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Românii, Tronulu și opiniunea publică. 
V.

Scimu că Maghiarii făceau dependentă îm
păcarea cu Austria de uniunea Transilvaniei cu 
Ungaria.

Pretensiuniloru loru se opunea starea lucru- 
riloră din Transilvania, faptele împlinite: legile 
de egală îndreptățire națională aduse la 1863 de 
representanții poporului ardelenii în înțelegere 
cu monarchulu, legi promulgate, sancționate și 
puse în practică.

Era învederată, că Tronulil dorindă a se 
împăcâ cu unii nu putea avă intențiunea să lo- 
vescă în ceilalți, voindu a face o concesiune Ma- 
ghiariloră nu se putea gândi a retrage scutulu și 
garanțiile oferite Româniloră credincioși din Tran
silvania.

Cum era să iăsă dăr Tronulu din acăstă 
dilemă ?

Elă apelă la înțelepciunea noiloru săi con- 
siliari din cabinetulu Belcredi, care succedă în 
văra anului 1865 ministerului Schmerling, însăr- 
cinându-i să găsăscă o modalitate, prin care să 
se p6tă împăcâ unii, fără a fi brușcați ceilalți.

Din nenorocire pentru causa nostră națională 
ministrulă comite Richard Belcredi nu cunoscea 
adevărata situațiune a poporului românii din 
Transilvania; de altă parte ardea de nerăbdare 
de a îndrepta ceea ce a stricată antecesorului său 
și a dobândi împăcarea cu Ungurii.

Ca federalistă, care s’a fostă opusă din răs
puteri sistemului Schmerlingiană, ministrulu Bel
credi susținea legături intime cu vechii conserva
tivi unguri ca Mailath, Eszterhazi, Sennyey ș. a. 
Dintre Români nu scimă să se fi aflată măcar 
ună singură bărbată independentă și cu greutate 
în apropierea guvernului centrală, ca să pledeze 
pentru causa română.

Probabilă că în urma sfătuiriloră sale cu 
conservatorii unguri, d. Belcredi și-a formată pă
rerea, ce a devenită apoi atâtă de fatală pentru 
noi Românii, părerea, care a esprimat’o în cu
vintele: „Trebue s& jertfirnu ceva și Maghiarilor ti! “

Iși p6te face cineva o ideiă despre impe- 
tuositatea pretensiuniloră bmeniloră de stată ma
ghiari, dăcă ună federalista de turnura d-lui 
Belcredi numai spre a pută urmă negociările cu 
ei s’a hotărîtă a-le sacrifică independența consti
tuțională a Transilvaniei.

Ca să nu se pară însă că suntemă parțiali 
și preocupați în judecata ndstră, trebue să obser- 
vămă că Belcredi cu t6te'astea nu avea în gândă 
contopirea totală a Ardălului cu Țăra ungurăscă, 
ci elă își închipuia uniunea numai în modă con
diționată pe lângă conservarea drepturiloră câști
gate ale Româniloră. Lui Belcredi îi era cu
noscută, că Românii s’au pronunțată la 1848 în 
contra uniunei și că nici acum nu o voiescă, 
dăr elă își basâ speranțele pe „vlădicii și func
ționarii" noștri și credea, că cu ajutorulă loră va 
scăte la cale uniunea condiționată.

In sensulă acesta a făcută elă și raportulă 
său cătră tronă și tronulu în rescriptulă regescă 
dela 25 Decemvre 1865 și-a esprimată din nou 
dorința, ca ceea ce se face să nu se facă în pre- 
judițiulă drepturiloră câștigate ale Româniloră; 
ăr unirea definitivă o făcea dependentă „dela 
cuvenita considerare a intereseloră speciale ale 

marelui principată ală Transilvaniei și dela ga
rantarea pretensiuniloră de dreptă ale deosebite- 
loră naționalități și confesiuni.“

Acestea le pregăteau miniștrii și le enunciâ 
monarchului. Ce făceau însă în acelașă timpă 
Românii, pentru ca să împedece planurile ame- 
nințăt6re dușmane și să aducă o dovadă reală și 
neîndoidsă înaintea tronului și a opiniunei pu
blice, că ei cu nici ună preță nu voră să renunțe 
la drepturile loră și la viața loră națională?

Era nu numai o datoriă față cu interesele 
nâstre de esistență, ci și o datoriă a ndstră față 
cu tronulă, ca să sprijinimă prin manifestațiuni 
puternice naționale înalta sa intențiune, de a face 
se ni se respecteze din partea conlocuitoriloră 
noștri maghiari drepturile câștigate.

Să mai atingemă durerbsele cdrde ale ati- 
tudinei conducătoriloră noștri din acelă timpă? 
— Ajunge, credemă, dăcă ne vomă reaminti, că 
după încercarea nesuccăsă din tdmna anului 
1865 de a dobendi întrunirea unui congresă 
națională românescă, -nu s’a făcută din parte- 
ne nici-o manifestațiune energică de carac- 
teră generală. Eramă adâncă nemulțumiți cu 
mersulă lucruriloră, vedeamă apropiându - se vi- 
forulă, făceamă reservațiunile ndstre de dreptă 
prin municipii, dâr n’amă sciută să profitămă de 
momentă spre a inițiâ o mișcare generală de 
protestațiune și spre a aduce la cunoscința di
rectă a tronului îngrijirile v6stre.

Ni se șoptea p’atunci, ca și în (jaua de a<Ș.i, 
la urechiă, că este voia Maiestății Sale’ ca să 
fimă liniștiți și să ne supunemă cu încredere 
6rbă la t6te actele guvernului său, ca și cum 
monarchulă n’ar sci că și consiliarii săi suntă 
6meni și potă greși și ca și cum capulă statului 
ar pută să dorâscă, ca noi prin tăcerea și supu
nerea n6stră 6rbă să ne periclitămă viața și des- 
voltarea națională.

„Copilulă, care nu plânge, nu capătă de 
mâncare." Românii n’au sciută să dea nemul- 
țămirei loră acelă efectă, ca să străbată pănă la 
tronă, ear tronulă trebuia să crâdă, că este bine 
sfătuită de consiliarii săi și că t6te se facă spre 
mulțămirea generală.

Intr’aceea sosi catastrofa dela 1866. 6menii 
împăcărei condiționate trebuiră să facă locă ca
binetului Beust, a căruia programă era: împăca
rea cu ori ce preță. Situațiunea deveni pentru 
noi și mai amenințătdre.

Intreprins’amă celă puțină acum vr’ună 
pasă, prin care să fi arătată tronului profunda 
năstră nemulțumire cu starea lucruriloră și să fi 
cerută garantarea drepturiloră ndstre? Der cum 
să fi putută ajunge la o hotărîre așa de ener
gică în amețăla și în tărbăceala, în care ne 
afiamă mare parte și din causa nelucrărei de mai 
înainte ?

