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Nou abonamen tu
Ia

„ Gazeta Transilvaniei.^
Cu I Aprilie st. v. 1885 se începe unii nou 

abonament!!, la care învitămd pe onorații amici și 
sprijinitori ai foiei nostre.

Prețulfi abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni 3 fl. 
» ș6se „ 6 ,,
„ unu anu 12 „

Pentrn România și străinătate: 
pe trei luni 9 franci ] în aurii său în liâr- 
„ ș6se „ 18 „ > tiă cu adausulfi a-
„ unu anu 36 „ J giului.
Ragămu pe domnii aboncnți, ca s& binevoiască 

a-și reînoi de cu vreme abonamentulu, ca sS, nu se 
întrerupă espedițiunea cț/iarului.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei3'

BrașovH, 30 Martie (11 Aprilie) 1885.
Ungurii din Clușiu se pregătescu pentru o 

mare petrecania. Cu pene lungi în pălăriă și cu 
tot,u feliulă de stoguri și stegulețe tricolore, ei 
voră întâmpină pe emisarii loru din tâte părțile 
Transilvaniei, cari se raliâză mâne în vechiulu 
Claudiopolis.

Ce sărbătâre serbâză Ungurii din Clușiu?
Este âre vre-o lucrare a păcii și a progre

sului său vre-o isbândă a stăruințelor^! de liber
tate și de independență, ce-I face a se întruni în 
modu atâtu de sărbătoresc!! ?

Nici una, nici alta.
Dacă întrunirea de mâne s’ară face în nu

mele păcii și ală progresului, atunci toți fii țârei, 
fără deosebire de naționalitate, arii trebui să o 
salute cu simpatiă și cu urări fierbinți de bună 
succesă.

Dar cei ce se adună mâne în Clușiu nu 
potâ fi apostolii păcii, când trei părți din lo
cuitorii țârei privescii cu neîncredere și cu îngri
jire la pașii loru.

In întrunirea dela 12 Aprile nu pâte fi 
vorbă nici de libertate, căci de ar fi așa, stâ- 
gulii „culturei maghiare“, ce voiescu Clușienii 
a-lă desfășură, nu ar respinge, ci ar atrage la 
sine simpatiele tuturoru fiiloru țării. De câte-ori 
o națiune a arborată drapelulu libertății, ea a 
pututu fi sigură de simpatiele âmeniloră de bine 
din sînulă tuturorft popâreloră. Cu câtă mai 
multă nu ar trebui să ne bucurămă noi vătjându 
că concetățenii noștri stăruiescă în adevără pe 
cărarea libertății ?

Cine dintre Români nu ar dori să trăiască 
în pace cu conlocuitorii maghiari și să se bucure 
împreună cu dânșii de binefacerile progresului 
și ale libertății ?

Dar ceea ce voescă Clușenii nu este nici 
pacea, nici progresulă, nici libertatea, ci este des- 
lănțuirea luptei de rassă, este regresulă și recă
derea în starea primitivă a barbarismului, este 
sugrumarea libertății unoră conlocuitori leali și 
drepți, cari își iubescu și ei limba și naționali
tatea cu aceeași ardâre ca și Maghiarii.

In ală cui nume se adună așadâr emisarii ma
ghiarismului în Clușiu?

In numele despotismului de rassă.
Este tristă și durerosă când o țâră ajunge 

a fi guvernată de ună regimă despotică, când 
este lipsită de scutulă legei și ală libertății, și su
pusă numai și numai liberului arbitriu ală celoră 

ce au puterea în mână; dar este cumplită neno
rocirea acelei țări, unde locuindă diferite popâre 
despotismulă se esercită de cătră una din ele asu
pra celorlalte.

Cupa suferințeloru, ce au trebuită să le în
dure Transilvania în cursulu veacuriloru din 
urmă, încă nu este plină. Ungurii din Clușiu 
voră să-o împle pregătindă răsboiulu socială în 
potriva limbei și a naționalității nemaghiariloră.

Orbiți de patimă și de pofta de a domni ei 
nu vădă peirea ce înșiși și-o prepară, amenin- 
țându libertatea conlocuitoriloru loru români și sași.

Ori dâră nu este o amenințare a libertății 
nâstre dacă ni se spune, că campania, ce este în 
ajună d’a se organisâ în Clușiu, are de scopă 
de a „câștigă mai întâiu pe cetățenii nemaghiari 
de a doua mână pentru statuia ungară" și ai con
topi apoi în națiunea maghiară? Nu este o ame
nințare dacă societatea maghiară se organisâză 
sub auspiciile puterii de stată, la a căreia dispo- 
sițiune voiesce a se pune pentru a o sprijini în 
opera maghiarisărei ?

Amenințe-ne însă câtă veră voi prin nebu- 
nescile loru porniri, despre ună lucru îi asigu- 
rămă pe cei ce se voră adună mâne în Clușiu 
sub stâgulă despotismului de rassă: nu ne tememu.

Ne dâre inima de frumâsa nâstră țâră, față 
cu care amu dovedită mai multă ca ori 
și cine, că scimă să suferimă și să murimă; 
plângemă sârtea crudă, care ne condamnă la 
lupte nesfârșite pentru esistența nâstră națională 
atunci, când amă trebui și noi să ne bucurămă 
de binefacerea unui progresă liniștită; suntemă 
adâncă mâhniți de cele ce le întâmpinămă din 
partea conlocuitoriloră noștri maghiari, dâr nu ne 
tememîl.

Cei ce se temă, per(|ându-șl chiar capulă 
de frică, nu suntă Românii, ci suntă Maghiarii 
ardeleni. întrunirea clușiană de mâne este o do
vadă despre acâsta, ba mai multă, ea este ună 
viu documentă despre impotența și despte sărăcia 
de spirită a contrariloră nâmului nostru.

Unde a rămasă pretinsa forță superiâră mo
rală asimilătâre a națiunei maghiare, dacă lup- 
tacii maghiarismului alârgă acum la nisce 
mijlâce atâtă de nedemne, apelândă la buzu
narele „patrioțiloră privilegiați" , ca cu sumele 
adunate să cumpere sufletele celoră slabi de 
ângeră din sînulă națiuniloră nemaghiare și 
dacă pentru ași asigura supremația constitue re
uniuni agresive sub scutulă puterei, dela care 
pretindă ca să suprime libertatea nâstră și să ne 
denege nouă Nemaghiariloră ceea ce le acordă 
loră cu amândouă mânile?

Nu așa se câștigă simpatiele, nu așa se pro
pagă cultura. O cultură, care se folosesce de 
mijlâce despotice încâtă de a fi cultură și de
vine o crudă barbariă. A voi se te redicl și 
se te îngraș! nedreptățindă pe de- aprâpele 
teu și luându-i bucătura din gură, însâmnă anu 
avâ forța morală d’a trăi pe piciârele tale proprii. 
Dacă ar mai viețui aeji Ștefană Szechenyi ar 
plânge nu de mila Româniloră, ci de durere 
pentru grâpa ce și-o sapă conaționalii săi cu în
săși mâna loră.

Cu capulă ridicată, tari în consciința forței 
nâstre morale și a dreptății causei nâstre, noi 
Românii ardeleni privimă la încercările disperate 
ale miciloră despoți din Clușiu ca la o furtună

trecătâre, care întunecă cerulă patriei nâstre, 
pentru ca sârele libertății să’i pâtă răsări mai 
apoi cu atâtă mai strălucitoră.

