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Brașovu, 8 Decemvrie v.
Averea comunității de avere a 

grănițefilortt români bănățeni fi- 
indu propriatate comună, singu
raticii membri ai comunității se 
împărtășesc!! de beneficiulu de a 
pute lua bani împrumută cu in
terese legale dându garanțiă si
gură. Comunitatea a îngrijită ca 
sS aibă cea mai bună garanțiă, 
împrumutândă bani pe hipotecă.

Vremurile grele, miseria care, 
mulțămită regimului, se ’ntinde 
repede pretutindenea, fiindcă , po
porului i-se cere se verse’n viste- 
ria statului mai multă decâtă pote, 
fără ca regimulă se ’ngrijescă de 
bună-starea lui, au adusă lucrurile 
acolo, ca omenii cari au împru
mutată bani se ’ntârcjiă cu plata 
intereseloră. Comunitatea, avendăt 
în vedere starea de miseriă a bie- 
țiloră omeni, le-a amenată cu câ
teva luni terminulă de plată.

Fișpanulă, „bunulă amică“ ală 
poporului română și prin urmare 
„binevoitoră“ ală comunității de 
avere grănităresci, a găsită cu cale 
se se acațe de acestă decisiune a 
comunității, și sub pretextă că, 
împărtășindu-se și comunele poli
tice de beneficiile averiloră grăni- 
țăresci, acestea trebue să se, ad
ministreze în înțelesulă art. de 
lege XXII din 1886, aduse aface- 
rda în adunarea comitatensă, su- 
punend’o ingerință acesteia.

Fișpanulă a avută și grijea, ca 
se .tăinuiască în punctele progra
mei, supuse desbaterei acelei adu
nări comitatense estraordinare, a- 
cestă afacere, așa că nu toți mem
bri români au luată parte la șe
dință. Cei cari au fostă, Barto- 
lomeiu, Brediceanu, Curescu, Dra- 
gălină, Hațegă, Rezeiu și alții au 
dovedită cu legea și Cu statutulă 
comunității, aprobată de guvernă, 

că adunarea nu e competentă a 
decide în acestă cestiune. și por
nirea arbitară a fișpanului a eșită 
la ivelă și mai tare în momentulă, 
când chiar ună Română, care’șl 
cam dă câte cu șoviniștii, a sus
ținută necompetența adunării.

Maioritatea fișpanulpi a hotă- 
rîtă cu tăte astea să se încaseze 
imediatu interesele restante dela 
banii împrumutați; a respinsă ho- 
tărîrea comunității de avere, prin 
care se arendase „Lazulă lu Ne- 
grilă“, proprietatea comunității, 
pe timpă nehotărîtă; a decisă 
să fiă trecută în lista grăniceri- 
loră ună brecare Julius Riick din 
Caransebeșă.

Purtarea fișpanului și comisa
rului guvernului pentru comuni
tatea de avere caracteriseză în 
celă mai drastică modă acestă 
soiu de organe ale guvernului un- 
gurescă. „Nu te-atinge de fiș- 
pană!“ strigă furiosă și turburată 
voinicosulă fișpană cătră d-lă Re
zeiu, care i-a dată lecțiunea ce o 
merita. „Cu fișpanulă am de lu
cru, care e și comisară ală guver
nului!“ îi răspunse d-lă Rezeiu, 
care îi aruncă în față fișpanului 
nepricepere de a delibera aceste 
cause pe cale competentă ori in- 
tențiunl sinistre.

Și într’adevără, sinistre inten- 
țiunl au agitatorii unguri când, 
pe lângă purtarea fișpanului și 
comisarului guvernului Iakabffy, 
ținemă semă și de o corespon
dență ce i-s’a trimisă la 9 De- 
cemvre n. oficiosului „P. Lloyd“ 
de alți agitatori din Timișbra.

„Au stată în stată, facă pro
pagandă națională românescă per- 
sonele care stau în fruntea co
munității de avere a fostului re- 
gimentă bănățenă de graniță, acele 
persone, care au înscenată în 
anii din urmă și demonstrațiunile 

din Caransebeșă. Dându-se îm
prumuturi, locuitorii devină ins
trumente servile ale partidului lui 
Doda. Comunitatea de avere a 
fostă până acum parlamentulu 
naționaliștiloră intransigenți.“

Așa strigă agitatorii unguri, 
’cari fără voia loră își dau pe față 
dușmăndsele loră intențiunî. Rea
legerea generalului Doda ca pre
ședinte ală comunității de avere 
i-a înfuriată, propagarea culturei 
românesc! prin scolele grănițeresci 
i-a turbată, atitudinea Românilor 
față cu persecuțiunile și nedreptă- 
țirile regimului și ale organeloră 
lui le-a luată mințile șoviniștiloră.

Decă s’ar fi alesă președinte 
fișpanulă Iakabffy, decă s’ar pro
paga prin școlele grănițăresci cul
tura maghiară kulturegyletistă, 
decă grănițerii români s’ar des- 
brăca de naționalitatea loră și ar 
întâmpina cu fanfare ilegalitățile 
și actele arbitrare ale guvernului 
și organeloră lui, atunci agitatorii 
unguri altfelu ară scrie în foile 
guvernului.

Der fiindcă Românii grăniceri 
voesc se fiă români și se dispună de 
averile loră spre binele poporului 
românescă, agitatorii unguri trecu, 
dela uneltiri la amenințări, căci 
etă ce se Jice în aceeași cores
pondență din foia guvernului:

„Domnii naționaliști voră tre
bui se se’mpace cu gândulă, că 
și răbdarea autoritățiloră ungu- 
resci are o margine și că comu
nitatea loră de avere, acestă bas- 
tionă ală aspirațiuniloră loră duș
mane Maghiriloră, a încetată a fi 
ună stată în stată “.

Etă deră intențiunile sinistre 
de care a vorbită membrulă co
mitatensă Rezeiu! Sub pretextă 
de „aspirațiuni dușmane Maghia- 
riloră“, regimulă prin organele lui 
se pregătesce se pună mâna pe 

averile grănițeriloră! Primulă pasă 
s’a făcută.

, Datoria Româniloră grănițerî 
e se se ’ngrădescă în contra nă- 
valei ce se pregătesce a se da a- 
supra averii loră. Trebue se facă 
a înțelege guvernulă și organele 
lui, . precum și ceilalți agitatori 
unguri, că dâcă șoviniștii susțină 
că „răbdarea autoritățiloră ungu
resc! are o margineatunci și 
ilegalitățile și actele de volniciă 
în contra Româniloră:u trebue sâ 
aibă o margine!

Alepa fie fiepotată in localii lui Steinacker.
Adunarea alegetorilorii sasi din cer

cul#, Cisnîidiei a primiți! unanimi! la 16 
Decemvre n. următorea declarațiune:

1. Alegătorii cercului electoralii aii! 
Cisnădiei își esprimă adânca lorii părere 
de rău, că respectulă opiniuniloră streine, 
fără de care nu esistă o adevărată liber
tate, s’a înlăturată în modă vrednică de 
compătimită, care deșteptă cele mai grele 
temeri, prin incidentele din ședința die
tei dela 23 Noemvrie n. c. față cu fos- 
tulă deputată ală acestui cercă electorală 
Edmund Steinacker, Când elă a dată es- 
presiune vederiloră cercului electorală. 
Totodată învinuirile ridicate contra Sa- 
șiloră și conducătoriloră loră, că ară fi 
dușmani statului, le respingă cu totă ho- 
tărîrea, avendă consciința, că suntă fideli 
statului și că’șl împlinescă consciențiosă 
datorințele loră ca cetățeni ai statului 
cătră patria Ungară.

