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paralisâ în direcțiune patriotică agitațiunea di- 
solvătdre inimică Maghiariloră, a susțină ma
ghiarismul , a recâștigă terâmulă pierdută, a 
desvoltâ cultura maghiară: este o nisuință a 
propriei apărări, pe care ar trebui să-o sprijinâscă 
fiecare ungurii. Oferă 100’ fl. pentru fondulu re- 
uniunei. Primițî acestă obolă cu indulgență dela 
Maghiarulu far’ de patriă.“

Bucuriă nespusă între marinarii-eunuci poli
tici, căci Kossuth vorbesce și cuvintele ce le pro
nunță îi suntă șoptite de însuși „Dumnedăulă 
Maghiariloră.“ Banii ce-i trămite suntă „bani 
sfinți.“ Ceriulă se deschide și ângerii strigă: 
Gloriă celoră ce arborâză drapelulă magliiarisă- 
rei. Mamelucii din tabera guvernamentală își 
sară din piele de fericire, că Kossuth, însuși 
Kossuth întinde mâna stăpânului loră și glasulă 
lui să unesce cu glasurile cetei loră.

Așa este. Causa magliiarisărei trebue să fie 
sfântă, dâcă Kossuth o elice. Pdte să hotărască Sașii 
și Românii din județulă Bistrița-Năsăudă câtă voră 
voi, că nu este bine ca funcționarii județeni să ia 
parte la o reuniune cu nisce năsuințe, ce turbură 
pacea dintre naționalități, căci puternicului Tisza 
îi este întru nimică d’a anulă decisiunea loră și 
— însuși Kossuth dă întărire acestei procederi.

Marea e încă lină și sdrele lucesce cu blân
dețe asupră-i. Ce va fi însă de corabia statului 
dacă o furtună grea va năvăli asupră-i. Fi-voră 
de ajunsă ordonanța lui Tisza, obolulă lui Kos
suth și entusiasmulă celoră mititei din Clușiu d’a 
o salvă? —

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

CRONICA POLITICĂ.
Cu mare încordare se așteptă scirile din Londra și 

din Petersburg în cestiunea încăerăreidela rîulă 
Kușk, căci după cum stau lucrurile pănă acum, nimenea 
nu păte dice, că pacea europănă n’ar fi amenințată. Dacă 
conflictulă de graniță afgană nu se va pută altfelă resolva 
decâtă prin răsboiu, atunci e mare temere că și alte pu
teri europene voră fi târâte în vârtejulă evenimenteloră. 
Cea dintăiă putere, care va suferi urmările unui răsboiă 
anglo-rusă, este Turcia și de atitudinea ce o va lua ea 
atârnă multă chiar starea peninsulei balcanice. Căci, dacă 
Părta va permite flotei engleze să trăcă prin Dardanele, 
Rusia va considera acestă pasă ca o dușmăniă din partea 
Porții și ar putea ridica mari furtuni la Balcani, în fața 
cărora Austro-Ungaria nu va sta nicidecum indiferentă. 
Atunci întâlnirea dela Skiernevice s’a făcută în vederea 
acestoră evenimente și tăte asigurările de pace date de 
diferitele cabinete au fostă numai ună paravană, după 
care s’au pregătită evenimentele ce se desfășoră, au fostă 
făcute mai multă pentru liniștirea momentană a po- 
păreloră. Telegramele cele mai nouă, ce e dreptă, 
spună, că Bismarck ’și-ar fi luată asupră’șl sarcina de a 
împăca pe cele două state ce stau să ’și măsăre pute
rile, și dacă cancelarulă germană voiesce în adevără pace, 
atunci negreșită că ’I va succede a înlătura pericolulă ce 
amenință pacea Europei, și ne îndreptățește a crede a- 
căsta împrejurarea, că Bismarck, când a voită, a resol- 
vată cestiuni și mai grele. «Voss. Ztg.« anunță, că gu- 
vernulă germană a propusă atâtă în Londra, câtă și în 
Petersburg, ca cărla de granițe să se supună hotărîrei 
unei puteri neutre. Pe de altă parte «Kreuzztg* e in
formată din Parisă, că ambasada rusă de acolo nu scie 
nimică de vre-o mijlocire a Germaniei; ba din contră 
plecarea marelui principe Nicolae la Petersburg se con
sideră ca o dovadă, că situațiunea e forte seriăsă.

*
«Economist* din Londra, scriindă despre conflic

tulă afgană, dice că pentru Rusia răsboiulă nu în- 
semneză altceva, decâtă bancruta însoțită păte și de o 
revoluțiune; din contră pentru Anglia ar fi favorabilă co
merțului. Ună răsboiu între Anglia și Rusia ar fi negre

Nou abonamentu
Ia

„ G-azeta Transilvaniei “
Cu I Aprilie st. v. 1885 se începe unii nou 

abouamentiî, la care învitămu pe onorații amici și 
sprijinitori ai foiei nostre.
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Pentru: Anstro-ITngaria:
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a-șl reînoi de cu vreme abonamentul^ ca s& nu se 
întrerupă espedițiunea Ziarului.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei•“

Brașovul, 2 (14) Aprilie 1885.
Unulu din organele de frunte ale oposițiu- 

nei moderate maghiare asâmănă statulu ungară 
de adi cu o corabia, care plutesce pe imensulu 
oceană fără cârmă tare și fără compasă. Valu
rile suntă liniștite și sdrele lucesce încă pe fir- 
mamentă. Corabia se mișcă purtată de vântulă 
linii alu mării în susă și în josă, dar nici o țintă, 
nici ună viitorii sigurii nu-i surîde; nimenea nu 
scie unde o voră duce valurile capricidse; câr- 
maciulu și-a perdutu facultatea de a o mai con
duce.