Activitatea reuniunii de maghiarisare din 
Clușiu va avâ si ună bine pentru acâstă țâră, 
căci va rupe pentru totdâuna cătușile indiferen
tismului, în care amu zăcută timpulă celă mai 
multă până acuma, și în fața ligei din Clușiu 
dușmane naționalității nâstre, se va constitui liga 
puternică și neînvincibilă a dreptății.

Conflictul^ ruso-afgană.
»Standard» a primită o telegramă în care i-se co 

munică, că la rîulă Murghab s’ar fi dată o luptă, în care 
ară fi fostă 500 de morțl. Telegrama însă e forte ne
clară, deorece aceea localitate e totă așa de puțină cu
noscută în Afganistană, ca și cine a învinsă și când a 
fostă lupta.

Nu totO așa anunță »Curierulă guvernului» din 
Petersburg. După acestă f6iă, Komarov raporteză, că elfi 
în urma acțiuniloră dușmane provocătOre din partea Af- 
ganiloră, a fostă silită să atace la 18 Martie n. posițiu- 
nile întărite ale acestora de pe amendoi țărmii rîului 
Kușk. Trupele afgane, în numără de 4000 de Omeni cu 
8 tunuri, au fostă bătute și împrăștiate perdăndă vr’o 
500 de morți, tOtă artileria, 2 stăgurl și întrâga tabără 
cu trenulă și provicjiunile. Rușii au avută 1 oficeră 
mortă și 3 răniți, 10 Omeni morți și 29 răniți.

După luptă, Komarov se retrase peste rîulă Kușk 
în posițiunile sale de mai nainte. Câțiva oficeri engleei 
au asis'ată la luptă ca martori oculari. Afganii au apu
cată fuga, dar o escortă rusă trimăsă de Komarov n’a 
putută să ajungă cavaleria afgană.

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

România și Austro-Ungaria.
Sub acestă titlu aduce 4iarulu germano-ji- 

dană „W. Allg. Zeitung" unu articulă impor
tanții din mai multe puncte de vedere, care ar- 
ticulu, după cum spune redacțiunea numitului 
cjiaru, n’a eșită din condeiul!! corespondentului 
său ordinară din BucurescI, ci din ală altuia. 
Noi îlă punemă înaintea ochiloră cetitorilnră noștri 
în traducerea următâre:

Cea mai ardentă cestiupe a (j‘lei este aici denun
țarea convențiunii comerciale cu Austro-Ungaria. Fie
care deputată face câtă pâte, ca cu ună patosă patrio
tică să dea năvală asupra împărăției vecine, să o facă 
responsabilă de întrăgă calamitate financiară. închiderea 
granițeloră din partea Ungariei pentru vitele din Româ
nia a adusă țera în mai mare iritațiune.' De altfelă tâtă 
animositatea se îndrăptă cu multă mai puțină în contra 
Austriei ca în contra Ungariei, care trece pentru toți 
Românii (cu puține escepțiuni), fără deosebire de vederile 
politice, de presumptivulă și tiranulă apăsătoră ală con- 
sângeniloră loră din Transilvania și preste Iotă de ina- 
miculă seculară. Fiecare di aduce sciri sensaționale și 
partea cea mai mare colorite tendențiosă despre cele mai 
crude măsuri din partea Maghiariloră asupra Româniloră, 
despre confiscațiunl, arestări, disolvări de adunări, și tot- 
dăuna presa înalță strigăte de indignațiune în contra a- 
cestei barbare proceduri. Astfelă a fostă tractată aici 
cu câteva luni mai înainte disolvarea societății academice 
din Clușiu »Iulia< ca ună evenimentă de cea mai mare 
importanță. Cu ocasiunea cestiunii dunărene îmi tjise 
ună bărbată de stată română: >Dâcă Ungaria vo
iesce a acordă Româniloră săi, impilațiloră 
noștri frați, libertate înscălă, libertatea lim
bei și în biserică*) spre ocrotirea naționali
tății loră în sensă leală, atunci eu îți stau 
bună, că națiunea română ca ună omă va face

*) Dâr despre admiterea limbei române în viața publică, celil 
puțină în cadrulă legii naționalitățilorfl, n’a amintit'o acelil bărbată 
de stată română? — Nouă nu ne vine să credemă, mai verlosă 
că scriilorulă articolului de față, deși traiesce în România, este ună 
mare maghiaronă. Red.
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Austro-Ungariei tâte concesiunile posibile 
în cestiunea Dunării.* Aicea dară zace adevărata 
causă a animosității celei atâtă de mari în contra Austro- 
Ungariei. Numai acestei împrejurări are Austro-Ungaria 
să mulțămâscă mesagiulă de tronă ținută înainte cu vr’o 
câți-va ani în tonulă celă mai aspru asupra sa, totă ace
leiași împrejurări toastulă senatorului Petru Grădiștânu, 
ținută în presența regelui la Iași cu ocasiunea desvălirii 
monumentului lui Ștefană celă Mare, despre cele două 
mărgăritare, va să dică Transilvania și Bucovina, cari 
până acuma lipsescă corânei române.

Motivele economiei naționale suntă relevate și puse 
în frunte numai pentru formă, pe când de faptă ele stau 
în linia a doua. Românului nu-i este adecă nici ună 
câmpă mai streină și mai necunoscută ca celă econo
mică națională. Marea politică esternă, cele mai 
înverșunate lupte de partide înăuntru, cari lupte în cele 
din urmă voră fi potolite printr’ună portofoliu ministe
rială, ăsta este adevăratulă său elementă, în care elă 
(Românulă) se află mai bine. Comerciului se dedică, în 
proporțiune cu numărulă loră față cu streinii, forte puțini 
Români. Afară de țărână, care trăesce încă totă în re- 
lațiunile acelea rele în privința spirituală, morală și ma
terială, toți facă politică și astfelă mai fiecare e amplo
iată său advocată. In nici ună stată nu este aparatulă’ 
amploiațiloră așa de mare în raportă cu numărulă locui- 
toriloră și așa de complicată, ca în România. Când 
Brătianu a răsturnată ministerulă conserva- 
toră Lascară Catargiu și a luată în mânile sale frâ
nele guvernului, a avută mai înainte de tâte în ve
dere, ca să se asigureze în țâră de ună mare numără de 
aderenți, respective de alegători. — ,Cadouri mici 
țînă amiciția,« cugetă elă și crea ună numără enormă 
de posturi de amploiațl, cari posturi le ocupă cu 
amici său cu ămenl, pe cari și-i făcu amici în chi- 
pulă acesta. Monopolulă tutunului, care era în mânile 
unei societăți streine, a fostă luată în regia propriă, ma
rea liniă de căi ferate a lui Strussberg a fostă de ase
menea luată în regia statului, mai multe alte drumuri de 
feră s’au construită din nou, s’au întemeiată banca-na- 
țională, creditulă fonciară, bance pentru economia rurală 
(bance agricole) etc., scurtă s’a creată ună număru forte mare 
de funcțiuni fârte bine dotate și au fostă cu dibăciă ocu
pate și astfelă a formată o partidă solidă, o colectivitate 
de interese. După cum steteau lucrurile mulțămirea acesta 
a atâtora a causată ună numără tocma așa de mare de 
nemulțămiți, cari nu se liniștescă parte fiind-că au fostă 
trecuți cu vederea, parte apoi protestăză din patriotismă 
că punga statului se esploatăză în modulă acesta în 
scopulă partideloră. La acestea se mai adaoseră cesti
unea Dunării, convențiunea comercială cu Austro-Ungaria 
precum și închiderea granițeloră din partea acestei puteri 
și o dâsă ploiă de lovituri din partea oposițiunii se vărsă 
asupra ministerului Brătianu. Oposițiunea se întări prin 
Dumitru Brătiană, fratele ministrului-președinte, prin Co- 
gălniceanu, celă mai însemnată capă în România, prin 
partida lui Vernescu, care se alătură la conservatori sub 
Lascară Catargiu și generalulă Florescu , și în chipulă 
acesta posițiunea lui Brătianu deveni una nu din cele 
mai plăcute. Elă se teme într’adevără de o spargere a 
partidei sale^și pentru aceea trebue să reeonstruescă mi
nisterulă de mai multe-orl, pentru ca să delătureze pe 
unii miniștri, cari de asemenea au mân?ată multă timpă 
la masa statului și să-i înlocuâscă prin alții flămânzi. 
Planulă său de a se întări atrăgendă pe conservatorii 
tineri sub conducerea lui Cârpă și Maiorescu a trebuită 
să-lă părăsâscă din causa protestului partidei sale, care 
se temea de talentulă și de influința bărbațiloră, cari e