Dăr să nu trecemă cu vederea, că totuși s’a 
făcută o încercare de a ne apropiâ de tronă, 
care însă fiindă pusă dela începută pe-o basă 
strimtă și unilaterală a trebuită să rămână 
fără de efectă. In memoriulă conferenței române 
dela 1881 se elice despre acestă pasă la pagina 
103: „Dieta convocată la Sibiiu în Iuliu 1863 
nici chiar în 1866 nu a fostă disolvată, decâtă 
numai ținută în amorțălă așa, că mulți Români 
încă totă mai credeau, că lucrurile se voră în- 

tbree spre mai bine, din care causă 1493 băr
bați români apucară calea petițiunei la tronă."

Era învederată, că după ce Românii nu mai 
aveau nici o representanță legală, după ce legea 
electorală pusă în aplicare în Transilvania nu 
admitea representarea națiunei române recunos
cută prin lege, nu mai rămase Româniloră 
altă cale spre a se apropia de tronă, decâtă ca
lea petițiunei.

Acestei petițiuni ar fi trebuită însă să i se 
dă o astfelă de estindere și trebuia să fiă făcută într’o 
astfelă de formă și c’ună astfelă de aplombu, 
încâtă tronulă să nu fi putută stă la îndoială 
nici ună momentă, că ea avea să fiă espresiunea 
generală a dorințeloră și plângeriloră poporului 
română transilvană.

Gestiunea Universității Române.
Amă reprodusă într’unulă din numerile trecute ală 

făiei năstre o corespondență din Pesta cătră ,Neue freie 
Presse,« a cărei tendențiositate era să ne descriă pe noi 
Românii ca pe nisce turburători, ca pe nisce »irredentiștl,« 
fiindcă amă cerută prin organulă nostru crearea unei 
universități române.

„L’Indăpendance roumaine», reproducândă acea co
respondență, scrie în numărulă dela 3/15 lanuariu ur- 
mătorulă articulă de fondă.

»Așadară, fiindcă pressa uneia dintre naționalitățile, 
care compună statulă-mosaică numită Austro-Ungaria, 
reclamă pentru acăstă naționalitate ceea ce alte națio
nalități au deja în acelă stată, trebue ca acea pressă să 
merite epitetulă de .irredentistă.» »Gazeta Transilva
niei» este ună organă română .irredentistă» și încă unulă 
,din cele mai irredentiste*  (se află și altele care suntă 
mai puțină irredentiste?) De când? Și pentru ce? Fiind
că ea reclamă o universitate română pentru Românii din 
Transilvania? Dâr atunci Germanii din Austria sunt irre- 
dentisti, fiindcă ei vrău să aibă universitatea loră, de ase
menea Cehii și Ungurii, fiindcă și aceștia vrău să aibă 
propria loră universitate și fiindcă ar găsi pre straniu 
ca să li se dea o universitate română. Singura diferință 
între aceste popăre și Români este, că aceia au toți 
universitățile loră și chiar mai multe pentru fiecare na
ționalitate, pe când Românii singuri n’au nici una — 
și ei suntă obligați său a frecventa una diu universită
țile la care se vorbesce o limbă care nu e a loră său a 
se expatria și a veni să se înscrie Ia una din universi
tățile române, când nu se ducă în Francia, în Belgia, în 
Italia, în Elveția său în Germania. Austro-Ungaria are, 
cu Bucovina, mai atâția Români câți Unguri. Să admi- 
Lemă chiar că cu Jidovii maghiarisaț.î poporațiunea un- 
gurăscă ar întrece cu câteva sute-de mii și chiar c’ună 
milionă poporațiunea română a acestui stată poliglotă. 
Ar fi acăsta ună motivă ca să se refuse unora ce se 
acordă altora? Amă fi forte recunoscători savanțiloră re
dactori dela »Neue freie Presse,» dacă ar binevoi să ne 
spună din ce causă s’ar refusâ Româniloră de dincolo de 
Carpați d’a avea o universitate a loră? Și arătându-ne 
causa, îi rugămă să ne spună în același timpă — suntă 
destulă de savanți ca să scie acăsta — câți Unguri suntă 
în Transilvania și câți Români? Acestă detaliu este forte 
importantă, căci din momentulă ce va fi constatată că 
în Transilvania numărulă Româniloră este superioră tu- 
turoră celorlalte naționalități reunite — și noi socotimă 
între aceste afară de Ungurii și Saxonii, pe Jidovii, Ar
menii, Grecii, Bulgarii, Țiganii etc. — răspunsulă la în
trebarea ce amă pus’o va fi încă și mai interesantă. Nu 
trebue să uitămu, că acești Români iau parte la fote sar- 
cinele statului, că ei ’și dau, și încă cu multă bravură, 
sângele loră pentru patria comună. Nu trebue să aibă ei nimică 
în schimbă? Și când ei ceră ună lucru atâtă do simplu, 
atâtă da naturală, cum este crearea unei universități a 
loră, unde să se potă instrui în propria loră limbi, o 
pretențiune pe care ună guvernă dreptă și leală nici n’ar 
așteptă s’o vadă manifestându-se pentru ca să mărgă în
ainte, trebue ca ei să fie acusați pentru acăsta de irre- 
dentismă? Dar aceea probeză contrarulă. Dacă Ro-
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mânii Transilvaniei voiescă o universitate română în 
Transilvania, e o dovadă că ei nu consideră pe cele din 
Bucureșcî și Iași ca p’ale lorii. Dacă » Gazeta Transil
vaniei*  ar fi «una din foile cele mai irredentiste, * cum îi 
place corespondentului dela «Neue freie Presse*  a-o bo
teza, ea n’ar cere o universitate română în Transilvania 
ci ar 4ice: “

«Fiind-că în calitatea năstră de irredentiștl noi ne 
considerăm! ca făcând! parte din regatul! României, nu 
vremii alte universități decâtă pe cele din București și 
Iași, precum nu vremii unii altă Suverană decâtă pe re
gele Carolă I.*

Dar nu. »Gazeta*  (Jice:
»Vomă continua a recunăsce ca Suverană ală nostru 

pe împăratul! Franciscă Iosifă, a da sângele nostru penti u 
patria comună, a plăti stalului contribuțiunile nâslre, dar 
nu vremă ca cu banii noștri să se zidăscă teatre un
gurești, să se întrețină scole și universități unguresc! și 
să fie forțați copii noștri a părăsi limba strămoșiloră loră, 
pentru ca să învețe pe a descendențiloră lui Attila și 
Arpadă. Vremă să avemă scălele nostre și biserica nășiră, 
totă așa de bine precum le-au Ungurii pe ale loră, pre
cum Germanii și Cehii le-au pe ale loră. Vremă să 
rămânemă supuși credincioși ai Maiestății Sale împăra
tului Franciscă Iosifă, dar vremă să rămânemă Români 
în țera nOsIră și nu permitemă a ni se cere, ca noi să 
devenim! Unngurî, precum nici noi nu ceremă, ca Un
gurii se devină Români. Noi ceremă, ca să se țină pro
misiunea ce ni s’a făcută de a se respecta egalitatea 
naționalitățiloră. Noi reclamămă aceste drepturi și nu 
vomă înceta de a le reclama, până ce ni se voră acorda.*

»Și »Neue freie Presse*  numesce acesta «irreden- 
tismă?*

„Dacă amă fi amicii Unguriloră, le-amă dori să nu 
aibă altă rău mai mare decâtă acesta.*

»L’lndependance roumaine*  ’ș! încheiă articululu con- 
siliândă pe Unguri, ca să opună mai puțină resistență 
pretențiuniloră atâtă de modeste ale Româniloră.

