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„ Gazeta Transilvaniei.**
Cu I Aprilie st. v. 1885 se începe mift nou 

abonamente, la care învitămu pe onorații amici și 
sprijinitori ai foiei nostre.

Prețulă abonamentului:

Pentru Anstro-Ungaria:
pe trei luni 3 fl. 
„ ș6se „ 6 „
„ unu anu 12 „

Pentrn România și străinătate:
pe trei luni 9 franci 1 în aurii său în liâr- 
„ ș6se „ 18 „ ; tiă cu adausnlu a-
„ unu anu 36 „ J giului.
Ragămu pe domnii abonențl, ca sS binevoiască 

a-șl reînoi de cu vreme abonamentulu, ca să nu se 
întrerupă espedițiunea (Rarului.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei “

Brașovâ, 28 Martie (9 Aprilie) 1885.
O săptămână de Franța a fostă fără

ministeriu și abia în 7 Aprilie 4iaru^ oficialu 
a putută să publice lista noului cabinetă Brisson. 
Greutatea, cu care s’a compusu acestă cabinetu, 
este cea mai viuă dovadă pentru aceea, că ac
tuala organisațiă republicană a Franciei are a se 
lupta încă cu multe neajunsuri, și că neînțelege
rile dintre diferitele partide și fracțiuni suntă încă 
mari.

Crisa ministerială, provocată de maioritatea 
camerei cu mare ușurință în nisce momente de 
îucurcăturl esteriâre pentru țâră, era p’aci p’aci 
să creeze dificultăți și în lăîntrulă Franciei, dâcă 
n’ar fi succesă în cele din urmă președintelui 
camerei Eugăne Henri Brisson de a formă unu 
ministeră de coalițiune din membrii uniunei re
publicane, a uniunei democratice și a stângei ra
dicale, rămâindă afară din combinațiune numai 
monarchiștii și intransigenții.

In noulă ministeriu a întratu ca ministru 
de esterne Freycinet, cunoscută de pe timpulă 
când a fostă ministru-președinte, după retragerea 
ministerului Gambetta. Se asigură, că Freycinet 
a fostă chiămată în ministeră mai multă din 
respectă cătră relațiunile cu Germania și că nu
mirea lui ar fi făcută cea mai bună impresiune 
în Berlină.

Acâsta e de crezută, după antecedentele a- 
cestui omă de stată, care s’a- arătată la 1882 
destulă de prevenitoră față cu puterniculă can- 
celară germană.

Nu totă așa de bună impresiune va fi fă
cută în Berlină numirea lui Allain Targâ ca mi
nistru de interne și mai alesă a generalului Cam- 
penon ca ministru de răsboiu, fiindcă aceștia pre
cum și șefulă cabinetului sunt Gambetiști pro
nunțați, cari suntă pentru o acțiune concentrică 
a republicaniloră în favorulă înălțărei prestigiului 
Franciei și a apărărei intereseloră ei față cu Ger
mania, care le amenință.

Presa republicană din Paris, afară de cea 
estremă se pronunță în modă fârte favorabilă în 
privința noului ministeră. Estremii republicani 
observă tăcere, âr monarchiștii și clericalii se de
clară nemulțămițl.

Declarațiunea, ce a cetit’o Brisson în ședința 
de Marți a camerei spune, că noulă cabinetă ’șl-a 
pusă ca țintă împăcarea și concordia înăuntru, ăr 
în afară o politică decisă față cu China, și în 
tâte celelalte cestiuni europene o politică atentă

și precaută. Ea mai accentuâză concentrarea liberă 
și naturală a puteriloră republicane înăuntru, con
solidarea republicei pe basa unirei republicaniloră 
și în specială cu privire la nouăle alegeri ce se 
voră face în tâmna acesta pentru parlamentă, pro
mite că ministeriulă va stărui, ca aceste ale
geri să fie libere, leale și sincere.

Maioritatea camerei a documentată mulțu
mirea ei cu noulă cabinetă prin aceea, că a vo
tată imediată creditulă de 150 miliâne, ce l’a 
cerută elă pentru Tonkii.g. Votarea acâsta s’a 
făcută sub impresiunea favorabilă, ce a produs’o 
depeșa lui Patenâtre, trămisulă Franciei în China, 
care dice, că preliminariele păcii cu China au 
fostă ratificate.

S’a mai constatată în urmă, că scirile sosite 
din Tonching au fostă prea esagcrate și că de- 
sastrulă trupeloră francese n’a fostă așa de mare, 
cum s’a crezută.

Ministrulă de răsboiu Campenon a fostă din 
capulă locului în contra espedițiunei din Ton
ching și de aceea se speră, că sub conducerea 
lui tractările de pace cu China voră avă ună 
mai bună succesă.

S’ar pără că noulă cabinetă francesă voiesce 
a înaugurâ o politică mai puțină dependentă de 
influința Germaniei. 6re îi va succede acăsta? 
Reuși-va Brisson de a stabili o unitate de acțiune 
între partidele republicane, ori că se va împlini 
prezicerea acelora, cari s’au esprimată, că Fran- 
cia, în împrejurările actuale, nu-și păte reînălța, 
prestigiulă său decâtă numai devenindă său re
publică roșiă, său monarchiă?

------o—

Cuvinte și fapte.
II.

„Preste totă nu suntă drepte drumurile, pe 
cari âmblă aceste reuniuni și apărătorii loră, nu 
oneste armele, ce ele și ei le avântă în luptă. 
Tocmai acăstă metodă, care voesce să fie fină și 
totuși lasă să ăsă așa de tare la ivălă aceea ce 
voesce să ascundă, lucrăză ca ună venină coro
sivă, ce se târnă cu picătura în inimile agitate 
ale locuitoriloră nemaghiari ai acestei țări. Este 
unu cuvântă de totă adevărată, ce dovedesce pă- 
truncjime în psichologia etnologică, când ^ice con
tele Ștefană Szechenyi, că nu volnicia însăși, ci 
„duplicitatea", ,Jățăria“, „tartudada", „revoltă", 
„îngrețoșază", „înverșunăză" pe âmeni. Așa de 
echivocă este metoda, cu care se introducă așa 
numitele „reuniuni de cultură maghiară" aici și 
acolo. Acolo, unde terenulă pare favorabilă pentru 
aceste reuniuni, ele suntă înfățișate ca ună mij- 
locă de enormă importanță, ună mijlocă, care e 
aptă a salva maghiarismulă și patria. Acolo se 
enunță negenatu și tendința de maghiarisare. 
Astfelă a recomandată d-lă Iosifu de Bano, 
vice-președintele de mai nainte ală parlamen
tului și întemeiătorulă reuniunii de maghiari
sare din Șaroșă, în adunarea comitatului Șaro- 
sului din 25 Octomvre 1881 întemeiarea re- 
uniuniloră de maghiarisare ca ună mijlocă 
făcătoră de minuni pentru maghiarisare; elă 
dise între altele: „Când vedemă pericolele gră- 
mădindu-se potopă din năuntru și din afară, a- 
tuncl ne aflămă în fața întrebării fârte seriâse: 
âre de suntă suficiente mijlâcele acelea manuate 
cu puțină energiă, ce le oferă politica nâstră ? 
Ele nu-să suficiente, pentru că noi nu putemă 
scf, până când dispunemă de ele; ele suntă ne
suficiente și pentru că,— dâcă în urma unei pre
siuni provenitâre din tâte părțile Magliiarulă nu