2. Alegătorii trebue însă să’șl esprime 
părerea loră de rău și asupra faptului 
că d-lă Edmund Steinacker, care timpă 
de șepte ani a representată cu credință 
ca deputată drepturile, interesele și 
vederile alegătoriloră săi, prin declara- 
țiunea s’a făcută [la 26 Noemvre n. c. 
în camera de comerță și industria din 
Pesta, s’a desbrăcată elă însuși de posi
bilitatea d’a 'mai ocupa posițiunea de

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS.u gătirile de primire. Amendoue aceste 
persone, ca toți funcționarii austriacl, 
erau forte' urgisiți de Ungurii fruntași 
și ca dovadă pote servi următorea 
anecdotă:

Primarulă din Pesta, într’o consul
tare asupra festivității oră de primire, 
propuse adunării să se pună în scenă o 
ovațiune, care să surprindă pe împăra-j 
tulă, și nu va costa multă, ba și popo
rului ’i se va face o plăcere. In 'diua 
următore, primarulă primi o scrisore „cu- 
viinciosă" — o numesce foiletonistulă — 
scrisorea e adusă în legătură cu br. Bela 
Wenckheim — în care scriitorulă dice, 
că după matură chibzuire își permite a 
face propunerea, ca pre onoratulă d-nă 
primară să fiă acățată înaintea arcului 
de triumfă ce are să se ridice în onorea 
monarchului, acesta ar surprinde forte 
multă pe împăratulă, n’ar costa multă 
și poporului i s’ar pregăti o mare 
plăcere.

împăratulă sosi în Pesta la 5 Iunie 
1852 cu vaporulă. Strigăte de salutare 
răsunară din mii de guri dela loculă de 
debarcare pănă la castelulă Budei. Pri
matele Scitovszki îlă saluta cu o vorbire 
în limba latină, de care se servi și îm
păratulă în reșpunsulă său. Din Pesta 
împăratulă își continua drumulă cătră 

Oradea-mare, făcendu-i-se pretutindenea 
mari ovațiunî. In Oradea, ună d-nă 
surdă, anume Frater, care ’șl deducea 
originea dela Mazarin ală Ardealului 
cardinalulă Martinuzzi, îi puse împăra
tului la inimă vechile privilegii și drep
turi ale Ungariei, într’ună „Promemoria“ 
ce i-o dete împăratului când se sui în 
trăsură, pănă la care pătrunse Frater 
printre suita monarchului. Se dice că 
Frater a făcută acesta din propriulă său 
îndemnă. împăratulă a dată hârtia ge
neralului adjutantă contelui Grunne, în 
care însă Frater n’avea încredere pentru 
cestiunl ungurescl. Grunne, care price
pea ceva unguresce, ceru esplicărî dela 
șefulă comitatului Ravazdy, pe care foi
letonistulă îlă asemănă cu ună blândă 
leu de menageriă, fiindcă purta o perucă 
blondă. Ravazdy, tăindu-lă nădușelile de 
frică, avu buna ideiă d’a lua lucrulă în 
rîsă. „Dlă Frater", dise elă, „e ună 
omă nestricăciosă, căruia uneori i-se 
slăbeșce câte ună șurupă în creerl.“ — 
„Asta-i alteevau, dise Grunne cu ună 
zîmbetă silită. Câtă a ședută Grunne 
în Oradea-mare, a ■"rută să visiteze mai 
mai multi Unguri fruntași, între cari și 
pe tatălă ministrului Tisza, cu cari ser
vise în armată. Der n’a găsită pe ni
menea pe acasă. Grunne a observată 

intențiunea.
Intorcendu-se împăratulă la Buda, 

primi aci în audiență pe trimisulă estraor- 
dinară ală Prusiei contele Bismarck, can- 
celarulă de adl ală Germaniei, care a 
fostă și prin Kecskemet, cu omenii lui 
Bach în numără imposantă, ca drepții din 
Sodoma și Gomorrha.

In călătoria sa prin partea de sudă 
a Ungariei, împăratulă întrebă pe ună 
primară de sată, șvabă, despre simțe- 
mintele comunei sale. „Noi“, dise bra- 
vulă omă „toți avemă simțăminte bune, 
numai d-lă preotă nu, elă este „negru- 
galbănă.“ Germanii din Ungaria sudică 
se scărmănaseră cumplită în 1848/49 
pentru causa Ungariei cu vecinii loră 
șerbi și români. Vechia bucuriă ger
mană de luptă, furor teutonicus, venise 
peste nepoți colo departe în țera Ma- 
ghiariloră. Ei au făcută împăratului, 
personei monarchului, în călătoria sa 
prin Banată, ovațiunî de care caii suitei 
stau să se sparie. Nu e mirare ! Bra
vii Șvabi angajaseră pentru marea c]i 
musica din locă. O musică (capelă) șvă- 
bescă în Banată! Celă care a audit’o 
odată, nu o va uita în totă vieță.

(Va urma). 

(1)

Unâ episodti din vieța lui Avrama 
Iancu.

In numărulă dela 16 Decemvre n. 
ală foiei vieneze „N. fr. Presseu a apă
rută ună foiletonă sub titlulă „Anteia 
călătoria a împăratului în Ungaria“, ală 
cărui autoră e ună anume B. Reiner, 
care se dă de mare maghiară, precum se 
vede din întregă firulă narațiunei și ob- 
servăriloră sale.

Autorulă își începe narațiunea sa 
cu visita Țarului Neculae în Viena în 
anulă 1852. Aci Țarulă vorbindă cu 
ministrulă Bach, i-a disă acestuia, că 
de’că voesce să facă servicii bune Dom
nului său, îi recomandă să fiă mai atentă 
față cu Ungaria, pe care, cum i se pare 
lui, ministrulă nu o cunosce bine. Ța
rulă Neculae, la trei ani după Siria (Vi- 
lagos), advocatulă Ungariei! esclamăfoi- 
letonistulă. Și1 în adevără s’a hotărîtă 
să călătorescă împăratulă Franciscă Io- 
sifă în Ungaria.

începură a se face pregătiri de pri
mire, dându-se diferite scirl oficiose și 
oficiale despre țînta și scopulă călătoriei 
împăratului. Ătâtă fișpanulă, câtă și pri- 
marulă Pestei era» însărcinați cu pre
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încredere ca deputată aid acestui cercu 
electoralii și d’a mai representa progra- 
mulă politică ală partidului poporală să- 
sescă.

3. Alegătorii voindă acum a’și eser- 
cita dreptulă loră de alegere constituți
onală, punândă ună candidată de depu
tată în loculă vacantă, declară totodată, 
că voră rămâne neclintită credincioși 
vederiloră și nisuințeloră loră și voră 
ține strînsă la programulă partidului po
porală săsescă.

Noulă candidată apoi, Eugenă br. 
Salmen, îșl ținu discursulă-programă, în 
care asigura, că va ține strînsă la pro
gramulă partidului națională săsescă. 
Vorbitorulă s’a ridicată mai cu semă 
în contra ne’ntemeiateloră imputări de 
dușmăniă cătră stată, ce di de di li-se 
facă ' Sașilor ă și recomandă, ca în atitudi
nea Sasiloră să se evite cu îngrijire 
totă ce ar pute da nutrimentă îndoie- 
liloră în fidelitatea loră cătră stată.