Ii mulțămimă din inimă »Independenței române,*  
că ia în apărare drepta năstră cerere, răspundândă cu 
multă demnitate și logică celoră car! nu se rușineză a 
ne atribui epitetul! de irredentiștl, numai fiindcă așa 
ceră interesele Maghiarilor!.

-----o-----
O judecată asupra Unguriloril.

„Allgemeine Zeitung*  din Munchen, unulă din pa
rele germane, care se bucură de cea mai bună reputa- 
țiune, vorbind! despre faptele anului 1884 trece în re
vistă și faptele petrecute în Ungaria esprimându-se în 
termin!, cari numai măgulitori nu potă fi pentru Maghiari 
și car! dovedescă, că Europa încă și-a deschisă ochii și 
urmăresce cu mai multă atențiune cele ce se petrecă în 
statulă coronei sf-lui Ștefană. Iată ce scrie numilulă 
(pară despre pretinșii pioner! ai culturei în Orientă:

«Sub aparența unui guvernământ! strictă constitu
țională și a unui regimă cu maiorilăți parlamentare, se 
ascunde în Ungaria viața și moravurile semibarbare ale 
unei poporațiunl, care n’a eșită încă din starea evului 
mediu. Resultatulă observațiuniloră năstre asupra Un
gariei se păte resumâ în câte-va cuvinte: Intrega admi- 
nistrațiune este coruptă, poporulă este pretutindenea ne
cioplită și absolută ignorantă și nici decum coptă pentru 
ceea ce nobleță numesce „constituțiune*,  elă îș! face da
toria decă alege pe acela care scie să-i dea mai înainte 
să bea și dacă — când e înferbântată de «idea de stată 
unguresc!c — îșl esprimă ura sa în contra Germanului, 
Sasului, Românului și la trebuință îi și maltrateză.

«Acest! regată «constituțională*,  Ungaria, are și 
elă naționalitățile sale, care cu greu se supună și lnptă 
pentru autonomia loră. Dar pe când in Austria națio

nalitățile suntă într’o stare de cultură inferiOră celei a 
Germaniloră, în Ungaria este contrarulă: cu t6te silințele 
ce și-le dau Ungurii pentru ca să’mpedece desvoltarea in
telectuală a naționalitățiloră, acestea li suntă superiăre 
prin limba și cultura loră, ca d. e. Germanii.

«Dacă punemă pe Croat! pe aceeași treptă de cul
tură ca Maghiarii, urmâză că ar fi celă mai inferioră 
acela, care sub o inspirațiune rafinată și fără scrupulă, 
maltrateză pe acela care-i este superioră său celă puțină 
egală; de asemenea este o minoritate, care apasă o ma- 
ioritate.«

In fine adevărulă începe a triumfă.

Din dieta Croației.
In ședința dela 16 Ianuariu a dietei croate, depu

tatul! Pa vio vid a învinovățită pe depulafulă Pauco- 
vic!, că a furată ună câsornică cu lanț! și l’a amanetată 
pentru suma de 100 tl.

Paucovici se apără în contra învinuiriloră ce i 
se aducă și dice că deputatul! Bacarcic! a fostă în
demnată de colegii săi, fiindă în stare de bețiă, a ridica 
aceste acusațiunî. (Contrazise i sgomotose în stânga.)

BacarcicI cătră președintele: Dacă nu’Iă chemați 
la ordine, îlă voin pălmui. (Larmă mare, se formeză 
grupuri în sală, care gesticulâză mereu.)

Cum ici ci: Și pe galeere se vorbesce de onăre. 
PavlovicI înțelege despre afacere totă atâtă câtă ună 
măgară despre cumpănă. Du.șmanulă meu celă mai mare 
Mîlenovicl mi-a declarată din propriulă său indemnă, că 
învinovățirea despre cei 100 fl. este neadeverată. Pav
lovicI este datoră la diferite institute de bani 14,000 fl., 
deși tătă averea Iui este numai de câteva mii.

PavlovicI sare furios! în susă: Ticăloșiile! Min
cinosule! Te chemă la răspundere, ștrengarule, nici unu 
creițară nu sunt datoră și amă 100,000 fl. avere. (Mare 
agitațiune).

Președintele sună. — Camenar: Lă voiu 
terî afară! — Paucovici: Sunt în Zengg cea mai cu 
va^ă personă și n’am fostă eschisă din nici o societate. 
PavlovicI ese afară, ca să nu au^ă ce infame min
ciuni a spusă.

După mai multe încercări de a vorbi, i se delrage 
lui PavlovicI cuvântul!. Paucovici a provocată pe Pav
lovicI la duelă prin deputății Crsnjavi și Popoviti.

In ședința dela 17 Ianuariu președintele dietei a 
propusă eschiderea deputatului PavlovicI pe douăzeci de 
ședințe, a deputatului Paucovici pe optă ședințe, și tot
deodată îi admoniâză.

Precum vedemă, dieta Croației nu mai ține semă 
de demnitatea parlamentară. Ințelegemă că e la locă ori 
ce oposițiune câtă de strașnică în contra fapțeloră arbi
trare ale guvernului și maiorității dietei, care suntă în 
contra intereseloră țării, der a degenera o dietă păriă la 
scene ca cea de susă, e a face din dietă ună locală 
desprețuită. ,

SOIRILE DILEL
Botezul! Domnului s’a serbată cu mare solemnitate la 

tote bisericile românesc! din Brașovă. La biserica din cetate 
a eșită și musica regimentului 2 de infanteriă împreună 
cu o companiă de soldați, care a dată mai multe șarge. 
Au asistată la liturghiă în biserică precum și ia sfințirea 
apei Ia puțulă din târgul! flosului, comandantulă garni- 
sonei generalul! Fischer, împreună cu totă corpulă ofi- 
cerescă în mare ținută. După sfințirea apei părintele 

Baiulescu a botezată armata și publiculă asistentă forte 
numerosă.

—0—
In ministerulă comunicațiunei se facă lucrările pre- 

gătităre pentru regularea Someșului și sventarea livedei 
apătOse Ecedă din comitatul! Sătmarului, care are o în
tindere de peste 4 milurl pătrate.

—0—
Deputatulă antisemită Geza Racz a fostă provocată 

la duelă de fii deputatului Moritz Wahrmann. Racz a 
declarată, că deărece a atăcată în parlamentă pe Moritz 
Wahrmann, nu e trebuință de duelă. Cu tăte acestea 
e dispusă să dea satisfacțiune în modă cavalerescă der 
numai lui Moritz Wahrmann, er după ce va termină cu 
acesta va da și unuia din fii săi, der nu amândurora. 
Afacerea se crede, că se va resolva de cătră ună tribu- 
nală de onăre.

