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Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 cr. seu 30 bani.

...Gazeta'* iese în fia-care di.
ADonamenîe jenim Anstro-Ungaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese ioni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
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12 fi., pe 8 luni 6 fl., pe trei Innî 
3 fl. Un eoemplâr o cr. v. a. 
sen 15 bani. Atât abonamen
tele oăt și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.
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Magnați noi.
Foia oficială ungurescă în nu

mărul seu mai nou aduce soirea, că 
baronul Banffy și-a mai sporit rassa 
baronfiscă cu doi indivizi, cărora pe 
lângă titlul de baron, li-a mai dat, 
se ’nțelege, și dreptul de membri în 
camera magnaților.

O f 6iă ungurescă admirând acfistă 
productivitate de rassă a ministrului- 
președinte, 4ice, că în țera anima
lelor sugetore, afară de Banffy, nu
mai iepurii de mare mai sunt atât 
de productivi. El a sciut se sporescă 
de-odată numărul baronilor unguresc! 
cu 4ece capete! Acăsta e cu atât 
mai admirabil, fiind-că, după legile 
naturei, orl-ce creatură trebue se se 
nască din ceva, Banffy însă în punc
tul acesta s’a ridicat mai pe sus de 
legile naturei, căci el își creăză ba
ronii săi din nimic.

Ca esemplu fbia ungurescă aduce 
numele celor doi baroni mai pr6s- 
peți, dintre car! unul se numesce 
Pallini Inkey Jbzsef, er al doilea 
Baich Milos: două nume absolut ne
cunoscute pănă acum, cari n’au altă 
calificațiune pentru baroniă, decât 
împrejurarea, că sunt bogați. Tot 
cam asemenea stă lucrul și cu cei
lalți baroni noi creați în timpul din 
urmă, mai ales însă de când cu lup
tele bisericesci-politice din camera 
magnaților.

Scopul, ce se urmăresce prin 
acăstă grabnică înmulțire a baroni
lor unguresc!, vec|î bine nu este și 
nu pote fi altul, decât paralisarea 
camerei magnaților, care pănă acum, 
fiind constituită din elemente mai 
independente, putea se creeze din 
cas în cas dificultăți guvernului și 
partidei sale, cum s’a dovedit mai 
ales cu ocasiunea aducerei nouelor 
legi de reformă politică bisericescă.

Planul de-a paralisa într’un chip 
seu altul camera magnaților a eșit 
la ivelă încă atunci, pe timpul lup

telor politice-bisericesc!, când se 
dase comitatelor avisul de-a se pune 
în mișcare și de-a cere reformarea 
ei. Vocea comitatelor a amuțit, dăr 
în locul ei vedem acum pe Banffy 
lucrând pe-o altă cale, mult mai 
ușoră, la paralisarea camerei mag
naților. El ține să-și formeze și aici 
o partidă de creaturi ale sale, cu 
care să dispună după plac, precum 
dispune și în camera deputățiilor, și 
astfel guvernele liberale să-ș! pbtă 
valora spiritul lor absolutist liber și 
neîmpedecat.

Scopul și-l va ajunge, ba în 
parte se pote cțice, că și-l’a și ajuns 
deja baronul Banffy. El dispune as- 
tăcfi în camera magnaților de des
tule creaturi de-ale sale, pentru ca 
în anumite cașuri critice să-și pbtă 
forma și aici o majoritate, așa că 
de-o reformă a camerei magnaților, 
așa cum se proiectase sub antece
sorul său, el nici nu mai are lipsă.

Vorba e însă, că succesul acesta 
al lui Banffy are se fiă scump plă
tit de Maghiari. Titlurile nobilitare 
se dobândeau odată în virtutea 
meritelor câștigate în resboie și a 
jertfelor mari aduse pe altarul pa
triei. In urma acesta posesorii lor 
puteau să se mândrâscă, căci titlul 
lor era un titlu de onbre. Nobilimea 
maghiară a și format în cursul is
toriei secuii de-arendul fala Maghia
rilor.

Acuma însă în era liberalismului 
jidano-maghiar decade cu pași re- 
pecji și nimbul nobilimei maghiare. 
Valorea ei nu se mai judecă decât 
după mulțimea sacilor de bani, ce-i 
pbte aduna lăcomia unora și altora. 
Meritul de-a fi început a distruge 
în stil mare vac|a aristocrațimei 
maghiare revine baronului Banffy.

CRONICA POLITICĂ.
— 30 Noemvre.

In șediDța camerei austriace dela 9 
c. deputatul antisemit Schlesinger își des- 

voltâ vederile sale politice, finanoiare și 
economice și apoi vorbi în tonul cel mai 
vehement, ce s’a aucjit când-va în parla
mentul austriac, asupra pactului cu Ungaria, 
voind să dovedescă, că Austria este împe- 
decată în desvoltarea sa culturală prin Un
garia, și de aceea Austria trebue să se 
opună din tote puterile înoheiărei unui nou 
pact dejositor pentru ea. Președintele ca
merei, br. Chlumetzky, reprobă terminii „ne- 
cualifioabill“ întrebuințat! de deputatul 
Schlesinger. Din tote acestea se vede însă, 
oe spirit dușmănos Ungariei a început să 
se desvolte în tote părțile, de ceea-ce com- 
patrioții maghiari în tot cașul ar trebui să 
țină cont.

Reacționarii din Francia de mai mult 
timp amenință pe președintele republicei 
Faure cu descoperirea unui secret familiar. 
Faure consultându-se cu amicii săi politici 
s’a hotărît a preveni pe cei ce voiau să-l 
atace, și a descoperit unuia dintre cei din- 
tâiQ (juriști din Paris, lui Hugues-Leroux, 
pretinsul secret, care apoi s’a publicat în 
„Figaro11 și după aceea în tote (fiarele Pa
risului. Faptul acesta înse în loc să strice 
lui Faure, din contră i-a mărit reputațiu- 
nea și fiă-oare Frances vede în el pe cel 
mai cavaler bărbat. Amintitul seoret fami
liar constă adecă într’aceea, oă Faure a 
luat de soțiă o fată ilegitimă. Când aoesta 
o 'pețise pe actuala sa soțiă i-se spuse ourat 
înainte de cununiă, cum stă lucrul, Faure 
însă declară, că pe fată nu o pole lovi 
vma ce au comis’o alții înainte de nascerea 
ei, și a luat’o de soțiă.

$

In urma unor divergențe de vederi 
între canoelarul german Drințul Hohenlohe 
și între ministrul Koller, acesta șl-a dat 
dimisiunea din cabinetul german, care di- 
misiune a și fost primită de cătră împăra
tul Wilhelm. Din incidentul repășirei, Wil
helm îi adresă lui Kdller un autograf. în 
care îi esprimă mulțămită pentru serviciile 
prestate și îi conferesce ordinul vulturului 
roșu cl. I.

Avis Românilor din comitate.
In comitatul Albei inferiore. Din 

partea unui amic al foiei nostre suntem ru
gați să atragem atențiunea membrilor din 
congregațiunea comitatului Albei-inferiore, 
că în 18 Decemvre st. n. 1895 se va țină 
în Aiud adunarea generală estra-ordinară 
a comitatului.

Este de mare interes, ca toți membrii 
români ai congregațiunei să participe la 
acea adunare, pentru-oa de-o parte să potă 
afla de timpuriu cfiua, în care se vor face 
alegeri nouă în looul celor anulate în unele 
cercuri, er de altă parte să se potă cu 
toții înțelege cu privire la organisarea clu
burilor române în tote cercurile electorale.

*
In comitatul Selagiului. Invit pe toți 

membrii români ai comitetului munioipiului 
„Selagiu", a-se presenta la conferința ți- 
nîndă în Zilah la 18 Decemvre n. c. după 
amâcfi la 4 bre.

Obiectele de consultare vor fi: a) Or
ganisarea definitivă a clubului oomitatens 
român a membrilor municipiului Sălagiu ; 
b) alegerea oficialilor municipali.