va dovedi o anumită putere espansivă de viață și nu 
va fi în stare a-șl întinde nămulă său celă puțină 
până la periferia geografică a Ungariei — s’ar 
putâ calcula aproximativă chiar și timpulă, când 
se va stînge celă din urmă maghiarismă în vre- 
ună ținută ală Dunării de mijlocă sâu între 
munții Transilvaniei." Aici suntă privite și re
comandate reuniunile de maghiarisare ca ună mij
locă de a preface t.6tă viața nemaghiară dintre 
periferia geografică a Ungariei în viață maghiară, 
căci ,,a întinde nâmulă maghiară celă puțină până la 
periferia geografică a Ungariei1 ‘ nu va să alta 
decâtă a maghiarisâ pe toți cetățenii ncmaghiarl dintre 
periferia geografică a Ungariei. Cu totulă altfelă însă 
sună melodia, și cu totulă pe alte cârde se trage 
cu arculă, îndată ce reuniunile de maghiarisare 
întâmpină resistință undeva în espedițiunea loră 
agresivă. Atunci trebue să ăsă pe scenă toțicon- 
siliarii mijlocitori, pentru ca să potolâscă neîn
crederea ; atunci aceste reuniuni sunt înfățișate 
ca ună ce de totă nevătămătoră, atunci cu in- 
dignațiune patetică se respinge învinuirea, suspi- 
ționarea, ca și cum aceste reuniuni n’ară voi să 
smulgă naționalitățiloru nemaghiare nici-ună firă 
de pără din capă, și conducătorii acestoră reu
niuni voescă a arăta cu multă delicateță acestora 
numai o binefacere, vrândă a înavuți și pe celă 
mai săracă (Șuleru cu cunoscința unei a doua 
limbi. Decă aceste sunete de sirene nu facă im
presiunea dorită, atunci se prefacă domnii Ma
ghiari supărați, mâhniți rău, revoltați și strigă 
asupra persecuțiunei și urei brutale."

„Cârda acâsta din urmă se atinge acuma de 
colegii noștri maghiari în duetulă loră. Tonurile 
cele false, ce le scotă ei din instrumentulă loră, 
numai câtă producă disarmoniă; ele nu. mai a- 
măgescă. Vorbele, sune ele câtă de promițătoră 
sâu amenințătoră, și-au perdută tâtă însemnătătea 
pentru o mare parte din cetățenii acestei țări. Pen
tru' ei esistă numai o limbă, limba faptelor îi. Co
legii noștri maghiari voră înțelege, de și nu voră 
mărturisi, că și-au stricată pretențiunea de a deștepta 
credință în consonanța vorbeloră loră cu faptele. Noi 
nu ne îndoimă de locă, că pentru esemplu președin
tele dietei din Clușiu, baronulă Francisc Kămemy, n’a 
fostă pe deplină sinceră, când asigură pe Sași în 
cuvântarea sa de încheiere din 9 Decemvre 1866 : 
că „municipiulu loră rămâne neatinsă și la unire 
prin aceea, că dreptulă loră este sprijinită de în- 
trega Ungaria, că strălucita epocă a istoriei loră 
se va reînof sub regii ungari." Astea au fostă 
vorbe. Cassarea constituțiunii municipale săsescl 
în anulă 1876 asta a fostă faptă. Noi ne îndo
imă totă atâta de puțină, că Augustă Trefort a 
fostă sinceră, când a ijisu la 22 Maiu 1861 : 
„Sârbii, Românii, Germanii, Slavii și Rutenii 
potă întrebuința în scâle limba, ce ei o voiescă. 
Eu dorescă, ca desvoltarea internă a popâre- 
loră să fiă ținută în onâre ca religiunea, în care 
statulă n’are dreptă a se amesteca." Astea au 
fostă vorbe. Articululă de lege XVIII, creată sub 
ministrulă culteloră și instrucțiunii publice Au
gustă Trefort în anulă 1879, relativă la instrucți
unea obligătâre a limbei maghiare în scolele po
porale nemaghiare și legea scâleloră medii (art. 
de lege XXX din 1883) — astea suntă fapte.

„Din enunțările făcute prin multe vorbe ale 
foiloră maghiare noi — chiar și dâcă nu ne-ar 
arăta acâsta cassarea conclusului comitatului 
Bistrița-Năsăudă de cătră ministrulă Tisza — 
putemă scâte numai acea convingere, că ele vo
escă a impune cu ori ce preță reuniunile de 
cultură maghiară și specială pe cea din Transil
vania naționalitățiloră nemaghiare — chiar pen
tru prețulă adevărului și ală păcii popâreloră. 
Asta încă este faptă.

----- o------
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*) Vecii «Gazeta* Nr. 76, 79 și 116 din 1883.

ii.
Motivele de recursă ale lui Ioană Pa piu, proto- 

presbiterulă gr. or. ală tractului Devei, în afacerea pe
nală a lui Avramă Tincu și a sa, adresate judecătoriei de 
cercă din Deva ca judecătoriă învestigătore contra de- 
cisiunei cu data 17 Maiu 1883.

In causa pentru delictă de agitare, care a pricinuită 
cercetarea prealabilă contra Drlui Avramă Tincu ca 
făptuitoră, și în contra mea ca participantă, amă onore 
d’a înaintâ decisiunei cu data 14 Maiu 1883 Nr. 1338/83, 
ce mi s’a publicată la 24 Maiu 1883, spre susținerea re
cursului ce am insinuată în contra ei următdrele:

Motive.
Susă atinsa decisiune dispune d’a se ordonă în 

contra mea cercetare specială, ca în contra unui parti
cipantă la delictulă de agitare, și anume pentru taptulă 
punibilă normală și cualificată în §-lă 172 ală codului 
penală.

Numai puține am să observă, și de locă voiu intra 
în materia; aci prima dată potă să dau expresiune li
beră marei mele măriri cum s’a intentată acâstă cerce- 
tsre, căci în urma adunărei ce s’a ținută aici la 10 Mar
tie 1883 câte-va dile n’audiamă deeâtă expresiunî, că 
adunarea memorată a conservată și dovedită o seriositate 
și ordine esemplară, și abstrăgendă dela părerile politice 
adversare celoră exprimate în aceea adunare, nimeni n’a 
fostă și n’a putută fi bănuită, că ar fi fostă afară de 
lege. Mare mi-a fostă mirarea deci în urma manifes- 
tărei unei asemenea ținute, recunoscută chiar și de cătră 
procurorulă reg. privatim înaintea mai multora, când 
am aurită, că totă acelă procuroră reg. a făcută de
nunțare criminală spre cercetarea faptului, ca perturba- 
țiune său agitare, basată pe unele referate comunicate 
Qiareloră maghiare în modă eronată său in adinsă de
naturată, după cum este datina sinistră a unoră cores
pondent! din provinciă; și mirarea generală a fostă cu 
atâtă mai mare, că procurorulă reg. care a fostă și elă 
de față la aceea adunare, a basată denunțarea sa nu 
pe cunoscințele și intuițiunile sale proprii, esperiate, vă- 
dute și aurite de însuși D-sa, ci pe palavre și informări 
greșite publicate în diare, sub masca de anonimitate. 
Din aceste împregiurărl nu voeseă să deducă altceva, 
deeâtă că în mare rătăcire este indusă justiția și jude- 
cătorulă, dândă urmare și ascultare la asemeni denun
țări, și conturbându prin acăsta spiritulă publică și paci- 
nica comportare a cetățeniioră patriei.