Ce-o să fie de acâstă corabiă — întrebă nu
mita fdiă — dacă viscolele ce dormit încă adi 
la fundulti mării se voru descătușă și voră cu- 
trierâ lumea întrâgă ?

Eunucii politici, cari încunjură adi pe câr- 
maciulă făr’ de cârmă, se gândescu ei 6re la o 
asemenea eventualitate, ori suntil de părere că 
marea va rămâne în veci totU așa de lină ca 
acum?

Când a disu, că cârmaciulă statului și cu 
ajutorii săi nu se pregătescu pentru a întâmpina 
furtuna, ce p6te întuneca cerulu patriei, organulă 
oposiționalu de sigură, că nu s’a gândită la ta- 
lismanulu, ce’lă ducă ei cu sine, la pânza ma- 
ghiarisărei? De voru întinde acâsta pânză în po
triva viscolului cine dintre cei ce încungiură adi 
pe norocosulă cârmaciu va mai fi în dubiu, că 
naia va sbura dreptă în portulu salvatorii ?

Povoiulu slavă, chaosulă ce se p6te nasce 
în Orientti în casulu unui răsboiu dintre Rusia 
și Anglia, crisa financiară și economică, tdte a- 
ceste suntti ni mied față cu puterniculă catargă 
alu maghiarismului militantă. Adevăratulă peri- 
culă consistă în agitațiunile propriiloru fii ai pa
triei. Dacă aceste agitațiuni voru fi sdrobite, cine 
de ce se mai pdte teme?

Marinarii se adună în Clușiu, ca să sfințâscă 
pânza salvatdre a maghiarismului violentă, și ce 
se întâmplă?

Ludovicii Kossuth trămite binecuvântarea sa 
prin firulu electrică. Bătrânulă guvernatoră, per
sonificarea fanatismului de rassă modernă, ce îm
bată acli pe conducătorii corăbiei și pă argații 
loră, le adresâză acestora din Turină următdrele 
cuvinte:

„Transilvania e mâna drâptă a patriei ndstre. 
Fiecare palmacă de pământă, ce se pierde aici 
pentru maghiarismă, amenință caracterulă de
stată milenară alu patriei ndstre maghiare. A 

șită o calamitate, 4’ce numitulă diară, dar suntă oca- 
siunl, cari silescă o națiune să alâgă între răsboiu și in
sultă națională, și acțiunea lui Komarov ne dă o astfelă 
de ocasiune. înainte de a începe tratări de înțelegere, 
Lumsden cere, ca trupele rusescl să se retragă. ,Statist« 
nu mai pune nici ună preță pe angajamentele rusescl; 
Anglia trebue ia în apărare pe Emirulă Afganistanului, 
dacă nu vrea să se vadă în fața a doi dușmani. «Spec
tator* susține, că răsboiulă e inevitab.'lă, dacă acțiunea 
lui Komarov nu se desaprobeză și trupele rusescl nu se 
retragă; numitulă (fiară nu crede, că guvernulă rusă va 
împlini cererea Angliei. .Globe* își esprimă părerea, că 
timpulă pănă la sosirea răspunsului lui Komarov despre 
causa ciocnirii dela Kușk, îl va folosi Rusia spre a se pregăti 
pentru o invasiune a trupeloră sale în Afganistană. «Globe* 
recomandă, ca lordulă Dufferin, vice-regele Indiei, să 
trimetă ună corpă de armată la Quettah, deărece răs- 
punsulă lui Komarov are să fie nesatisfăcătoră; guver
nulă englesă să profite de acestă timpă, concentrândă 
in Belugistană o armată puternică. O telegramă din 
Londra cătră «Frankfurter Zeitung« spune, că ministrulă 
englesă de răsboiu Hartington proiectase să propună Lu- 
nia trecută, în camera comuneloră, convocarea primei 
reserve a armatei în numără de 60,000 de omeni, a mi
liției întregi și a reservei flotei pentru scopuri de apărare.

*
In privința meetinguriloră ce le țină Ser

bii macedoneni, »N. fr. Presse* a primită din Sofia 
o scrisore, în care i se comunică, că meetingulă din Pi- 
rot a fostă oprită de guvernulă sârbescă de tema unei 
contra demonstrațiunl bulgăresc!. Agitatorii politici ai Ser
biei voiescă să se recompeseze regatulă loră cu terito
riile serbo-macedonene pentru ocuparea Bosniei și Erțego- 
vinei de cătră Austro-Ungaria și se crede, că chiară gu
vernulă serbescă ’și-ară avă mâna în jocă, sprijinindă 
aceste agitațiuni din tăte puterile. Calendarulă sârbă 
«Vardar*, ce s’a introdusă în Macedonia, ar fi, se dice, 
ună mijlocă de agitațiune pusă în lucrare chiară de gu
vernulă serbescă. Dacă acesta a interzisă ținerea mee- 
tingului sârbă în Pirot, acâsta a facut’o ca să nu com
promită pe acei politici sârbi, cari ’șl-au înscrisă pe stin- 
dardulă loră ,idea marei Sârbii* și cari combată politica 
orientală a Austro-Ungariei. Totă așa, tfice coresponden- 
tulă lui «N. fr. Presse*, stă lucrulă și cu meetingulă in
tenționată în Belgrad asupra cestiunei bosniaco-erțegovi- 
nene; elă susține că acestă meetingă este mai multă o 
demonstrațiune îii contra Austro-Ungariei, decât in con
tra Bulgariei.