Selagiu, 9 Decemvre n. 1895.
G. Pop de Băsesci.

-j"
In comitatul Caraș-Severin' Membrii 

congregațiunei comitatense Caraș-Severin, 
aparținători partidului național român, sunt 
rugați cu totă stima a-se întruni în hotelul 
„Concordia11 în spre sera congregațiunei 
din 16 Decemvre, adecă în 15 Dec. st. n., 
la 6 bre săra, spre a delibera asupra ținu
tei nostre, ce avem a urma ca parțial cu 
ocasiunea restaurațiunei comitatense, pre
cum și pentru alegerea unui comitet cen
tral de aoțiune pentru viitor.

Lugoș, 10 Decemvre 1895.
Mai inulțl membrii.

Cătră clerul român din eparchia 
Aradului.

Prea Sfinția Sa părintele epis
cop pi Aradului, loan Mețianu, a

FOILETONUL „GAZ, TRANS.“

Doue schițe.
I.

In Triana, un suburbiu al Se^illei, 
trăia un flăcău de 18 ani, oare crescu or
fan, ca și erba sălbatică în petriș; dormia 
când sub cerul liber, când într’un grajd; 
se nutria dintr’o mână de castane și își 
găsia în tote modurile posibile mijlbce pen
tru întreținerea vieții, dintre cari oel mai 
mănos era pentru el vinderea afișelor de 
teatru. Deși sdrențuros, el era un băiat fru
mușel, cu ochi strălucitori, gura zimbitbre, 
păr încrețit și față castanie, din care causă 
ei se numia numai Morenito. De altfel prin 
vinele sale curgea și ceva sânge de țigan, 
de-oreoe iubia libertatea și vagabondarea. 
Cea mai mare plăcere și-o afla însă în lupta 
cu taurii.

In diminbța Vinerii patimilor el se 
scula întristat, de-orece în ultimele patru- 
spre-dece dile, cât au fost închise teatrele, 
nu-șl putuse agonisi nici măcar un cuarto 
prin vinderea de afișe. De astă-dată simția 
sărăcia cu atât mai mult, cu cât în Dumi

neca Paștilor trebuia să urmeze o splen
didă luptă de tauri cu spadasinii Marantini 
și Frascuelo. Der totuși nu-șl pierdu cura- 
giul, înălța o rugăciune oătră sfânta Vierge 
dela Esperanza, își souturâ paele din păr și 
părăsi plin de speranță grajdul, în care pe
trecuse noptea.

Era o dimineță admirabilă și un cer 
d’un albastru profund se întindea dâsupra 
frumosului oraș.

Pe strade mișuna o mulțime mare de 
bmenl, care voia să asiste la sărbătoresca 
prooesiune de Pasai. Oând Morenito ajunse 
înaintea circului, în care avea să se dea 
lupta de tauri, văcju mulțl omeni stând la 
casse, ceea ce-i făcu o disposițiune și 
mai rea.

De patru bre alerga el încoce și în
colo, fără a pute câștiga nici un peseta, 
ori cât se străduia, lnzădar voi să vândă 
măcar nisce programe pentru producțiunea 
ce avea se urmeze, căci nu-i suocese nici 
acesta de-orece tote locurile erau deja 
ocupate.

In sfîrșit, cuprins fiind de o fome te
ribilă, se oulc-ă înaintea unei porțl întu- 
necose a pieții Audienzia și adurmi în
dată.

Nu mult după aoeea trecu pe dina
intea acestui loo o tinără păreche, oare se 
afla în voiagiu de nuntă.

— „En’ privesce acest băiat frumu
șel11, cfise tinărul bărbat, arătând asupra 
celui ce durmia, „acesta ar oferi un tablou 
minunat.....  Situațiunea e admirabilă! To
tul consună pe deplin, pănă și mâna, care 
e deschisă, ca și cum ar aștepta el în 
somn o pomană11.

— „Sci ce“, răspunse tînera femeiă, 
„să punem în mâna celui ce dorme o mo
nedă. Va fi o surprindere pentru densul !u

Amoresații sunt marinimoșl. Tină
rul bărbat scose din portmoneul său o piesă 
de cinci franci și o puse lin în mâna, care 
prin atingerea ou metalul rece se întredes
chise involuntar. După acâsta părechea se 
depărta zimbind.

Morenito oontinua a dormi și a visa. 
In vis vedea pe S. Fecioră pogorându-se 
din cer la el pe o scară de colorea curcu
beului. Ea avea o cunună de crini pe cap 
și ’n mână ținea rose albe. Cu voce dulce 
îi dicea ea: „Inanito, tu n’ai uitat niol când 
a 'te ruga cfilnic la mine... Voesc să te răs
plătesc întru mărirea fiului meu reînviat... 
Tu vei merge Duminecă la lupta cu taurii!“

Cu aceste ouvinte părea că vede pe 
S-ta Maria scuturând albele rose în mâna 
lui și fiă-oare foiă se prefăcea într’o mo
nedă de argint, ceea ce-i prioinui o bucu- 
riă atât de mare, încât se deșteptă din 
somn.

El se întinse, și dintr’o mână — ce 
minune! — cădii o monetă și se isbi c’un 
sunet argintiu de pământul pietros. O ri
dică, era piesa de 5 pesete. S. Fecioră n’a 
voit să-l amăgesoă și el putea merge în 
Corrida. Dintr’o săritură fii în piciore și 
grăbi la circ.

Alergând el ast-fel pe la colțul stra- 
dei San-Pablo era aprbpe să dobbre la pă
mânt pe-o fată, pe care o cunoscea de mult. 
Chata, așa se numia mititica, era palidă și 
avea laoriml în oohl.

•— „Ce-țl este, Chata?11 întrebă el.
— „Mama e bolnavă11, răspunse densa, 

„și n’am dormit deja de două nopți... Me
dicul a visitat’o astădl des de dimineță și 
i-a prescris ceva. Am fost la farmaoiă, der 
acolo nu voesc să-mi dea pe datoriă.... Ce 
să mă fac deci? Dâcă va suna clopotul 
pentru densa, atunci va suna și pentru 
mine... Eu nu voia trăi mai mult ca dânsa11.

Morenito privi un moment în ochi 
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adresat clerului din eparchia sa ur
na ătdr ea impoitantă circulară :

Nr. 7164.
Prea (moralilor protopresviterl și onorată 

preoțime din eparchia Aradului.
Dela intrarea în viâță a ounoscutelor 

legi politioe-b’serieescl, informându-ne noi 
la totă ocasiunea. dela unii propresviterl 
și preoți ai noștri, despre influinta aoelor 
legi asupra seratului religios la poporul 
nostru, ni-s’a spus: că pănă acuma încă 
nu se observă vre-o influință dăunosă, nici 
în semțul religios al poporului, dîoI în ve
nitele preoților.

Deși credem, că așa va fi de presinte, 
ne îndoim însă, că tot așa va fi și în vii
tor, pentru-că ceea ce nu s’a întâmplat în 
restimpul celor 2 luni, dela introducerea 
acelor legi, se va întâmpla de sigur în de
cursul anilor viitori.

De aceea ne simțim datori a observa 
și prin acesta onoratei nostre preoțiml să 
nu se amăgâscă a crede, că tot așa va fi 
și pe viitor, ci presimțind răul, ce ne aș- 
tâptă, să ne pregătim de timpuria a-1 pre
întâmpina și preveni, cultivând tot mai 
mult semțul religios în popor, la tâte ooa- 
siunile binevenite, ca pre unicul nostru 
scut de apărare, între grelele împrejurări 
în cari ne aflăm.

De-asemenea ne simțim datori a ob- 
setva onoratei nostre preoțiml, că nici în 
privința venitelor sale, să nu se amăgâsoă 
a crede, că tot așa va merge și pe viitor, 
pentru-oă îndată ce statul îșl va completa, 
numai încâtva, matriculele sale, omenii nu 
se vor mai folosi de estrase din oele bise- 
rioescl, și așa preoții vor perde cu totul 
și acele venite modeste, ce le au acuma 
dela estrase.

