlea, Hălhii, Ghimbavă, Cârs- 
tiană și Reșnovă, în scopă d’a înființa 
stațiuni de prăsilă de mânzl și viței de 
taură.

** *
Comitetulă Reuniunei femeiloră ro-

Câtă de desă s’au străformată slăbiciuni 
simple, prin propunerile perfide ale lui, în 
crime adevărate! Câți săraci rătăciți 
n’au văcjută — grațiă declamațiuniloră’ 
rigide — cădendă pe capetele loră cea 
mai grozavă asprime a legei, deși unii 
prin întristarea ce i-a cuprinsă de greșelele 
loră comise au fostă deja destulă de 
pedepsiți. Der și numai cugetându-te 
la ele te face a tremura! Și apoi decă 
mai socotesce omulă nenumăratele rele 
ce au resultată, seu au putută să resulte 
din acusările acestea calumniătdre: fa
milii desonorate, ruinate, împrăștiate, 
legături amicale rupte, disprețul ă neme
ritată, rușine, năcază, desperare, poftă de 
isbândă, blăstămarea justiției omenesc!, 
și acelei dumnedeescl; se pote întreba 
cineva, că ore cu nedreptulă se asemănă cu 
ună tâlhară și ucigasă ună omă ca acela, 
care pentru ună interesă personală 
miserabilă, der sub masca împlinirei 
unei datorințe sfinte, cu inima neso
cotită a causată seu a profitată de oca- 
siune a face tote aceste rele ? Tu pro
testezi", urma mai departe Sfântulă, „tu 
did că sunt pre strictă, însă ângerulă 

mâne din Aradă și provinciei va arangia 
în sera de 9 (21) Februară 1889 ună 
bală în favorulă fondului reuniunei în 
sala hotelului dela „Crucea albă." In a- 
ceeașl di la 10 ore înainte de amedă se 
va ține și adunarea generală ordinară a 
reuniunei femeiloră române din Aradă 
și provinciă. Interesulă ce l’a arătată 
pănă acum publiculu română din Aradă 
și provinciă față de acestă reuniune, 
care șî-a înscrisă pe stindardulă ei cul
tura femeiei române prin ridicarea și 
susținerea unei scole de fete în Aradă, 
face să se spere, că atâtă adunarea ge
nerală, câtă și balulă va fi bine cer
cetată.

* *js

Respopv Bucură din ReșinarI a fostă 
condamnată la două luni închisore pentru 
loviri date preotului Ionă Platoșă. Curia 
a întărită sentința.

*
* *

Episcopulă ungurescă Domokos Szasz, 
celă care a inspectată școlele și biseri
cile unguresc! din România, a dăruită 
Kulturegyletului 200 fi.

Mircea V. Stănescu.
— O schiță, de caracteru. —

,,....O legitimă durere, unii adencă 
sentimentu ce me împresoră, îmi 

‘ impune datoria, de a da cursă, li
beră acestoră simțiri. Cetitorule, 
nu vei găsi aci decâtă esactitatea 
i'apteloră și adeverulă impresiuni- 
loră, cari veclnică neșterse voră 
rămâne în sufletul meu“.— Doctorul 
Cabanis „Despre boia și mortealui 
Mirabeau.

Intre cetitori se voră găsi de aceia, 
carl voru dice, că prea multă importanță 
se dă acestui omă, ca să se vorbescă și 
după săptămâni despre densulă în pu
blică , acum când lumea și peste 
evenimente mai mari trece în câ
teva dile la ordine. Nu pentru astfelă 
de dmeni am scrisă acestă schiță. Pen
tru mine și pentru o mulțime de prie
tini și cunoscuți ai lui Stănescu, elă mai 
multă a valorată, decâtă acelea somități 
diplomatice și acei potentați, cari avendă 
în mână sortea țăriioră pentru vanitatea 
loră personală, storcă mereu sacrificiele 
poporeloră, fără a le da în schimbă 
dreptulă d’a trăi mulțumiți. — Pentru 
noi, cele 3 milione de Români, cari 
trăimă în acestă patriă, mortea lui Stă
nescu este o perdere ireparabilă! Vene- 
rabilulă bărbată G. Barițu a disă odată 
că nimenea nu este atâtă de indispen
sabilă, ca să nu potă fi înlocuită cu al- 
tulă. O maximă asta, carea trece în 
totă lumea de adevără. Ei bine, spu
neți asta unui omă săracă, care șl-a 
pierdută pe unulă din puținii feciori 
harnici ce-i avea; spuneți-o și să vedeți 
decă s’a simțită mângâiată! — Ună ase
menea omă săracă suntemă noi Ro
mânii, suntemă nespusă de săraci în ca
ractere; nu caractere private, oneste, 
înțelegă, ci caractere mari, bărbați cu 
curajă civică neclintită. Astfelă de ca- 
racteră a fostă Mircea V. Stănescu, și 
astădî celă puțină, — la loculă său nu 
aflătnă pe altulă.

încă ca studentă în gimnasiulă din 

tău apărătoră nu așa dice. Elă togmai 
așa de bine vede ca și mine, că pentru 
nisce greșele mici câtă de mari suntă 
consecințele funeste, mai vertosă cănd 
acestea se comită de bărbați, cari suntă 
învestiți cu ună oficiu sfântă, deră cu 
acesta abuseză. Tu erai consternată, 
când audiai cum spiritulă minciunei mă
rea smintelele tale prin intențiunea’țl 
perversă. Tu te-ai fi revoltată contra 
mea, decă eu așă fi, ca judecătorii pă
mântului, supusă rătăciriloră, și la pro
punerea ângerului rău așă fi adusă o ju
decată nedreptă. Și totuși acesta nu e 
altceva decâtă ce tu în cariera ta ca 
acusatoră publică ai făcută, și la care 
ai dusă pe alții să facă. De ce te-ai 
pută tu plânge acum, decă ai fi tractată 
de mine, cum ai tractată seu ai făcută 
să fiă tractați alții? Nu tu însuți țl-ai 
fi dictată sentința ? Der bilanțulă justi
ției divine nu cunosce pondurl false. 
Măsura esactă a sminteleloră tale (și 
spre nenorocirea ta, aceea e mare) va fi 
și măsura pedepsei tale."