*
.Pol. Corr.« află din Petersburg, că ministrulă rusă 

de răsboiu a presentată consiliului imperială ună proiectă 
de a se recruta în anulă acesta 230,000 de 
6meni. Același diară e informată din Odesa, că ad- 
miralulă din Nikolajev a primită ordină dela marele ad- 
mirală, marele principe Alexis, ca să înarmeze câtă mai 
repede și să țiă în serviciu corăbiele de răsboiu ancorate 
în acelă portă. La începutulă lui Maiu corăbiile să plu- 
tâscă deja pe mare. Prin urmare tote semnele suntă că 
răsboiu va fi între Anglia și Rusia.

Procesulu din Deva
Vi.

Adu de acusațiune. 
(Urmare din Nr. de erl).

Relativă la legea de naționalitate a amintită încă 
și aceea, că ar fi datoria guvernului, la numirea funcțio- 
nariloră să fiă cu privire la naționalitățile, cari în res
pectivele cercuri facă majoritatea —și apoi cu conside
rare la aceste să se numescă președinții tribunaleloră și 
comiții supremi.

Pune întrebarea: câți funcționari români sunt la ju
decătorii și alte funcțiuni de stată? Este 6re corăspun- 
(jătoră numărulă funcționariloră români numărului de 
trei miliăne ală Româniloră? Câți comiți supremi români 
sunt? Răspunsă: nici unulă. — La care oficiu de stată 
se potă ei (Românii) folosi de limba loră propriă ? — La 
nici unulă, ci din contră la judecătorii și la autoritățile 
politice se încheiă protocăle în o astfelă de limbă, pe care 
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poporulă română nu o pricepe, de unde apoi se nască 
daune mari.

Legea despre naționalitate, sancționată de Maiesta
tea Sa, nu este luată în considerațiune; guvernulă nu ’și 
face datoria; legile sancționate nu le pune în aplicare. 
Cum voră pute ave dar încredere față cu ună guvernă, 
care numai acele legi le aplică asupra loră, cari vorbescă 
despre sarcini, dar nu și pre acele, cari sunt favorabile; 
și după ce ei sunt eschișl de la funcțiuni, suntă eschișl 
totodată și din camera deputațiloră, căci de-o parte 
funcționarii nu aplică legile așa, cum ar lrebui, âr pe 
de altă parte, fiindă legea electorală atâtă de măiestrită, 
încătă, avândă în vedere cercurile electorale împărțite cu 
nedreptulă, vre~o trei mii alegători maghiari alegă ună 
deputată, până când 40—50 mii de Români abia alegă 
unulă; astfelă, deși legile la aparință sunt drepte și li
berale, în faptă însă se comită cele mai mari nedreptăți..

Aceste tote dovedescă, că guvernulă față cu nați-’ 
unea română nu este sinceră, ci din contră o persecută 
de aci urmâză, că încrederea loră (a Româniloră) față 
cu guvernulă scade pe di ce merge.

Mai departe a amintită, că acuma religiunea și na
ționalitatea loră este amenințată de ună mare pericolu, 
că Românii sunt locuitorii vechi, ai țărei, eră Uungurii 
străini, cari numai prin ocupațiune au devenită stăpâni- 
torii situațiunei, ceea ce nu o iau în considerare; că prin 
proiectulă de lege despre scolele secundare voiescă a le 
scâte limba dm biserică, ca și cătră D-(ieă să se roge 
în limba maghiară, astfelă deschidendă terenulă unei 
limbe străine; că desdăunarea urbarială a fostă făcută în 
folosulă Unguriloră și în detrimentulă Româniloră.

Avândă în vedere, că Avramă Tincu, — parte con
formă propriei sale recunoscerî, parte conformă fassiune- 
loră de martori — tote acestea le-a disă; considerândă, 
că tote acestea nu stau nici într’o legătură cu cele două 
propuneri suplimentare provocate de dănsulă, nici nu 
formăză ună ce întregă, carele ar fi în consonanță cu 
acele, ci ele suntă uuă conglomerată de frase bombas
tice , ceea ce asupra masei conferinței, de o cultură 
inferiâră, n’a produsă alt-ceva, decâlă ură; — conside
rândă, că acestea observațiuni bombastice, în mijloculă 
unui sgomotă mare, au fostă împărtășite de aprobări:

Este nenegabilă că acusatulă, în decursulă vorbirei 
sale, a fostă inspirată de ura națională, dândă aceste 
vorbiri astfelă de direcțiune, prin care a fostă condusă 
pe ună tăremă alunecosă; și agerimea construcțiuniloră 
sale a avută de scopă în modă evidentă, a ațîța ura 
valachiloră în contra Unguriloră; și ce e dreptă, 
și-a ajunsă scopulă, căci nu numai în decursulă adunărei 
s’au arătată iritațiunl, ci numai decâtă după acesta adu
nare, ca o consecuență a ei, în părțile Zarandului s’au 
ivită ast-felă de întâmplări, din ansa cărora, chiară 
pentru delictulă agitațiunei succesive în scurtă timpă 
au fostă puse în cursă trei investigațiuni criminale sepa
rate înaintea judecătoriei reg. de cercă din Baia de 
Crișiu, ceea-ce se va dovedi cu actele, cari suntă â se 
procura. Conformă acestora, intențiunea acusatului Avramă 
Tincu îndreptată spre agitațiune — pe lângă totă ne
garea sa — este documentată.