—0—
In interesulă maghiarisării Ceangăiloră, «Societatea 

St. Ladislau1 a cerută acordarea unei subveriținnl de 
4000 fl. pentru înființarea unei misiuni la Ceangăii din 
România. Acâstă cerere se desbate acum în ședința co- 
misiunei reuniunei.

—0—
«Bukovinaer Rundschau*  comunică, că în dilele 

acestea a fostă ună conflictă de granițe între câțl-va 
soldați români și austriacl la Boiană în granița dintre 
Bucovina și Moldova. S’au împușcată de amândouă păr
țile. Causa acestui conflictă este, precum se dice, îm
prejurarea că soldații români au întrată pe teritoriu aus
triacă, dar pre care ilă pretinde România.

-------O-------

Cugetări la încheierea anului.
In anii 1830—1840 ca și în Zilele nostre, Românii 

erau eschișl dela tăte oficiile și diregătoriile publice; se 
înființau societăți de maghiarisare, se dedeau premii das- 
căliloră și școlariloră români, cari dovedeau progresă 
în limba maghiară; se desprețuia și se batjocurea, ca și 
asfăclf, totă ce nu era Maghiară.

Kossuth, pe atunci redactorii ală foiei, «Pești FIir!ap,< 
atacă cu-o violență turbată și cea mai mică încercare de 
aperaie a naționalitățiloră, inferândă pe fiii loră cei mai 
devotați cu epitete de trădător! de patriă, întocmai cum 
suntem! prigoniți și tractați și astăzi de agitatori în con
tra ideei de stată maghiară nou inventată.

Pe atunci fiindu ideile lui Kossuth precumpăni tăre 
se pretindea pe față desnaționalisarea. Aslădl în urma 
compromisului dintre tactica lui Szeckenyi și ’Kossuth se 
afirmă susă și tare pe hârtiă, că feluritele disposițiunl 
asuprilore ale legiloru, precum și feluritele măsuri și 
reuniuni ale loră, nu au de scopă maghiarisarea cu forța 
a naționalitățiloră. z

Acăsta o afirma și reuniunea Szechănyi din Săt- 
mară în apelulă ei comunicată Zilele trecute și in „Ga
zeta Transilvaniei,» și totuși cu câtă barbariă a fostă 
atacată, chiar consiliulă municipală ală Sătmarului, pe 
profesorulă de limba română D-r Lucaciu, care nu ’ are 
altă păcală, decâtă că este credincioși nemului său și 
patriei. Aceste însușiri sunLă însă necompatibile cu șovi
nismul! maghiară.

In 22 Decembre anulă trecută ținu adunare generală 
„Schulverein*ulă  maghiară sub presidiulă primarului Ger- 
loczy, care începu vorbirea sa cu asigurarea că activitatea 
loră nu e îndreptată în contra naționalitățiloră nemaghiare 
și apoi continuă: «începem! activitatea nostră cu scăla 
voim! să crescemă o generațiune, care să fie maghiară 
cu spiritul! și cu limba și care însușindu-și maghiarismul! 
să scie cugetă și sămți unguresce, ca nu numai de jure 
ci și de facto să se țină de patria maghiară,*  — apoi 
dice: Activitatea reuniunei năstre fiindă îndreptată asu
pra nemaghiariloru, voim! ca aceștia însoșindu-șl limba 
maghiară totă mai tare să se contopesc! cu noi etc. a se vede 
«Egyetărtes*  Nr. 342în articolul! de fond! sub titlul! «Răs
punsul! nostru la adresa Schulvereinului germană.» Șovi-
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Tragi-comediă locală-națională de Sandu Pungă-golă, dascălii 
și feciorii de popă. Jucată în presăra anului nou în vestitulU 
oraș! ală Brașovului de mai mulțl perde-vară și fură-vreme. 

Musică de Cobzărescu.

(Urmare).

VII.
De sigură, domnilor!, veți sci, 
Că frații meșteri de aci, 
Domnii cismarl și pantofari, 
MăsarI, săbăi și cojocari 
In o deplină armoniă 
Formăză toți o companiă. 
Dânșii, cred! eu, s’ar ofensa, 
Dăcă nu i-așă considera.
Deci, ca ori cum să păru galantă, 
Pe-ală dumnealor! representantă 
Acum se între ’lă voiu lăsă, 
Ca se vă potă informa 
Despre câte-o împrejurare, 
Ce n’o prea scie fiecare. 
Așa, Culiță pantofarul!
Să’șl verse-acum nițel! amarul!!

Culiță pantofarul! (întră cu o părechiă de 
cisme pe mână). Bună săra, domnilor! și cocăneloră!... 

Ce mai faceți, sănătoși, sănătăse?.... Da ce vă uitați cu 
atâta mirare la mine, par’că nu m’ați mai fi văZut! nici 
odată!.... Apoi bine, nu v’am adusă eu la partea cea mai 
mare de câte și mai câte ori cisme și ghete?... Ce, cre
deți d-v6stră, că doră n’aș sci eu, unde-i strânge papu
cul! pe cei mai mulți și pe cele mai multe din câți și 
câte sunt aicea de față?

Așteptați să mă mai recomând!?... Ei bine, o să 
mă recomândă, deeă-i așa moda!

Eu sunt vestitul! Culiță pantofarul! din sat! din 
Prostesc!, de unde m’a adusă părintele. Cum-îi-Zice, ca 
să învăță meșteșugulă pantofăriei. Adică vorba vine, ca 
să învăță meșteșugulă, dar în adevăr! cât! e Ziulica de 
mare nu fac! altceva, decât! țîu în brațe băiata de țîță 
a domnului și umblu de.colo pănă colo cu afurisitele ăs- 
tea de conturi. Cu atâta m’am alesă și eu de doi ani 
și jumătate, decând am venită din Prostesc!, căci altfel! 
de răbdată, răbdamă eu și acasă, âr’ câtă despre bălaia, 
nu-i duceam! dorul!, nici în Prostești.

Adică, Z§u, prost! lucru e să fii și ucenică la pan
tofar! !

Stăpânul! e năcăjit! câtă e Ziua, că nu-i vină 
mușterii, și și aceia, cari-i vină, nu-i plătesc! cu anii, 
și lucru dracului, în urma urmelor! totă năcazul! îi cade 
pe mine. Mai alesă săra colea, după-ce mai pune și câte 

ceva la măsea, te vede sfântul!'Ilie! ...Jip, jap, de gân
dești, că acum, acum te ia Archanghelulă!.... Cu atâta 
mă mai mângăiu și eu, căci sciu, că nu sunt singurul!, 
care o pățeșce așa, cum vă spuiu.

Și sciți din ce pricină mănâncă păpară de cele mai 
multe ori?.... Din pricina blăstemateloră ăstea de conturi!