Asta s’ar pute numai atunci; când 
diarele săsescl n’ară mai $ice nici cârcă 
în contra tendințelor^ și porniriloră de 
maghiarisâre ale guvernului. Ne mirămă 
că despre acesta încă nu s’a convinsă 
noulă deputată.

SC1RILE PILEI.
„Ellenzek“, răspundândă aceloră foi 

ungurescl din Budapesta, cari facă im
putări „patrioțiloră* din Clușiu pentru, 
că suferă în mijloculă loră „ Volkssăn- 
gerei^-vAU germană, dice într’ună articulă 
de fondă, că vina p portă nu societatea, 
nici Kulturegylet-ulă, ci autoritățile oră- 
șenescl și în parte vina este a se căuta 
și-în Budapesta, unde pe strada așa nu
mită „Kiralyutcza“ totă la a 10 a .casă 
se află ună „Sângerei“ nemțescă; pe 
strada Gyapjuutczaprospereză ună teatru, 
germană, asupra căruia diarele ungurescl 
facă censură, critică și scriu așa ca și 
despre ună teatru ungurescă, sprijinindă 
prin acesta cultura germană în capitala 
ungurescă. „E.-k“ dice, că pressa din 
capitală niciodată n’a îmbrățișată causa 
„Kulturegylet“-ului cu atâta căldură, cu 
câtă a îmbrățișată afacerea unui casă de 
omoră sensațională. Puiulă cu trei pi- 
ciore și vițelulă cu două capete tQtdeuna 
ofere o noutate mai bine primită, de cum 
este mișcarea „Kulturegylet“-ului.

Șovinismă spurcată!
* * *

piarele ungurescl constată, că limba 
germană face cucerire în Dobrițină. Ast- 
feliu ună declamatoră maghiară a dată 
dilele trecute o representațiune, la care 
publiculă n’a luată parte. Câteva dile 
după aceea recitatorul german Straksco a 
dată asemenea o representațiune,da care 
sala fu plină de publică. Semnă, că în 
Dobrițină limba maghiară față cu cea 
germană nu se bucură de nici o tre
cere.

* * *
Inchidendu-se, in urma hotărîrei mi

nisteriale, noulă locă de patinată in Gro- 
verii, reuniunea de patinată a obținută, 
dela presbiteriulă ev. din locă voia de a 
folosi gratuită laculă dela gimnastica să
sescă în fiecare di dela 7—9 ore sera.

£ î£
La tergulă ce s’a ținută clilele acestea 

în Deșiu s’au vândută 1240 vite, anume 
200 boi cu prețulă dela 120—360 fi., 
600 vaci cu 25—65 fi., 440 viței cu 
15—60 fl. Din lipsa de cumpărători 
streini tergulă nu a pre fostă animată, 
măcarcă vite se aflau destule. Măcelari 
din Clușă, Gherla și alte părți cumpă- 
rară porci grași cu bune prețuri. S’au 
vândută ca la 400 de porci, între cari 
cei mai frumoși cu câte o sută fl. Ar- 
ticulii industriali, d. es. încălțăminte și 
alte feluri de haine, au avută puțină 
trecere. * * *

Serala musicală a „reuniune] ungu
rescl de cântărlu din Brașovă, ce s’a 
dată în sala hotelului Nr. 1 la 15 De- 
cemvre n., a fostă binișoră cercetată. 

Cu totă bunăvoința, nu putemă se ne 
esprimămă în modă favorabilă asupra 
producțiunei în genere, nici cu privire 
la esecutarea pieseloră, nici la compu
nerea programului, care a constată în 
cea mai mare parte din piese vechi. 
Trebue să'amintimă însă Nr. 6 din pro
gramă, care l’a esecutată solo pe cim- 
bală d-lă Edmund Szava cu adevărată 
virtuositate. A esecutată piesa româ
nescă „Luna dorme“ cu căldură și cu 
simță pătrundătoră. Introducerea și fru- 
mosele variațiunl, precum și modulă de 
esecutare ne-au dovedită, că d-lă Szava 
are talentă de compositoru și că este 
ună escelentă esecutoră' pe instrumentulă 
ce-lă mânueză cu rară desteritate.

*

Versătulii a începută pentru a doua 
6ră în anulă acesta să bântue în comuna 
Papolța din comit. Treiscauneloră. Din 
causa acesta învățământul^ în scola co
munală s’a sistată.

* ■
* *

O nouă defraudare se comunică. Io- 
sef Schnitzer, casieră la oficiulă de 
dare pentru consumă ală orașului Alba 
regală a defraudată 4632 fl. Casierulă 
e arestată deja. — Fără sfârșită!

** #
Contele Leo Thun, membru .ală ca-, 

merei senioriloră din Viena și fostă mi
nistru, a murită.

* 
îi? ; , •

„Hermanst. Ztg.u anunță, că stâlpii 
de graniță abia s’au aședată și deja se 
clătină. Pe „valulă lui Frate“ a găsită 
gendarmeria din Avrigă la .6 Decemvre 
n. stâlpulă rău tăiată. Locuitorii din 
Porcești, Ionă G-izesană și Neculae Coștea, 
cari păsceu oile în apropierea graniței, 
întrebați fiindă de gendarml au spusă, 
că l’au tăiată omeni de dincolo. 

Mircea V. Stănescu.
— O schiță de caracteră. — 

(Fine.)

IV. "
Pentru Românime epoca suferințe- 

loră din timpulă mai nou începe cu era 
pseudo-constituțională inaugurată înainte 
cu mai bine de două decenii. Der Ro
mânii aradanl nu se simțeau nenorociți 
numai cam de 10—12 ani încoce, de 
când t .porulă străină șl-a găsită codo- 
riște din lemnă românescă. Lupta în
verșunată contra sistemului inaugurată'a 
oțetită forțele Româniloră, și orî-câtă 
de divisațl, ei în urma urmeloră totă se 
întâlnescă.

A venită însă era blăstămată, când 
unii se despărțiră de cătră poporășisub 
firma oportunismului începură a face ser
vicii dușmanului pentru nisce meschine 
contraservicii personale. In potriva a- 
cestora a trebuită să lupte Stănescu și 
să-și risipescă talentulă avutulă, și tim
pulă său prețiosă. Cangrena a luată.di
mensiuni din ce în ce mai triste. Cei 
slabi de ângeră, ca și cei ce nu puteau 
trăi din forțele proprie se îmulțiră, pre
siunea autoritățiloră atâtă străine câtă 
și românescl deveni din ce în ce mai 
jignitore. Eroulu nostru se vădii scosă 
întâi din parlamentă, apoi din congresă, | 
din sinodă, din consistoră; adversarii 
principieloră precum și ai personei sale 
învinseră pe tote terenele: Cei ce păs
trau sentimentulă curată: se descuraja
seră și dânșii, ba, ceea ce supăra mai 
multă pe Stănescu, amicii săi de princi
pii încă se înstrăinaseră de cătră elă, din 
causa impetuosității porniriloră sale, care 
n’avea considerațiunl pentru nimeni și 
pentru nimică, când era vorba, să să- 
rimă cu toții întru apărarea intereseloră 
vitale ale poporului. Așa este omulă, 
făcută să aibă slăbiciunea amorului pro
priu, care îlă face Să uite tote virtuțile 
aceluia ce a cutezată vr’o dată să se 
restescă cătră elă într’ună tonă mai as
pru, ca celă de tote dilele. Vătjendu-se 
părăsită de totă inteligința, omulă nos
tru — nu e mirare — s’a disgustată de 
atâta luptă zădarriică. Pe acestă timpă 
cade amorțela generală a Româniloră din 
Aradă.