Trad, de Gr. Cardoșfi.

Aradă — loculă nascerei sale, — se 
distingea între conscolarii săi prin tră
suri de caracteru extraordinare. Decă 
cineva îi era simpatică, îlă iubea ca pe 
ună frate și făcea totulă pentru densulă ; 
der pe care nu’lă putea suferi, îlă vexa 
fără cruțare, decă nu se arăta blândă și 
nu asculta de densulă. Acestă caracte
ristică fundamentală a firei sale și-a 
păstrat’o pănă târdiu în etatea bărbă
tească, din care causă lumea îlă credea 
excentrică și exaltată. Ună talentă de
osebită pentru învățătură însoțită de o 
diligință de feră: două însușiri, cari rar 
se găsescă într’ună individă, i-au câști
gată ună nimbă între conscolarii săi 
cu care impunea nu numai loră, ci și 
profesoriloră, cari se făleau cu elevulă 
loră. Intr’o schiță biografică am cetită 
că colegii săi dela gimnasiu îi făcură 
versulă :
„Stănescu Imre Văzul: „StănescuEmr. Vasilie 
0 âjjel nappal tanul“ ț>i și nopte înveță.11

In anii, când începuse elă a umbla 
la scolă șovinismulă națională în Aradă 
nu era cunoscută nici pe nume. Atunci 
începuseră pe acolo, ca în totă Româ- 
nimea, luptele ierarchice pentru despăr
țirea de cătră Șerbi.’ . ... •Tote naționalitățile trăiau aici în 
cea mai bună armoniă înainte de anulă 
1848. Dovadă este că în Aradă, în a- 
cestă an scaunulă de primară ală orașu
lui era ocupată de Dimitrie Haica, 
fiiu de plugară română din Aradă, a 
cărui casă era în acelașă timpă cen
trală Româniloră inteligenți din orașă. 
Advocații Arcași, Brădeanu, profesorii 
preparandiali Dr. Șandoră, Alexandru 
Gavra, protopopulă Rață, proprietarii 
Șerb, Frușa erau elita societății româ- 
nescl pe timpulă dela 48 încăce. In 
acelea familii se cultiva fără genare 
limba și musica românescă. Streinii nu 
găseau trădare de patriă în convenirile 
și petrecerile românescl la casa primului 
cetățenă aln orașului, ală „polgar-maistă- 
rului." Maghiarii petreceau cu ei împre
ună și jucau jocurile românescl și cân
tau horele și doinele nostre. Decă to
tuși multă puțină Românii se separea 
de celelalte neamuri, era biserica, care 
îi făcea să-și caute pretinl intimi întru 
de ai loră.

Luptele, ce în anii dela cincldecl se 
încinseseră cu mare vehemență ..în contra 
ierarhiei serbescl i-au strînsă pe Românii 
din Aradă și mai multă la olaltă, în
tocmai precum jugulă comună ală ab
solutismului făcu să se înfrățescă la în
cepută tote naționalitățile în contra sis
temului. Din tradițiunea familiei sciu, că 
deja pe la. începutulă aniloră cincldecl 
românimea privea la Șaguna ca la mân- 
tuitorulă nostru, care avea să ne salveze 
de jugulă clerului serbescă. Etă tradiți
unea : Haica, primarulă orașului, care 
mai târdiu, refusândă d’a primi sluj
ba sub absolutismă, rămase advocată 
în Aradă, avea două fetițe, cărora la ser- 
bătorl le arăta bustulă noului episcopă 
română ală Ardealului, dicendă că acesta 
este bărbatulă dela care așteptămă noi 
salvarea nostră. Apoi aședa bustulă sub 
icona Maicei Domnului lângă candela 
aprinsă. Fetițele, cari se crescuseră 
în acestă'spirită, cărora li se arătau la 
dile mari bărbați mari, pentru a le in
spira venerațiune, astăcji suntă con- 
sortele duoră Români distinși, unulă 
civilă celalaltă militară.

Ce colosală deosebire între atunci 
și astăcji! Decă privimă pe Români 
în deosebi, și anume numărulă inteli
genței și ală familieloră române din 
Aradă, în comparațiune cu trecutulă, nu 
putemă tăgădui dre-oare înaintare. Der 
sjă faoemu comparaț ă între Aradulă cu 
Societatea de astădî și între întrega so
cietate de acum 20—30 de ani, și vomă 
perde și cea din urmă fărîmătură de op- 
timismă. Gimnasiulă era pe atunci îm- 
populată de sute de Români și deci de 
străini, adl suntemă mai pe josă decâtă 
cu proporția întorsă.

II.
După generațiunea auiloră 48, a 

urmată alta. Intre tinerii români pe 
cari îi găsimă arancându-se în luptă, 
acum nu numai pentru drepturi biseri- 
cescl, ci și pentru cele naționale, vedemă 
pe Mironă Romană, Popovici Deseană, 
PopovicI Alexa, Popovici Iosifă, Deme- 
triu Bonei, Lazară Ionescu, Nic. Fili- 
monă etc., toți advocațl — afară de celă 
dintâiu — și toți devotați causei române 
în timpulă când lupta nostră era sufe
rită, ba pote încuragiată de sferele înalte. 
Dintre aceștia unii puțini au susținută 
lupta dreptă și în constelațiunile vitrege, 
der ceilalți au aflată, că e mai „prudentă" 
a se da după pără. Relațiuul intime Stă
nescu n’a întreținută decâtă ou Alexă 
Popovici și Nic. Filimonă.