Dar se vedemă, ce este propriemente faptulă obiec
tivă denunțată, ca basată în §-lă 172 cod. pen.?

Acestă §-ă determină categorică și espresă, că: 
«oricine adresâză și propagă nesupunere, în modulă in
dicată în §-Iă 171, adecă prin cuvântă sen scriere, în 
contra legei seu ordonanțeloră jurisdicțiunale ema
nate în cerculă loră de activitate, seu în contra manda- 
teloră și resoluțiuniloră loră, se pedepsesce cu închisore 
de durata pâuă la doi ani, și amendă până la 1000 fl. 
v. a. etc. ele.*  Așadară ar fi fostă de datoria denunțărei 
să arate și constate, în contra cărei legi anume său 
ordonanțe' am greșită, și la care anume lege său ordo
nanță am provocată adunarea să nu se supună? Dar 
acăsta obiectivitate nu nurnai că e lipsită de or! ce con
statare, ci nu este măcar nici afirmată, nici chiar de 
pre zelosa denunțare basată în ventosele unei 4>ai’istice, 
ce publică sub anonimități calomnii pamfletare; constată 
deci că nu este nici afirmată, cu alâtă mai puțină con
statată vre-o faptă, care după lege constitue delictă de

agitare, — și lipsindă vre-ună obiectă legalii seu nelegalti | nilorii de pe Tocile, 3. ceata curcanilor!! de pe Costă și 
de cercetare, este fără îndoiâlă și nerațională, și fisica- 4. ceata juniloră albi. Ca-J j-—" — * c-
mente imposibilă, d’a se urmări o cercetare specială 
contra unui făptuitorii, pentru care nu esistă faptă de 
urmărire, —- pentru care motivă deci ceră ca să se sis-
teze tdtă procedarea, ca inutilă, nerațională și nespriji
nită de forța și îndreptățirea legei.

Dar dâcă ar fi fostă chiar ceea ce nu este, — și 
atunci cercetarea prealabilă mie nu-mi păte află nici cea 
mai mică umbră de învinuire, pentru că după cum am 
pricepută, spre a constata ore-care faptă ce ar sămenâ 
a se reduce la vre o neregularitate, s’au ascultată mar
tori numai de aceia, cari sâu nu sciu nimica, său forte 
puțină românesce, ceea ce credă că nici ei nu voră negă,
— âră ca să constate cineva o intențiune seu direcțiune, 
ce dă ună vorbitoră înfr’o adunare cercetată de mai bine 
de 2000 omeni, trebue să-i fie perfectă cunoscută idio- 
mulă și limba, în carea oratorulă pledâză, și trebue să 
pricăpă cu atătă mai bine și idiotismele limbei, de cari 
trebue să ne servimă în asemene adunări, — dar cari 
cunoscințe absolută le cctntesteză martoriloră ascultați;
— să admită însă și acăsta incapabilitate de capabilă, 
nici atunci nici aceje fasiuni de martori nu constată în 
contra mea nici măcară din depărtare presemnele sâu 
circumscrierile unei provocări la nesupunere legei; — 
județulă incuisitoră pune gravă pondă asupra -acelei es- 
presiuni a mea, că așă fi tjisă: «cele audite aici, bine 
să le țineți minte și să le spuneți și altora!*

Etă aci dovada cea mai lămurită, că cei cătră cari 
am adresată aste cuvinte, m’au pricepută, le-au ur
mată și le-au împărtășită și altora, și efectulă loră a 
fostă și este îngrijirea seriosă față cu cele ce s’au disă, 
der n’au avută nici ună efectă socotită de turbulență, 
ci cei nechiemațl nu m’au pricepută, dovâdă cercetarea 
de față. Să admită, și admită cu plăcere, că m’așă fi 
servită de expresiunea mai susă citată, — mă felicită 
chiar că am avută acea precauțiune, adresândă adu
nărei acele cuvinte, când am anunțată conclusulă ce se 
luase, pentru ca să facă atentă pe fiecine, ca bine să 
cumpănâscă cele enunciate, și să nu le răstălmăcâscă, 
și cei chiemațl au și observată cu acurateță învitațiunea 
mea, er cei nechiemațl, nepricependu-o, au chiar abusată 
de înțelesulă ei în modulă celă mai neconvenabilă.

Die tâte aceste, onor. Tribunală ca foră apelatoră 
în acestă cestiune, se vede, că și atunci când s’ar pre
supune, chiar și fără dreptă, că voindă seu nevoindă a 
se escita ârecare nesensă din causa adunărei menționate, 
eu și atunci prin participarea mea la aceea, așă fi avută 
votă numai de conciliatoră, âr nici de cum de partici
pantă la vre-o faptă nelegală, nearătată și necunoscută în 
acestă causă.

Mă rogă dreptă acea, ca cercetarea specială să nu 
se admită, căci e inutilă și fără folosă, și cercetarea pre
alabilă ulteriâră să se curme.

Cu distinsă respectă:
Ioanu Papiu, 

Protopresbiterulă gr. or. română 
ală tractului Deva.

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

SOIRILE DILEI.
Serbarea tradițională a juniloră a fostă favorisată 

erl, Mercur!, de o <ji împărătescă. Venirea loră dintre 
Petri a fostă așteptată de ună publică mai numerosăca 
lotdeuna. Intregă groverulă și promenada de sub Tâmpa 
erau înțesate de lume. Corpulă juniloră se compunea 
din patru cete: 1. ceata juniloră tineri, 2. ceata bătră-

4. ceata junilorîi albi. Când junii au ajunsă în dreptulă 
promenadei, musica militară începu .Marșulă Jnnilo’-ă-, 
de Iacobă Mureșianu, și nu încetă deeâtă, când defilarea 
însoțită de împușcături de pistole s’a terminată. In tim- 
pulă defilărei ceata a treia s’a oprită înaintea capelei ro
mâne și a cântată «Christosă a înviată», er cetaapatra 
s’a oprită în fața publicului, unde măcelarulă lână Lu- 
pană, cu stâgulă în mână, a ținută ună discursă mulță- 
mindă publicului asistentă și în specială corpului ofice- 
rescă din armată, care a luată parte. Discursulă și l’a 
încheiată strigândă «Să trăescă M. Sa monarchulă, ar
mata și națiunea română*.  Corpulă juniloră s’a oprită 
apoi la cruce pe Costă, de unde s’a împrăștiată p’acasă, 
âr ceata juniloră albi s’a întorsă prin piață.