Der Stănescu nu era omulă care să 
poță trăi făpă activitate publică. Cum, 
Stănescu filistru, Stănescu trăipdu nu
mai pentru sine? Era cu neputință.

Vădendă că cu inteligența n’o p<5te 
duce, ș’a pusă în fruntea burgeoasiei in
dustriale și a poporului plugară. Mai

întâiu s’a făcută președinte, ală comite
tului parochiaiă. Der n’a fostă nu
mai președinte, a fostă fiscă, epi- 
tropă, a fostă tote pentru parochie, 
căci inteligența părăsise cu totulă aface
rile comunei bisericescl, a primei paro- 
chii din diecesă. Apoi aduna în jurulă 
său meseriașii și forma societatea eco- 
nomico-culturală „Progresulă“, a cărei 
statute, pentru-că îlă avea pe dânsulă 
în frunte, guvernulă nici astăcfl nu le-a 
întărită..- Cu tote astea societatea tră- 
esce, are localulă seu de lectură, coră 
bărbătescă și este centrulă unde §e adună 
meseriașii noștri, cari altcum s’ar risipi 
în noranulă străiniloră. Popularitatea s’a 
la clasa plugariloru și a meseriașiloră era 
așa de mare, încâtă organele orășenescl 
și conducătorii partideloră străine prin 
elă cercau a influința asupra miiloră de 
Români din orașă. Elă scia însă a fo
losi' acâstă trecere ce o avea totdeuua 
în folosulă populației române între cari 
avea cu sutele rude, fini și pupili. In 
viața socială nu se isola de Maghiarii 
aceia, cari îi erau prietini din copilăriă, 
și acum adeseori alergau la sfaturile, sale 
cari — nu odată m’am convinsă — erau 
adevărate oracule filosofice. Nu era si- 
tuațiune critică, ca Stănescu să nu gă- 
sescă expedientă. —

Burgeoasia maghiară, vrândă să în
ființeze o reuniune de păstrare pentru 
clasa mai săracă și sciindă, că pe Români 
nu-i va putea atrage fără ajutorulă lui 
Stănescu,jîlă puse între inițiatori. Elă 
primi, și cu ună calculă premeditată 
a angajată o mulțime de Români ca 
părtași la „societatea de sporiu și aju
torare*, cum o botezase elă în românesce. 
Cu mândriă ne spunea câtă capitală re- 
presintă Românii în acestă reuniune și 
noi toți scieamă câtă de mulțl se aju
torau sub ocrotirea lui, care fuse alesă 
de directoră. Ce să vă mai dicu despre 
acestă reuniune folositore? Sub condu
cerea lui Stănescu în câțiva ani din co- 
tisațiile de 25 cr. pe fiăcare săptămână, 
s’au adunată 100.000 fl.! Noi Românii, 
precum atinseiu, aveamă parte bunicică 
din acestă. capitală, bunicică mai vâr- 
tosă în comparațiă cu sărăcia românescă. 
VăclAndă că Românulă încă sciă aduna 
.și administra parale, ni s’a sugerată 
idea' d’a ave ună institută de bani 
propriu , ală nostru. , Așa s’a născută 
apoi „Victoria“. — Etă ce lucra Stă
nescu în epoca când dicea, că „s’a re
trasă dela tote!*.

V.
Orî-ce s’ar dice despre arădani, des- 

potisniulă și nemorala îi pote pe ună timpă 
ține dripițl, der când despotulă se crede 
mai multă stăpână asupra loră,. ei îșl 
dau o opintelă. puternică și’șlaridică 
capulă curagiosă privindă în fața ne
dreptății. Așa e firea Românului peste 
totă, der celă arădană mi-se pare o 
specie românescă de ună temperamentă 
mai puțină răbduriu, și astfelă reacția 
acolo e mai grabnică, mai înfocată. Stă
nescu a fostă proțotipulă Românului 
arădană!

Se apropiă alegerile dietale Stănescu, 
care nu avea încredere în comitetulă de 
acțiune presidată de dușmanulă său, la 
stăruința puținiloră săi amici, totuși îșl 
calcă pe inimă și primesce a face parte 
din acelă comitetă. Oh, da nu și-ar fi 
călcată pe inimă, de s’ar fi opusă cu 
orî-ce violență măcară acestoră porniri 
judecătore: p.ote că farmepulă oratoriei 
sale împedecâ nascerea celui mai mons- 
truosă fătă ală vieții nostre politice mo
derne: „a partidului român-guvernamen- 
tală cu programa dela Sibiiu“. Ună 
Satiră spurcată, fieră cu capă de omă! 
Stănescu a ajunsă să ooțină trista satis- 
facțiune a prevederiloră Salo bănuitore. 
Ună câștigă însă amă avută toți! Nl-a 
cădută perdeua de pe ochi. Ne-amă cu
noscută unii pre alții. Stănescu celă 
părăsită de tdtă. țnteligința din Aradă 
devine providențial&lă loră. O nouă ge- 
nerațiune intra în luptă atâtă pe tere- 
nulă politică, pe care precum scimă adl 
puțină se pote elupta, câtă mai vârtosă 
pe celă economică, culturală, bisericescă. 
Capulă nevăzută ală acestei pleiade de 
neclintiți luptători era elă. „Nevăzută* 
am disă și cu . asta am voită să accen- 
tueză schimbarea, ce s’a produsă în 
Stănescu în timpulă din urmă. Amicii 
săi de principii, devenițl acum devotații 
personei sale, voindă să întreprindă o 
consolidare a elementeloră sănătose pen
tru o activitate pe o scară mai întinsă, 
adresându-se cătră dânsulă astfelă îi vor
biră : „Tu, care ai avută totdeuna cura- 
giulă d’a spune în față flăcăruia adevă- 
rulă, dă-ne voiă să-ți spunemă și noi 
verde ceea ce credemă despre tine. Ei 
bine, află că ești ună capă luminată, 
cunoscl totă vieța nostră publică și pe 
omeni mai bine ca orî-cine, ai zelă în
flăcărată, fără cea mai mică reservă 

egoistică, ești ună factoră neasemănată, 
ori unde iai parte; una îți lipsesce: nu 
ești bună de conducătoră! Pune-te ală - 
turea, er nu în fruntea nostră și lasă să 
ne conducă idea, căreia voimă să ser- 
vimă“.

ScițI ce a răspunsă Stănescu, ,,ne- 
tolerantulă11 Stănescu? „In vieța mea 
ceea ce m’a supărată mai multă a fostă, 
că totă activitatea mea publică lumea o 
consideră ca efluxulă vanității personale. 
Mă dore când vădă, că și amicii mei 
suntă de acestă credință rătăcită. Cu 
tote astea, fiindcă vădă, că aveți, multă 
zelă, ba aveți și speranțele sanguinice 
ale omeniloră sinceri în luptă, eu sunt 
ală vostru. Eu n’am prospectele de reu
șită ale vostre, pentru-că cunoscă co
rupția ce-a străbătută în tote păturile 
societății române, der decă voi credeți 
că totuși să mai cercămă odată, dispu
neți de mine cum voițl. Puțina avere, 
puținele cunoscințe, puțina influință ce 
am; dimpreună cu ajutorulă ce vă potă 
da la lucru, vă stau la disposițiă“.