Apogeulă activității naționale din 
Aradă cade pe timpulă prefectului George 

Popa, când șuba Românului lăsa urme 
pe catifeaua fotolieloră din salonulă pre
fecture!. Pe atunci s’a întemeiată si 
„Associațiunea aradană". Adl prefectă și 
asociațiune au rămasă numai „de piă me
moria". Din acestă a doua generațiune 
făcea parte Stănesculă nostru. Elă însă 
a rămasă între tote împrejurările ne
strămutată în convingerile sale și în 
modulă său de combatere. Mergea oblu, 
cu fruntea deschisă și ridicată, isbea fără 
milă în cei lăbăi și în acelașă timpă 
arunca cu furiă în fața contrarilor nemului 
nostrufărădelegile, cu cari asupreau pre po- 
poră. Așa în sinode și congrese, așa la 
comitată și în dietă, și totă așa și în 
representanța orașului, unde era singurulă 
apărătoră ală populațiunei și confesiune- 
loră române. De ună temperamentu 
sanguinico-colerică, se aprindea în vede
rea celoră mai mici fapte nedrepte și se 
revolta înfricoșată contra apucăturiloră 
despotice. In asemenea momente Stă
nescu nu avea 1 considerațiunl pentru 
acela, pe cate îlă credea păcătosă.

In adevăru am cunoscută și eu pre 
neuitatulă nostru amică și potă cu sufletu 
curată dice despre densulă ceea ce cla- 
siculă Cabonis susține despre Mirabeau: 
Stănescu orî-câtă de îndrăsneță ar fi 
fostă în ideile sale, orl-cât de neobicinuite 
erau câte-odată demersurile sale, ori câtă 
de exagerate se păreau propunerile sale, 
pentru cari lupta încruntând adeseori fără 
milă pe adversari: decă îșl găsea omul, care 
cu duhulă blândeței scia să-lă convingă, 
că interesulă causei pretinde să-și calce 
pe inimă și șă se supună, elă ceda.

III.
Lumea ro.mânescă atribue tote nen- 

țelegerile Româniloră de pretutindenea, 
cu deosebire cele dela Aradă, lipsei de 
disciplină a fruntașiloră. „Toți vreau 
sS fiă conducători" audl dicendă pre cei 
ce nu cunoscăjbine trebile. Ei bine, măr- 
turisescă, că și eu eram multă timpă 
de acestă părere, der câtă pentru Stă
nescu, trebue să o spună, că nu odată 
am avută ocasiune să mă convingă, că 
toți l’amă cunoscută rău. Nu-i vorbă, 
avea și densulă ambițiune, avea nobila 
aspirațiune d’a servi causa națională 
după cum îi dicta simțulă său curată și 
capulă său celă luminată; apoi cornpa- 
rându-se cu alțl tovarăși în luptă, nu 
recunoscea pre altulă mai capabilă nici 
ca talentă, cunoscințe, oratoria, nici ca 
zelă și activitate asiduă, ce se recere 
dela ună conducătorii. Ceea ce-i lipsea 
era acea manieră blândă, de multe ori 
fățarnică, d’a se apropia de fiecine cu 
mănuși pe mâni și cu miere pe buze, 
ceea ce în limba diplomatică se dice 
„tactă". Ei bine, Stănescu, totdeuna cu 
respectă și politeță, — fățarnică nici
odată n’a sciută să fiă. Ajutorii săi din 
cancelaria scieau, că atunci când, adre- 
sându-se cătră ei, le dicea „țucu-te dom
nule N.“ era supărată focă, der se stă
pânea. —

Ii mai lipsea ceva, nu scia să fie pru
dentă. Vai cate păcate șe comită de 
cătră bărbații noștri publici sub masca 
„prudenței". De atunci a încetată vieța 
politică a Româniloră din Aradă, de 
când cei mai mulțl s’au făcută „prudenți." 
Astădî în Aradă „prudența" este egală 
cu lașitatea, nemernicia. „Fi prudentă" 
dice șefulă cătră subalternii săi înainte 
de alegeri. „Fi prudentă" dice mitui- 
torulă cătră mituită. Aceștia se facă 
toți prudenți în contulă moralului pu
blică, care decade de multa „prudență" 
ce mereu se veră în capetele omeniloră 
făcendă inima să tacă.

Stănescu n’a fostă „prudentă". Totă 
vieța sa a fostă o continuă luptă în con
tra acestei prudențe afurisite, care tinde 
a slăbi caracterele pănă și în băncile 
scolei. Respingeți băieți cu indignațiune 
sfaturile aceloră caractere slăbănoge, 
cari mereu vă îndemnă să vă înăbușiți 
foculă sacru ală inimei june și să vă fa
ceți verml tîrăitorl! Ce va fi de gene
rațiunea care se cresce în asemenea 
epocă a „prudenței" ? Ce va fi mai ver- 
tosă de densa, decă nu va ave înaintea 
sa modele luminătore, modele de curajă 
civică, cum era fericitulă Mircea! Ce 
mai plătescă pentru noi congregațiunile 
comitatense de când figura sa imposantă, 
dreptă ca ună firă de bradă, nu mai stră- 
luce la masa verde? Ce era sinodulă 
acela, în care glasulă lui tenoră, limba- 
giulă său res icată, argumentele sale 
sdrobitore nu răsunau în sală ? Nu-i vorbă, 
nu erau primite ideile sale, nu, pentru 
că erau ale sale, erau radicale. Ideile 
sale răsunau în inimile sinodaliloră, 
der nu puteu străbate pănă la creerl, 
căci acolo se încuibase „prudența". Urme 
neșterse însă au lăsată în inimile și, îmi 
place a crede. în capetele celoră din ga- 
leriă, cari chemați voră fi la rendulă 
loră să ocupe loculă prudențiloră de as- 
tădl! O durere pătrundătdre mă cuprinde
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gândind!, că a trebuita ca noi să per- 
dem! pre acesta bărbata, care ne aducea 
aminte de figurile clasice din anticitate ; 
să-l! pierdem! în florea vieții sale în- 
tr’ună timpa, când pornită pe o cale, 
care avea să convingă și pe contrarii 
săi, că se înșelaseră în credința, că Stă- 
nescu e escentrica. In adevăr!, în anii 
din urmă se părea că s’a retras! de pe 
tote terenele publice, pe când în faptă 
era cel! mai zelos! muncitor! național!. 
Activitatea sa însă era tacită, fără os- 
tentațiune, alăturea și nu în fruntea to
varășilor! săi de muncă. Schimbarea 
acesta însă nu s’a făcuta fără ărecare 
influință binefăcătore din partea ami
cilor! săi. (Va urma.)