—0—
D. generală maioră Carolă Fischer, care ca coman- 

dantă ală brigadei 31 de infanteriă ’șl câștigase multe 
simpatii în tote cercurile din Brașovă, a plecată Marți 
de aci la Cracovia, unde e numită comandanlă ală bri
gadei 1 de artileriă. Aflămă că în loculă d-sale va veni 
aci ca brigadieră ună d. colonelă,

—0—
D. colonelă Mihailă cav. de Trapșia, directorulă ar

tileriei corpului 12, e numită comandantă ală brigadei 
11 de artileriă.

—0—
Miseria în Seghedină e cumplită. Omenii, după i- 

nundare, au fostă siliți să ’șl construâscă case frumâse, 
luândă bani cu împrumutare dela împrumutulă Seghedi- 
nului garantată de stată. «Egyelârtâs» spune, că stau acum 
vr’o 600 de locuințe gole, neînchiriate. Proprietarii de 
case n’au, prin urmare, nici ună venită, și atâtă a scă
zută chiria, încâtă nici interesele capitalului vârâtă în 
case nu le potă plăti. Afară de asta esecutorii nu țină 
sâmă nicîdecumă de miseria dmeniloră. De curândă au 
vândută cu 160 fl. o casă, care era prdțuilă cu 8000 fl. 
și împovărată cu o datoriă de 4000 fl. «Egyetârtâs» mai 
istorisesce ună casă, că ună vântțetoră a dată cumpă
rătorului 30 fl. pe deasupra, numai să primâscă casa cu 
împr.jmululu intabulată pe ea.

—0—
Căprarulă Samuilă Cosma din reg. 64 de infanteriă 

a fostă medaliată cu crucea de argintă pentru merită.
—0—

Pentru luna Aprilie e oprită prin lege vânatulă de 
cerbi, capre, epurl, fasanl, rațe, potârnichl și prepelițe; 
de asemenea e interzisă și comerțulă cu astfelă de vâ
nată. Contraveniențîi se voră pedepsi cu 5—10 fl. 

-0—
Cu ocasiunea aniversării de șâptețjeci de ani, can- 

celarulă Bismarck a primită peste 2100 de scrisori de 
felicitare și 2322 de telegrame, cu 76,773 de cuvinte.

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

Teatru de diletanfl în Brașovti.
Marți 26 Martie v. (a treia di de PascI) 

s’au representatu în sala Redutei de aici piesele 
anunțate de noi în numerii trecuți; Ni no, come
dia într’unfi. actiî de I. P. Cerchezfi, și După 
teatru, comedia totu într’unfi actfi prelucrată 
de T. V. Ștefan el li după vestita piesă fran- 
cesă „Une tasse de thăe.“

In ceea-ce privesce succesulfi acestei repre- 
sentațiuni, credemfi că vomu face bine ddcă 
vomtî reproduce aprecierea potrivită a gazetei 
germane de aici „Kronstădter Zeitung“ Nr. 79. 
Eată ce aedstă fdiă :

FOILE T ONU.

Martirii Crucii din ambele Dacii.

(Urmare).

Cine produse aceea mare turburare în ceră, puse 
în mișcare pe ângerl și surpă pe Luciferă ce trase în 
urină-i a patra parte din stelele ceriului? Cine scâse pe 
Adamă din paradisă (raiu)? Cine tăcu pe Caină pri- 
mulă criminală? Cine pricinui atâtea răsboie civile, prin 
care se îngropară atâția omeni și atâtea naționalități? 
Invidia (zavistia) și orgoliu (mândria.)

Gloriâsele fapte ale lui Mercurie cum și înalta sa 
posițiune nu erau privite bine de ochii cei invidioși ai 
lui Catonă; invidia nu putea vedea binele aprâpelui și 
inima, ce ascundea în sine acâsta patimă, nu se putea li
niști nici odată pănă nu-șl răsbuna. Catonă, favoritulă 
Iui Decie și inimiculă lui Mercurie, profitândă de retra
gerea sfântului din templu spuse lui Decie, că ducele 
Mercurie e creștină și că are cutezanța a propagă creș- 
tinismulă pe față între legiunile romane. Impăratulă nu 
credu deocamdată, ci vru a se încredința singură cu ochii 
săi; chemă dar pe Mercurie la sine și îi dise: «Au nu 
te-amă cinstită eu pe tine puindu-te Voevodă peste oștile 

mele? Pentru ce ai trecută cu vederea stăpânirea și po
runca mea, care o amă dat’o ție? și de ce nu dai cinste 
cuvenită ț)eiloră?«

Sfântulă Mercurie cunoscu îndată de unde vine 
turbarea Domnului său, și îmbărbătându-se, se declară 
în fața lui Decie, că într’adevără e creștină și născută 
din părinți creștini. Tiranulă ordină a i se luă eșarpa 
și celelalte semne ale demnității de duce și îlă aruncă 
în temniță. Mai multe dile Decie încercă parte prin ame
nințări, parte prin promisinni a întorce pe Sfântulă din
spre Christosă, însă în deșertă! Martirulă rămase ne
schimbată în resoluțiunea sa. După ce împăratulă puse 
la tortură grea pe martiră, care sta tare în credința sa, 
apoi dete următârea sentință de morte contra lui Mercu
rie: «Pe Mercurie, care întru nimică a socotită pe Dum
nezeii noștri și a defăimată cinstita poruncă a blândeții 
nâstre, poruncesce stăpânirea nâstră ca, ducându-lă pe 
elă în țâra Capadociei, să i se taie lui capulă acolo, 
spre pilda mai multoră creștini din partea locului.*  Os
tașii luară pe sfântulă legată și puindu-lă pe ună asină 
purceseră cu dânsulă la Capadocia. Ajungendă cu mar
tirulă în Cesarea îlă deteră pe mâna prefectului de aici, 
care, după ordinulă lui Decie, puse pe sfântulă în carulă 
funebru și-lă duse la loculă de morte, unde suindu-lă 
pe eșafodă, în vederea tuturoră cetățeniioră din Cesarea 
îi tăiâ. capulă în 24 Noemvrie. După mârtea lui, creș- 

I tinii din Cesarea printr’o mare dare de bani prefectului, 
luară cadavrulă sfântului și-lă îngropară la ună locă cu
rată. De ce ore Decie trimise pe Martină în Cesarea și 
nu în Dacia patria sa? Ducele Mercurie ca câpitană mare 
și omă cu reputațiune bună în patria lui, unde sciuse 
atrage amorulă legiuniloră de aici omorîndu-lă în loculă 
său natală, ar fi putută mârtea sfântului revoltă pe com- 
patrioții săi în contra împăratului. Câți martiri de ai 
Daciei, omeni cu posiții înalte, nu voră fi fostă transpor
tați și omorîțl airea, departe de vetrele loră părințescl! 
Ba unii și morți se transportară din Dacia în Capadocia, 
precum vomă vede la biografia dascălului Sava. De unde 
âre aste relații între biserica Daciei cu a Capadociei, 
încă dela formarea loră? Romanii dacienl visitau cu 
mare plăcere Mitropolia Cesariei, pentru venerația cătră 
frații loră martiri. Catedrala Capadociei ascundea în sâ- 
nulă său multe rămășițe de ale martiriloră crucii din 
Dacia. Acăsta relațiă a ambeloră biserici s’a respectată 
și în ședința conciliiloră (sobârăloră) ecumenice: lângă 
Mitropolitulă Cesariei ședea ală Daciei și în lipsa aceluia, 
numai Mitropolitulă nostru îi pută țină loculă și vice
versa ; astădl însă totulă a rămasă într’ună simplu și secă 
titlu. Capulă bisericii nâstre de acp se numesce încă 
locoțiitoră ală Cesariei Capadociei.