rau aseacvira din nou, și în fața disciplinei atâtă de lacse 
a âmeniloră săi de multă s’ar fi retrasă cu totulă dela 
guvernă, decă partisanii săi, în momentulă când elă fă
cea seriosă cu demisiunea sa, nu i-ară fi promisă tot- 
dâuna că-)ă voră asculta frumosă, fiindu-le groză de vii- 
torulă și de funcțiunile bine dotate. O clădire ținută în 
astfelă de modă artificiosă, slabă ca o casă de cărți de 
jocă, nu pote resista cu putere tuturora furtuneloră, și 
astfelă ușoră se pote întâmpla, ca într’o bună dimi- 
nâță să fimă surprinși de scirea telegrafică: «Ministe
rulă Brătianu nu mai este!<

In Austria se află omenii în mare erâre, dâcă se 
temă așa de tare de acâstă eventualitate și de ajungerea 
la guvernă a conservatoriloră. Mai ’nainte de tăte fie ob
servată, că numirea ambeloră partide contrare prin cu
vintele «liberală* și »conservatoră« este mai multă tra
dițională și fără substrată. Conservatorii cu Lascară Ca
targiu în frunte nu suntă nimica alta decâtă reacționari 
precum sunt ei cu predilecțiune numiți de partida dom- 
nitâre, și totă astfelă nu suntă ei aceia, cari — după 
cum pâte că se crede în streinătate — se închină la 
cultulă antiaustriacă.

Astă#, când în România prin intervențiunea prin
cipelui Bismarck s’a inaugurată o politică amicală Aus
triei, se agitâză din partea oposițiunii numai și numai 
din motive de tactică parlamentară în contra Austriei, 
care e făcută responsabilă pentru tâte calamitățile finan
ciare ale României. In fie-care di s’audă în parlamentă 
nouă interpelațiunl, când în cestiunea Dunării, când în 
afacerea convențiunii comerciale, când în cestiunea închi
derii granițeloră de cătră Ungaria. Eră dâcă aruncămă o 
privire preste timpulă puterii conservatoriloră, vomă afla 
că tocmai aceleași manevre se întrebuințau atuncia de 
partida de astădi dela guvernă, care atunci era în opo- 
sițiune. Când s’a închiăiată convențiunea comercială cu 
Austro-Ungaria, ce acuma e denunțată, Roșii au fostă a- 
ceia, cari sub conducerea lui Brătianu au suflată alarmă 
în totă țara, Roșii ale căroră organe răspândiau arlicull 
fulminanți, că România este vândută și trădată Austriei 
prin acestă tractată și că țâra se află în fața unei catas
trofe, decă nu se va emancipa cu totulă de Austria 1 Totă 
cânteculă de astădi, totă același tecstă și totă aceeași 
melodiă, numai câtă cântăreții și cântații și-au schimbată 
rolurile. Austria rămâne și aci în posițiunea pocăitorului! 
Decă ar cădâ astădi ministerulă Brătianu și ar fi în
locuită prnti’unulă conservatoră, noi amă ave numai o 
schimbare de scene, bunii noștri amici de astăzi nu ne 
voră mai cunâsce mâne. Ga inimicii de astă# să devină 
amicii săi de mâne, la acesta trebue să se gândâscă mai 
ânl.âiu Austria, și pentru aceea ea comite o mare erâre 
tactică, dâcă primesce de bani buni tâte vorbele cele 
dulci, tâte asigurările amicale ale guvernului actuală, âră 
pe oposițiunea o privesce de ună inimică declarată. Pru
dența politică pretinde dela Austria, ca să stea în atin
gere și cu oposițiunea — ceeace însă până acuma n’a 
făcută — firesce între marginile curtoasiei față cu gu- 
vernulă actuală. Altfelă lesne i s’ar putea înfâmpla, 
ca, cădândă Brătianu și fundă înlocuită prin Catargiu, să 
șâ$â între două scaune josă și să vatjă pe Rusia, care 
în totă casulă rămâne rivala Austriei în peninsula bal
canică, intrândă cu bucuriă în moștenirea el. Pună-șl 
la inimă acâsta omenii din Austria!

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

SOIRILE DILEI.
In Sibiiu funcționarii Unguri ai statului au ținută 

o adunare, în scopă de a înființă o filială a rouniunii de 
maghiarisare din Glușiu.

«Kol. Koz.« dă scirea, că în Brașovă se va face 
cale de tramvaiu din piață pănă la gară.

—0—
In Panciova a fostă omorîtă ună grădinară de 

cătră mai mulțl Ciangăi, cari s’au și arestată. Aceștia 
suntă Ciangăi repatriați!

—0—
La 1 Maiu va începe recensământulă în Bosnia și 

Erțegovina pe basa stării de a# a poporațiunii.
—0-

Regele Oscară ală Svediei, cu ocasiunea șederii sale 
în BucurescI, a împărțită mai multe decorațiunl.

—0—
Pe la sfârșitulă săptămânei viitâre principele Bul 

gariei va sosi în BucurescI, unde va fi câteva #le âspele 
regelui și reginei.

—0—
Mercur! în săptămâna patimiloră, s’au arestată în 

Madridă cinci indivi#, cari plănuiseră p’a doua di Joi 
ună atentată cu dinamită asupra familiei regale.

—0—
In Moscva la 8 Aprilie n. ună grâznică focă a dis

trusă edificiulă Chodkievicz, perindă în flăcări 19 persâne, 
între cari și o modistă, ce locuia în acâstă casă, îm
preună cu cele- 13 lucrătore ale ei.

—0—
Se asigură, că noulă ministeră francesă a propusă 

și recomandată președintelui republicei grațiarea mai 
multoră condamnați politici, între cari și a Luisei Michel 
și prințului Krapotkin.