Vederile deputății orii Griinwald Bela 
și Ludovicii Mocsary asupra ces- 

tiunei naționalităților)).
(Estrasă din capitolul! SI al! opului „A regi 
magyar nemeș'1, scris! de d-1! Ludovic! Mo

csâry.)

Amil amintitu deja, că d-lă 
Ludovicu Mocsary a scosu de sub 
tiparu o carte întitulată „A regi 
magyar nemeș “ (Vechiul u nobilu 
maghiară), în care critică ve
derile lui Gri awald Bela espuse 
în opulă seu „A regi Magyaror- 
szăg“ (Vechia Ungariă) care a a- 
vută mare trecere înaintea Ungu- 
rilorh șoviniștl și în care primulu 
locu îlu ocupă „politica națională." 
In capitululă XI alu opului seu, 
d-lu Ludovicu Mocsary, vorbindu 
în specială despre vederile lui 
Grănwald Bela asupra cestiunei 
naționalitățiloră, c|ice între altele :

Ori cine scie, că Grunwald Bela 
este aderentul! acelei politice, care cu 
euphemism! se numesce politică națională, 
așa precum reuniunile de maghiarisare 
se numesc! reuniuni de cultură; este 
aderentul! acelei politice, care susține, 
că „un! stat! este o naționalitate“, 
care pretinde că maghiarimea trebue 
răslățită în țeră făcendu-se presiune cu 
tote mijlocele ce stau la disposițiunea 
statului și a societății.

Grunwald Bela vorbesce așa, ca și cum 
el cu el! punctul! lui de mânecare ar apar
țină direct! la acea ideă de naționalitate, 
care, cum se clic®, ®ste una dintre ideile 
domin'ante ale secuiului al! XEX-lea. Este 
însă deosebire între aceste idei și între 
punctul! de radim! al! lui Grunwald 
Bela. Presupunerea lui Grunwald Bela, 
că adecă „secuiul! al! XIX pretinde, 
ca statul! să aibă ca basă o individuali
tate națională4*, care presupunere figu- 
reză între cele mai principale, nu este 
adevărată. Acesta este un! postulat! 
al! centralisațiunii. ceea ce însă nu este 
creațiunea secuiului al! XIX-lea, care 
este însuflețit! de idea libertății, egali
tății și frățietății, ci este o creațiune a 
regimului absolutistic!, care suprimă 
constituțiunea ordinelor! și a statelor!, 
amăsurata formațiunei lui datorită secu
iului al! XVH-lea și XVUI-lea. Ten
dințele de naționalitate ale secuiului al! 
XIX nu-șl au punctul! lor! de mâne
care în idea de stată, ci în individuali
tatea națională, și nu pretindă ca basa 
statului s’o formeze individualitatea na
țională, ci din contră pretindă, ca esis- 
tența statului să servescă ca basă la 
esistența națională, căci — die! ele (na
ționalitățile) — fără esistența statului, 
naționalitățile ca individualități națio
nale nu pot! esista și nu se pot! des- 
volta. Ambe aceste teorii însă se bată 
în capete prin aceea, că amândouă cu
prindă în sine principială esclusivității, 
acelă principiu, după care într’ună stată 
numai o naționalitate pote să fiă.

Grunwald Bela îșl ia ca punctă de 
mânecare „idea de stată.“ înaintea lui 
statulă este țînta supremă asistentă, elă, 
după ale lui vederi, stă la înălțimea „ideei 
de stată.u înaintea lui tore celelalte 
sunt! numai mijloce, cărora numai întru 
atâta li-se pote atribui ore-care valore, 
întru câtă servescă la întărirea scopului, 
adecă la organisația statului. Tote a- 
cele sentimente, pe cari le deșteptă seu 

pe cari le ține în neadurmire consciința 
națională, limba ca răsunet! și caracter! 
ală individualității naționale, înaintea lui 
suntă de importanță numai întru atâta; 
întru câtă servesc! ca mijloce la con
solidarea și la formarea unității statului; 
elă nu dă multă pe sentimentalitatea și 
fanatismul națională; nu de aceea pretinde 
elă dela omeni entusiamă pentru limba 
și naționalitatea loră, pentru-că garanția 
stimărei de sine însuși aduce cu sine, ca 
omul! să se alipescă la|propria lui națio
nalitate și pentru-că este un! postulată ală 
stimărei din partea altora, ca omulă se 
nu fiă turburată in naționalitatea lui, ci 
după ale lui vederi entusiasmulă pentru 
naționalitate este o datorință civică, fiă- 
care cetățen! ală statului este datoră să 
validiteze din tote puterile mijlocele a- 
celea, cari servescă la întărirea și sus
ținerea statului.

Din contră, după punctul! de por
nire de astădl ală naționalitățiloră, na
ționalitatea nu este mijloci, ci este scop!; 
mijloci este statulă, pentru ca prin elă să 
se asigure susținerea și desvoltarea na
ționalității, statulă numai întru atâta este 
respectată, întru câtă în elă și prin elă 
este posibilă desvoltarea și susținerea națio
nalității', după punctul! de pornire actuală 
ală naționalitățiloră, cea mai înaltă da
torință a fiă-cărui omu este, ca se ali- 
pâscă la naționalitatea lui și se se desvolte 
în favorulă acesteia cea mai înflăcărată 
activitate posibilă, este celă mai înaltă 

‘dreptu ală omului, ca se nu fiă vătămată 
în sentimentele lui naționale și se nu fiă 
împedecată a practica in celă mai vastă 
cercă aceste sentimente.