Așa pentru esemplu : peste 15—18 m 
fetele., er peste 18—22 ani feciorii cari vor păși 
la căsătorie nu vor mai lua estrase din ma
triculele bisericesci, putându-s0, atunci, folosi 
de matriculele de stat.

Chiar și numai acestea, precum și 
alte asemenea eventualități viitâre, pre 
cari nu le putem prevedâ, ne impun tu
turor mare datorință, a stărui din tâte pu
terile la cultivarea simțului religios în po
por, precum și la paralisarea grelelor ur
mări, ce-ar veni asupra bisericei nostre, ș1 
din scăderea modestului venit preoțesc.

Slăbirea simțului religios se pote pa- 
ralisa numai prin desvoltarea și cultivarea 
lui în măsură tot mai mare, din partea 
preoțimei; âr soăderea venitelor preoțescl 
se pote paralisa numai prin sporirea și 
desvoltarea forțelor materiale ale biserioei 
și poporului nostru.

Pe când constatăm cu bucuriă, că 
cei mai mulțl preoți ai noștri au stăruit și 
stăruesc mult la desvoltarea și cultivarea 
simțului religios în popor, pe atunci siliți 
suntem a reounosoe, de altă parte, că prea 
puțini dintre preoții noștri au conlucrat, 

urneai ai copilei, îșl băga apoi mâna în bu
zunar și dete micei sale prietine moneda 
dobândită într’un mod atât de minunat.

— „Ține, mititioo! Am primit’o dela 
bonita Madre, și St. Feoioră nu se va mâ
nia pe mine, dâcă o cheltuesc pentru însă- 
nătoșarea mamei tale..."

Chata fu atât de mișcată, încât nu 
avu timp nici să-i mulțumescă ci alergă 
grabnic la farmaciă...

Moreuito nu se duse deci la lupta cu 
taurii, dâr avu totuși o c$i plăcută, căci 
mamei Chatei îi era mai bine și copila în
săși îi adusese aoâstă veste îmbucurătore. 
Ea ’șl îmbrăcase de astă-dată cele mai 
bune haine și-și înfipsese în frumosu-i păr 
negru două rose roșii. Ei merseră, să se 
preumble împreună pe țărmul Guadalquivi- 
rului sub pomii de portooale înfloriți. Când 
ajunseră la un loc umbros boltit de nisee 
mirțl înalțl, Chata îl îmbrățișa fără de 
veste și-i dise într’un ton simplu, dâr ne
spus de duios: „Te quiero, oompanero! 
(Te iubeso, camarade!) și dâoă voescl, ne 
vom căsători, când vei fi de 20 de ani..." 

(Va urma.) 

pănă acuma, și la sporirea și desvoltarea 
forțelor materiale ale bisericei și poporului 
nostru, fiind aoeștl preoți de acea credință 
greșită, că acesta n’ar cădâ în datorința 
lor, precum și că poporul ar fi dator a-le 
rebonifioa și scăderile obveninde în venitele 
lor preoțescl.

Este o mare seducere aoâsta din par
tea preoților, cari nu se cred datori a con- 
luora și la sporirea și desvoltarea forțelor 
materiale ale bisericei și poporului, sciut 
fiind, că una dintre cele mai cardinale da- 
torințe a dânșilor este: a învăța și lumina 
poporul în tâte direcțiunile bune și folosi- 
tore, și așa și în acea a desvoltării forțelor 
materiale. Și mai mare rătăcire este însă 
a aștepta, ca poporul să rebonifice și scă
derile venitelor preoțescl, când este de co
mun cunoscut, câte alte sarcini grele apasă 
pe pcpor, și cum el în urma acelor sarcini, 
nu numai este în stare a mai rebonifioa și 
scăderile venitelor preoțescl, der nu scie, 
cum va mai pure îndeplini nio, ameliorarea 
dotațiunei învățătorilor, prescrisă în lege, 
prin adaosul așa numitelor quinquenale, 
dela cari depinde sortea scâlelor nâstre și 
aceea a viitorului nostru.

Situațiunea acesta ne impune tuturor, 
nu numai de a conlucra și la sporirea și 
desvoltarea forțelor nâstre materiale; der 
și a ne îngriji în alt mod, și pe altă cale, 
atât de rebonificarea scăderilor obveninde 
în venitele preoțescl, cât și de ameliorarea 
peste Lot a modestelor dotațiunl preoțescl 
și învățătorescl, pentru oa din di în di tot 
mai mulțl bărbați distinși să se dedice aces
tor chiămărl înalte, și apoi și ca să se pâtă, 
cu drept cuvânt, pretinde dela toți preoții 
și învățătorii noștri, să și fiă la înălțimea 
chiămării lor.

Din considerațiunl ca acestea, noi încă 
la 1877 am înființat așa numitul fond preo
țesc, ou menițiunea de a ajuta, în rândul 
întâiâ, pe preoții deficienți și pe văduvele 
și orfanii preoțescl; în rândul al 2-lea pe 
preoții dela parochiile mai slab dotate; âr 
în fine în rândul al 3-lea și după timp, 
când fondul va fi în stare, și pe toți oei- 
lalțl preoți din eparchiă; dâr după ce în 
anul trecut, arătându-se necesitatea și a 
unui fond special de pensiune, consultând 
noi preoțimea și asupra modului înființării 
unui atare fond, densa în mare parte s’a 
dechiarat a nu mai pute contribui și la 
un atare fond, și tot-odată a oerut trans
formarea fondului creat în 1877 în fond de 
pensiune: de sine se înțelege, că aoest fond 
deși în stare bună, prea puțin va mai putâ 
contribui și la ameliorarea dotațiunei preo
țescl, decât doră acordând împrumuturi, 
când vor fi a se cumpăra realități pe sâma 
bisericilor, cum s’a urmat și pănă acuma.

Ast-fel stând lucrul, nu ne rămâne de
cât să facem și noi ceea ce au făcut și 
preoții altor confesiuni, și anume: să creăm 
și noi fonduri speciale, îu fiă-oare parochiă, 
dâr tot-odată să sporim și pe cele esis- 
tente.

Trebue să facem acesta nu numai pen
tru ameliorarea dotațiunei preoților și a în
vățătorilor noștri, și prin acâsta pentru ușu
rarea poporului, măoar după timp, de unele 
sarcini, dâr și pentru că acele fonduri să-i 
fiă și poporului de ajutor cu împrumuturi, 
în cașuri de lipsă, ca să nu fiă avisat la 
camătarnicl.

(Va urma)

SC5RSLE E38LE8.
— 30 Noemvre.

Baterea monetelor de 10 corone. 
Ministrul de finanțe ungar face cunoscut, 
oă monetăria de stat din Kremnitz de acum 
înainte va începe a bate monete de câte 
10 corone, însă de-ocamdată numai pe so- 
cotâla privaților.

— o—
Înaintări în armata română. Pe cjiua 

de ieri, aniversarea luărei Plevnei, s’au fă
cut mai multe înaintări în armata română. 
Dintre ofițerii superiori au fost înaintați: 
D-l general de brigadă C. Pilat, actualul 
comandant al corpului 4 de armată, s’a 
înaintat la gradul de general de divisie, și 
s’a trecut ea comandant al corpului III la 

Galați. D-l general de brigadă Iarca, co
mandantul divisiunei I la T.-Severin, s’a 
numit comandat al corpului IV dela Iași. 
D-l colonel Comăneanu, comandantul re
gimentului 21 dorobanți, s’a înaintat la gradul 
de general de brigadă și s’a numit comandan
tul divisiunei I. D-l oolonel în reservă I. 
Cotrutz s’a numit general de brigadă în 
cadrele de reservă. D-l locot.-colonel Mareș, 
directorul scolei de aplioație de artilerie și 
geniu, s’a înaintat la gradul de colonel și 
s’a numit directorul arsenalului. D-l maior 
Grecescu, din artilerie, s’a înaintat la gra
dul de locot.-oolonel și numit comandant 
al regimentului 6 de artilerie.