Amorulă de patriă e ună sentimentă nobilă și sfântă. 
Ce altă mai sacru, deeâtă a se sacrifica cineva pentru



Nr. 70. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Eri sâră a foștii în teatralii de aici o representa- 
țiune teatrala română, alcătuită de mai mulțl diletanțî și 
de mai multe diletante în favorulă bibliotecel dameloră 
române din Brașovă. Locurile erau t.<5te ocupate. Mai 
ânleiu se represenlă comedia într’ună act.ii <Nino< de 
J. P. Cercheză. Bacco Matofini, bătrâiorulă podestată 
din Padua, cere mână Laurei, fica senatorului și procu
ratorului Melone Cornaro, care iubesce pe nobilulă vene- 
țiană Luigi. Ana, tânăra soțiă de a doua a lui Cornaro, 
este gelâsă pe Laura, credândă că acesta iubesce pe pa- 
giulă Nino. După ce însă observă că este în rătăcire, 
ea însăși dă ajutoră Laurei și lui Luigi și spre scopulă 
acesta se portă astfelfl cu Matofini, încâtă îlă face să 
cretfă că densa se prăpădesce după elă. Pețitorulă nos
tru «săracă de plete,*  trasă pe sfâră de soția lui Melone, 
abdice de căsătoria sa cu Laura. Acesta obține mâna 
lui Luigi, ără podestatulă rămâne păcălită. Precum se 
vede — (fice recensentulă gazetei germane — acțiunea 
nu este de locă bogată, totodată nu prea suntă nîcl 
scene tocmai estraordinare. Din contră limbagiulă acestei 
piese scrisă în versuri este de totă plăcută și dialogurile 
bine succese. Deși însă piesa ar fi mai lăsată destulă de 
dorită, totuși esecutarea ei a fostă mai presusă de-orl și 
ce laudă. Intregă personalulă și anume D-șora Elena 
Pop o viei (Laura), d-șâra Elena Dimitriu (Ana), 
d-șora Octavia Baboianu (Nino), dlă profesoră 
P a n ț u (Cornaro), d. prof. B â r s e a n u (Matofini) d. și prof. 
I. M'ureșianu (Luigi), și-au studiată rolele câtă se pâte 
de bine, le-au reprodusă escelentă și cu deosebire rolele 
dameloră au fostă înfățișate în modulă celă mai naturală 
și caracterisate câtă se păte de corectă.

Editorii: Iacoba Mureșiauu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurelii Jlureșiann

După acâstă'comediă urmă uvertura Ștefană celă 
Mare, compusă și dirigială de d. prof. Iacob Mure- 
șană jun.șiesecutată de musica nostră orășenescă. Acâstă 
însemnată composițiune este cunoscută de mai de multă la 
noi în Brașovă. Pentru prima ără s’a esecutată acumă doi anî 
cu prilegiulă adunării generale a Asociațiunei transilvane 
pentru literatura română și cultura poporului română. 
Este o creațiune escelentă în genă wagneriană, în 
care ici colea se audă motive frumâse poporale româ- 
nesci, nobilitate într’ună modă artistică.

Representațiunea se încheiă cu comedia într’ună 
actă «După teatru*  de T. V. Stefanelli. Ună perde- 
vară cu numele Sucilă alungată fiindă de croitorulă său, 
ajunge din întâmplare în locuința președintelui de tribu- 
nală Bordeanu, care tocmai a avută o mică dispută cu 
soția sa Ținea. Bordeanu se depărtâză cu declarațiunea, 
că elă nu va fi nici când gelosă. Ținea se folosesce de 
presența lui Sucilă, ca să-i arăte bărbatului său că nu 
este tocmai așa după cum (fice elă. Bordeanu se aprinde, 
situațiunea devine seriâsă, în fine se dovedesce cine este 
Sucilă, soții certați se împacă, și perde-vară ală nostru 
obține postulă de intendentă la o proprietate a lui Bor
deanu. Intrâga piesa este preserată cu glumele și ob- 
servațiunile cronice ale camerierei Anic-a. Și acâstă piesă 
s’a representată câtă se păte de bine. D-șâra S. Mure- 
șianu jucă rolulă de presidentă cu multă eleganță și cu 
multă vioiciune, întocmai ca prof. Bârseanu rolulă de 
presidentă. Domnișâra. Lucia Pușcaru și-a interpre
tată rolulă său în modulă celă mai drăgălașă și câtă se 
păte de naturală, cu ună cuvântă a fostă ună bobocă 
de camerieră. D-lă S. Bobancu (coredactoră ală 
«Gazetei Transilvaniei*)  a dovedită ca Sucilă ună talentă 
comică în adevără surprindătoră. Studiulă și armonia 
între persăne au fostă perfecte.

Nu este mirare, dacă sub astfelă de împrejurări, 
întregă personalulă a fostă răsplătită cu bogate aplause.

patria sa, luptându-se pentru vetrele străbune și lucrândă 
pentru fericirea loră ? O astfelă de faptă e mai multă de 
câtă sfântă înaintea lui Dumnezeu și a omenirii! Iată 
ună esemplu în martirulă nostru, care muri pentru două 
idei juste și sacre, Patria și Crucea. Amorală de patriă 
înflăcără atâta pe sfântulă Mercurie, încâtă se aruncă ca 
ună leu în taberele inimiciloră hotărîlă a muri ori a în
vinge. Credința, curagiulă, statornicia ară con
duce pe totă omulă la eroismulă și la gloria martirului 
nostru. Acestă sfântă, ca să pâtă reuși și în misiunea 
sa apostolică, pe lângă calitățile ce facă pe eroă, mai po
seda și o răbdare de feră în propagarea doctrinei lui 
Christă, eră durerile munciloră le suferi ca ună apostolă 
cu cea mai mare mulțămire și bărbățiă. Bucură-te, Mer
curie, sacrificiile tale n’au fostă fără succesă, esemplulă 
tăă îlă urmară mai mulțl dintre compatrioții tăi. Ei imi
tară pe bravulă loră moșă, apărândă mormintele străbu- 
niloră loră contra inimiciloră patriei. Rdgă-te sfinte Mer
curie pentru patria ta, ca să ’șl mai p6tă vede și ea o- 
dată ramurile ei înflorite ca odiniâră.

(Va urmâ)

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

Audimă cu bucuriă, că representațiunea despre care e 
vorba se va mai dâ încă odată. —

La aceste observați uni ale gazetei germane 
adăugămă numai, că costumele atâtă ale dame
loră, câtă și ale bărbațiloru au fostă câtă se 
p6te de frumâse și în deosebi în ceea-ce privesce 
piesa „Nino“, corăspundătâre timpului, în care 
se petrece acțiunea. Drăgălașa înfățișare a dom- 
nișâreloră, care au binevoită a ne oferi o petre
cere atâtă de distinsă, trebuia să electriseze pe 
ori și ce privit,oră. Păcată numai, că sala — sin
gura de care dispunemu deocamdată — și deco- 
rațiunea scenei nu stau nici pe departe în ra
portă cu atrăgătârea representare și cu frumosulu 
jocă ală multă stimateloru diletante.