Der ort ar fi statulă, ori naționali
tatea scopul! punctului de pormire, este 
necesară în ambele cașuri, ca să fiă uni 
stată și o naționalitate; după prima ex- 
pectorare din acea causă, ca între cetă
țenii statului să nu se afle de aceia, 
cari să nu-șl împlinescă sus! chsa dato
rință civică; după a doua expectorare 
însă din aceea causă, ca naționalitatea 
care formeză statulă să fiă cu totul! 
stăpână în casa ei și în acesta nimenea 
să n’o strîmtoreze, să n’o împedece.

(Va urma.)

Corespondența „Gaz. Trans.“
De lângă Napoca, în Decemvre 1888.

On. D-le Redactor!!
într’ună timp! ca acesta, când vieța 

nostră intelectuală este restrînsă la bi
serică și școlă, și când și aceste — strîm- 
torate și amenințate, — abea au ici și 
colea câte ună apărători zelos!, ne cade 
forte bine, când vedem! printre cei ce 
se însuflețesc! de focul! sacru câte pe 
ună venerabilă părinte, a căruia che
mare este a conduce și pe alții, căci 
decă capul! se încăldesce de idei salu
tare, atunci membrele împărtășindu-se 
de aceeași căldură, cu totele conlucră 
spre binele corpului din carele facă 
parte.

Este lucru cunoscută on. publică 
cetitor!, cumcă preoțimea gr. cat. din 
întrega provinciă bisericescă aparțină- 
tore metropoliei Blașiului ține conferințe 
preoțescl tractuale numite altcum și adu
nări sinodali, în cari preoțimea din fie
care tract! covenindă, în frunte cu pro
topopul! tractului, se consulteză despre 
afacerile bisericescl școlari, caută medi
cină pentru vindecarea boleloră ce rod! 
la corpul! bisericei și ală scolei, seu 
mijloce pentru promovarea binelui acelora.

Unul! dintre cei mai zeloși amici 
ai acestor! conferințe preoțescl, ună prac- 
tisatoră ală acelora de 20 ani neîntre
ruptă, este Reverendissimulă d-nă Archi- 
diaconă ala tractului Gherlei Andreiu 
Anton!.

Credem! a ne împlini numai o da
torință plăcută lăsând! să urmeze aci 
cercularulă prin care R. Sa convocă 
preoțimea tractuală la acestă conferință 
lăsând! ca on. publică cetitor! să apre- 
țieze ideile și simțămintele ce respiră în 
acestă circulară ală R.-Sale. Etă cir
cularul! :

Nr. 382-1888.
Mult! onorați în Christos! Frați!
După cum vă este cunoscut!, nu din 

cause aternătore de mine am fost! silit 
a amâna convocarea conferinței preo
țescl de tomnă, și fiindcă a-o amâna mai 
încolo este imposibil!, de-orece ne stau 
înainte unele cestiunî forte ponderose 
de interes! bisericesc! și școlar!, cari 
pretind! desbaterl forte seriose într’un! 
timp! așa critic!, lăsațl fără sprijin! 
în mâna sorții, atunci, când neghina ici 
colea îșl ridică capul! spre a cresce încă 
și acolo, unde nu i-ar fi locul!, atunci, 
când! imoralitatea per fas et nefas îșl 
așterne patul! său ca să prindă rădăcini 
afunde și la timp! binevenit! să-și îm
prăștia feții săi și să răspândescă să
mânța sa: — noi preoții, cari suntem! 
chiămațl a estirpa aceste congrese, să 
stăm cu mânile în sîn! ca rusticul! lui 
Horațiu, așteptând! ca să se scurgă rî- 
ulă?! Nu se pote! Prescrisă ne este 
calea și cărarea pe care trebue să mer
gem!, prescris! ne este modul! a îm- 
pedeca acest! torentă, medicina cea mai 
salutară nl-o ofer! conferințele dictate 
de consiliul! provincial!, cari după pă
rerea unora nu odată, nici de două ori 
ar fi a se ține, ci față cu nisce împre
jurări critice, ca acele în cari ne aflăm, 
de 4 ori pe an!. Avem! agende bise
ricescl și școlare în abundanță numai 
să voim! a-le îmbrățișa cu căldură. A- 
colo ne sunt! bisericele sărace, fără mij
loce de subsistință, acolo ne sunt! sco- 
lele nostre scăpătate, de nu astădl, mâne 
aprope pierdute, acolo suntem! noi pre
oțimea cu învățătorii noștri. Decă noi 
pentru noi și pentru ale năstre nu vom 
lucra, nu prin mijlbce forțate, ci pe căi 
bine chibzuite, cine să lucre pentru noi, 
cine să ne pregătesc! un! viitor! mai 
bun!?

Deci, onoraților! frați preoți, vă 
provoc! strict! a vă presenta pe a 3-a 
cli de Crăciunul! nostru, adecă pe 8 Ia- 
nuariu st. n. 1889, 8 ore dimineța, în 
Gichișiul! de jos! la conferință preo- 
țescă, aducându-vă și vestminte preoțescl 
pentru concelebrare, îndatorând! a se 
presenta la acestă conferință și curatorii 
primari.

Provisiunea preoții vor! ave-o la 
preot!, eră curatorii la curatore.

Obiectele de perțractat! vor! fi cele 
curentate de aici cu datul! 25 Octom- 
vre a. c. Nr. 322 și alte obiecte de in
teresă bisericesc! și școlar!.

Așteptându-vă ca să vă pot! îm
brățișa cu căldură și iubire frățâscă, sunt 

sincer! frate în Christos!
Andreiu Antonă m. p. 

protop. Gherlei.
Mă cred! dispensat! de a mai face 

comentariul! acestui cercular!, voiu a- 
dauge numai dorința mea, carea sperez! 
că va fi împărtășită și de on. public! 
cetitor!, ca cerul! să țină încă mulțl 
ani în vieță pe acest! venerabil! pă
rinte, ca cu însuflețirea sa juvenilă să 
potă ține nestins! focul! sânt! al! iu- 
birei față cu biserica și scola în inimile 
clerului și poporului din tractul! său.