— o —
Direcțiunea intitutului de economii 

și credit „Sentinela" din Satul nou (lângă 
Panciova) a ales unanim de contabil pe 
d-l Traian Marcu, funoționar de bancă la 
„Victoria" din Arad. „Sentinela șl-a în
ceput activitatea în 9 Decemvre n. a. o.

„Felicitare41 lui Banify?
La corespondența din Deva 

publicată în nr. 263 al fâiei năstre 
primim următorea întâmpinare: 

Orășt.iă, 11 Decemvre J895.
In Nr.- 263 al „Gazetei" mi-se atribue 

că eu pentru congregația oomitatului Hu- 
nedârei convocată pe 16 1. c. ași fi insi
nuat o propunere: „...s<* se facă o adresă de 
Mulțumire cătră baronul Bânffy oa ministru- 
președinte, pentru că ar fi esoperat gra- 
țiarea condamnaților în procesul pentru Me
morand". Ipsissima verba. D-l „Coresp.".... 
este într’o rătăcire cardinală, vorbind de 
mulțămire. Dâoă pășesce d-l coresp. înain
tea publicității apoi cu tot dreptul pot pre
tinde dela D-Sa, că cel puțin să cunoscă 
cuprinsul unei propuneri, care o combate, 
nu numai să dea cu bâta ’n baltă.

Deci să ne ’nțelegem, D-le corespon
dent: Eu n’am făcut propunere de „mul- 
țămire" deorece prin grațiare nu ni s’a îm
plinit încă nici o aspirațiune justă națio
nală ori politică, nu s’a îmbunătățit starea 
nâstră politică de loc. Ba și dâcă s’ar îm
plini pretensiunile nostre, nici atunci n’am 
fi datori ou ^mulțămire", oi am pute numai 
„felicita" pe un ast-fel de ministru, care 
punându-se pe basa dreptului, ar face po
sibil ca buna înțelegere a diferitelor na
ționalități să fiă realisată.

Când s’au grațiat condamnații, a tre
buit să presupunem, oă acel act a fost un 
semn de schimbare în politica internă; a 
trebuit să presupunem, că a sosit momen
tul inaugurării unei ținute mai conciliante, 
și din paș în paș se vor realisa unele și 
altele pretensiunl juste ale nostre.

In acâsta presupunere și pentru că 
aotul de grațiare n’a fost perfect, deârece 
pe Dr. Valeriu Branisce, care tot din mo
tive referitore la Memorand a fost con
damnat, — l’au uitat în temniță, am insi
nuat eu propunerea, că:

„Congregația comitatului Hunedora, 
presupunend, că aotul de grațiare este un 
semn de-o politică mai conciliantă față de 
naționalități, și sperând, oă guvernul apu
când pe o cale justă, acâsta cale nu o va 
părăsi nici în viitor, și așa va conluora la 
realisarea scopului măreț, ce pote avâ un 
bărbat de stat al nostru, la înfrățirea și 
buna înțelegere a naționalităților, — în 
acesta presupune) e și nădejde, îl felioită con
gregația pe d-l baron Bâcffy ca ministru- 
president.

Considerând mai departe, oă actul de 
grațiare nu este perfeot, congregația îl rogă 
pe ministru-președinte, că Dr. Valeriu Bra- 
nisoe, care a fost solidar cu cei agrațiațl, 
să fiă solidar tractat și la eserciarca dreptu
lui de grațiare*.

Propunerea mea dâră are de basă o 
presupunere, care dâoă s’ar realisa, cred, oă 
și d-l coresp. s’ar bucura, și dâoă eu am 
voit, că prin adresa unui comitat să se dea 
esprimare acestei presupuneri și nădejde 
isvonite din actul de grațiare, înoeroând a 
iufluința în acest mod în favorul oausei 
juste direcțiunea luată de guvern, — sunt 
oonvius, că am făcut un paș, care causei 
nostre numai folosi îi pote; și ca Român 
și ca cive al statului.

Și dăcă tote comitatele ar înainta o ast
fel de adresă, sunt convins, că guvernul 
vfcjend curentul puternio pentru o politioă 
conciliantă, văcjând, că comitatele ca atari, și 
nu numai adunările și conferințele române, 
se interesâză de îmbunătățirea situațiunei 
politice prin împăcarea sinceră a naționa
lităților, dâcă ast-fel s’ar manifesta opiniu- 
nea publioă generală: cred, ba sunt con
vins, că resultatul dorit nu ar întârcfia.

O astfel de aoțiune am intenționat eu 
prin propunerea mea. Acâsta o dovevesce 
textul intrig; și nu este ooreot a păși îna
intea publicității cu o parte mancă a ace
lei propuneri, și a seduce ori cel puțiu a 
încerca a seduce publicul, privitor la in- 
tențiunile mele.

Că nu am consultat cu nimeni dintre 
membrii congregații, e drept. Causa e:că 
din 130 de membrii nu vin niol 3—4 la 
congregația, și așa nici nu e prilegitî să se 
facă ceva desbatere prealabilă ; — dâră în 
cașul acesta nici n’a fost de lipsă, deore
ce este eschisă orl-ce îndoială, că intențiu- 
nea propunerii nu ar corăspunde interese
lor nâst”e naționale și intereselor statului, 
patriei comune.

Că ore „se basâză pe dorința și voia 
membrilor români" propunerea mea ori nu? 
nu sciu nici eu, dâră nu scie nici d-l co
respondent; dedre-ce d-sa încă nu e tota
litatea membrilor. O se vedem la congre
gația !

Este drept, că la înrîurința d lui Fr. 
Hosszu și încă a unui Dn. membru, ou ooa- 
siunea congregației din 14 Ootomvre a. c. 
am revocat aoâstă propunere, dâră întein- 
plându-se aoâsta în mod verbal se vede, 
că s’a dat uitării, și așa văd, oă acuma s’a 
pus la desbatere.

De atunci pănă acțl m’am ocupat se
rios cu întrebarea, oă Ore d-l Fr. Hosszu 
are drept privitor la propunerea mea, ori 
eu am drept din motivele înșirate ? și ve
nind la convingerea, oă propunerea, în mo
dul cum am susținut’o, corespunde intere
selor nâstre, trebue să o susțin.

Trebue să o susțin și pentru aceea, 
ca prin propunerea acâsta să se repareze 
și o grașâlă a condamnaților grațiațl, cari 
atunci oând au umblat la oolindate pe la 
ușile ministeriale, in bucuria lor nemărgi
nită — nu pentru-că dor’ s’a schimbat 
starea poporului nostru, ci pentru-că și-au 
recâștigat libertatea — au uitat de tot de 
soțul lor solidar în luptă, și nici unuia nu 
ia plesnit priu minte să declare ministru
lui : D-le ministru! Ai uitat, oă un soț al 
nostru în suferințe, oarele încă este pre
cum am fost și noi, victima luptei pentru 
drepturile notie naționale, a rămas și mai 
departe în acele temnițe, din cari eșirăm 
noi, tot pentru aceleași fapte, ce am comis 
și noi! — Actul de grațiare, dâră nu e 
perfeot d-le Ministru! noi toți, ca unul am 
fost solidari în lucrarea pentru binele po
porului nostru și a patriei comune; să 
ouvine dâr să fim solidar tractați și la ac
tul de grațiare. Pentru noi n’am cerut, și 
nu va cere niol V. Branisce, dâră cerem 
acum ca liberi noi pentru confratele nos
tru, în firma credință, că Majestatea Sa nu 
va face escepțiune între egali... — Nu au 
dis; o die eu acum în propunere.

Ce se ține de lupta „oontinuă și 
fârte resolută" susținută nu de adl de eri,. 
de când m’am așeejat eu aici: — eu fără 
a „frunejări" analele comitatului, o cred 
cu totă recunoscința.