Ioană Papiu, ce e dreptă, negă, că dânsulă 
prin cuvântulă presidială de închidere ar fi impusă po
porului română, ca cele audite să și-le noteze bine și să 
le răspândăscă și între cei cari n’au fostă de fată, der 
considerândă, că acusatulă a dată cuventulă lui Avramă 
Tincu, cuvântă, carele după enunțarea conclusului, a 
fostă de prisosă și că oratorului nu i-a retrasă cuvântulă, 
deși acesta în continuu a vorbită cu scopă de a produce

agitațiune, ci acele construcțiunl de ună efectă periculosă 
le-a ascultată și a lăsată să fiă audite până în sfârșită; 
și considerândă, că a ținută adunarea în biserică, cu 
ună poporă, carele întrunesce în sine numai religiunea, 
dar nu și naționalitatea (egy vallâst âs nem nemzetisâ- 
get egyesito nâpel) și astfelă i-a dată o ponderositate 
mai mare, prin urmare scopulă i-a fostă a produce 
efectă; și considerândă, că cuvântulă de inchidere prin 
fasiunea martoriloră este dovedită; față cu negațiunea 
sa, participarea la delictulă de agitațiune, adecă conlu
crarea, ațintită spre producerea urei între ValachI și 
Unguri, este documentată.

Martorii apărători ascultați, neputendă adeveri prin 
fasiuni precise scusele acusațiloră, probele de mai susă 
n’au fostă nici decâtă micșo 'ate prin deposițiunile loră.

Condițiunile prescrise în § 156 a procedurei crimi
nale, neputândă fi aplicate față cu acusații, ei au fostă 
lăsațl și mai departe pe plcioră liberă.

Din ședința tribunalului reg. ca foră criminală, 
ținută în 29 Septemvre 1883.

Solyom Fekete m. p. Bodo Sândor m. p. 
președinte. natoră.

Contra acestui actă, acusații au insinuată recursu.
VII.

Apelulu d-lui Ioană Papiu.

Onorabilă Tribunală reg.!
In procesulă criminală, intentată contra d-lui Dr. A. 

Tincu si subscrisului, pentru delictă de agitațiune, însi- 
nuândă deja apelă contra actului de acusațiune de da- 
tulă 29 Septemvre 1883. Nr. 4-598/83 crim., îmi i-au voiă 
a presentâ Motivele apelului în următorele:

1. In sensulă § 1 din codulă penală, numai acelă 
faptă se consideră de crimă seu delictă, pe care legea 
îlă declară de atare; — deorece însă faptele său negle- 
sele espuse în actulă de acusațiune nu conțină ună sub- 
tractă, la care se se potă aplică §§-ii 171 și 172 din 
cod. pen., prin urmare investigațiunea neavendă basa 
legală este a se sislâ; ba nici ordinarea ei n’a avută vre
una înțelesă basată.

2. O resoluțiune de acusațiune numai în acelă casă 
pote ave locă, dâcă inculpatulă pote să fie cu dreptă cu
vântă acusală. Motivele provocate în actulă de acusa
țiune însă, cari mai multă ar pute să producă unu su- 
rîsă, decâtă să servescă de basă a unui verdictă seriosă, 
nici decâtă nu suntă îndestulitâre, pentru ca in virtutea 
acelora eu, seu oricine altulă să potă fi acusată, deorece 
acele, mai multă tractâză despre unele păreri de partidă 
politică cu valore individuală și unilaterală, cari ară pute 
să ser-’âsi-ă de materială pentru ună articulă de diară, 
der ele nici decâtă nu conslitue fapte punibile; prin con
secință este cu neputință a deduce din ele o justă acu
sațiune.

3. In resoluțiunea de acusațiune nu suntă precisate 
cuvintele prin cari eu, în modulă espresă în § 171 și cu 
deosebire în ală doilea alineată ală § 172, «așă fi agi
tată pe o clasă, naționalitate ori confesiune în contra 
celeilalte*; deci fără indicarea aceloră espresiunl, cari 
singure potă să constitue adevăratulă faptă de agitațiune, 
n’am putută să fiu cu dreptă cuvântă acusată.

4. Faptulă atribuită mie, aseminea nu conține ni
mica demnă de pedepsită, deăreee eu, în calitate de 
președinte, am considerată vorbirea ținută de d. Dr. A. 
Tincu nu numai obiectivă, ci chiar corăspundătore și între 
marginele legei, întocmai ca comisarulă de polițiă din a- 
propiere și procurorulă r. ung., carele asemenea a par
ticipată la acea adunare, și după ce dară vorbirea numi
tului nu conține nimica demnă de pedepsită, așa nici eu 
nu potă să fiu trasă la răspundere; altmintrea califica- 
țiunea de «participante*, mai multă apăsă pe acum nu- 
miții, decâtă pe mine.

împrejurarea, că încătă propunerea d-lui Dr. Avramă 
Tincu a fostă de prisosă și încâtă așă fi avută eu da- 
torința a-i detrage cuvântulă, nu pote avâ nici o basă, 
deârece prin acesta nu se pâte constată și justifică ună, 
faptă punibilă, prin urmare motivarea relativă la acâstă 
împrejurare nu documentâză chiar nimică.

5. Agitațiunea consistă în aceea, ca inculpații să 
provâce pe cine-va spre a comite o crimă seu ună de
lictă. — In resoluțiunea de acusațiune în«ă nici cu ună 
cuvântă nu se 4>ee, că eu prin cari cuvinte și in ce 
modă m’am năzuit a provocă pe cineva directă, ca să 
comită o >crimă seu ună delictă,* așa ceva nici martorii 
nu afirmă, ci numai îșl închipuescă seu ei înși-șl tragă 
consecințele. Deci der cum să potă fi eu acusală atunci, 
când tote aceste nici măcar nu se afirmă în contra 
mea ?

Seu doră, esercitarea dreptului constituțională nu
mai Maghiarlloră este permisă și numai ei suntă în
dreptățiți de a se consultă asupra gravamineloră loră 
constituționali?

După ce a consultă asupra gravamineloră constitu
ționali fie-care cetățână este îndreptățită, cum și pe ce 
temeiu suntemă noi acusațî atunci, când și noi amă 
consultată asupra aceluia numai între marginele permise 
de lege?