Ausonia

O statistică școlară.
Din cel! mai nou raport! al! mi

nistrului unguresc! de culte și instruc
țiune publică asupra scotelor! medii și 
altor! institute superiore de învățământ!, 
tstragem! următorele date :

Numărul! total! al! școlarilor! a 
fost! de 39,333. Aceștia se împart! după 
naționalitate astfeliu :

In an. 1887 In an. 1884.
Maghiarl(???). 27,886 27,130.
Germani . . 6,312 e , 5,892.
Români . . 2,323 2,103.
Italieni. . . 103 132.
Slovaci . . 1,659 1,626.
Sârbl-Croațl . 778 719.
Ruteni . . 92 112.
De alte limbi 180 172.

Numărul! școlarilor! 'maghiari în
scdlele medie cresce din an! în an!.
Astfeliu acum 3 ani erau 26,203, acum
6 ani 27,019, acum 3 ani 27,130, acum 
însă numărul! lor! s’a suit! la 27,886^ 
Se mai adauge, că pe când Ungurii cer- 
ceteză și scdlele civile în număr! mai în- 
sămnat! ca alte naționalități, pe atunci 
Românii și Germanii din Ungaria propriu 
(jisă cerceteză aprope esclusiv! numai 
scălele medii.

Din suma totală de 39,333 de șco
lari au sciut! unguresce 37,936, seu tot! 
din 1000 de inși au sciut! unguresce 
965 (în anul! present! 964). Subtra- 
gându-se numărul! școlarilor! maghiari 
din suma totală a școlarilor!, rămână 

11,447 școlari nemaghiarî, dintre cari au 
sciută unguresce 10,848, seu tot! din 
1000 de inși 878; în anulă de mai’nainte 
au sciută unguresce tot! dela 1000 de 
inși 876, va să dică în decursul! unui 
ană numărul! nemaghiariloră, cari sciu 
vorbi unguresce, s’ar fi sporită cu 2 la 
miiă.

Statistica e câtă se pote de falsă. 
Intre Maghiari suntă socotiți toți șco
larii jidovi precum și dintre naționali
tăți cei cari sciu perfectă unguresce și 
cei cari au, din nenorocire, nume ungu
resc!.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS/6
(Serviciul! biuroului de coresp. din Pesta)

Berlin)), 18 Decemvre. „Nordd. 
Allg. Ztg." desminte nencetatd soi
rile ce se ivescu din nou despre 
apropiate schimbări în organisația 
armatei.

Berlinu, 18 Decemvre. „Post" 
scrie, că canalulu Panama 
ar pute isbuti ca o între
prindere comună a mariloră state 
culturale; nu Lessepts ci pofta de 
revanșe (resbunare) a Francesilorh 
pdrtă vina principală, că între
prinderea n’a isbutitu.

Belgrad)), 18 Decemvre. Resul- 
tatulu alegeriloru de pene acum 
este: 504 radicali, 86 liberali, 4 
progresiști, 19 de colore necunos
cută.

Paris)), 18 Decemvre. Agentulu 
de schimbu Bex a dispăruta lă- 
sându unu deficits de op tu mili- 
one. Mai multe bănci suferii pa
gube. S’a dată mandată de urmă
rire contra lui Bex.

DIVERSE.
Câte teatre au arșii în 1888? Din 8 

Decemvre a. t. pănă în’*8 a lunei c. 
au arsă 30 de teatre: 7 în Anglia, 6 în 
America, 5 în Francia, câte 2 în Rusia, 
Spania și România, câte 1 în Bavaria, 
Portugalia, Belgia, Țările-de-jos! și Al
sacia. Cu prilegiulă arderii acestor! 
teatre au murit! în foc! 300 de persone. 
Cea mai grozavă catastrofă în anul! 
acesta a fost! arderea teatrului din Oporto, 
în Portugalia, la 20 Martie, unde au 
murit! la 170 de persone.

Cursul u pieței Brașovu
din 19 Decemvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.12 Vend. 9.15
Argint! românesc! . „ 9.05 n 9.10
Napoleon-d’ori . . . „ 9.61 n 9.63
Lire turcescl . . . „ 10.90 M 10.92
Imperiali..................... „ 9.90 n 9.92
Galbini .................... „ 5.70 n 5-72
Scris, fonc. „Albina1^0/,, n 101.- H

n « n &7o „ 98— 11 98.50
Rubla rus a sol - 122 — 123—
Discontul! .... 6‘/2-8»/0 pe

11 
anti.

Cursulu la bursa de Viena
din 17 Decemvre st. n. 1888.

Renta de aură 4°/0................................... 101.65
Renta de hârtia 5°/0.....................................92.90
împrumutul! căilor! ferate ungare . 144.50
Amortisarea datoriei căilor! ferate de

ost! ungare (1-ma emisiune) . . 98.75
Amortisarea datoriei căilor! ferate de 

ost! ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căilor! ferate de 

ost! ungare (3-a emisiune) . . 117.50
Bonuri rurale ungare................... 103.70
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.70
Bonuri rurale Banat!-Timiș! . . . 104.50
Bonuri cu cl. de sortare...............104. —
Bonuri rurale transilvane..............104.—
Bonuri croato-slavone...................104.50
Despăgubirea pentru dijma de vin!

unguresc!...............................................99.25
împrumutul! cu premiul! unguresc! 131.10 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului......................................... 124 75
Renta de hârtiă austriacă .... 81.80
Renta de argint! austriacă .... 82 60
Renta de aur! austriacă.........................109.30
Losuri din 1860 .................................... 138.50
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 876.—
Acțiunile băncei de credită ungar. . 302 25 
Acțiunile băncei de credit! austr. , 304.60
Galbeni împărătesei.............................. 5.77
Napoleon-d’ori ........ 9.62
Mărci 100 împ. germane.................... 59.65*/a
Londra 10 Livres sterlings .... 121.80