E trist numai, că nu s’a ajuns niol 
un resultat, afară de condusul, că statutul 
de consultare să se edâ și în limba ro
mână; oare oonolvs, — fără a greși în con
tra modestiei — trebue să aminteso, că în 
urma unei propuneri a mele s’a adus; — 
deși nici atunol nu m’am consultat prea
labil cu d-l corespondent ori ou alțl d-nl 
membri.

Fiind risipiți prin tote unghiurile co
mitatului, nu e posibil, ba niol nu e de 
lipsă să ne petrecem timpul cu sfaturi și 
conferințe multe, ci să arătăm fiă-care ce 
putem ; să fiă intențiunea din inimă și con- 
soiința cea mai bună, căci: errare homi- 
nis est.

Se întâmplă de greșesc și tocmai „con
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ducătorii**, și se ivesce oâte-o ideă bună 
•și prin căpățînile votașilor de rend. Etă 
oe s’a întâmplat cil câte-va cjile înaintea 
prooesului Memorandului:

Un advocat fiind și el recercat pen
tru a primi apărarea oreșl-cărui acusat, s’a 
dechiarat că primesoe. Acel advooat a pri
mit cu mândriă recercarea, și având con- 
oepte seribse despre apărare, despre tre
buințele unui apărător într’o astfel de 
causă mărăță, i-a scris d-lui președinte al 
comitetului Dr. Rațiu, că: dedre-ce basa 
apărării și a situațiunei întregi este împre
jurarea că: comitetul e representantul na- 
țiunei române întregi; acăstă afirmare alt- 
•cum înaintea nostră cunoscută, trebue să 
o dovedim ou probe eclatante, față de ne
gările proourorului. Deci să reoerce imediat 
ca președinte pe toți deputății, cari au 
luat parte la conferința națională anteriâră, 
ca fiă-care să trimită câte-o declarațiă le- 
galisată în numele cercului său electoral, 
în care — deoă consimte — să declare că: 
cuprinsul Memorandului îl consideră de al 
■său, resp. al cercului său, și răspândirea 
încă așa. Cu peste 200 de astfel de de- 
-olarațiunl pășiud apărarea în fața tribuna
lului, și dovedind cu aceste acte legalisate, 
că la porunca națiunei întregi, a 3 milione 
■de Români, s’a făcut și răspândit Memo
randul : ne putem închipui resultatul!

Va crede blândul și înțeleptul ceti
tor, că idea aoestui apărător s’a primit ou 
alaiu și s’a telegrafat în ruptul capului pe 
la toți deputății. Niol vorbă, „nu s’a ivit 
necesitatea... deore-ce nu esistă(??l) pro
tocol despre conferință1*... etc. i s’a răs
puns. Din ce cause? e fdrte ușor de gâcit... 
nu s’a născut în căpățînă de „conducător**. 
— Numai ca pildă spuseiu povestea acesta 
•adevărată.

In fine: frații membri români numai 
inlr'una sunt solidari, că: nu vin la con
gregația ; prin urmare d-1 oorespondent nu 
porte frică de spargerea solidarității; din 
-contră haid’ să stricăm acea „solidaritate**.

Solidaritatea adveiată esistă într’aceea, 
-că: scopul e unul. In detaiurl și modul de 
:realisare pot fi diferințe.

Dr. Aurel Munteanu, 
adv.

Am dat loc întâmpinării de mai 
sus în întregul ei. Nu putem înse 
■ae nu facem observările nâstre față 
-cu cașul acesta de neînțelegere în- 
tr’o cestiune de însemnătate princi- 
piară pentru noi.

Promitem, că corespondența, din 
numărul nostru de Marți, care se ocu
pă cu propunerea d-lui A. Muntea- 
nu, a lost scrisă cu obiectivitate și 
cu tact, aducând motive tari în con
tra procedării acestuia și motivân- 
•du-le în mod leal.

Cele mai tari argumente ale 
-corespondentului nostru a fost: 1. 
.că la congregațiile anteriâre însu-șl 
propunătorul Dr. A. Muntean a de- 
•clarat, alături cu comembrii săi ro
mâni, că nu are și nu pote ave în
credere în br. Banffy. 2. că d-1 Mun- 
teanu, în urma obiecțiunilor, ce i-le-au 
făcut unii membrii români la con
gregația dela 14 Octomvre a. c., 
și-a revocat propunerea în decursul 
.ședinței.

La punctul întâiu d-1 A. Mun- 
teanu nu dă nici un răspuns, prin 
urmare admite în tăcere, că într’a- 
devăr a declarat, că n’are și nu 
pote ave încredere în actualul-mi- 
nistru-președinte.

La punctul al doilea d-1 Mun
teanu spune, că revocarea a făcut’o 

;în mod „verbal", dâr că „se vede“ 
acesta revocare s’a dat uitării și 

.așa erăși „vecleu că acuma s’a pus 
la desbatere.

Ei bine, când vede acesta d-1 Dr. 
A. Muntean, nu vede d-sa tot-âdată în 
ce posițiă îl aduce atitudinea pasivă 
față cu darea în uitare a revocării 
sale verbale? Noi am crede, că pen
tru un bărbat consciu de fapta sa 
revocarea verbală ori în scris tre- 

■ bue să aibă aceeași consecență.

Der d-1 Munteanu ne spune, că 
de atunci, adecă dela congregația din 
Octomvre, și pănă adî d-sa s’a gân
dit și s’a răsgândit asupra lucrului 
și a venit la convingerea, că trebue 
să-și susțină propunerea.

Aici se impune întrebarea, că 
după ce, cum însuși mărturisesce, 
nu și-a retras revocarea verbală, 
cum se potrivesce ca d-sa totuși să 
se gândescă mereu la susținerea 
propunerii sale? Ori dâră a prevec[ut 
că se va da uitării revocarea sa 
verbală?

Și pe ce’șl baseză d-sa convin
gerea, că în modul cum a presen- 
tat propunerea sa, ea ar corespunde 
intereselor nâstre ?

Nu cumva îi servesce ca te- 
meiu neîncrederea ce a esprimat’o 
față cu politica baronului Banffy? 
Ori dâră se razimă pe fapta, ce-o 
constată în întîmpinarea sa, că „prin 
grațiare nu s’a împlinit încă nici o 
aspirațiune justă națională ori po
litică, nu s’a îmbunătățit starea nos- 
tră politică de loc ?**

Nu, — ci d-1 Munteanu ne spune, 
că se razimă numai pe presupuneri și 
nădejdii, pentru a căror motivare nu 
pâte cita un singur fapt afară de 
acela al grațiării, despre care însuși 
susține, că „n’a îmbunătățit starea 
nostră politică de loc“ și că peste 
acesta mai este și incomplectă.

Nu ne permite timpul și spa
țiul de a „analisa ac}I aceste propu
neri" și „nădejdii**, cu cari se înar- 
mâză optimismul d-lui A. Munteanu 
și cu cari se nutresce credința sa, 
că-i va succede a inaugura, prin pro
punerea sa, înșirată din nebăgare de 
semă în ordinea de 4* a congrega
ției Devene dela 16 1. c., o acțiune 
a comitatelor „pentru îmbunătă
țirea situației politice prin împăca
rea sinceră a naționalităților". Der 
îl întrebăm, că ore crede în serios, 
că cu „presupuneri" și „nădejdii" 
s’ar pute vre-odată dobândi, ca 
Banffy se-șl modifice programul seu 
politic, pentru care d-sa i-a votat 
neîncredere ?

Și decă nu l‘a putut felicita 
atunci pe Banffy, „ca ministru-presi- 
dent", când a enunciat în dietă, că 
scopul lui este crearea statului na- 
țional-maghiar și că esecutarea legii 
de naționalitate o admite numai în
tre marginele „caracterului național 
al statului", cum l’ar putâ felicita 
acuma, fîind-că, fiă la dorința lui 
ori nu, s’a curmat o mare nedrep
tate prin grațiarea condamnaților 
Memorandului, fără ca prin acesta 
să se fi adus nici cea mai mică îm
bunătățire în situația nostră poli
tică ?