—0—
Căpitanulă englesă Wilson a promisă ună premiu 

de 50 funțl sterlingi celui ce’i va preda viu sâu mortă pe 
excomunardulă Olivier Pain, care se află în suita Mah- 
diului.

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

Procesulfi din Deva
IV.

Vorbirea d-lui Dr. Avramii Tincu.
Frațiloră Români!

Gu aceste cuvinte se adresau predecesorii noștri 
cătră poporă la anulă 1848, când se luptau pentru re- 
câștigarea drepturiloră omenescl și politice.

Domnulă antevorbitoră în pledarea sa a adusă îna
inte destule motive, arătândă pericolulă ce ne amenință 
cu cuvinte atâtă de chiare și într’ună modă atâtă de 
convingătoră, încâtă d-vostră simțindă cele ce vi s’au 
spusă și cele ce cuprinde propunerea, o ați primită fără 
a afla de lipsă a mai așteptă ca să auriți încă și alte 
motive dela alți vorbitori. Și eu am primită acea pro
punere. Protestămă dâr în fața lumei civilisate contra a- 
cestui proiectă de lege, pentru că este îndreptată în con
tra nâstră, și intenționâză despoierea națiunei române 
chiar și de acelă dreptă naturală, care este neapărată de 
lipsă pentru esistența ei.

Eu când m’am ridicată ca să vorbescă, nu am 
avută, nici amă intențiune a mai motiva propunerea 
domnului antevorbitoră, ci dorința mea este a face nu
mai ună adausă la acâstă propunere. Pentru aceea vă 
rogă a mă asculta și pe mine, ca să ’m! motiveză acâstă 
propunere de adausă ; și ca să potă face acâsta, aflu de 
lipsă a arăta pe scurtă cele întâmplate și cum au de
cursă lucrurile de la anulă 1848 până acuma, când se 
intenționâză a aduce la valâre de lege acestă proiectă 
fârte asupritoră pentru noi.

Nu voeseă a vă mai aduce aminte cele ce s’au în
tâmplată în acelă fatală ană, dară sunt silit vătjândă cele 
ce se întâmplă și cum decurgă lucrurile adl, a <|ice că 
Ungurii de la anulă 4848 încâce n’au învățată nimică, 
pentru că în dietă nu s’a aflată nici măcară unulă din
tre Maghiari, care să fi disă ună cuvântă pentru noi, 
de și urmările întâmplăriloră de atunci suntă destulă de 
instructive.

FOILETONUL
Martirii Crucii din ambele Dacii.

(Urmare).
Mamele și soțiile nâstre cele bune ne conducă pe 

calea fericirii și a gloriei, âră cele rele ne împingă pe 
calea peirii. Esemplele cele bune facă pe âmenii cei mari! Nu
mai educația ne dă mame bune, soții oneste și cetățeni 
bravi. Educația mamei sale cei virtuâse influința atâtă 
de multă asupra martirului Sava, fâcândă din elă ceea 
ce vădurățî. Așa dară mamele suntă chemate a forma 
omulă, revărsândă în sufletulă castă ală copilului senti
mente de independență și de virtute. Mama formă inima 
marelui Constantină și a altoră bărbați celebri.

Fericite mamele cele pătrunse de sacra loră mi
siune ! Ele producă geniurl estraordinare folositâre patriei 
și omenirii.

Sfântulă li'îneu (245—275 d. Chr.)
Pe timpulă împăratului Aureliană se afla în Mitro

polia din Sirmiu, întemeiată de Sf. Andronică discipululă 
S-tului Pavelă, ună Mitropolită cu numele Irineu, bărbată 
dotată cu mari talente și cu mare învățătură. Acestă 
sfântă Archereu propagă creștinismulă prin tâtă Misia 
și prin tâtă Panonia, elă creștină mulțl cetățeni de ai 
Sirmiuiui, între cari se numără și doi fii ai prefectului 
Probă. Acestă Mitropolită pe lângă alte calități mai 
poseda și o frumseță rară, era însurată și avea doi co

pilași. Este sciulă că pănă a nu usurpâ călugării cate
drele pontificale, cei mai mulțl dintre Mitropoliții și Epis
copii credincioșiloră erau însurațl, precum Spiridonă ală 
Trimitundei, alții pentru meritele și purtarea loră cea 
bună fură luațî chiar dintre mireni. Prefectulă Probă 
avea mare năcază pe Sf. Irineu, decând inițiase pe fii 
săi în religiunea creștină. Când decretă Aureliană să se 
persecuteze creștinii, prefectulă Probă, folosindu-se de 
ocasiune, puse mâna pe Sf. Irineu, tocmai când propaga 
cuvântulă lui Dumnedeu poporului său și îlă aruncă în 
închisore, âră pe fii săi Domițiană și Adriană desmoș- 
tenindu-i, îi alungă din brațele sale paterne. Domițiană 
fiulă celă mai mare se lipi pe lângă Mitropolia Sardiciei 
și îmbrățișă cariera apostolică, făcându-se chiară pa- 
triarcă în Constantinopole, âră Adriană îșl alese cariera 
armeloră și mai pe urmă primi și elă laura martiriloră 
Crucii. După aceea prefectulă scose pe Sfântulă la ju
decată și după ce văiju că tâte încercările suntă deșerte 
îlă supuse la cele mai cumplite munci. Sfântulă prin 
răbdarea sa rușină pe tiranulă persecutară. Intr’una 
din dilele când era supusă la o bătaiă crudă față cu pă
rinții săi, față cu soția și copilașii săi, toți compătimindă 
cu martirulă, părinții biruițî de amorulă paternă și fii 
de durerea tatălui îlă rugară cu toții, ca să se prefacă 
în fața tiranului, că-i face voia, ca cu modulă acesta 
să-și pâtă scăpa ce-lă puțină viâța. Sfântulă le răspunse 

cu o mărinimia demnă de ună adevărată martiră: 
«Acâsta e sortea ce aștâptă pe orice profetă 
sâu apostolă ală verității și celă ce se portă 
în contra principiiloră creștine acela nu e 
demnă de numele de creștină.» Ună ană de (|ile 
a suferită în închisâre munci cumplite și mai pe urmă, 
l’au condamnată la mârte prin următârea sentință: 
,Pe Irineu, care nu s’a supusă ordineloră imperiale, 
îlă condamnămă la mârte cu sabia, âră cadavrulă său 
se va arunca în rîulă Sava.< Carneficele luă pe 
St. Irineu și îlă duse pe podulă Artemidei în ve
derea tuturoră cetățeniloră din Sirmiu; martirulă 
îmbrăcâiidu-se cu vestmântulă preoțescă se rugă în chi
pulă următoră: «Dâmne Isuse Christâse, celă ce te ai 
sacrificată pentru mântuirea lumii, ascultă rugăciunea ser
vului tău, care pentru învățătura ta cea sfântă a fostă 
scosă din biserica cea sinodică a Panoniei și a suferită 
cu plăcere cele mai grele torturi pentru veritatea evan- 
gelică; primesce sufletulă meu, care se râgă bunătății 
tale, ca pe poporulă Sirmiuiui și pe tâte popârăle împre
surate de atâtea ispite să le păzesc! de toți inimicii vă- 
4uț! și nevăduțl, întăresce’i, Dâmne, în sfânta credință, 
că a ta este gloria în secul!. <

După acâsta îndată capulă sfântului fu răte^afă de 
paloșulă carneficelui. (Va urma).