Așa s’a începută prima urzeală a 
institutului de bani „Victoria“. Zelulăju- 
niloră în tovărășiă cu greutatea bănâscă 
a unoră bătrâni onorabili, er mai pre 
susă de t'ote caracterulfl nepătată ală 
tuturora , a dată nascere acestei institu- 
țiupl de-o importanță necalculabilă pen
tru poporulă nostru din părțile Ara
dului. Numai cei inițiațl sciu ce parte 
însemnată din merită compete reposa- 
tului membru în direcțiune Stănescu. 
Ca directoră de mai multi ani ală unui 
institută de bani, ca advocată, cu clien
telă bogată, ca omă cu cunoscințe per
sonale estinse, a făcută imense servicii 
institutului, care era ocupațiunea sa pre- 
dilectată. Sârmanulă Mircea a avută to
tuși satisfacția de a constata în primulă 
ană, anulă tuturoră greutățiloră, ,o cir- 
culațiun.e de unu milionu de florini muncă, 
și sudore românescă. Aici trebue să ob
servă, că, ca unulă care țihe multă la 
integritatea caracterului său, voindă se 
taiă firulă oricărei bănuell de duplicitate 
morală, îndată ce-șl începuse funcțiunea 
în direcțiunea Victoriei se grăbi a-șl de
pune mândatulă de directoră ală celui- 
laltă' institută de bani, ceea ‘oe însă nu 
se primi, din contră fu rugată a servi 
și concețățeniloră săi maghiari cu lumi- 
nele și laborea sa. Astfelă celă dintâiu 
advocată ală Aradului, cu cancelaria cea 
mai grea și clientela cea mai variată, a 
găsită timpă să fungeze ca directoră la 
două institute de bani și să ia . parte la 
tote reuniunile și întreprinderile româ
nescl și la o mulțime de alte întreprin
deri și instituțiunl filantropice.

LuațI exemplu, voi toți acei filiștri, 
cari mereu vă ScusațI cu ocupațiunea 
vostră, de câte ori interesulă comună vă 
chiamă la lucru publică. Ce ar fi de 
bietulă nostru poporă, decă nu s’ar mai 
găsi și câte ună Stănescu, care decă 
trăesce dela poporă, scie și e fericită de 
a lucra și pentru poporă !

Mircea V. Stănescu, am firma cre
dință, pute să devină omă mare în evo- 
luțiunl ..pocale. Elă era născută pentru 
a îndeplini fapte mari. In momente cri
tice, predestinații poporeloră se înalță 
prin farmeculă, cu care ni se impună; 
micile scăderi dispară din ființa loră și 
noi nu vedemă decâtă mărimea sufle- 
tescă, carea ne răpesce că ună torentă 
gigantică.

înmormântarea lui a fostă grandiosă 
și instructivă în acelașă timpă. Nl-a 
adusă aminte de acelașă tristă ta
blou ală înmormântării prefectului George 
Popa. Nici nu se asemănă cu nime dintre 
bărbații politici ai Româniloră Stănescu, 
ca cu ultimulă prefectă română ală Ara
dului. Intrega provinciă a Aradului a 
fostă representată la acestă actă jalnică. 
Străinii, cari pre câtă timpă a trăită 
Stănescu, mereu îlă combăteau și îlă 
taxau de agitatoră și trădătoră de patriă, 
acum cu miile veniseră să dea onorurile 
din urmă valorosului adversară. Iată ce 
numescă eu instructivă. Notați bine, toți 
acei câțiva tupilațl, de câte ori adver
sarii voștri puternici privescă cruntă 
la voi, notați-vă bine : ei nu vă respectă ! 
Pre Stănescu toți l’au respectată și prin 
elă amă fostă și noi respectați.

Vădut’am la înmormântare și pre ad
versarii săi români, am vădută de aceia, 
cari îi' amărîseră (filele. I-am văcțută 
lăcrimândfl. Vai, pentru ce corda su
blimă a blândeței și a iubir.ei nu se deș
teptă în noi, decâtă în fața recelui ca
davru !

Puțini au meritată lacrimele nostre, 
precum le-a meritată Mircea V. Stă
nescu ! Arădanulu.
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întâmplări d-iferite.
Furttt. In noptea de 14 spre 15 

Decemvre n., unii „6speu care se ascunsese 
în cafeneua Orban din Clușiu înainte d’a 
se ’nchide localuld, a furată peste nopte 
banii încasați pentru biliardă și 60 fl. din 
cofetăria ce se ține de cafenea.

Focii. In Tușnadii a arsă la 13 De- 
cemvre n. casa lui Ferencz pănă ’n te
melia. In Ciucă-Sereda a arsă totă a- 
tuncl ndptea prăvălia lui Geza Hari.

Bătaia între țeranl și gendarmi.In co
muna Nagy-Koveres din comit. Timișului 
a fost o strașnică bătaiă între popor și între 
o câtă de gendarml. Aceștia se aflau în 
cârciumă și beau. Șefulă gendarmiloră 
fiindă amețită de băutură, înpușcâ în 
țărani, cu cari gendarmii începuseră certă. 
Atunci poporulă înfuriată își aduse arme 
și împușca asupra gendarmiloră. Bătaia 
ce începu fu crâncenă. Doi țărani și 
ună gendarmă au fostă împușcațl, alte 
dece persone greu rănite, între care și 
judele satului, cu sabia. Tribunalulă din 
Timișora și judecătoria de cercă din Bu- 
ziașă ancheteză casulă la fața locului.

Fiu stricată. Slujbasulă dela gara 
Brașovului Iosef Nagy are ună fecioră, 
care se’mbată desă și amenință pe pă
rinți decă nu’i dau bani. Așa a făcută 
Duminecă, când, mergendă beții acasă, 
a amenințată pe mumă-sa că sfarmă totă 
în casă și o omoră decă nu’i va da 
bani. Biata mamă de frică îi dete banii 
ce’i avea, er fiu-său se duse și mai bău, 
apoi merse la soru-sa, care e măritată, 
sparse ferestrile, o bătu și încercă să’șl 
bată și părinții. Ună polițistă, chemată 
de tatălă sălbaticului fiu, îlă aresta. In 
contra lui s’a făcută arătare penală.

Vederile depntațiloril Grunwald Bela și Ludovic 
Mocsâry asuura cestiunei naționalităților.

(Estrasă din capitolulă XT alu opului „A râgi ma- 
gyar nemeș'1, scrisă de d-lă Ludovică Mocsâry.) 

(Urmare.)