Editor! și Redactor! responsabil!;
Dr. Aurel Mureșianu.
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Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jbirosâg mint telekkonyvi hatosag kozhirre teszi, hogy 

Dr. Micu Andras ugyved tomeg gondnak âltal kepv: Schuster Karoly csodb - 
mege vegrehajtatdnak Schuster Karoly fogarasi lakos vegrehajtâst szenvedo 
a brassoi kir. torvenyszek (a fogarasi kir. j ârâsbirosâg) teruleten levo Fogaras 
nagy kozsegben fekvo a fogarasi 305 sz. tjkben foglalt Aj- 307, 308, 309 hrsz. 
ingatlanokbol Schuster Kârolyt felereszben illetbjutalek az ârverest 1200 frt. 
ezennel megâllapitott kikiâltâsi arban elrendelte, es hogy a fennebb megjelolt 
ingatlanok az 1889 &vi Janvar ho 21-ik napjân delelott 8 orakor fogarasi kir. 
jbirosâgnâl megtartandd nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron 
eladatni fognak.

Ărverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10°/0-ât vagyis 
120 frt. keszpenzben, vagy az 1881 evi LX. t.-cz. 42 §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott esaz 1881 evi november ho 1-en 3333. sz. allatt kelt igazsâg- 
ugyministeri rendelet 8. §-âban kijelolt ovadekkepes ertekpapirban a kikuldott 
kezehez letenni, avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-us ertelmoben a bânatpenznek 
a bir dsâgnâl eloleges elhelyezeserbl kiâllitott szabâlyszeru elismervenyt âtszol- 
gâltatni.

Kelt Fogaras 1888 evi September ho 29 napjân.
A fogarasi kir. jbirosâg mint telekkonyvi hatosâg.

AvisU d-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulil mandatului postalu și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu ^iaralu nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
lămuritu și să arate și posta ultimă.

Totodată facemu cunoscutu tuturora D-lorti abonați, că mai 
avenul din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„ Gazetei precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potiî cumpera în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae Ciurcu și Al
brecht & Zillich.

Bursa de Bucuresci.
Cotă oficială dela 6 Decemvrie st. v. 1888.

Cump. vend.
Renta română 5%..................... 94.— 94.3/4
Renta rom. amort. 5°/0 . . . 94.*/, 95.—
Renta convert. 6°/0. 95.3/4 96.7,

n n » o 96.7, 96?/g
„ „ urban 7°/0. . . 106.— 106-7,
„ „ n 6°/0.... 100.— 101.—
•’ n » 5 : •

Banca naț. a Rom. 500 Lei. .
Ac. de asig. Dacia-Rom.. . .

93.—
1035.

93.7,
1040

235. .240.
Aură contra bilete de bancă . —.— —.—
Bancnote austr. contra aură. . — —.—
Aură contra argintă său bilete 2.34 3.—

Sosirea si olecarea imnrilorn si aostelora în Bragovn.
I. Plecarea trenurilorti:

I. Dela Brașovă la Pesta
Trenulă de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

.2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulti mixtă Nr, 318: 1 6ră 55 minute după amedî.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovă:

Trenulti de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedî.
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucureci la Brașovu:
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedî.

а) Dela 
V „

G „
б) 7)

A. Plecarea posteloru.
Brașovă la Beșnovu-Z6rnesci-Brană: 12 ore 30 m. după amecjl. 

,, ,, Zizinu: 4 ore după amedî.
„ în Secuime [S. G-eorgl] : 1 oră 30 minute ndptea-
„ la Fâgărașii: 4 ore dimineța.
„ la Săcele: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela B,eșnovu-Zernesci-Branu la Brașovă: 10 ore înainte de amedî
b) „ Zizinu la Brașov^: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovă: 6 ore sera.
d) „ Făgărașu la Brașovă: 2 ore dimineța.
e) „ Săcele la Brașovă: 6 ore 30 minute sera.

Mersulu trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilă din 1 Iunie 1888

t:

Budapesta—Predealii Fredealu—Budapesta B.-Pesta-Aradii-Teiuș Teiuș-Aradu-B.-Pesta Copșa-mică—Sibiiu

Tron de 
per- 
s6ne

Trenu 
accele- 

ratfi

Viena 11.10 8.-
Budapesta 7.40 2.-
Szolnok 11.06 4.05
P. Ladăny 2.02 5.47

Oradea-mare 4.18 7.01
7.11

Vârad-Velencze
Fugyi-V âsârheli
Mezo-Telegd 7.41
Râv 8.10
Bratca
Bucia
Ciucia 9.04
Huiedin 9.34
Stana
Aghiriș
GhirbSu
Nădășel

Clușiu j 10.34
11.15

Apahida 11.34
Ghiriș 12.45
Cucerdea 1.30
Uiora 1.37
Vințulu de susă 1.45
Aiud 2.07
Teiusă 2.26
Crăciunelă 3.11
Blașiu 3.24
Micăsasa 3.54
Copșa mică 4.09
Mediașă 4.21
Elisabetopole 5.11
Sighișdra 5.45
Hașfalău 6.12
Homorodă 7.32
Agostonfalva 8.17
Apatia 8.37
Feldiora 9.06

9.45Brașovu 1.55
Timișă 2.53
Predealiî 3.28

Bucuresci 9.35

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Tren de 
per- 
sdne

Trenu 
accele
rata

Trenu 
mixt

Tronu 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.
Trenă 
mixt

Trenii 
de 

pers.