O
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Acesle și multe alte avândă în vedere, națiunea ro
mână în conferința sa dela anulă 1881 a decisă a ob
serva o atitudine pasivă față cu dieta din Pesta. Urma
rea a fostă că s’au ridicată tote foile maghiare în contra 
nâstră îngrămădindu-ne cu încriminări și calumnii pe cari 
diaristica nâstră română pe câtă este ea de modestă a 
sciută cu demnitate și energiă a-le respinge și totodată 
a nutrită simțulă de dreptate și libertate în inimile ne
pătate ale fiiloră națiunei române — pentru aceea credă, 
că voiu întâmpina numai plăcerea D-vostră când vă rogă 
să primiți și adausulă meu la propunerea domnului ante- 
vorbitoră, pe care rogă pe unulă dintre domnii notari 
a-lă ceti.

După evenimentele triste din anulă 1848 — urma 
absolntismulă, o situațiune tristă, ună sistemă greu pen
tru aceste țări, sub care amă suferită cu toții, vinovați 
și nevinovați. dar pe lângă tâte acestea cuteză a 4'ce că 
<u multă mai suportabilă a fostă ca celă de a4h care se 
numesce constituțională; pentru că chiar în acelă sistemă 
guvernată de străini nu ne au atacată celă puțină limba 
și nici pe departe n’au voită a ne pune pedeci în pro
pășire la cultură, ba încă putemă 4'ce, că amă fostă în 
acâsta privință respectați și ajutați, mai multă ca sub 
acâstă constituțiune ungurescă, despre care în tată 4>ua 
și cu tolă ocasiunea se 4*ce că este liberală.

După evenimentele din 1848 a urmată ca actă de 
mare însemnătate patenta din 1854, fără ca Românii să 
fi avută cea mai mică influință asupra întrebării urba- 
riale; care patentă cu deosebire în privința folosinței pă- 
duriloră și a locuriloră de pășune a tăiată adâncă în 
drepturile de avere ale foștiloră iobagi.

A urmată diploma din 20 Oetomvre 1860 și pa
tenta din 26 Februariu 1861, prin care s’au delăturată 
legile de mai înainte și s’a fostă pusă de basa guver
nării acestoră țări principiulă egalei îndreptățiri a tutu
rora naționalitățiloră; pe acâsta basă s’a convocată la 
anulă 1863/4 dieta în Sibiiu pe basa unei ordinațiunl 
electorale, care deși nu a corăspunsă întru tâte referin- 
țeloră de avere, totuși a fostă adoptată din partea Ro- 
mâniloră avândă ei dorința a înlrâ odată în folosința 
drepturiloră constituționali, dela cari au fostă eschișl mai 
înainte cu sute de ani, care dietă condusă de idea egalei 
îndreptățiri a adusă legi, pe cari Maiestatea sa împăralulă 
le-a și sancționată; și totuși fără de a mai reflectă ci
neva la acâsta, s’a conchiemată o altă dietă la anulă 1865 
în Glușiu pe basa unei legi feudale din anulă 1791, care 
avea a deslegâ numai o singură afacere, adecă revisuirea 
uniunei Transilvaniei cu Ungaria, care uniune amâsurată 
rescriptului împărătescă din 1863 nu a avută nici odată 
valâre de lege.

In acesta dietă revisiunea propusă nu s’a făcută, j 
ci s’a declarată de nou uniunea; âr Românii au pro-, distruge mersulă regulală ală serviciiloră publice, 
testată contra acestei procedări. După aceea printr’ună 
rescriptă reg. din 1867 s’a dechiarată, că uniunea are'eri sâu de alaltaerl. 
valâre legală, deși legea respectivă nu s a sancționată, și ia ațCătuirea Censtituțiunii din 1866, în care s’a introdusă din nenorocire, 
în contra ei s’au dată atâtea proteste. | .... . ......... .

In urma acestora s’a denumită la anulă 1867 mi- 1 ....
nisterulă ungurescă. Sub acestă ministeră s’a adusă în, fără întăr4iere o lege specială pentru sterpirea cumu- 
dieta din Pesta și o lege pentru naționalități art. XLIV.lului. 
din anulă 1868. Și ce conține acestă articula de lege, | 
doră drepturile ce ne au dată aceasta lege? Prin acestă 
art. de lege nu ni s’a dată nici ună dreplă, ci ni s’au I 
mai restrînsă încă acelea, cari le amă câștigată și elup- j 
tată. Ce drepturi voesuă Ungurii să ne dea, dovedesce devenită atâtă de veninâsă, încâtă o clasă de âmeni 
de ajunsă pe lângă alte multe și proiectulă de lege' vândă mai multă norocă decâtă minte, formeză astă4i în 
pentru scâle, in contra căruia amă protestată și noi as- statală democratică română o castă aristocrată 
tă4I. Ei voescă a ne lua și aceea ce nu este a loră,1 
adecă scâlele nâstre, care deși noi contribuimă în mare 
parte la vist.eria statului n’au căpătată și nu capătă nici

o

Cumuliilii în „era vecliiă“ și în „era nouă“
(Coresp. part, a «Gaz. Trans.*)

Bucuresci, 18 Marte.
tâmna anului trecută, când cu deschiderea cor- 
legiuilâre, conducătorii stalului română au pro- 
dela înălțimea băncii ministeriale, că prin revi-

cestiuni în speciă. Scusa loră în totdâuna este, «că fiindă 
forte multă ocupați» n’au timpă să discute și cu atâtă 
mai puțină să cităscă și să cugete seriosă.

D’asemenea profesori, onâre escepțiuniloră, se cresce 
apoi tenărulă școlară, care nu vede cu lunile pe dască- 
lulă lui și care la rendulă său nu face nici elă altfelă de
cât dascălulă, de la care în locă de învățătură primesce 
ună biletă de recomandațiune spre a putea pune mâna 
pe o slujbă publică, fără de a posede pregătirea cuvenită. 
Ună biletă de recomandațiune^a avută întotd’auna, și 
în ,era vechia* ca și în «era nouă*, mai multă valbre 
decâtă ori-ce esamenă teoretică și practică de Stată.

Partidele politice în oposițiune fiecare au combătută 
acestă răă, dâr venindă la putere n’au făcută decâtă să’lă 
perpetueze supt cuvântă că «n’avemă 6menî,>

Neapărată, pentru a putea avea omeni, trebue să-i 
crescl și celoră crescuți să le lași posibilitatea de a’și ma
nifesta sciința, onestitatea și hărnicia pe terenulă practică, 
punândă pe fiecare la loculă lui în conformitate cu stu
diile ce a făcută.