Memoratele două feluri de puncte 
de pornire pe lângă tdte că într’ună 
importantă lucru se unescă unele cu 
altele, potă însă să aibă urmări practice 
deosebite. Atâtă una, câtă și cealaltă 
presupune esistența unei naționalități 
dominante, der într’ună casă ca acela, 
când este imposibilă realisareapricipiului: 
ună stată și o naționalitate, după mo- 
flelulă o turmă și ună păstoră, urmă
rile celoră două puncte de pornire potă 
sS-șI ia forme deosebite. Decă d. es. 
lucrulă stă așa, că două naționalități 
rivaliseză pentru prioritate, atunci în ce 
privesce punctulă de pornire al O statului 
se pune întrebarea, 6re care din două 
este mai prtrivită, ca să susțină întregitatea 
statului și să întărescă organisațiunea ace
luia, și că aplicată va fi ore a da toiagulă 
de păstoră în mâna aceleia, pe care o 
va afla mai acomodată pentru acesta? 
In casulă acesta naționalitatea aceea, 
care din considerația față cu statulă a 
cedată în favorulă celeialalte rolulă de 
conducătoră, trebue să abdică nu numai 
ca una ce nu pote conta la domnire, ci 
și ca una ce nu pote conta la esistența 
sa națională, căci a se lăpăda de sine 
însuși, a se contopi în cealaltă naționali
tate și prin acesta a delătura una din 
cele mai principale pedecl ale realisării 
uniunei de stată, seu ale organisațiunei 
puternice de stată, — acesta este cea 
mai înaltă datorință civică; așa-deră nici 
comproinisulă, nici căutarea unui modus 
vivendi nu are locă; de-odată cu lămu
rirea cestiunei: cărei naționalități i-se 
cuvine rolulă de stăpână în sensulă cum 
o pretinde acâsta interesulă statului, 
cealaltă naționalitate nu are mai multă 
nici dreptnlă de a esistă. Din coptră, 
conceptulă, nu de stată, ci celă națio
nală nu abdice de pretențiile sale sub 
nici o condițiune, deorece în tote împre
jurările voesce să rămână ceea ce este; 
față cu sentimentulă națională interesulă 
statului, precum și ori care altă interesă 
privată este ună interesă de a doua 
categoriă; de aceea, decă nu’șl pote 

câștiga acum rolă conducătoră, primesce 
compromisulă, seu așteptă pănă va veni 
timpulă aceluia, der de ab^isă nu abcjice 
sub nici o condițiune.

Conceptulă acesta din urmă e mai 
sinceră, mai caldă și de aceea, lucru 
fîrescă, presupune ună sentimentă națio
nală mai puternică. Isvorulă acestuia 
este sentimentulă, ală aceluia reflexiunea, 
la acesta hotăresce puterea necontras- 
tabilă a naturei, la acela punctulă de 
vedere ală oportunității. Din astă causă 
acea instinctivă alipire la maghiarime 
de origine străbună, (care s’a observată 
în vechia Ungariă mai ’nainte, cam pe 
la sfîrșitulă secuiului trecută) a fostă ade- 
văratulă . sentimentă, a fostă ună astfeliu 
de sentimentă națională, la care nați
unea maghiară a putută conta cu sigu
ranță în tote împrejurările...

'...Ore imperiulă acela habsburgică, 
față cu care Ungaria e considerată nu
mai ca parte întregitore, nu are lipsă ca 
sâ-șl întărescă organismulă său prin uni
tatea de limbă? Și ore ideea unității 
acestui imperiu și supunerea înaintea di
nastiei care-lă represintăj n’a fostă ade
vărată conceptă de stată? Avemă însă 
înaintea ochiloră ună altă esemplu; este 
schimbarea ce se face în momentulă de 
față între raportele naționalitățiloră din 
Austro-Ungaria. Organisația de stată a 
Hionarchiei austro-ungare nu se pote 
trage la îndoelă, pe lângă totă dualis- 
mulă și despărțirea în două cuvinte prin 
adaugerea lui „fi“, și b.asa națională a 
acestei organisațiunî de stată pănă acum 
a format’o limba germană. Limba ger
mană mai esistă încă și astădl ca limbă 
a armatei și a guvernului comună ală 
monarchiei, der terenulă acestei base 
limbistice, naționalitatea germană, totă 
mai multă se îngusteză. Limba ger
mană totă mai multă rămâne ca limbă 
a statului numai în formă de compro
misă, der rolulă de conducătoră ală na 
ționalității germane este spre apunere, 
orl-ce interesă germană este strîmtorată. 
Despre aceea, ca rolulă de conducătoră 
să trecă la altă naționalitate, încă nu e 
vorbă, der abdicațiunea esistă deja în 
mare parte și încă din partea unoră 
factori prea înalțl și cu prea multă in
fluență. Și acestă abdicațiune se întâmplă 
din punctulă de vedere ală interesului 
'de stată, este efectulă conceptului de 
stată. (Va urma.

încercări de «iMansare ia Selasio.
Gherla, 15 Decemvre 1888.

Noi Românii, eschișl fiindă din vieța 
publică a statului, avemă puține mo
mente de bucuriă în vieță. Neajunsu
rile ce ni le-au creată bărbații de stată 
ai Maghiariloră ne-au adusă într’o stare 
din cele mai rele.

Nici că se pote altfelă. Persecută
rile cele de totă felulă ale guvernului, 
agitările necurmate ale pressei „patrio
tice", sutele de conflicte, cărora suntem 
dilnică espușl, decă avemă curagiulă a 
ne da pe față convingerile, nu potă de 
câtă sâ ne amărască inimile.

Cum? Românulii, vechiu băștinașă 
ală acestei țări nefericite, nu trage și 
elă din dorii dilei pănă sera brazde 
grele, ca să-și mai scuture *din birurile 
cele atâtă de greu apăsătore? Românul 
nu-și varsă și elă sângele pe câmpulă 
de râsboiu, pentru ca să apere pămân- 
tulă celă încăpătoră de osămintele stră- 
buniloră săi?

Decă da, pentru ce nu este împărtă
șită totă de acele favoruri și drepturi, 
de cari se împărtășesce și rassa dom- 
nitore ?

Tristă lucru e a vede cum bolnă
viciosul curent șovinistic se întinde ca o e- 
pidemiă. Tristă, de o sută de ori tristă, 
căci afară de Mocsary nimenea nu se 
află între Maghiari, care să scie spune 
puterniciloră dilei: calea ce ați apucată 
este greșită și o să fiă de multe primej
dii aducătore.

Orî-cum să fiă însă, noi asigurămă 

pe șoviniștl, că opintirile loră și ale gu
vernului o să fiă zadarnice, căci odată 
cu capulă nu vomă ceda întru nimică 
din drepturile nostre.

Este bine cunoscută vorbirea ce a 
rostit’o br. Wesselenyi Miklos cu ocasi- 
unea introducerii sale în scaunulă de 
comite supremă în Zălau. Câtă „patrio- 
tismă“ pe buzele lui, ce avertismentă 
pentru locuitorii români din Sălagiu 1!

Actualulă comite supremă ală Săla- 
giului este nepotulă acelui br. Wes
selenyi, care în jumătatea primă a aces
tui secolă a disă, că în restimpă de 
dece ani e cu putință a face din trei 
milione de Români trei milione de Ma
ghiari.

Nepotulă, — pare-ni-se nouă — nu 
voiesce să perdă din nimbulă moștenită, 
der vorba celuia, br. Wesselenyi nu vo
esce să se dea de golă, nu voiesce — 
pote — nici să compromită causa ; drept 
aceea elă n’a pășită din oficiu cu pla
nurile sale de maghiarisare.