Fiind dâr permise consultările asupra gravamine
loră constituționali, acele nu potă să formeze ună faptă 
punibilă chiar nici în casulă, când ele nu ar fi pe pla- 
culă acelora, cari profeseză o altă părere politică; prin 
urmare ună faptă punibilă consistă numai în comiterea 
nnei crime sâu a unui delictă.

Unde suntă der cuvintele, cari formâză faptulă o- 
biectivă ală agitățiunei ? Suntă ele ore memorarea în- 
templăriloră din trecută? seu suntă ele împrejurarea, că 
noi Românii nu suntemă, căii nu putemă fi — mulță- 
miți cu situațiunea politică actui.lă?

Atunci Domniloră, trageți la răspundere pe’ redac
torii foiloră, pe couferențiarii, ce se ocupă cu cestiunî 
politice; pe oratorii adunăriloră de poporă și alții; și cu 
deosebire pe editorii poesieloră revoluționare ale Iui 
Petofy, relative la agitațiuni contra casei domnitore și-a 
membriloră ei; pe editorii scrieriloră de asemenea cu
prinsă ale lui Ludovic Kosuth supra-numită «marele 
patriotă esilată;* pe membrii reuniuniloră de ma- 
ghiarisare; pe întemeitorii fundațiuniloră poreclite «patri
otice;* pe judele și procurorulă politică, și numai după 
aceea ridicați petra și aruncați asupra nostră 1

6. Fasiunile martoriloră numiți în actulă de acu
sațiune, — fiind causa de sub întrebare o causă poli
tică, — nu potă avâ nici o greutate; căci abstrăgândă 
dela împrejurarea, că acele fasiuni nu conțină nimioa, 
ce ar conchide la o ,directă provocare spre a se co
mite o crimă, seu ună deliciu*; ei (martorii) în multe 
privințe suntă interesați; de altă parte, cei mai mulțl 
dintre ei, iiemiioscendă limba română, și atâtă mai pu
țină natura și ideotismele ei, nu potă să aibă o completă 
cunoștință despre adevăratulă ei înțelesă ală cuvinteloră 
esprimate.

Scurtă: nu subverseză nici ună motivă binecu
vântată, că acestă actă criminală care și altcum a fă
cută o rea impresiune, să mai amărască spiritele și așa 
fără causă destulă de iritate.

Dreptă aceea, basată pe aceste și alte motive, — 
pe cari cu acâstă ocasiune înadinsă le-amă refăcută, — 
rogă pe onorabila Tablă regâscă, să binevoiâscă a pune 
afară din valore resoluțiunea întâmpinată, carea fără 
vr’ună motivă legală țîntesce a provoca o adevărată dis
cordia între paclnicii cetățeni.

Cu respectă 
Ioană Papiu m. p.

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

SOIRILE DILEL
La adunarea de constituire a reuniunei de maghia- 

risare din Clușiu au luată parte, după cum spună foile 
din Clușiă, mai numai persâne oficiale: deputațl, primari, 
fișpanl, inspectori și directori de scole, profesori, judecători 
redactori d’ai foiloră unguresc! etc. Junimea maghiară uni
versitara din Clușiu are de gândă să intre în corpore ca mem
bru fundatoră cu 500 fl. Filiale s’aă mai înființată în Odâr- 
heiu și Bărkos; se dice că se voră mai înființa în Mediașu, 
Sighișoră și Cohalmă. De frasele bombastice ale .patrio- 
țiloră* nu mai vorbimă, n’au vaiâre decâtă pentru ^Liua 
de 1 Aprilie românescă.

FOILETON U.

Martirii Crucii din ambele Dacii.
(Urmare).

Acelea măsuri fură luate și pentru cetățenii Doro- 
stolului (Dristorulă, Silistria). Der aici măsurile erau 
pre târdiu luate, pentru că toți notabilii primiseră reli
giunea creștină. Aici ordonă ca în trei cjile să nu se mai 
afle creștini și arse tote casele de rugăciune ale crești- 
niloră. Sf. Emiliană era robă ală tribunului din Dorostol 
și celă mai credinciosă ală casei domnului său, împărtă- 
șindu-se de tote secretele stăpânului său, era și îngriji- 
toră ală casei și ală domeniiloră (moșieloră) acestuia. 
Acestă Fmiliană era inițiată în religiunea creștină de în
suși domnulă său, la care se bucura de o mare favore. 
Martirulă văzuse în noua reformă a lui Cristă libertatea 
și egalitatea omului. «Nu este robă, nici liberă, nu este 
Elină sâu Romană, nu este parte bărbătâscă, nici feme- 
iască, mai preferată înaintea lui Dumnezeu, ci toți 
întru Christosă suntă una,* dice Pavelă. Cine sâmte 
mai multă apăsarea sclăviei decâtă acela, care portă 
jugulă? Cine cunâsce mai bine valorea libertății, 
decâtă sclavulă? De aceea clasa ce sufere s’a vă- ( 
4ută adesea cea dintâiu în fruntea reformeloră progresive |
âră Patricii sâu clasele nobile din imitațiă sâu de nevoiă lalțl conjurați, dar nu putu afla nimică din gura lui Emi-

întinseră mâna reformeloră. Tribunulă din Dorostolă ba- 
satu pe posițiunea sa, pe amorulă concetățeniloră și 
chiar pe ală sclaviloră săi, susțină cu pieptulă causa co- 
religionariloră săi. Când Capitolină se ospăta la masă 
cu amicii săi, ceilalți cetățeni creștini, conspirândă cu 
tribunulă loră contra idololatriei, puseră focă la tote ca- 
piștele din Dorostolă cu mâna martirului Emiliană; ună 
popă idololatru alergă iute și întrândă în sala de ospăță 

[ unde se desfăta Capitolină cu amicii săi, comunică pre
fectului arderea capișteloră și dărâmarea idoliloră.