Nu vede d-1 Munteanu para
doxul în distincțiunea sa între „mul- 
țămire" și „felicitare"? Nu vede, că 
felicitare este mai mult ca mulță- 
mire ?

Felicitarea în cașul de față, ni-o 
spune însuși, ar avâ se fiă espri- 
marea încrederei în presupusa „di
recțiune conciliantă" a d-lui Banffy 
„ca ministru-president" față cu na
ționalitățile.

Cum s’ar pute uni acâsta cu 
situațiunea reală și cu atitudinea 
Românilor și a d lui A. Munteanu 
față cu politica distrugetâre a mi- 
nistrului-president ?

In fine am vre se ne spună d. 
Munteanu, decă pâte fi permis unui 
om politic a-șl întemeia o acțiune 
pe presupuneri și nădejdii deșerte ? 
Numai de aceste invâcă d-sa, căci 
cașul concret privitor la d-1 Valeriu 
Branisce nu stă în nici o legătură 
cu acțiunea, ce voiesce se o Inau
gureze.

Prin urmare nu numai că nu 
putem aproba procederea d-lui Dr. 
A. Munteanu, der o găsim chiar 
contrară intereselor nâstre naționale.

D-sagreșesce cumplit decă credo 
că într’o cestiune principială atâ. 
de însemnată nu trebuia se se con
sulte mai înainte cu frații sei. Ori 
cât s’ar provoca la bunele sale in- 
tențiuni, nu va putâ scăpa de răs
punderea, ce-o are ca Român față 
cu causa generală românescă.

Presupunem și sperăm deci și 
noi la rândul nostru, că d. Mun
teanu nu va sacrifica pentru amorul 
seu propriu interesul cel mare al 
conlucrării armonice între frați și 
că va țină semă de admonițiunea 
lor, a căreia interpret a fost cores
pondentul nostru dela Deva.

Atâta pentru adi.

Din Bucovina.
Tipografia archiepiscopală ; Adunarea funda

torilor.
— Decemvre 1895.

In Nrul 256 al „Gaz. Trans.** am ară
tat, că adunarea generală a* fundatorilor 
era convocată pe (jiu» de 5 Deo. st. n. c. 
La orele 41/, p. m. s’au și adunat în sala 
ședințelor din Residență delegații aleși, 
dimpreună cu acei fundatori, oari voiau să 
participe singuri în personă. Unii din fun
datori veniseră anume în personă, ca prin 
votul lor să nimicâsoă conclusurile la cas 
când s’ar vedi unele și altele. Erau lucru
rile întoomite bine și am dat de urma lor, 
der fiind-că nu șl ajunse scopul, îi cruț de 
astă-dată și nu-i pun pe nume.

Adunarea se deschise din partea ad
ministratorului archidiecesei I. P. G. archi- 
mandritul Arcadie cu rugăciunea îndatinată 
după oare vorbi despre importanța acestei 
adunări. Al doilea vorbi administratorul ti
pografiei, avend înaintea sa un vrav de 
acte, oari vor fi căutate, dâcă sunt cu țfață 
ourată, său nu. Vorbi administratorul tipo
grafiei Calinescu mai o oră, der delegații 
nu se speriase, sciind, că cu apă nu se în
tunecă mintea. — Atâta se soie, că guver
nul la cele ce-a făcut consistorul privitor 
la renoirea conoesiuuii tipografiei nu răs
punse nimic, ci închise tipografia.

Alt referent, păr. Bejan, rogă adu
narea să dea absolutoriu administratorului, 
voind așa să scape pe administrator de ori 
și ce bănuelă și responsabilitate, dâr nu-i 
sucoese. Se scula — nu un preot dela sat, cari 
sunt nespălațl, cum <jio domnii oei mari, — 
ci se sculase un archimandrit și arătă, că 
domnii cer pe nedrept dela fundatori, ca 
ei să abcjioâ la dreptul lor de-a controla. 
Cu multă elocință arătă archimandritul 
Repta, că ac ăsta ar fi o samovolniciă, și 
oumcă oausa trebue sever cercetată, ca să 
se vadă ce s’a făcut cu banii. Să fi vădut 
apoi oâteva fețe palide ca varul și fără pic 
de suflare, ci numai o ațintire prosta asu
pra acelora, cari au rătezat stupul.

Asta n’a fost destul, se mai soulă și 
profesorul Voiuțchi și nu tăcu nici el, pre
cum credeau domnii din oomisiă, ci vorbi 
bine, par’că vorbia din inimile preoților 
dela țără. Din vorbirea acestor doi se ve
dea răsvedit, că cele sorise prin gazete 
sunt adevărate, și, oa nu cumva să li-se 
obiecteze, c’au fost prea lacșl, dau ade
vărul pe față.

Ce-i drept, replică administratorul cji- 
cend, că nu se miră, decă vorbesc gaze
tele și anume cele de peste CarpațI, — 
când chiar delegații nu voesc să facă mu
șama, — așa ceva voi să cfioă- Prin acăsta 
însă revoltară bunul simț și obiectivitatea 
profesorului Eus. PopovicI, care frecându-șl 
mânile vorbia, și din gura lui eșia bob nu
mărat, că oeea ce-a fost în „Gaz. Trans.** 
este prea puțin, sunt multe altele. Ce să 
faci, când acești trei corifei au vorbit, nu 
mai încape nici o replică, soiu ei ce sciu, 
și noi nutrim firma speranță, că vor eși la 
ivâlă pote nu tote, oăol nu vor isoodi tâte, 
der cel puțin o parte bună.

Voiau unii din comisia alăsă ca să 
pregătesoă materialul pentru acesta adu
nare, ca fundatorii să nu mai aibă niol un 
drept mai mult și să fiă banii lor ca as- 
vârlițl în baltă, să dea colac și lumânare 
înoă pe de-asupra, — der nu li-a suoces, 

i căci s’a ales o comisiune le <jece inși: 
Repta, Onciul, PopovicI Eus., Voiuțchi, 
Calinescu, ChiarinovicI, Martinoviol, Andri- 
ciuc, Eus. Ciuntulâc și — koribile dictu — 
loan Prooopovicl. Lista acăsta a format 
dulcty popa, așa se c[ice, și l’a pus pe Pro- 
copovicl, ca să fiă de ajutor unuia din co
mitet, când ceialalțl membrii vor voi din 
păcate să-l radă. Nu oredem însă să-și ajute 
ceva, căol archimandritul Repta, PopovicI 
Eus. și Voiuțohi au precisat deplin, că nu 
vor ave nici o considerare, și adevărul va 
triumfa.

La constituirea comitetului s’a și do- 
oumentat acăsta aiegându-se de președinte 
profesorul universitar D. Onciul și un for
țai administrator al tipografiei, după cum 
se credea. Fundatorii rugară pe arohim. 
Repta să binevoâseă a pleda în comitet 
pentru interesele lor, îi și asigură, că va 
face tot posibilul, soiind, că pereat mundus, 
justiția fiat, — și „noi credem cuvintelor lui 
și în ourând vom și proba lumii, ce a fost.

S’au mai vorbit și altele, cari nu le-am 
putut afla, căci doră erau așa întocmite, ca 
oei nespălațl să nu potă trage cu urechea. 
Și acesta însă este destul și am deplină 
satisfacțiă, că chiar membrii din comisia 
alăsă pentru pregătirea materialului sunt 
convinși, că prin publicarea critioei asupra 
raportului II s’au făcut atențl de-a urmări 
oestiunea și vor afla ceea ce-au aflat de 
i-au indignat.

Căletorescu.

i nvi t a r e.
Comitetul arangiator al studenților 

dela gimn. român gr. or. ș' dela scolele 
comerciale superibre din loc învită cu totă 
stima On. public român la serata de incite- 
ere a scdlei de dans, ce se va țină Sâmbăta 
viitore 2 Decemvre st. v., în sala hotelului 
„central Nr. I.** începutul la 8 ore săra.