A afirma aslătji, că în România «n’avemă âmenic 
apți pentru diferite funcțiuni, nu mai pâte nimeni fără ri- 
siculă de a da în mrâja străiniloră. De 30 de ani în

In
puriloră 
clamată 
siunea constituțiunii dela 1866 societatea română a in
trată într’o «nouă eră* și că aleșii națiunii acum datori 
suntă a se pune pe lucru pentru săvârșirea organisării 
interne, de multă timpă dorită și mai de multă timpă ■ °dce s’a întorsă din străinătate o grămadă de tineri bine 
așteptată. Sesiunea parlamentară însă s’a închisă și le- j pregătiți și totă atâția iesă pe fie-care ană și din facul- 
giuitorii din «era nouă* s’au despărțită lăsândă neatinse tățile din țâră; prin urmare «avemă âmenl,* dar n’avemă 
mai tâte întocmirile legiuitoriloră din «era vechia/

Răulă celă mai mare moștenită dela «era vechiă* 
este, fără îndoială, cumululă funcțiuniloră publice. Acestă 
rău sâmănă ca ou cu ou cu filoxera, care râde rădăcina 
viții, pe când cumululă stârce fără milă măduva țării și unanime, între care s’a votată mai dăună4i

«ună omă* care să scie și să voiăscă să organiseze și 
să întrebuințeze aceste puteri tinere în serviciulă statului 
română.

Dovadă că »avemă âmeni* suntă aplausele aprâpe 
în camera 

deputațiloră proiectulă de lege privitoră la «stârpirea 
Plângerile în contra cumulului nu suntă numai de' cu m u Iul ui *, venită din inițiativa unoră deputațl ani-

Ele și-au ridicată glasulă loră încă mâți de dorința de a îndrepta răulă, și care proiectă,
------------ , astăzi s’află modificată și nevotată în 

*ună articulă ce impunea »părințiloră patriei* a legifera archiva Senatului.

D’atuncI și pănă astăcjl s’au strecurată aprope 20 
de ani, fără ca partidele ce s’au părândită la putere să 
lecuiască acestă rană, care trecândă din tată in fiu, a

J a-

de funcționari (Dienstadel).
Membrii acestei caste, în mânile căreia stau încleș-1 

i
I

I

ună ajutoră, ci suntemă avisatl a-le țină din sudorea tate t6le ramurile vieții publice, precum: instrucțiune, 
nâstră.

Cine este 6re îndreptățită a ne luă aceea ce nu 
ne-a dată? Noi pretindemă, că precum noi nu ne în- 
tindemă la aceea ce nu este ală nostru, așa nici altulă 
să nu cuteze a ne atacă ce este ală nostru. Noi ce e 
ală altuia nu luămă, dar ce e ală nostru încă nu vomă 
lăsă niciodată. Urmările și dacă nu voră fi acele ce se 
așteptă din acestă proiectă de lege, dar de sigură voră fi'lectiviștii său 
că noi vomă rămână îndărăptă în propășirea în cultură; I 
vomă fi împedecațl a vedâ lumina. In articululă de lege 
despre naționalități se 4ice apriată, că regimulă să sa
tisfacă drepteloră pretensiunl ale d.feriteloră naționalități 
conlocuitore în acestă țâră; cu ocasiunea denumirei am- 
ploiațiloră de justițiă și a altoră oficianți, dar mai vârtosă 
la denumirea comițiloră supremi să caute a satisface, a 
îndestuli tâte naționalitățile; a denumi amploiați supe
riori, precum președinți la tribunale, Comiți supremi din 
acea naționalitate, care formâză majoritatea în ună ți
nută. Mai departe se 4ice, că ne putemă folosi de limba 
nâstră în vorbă și scrisâre 18 judecătorii, la oficiele ad
ministrative, și la tâte oficiele de stată!

Acumă vă întrebă Domniloră, câți funcționari avemă 
noi la judecătorii, câți la administrațiune? Corăspunde 
âre numărulă acelora populațiunei române de 3 milione ? 
Și câți comiți supremi români sunt a4l? Răspunsă că 
nici unulă 1 La care oficiu de stată ne putemă noi folosi 
de limba nâstră? La nici ună oficiu; ba ce e mai multă 
se iau protocâle (procese-verbale) la judecătoriă și la ofi
ciele administrative într’o limbă, pe care âmenii nu o 
pricepă, din care causă prea adeseori se nască din ast
felă de abnormitat.e pagube mari, pentru aceea pentru că 
regimulă denumesce numai funcționari de naționalitate 
maghiară, punândă mai multă fondă pe limba ungurâscă 
decâtă pe aceea ca funcționarulă să cunâscă limba po
porului.

Gând v’am enumărată acestea frațiloră, nu am 
voită altceva, decâtă să vă dovedescă, că articululă des
pre îndreptățirea naționalitățiloră, deși este sancționată de 
Majestatea Sa, totuși nu se observă; și âre ce în- 
semnâză acâsta, că regimulă nu respectâză nu ține legile 
sancționate? Cum mai putemă avâ noi încredere în
tr’ună regimă, care aplică asupra nâstră numai greutățile 
impuse prin legi, dar nu și ceea ce este în favârea nâstră ?

In urma eschiderii din oficii suntemă eschișl și 
din representanța țării și a municipiiloră. Legea electo
rală într’ atâta e de meșteșugită și nefavoritâre pentru 
noi, încâtă după împărțirea nedrâptă a cercuriloră elec
torale 3000 de Unguri alegă ună deputată, pe când Ro
mânii 40—50 mii de suflete de abia potă alege ună 
deputată.

Tâte astea ne dau destulă dovadă, că regimulă nu 
este sinceră față cu națiunea nâstră, ba putemă 4ice> c& 
ne asupresce, din care causă încrederea nâstră scade din 
4i in 4>-

Așa, deși la aparință legile se vădă drepte și libe
rale, în faptă însă nouă ni se înLâmplă cele mai mari 
nedreptăți.

justițiă, finance, lucrări publice, administrațiune și chiar 
! și întreprinderi particulare, avândă pretutindenea câte o 
|funcțiune scumpă plătită, a primită numirea de colec- 
i t i v i ș 11 și colectivitate, seu Cumulă și Cumu- 

1 ar (|i.
E fârte multă greșită afirmațiunea unora, că co- 

cu mu largii s’ară compune numai 
din partisanii guvernului. Intre ei se găsescă âmeni, cari 
au servită t6t.e guvernele și-au făcută pe rândă parte din 
tote partidele și de aceea distinsulă bărbată de stată d. 
Cogălniceanu pră nimerită a botezată acâstă clasă cu 
numele de «zestre guvernamentale/

Acești funcționari devenițl aristocrațl, prin mul
tele retribuțium ce le storcă din bugetă, ocupă în același 
timpă mai multe funcțiuni publice în diferite ramure, 
trăiescă boeresce fără a munci mai multă de 3—4 ore 
pe (fi! căci alârgă tată (jiua într’o trăsură elegantă 
dintr’o cancelaria într’alta, pentru a iscăli hârtiile redac
tate de subalterni, cari asemenea nu prea posedă multe 
cunoscințe și în multe cașuri nu au pregătirile cerute 
pentru funcțiunea ce ocupă.

Nu voimă să atingemă susceptibilitatea nimănui, 
dâr decă voimă să grăimă adevărulă, ținuți suntemă să 
înfățișămă starea de lucruri astfelă după cum ea ni se 
presintă în realitate înaintea ochiloră.

Suntă persâne, care au câte 3—8 funcțiuni, dintre 
care celă mai mică salară e de câte 400 lei pe lună și 
retribuțiunea totală lunară se urcă dela 1000 pănă la 
6000—8000 lei, pe când altele pâte și mai capabile și 
mai instruite, posedândă cunoscințe teoretice și 
într’ună său într’altă ramură, nu potă să obție 
țiune nici măcară cu 150 lei pe lună.