Constatăm!! cu plăcere, că spiritulu socialu 
ce domnesce astădi în mijlocuiți dameloră și dom- 
nișâreloră din societatea nâstră se află pe o cale, 
care promite multă pentru viitoră. întrunirile 
literare ale dameloră în genere, întrunirile spe
ciale ale domnișâreloră, biblioteca de curândă în
ființată, în folosulă căreia s’a dată și represen
tațiunea despre care e vorba, suntă semne că 
femeile, surorile și fiicele nâstre suntă eonscie de 
chemarea loră și-șl dau tâte silințele spre a co
respunde cu demnitate acestei înalte misiuni. Den
sele în înțelegere cu bărbații, cari se interesâză 
de viitorulă societății române brașovene, potă face 
reformele cele mai mari în sînulă acestei socie
tăți, potă da vieței române din Brașovă ună cu
rentă, care sub împrejurările actuale în adevără 
e de dorită.

înainte numai pe calea acâsta!.... Interese-
ze-se damele și domnișârele nâstre totă ca pănă 
acum de curentului culturală pusă în mișcare de 
densele, caute ca biblioteca înființată să devie 
ună isvoră bogată de idei înalte și de cunos- 
cințe folositâre, procure-ne încă multe momente 

i de o adevărată petrecere ca cea din Marția tre- 
! cută, și fie sigure, că întrâga societate brașovână 
j se va concentra împrejurulu dânseloră, fie sigure, 
că generațiunile viitâre le va păstra o sinceră re- 
cunoscință!

Adunarea comitat. Carașiu-SSverinil
Lugoșiu, 28 Martie 1885.

Domnule Redactoră 1 Adunarea estraord. a Coltu
lui Carașiu-Severină s’a ținută la 27 Martie n.

Din capulă locului aflu de bine a aminti, că puter- 
niculă »pașă« de la Aradă — în cor.tra (latinei— a lip
sită de la presidiu de astă dată; dar cu tăte acestea des
poticele lui maniere, în tâtă originalitatea loră, le-amă 
putută admira în demnulă său suplentă Iakabfy. Dlă 
vice-comite Iakabfy în (fiua de 27 Martie ne-a 
arătată până la evidență că, când e vorba de-a con
duce turcește trebile, e omă la loculă său, vrednică 
învățăcelă ală magistrului din Aradă. Dlă vice-co- 
mite ne-a lăsată să ne convingemă că, când e vorba de 
a asculta nisce triste adevăruri, constatate în administra
ția Cottului nostru precumă și în purcederea celoră de 
la cârmă, din partea unoră membri ai Comitetului co- 
mitatensă cu rară pătrundere de lucru, și cari (feă nu 
multă se lasă a fi amețiți de ochii Dlui vice-comite fără 
a arăta adevărurile verde pe față; (fică Dlă vice-comite 
ne-a arătată, că se scie folosi de clopoțelulă așezată îna
intea lui, precum și de aceea despotică conclusiune aro- 
mano-fagului de la Aradă cu «menyunk tovâbb» (Mer- 
gemă mai departe).

Dară să le lăsămă tâte la o parte, pentrucă fie
care dintre cetitorii prețuitei nâstre «Gazete» s’a putută 
convinge până la evidență din cele mai ’nainte publicate, 
că cu cine avemă de a face și de astă dată; cunoscute-să 
în t6tâ țâra faptele loră, prin care fericescă absoluta ma
joritate a poporațiunei acestui Cottă, prin urmare numai 
e necesitate de comentară.

Demnă de amintită din congregațiunea estraordinară 
dela 27 Martie e interpelațiunea făcută de bravulă adv. 
din locă d-lă Silviu Rezeiu în causa propunerei — de 
mai la vale — înaintată universității comitatense, cu 
scopă de a fi primită în seria obiecteloră cuprinse în or
dinea (filei de 27 Martie. Propunerea d-lui Rezeiu e ur- 
mătârea:

«Inclită universitate comitatensă! într’ună intervală 
scurtă ne întâlnimă în comitatulă Carașă-Severină a doua 
âră, cu aparițiunea tristă, cumcă înaltulă guvernă în- 
târejiă cu denumirea definitivă a comitelui supremă și 
acâsta fără nici ună motivă fundată, deși starea despe
rată a administrațiunei nâstre comitatense, pe (fi ce merge 
totă cu mai mare urgență pretinde resolvirea acestei 
cause momentâse, deârece e evidentă, cumcă față cu 
lipsa totală a spiritului uniformă, stabilită și consecventă 
în guvernarea comitatului nostru, — amânarea resolvirei 
acestei cestiuni a fostă și e numai spre dauna adminis
trațiunei nâstre comi'atense. Și pentru c-ă actualulă co
mite supremă, Ilustritatea Sa d-lă Dr. Tabaydy Kâroly, 
până acum nu a luată în considerațiune interpelațiunea 
făcută în acestă obiectă de membrulă comitetului comi- 
tatensu Coriolană Brediceanu, — mă vădă necesitată a 
sușterne înaintea congregațiunei următârea propunere:

,înaltulă ministeră reg. ung. de interne se recârcă, 
ca se esopereze câtă mai curândă denumirea definitivă 
a unui comite supremă în comitatului Carașă-Severină, 
pe basa și înțelesulă §-ului 27 ală legei despre egala în
dreptățire a naționalitățiloră — art. de lege XLIV din 
anulă 1868,

«Reservându-ml dreptulă a motivă mai pe largă 
acâstă propunere, în congregațiunea ce se ține la 27 
Martie 1885 st. n., rogă pe inclita universitate comita
tensă, să binevoiască a primi acâstă propunere în seria 
obiecteloră cuprinse în ordinea (filei ale acestei congre- 
gațiunl și primind’o de a sa propriă, să o enunțe în formă 
de conclusă. Cu totă stima. Lugoșă în 17 Martie 1885. 
Eabius Rezeiu, membru ală comitetului comitatensă.»

D-lă adv. Silvius Rezeiu, îngrijată de disperata ad
ministrația a Cottului nostru, a făcută aceea, ce fie
care membru ală Congregațiunei comitatense ar fi trebuită 
să facă la rândulă său; a cerută ca propunerea de mai 
susă să fiă admisă la ordinea dilei de 27 Martie, der 
după ce nu a fostă primită intre obiectele ce s’au per- 
tractată, ci amânată pănă la congregațiunea ordinară din 
Maiu, interpeleză pre vice-comite: că are dânsulă cu
noștință de acâstă propunere a sa și decă are cunoștință 
să binevoiască a’i înșira motivile, din cari nu s’a pusă 
la ordinea (filei?!