Invitări speciale nu se fao.
Brașov, 29 Nov. v. 1895.

Aurel Pogdan, Afilon PopovicI,
cl. VIII gim. cl. III com. sup.

DIVERSE.
I

Limba „Volapiic", despre care în 
timpul din urmă se oredea, că nu mai esistă, 
acum de curând ărăgî a dat semne de 
viăță. Societatea „Volapfio** din Belgia 
esistă încă, și a<jl. Ea a dat și o dovadă 
despre esistența și despre aceea, că e încă 
îq stare de a trăi, arangiând în Courtray 
(în Flandria vestică) a esposițiă mare de 
cărți, piese musicale și corespondențe de 
tot felul, oari tote erau sorise în limba 
„Volapuj."

Literatură.
A apărut: Carte de cetire pentru 

clasa IV gimnasială, reală și pentru scolele 
superibre de fete, de Virgil Onitju, direc
torul gimnasiului român din Brașov. Edi
tura Librăriei Nicolea I. Ciurcu, Brașov. 
Format mare 8° de 223 pag. Prețul 1 fl. 
30 cr. — Opul acesta este o continuare a 
Cărții de cetire pentru cl. III gimnasială 
scrisă de aoelașl autor, — o oarte mult 
aprețiată în tâte oercurile pedagogice. Ou 
atât mai favorabil are se fiă aprețiat, de 
sigur, noul op apărut acum, care în lite
ratura pedagogioă română se presentă oa 
o lucrare forte de valore. In partea 
primă opul e însoțit de-o prefață lungă, în 
oare se cuprind instruoțiunl prtțiose cu 
privire la modul, cum sunt a se propune 
în soolă singuratioe piese. Urmăză apoi 5 
poeme epioe din oele mai alesr, 20 des- 
criptiunl și narațiuni de diferiți autori dis
tinși, ăr la urmă un adaus cu o bogată 
oolecțiune de modelurl și instrucțiuni re
torice, stilistioe etc.

*

Povestiri de Petra-Petrescu â 80 cr. 
francate. De vendare la administrația 
nâstră.

Proprietar: Dr. Aurel Mure^ianu.

Redactor responsabil: Gregorîu Maior.
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Cursul pieței Brașov.
Din 12 Decemvre 1895.

Bancnote rom. Cump. 9.50 Vend. 9.52
Argint român. Cump. 9.46 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Ourop. 9.58 Vend. 9.61
Galbeni Cump. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rusescl Cump. 128.y2 Vend.
Lire turoesol Cump. 10.78 Vend.
Mărci germane Cump. 58.70 Vend.
Scris, fonc. Albina 5°/(, 100.75 Vend. 101.-

Acții de-aleBăncei ung. de credit. 437.—
Acții de-ale Bftncei austr. de credit. 371.75
NapoleondorI........................................ 9.66’/2
Mărci imperiale germane , . , 59.55
London vista....................................121.80
Paris vista.................................. 48 22'/2
Rente de cordne austr. 4%. . . 100.—
Note italiene.................................. 45.—

Sosirea $i plecarea imurilor în Brașov.

Cursul la bursa din Viena.
Din 10 Deoemvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 121.70
Renta de oorâne ung. 4°/0 • . . 98.75
fmpr. căii. fer. ung. în aur 4y2°/0 . 124.75
împr. căii. fer. ung. în argint 4l/2% 101.40
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.—
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 94.—
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.-
Imprum. ung. cu premii .... 152.75
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 141.-
Renta de hârtie austr................... 100.45
Renta de argint austr.................... 100.45
Renta de aur austr........................ 121.65
Losurl din 860 ........................ 148.50
Acții de ale Băncei austro ungară. 1022.-

Anunciuri
(inserțiuni și reclame) 

Suntu a se adresa subscrise, 
administration!. 8n cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe"ori.

Administr. „Gazeta Trans. “

Î®F Numere singuratice 
â 5 cr. se potu cumpera în 
din „ Gazeta Transilvaniei “ 
librăria Nicolae Ciurcu.

Sosirea trenurilor în Brașov:
I. Dela Pesta la Brașov:

Tr. accelerat: — ore — m. dimineța. 
Trenul de persone: 8 ore dimineța. 
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașov:

Trenul accel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 6re 20 m. după amecjl. 
TrenuLde persone : 9 ore 8 minute sera.
Trenul accel.: — ore — minute s6ra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 

Trenul mixt: 7 ore 36 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 6ră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 0 Ore — min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

Trenul de pers.: 8 Ore 15 min. dimin. 
Trenul de persone: 1 oră 46 m. d. am. 
Trenul mixt: 7 ore 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)
Trenul da persone 7 ore 40 m. dim.

Plecarea trenurilor din Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța.
Trenul aocel.: 2 ore 45 min. după am.
Trenul de persone: 7 ore 43 min. sera. 
Tr. accelerat: — Ore — min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin.
Tr. accelerat: — 6re — m. dimin.
Trenul mixt: 11 6re înainte de am64l.
Trenul accel.: 2 Ore 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zfcrnesci. (Gara Bartolomeiu.)

Trenul mixt: 8 Ore 35 min. diminOța. 
„ „ 4 „ 55 m. după am.

Trenul mixt: 0 Ore — min. sera.
4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.

Trenul de persOne: 3 ore 1 după am.
Trenul mixt: 8 ore 50 minute dimin.
Trenul de pers.: 5 Ore 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)
Trenul de persone 6 ore 40 min. sera.

*) Acest tren circuleză numai Joia Dumineca și la sărbători.
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mai nainte numit PILULELE UNIVERSALE4* ale lui

ij

I
merită cu tot dreptul numirea din urmă, de6re-ce în faptă sunt fdrte multe bole, la cari aceste pilule au probat efectul lor escelent.
De mai multe deoenii sunt aceste pilule lățite și puține familii se vor afla la 

cari ar lipsi o mică provisiune din acest medicament de casă escelent.
S'au recomandat și se recomand de cătră mulțl medici aceste pilule ca rnedi- 

oament de casă, cu deosebire în contra tuturor suferințelor, ce provin în urma re
lei mistuiri și constipații, preoum: perturbarea în circulațiunea feriei, suferința de 
ficat, slăbirea mațelor, colica cu venturi, congestiunea la creerl hămorhoide (vina de 
aur) și c. 1.

Prin proprietatea lor purificătdre de sânge au ou deosebire bun efect asupra 
anemiei și asupra boleior ce isvoră-m din acesta, precum: gălbinare, dureri de cap 
nervose Ș- a. m. Aceste pilule purificatore de sânge lucreză așa de ușor, meat nu 
pricinuesc nici oele mai mioi dureri si pentru aceea le pbte folosi și cele mai slă
bite persone, chiar și copii fără mei o temere.

Aceste pilule purificatore de sânge se prepară veritabile singur numai în far
macia .. z ii ni (I. fi&eicBisapfeî a lui fi. J8*seK’S»©fer 
Singerstrasse Mr. 15 la Viena și costă o cutia cu 15 p.iuie 21 cr. v. a. 
Un sul cu 6 cutii oosta 1 fl. 5 cr. trimițendu-se nefranoat cu rambursa 1 fl. 10 cr. 
Decă se trimite suma banilor inainte, oostă un sul ou pilule 1 fi. 25 cr. inclusive 
francare, 2 suluri 2 fl. 30 cr., 3 suluri 3 fl. 35 cr., 4 suluri 4 fl. 40 cr., 5 suluri 
5 fl. 40 cr., 10 suluri 9 fl. 20 cr. Mai puțm de un sul nu se poce espeda.

N. B. In urma lățirei lor oelei mari, se imiteză aceste pilule sub diferite 
forme și numiri, de aceea se face rugarea a cere anume „Pilule purifîcâ- 
t®re lie sâsage ale lui fi. Pserliofei* și numai acelea sunt veritabile, a 
căror instrucțiune pentru folosire este provâdută cu iscălitura I. serhofer, și cari 
portă pe capacul cutiei tot aceeași iscălitură în oolore roșia.