De diminâța încă, de pela opt! ciasuri ți-le pune 
stăpânul! pe capă, și’ți spune, că-i vai de pelea ta, dăcă 
nu te-i întărce cu parale!... Ei, ce să faci?.... Te duci, 
că n’ai încătrăul... Când colo, ce să veZi?... Te duci la 
cocăna Cutare, care are să plătâscă nisce papuci de pru
nei încă de astă-vară, și când să întri înlăuntru, servi- 
tărea îți spune că dărme, și că să te dud mai tâi’Ziu la 
domnu în cănțălăriă. Te duci la domnu în cănță’ăriă, 
și’ți spune, că să ți-le plătâscă cocona, că ea le-a po
runcită!... Te duci la domnu profesor! Rabdă-fome și 
cei să’țl plătesc! petecele, ce i-le-a pusă domnul! la cisme, 
și când colo, ce’țl răspunde?.... Că mai ânteiu să voteze 
Eforia bani de cvartiră pentru profesori!,.. AudI vorbă!... 
Par’că Eforiei mult! ce-i pasă de cvartirulă d-niloră pro
fesori! După partea d-neaei potă ei să mai aștepte încă 
multă vreme!... Te duci la d-nulă Alișverișu, care are 
prăvălia, sciți colo, în drâpta dela stânga, și’n locă de 
parale ce’țl spune?... «Că nu merg! treburile, și că ne
goțul! se duce dracului!.../ Te duci la d-nu Cutare, și 
îlă întrebi, de ce nu’și răfuesce odată socotâla, cu care 
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nismulă maghiarii în obscurnatismulă seu infernală nu e ca
pabilă de judecată leală, căci pre când Schulvereinulă ger
mană și-a propusă a mântui, a conserva pe naționalii săi, și 
cu totă dreptulă, pre atunci Reuniunea maghiară și-a 
alesă de scopă amalgamisarea și desnalionalisarea altoră 
naționalități nemaghiare. Ce conțină âre altceva cuvin
tele esplicătâre de programă jale președintelui ei Ger- 
loczy?

Și mai violente espresiunl s’au aucjită în Ardâlă, 
în adunarea conchemată clilele trecute în Glușă pentru 
acelașă scopă de renegatulă nâmță Haller Karoly, ai 
căruia părinți, cu deosebire mama sa, nici că sciu un- 
guresce. Cum a disă și elă: »magyar nemzetunk,» »ma- 
gyar anyanyelvunk,« atunci fericita mamă-sa germană, 
nu i-a putută dice »kedves,c ci numai ,mein lieber.»

Intru adevără cea mai mare parte a șoviniștiloră 
maghiari sunt ună conglomerată de renegați din tâte po- 
pbrele, pe cari forte bine i-a caracterisată dilele trecute 
în clubulă juniloră cehi deputatulă și scriitorulă Holecck 
(Jicendă: Srasa domni'ăre maghiară, care pune puterea 
înaintea moralității*  (A se vede Egyetârtâs Nr. 347 din 
1884.)

*) Nr. I, este unit hotelit în Brașovit.

Parola (j’te*  e astădi ca și în anii 1830—1848: 
»fiecare omă să fie omă și Maghiară.*  Ca se fii Inferată 
de agila lorii și trădătoră de patriă, e de ajunsă să-ți 
vorbesc! limba maternă pe stradă și în locu publică. Suntă 
încă în memoria nostră viue prigonirile junimei nâs- 
tre în Clușă, Lugoșă și cele mai recente infesta- 
țiunl ale junimei nâstre dela universitatea din Peșta. 
Astădl suntă îndesate colonele foiloră maghiare fără de
osebire de partidă cu strigări de alarmă din causa vo
tului jurațiloră sași din Sibiiu, prin care fu achitată ve- 
nerabilulă nostru G. Barițiu, care în demnulă său dis- 
cursă de apărare le-a ținută înaintea ochiloră istoria tre
cutului, a suferințeloră nâstre, în care se oglindeză fap
tele loră și dreptatea maghiară. Despotismulă loră este 
demascată. Hinc illae lacrimae ! (Va urmă).

--------- O---------

SSin parlamentnltt româutt.
(Urmare.)

D. Mârzescu s’a agățată în>âiașl dată de enciclica 
Primatului nostru în cestiunea dotațiunei Corânei. Amă 
spusă că în privința termeniloră m’așă uni și eu cu d-sa, 
dar nu este ună păcală mare pe care l’a comisă Prima- 
tulă nostru. A disă că enciclica aceea este contra legei, 
contra Constituțiunei și contra canoneloră. In contra ca- 
nâneloră a citată numai că nu este (jisă: »frați întru 
duhulă sântă*.  Dar nu este nici ună canonă pentru a- 
căsta, usurile de felulă acesta nu sunt rigurâse. Că en
ciclica Primatului este contra legiloră și a Constituțiunei 
eu nu o găsescă așa, ci forte laloculă ei, în cestiunea do
tațiunei. S’ar putea dice că era de prisosă, se pâte; 
căci după ce am votată o lege, am discutat’o, la care 
am luată parte cu toții — eu am votat’o cu totă inima 
și cu tată convingerea că bine am făcută și acestă con
vingere o am și astădi; — s’a sancționată de rege, nu 
mai era nevoe de nici o esplicație. Dar că a crezută mi- 
tropolitulă că trebue să facă o enciclică, nu este nici ună 
rău și eu îi dau dreptate; pe de altă parte s’a vorbită 
multe, între altele au eșită unele jurnale cu blestemele 
vechiloră donatori. S’a făcută tapagiu, s’a publicată pe 
la țâră, s’a făcută încercări să se adune proteste, și, 
cum este țăranulă simplu în credință, a putută să se spe
rie când i s’a vorbită în felulă acesta, despre blestemele 
cu foculă Gheenei, cu despicarea pământului, cu bubele 
lui Gheezi, cu sârta lui Iuda Iscariotulă, cu sârta jidovi- 
loră ce au răstignită pe Christosă, etc. etc. Ei bine, a- 
cesta este una din autoritățile noste pentru care nu e 
nevoe nici de Constituliune nici de nimică. Este o da- 
toriă în legătură cu autoritatea spirituală de a liniști con- 
sciințele, a alina turburările sufletului. (Aplause). Bles- 
temulă este mare lucru; eu respecteză blestemele și am 
convingerea că ună blestemă făcut din tâtă inima și basată pe 
adevără are efectuiă lui, (Risete, aplause) și mă temă și 
eu de asemenea blesteme. Așa este mai cu sâmă la 
noi. (Istorisesce două cașuri de deslegare a blăstamului 
chiar din partea S. Sale.) încă odată <|ică, că bine a 
făcută Primatulă cu enciclica; nu i-a trebuită nici o au- 
torisațiune, nici chiar dela Sinodă, pentru că are puterea 
sa spirituală de a liniști duhurile și spiritele. (Aplause).