Cei mai mulți dintre colectiviști său
1 a r 41 facă în același timpă prelegeri ca profesori la câte 
2—3 catedre de diferite specialități, esercită profesiunea 
de ingineră, pledâză la tribunale ca advocați ai statului 
și totdeodată facă și pe advocatulă particulară, e depu
tată, primară seu membru într’ună consiliu de adminis
trațiune la ârecare banca, institută de credită său so
cietate de asigurare și mai pe susă de t6te, tolă în acelă 
timpă eși directoră său redactoră la vre-ună 4>ară 
politică, în care susține său combate guvernulă și a- 
râtă în culorile cele mai pesimiste miseria socială, fiind
că toți ară alergă numai la funcțiuni și nimenea n’ar vrea 
să muncâscă.

Acești indivi4l, de regulă suntă autodidacțl, enci- 
clopediști universali, vorbăreți în tale și de tote în 
genere, dâr nici odată nu stau de vorbă asupra unei

practice 
o func-

cu m li

o

ULTIME SOIRI.
Conflietulă anglo-rusu.

„Times“ publică din Gulran următbrea te
legramă dela 3 Aprilie : Rușii au atacată la 30 
Martie, sub pretextă ca aateposturile afgane ’și- 
ară fi, schimbată posițiunea loră, pe Afgani în 
Pedjeh și ’i alungară din acestă jorașă. Afganii 
s’au bătută cu înverșunare, dbr din causa tim
pului ploiosă puscile nu le luau focă. Două com
panii apărară posițiunea pănă la celă din urmă 
omă. Afganii s’au retrasă în complectă ordine la 
Mernehok, fără a fi urmăriți. Sarachii au stată 
neutri, dbr au devastată tabăra afgană. Perderile 
Rușiloră se (Jice că suntă considerabile. Oficerii 
englesl au fostă de față la luptă, pănă ce s’au 
rdtrasă Afganii, și apoi s’au întorsă și ei în ta
băra lui Lumsden.

Guvernulfi englesă. a primită dela Lumsden 
o telegramă, în urma căreia s’a întrunită con- 
siliulă de miniștri. Telegrama anunță, că Pend- 
jehulă a fostă atacată de ună mare despărțămetă 
de trupe rusesci. Se crede, că Lumsden apără 
defileulu Robat, ca să- nu trăcă Rușii spre Herat. 
Telegrama e întreruptă tocmai într’ună locă im
portantă, ceea ce face a se presupune, că legă
tura telegrafică încă e întreruptă.

Anglia a întrată în tracfărî cu Turcia, ca 
să rămână neutră în cașulă unui răsboiu anfflo- o 
rusă. De asemenea Anglia negoțiază și cu alte 
puteri în privința brecăroră garanții, că în casă 
de răsboiu nu se voră face schimbări teritoriale 
violente în peninsula balcanică.

In Londra se vorbesce, că la Bosforă se va 
trimite o flotă, ăr 75,000 de bmeni din India la 
Herată, debrece ataculă Rușiloră a creată ună 
casus belii.

In Alexandria din Egiptu s’a împrăștiate 
sgomotulu, că lordulu Wolssley se va întbrce la 
Londra, ca sb ia comanda unui corpu. de armată 
ce se aoncentrăză în contra Rusiei.

Prin Filipopole s’a lățită faima, că în (|iua 
Sf. George va isbucni în Macedonia o re-de

voltă generală, care va fi ajutată de cete de vo
luntari, ce se orrganisbză în afară ca să năvă- 
lbscă în provinciă.

Editoră: Iacobti Mureșianu. 
Redactară responsabilă: l)r. .Aurei Mureșiaiu



Nr. 72. GAZETA TRANSILVANIEI

Oursulft Ia bursa de Viena
din 10 Aprilie st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/0 . . . 95.60
Rentă de hârtiă 5% . . 90.45 
împrumutul^ căiloră ferate 

ungare........................ 147. —
Amortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97.25

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... —. -

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 105.75

Bonuri rurale ungare . . 101;75
Bonuri cu cl. de sortare ICI.75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miști...............................101.—
Bonuri cu cl. de sortarelOl.— 
Bonuri rurale transilvane 100.90

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

vină ung.............................97.—
Imprumutuld cu premiu 

ung.................................. 118 —
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 117.25
Renta de hărtiă austriacă 81.45
Renta de arg. austr. . . 81.60
Renta de aurii austr. . , 105 85
Losurile din 1860 . . . 138 80
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  856 —
Act. băncel de credită ung. 286.75
Act. băncel de credită austr. 283.30 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.84
Napoleon-d’orI................ 9.89‘/a
Mărci 100 împ. germ. . . 61.25 
Londra 10 Livres sterlinge 125.45

Bursa <le Biicnrescl.
Cota oficială dela 28 Martie st. v. 1885

Cump. vând.
Renta română (5%). . . . 89 —
Renta rom. amort. (5°/0) . . 93Va —

> convert. (6%) . . 841/4 —•
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 30 —
Credit. fonc. rural (7°/0) . . 99s/a —

> „ (5°/o) • • 84 —
> > urban (7%) . . 96Va —
> > » (6%) • • 90x/s —
> 1 > (5%) . . 81l/a —

Banca națională a României 1185 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 318 —

« > > Națională . . 230 —
Aură 13.8/<°/o —
Bancnote austriace contra aură

1885.

Cursulu pieței Brașovu

din 11 Aprilie st. D. 1885.

Bancnote românescl . . . Cump. 8.66 Vând. 8.69
Argint românesc................. > 8 60 8.65
Napoleon-d’orI..................... » 9.84 » 9.86
Lire turcescl......................... > 11.06 > 11.08
Imperiali............................. > 10.04 10.06
Galbeni................................. » 5.70 » 5.76
Scrisurile fonc. »Albina» > 100.50 > 101.-
Ruble RusescI..................... > 123.i/a » 125.—
Discontulă » . . 7--10 °/0 pe ană.

Effir- Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei “ se potii cumpdra în tutunge
ria lui I. Gross.
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10 procente f

gata
argintă, pendule, ceasor-

mai eftinu!
seu cu bani

vendă ceasornice remontoir de aură și de _ 
nice pentru salonă, odăi și cu musică, cântândă dela 1 până la 10 
piese, inele de aură și de brilantă, lanțuri de ceasă, medaliâne, cruci, 

brățări și garnituri, și adică cu plata în rate lunare.
Marfa se va trimite îndată fiecărui comandatoră, după tri

miterea primei rate. Venilare sub garanțiă. Tarife de prețuri ilus
trate, în cari se cuprindă și mărimile rateloră, dimpreună cu mos
trele pentru alegere, se trimită îndată franco, după trimiterea de 
20 cr. în mărci poștale sâu bani gata. Singurulă locă de vânzare 
de platce cu numeri, barl luminâză clară ndptea, patentate.

Tolă felulă de reparaturi, oroldge și juvaeruri se efeptueză 
eftină și promptă. Numai la producătorulă. — Adresa:

«Uacol» ITuchs, Uhren- und Goldwaaren Fabricant 
(Firma înregistrată la tribnnalulă de comerciu.)

WIEN I, Schulerstrasse Nr. 1 (Rotschild - Palais.)

Minunea industriei.
Numai fi. 3.75

costă Ia mine de acjl încolo o escelenlă, regulată și de sine luininătore.