3.10
7.38
5.39
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6.18
9.38 

12.02
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31 

■5.40
6.12
6.24
6.38
6.56
7.15
7.41
9.18

10.-
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.19
2.46
3.31
3.59
4.32
6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

Bucuresci 
Predealiî 
Timișă

Brașovu

Feldiora 
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu 
Sighișăra 
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă
Teiușă
Aiudii
Vințulă de 
Uiora 
Cucerdea
Ghirișu
Apahida

Clușiu

susă

Nădășelă
Gîhrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-V âsârheli 
Vârad-Velencze

Oradea-mare

P. Ladăny 
Szolnok
Budapesta

Viena

4.10
4.56
5.37
6.07
6.55
8.36
9.13
9.56

10.37
10.59
11.16
11.37
12.16
12.33
I. 51
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56
6.37
6.58
7.14
7.29
7.56
8.18
8.58
9.15
9.34
9.53

10.25
10.47
10.57
II. 04
11.19

1.15
3.29
6.33
2.50

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47 

10.08 
11.51

1.55
7.15

Mureșu-laidoșu-Bistrița

Murășă-Ludoșă 
Țagă-Budatelecă 
Bistrița

7.30
1.14
1.45
2.32
7.10
7.31
8.14
8.36
9.12

10.24
10.46 
11.19
11.47 
12.02 
12.09
12.25 
12.53

1.05
1.47
2.08
2.30
2.37
2.53
3.26
4.40
5.-

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradu

Glogovațu
Gyorok
Paulișă 
Radna-Lipova 
Conop
Berzava
Soborșină 
Zamă
Gurasada
Ilia
Branicica 
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă
Vințuliî de josă 
Alba-Iulia
Teiușă

2.17
2.37
3.19
3.43
4.05

1.47
2.08

8.55
9.54

11.10
8.20

11.20
4.10
4.30
4.43
5.07
5.19
5.41
6.09
6.28
7.25
8.01
8.34
8.55
9.19
9.51

10.35
11.09
11.39
12.12
12.29

1.16

2.-
9.05

12.41
5.45
6.-
6.13
6.38
6.51
7.10
7.37
7.55
8.42
9.12
9.41
9.58

10.17
10.42
11.07
11.37 
12.- 
12.29 
12.46

1.26

Teiușu
Alba-Iulia
Vințulă de josă 
Șibotă
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Braniclca
Ilia
Gurasada
Zamu
Soborșină
Berzava
Conopă
Radna-Lipova
Paulișu
Gyorok
Glogovaț

Aradu

Szolnok
Budapesta

Viena

11.24
12.09
12.30

1.01
1.32
2.32
2.52
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.17
2.32
6.—
3.-

3.-
3.44
4.10
4.43
5.13
6.151
6.35
7.02
7.28
7.40
8.11
8.46
9.33
9.53

10.27'
10.42
10.58
11.35
11.39
12.31
5.12
8.20

6.05)

Tronu 
mixt

=|l
1.42
2.32

11.-
11.21

Copșa-mică
Șeica mare 
Lomneșă
Ocna
Sibiiu

2.29
3.02
3.46
4.18
4.42

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sibiiu-Copșa-iuică

Sibiiu
Ocna
Lomneșă
Șeica mare
Copșa-mică

8.50
9.17
9.45 

10.20 
;10.49

10.—
10.24
10.50
11.20
11.45

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.—
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30

5.50
6.13
6.38
7.19
7.38
6.20

Cucerdea - Oșorheiu ■ 
Beghinuliî s&sescu

Petroșeni-Simeria(Piski)Simeria (Piski)-Petroșeni
l 

Simeria 6.47 2.42 Petroșeni 9.36
Streiu 7.40 3.25 Banița 10.17
Hațegă 8.51 4.16 Crivadia 10.58
Pui 10.02 5.11 Pui 11.42
Crivadia 11.02 5.58 Hațegă 12.23
Banița 11.501 6.40 Streiu 1.12
Petroșeni 12.3O| 7.12 Simeria 1.51

Aradu—Timișora

3.15

Aradu
Aradulă nou
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timisâra»

Gliirisu—Turda

5.48

Bistrița-^Kuresu-Iaidosu’ i •>

'I
4.40] Bistrița 
g Q2| Țagă-Budatelecă 
____ I Murășă-Ludoșă

Ghirișâ 
Turda

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose însemnezi orele de nopte.

9.41
1.11

4.26
5.12
5.55
6.41
7.26
8.14
8.50

Oșorheiu |

Reghinul-săs.

Cucerdea
Cheta 
Ludoșă
M.-Bogata 
Iernută
Sânpaulii 
Mirașteu

3.05 10.20
3.35 10.50
3.56 11.11
4.06 11.20
4.43 111.57
4.58 '12.12
5.21 12.36
5.40 12.55
6.- 4.58
7.56 7.-

3.25
3.58
4.20
4.30
5.11
5.28
5.53
6.13

Timisora—Aradîi•>

Timișdra
6.19 Merczifalva
6.44 Orczifalva
7.16 Vinga
7.47 Nemeth-Sâgh
8.08 Aradulă nou
9.02 Aradfi

6.25
7.19
7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

5.-
6.02
6.32
7.02
7.23
8.01
8.17

Beghinulu săsescu'
Oșorheiu-Cucerdea

Simeria (Piski)-Unied

Reghinul-săs. 8.35 8.-
„ u , 1 10.20 9.49
Oșorheiu < 6.56 12.15 10.20

Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Sânpaulă 7.40 12.58 11.02
lemută 8.03 1.19 11.23
M. Bogata 8.37 1.49 11.53
Ludoșă 8.51 2.02 12.06
Cheța 9.08 2.18 12.22
Cucerdea 9.40 2.46 12.50

Turda-Ghirișu

9.26 4.19 Turda
9.47 4.40 Ghirișu

Sighișoră—Odorheiu

Sighișdra
Odorheiu

8.29
8.50

3.19
3.40

Simeria (Piski) 
Cerna
Uniedora

2.18
2.39
3.08

tinted.-Simeria (Piski)
Odorheiu—Sighișora

6.05 Odorheiu
9.45 Sighișoră

5.38
9.16

Unieddra 
Cerna
Simeria

9.30
9.56

10.15

I
I

J 
I

J
1

1G
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