Tâtă adunarea se turbură, veselia se prefăcu într’o 
profundă întristare. Toți alergară cu garda cetățenâscă 
în tote părțile, ca se afle pe culpabilii. In astă turbu
rară se prinse ună creștină venindă dela țerina sa și 
care îșl avea locuința lângă una din acestea capiștl; pe 
acesta îndată îlă pună la tortură, ca să afle pe autorii 
acestei catastrofe. Vă4ândă Sf. Emiliană, că fapta sa 
va causa morl.ea coreligionarului său nevinovată, merse 
la prefectă și declarându-se singură de incendiară dise: 
«Mai suntă câteva sute ca mine, cari amă jurată resbu- 
nare contra Dumne4eiloră voștri și te încredințeză, 
pitoline, că câtă timpă nu vei suferi pe creștini a’și 
bisericile loră aici, nici capiștele vâstre nu voră 
esista.«

Capitolină cercă în totă chipulă să afle și pe 

Ca- 
avâ 
mai

cei-

liană, de aceea îlă puse la mare tortură. După aceea 
îlă condamnă la ardere cu focă. Ostașii scoseră pe 
Emiliană afară din cetate și făcură ună focă mare pe 
marginea Dunării, apoi aruncară de viu pe sfântulă în 
focă. Biserica serbâză pomenirea lui în 18 Iulie. Gau- 
tia, sora stăpânului său și cu alțl creștini, adunară ră
mășițele lui și le îngropară 3 stadii departe din cetate. 
După 4ece ani se ridică aici o biserică în numele lui 
Emiliană, prin stăruința Gautiei.

Persecuțiunea decretată de luliană nu era produsă 
de vre ună zelă cătră 4ei Ș* Penați, ci mai multă din 
motivulă de a desbrăca creștinii de averile loră, după 
cum a arătată Capitolină, care a cerută dela cetățenii 
Dorostolului să plătâscă o litră de aură, âră tribunulă, 
stăpânulă lui Emiliană, să plătâscă o litră de argintă la 
tesaurulă imperiului.

St. Capitond.
(287—340 d. Chr.)

In secululă ală treilea, patriarchulă Ierusalimului 
trimise mai mulțl preoți și Episcop!, ca să propage evan- 
gelia și să boteze pe barbari; între aceștia se afla și 
unulă Eufremă, care propaga evangelia mai multă de 
4ece ani și întemeia și Episcopia numită a Goției, âră 
după mârtea acestuia se trimise dela Constantinopole ună 
ârecare Euterie. In timpulă acesta inundară barbarii Dacia lui 
Traiană. Euterie părăsi episcopia Goției, se duse la Conslano-
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Zelosulă nostru tâmplarii din Brașovă D. Va sili e 
PopovicI a dăruitei redaețiunei nostre o «opincă* de 
lemnă cu inscripțiunea: »Horia, 1885/ lucrată cu multă 
artă și gustă. In opincă suntă aședate două călimare 
înlr’o despărțilură, âr în a doua o penă de scrisă fru- 
mosă sculptată, avendă în capulă de susă o r6tă între ună 
spică de grâu și ună ștuleiu de cucuruză și mai josă câțiva 
spini. Redacțiunea nostră aduce d-lui Popovici cele mai 
căidurose mulțămiri, felicitându-lă în acelașă timpă pen
tru ingeniosa ideă ce a avut’o, de a ne surpriede c’ună 
suveniră atătă de frumosă.

—0—
Mediculă de cercă D-r Nicolau Calefariu a fostă 

numită de cornițele din Sibiu medică de ocolă onorară 
ală ocolului judecătorescă Săliște,

—0—
O ordinațiune a ministrului de finanțe hetărășce, 

ca cei restanți cu diua de eliberare din armată, dacă 
nu potă plăti taxa în bani, să se aresteze cu o jumă
tate de di pănă la 30 de 4>'e- La 10 A- restanța s^u 
mai puțin se socotesce o di arestă. Propunerea de ares
tare o face inspectorulă de dare și comisiunea adminis
trativă decide asupra ei.

—0—
Joi sera, surorile Tacianu din BucurescI voră cânta 

în sala hotelului Nr. 1 pentru cea din urmă oră. 
Mica Roșa de 4 anî va cânta romanța «Gondoleta* de 
V. Alexandri. Publicului română i se oferă o bună o- 
casiune de a audi atrăgătorele cântece românesc!, cân
tate de cele patru surori cu multă pricepere și dulceață. 
De aici cântărețele voră pleca la Făgărașă.

—0—
Astă seră se va da în sala hotelului Nr. 1 concer- 

tulă B. Risenberger.
—0—

Măsurarea orașului. Deja din mijloculă lunei lui 
Martie a. c. s’a începută însemnata măsurare a cetății 
și a pădurii, — la care comuna cetății, cu atâta zelă a 
nesuită fiindă baza unoră reforme însemnate; care taiă 
în viața comunală, — din partea respectiviloră întreprin
zători, a d-Ioră ingineri Franz HafTerl și Iosef Stern și a 
directorului forestieră H. Brettschneider. In multe puncte, 
înălțimi și respântii în orașulă nostru se vădă așadară 
numărosele semne triangulare, pociumbl și prăjini. Ingi
nerii și geometrii întreprindătoriloră lucreză cu diligență 
și locuitorii orașului fură provocați printr’o publicațiune 
a magistratului, să sprijinescă pe întreprinzătorii lucrări- 
loră de măsurare, dândă deslușiri, evitândă conturbărl, 
cruțândă aparatele de măsurare așezate. Noi voimă să 
mai atragemă atențiunea, că pentru vătămarea intențio
nată și răutăciâsă a aparateloră de măsurare este fixată 
o pedăpsă de arestă pănă la 3 Qile și pedăpsă în bani 
pănă la 100 fl. și că mai cu sămă slujitorii, învățăceii, 
școlarii și copii trebue să fie în acăstă privință admonițl 
din partea mai mariloră și părințiloiă loră. Noi reco- 
mandămă și din parte-ne aceste lucrări sprijinirei publi
cului și vomă urmări cu mare interesă propășirea loră 
și în urmă finirea loră peste 2 ani.