Pendulă cu bătaie
bate tirele întregi și jnmetățile de 6re, cu 2 punți bronțațl,

în pervasurl pompăse, celă mai fină lustruite imitațiă de lemnă de nucă eibucită, 
cu tablă arătătore prea frumosă, care este împreunată cu massă de luminată 
brevetată și luminăză ndptea de sine, așa că se pdte îndată vedâ la câte 

ciasurl e făr’ de a mai aprinde luminarea. Pentru puterea de luminată 
garautezA pe IO ani în aerisii

tocmai precum garanteză pentru buna âmblare a ciasului. Eu sunt uniculă in- 
ventatoră ală acestoră ciasornice și le vendă numai de aceea așa de eftină, 
pentru-că am vre-o 1300 bucăți în deposită și am lipsă de bani gata. Ceasor
nicele aceste au costată înainte cu 3 luni încă întreită decum costă a<JT. Fie
care ciasornică e provăcjută cu patentă. Pachetarea se face în lădi. Ceasor
nicele comandate se espedeză de 3 ori pe (ji prin rembursă sâu plătindă în
ainte. A se comanda la

T. H. Rabinovics
pezid-nelortl lnixiinâtdrs

WIEN, Leopoldstadt, Schiffamtsgasse Nr. 20.

MersulU trenuriloru
pe linia I*re<leală-Budapesta și pe linia Teiușii-Aradil-Biidapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung

Predealii-Budapesta Budapesta— P redealfi Teiușft-Aradîî-Budapesta Budapesta- Aratlft-Teiușft

BucurescI
Predealu
TimișO

Brașovfi

Feldiora
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodtt
Hașfaleu
Sighișdra 
Elisabetopole
Mediașă 
Copsa nucă 
Micăsasa
Blașiu 
Crăciuneltt
Teiușfi
Aiudiî
Vințulă de susfl 
Uiâra
Cucerdea 
Ghirisă
Apahida

Clnșiu

Nedeșdu 
Ghirbflu
Aghiriști 
Stana
Huiedintl 
Ciucia 
Bucia
Bratca 
R6v
Mezâ-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vârad-Velințe

brad ia-ni are

P. Ladăny
Szolnok
Buda-peata

Viena

(
(

( 
(

Trenă 
accelerat

Trenă 
de 

persdne
Trenă 

omnlbus

7.15
1.09 — —
1.33 — —
2.06 — —
2.16 6.30 6.46
2.44 7.09 6.28
3.03 7.41 7.07
3.18 8.09 7.42
3.51 8.53 8.51
4.51 10.18 10.52
5.11 10.55 11.56
5.39 11.36 12.43
6.00 12.11 1.23
6.29 12.35 2.07
— 12.54 2.27
7.02 1.29 3.06
— 1.45 3.22
7.38 2.26 4.15
7.55 2.48 4.44
— 3.12 5.10
— 3.19 5.19

8.24 3.36 5.47
8.48 4.10 6.38
— 5.39 8.51

10.08 559 9.18
10.18 6.28 8.00

— 6.54 8.34
— 7.10 8.59
— 7.25 9.35
— 7.49 10.16

11.33 8.11 11.04
12.06 8.52 12.17

— 9.11 12.47
— 9.29 1.21

12.25 9.52 2.05
1.11 10.27 3.08
— 10.46 3.39
— 10.56 3.55
1.49 11.04 4.06
1.54 11.14 7.30
3.14 1.47 11.05
5.10 4.40 2.37
7.30 7.44 6.40

2.00 6.20 2.00

Trenă 
de 

persdne

9.50
10.15
10.50

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny 
Oradea mare j 

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Giucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu 

Clnșin

Apahida 
Gliiriș 
Cncerdea 
Uiâra 
Vințulti de 
Aiudti
Teiuștt 
CrăciunelQ 
Blașfl 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediaștt 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

(
(

susfl

Brașovă

Timișd
Predealu

BucurescI

Nota: Orele de nâpte suntfi cele dintre liniile grdse.

Trenă 
de 

persdne

Trenu 
omnlbus

Trenă 
accelerat

Trenă 
omnlbus

Trenă de 
persdne

Trenă 
omnlbus

Trenă 
omnlbus

Trenă de 
persdne

Trenă 
omnibtu

8.25
8.00

11.24
2.01
4.11
4.21
4.29
4.40
5.02
5.46
6.09
6.28
6.52
7.32
7.51
8.12
8.24
8.38
8.57
9.23
9.50

11.15
12.04
12.12
12.19
12.45

1.15
1.44
2.00
2.34
2.52
3.27
4.01
4.50
5.08
6.47
7.36
8.09
8.41
9.20

8.35
6.55

10.55
2.04
5.13
9.37
9.45
9.59

10.28
11.41
12.15
12.48

1.48
3.21
3.54
4.34
4.52
5.11
5.40
6.00
6.29
8.14
9.49
9.58

10.07
10.42
11.32
12.03
12.24
12.43

1.22
2.24
3.06
4.17
4.51
7.07
8.10
8.46
9.20

10.15
6.00
6.57
7.32

3.30
9.45

12.18
1.59
3.20
3.25

8.00
2.47
6.36

10.09

Tipografia ALEXI, Brașovă.

3.56
4.31

5.28
6.01

7.08
7.18

8.29
8.53

9.17
9.40

10.12

10.45
11.07
11.29
12.15
12.30

1.32
2.04
2.24
2.44
3.15
3.25
4.03
4.28
10.25

TeiușA
Alba-lulia
Vințulă de 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Braniclca
Ilia
Gurasada
Zam
Soborșin
Bărzova
Conopă 
Radna-Lipova 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovață
ArmlA

josă

Szolnok
Budapesta
Viena

(
(

2.39
3.40
4.04
4.35
5.02
5.44
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

7.44
6.20

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
6.38
6.56
7.15
7.48
8.05
8.45
2.10
6.40

AradA-Timișdra

AradA
Aradulă nou 
Nâmeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
TimișAra

Trenii 
omnlbus

Trenu de
persdne

8.20
9.10

8.24
8.41
9.01
9.30
9.45
6.10
7.27

Viena
Budapest a
Szolnok

AradA
Glogovață
Gyorok 
Paulișă 
Radna-Lipova 
Conopă
Bârzova 
Soborșin 
Zam
Gurasada
Ilia
Braniclca
Deva
Simeria (Piski)
Orăștiă
Șibolă
Vințulă de josă
Alba-Iulia
TeiușA

(

8.25
8.00

11.14
3.35
4.00
4.16
4.47
5.02
5.25
5.57
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

8.35
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
6.15

7.00

Simeria (Piski) Petroșeui

Trenă 
omnlbus

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

Tiinișdra-Aradiî

TimișAra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nâmeth-Sâgh 
Aradulă nou
Aradft

Trenă de 
peradne

Trenă 
omnlbus

Simeria
Streiu 
Hațegă
Pui
Crivadia 
Banița
P etroșeni

3.08
3.45
4.33
5.19
6.05

6.43
7.00

Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă 
omnlbus

12.25
1.16
1.34
2.04
2.25
2.54
3.10

5.00
5.56
6.16

6.50
7.11
7.44
8.00

Petroșeiii
Banița
Crivadia
Pui
Hațegă
Streiu

Simeria

8.56
9.37

10.09
10.48
11.26
12.06
12.37