Elă este destulă de puternică, stă
până a multoră bogății, de o cam dată 
deci speseză din punga sa propriă spre 
scopuri „patriotice14. Astfelă a dăruită 
acum nu de multă în sătulețulă Mirșidă 
o casă forte pomposă „Wesselenyi Egye- 
sulet“-ului cu scopă, ca associațiunea 
acesta să instituescă în încăperile ace
leia ună asilă pentru copii. A se îngriji 
de promovarea cui turei — negreșită 
este ună scopă nobilă; der ce să vedl, 
sub egida culture! se propagă maghia- 
risarea. Comuna Mirșidă e ună sată cu 
locuitori români, Maghiari abia suntă de 
toți 30; scopulă br. Wesselenyi nu a 
putută să fiă deci nici la ună casă acela 
de a didi asilă pentru vre-o optă, 4ece 
băieți, câți suntă băieții de ungură cu 
cei de jidovă cu totă, ci se urmărescă 
așa der alte scopuri. Sub pretecstă de-a 
mântui o mână de Maghiari — de no- 
ianulă română — (vorba celoră puter
nici), se clădescă asile( pentru ca să se 
maghiariseze băietulă de Română încă 
în cei dinteiu ani ai vieții sale. Der 
ferit’a Dumnedeu, ca să fiă amăgită 
Românulă, după atâtea încercări grele 
ce a îndurată. Românii din Sălagiu sciu 
din anii trecuțl, că „Wesselenyi-Egye- 
suletu, protegiată în chipulă celă mai 
hotărîtă de actualulă comite supremă, 
ce scopuri urmăresce. A mai fundată 
acestă reuniune încă și alte două asile 
în anii trecuțl. Românii însă s’au sciută 
feri de pericolă. Suntemă pe deplină 
încredințați, că conducătorii Româniloră 
din Mirșidă o să scie ce posițiă să ia 
față de bspeții nechiemațl. Credemă și 
suntemă siguri, că buna reputațiă a 
nemului nostru nu se va păta nici de 
astădată, — buna reputațiă insuflă res
pectă față de contrară și insuflă încre
dere în omenii de bine.

Să fiă conducătorii Româniloră din 
Mirșidă la înălțimea chiemării, căci ast
felă și astădată o să putemă dice, ce
loră ce voescă să ne impună limba 
loră nouă streină: Eh, Phaeton!

V. V.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS.“
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta)

Parisu, 20 Decemvre. In senatu 
s’a începutu desbaterea asupra 
bugetului. Chalemel Lacour cjise, 
că se tracteză de viitorul)! Fran- 
ciei, care a rupt’o cu monarchia 
cea mai gloribsă, er acum e în 
ajunu de a fi înjosită de cei mai 
ticăloși omeni. Cabinetul)! gră- 
besce mișcarea cătră abisu. Ora
torul a înclieiă făcendu apelu că
tră drep.ta, ca se se unescă cu 
bărbații de ordine și de libertate 
din stânga, pentru a salva patria. 
(Aplause însuflețite, întrega adu
nare se ridică.) Say cere, ca vor
birea șS se afișeze în tote comu
nele. Floquet răspunse în termeni 
nehotărîți. Ședința s’a închișii 
în mijlocul)! unei mari mișcări.

Constantinopolu, 20 Decemvre. 

In Creta domnesce mare agitare. 
Adunarea națională a adresată. 
Sultanului o depeșe, cerendu’i re- 
chiemarea guvernatorului generală.

BucurescT, 20 Decemvre. Ca
mera a respinsă amendamentulă 
lui Ionescu, care pledeză pentru 
absoluta neutralitate și pentru uni
unea stateloră balcanice, și r6ga pe 
Regele se urmeze politica aprobată 
de întrega națiune.

BucurescT, 20 Decemvre. Cur
tea de casația a condamnață, după 
o consultare de 7 ore, pe fos- 
tulu ministru de resboiu Anghe- 
lescu, pentru mituire, la trei luni 
închisdre, 5000 franci amendă și 
60,000 franci despăgubire, precum 
și perderea gradului și a drepturi- 
loru civile.

Mulțămită publică.

Prin acesta exprimămă adânca nostră 
mulțămită tuturoră prestimațiloră Domni 
și Domne, cari prin numărosele depeșe 
și scrisori de condolență și prin parti
ciparea D-loră la actulă de înmormân
tare, au căutată a realina durerile pentru 
perderea multă regretatului nostru pă
rinte Vasiliu Roșescu, fostă parochă și 
protopresbiteră greco-or. ală tractului 
Clușiu.

Clușiu, 6/18 Decemvre 1888. 
Jalnica familie.

ULTIME SCIRL
Deschiderea Scupcinei serbesci 

se anunță, că se va facejîn 15(27) 
Decemvre a. c. Se vorbesce că 
Regele Milan vre se țină la câr
mă cabinetulă Eristici. In totă 
casulă, se 4i°e că nu s’așteptă o 
schimbare” de minister)! înainte de 
deschiderea Scupcinei.

Din Bruxella se anunță, că în 
urma proiectului de lege propusă 
de deputatulă Coremaus în camera 
belgiană, ca la pertractările penale se 
se întrebuințeze limba flamandă, mi- 
nisteriulă a consemțită la o pro
punere mijlocitbre, după care se 
fiă datore autoritățile statului a 
se folosi la pertractări criminale 
de limba flamandă, decă.acusatulu este 
unii flamanda.

Cursulu la bursa de Viena
din 19 Decemvre st. n. 1888.

Cursulu pieței llrasovu
din 19 Decemvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.12 Vend. 9.15
Argintă românescă . n 9.05 9.10
Napoleon-d’orI . . . M 9.61 9.63
Lire turcescl . . . n 10.90 r» 10.92
Imperiali.................... M 9.90 » 9.92
GalbinI.................... n 5.70 n 5-72
Scris, fonc. „Albina116% n 101.— ti —.—

n „ „ 5% n 98.— n 98.50
Ruble rusesc! . . . n 122.— 123.—
Discontulă .... 6*/2--8% pe ană.

Renta de aurii 4°/0................................... 101.95
Renta de hârtia 5°/0.............................. 93.—
Imprumutulă căilorti ferate ungare . 144.50 
Amortisarea datoriei căilorti ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) . . 98.50
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostii ungare (3-a emisiune) . . 117.50
Bonuri rurale ungare................103.30
Bonuri cu clasa de sortare . . . . 103.80
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.50
Bonuri cu ci. de sortare........... 104. —
Bonuri rurale transilvane.......... 104.—
Bonuri croato-slavone ...... 104.—
Imprumutulă cu premiulă ungurescii 130.60 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghe dinului........................................ 124 80
Renta de hârtiă austriacă. .... 81.90
Renta de argintă austriacă. .... 82 65
Renta de aură, austriacă.........................109.60
LosurI din 1860 .................................... 138.60
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 876.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. , 303.25 
Acțiunile băncei de credită austr. . 306.10 
Galbeni împărătesei............................... 5.77
Napoleon-d’orI 9.61*/,
Mărci 100 împ. germane.......................... 59.65
Londra 10 Livres sterlings .... 121.70

Editorii și Redactorii responsabilii:
Or. Aurel Mureșianu.
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Picăturile de stomachu MARIAZELLER,
care lucră escelentu în contra tuturora bolelorâ de stomachu.

Neîntrecute pentru lipsa de apetită, slăbiciunea stomachului, res- 
pirațiunea cu mirosă greu, umflare (venturi), răgăelă acră, colică, ca
tarii de stomachă, acrelă, formarea de petră și năsipîi, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbinare, greață și vomare, durere de capă (decă provine 
dela stomachu), cârcei la stomachu, constipațiune seu încuiare, încăr
carea stomachului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficatU și de haemorhoide. — PrețulU unei sticle dinpreună cu pres- 
criereade întrebuințare 40 cr., sticla îndoită de mare 70 cr.

Espediția centrală prin farmacistulU
Carl Brady, Kremsier (Moravia.)

Picăturile de stomachu Mariazeller nu suntU unU remediu secretă, 
scbutzmarke. Părțile conținetore suntU arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

se află la fie-care sticlă.
■Veritaloile se află mai în. tote farmaciile.

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

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

vend.
94.3/4
95. —
96. */, 
96.7b

106-7, 
101.—
93.'/. 
1040 
.240.

Renta română 5% . .
Renta rom. amort.- 5°/0
Renta convert. 6% .