Dar, d-loră senatori, să vă spună și altceva: noi 
avem puterea și asupra duhuriloră necurate. In canâne 
nu sunt tote ce trebue unui creștină, în canâne este mai 
multă partea ce se atinge de disciplină; în evangeliă însă 
sunt principiele după cari s’au așezată și canonele. Vă 
voiu spune dar din evangeliă: etă ce cjice: >Voi da vouă 
putere a călc-â peste șerpi, bălauri, scorpii și peste tâtă 
puterea satanică.» (Aplause). Apoi mai c|ice: »In nu
mele meu șerpi și bălaurl veți putea lua și de veți 
lua ceva de mârte, însă nimică nu vă va vă- 
tema.« Domnulă Mârzescu de două (jile ne adapă 
cu paharulă său de otravă; să fie însă sigură D-sa 
că nu ne vomă otrăvi, pentru că puterea nâstră este 
de aiurea. (Aplause.)

D-loră, pâte că suntemă greșiți ca âmenl, acâsta 
este o altă cestiune; pâte ori cine să arate greșelile mele, 
să câră destituirea mea, darea în judecată. Acâsta o 
admită, D-loră, este datoria fie-cărui creștină să facă ast- 
felă; și ast-felă se și face când ună preotă se pârtă rău. 
D-loră, Sinodulă care are acestă dreptă de a judecă pre 
cei bisericești este o instituțiune mare, elă este consi- 
liulă biserîcescă și noi suntemă în acestă consiliu, pre
cum este D. Mârzescu în consiliulă universitară. D-loră, 
eu admită că Sinodulă nostru n’a fostă la înălțimea mi- 
siunei sale. Suntemă âmenl neînvățațl și pâte, seta eu? 
nedeprinșl cu lucruri mari, cu. tendințe mari. Se pâte. 
Dar suntemă în prediua renascerei nâstre. Apoi numai 
clerulă este în acâstă categoria? (Aplause.) Putemă asi
gura, D-loră, că tâte celelalte ramuri ale societății nâstre 
sunt ajunse în perfecțiune ? Ei bine 1 precum pentru tâte 
celelalte lucruri se cere îndreptare prin interpelațiune 
cătră D-nii miniștrii, înțelegă să faceți și pentru biserică, 
și cu acâsta mă unescă și eu, dar să veniți D-vostră să 
faceți din cestiunea bisericei o scenă ridiculă ? 1 Biserica 
este respectată în totă lumea. Arătați-mi o țâră unde 
biserica nu a fostă respectată. Afară de timpuri de re- 
voluțiune, atunci nu se respecta nimica. Dar noi nu 
vorbimă de revoluțiuni, ci de starea normală și de fapte 
ce trebue să facă âmenii cu minte.

D-loră, ce mai calicea D. Mârzescu? D-lui vine și 
acusă pe Sântulă Sinodă pentru memoriulă contra papis- 
mului. D-lui încă de atunci a calificată acelă memoriu 
de bălaură și s’a ridicată cu mare furiă contra lui într’o 
scire a sa publicată în broșură. Acolo a spusă între 
altele că memoriulă Sinodului ar fi în contradicțiune cu 
canânele. Ca argumentă despre sciința sa canonică și 
teologică aduce și să întemeiază pe aceea, că D-sa este 
fecioră de popă; că a fostă anagnostă la mitropolitulă 
Veniamină; că a ținută cartea mitropolitului Veniamină, 
când leturghisia și că l’a și sărutată mitropolitulă Ve
niamină! (ilaritate, aplause), și după aceea a venită vre
mea să ne vorbâscă și de legende cu draci. Ei bine! 
D-loră, avemă putere jși peste draci (Ilaritate.) Dracii 
sunt de multe feluri: este scaraoschi, ucigăl-tâca, ducă-se 
pe pustii, etc. etc. Pâte că D. Mârzescu nu crede că 
suntă draci, dar eu credă, și nu numai că credă, dar 
’i și vădă Domniloră! (Aplause, mare ilaritate. Punân- 
du’și potcapiulă pe cărțile D lui Mârzescă de pe tri
bună). Să mă erte D. Mârzescu a’ml pune potcapiulă 
meu călugărescă pe cărțile D-sale advocățești, căci nu 
am altă locă. (Va urmă).

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală >Gaz. Trans.»)

Viena, 20 Ianuarie. — Maiestatea Sa es- 
primă telegrafice părechei regale spaniole, cu 
ocasiunea nenorocirilor^ din Spania, părerea sa 
de rău și dărui jertfeloru cutremurului dcuădecl 
de mii de franci.

JSerlin, 20 Ianuarie. — La desbaterea 
bugetului în camera deputațiloră, ministruliî de 
finanțe arată că escedentulă. totalu alu anului 
bugetară 1883/4 este de-20 miliâne, care se voi îi 
întrebuința pentru ștergerea datoriilor^ căilorîi 
ferate.

JSanlieîm, 20 Ianuarie. — In Hochheim 

s’a arestată ună meseriașă, găsită fără hârtii de 
legitimare, care a împușcată cu revolverulă asu
pra gendarmului. S’au găsită la elă patrâne și 
sume mai mari de bani. Refusă de a da amă
nunte.

------o------

DIVERSE.
0 aventură neplăcută. ■— Gomerciantulă Carolă A. 

stabilită în Austria de susă a plecată la 17 Ianuariu n. 
din Steyr la Viena. Gomerciantulă se află într’ună cu
peu de clasa I. în societatea unei fete fârte frnmâse ca 
de vr’o 18 ani, cu care începu o conversațiune animată. 
In cursulă vorbirei, A. oferi tovarășei sale o țigară. Dar 
abia scâse cutia din buzunară, când domnișâra începu a 
dâ semne de nedumerire și-și esprimă dorința d’a deschide 
ferâstra cupeului. Ea privi câteva momente afară, apoi 
se ridică pe marginea ferestri voindă să s’arunce afară 
din cupeu. A. observă acesta, se repedi la fată și isbuli 
a o prinde de piciâre. O luptă disperată începu între 
vânjosulă jbărbată și între fată, care atârna afară pe 
ferâstră mai cu intregă corpulă nevoindă să fie mântuită. 
Ea începu să strige: >Vrea să mă omâre! Ajutoră, aju
toră!» Aceste strigăte zăpăci și mai multă pe A., dar 
cugetulă, că trebue să mântuiască pe acâstă fată, nu 
numai pentru a scăpa de mârte o viață de omă, dar 
și ca să nu cadă nenorocirea asupra lui, îi dedu putere 
și mai mare. Ună sfertă de oră dură lupta. Prin 
tâte stațiunile pe unde trecea trenulă, personalulă ace
lora alerga să vadă ce e, pănă ce înfine călătorii observară 
cu spaimă ce se petrecea și abia putură face cunoscută 
conductorului, care opri trenulă în mijloculă câmpului. 
Fata fu mântuită și dusă înt’altă cupeu. Ajungândă în 
Viena, unde și sosiseră telegrame dela diferite stațiuni, A. 
și fata fură duși în camera inspectorului polițienescă, ca 
să dea amănunte. Fata, care era cam escentrică și su
ferea de istericale, spuse că s’a temută că cutia lui A. 
conținea narcotică cu care elă voia s’o adârmă. A. do
vedi numai decâlă neadevărulă acestei declarări și ast- 
felă scăpă bietulă cu spaima și cu hotărîrea d’a nu’șl 
mai face de vorbă altădată cu ,18161'1063616.» Fata era 
o baronesă din Munchen, care călătorea prin Viena în 
Polonia.