Dintre nenumăratele scrisori, prin 
meso pentru redobândirea sănătății după 
urmeze aoi puține numai, ou observarea, 
pilule, le reoomandă mai departe.

Koln, 30 Aprilie 1893.
Știm. D le Pserhofer! Binevoesce de 

a ml trimite erășl 15 suluri din excelen
tele D-Tale pilurl peDtru cuiățirea sân
gelui cu rambursă poștală. Du aoestă 
ocasie Vă aduc mulțărpirile mele pentru 
efeotulu de minuiie alo pilurilorU D-tale.

Oudistinsă stimă,
Franz avlistik, Kolu, Lindenthal.

cari cousumeuțn acestor pilule mulță- 
cele mai varii și grele bOle, lăsăm Bă 
că orl-cine a întrebuințat odată aceste

cutiă cu esoelentele Dv. Pilule purifica
tore de sânge, și după o întrebuințare 
mai îudeluugată s’a vindecat.

Cu distinsă stimă, losefa Weinzettel.

11.

•tx

eraliartiiner ilii Mante .Hi AIM,
O ,j(iclă 2 fl. 60 cr., o jumătate stiolă 1 fi. 40 cr., y, de sticlă 70 cr. 

'WPÎPOllQ ®01 mal bQn mijloc în contra tuturor suferințelor rheumatice : 
kulludlld) durerilor la șira spinării, junghiuri, ischias, migrenă, dureri 

nervose de dinii, dureri de cap, junghiuri la urechi etc. 1 fl. 20 cr. 
flPhl d6 ^r- Romershausen pentru întărirea și conservarea ve- 
Uulllj derei, în flacone originale â 2 fl. 50 cr. și 1 fl. 50 or.

lalsanui enElezesco, 
PHlltPQ îllC0i Ftaherpulver în contra catarului, răgușelei 
uUlllld llluUl; cutia 35 cr. ou trimiterea francată 60 cr. 

^8111 cu 8are 0 st’c^ er* 
ÎPQ ilpp prntnppi d® I- Pserhofer, de mulțl ani recunoscută 
11(1 llU.—.ul(illllUÎ mai sigură remediu contra suferințeloi ă 

gerătură de totă telulă, precum și spre vindecarea 
ratielorn forte înveohite,l borcană 40 cr., cn trimiterea francată 65 cr. 

esce'ent mijloc pentiu întărirea nervilor, la durei! dj 
stomac șt la bole de mațe. Uu litru de Kola Elixir 

litru 85 cr.

i.
eto. 1

ca oelă 
de de

Stoll, KolapraBjai’ate,
sa. Vm 3 tl. Un jumătate litru 1 fl. 60 cr. Un pătrar de 

Kw Kala-EIixir,n b°wi,i*6 9- “ 3 fl-1 “■w "■ 
Balsamu 111 contra misiloro la gât. Un

65 cr.
t, mistuirei 

oasă escelent,

Hrasohe lângă FJodnic 12 Sept. 1887.
Știm. D-Je! A fost voința lui D-cjeu 

că pilulile D v. au ajuns în manile mele, 
și resultaful dela acestea îl atribui Dv. 
Mă reoisem în patul de leusiă ‘îbt-fel 
încât nu mai puteam lucra și ași fi si
gur deja mortă, deoă nu m’ar fi soă- 
pat minunatele Dv. pilule. D sâ vă 
biuecuvmtese de mii de ori. Am con- 
fieuța, că pilulele Dv. mâ vor tai. e de 
tot sănătbsă, așa precum a folosit și 
altora. Theresia Knific.

W i e n e r-N eustadt, 9 Dec. 1887.
Știm. D-le! In numele mătușei mele 

de 60 ani îți espnm cea mai cftldurbsă 
mulțămire. Densa a suferit 5 ani de ca
tar la stomac cronic și de apă. Vieța 
i era un chin și să credea deja de 
perdută. Prin întâmplare a căpatat o

Eioheng r a ber am t bei &fuhl, 
27 Martie 1889.

Știm. D-le! Subsemnatul se rdgă 
mai trimite 4 suluri cu pilulele D-v. 

adevăr folositore și esceieme. Nu
a 
îu 
pot întrelăsa fără ca să Ve espriin re- 
ounosoința mea în privința vblorei aces
tora pilule, și le voi recomanda unde 
numai se va pute tuturor suferindilor. 
Vă autorisez, ca acesta a mea mulță- 
mită să o folosiți după plac și pe caie 
publică. Cu distinsă Btimă Ignaz Hahn.

Gotschdorf be’ Kehlbach, Oestr. 
Schlesien, 8 Oct. 1888.

Știm. D le! Vâ rog a ml trimite un 
sul ou 6 cutii din pilulele Dv. univer
sale purificatore de sânge. Numai minu
natelor D v. pilule am să mulțămesc, 
că am scăpat de o suferință de sto
mach, care m’a chinuit 5 ani. Aceste 
pilule n’are să-mi lipsesuâ mci-odatâ și 
espnm prin acesta mulțămirea mea cea 
mai căldurosă.

Cu cea mai mare stimă, Ana Zwîcki.

ILJl U Ull l UL LLU 1 IU 1IXtj 1 rj i “■ t?1 * l IX y ■ IJU cVI u 1C1 IU j 
1 flacon 22 cr. 12 flacone 

Prafuri în contra asntai aidoroloni.
veză încălțămintea și este probat ca nestrioăcios. 
Prețul unei cutii 50 cr. cu trimitere francată 75 cr. 

nh unU medioament de casă forte cunosout și esoeleut în
jllj contra catarului, răgușelei, tusei spagmodice eto. 1 sticlă 

50 cr. 2 sticluțe dimpreună ou trimiterea franco 1 fl. 50 cr. 
ni de I. Pserhofer, do uu lung șira de ani recunoscută de 
111 medici ca cel mai bun mijloc pentru creșterea pârului. 

Un borcan elegant aiiiusiat 2 fl. 
de prof. Steudel, la rane din lovitură și impuns, la tot felul 
ne bul e rele și la unflaturl îaveohite, ce se sparg periodic 
la picibre la deget, la rănile și aprinderile de țițe și la multe 
aite suferințe de ai est soiu s’a probat de multe ori. Unft bor- 

cauă 50 cr., cu trimiterea franoată 75 or. 
de W. Builrîch. Un medicament de casă esoelent, 
contra tuturor urmărilor digestiunei stricate, pre-

2 fl.
Acest praf delătură asudatul pieio- 
reior și mirosul neplăcut, couser-

P

Ui

Sm universala jnirsatM
cum : durere de cap, amețelă, oâroei la stomach, acrelă în 

gât suferințe hsemoridate, constipațiune etc. Un pachet 1 fi. 
Min DnPH medicament exce e .t contra durerei de cap , de măsele , reuma- 
Irllu lUudj tism etc.

Afară de preparatele aci amintite se mai află to te specialitățile far
maceutice indigene și streine, anunțate prin tote diarele austro-ungare și la cas, 
când unele din aceste specii nu s’ar afla in deposit se vor procura la cerere 
prompt și ieftin

Trimiterile prin poștă se efectnâză iute, decă se trimite prețul înainte, 
comande mai mari și cu rambursă a prețului.

I. I* SEMHOFEK,
farmacia „zum (roldeuen BSeicIisnpfelu WIEA I., Singei*sti*a&se Bir. 15.

Franoo se efeetuâză acele oomande numai decă se trimite mai nainte și resp. porto poștal, în caso) acesta spesele sunt cu mult mai ieftine, decât la trimiteri cu rambursă.
Ca veritabile sunt a se privi niamni acele pilule a căror instrucțiune este provdclută cu iscălitura H. 1PSEBHOFEH, și cari portă pe ca

pacul fiă-cărei cutii tot aceeași iscălitură în colore roșia.
Sus amântsiele specialități se află si în Budapesta ia farmacistul I. won Torok, &onițjsgasse 12. 830,4-12.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