»

Ti

„■ 5% 
urban l°/0.

„ 6> 
n 5 /„ .

n

n

Bauca naț. a Rom. 500 Lei. . 
Ac. de asig. Dacia-Rom.. . .
Aură contra bilete de bancă . 
Bancnote austr. contra aură. . 
Aură contra argintă seu bilete

Cump. ■
94.—

94.‘/2
95?/4

96d/2
106.—
100.—
93.— 
1035.
235.

2.34 3.

Avertismente! Picăturile de stomach.il Mariazeller se falsifică și se imitâză de 
multe ori. — Ca seninii, că suntii veritabile, servesce învelitorea roșiă provădută cu 
marca do protecțiune de mai susă, și afară de acesta pe fiecare prescriere de în
trebuințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue să fie arătată, că acesta s’a tipărită, 
în tipografia D-lui H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se află: Brasovii, farmacia Frans Kellemen, farmacia la „Biserica Albă“. 
farm. I. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia F. Iekelius’ W-we; farm. K. L. Schuster; 
farm. Heinrich G. Obert; farm. Fd. Kugler la „Higiea“; farm. G. Iekelius în Hoszufalu.

Băile Tușnadîî: farmacia Alex. Dobay. Cohalmu: farm. Fd. Melas, farmacia F. 
Wolff, Feldi6ră’: (Marienburg), farm. Wil. Schneider. Făgărașă: farm. v. Bildner, farm. 
Hermann. Sz. Szt. Gyiirgy: farm. Val. Beteg, iarmBarabăs Fer. 13,52—40

Sosirea si plecarea irenuriioiii și posteloro în Brașovo.
I. Plecarea trenurilor A:

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

2. Dela Brașovfi la Bucuresci:
Trenulîî mixtă Nr, 318: 1 oră 55 minute după amet^î.

Ayisii â-loru abonați!
Rugăm pe d-niF abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu diarulii nostru până acuma.

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

Totodată facemă cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
avemă din anii trecuțî numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiunî, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Ădmînistraț. „Gaz. Trans.“

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

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

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

A. Plecarea posteloru.
a) Dela Brașovă la Fepiovă-Zerneșci-Franii: 12 ore 30 m. după amedî.
b) ,, „ „ Zizvriu: 4 ore după amedî.
c) n „ în Secuime [S. Georgî] : 1 oră 30 minute năptea-
d) „ „ la Făgărașu: 4 ore dimineța.
e) la Săcele: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Feșnovă-ZernesciSrană la Brașovă: 10 ore înainte de amedî
b) Zizvnu la Brașovă: 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 .. r

pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 1 Iunie 1888

Budapesta—Predealii Predealfi—Budapesta B.-Besta-Aradii-Teiuș Teius-Aradfi-B.-Pesta Copșa-mieft—Sibiiu

1 Tren de 
per- 
s6ne

Trenti 
accele

rații

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
Mezd-Telegd 7.41
Rev 8.10
Bratca
Bucia
Ciucia 9.04
Huiedin 9.34
Stana
Aghiriș
Ghirbeu
Nădășel

Clușiu j 10.34
11.15

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

9.45Brașovu 1.55
Timișă 2.53
Predefclii 3.28

Bucuresci 9.35

Trenu 
omni
bus .

Trenu 
mixt

Tron do Trenti 
accele
rat u

Bucuresci 
g jg Predealu 

Timișă

Brașovu

Trenu 
mixt

Trenu 
omni
bus

T renii 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.
Trenti
mixt

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

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

Feldiora
Apața 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu 
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă
Teiușă
Aiudă
Vințulă de 
Uiora
Cucerdea 
Gliirișă
Apahida

Clușiu

I 
I

susă

I
1

Nădășelă
G-îhrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v 
Mezd-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

1.51
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
11.04
11.19

1.15
3.29
6.33
2.50

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

A radu l 
I

GlogoVață 
Gyorok 
Paulișă
Radna-Lip
Conop
Berzava
Soborșinu
Zamu
Gurasada
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă
Vințulă de josă
Alba-Iulia
Teiușă_________

ova

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

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

10.17
10.421
11.07
11.3?
12.-
12.29
12.46

1.26

Teiușu 
Alba-Iulia
Vințulă de josu 
Șibotă
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Braniclca
Llia 
Gurasada
Zamă 
Soborșinu 
Berzava 
Conopă 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradii ) 
I

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

“645
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

1.42
2.32

11.-
11.21

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55
7.15

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

Mureșu-Ijiidoșu-Bistrița

MurSșii-Ludoșu
Țagă-Budatelecă
Bistrița ■

Simeria (Piski)-Betr®șeui

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
3.15

10.—

Simeria
Streiu 
Hațegă 
Pui 
Crivadia
[Banița
Petroșeni

6.47
7.40
8.51

10.02
11.02
11.50
12.30

Bistrița-jVIiireșîî-Ijiidosîi

4.40 Bistrița
g.02[ Țagă-Budatelecu 
____ I MurSșă-Ludoșu I

I

9.41
1.11

Notă: Numerii încuadrați cu linii grose însemneză 6rele.de nopte.

|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

Sihiiii-Copșa-jnicĂ

Sibiiu
Ocna
Ldmneșă
Șeica mare
Copșa-mică

8.50
9.17
9.45

10.20 
;10.49

10.—
L0.24
10.50
11.20
11.45

5.50
6.13
6.38
7.19
7.38;
6.20

Cucerdea - Oșorheiu
Beghiuufiu sâsescii

Cucerdea
/ Cheța 
Ludoșă 
M.-Bogata 
Iernută
Sânpaulă 
Mirașteu

Betroșeni-Simeria(Piski) Oșorheiu

2.42 Petroșeni
3.25 Banița 

CrivadiaI4.16
5.11 (Pui 
’■ Hațegă 

Streiu 
Simeria

6.40
7.12 it.

9.36
10.17
10.58
11.42
12.23

1.12
1.51

4.26
5.12
5.55
6.41
7.26
8.14
8.50

1
Reghinul-săs.

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

Aradii—Timisora Timișora—Aradii

Aradui
Aradulă nou 
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișdra

6.05 5.48 Timișdra 6.25
6.33 6.19 Merczifalva 7.19
6.58 6.44 Orczifalva 7.46
7.29 7.16 Vinga 8.15
7.55 7.47 Ndmeth-Sâgh 8.36
8.14 8.08 Aradulă nou 9.11
9.12 9.02 Aradă 9.27

<whirișu—Turda Turda-Ghirisu
7

Ghirișă 
Turda

9.26 4.191 Turda
9.47 4.40 Ghirișu

Sighișora—Odorheiu

Sighișora 
Odorheiu

5.-
6.02
6.32
7.02
7.23
8.01
8.17

Beghinulu s&sescii-
Oșorheiu-dueerdea

Simeria (Piski)-Unied.

Reghinul-săs. 8.35 8.-
n _ , 1 10.20 9.49
Oșorheiu j . 6.56 12.15 10.20

Mirașteu 7.16 12.35 10.39
Sânpaulă 7.40 12.58 11.02
Iernută 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

8.29 3.19
8.50 3.40

Simeria (Piski)
Cerna
Unieddra

2.18
2.39
3.08

Inied.-Siineria (Piski)
Odorheiu— Sighi ora

Odorheiu
9.45pSighiș6ră
6.05

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu

5.38
9.16

Uniedora
Cerna
Simeria

9.30 
. 9.56 
3.0.15

stomach.il
6rele.de