Bețivnlii și căciula. — Ună bețivă, căcfându’i că
ciula din capă, îi adresâză următârele cuvinte:

— Ai căzută, nenorocito!.... ai vrea să te iau de 
josă!... Dâr dâcă te-oi lua am să cadă eu.... și tu nu 
poți să mă scoli de josă.... atunci eu nu voiu să te iau.

In urmă se depărtâză aruncândă o privire de adio 
căciulei sâle.
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mă plimbă într’ună de doi ani de 4*l e Și mai bine, și 
scițî ce răspunsă îți dă?.... ,Că se răfuesce, când s’o 
î'ăfui și comitetulă, care a aranjată petrecerile de acum 
nu sciu câtă vreme, când a fostă Asociațiuneala Brașovă !*

Adecă dâmneloră și domniloră, dâcă cunâscețl 
care-va pe vre-unulă din comitetulă ăsta cu pricina, spu- 
neți-i să’și dea sâma odată pentru D-ijeu, nu pentru alt
ceva, decâtă numai să nu mai aibă ce <|ice d-lă Cutare, 
când m’oi mai duce la elă cu socotâlal... N’o avâ ce’ml 
mai 4'ce?... Da cum ciorile să n’aibă ?.... Mi-o dice și 
elă ca cei mai mulțl dintre aceia, cari vădă, că au sfâr- 
șit’o cu minciunile: ,Lasă-mă’n pace!»

pău, domniloră și cocâneloră, vorbele astea le-am 
audită de atâtea ori, încâtă a trebuită să facă nisce 
versuri cu ele!.... VoițI, să le autjițl?.... Iată-le: (cântă.) 

(Melodiă nouă.)
Mă rogu nițelă de ascultare,
Ună lucru a vă spune voiă.
E obiceiu în lumea mare
Și prin urmare și la noi
Se 4icb ceva când nu’ți Prea place '■
Lasă-mă’n pace! Lasă-mă’n pace! etc. etc.

Ei, dar eu m’am pusă la taifasă cu d-vâstvă, ș’am 
uitată, că desâră avemă petrecere colegială la Nr. I.*)  
Adio, suntă angajată la cvadrilă! (etc.)

VIU.

Multă prețuită adunare, 
Ar fi cu putință âre, 
Ga noi acuma să sfârșimă 
Ș’o vorbă să nu pomenimă 
Și pentru sexulă celă frumosă?. 
Anume cu-atâtă mai vârtosă, 
Căci e de obște cunoscută, 
Că acestă sexă de totă plăcută, 
Câtă a ținută a mea domnire 
A pusă pe toți, în uimire 
Prin zelulă neobicinuită,
Pe care ni l’a dovedită 
Atâtă pe la reuniuni, 
Câtă și cu alte — ocasiunl. 
Ar fi, credă, lucru necompletă, 
De n’am vedâ ș’acestă buchetă! — 
Scusațl deci, decă îndrăsnescă, 
Ca se mă mai obrăsnicescă 
O clipă, două să vă ceiu, 
Căci apoi de sigură încheiu!

(Urmâză scena relativă la întrunirile cocâneloră. 
Ună domnă însurată se plânge cătră altulă neînsurată, 
că nevastă-sa și fie-sa îșl perdă vremea cu cărți de 
cetită și prin cluburi literare. Neînsuratulă îi spune, 
că să-i pară bine, dâcă-șl perdă vremea cu cărți de 
acestea și nu cu cărți de jocă, cum facă unele dintre 
cocâne).

IX.

Deci, domniloră, toți ați văzută,
Câte de tâte am făcută
Atâtă în chestii generale, 
Câtă și în d’ăstea mai locale.
Ergo acela ce susține,
Că eu pe lume nici ună bine 
In urma mea nu am lăsată, 
Nu spune lucru-adevărată, 
Ci sigură, mă calumniază, 
Fiindă că mă invidiază!....

(Se aude bătândă 12 âre).
Dar ce audă ?... Amară de mine! 
Al meu dușmană, ah, iată’lă vine!...

Plecăciune eu trebue să-mi iau catrafusele! (ese). 
Scena se iluminâză, musica începe a cântă și 

Anulă nou (1885) se ivesce și începe a aruncă printre 
publică flori și bombăne.

Anulă nou:
La anulă și la mulțl ani!...
Veseliă și sănătate!...
Să vă fie casa casă și masa masă!

(încheiere).

------o------
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Oursulă la bursa de Viena
din 19 Ianuarie st. n. 1885.

Bursa <le Bucuresci.

Rentă de aură ungară6°/0 —.— 
Rentă de aură 4°/0 . . . 96.35 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92 80 
Imprumutulă căiloră ferate

ungare............................ 145.60
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) . . . 98.15 

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) .... 122. —

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 106.50 

Bonuri rurale ungare . . 101.60 
Bonuri cu cl. de sortare ICI.— 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă.................................101.—
Bonuri cu cl. de sortarel00.75 
Bonuri rurale transilvane 101.—

Bonuri croato-slavone . . 100.— 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................... 98.75
Imprumutulă cu premiu 

ung....................................... 116.75
Rosurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.— 
Renta de hărtiă austriacă 83.— 
Renta de arg. austr. . . 83.80
Renta de aură austr. . . 106.20 
Losurile din 1860 . . . 137 60
Acțiunile băncel austro-

ungare..........................  863.—
Act. băncel de credită ung. 312. — 
Act. băncel de credită austr. 301.50
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!.................. 5.79
Napoleon-d’orI....................9.78‘/j
Mărci 100 împ. germ. . . 60.35
Londra 10 Livres sterlinge 123.70

Cota oficială dela 5 Ianuarie st. v. 1884.

Cump. vend.
Renta română (5%). . . • 877, 88
Renta rom. amort. (5%) . 92 93

> convert. (6%) 85 86
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . 30 32
Credit fonc. rural (7°/0) . 95 96

* „ » (5°/o) 79 80
» » urban(7°/0) . 90 92
» » » (6°/o) • 85 87
> » > (5°/o) • 77 78

Banca națională a României — —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . — —

« » » Națională , — —
Aură............................... • 171/,0/» 18»/
Bancnote austriace contra aură — —

Cursulu pieței Brașovu
din 20 Ianuarie st. n. 1885.

Bancnote românesci . . . . Cump. 8.441/, Vând 8.46
Argint românesc................. . > 8.35 8.40
Napoleon-d’orI..................... . » 9.75 * 9.77
Lire turcescl......................... . » 10.98 » 11.—
Imperiali............................. . » 9.98 > 10.—
Galbeni................................. . » 5.70 » 5.72
Scrisurile fonc. »Albina» . » 100.50 » 101.—
Ruble Rusesc!..................... . » 127- 5 » 128- 5
Discontulă » . . . 7—10 o/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potii cumpăra în tutunge- 

Blsrria lui Gross (în casa prefecturei.)