D-lă V.-comite, strîmtorată cum era la acâstă in- 
terpelațiune neașteptată, după multe opintiri aduse în 
meritulă causei cam urmălârele motive, din cari nu s’a 
putută primi și adecă: Că pre când d-lă Rezeiu și-a aș
ternută propunerea, ordinea (filei erâ stabilită, și în în
țelesulă Regulamentului numai atarl obiecte se potă 
perlracta, cari suntă primite în ordinea dilei. Că în 
înțelesulă §-lui 2 din Regulamentă ori și ce pro
punere trebue să se așlârnă cu 8 dile înainte de 
ținerea congregațiunei, prin urmare fiindă propunerea 
D-lui Rezeiu înaintată mai târziu, din acâstă causă nu 
s’a putută primi. Apoi mai amintesce că D-lu Rezeiu 
ar fi disă ca să fiă primită propunerea D-sale la ordinea 
(filei a congregațiunei ordinare, așa dară fiindă acâsta o 
Congregațiune estra-ordinară conchemată esclusivă numai 
pentru desbaterea puncteloră din programă, pentru acâsta 
încă nu a fostă admisă la ordinea (filei și că s’a amâ
nată până în Maiu, când se va țină Congregațiunea or
dinară.

Cu motivele înșirate de D-lă Iakabfy, D-lă Re
zeiu spune, că nicidecum nu e mulțămită și) că nu e 
motivă destulă de fundată scurțimea timpului, deârece 
înaintându-șl propunerea la 17 Martie mai era pănă la 
terminulă defiptă, pentru ținerea congregațiunei (pănă la 
23 Martie 6 timpă destulă ca să fi putută fi des-
bătută și admisă la ordinea (filei propunerea sa; afară de 
aceea amănându-se ținerea Congregațiunei pe diua de 27 
Martie a. c., atunci nu scurțimea timpului e motivulă 
neadmiterei, ci răutatea d-lui Comite supremă și dușmă
nia D-lui față cu totă suflarea românâscă. Amintesce 
mai departe, că dâcă pâte din erâre ar fi cerată, ca pro
punerea D-sale să fiă admisă în ordinea (filei congrega
țiunei ordinare, acâsta a fostă nuirai o erâre de până, 
și crede că motivele aduse de cătră D-lă V. comite, 
suntă numai pentru de-a înfrumseța a'hea faptă arbitrară 
a Comitelui supremă, pice, că propunerea D-sale nu e 
obiectă necunoscută, care ar fi pretinsă o cunoștință 
specială spre a pulâ fi admisă la ordinea (filei, ci e bine 
cunoscută fiecărui membra ală congregațiunei și prin ur
mare nu-lă ține îndreptățită, ca fără să întrebe congre
gațiunea să o eschidă din programa (filei. Domnulă Co
mite supremă și de astă dată ne-a dovedită pănă la e- 
vidență, că nu are inimă pentru propuneri ce țîntescă la 
realisarea binelui comitatului nostru.

După D-lă Rezeiu, se scâlă d. Witmann, adv. socie
tății călei ferate din Oravița, pentru apărarea motiveloră 
aduse de D lă V.-comite, și înșirândă ver(fl și uscate în 
fine aduce conclusiunea, că aprobă de corectă pasulă 
Comitelui supremă și destulă de fundate motivele înși
rate de D-lă Iakabfy.

După acestea se scâlă D-lă Brediceanu și între 
alte multe adevăruri, cari făceau pre D-lă președinte ală 
congregațiunei ca să schimbe la fețe și să-lă trâcă su
dori reci, mai adauge: Că D-lă Rezeiu nu a făcută pro
punerea de mai susă, ca să aibă numai obiectă de per
tractare în Congregațiune, ci ca să satisfacă odată dorinței 
generale și legei positive, denumindu-se ună Comite su
premă, care să se pâtă bucura de încrederea publicului. 
Acesta a fostă motivulă, din care d-lă Rezeiu și-a făcută 
propunerea sa și care ar fi ‘trebuită să se facă cu multă 
mai înainte. Adaoge mai departe, că scie motivele din 
cari D-lă ministru nu voesce a aduce în fruntea comi
tatului o persână versată în trebile administrărei și care 
să se pâtă bucura de încrederea generală. Mai amin
tesce și aceea, că în comitatulă nostru — ca în ori care 
altă parte unde trăesce vre-o suflare % românâscă — s’a 
înscenată o gână, care ne-a adusă în mare îngrijire, și 
că gâna acâsta nu o putemă multă suferi, căci ne aduce 
în perplexitate; încheia apoi că propunerea D-lui Rezeiu 
o află tare la locă.

Cu acestea se trece la ordinea (filei, desbătându-se 
cele 5 puncte din programă. —d—

SCIRI TELEGRAFICE.
Berlin, 9 Aprilie. — Bismarck a publicată 

o scrisâre datată, Sclionhausen 7 Aprilie: „După 
ce ana putută intra în posesiunea moștenire! pă- 
rințiloră mei în Schânhausen, mă vădă constrînsă 
a mulțămi încă odată din inimă tuturoru acelora, 
cari au contribuită să mi se împlinâscă acâstă 
dorință ce de multă o nutrescă.“

Bruxela, 9 Aprilie. — Părechea princiară, 
de corână a sosită acfl la 2 6re d. a., fiindă pri
mită sărbătoresce și cu entusiasmă de cătră po- 
porațiune.

Paris, 9 Aprilie. — Senatulă a primită 
creditulă de o sută miliâne pentru Tonching. Ca
mera a alesă președinte pe Teoguel (?)
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Cnrsulu la bursa de Viena 
din 7 Aprilie st. n. 1885.

Rentă de aurii 4°/0 . . . 97.35
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 91.85
Imprumutulfl căilorii ferate 

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

lorii ferate de ostO ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.—

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 122.

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 107.25

Bonuri rurale ungare . . 101.75
Bonuri cu cl. de sortare 1C1.75
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii...............................101.25
Bonuri cu cl. de sortarel01.25
Bonuri rurale transilvane 100 80

I

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

vină ung............................. 97.—
Imprumutulti cu premiu

ung...................................118 80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119.20 
Renta de hărtiă austriacă 82.55 
Renta de arg. austr. . . 82.90
Renta de aurii austr. . . 107 65 
Losurile din 1860 . . . 138 80
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 861.—
Act. băncel de credită ung. 291.75
Act. băncel de credită austr. 289.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................. 5.81
Napoleon-d’orl................. 9.81 */ 2
Mărci 100 împ. germ. . . 60.70 
Londra 10 Livres sterlinge 124.75

Bursa <le Kucuresci.
Cota oficială dela 22 Martie st. v. 1885

Cump. vend
Renta română (5%). . . . 9P/a
Renta rom. amort. (5°/0) . . 93V4 —

convert. (6°/0) . . 88’/4 —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 31 —
Credit fonc. rural (7»/0) . . 99Va —

> H „ (5°/0) • • 84^ —
» > urban (7%) . . 96V4 —
» > > (6%} • ■ 90i/4 —
> • > (5%) • • 81 Va —

Ranca națională a României 1180 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 299 —

« » » Națională . . 225 —
Aură 13.3/4°/o —
Bancnote austriace contra aură — —

înștiințare.J
Subscrisulă are onorea a face cunoscută on. publică că a deschisă 

aici ună

(Nr. 13)

CURSU
spre învățarea desemnului de croielă și a croitului 

’ pexitm Iiaizie de dame
instruândă după celă mai nou metodă parisiană și academică.