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

Sinodul! din Sibiiu.
Sibiiu, 13 Aprilie n.

înainte de a se deschide sinodulă archidiecesană 
gr. or. convocată pe diua de Dumineca Tomii, P. Sf. 
Sa Metropolitulă a oficiată sf. liturgiă în biserica Mitro
poliei, fiindă de față numărosă publică. Apoi deputății 
sinodului s’au întrunită în sala seminarială, unde Prea 

Sânția Sa ca președinte a deschisă prima ședință sino
dală printr’ună discursă, în care arătândă, că este ună 
aderentă ală sinodaliiății, bineventâ pe deputați. A disă 
Escelența Sa în discursă, că pentru prosperarea lucră- 
riloră sinodului se cere, ca întregă sinodulă să fie însu
flețită de virtuțile creștinesc!: credința, speranța și iu
birea, căci numai în modulă acesta, neabă(ându-se adecă 
niciodată diu calea cea drepfă, se pâte lucră pentru bi
nele bisericii. Altfelă, încheiâ Prea Sânția Sa, sinodulă 
nefiindă inspirată de aceste virtuți, causa cea sfântă se 
compromite împreună cu sinodulă.

Amă dori, ca aceste trei virtuți creștinesc!, ce le-a 
recomandată sinodului, să le potă traduce mai ânteiu 
Prea Sfinția Sa în fapte. Altfelă biserica cu greu va 
pută înainta, dăcă capulă ei nu va premerge cu esemplulă.

După discursulă de deschidere s’au alesă notari pro- 
visorii: păr. protop. Danciu, păr. adm. protop. Iuliu Dană, 
d-nii Dr. Olariu, Dr. Todea, M. Voileanu și P. Pipoșă- 
Deputății îșl presentară apoi spre verificare hârtiile cre- 
denționale și cu acesta s’a încheiată prima ședință, anun- 
țându-se cea următore pentru a doua di Luni. N.

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

Convocare.
Reuniunea «Mariană» a învățătoriloră poporali din 

districtulă Năsăudului și giură va ține adunarea sa gene
rală ordinară pentru anulă curentă în Monoră la 26 și 
27 Maiă st. n. cu următârea

Programă:
1. Membrii asistă în corpore la celebrarea cultuluL 

divină. 2. Cuvântulă de deschidere prin președinte. 3. 
Alegerea comisiuniloră. 5. Raportulă comitetului. 6. Ți
nerea de disertațiuni și tractate teoretice: a) Aplicarea 
remunerațiuniloră și pedepseloră în scola poporală, b) 
Ce mijloce va întrebuința învățătorul^ spre a statori le
gătura de lipsă între scolă și casa părintescâ. c) Cum să 
se procădă la propunerea limbei maghiare în scâlele po
porale române, d) Observări în contra obiceiului de a 
schimosi limba, e) însemnătatea sciințeloră reali și mo
dulă tractărei loră în scola poporală 7. Trei prelegeri 
practice: a) din istoria patriei, b) din fisică, și c) din is
toria naturală. 8. Publicarea ordinațiunei măritului or- 
dinariată dto Gherla, 30 Decembre 1884 Nru. 7354, 
cum și a altoră disposițiunl emanate dela locurile mai 
înalte. 9. Pertractarea altoră propuneri și tractate de in
teresă pentru reuniune, ce se voră insinua la timpă.
10. Desemnarea locului pentru proxima adunare generală.
11. Verificarea protocolului.

La acestă adunare se invită toți on. domni membri.
Din ședința comitetului reuniunei »Mariane* ținută în 

Năsăudă la 30 Martie 1885.
Vice-președintele: 

Cosina Anca.

------o-

TELEGRAMĂ PART. A „GAZ. TRANS.“
Primimă a^I din Năsăudă următârea telegramă, 

care în partea ei din urmă nu o putemă bine descifra. 
Cuvintele, ce credemă că voră fi a se adauge spre com
pletarea sensului, le punemă între parentese:

,In 12 Aprile a fostă vicariulă (la Năsăudă Sân- 
Georgiu?) spre a instalâ pe Vasilie Popă de capelană. 
Preste 450 capi de familii au protestată grâznică nepri- 
mindă instalarea, pentru că numai câțl-va mituițl cu 
bani au umblată a (pune?) capelană (în) Năsăudă-Sân- 
georgiu.*

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

Secretariulă:
Petru Tofantt.

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

Pesta, 14 Aprilie. — In conferința clubu
lui partidei liberale, ministrul! justiției a schițată 
îAspunsulu, ce are să’lu dea la interpelațiunile 
deputațiloru Babeșu și Orban în privința sen
tinței de achitare a juriului din Sibiu în procs- 
sulu de pressă ală „ Tribunei.“ Răspunsulă s’a 
luată la cunoscință.

Londra, 14 Aprilie. — După ună consiliu 
de miniștri, care a durată două 6re, ministrulă 
eng'lesă Granville a conferită cu ambasadorulă 
austro - ungară Kârolyi și cu Hassan Fehmi 
pașa.