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețulu abonamentului pe jumătate de anu 
seu pe unu anii, înainte de l-a Aprile 1884, sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatu

dela 1 Aprile 1884, care pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru România 8 lei. 
ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

Calicii, cine nu abonăză Caliculu, diaru ilustrată hu- 
moristicu și satirică, care costă numai 3 fi. s6u 7 franci pe ană, dăr 
produce în fie-care lună rîsă de 3 fl. s6u 7 franci, și prin urmare dă 
fiecărui abonentă ună câștigă curată de 33 fi. său 77 franci la ană.

Cine n’are 3 fl. său 7 franci, ca se aboneze Caliculă, mai bine 
să-i împrumute, de câtă se ne rămăie nouă datoră și să părdă câștigulă 
arătată.

Adevărată sensațională va deveni Caliculă anului 1885 prin noua 
rubrică: „Scântei și cenușă din filosofia doctorului Amnariu11 și prin mul
țimea ilustrațiuniloră comice și satirice.

Abonamentele se trimită prin posta din Sibiiu la

5—6 Administrațiunea „Calicului/*

Zambach și Gavora
Fabrică de vestminte și recuisite bisericesci

de ritu latinu și grecii
în Budapesta, strada Vațuui, Vâc^i uteza N?‘. 17.

Falonă său Odăjdii, 
Albe, Stihare, Dal- 
matice, Baldachi‘nn 
prapuri. Tăte felu
rile de stăguri, și 
pentru societăți in
dustriale (și pentru 
pompieri) Covoră pe

altariu, potiruri, Pie- 
tohlebnica, cădelnițe, 
Pacificală, candele 
de altară, policandre 
pentru biserici, Ri- 
pide, Chivotă, cărți 
de Evangeliă etc.

Comande se efectuescă promptă. — Obiectele, care nu voră conveni, se voră 
schimbă cu altele.

Mersulu trenuriloru
pe linia 3*redealu-Budapesta  și pe linia Teiușil-Aradii-Budapesta a călei ferate orientale de stătu reg. ung.

IPredealu-Budapesta Budapesta--Bredealu

Trenu Trenu Trenu Trenîi Trenfi Trcnii Trenu Trenu
de omnibus de de omnibus accelerat omnibus

persdne persdne persdne

Bucuresci 7.15 — — — Viena 8.25
T~

8.35 3.30
1

8.00
Predealuj 1.09 — — 9.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timișîi 1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36

Brasovit , 2.06 — — 10.50 P. Ladâny 2.01 2.04 1.59 10.09
’ ( 2.16 6.30 b.45 Oradea mare ; 4.11 5.13 3.20

Feldiora 2.44 7.09 6.28 ( 4.21 9.37 3.25
Apatia 3.03 7.41 7.07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Homorodfi 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu; 4.51 10.18 10.52 Râv 5.46 11.41 4.31
Siglă ș6ra 5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
MediașU 6.00 12.11 ■t 1.23 Ciucia 6.52 1.4b 5.28
Copșa mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blașiu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
Crăciuneld — 1.45 3.22 GhirbSu 8.24 4.52 —

Teinșft 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —

Aiudfl 7.55 2.48 4.44 8.57 5.40 7.08
Vințulă de susfi — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Uiora — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —

Cucerilea 8.24 3.36 5.47 Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Gliirișfi. 8.48 4.10 6.38 Cueerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Uiâra 12.12 9.58 —

. (
C111S1U.

10.08 559 9.18 Vințulă de susă 12.19 10.07 —
10.18 6.28 8.00 Aiudă 12.45 10.42 9.17

Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiuștt 1.15 11.32 9.40
Ghirbău — 7.10 8.59 Crăciuneia 1.44 12.03 —
Agliirișă — 7.25 9.35 Blașă 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedinii 11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediașă 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișdra 4.50 4.17 12.15
Râv 12.25 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mez6'-Telegd 1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
Fugyi-Văsărhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vărad-Velințe — 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
a r ( 1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44Oradia-mare )

1.54 11.14 7.30
Brașovă

9.20 10.15 3.15
P. Ladăny 3.14 1.47 11.05 — 6.00 3.25
Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timișă — 6.57 4.03 ♦
Buda-pesta] 7.30 7.44 6.40 Predealu — 7.32 4.28

Viena 2.00 6.20 2.00 Bucuresci — — 10.25

Nota: Ort;Ie de nopte suntd cele dintre liniile grose-

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Teiușft-Aradft-Budapesta Budapesta-Aradft-Teiușft.

>-
Trenu de
persone

Trenu 
omnibus

Trenu 
omnibus

Trenu do 
persdne

Trenii 
omnibus

Teiușft
Alba-Iulia
Vințulă de josă 
Șibotă
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
Zam
Soborșin
Bărzova
Conopă
Radna-Lipova
Paulișă
Gyorok
Glogovață
Aradft
Szolnok
Budapesta
Viena

9.50
10.42
11.09
11.43
12.13

1.22
1.48
2.21
2.54
3.09
3.48
4.37
5.30
5.58

Viena
Budapesta 
Szolnok
Aradft
Glogovață
Gyorok 
Paulișă 
Radna-Lipova 
Conopă
Berzova 
Soborșin 
Zam
Gurasada
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștiă
Șibotă
Vințulă de josă
Alba-Iulia 
TeiusftJ

8.25 8.352.39
3.40
4.04
4.35
5.02
5.44

8.20
9.10 8.00

11.14
3.35
4.00
4.16
4.47
5.02
5.25
5.57

6.55
12.28
5.30

•

6.20
6.39
7.19
7.39
8.11
8.49
9.18

10.27
11.18
11.57
12.27
12.57

1.45
2.58
3.46
4.20
5.06

6.05
6.34
7.01
7.15
7.49
8.32
9.19
9.40

10.16
10.32
10.48
11.17
12.32
12.00
4.00

6.18
7.11
7.48
8.22
8.40
9.02
9.32

10.12
10.47
11.14
11.46
12.21
12.53

6.38
6.56
7.15
7.48
8.05
8.45
2.10

8.24
8.41
9.01
9.30
9.45
6.10
7.27

7.44 6.40 6.15
7.006.20

Aradft-Tîjjiiș6ra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenu 
omnibus

Trenu de 
persdne

Trenîî 
omnlbua

Aradft
Aradulă nou 
Nâmeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișftra

6.00
6.26
6.51
7.28
7.49
8.09
8.58

12.30
12.54

1.19
1.50
2.12
2.30
3.15

Simeria
Streiu 
Hațegă
Pui
Crivadia 
Banița
P etroșeiei

3.08
3.45
4.33
5.19
6.05

6.43
7.00

Timișdra-Aradft Petroșeiii—Simeria (Piski)

Trenu de 
peraoue

Tren tî 
omnibus

Trenti 
omnibus

Timișftra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nâmeth-Sâgh 
Aradulă nou
Aradft '

12.25
1.16
1.34
2.04
2.25
2.54
3.10

5.00
5.56

Petroșeui
Banița
Crivadia
Pui
Hațegă
Streiu

Simeria

8.56
9.37

10.09
10.48
11.26
12.06
12.37,

6.16
'6.50
7.11
7.44
8.00