Elevii se instrueză după ună metodă ușoră astfelă, încâtă înșiși 
potă luâ mesură și croi cu garanția și asigurare în timpulă câtă ține cur- 
sulă de instruire. In același timpă se instrueză și în lucrări practice. 
Atestate numerose se potă presenta. Fetele sărace primescă instrucția 
gratuită. Subscrisulă recomandându-se cu totă adinsulă publicului p, t., 
se rogă de cercetare câtă mai viuă. înscrierea eleviloră se pote face 
dela 8—12 a. m. și dela 1—7 p. m.

Locuința mea se află în strada Căldărariloră, casa lui Montaldo 
Nr. 488, scara î, etagiulu I, ușa Nr. 3.

Cu totă stima
•3. <xraf, iustructoru de croitu.

1
I

MulțAniitA generală din Viena, Peșta, Pojună, Aradă, Alba- 
Iulia, Sibiiu.

Adeverimă că amă învățată dela d-lu J. Graf în timpă de 6 săptămâni com
pletă desemnulă de croită pentru haine femeescl și compunerea loră. Dreptă aceea ne 
simțimă atinse în modă plăcută, de a exprima dlui I. GRAF mulțumită năstră pentru 
ostenela și diligența sa și de a-lă pută recomanda pretutindenea cu privire la cunoș
tințele sale speciale și Ia metodulu său ușoră de cuprinsă.

Alba-Iulia, în Iulie 1884.
Popp Gybrgyne, Ince Sândorne, Emilia Nicola, Irene Friilicli, Ana Siebert,

1

Cursulu pieței Brașovu

din 9 Aprilie st. n. 1885.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.66 Vend. 8.69
Argint românesc .... . . > 8 60 • 8.65
Napoleon-d’ori................. . . > 9.79 > 9.81
Lire turcescl..................... . . • 11.06 * 11.08
Imperiali......................... . . » 10.04 > 10.06
Galbeni............................. . . > 5.70 » 5.76
Scrisurile fonc. »Albina* . . > 100.50 • 101.—
Ruble Rusesc!.................... . . » 125.— » 126.—
Discontulă » . ,. . 7—10 o/o pe ană.

pqr» Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei" se potă cumpăra în tutunge
ria lui I. Gross.

20°|0 Tote prețurile scădute 20c|0
per comptantu.

JMagazină de încălțăminte
ală lui

Ioanu Săbădeanu
Fabricată propriu și străină, solidă și modernă. Recomandă 
on. publică cu prețuri scădute tdte felurile de incălțaminte 
fine și ordinare, pentru bărbați, danie și copii, gata 
s£u după măsure fabricate.

Ghete de bărbați dela v. a. fi. 3.60 cr. în susă.
Ghete de dame „ „ „ 3.— „ „ „
Pantofi și ghete de copil dela 60 „ „ „
Pantofi de casă de piele, pîslă s£u stofă brodate 

cu flori pentru bărbați și dame dela v. a. fl. 1.30 cr. în susă.
Specialitate.

Cisme de copii în creță de Karlsbad dela v. a. fl. 3.50 cr. în susă 
» » fetițe și băieți , » » , » » 4.50 » » »

Șoșoni de postavă de pîslă și cu Gumă englesesci. — Șoșoni cu 
talpe de pîslă lungi și scurți pentru voiagiori. — Galocl de gumă 
englesă. — Sandale de gumă și de pîslă pentru dame, bărbați și 
copii cu prețuri eftine.
Cisme de copii ordinare dela v. a. fl. 2 în susă

, » bărbați » » » » » 5i/2 » »
» , femei » » » » » 4 » »

Comandelc (lin afară so efectueză dnpă măsurile trimise promptă și celo nepo
trivite sc iau înderctu in schimbă.

Tote prețurile scădute 20° o

MersulU trenurilortl
pe linia fPredealîi-Iiiidapesta și pe linia Teiușu-A.radîî-Biidapesta a călei ferate orientale de stătu reg. ung.

Predealîi-Budapesta ÎSudapesta—Predealu

Trenii 
accelerat

Trenu 
de 

persâne

Trenu 
omnibus

Trenii 
de 

persdne

Trenu 
de 

persdne

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenii 
omnibus

bo 
O

72
>-5 
CD

e-t- 
CD

CD

ce 
CD

c c-t~ 
CD

bO 
o

București 
Predealu 
Timișă 

Brașovă 

Feldiora 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu 
Sigliișdra 
Elisahetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușă 
Aiudă 
Vințulă de susă 
Uidra 
Cucerdea 
Ghirisă 
Apahida 

Clușiu 

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

( 
(

Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta’

Viena

(
(

7.02

7.38
7.55

8.24
8.48

10.08
10.18

11.33
12.06

12.25
1.11

1.49
1.54
3.14
5.10
7.30

2.00

6.30
7.09
7.41
8.09
8.53

10.18
10.55
11.36
12.11
12.35
12.54

1.29
1.45
2.26
2.48
3.12
3.19
3.36
4.10
5.39
559
6.28

6.54
7.10
7.25
7.49
8.11
8.52
9.11
9.29
9.52

10.27
10.46
10.56
11.04
11.14'

1.47
4.40
7.44"

5.45
6.28

7.07
7.42
8.51

10.52
11.56
12.43

1.23
2.07
2.27
3.06
3.22
4.15
4.44
5.10
5.19
5.47
6.38

8.51
9.18
8.00

8.34
8.59
9.35

10.16
11.04
12.17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06
7.30

11.05
2.37
6.40

2.00

9.50
10.15
10.50

Viena
Budapesta 
Szolnok
P. Ladăny 

Oradea mare (
(

Vârad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea 
Ui6ra 
Vințulă de 
Aiudă 
Teiușă 
Crăciunelă 
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașă 
Elisahetopole 
Sigișera 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldidra

Brașovă
Timișă
Predealu

București

Nota: Orele de nâpte simtă cele dintre liniile grose.

( 
(

susă

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
4.61
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

I

TeiușA-AradA-Budapesta Budapesta-AradA-TeiușA,

Trenu de Trenă Trenă Trenă de Trenă
persâne omnibua omnibus peradne omnibus

TeiușA
Alba-Iulia
Vințulă de josă

9.502.39 8.20 Viena 8.25 8.35
3.40 10.42

11:09
9.10 Budapesta 8.00 6.55

4.04 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 
Orăștia

4.35
5.02

11.43
12.13

AradA j 3.35
4.00

5.30
6.20

Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Branicica 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 • Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 
Zam

7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
7.49 3.48 Bârzova 6.18 9.18

Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
BSrzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Branicica 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
Aradii 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20
Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — TeiușA 12.53 7.00

Aradft-'i'iinișAra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenii Trenă de Trenă
omnibus peradne omnibus

AradA 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nâmeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga
Orczifalva

7.28 1.50 Pui 5.19
7.49 2.12 Crivadia 6.05

Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
TimișAra 8.58 3.15 P etroșeui 7.00

TimișAr a- A r adA Petroșeni—Simeria (Piski) >

Trenu de Trenă Trenă
peraine omnibus omnibus

TimișAra 12.25 5.00 Petroșeni 8.56
Merczifalva 
Orczifalva

1.16 5.56 Banița 9.37
1.34 6.16 Crivadia 10.09

Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Ndmeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Arad A 3.10 8.00 Simeria 12.37

f