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

DIVERSE.
GLreșelele telefonului. — »Le Bulletin du Telâphone* 

scrie următorele: Ună abonată ală rețelei telefonului din 
Parisă cere biroului centrală să fie pusă în comunicațiă 
cu mediculă său. Abonatulă: »Soția mea se plânge, că 
are o durere mare la căfă și ună felă de greutate la 
stomacă.* Mediculă: »Trebue să aibă malaria.* Abo
natulă: ,Ce e de făcută?1 In acelă momentă funcțio- 
narulă dela birou schimbă din greșelă comunicațiunea 
și nenorocitulă soță primesce răspunsulă unui me
canică, care dâ o consultația proprietarului unei 
marî mori cu abură. Mecaniculă: »Credă că în 
întru este acoperită de rugină d’o grosime de mai 
multe milimetre. Las’o în timpulă nopții să se răcescă 
și diminăță, mai nainte d’a o încălzi, ia ună ciocană și 
bate’o cu putere. Ea apoi o pompă cu presiune mare 
și spal’o bine.* Mediculă pentru marea lui mirare nu’șl 
a mai văzută de locă clientulă.* **

Ună arbore luminoșii. — La 12 mile depărtare de 
Tuscarora e ună arbastă de aprope 7 piciâre înălțime, 
cu ună trunchiu, a cărui basă e de trei ori mai grosă 
de câtă mâna unui omă. Are nenumărate ramuri și 
rămurele; acestă arbustă posede minunata proprietate în 
frunzișulă lui, că, în unele timpuri ale anului, e așa de 
luminosă de p6te fi văZută la o distanță de peste o 
milă în noptea cea mai întjinecâsă, și în imediata lui 
vecinătate emite o lumină în deajunsă, ca să poți citi 
tiparulă celă mai măruntă. S’a constatată că proprietatea 
acăsta luminâsă e datorită unui felă de substanță gumosă, 
care acopere fiecare frunZă, și că, frecând’o în mâni, 
acestea capătă lumina fosforescentă, iar frunZa o pierde 
cu totulă. Amă fostă curioși a sci ce spețiă de arbore 
este acesta, și amă scrisă deja redaețiunei engleze T h e 
Farmer, de unde împrumutămă acăsta, spre a ne da 
deslușiri. Le vomă împărtăși imediată cititoriloră. Ce 
grădină feerică nu s’ar putea întocmi cu arbori ca a- 
ceștia luminoși!

M5T* De adi încolo se va trimite foia numai 
acelor! Domni abonați, cari au solvit! abo
namentul! peutru cuart. II-lea.
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pole și se plânse laîmpăratulă Constantină despre suferințele 
creștiniloră din partea barbariloră. După ce bătu Constan
tină pe barbari, se întârse Euterie âră în Episcopia sa 
și aduse cu sine și pe clericulă Capitonă. Când se apro- 
piâ Euterie și cu âmenii săi de Dunăre, îlă împresură 
o câtă de barbari, cari îlă omorîră, și numai Capitonă și 
încă cu doi diaconi scăpară. După mortea lui Euterie 
locuitorii Daciei ‘îșl aleseră de Mitopolită pe Capitonă, 
care fu născută în Dacia rîpână. După ce se făcu ar- 
chiereu puse cea mai mare silință să Iacă creștini și pe. 
barbarii, cari mai rămaseră printre Romani. Totă Capi
tonă a botezată pe Sava și Sansală. St. Capitonă, pre- 
dicândă într’o Zi poporului, se aprinsese atâta de tare, 
încâtă unulă din capii barbariloră Zise, că Capitonă vor- 
besce c’o limbă de focă. Acestă Mitropolită a avută să
sufere multe nevoi și multe năcazuri dela barbari. In eră Sansală se duse la Constantinopole. Attaridă aflândă 
22 Dec. ș’a dată sufletulă acestă învăpăiată Archiereu. I că Sava și Sansală s’au întorsă âră în reședința sa, tri- 
Milostenia și ajutorulă celui asuprită erau calitățile ce1 
caracterisau pe acestă sfântă bărbată. Archereii timpu- 
riloră primitive sămânau dreptatea și frăția între omeni, 
depărtândă desbinarea și corupția dintre fii loră spirituali.

St. Sâva și Sansală.
(302—365 d. Cr.)

St. Sava e de origine Romană din Dacia lui Tra
iană. Elă a trăită pe timpulă lui Constantină și s’a ini
iată în religinnea creștină de Capitonă. Pe timpulă, serbeză pomenirea acestui Sfântă în 14 Aprilie.

ț

când Valențe bătea pe barbarii din Dacia Traiană, St. 
Sava cu preotulă Sansală predică poporului, ca să se 
scole în contra barbariloră și să se unâscă cu frații loră 
din Dacia Aureliană. Intre căpeteniile Goțiloră Atana- 
richă și Fritigernă se născu discordiă, din care apoi se 
încinse între amândouă partidele ună răsboiu sângerosă. 
Atanarichă învinse deocamdată pe Fritigernă, care fugi 
la Constantinopole, cerândă ajutorulă Romaniloră bizan-j căpeteniile barbariloră dela Dunăre, pe atunci barbarii se 
tini contra lui Atanarichă. Ducele Romaniloră Sorană băteau cu Bizantinii la Dunăre. Jugurichă opri strașnică 
trecu cu Fritigernă Dunărea și începu nuă răsboiu sân- pe creștini, ca să se mai adune în biserici, pentru că 
gerosă, în care Atanarichă fu învinsă. Pe când se pe- j elă îi învinuia, că facă conspirațiuni contra lui. Pe când 
treceau acestea, ună nepotă ală lui Atanarichă cu numele’ acești martiri se aflau în biserică, Jugurichă dădu focă 
Attaridă făcea mari crudiml printre Românii Daciei orien- bisericii și toți arseră.
tale. St. Sava fugi de frica lui Attaridă din reședința 
lui și se duse la ună amică ală său Gautină, preotulă,

Sta Gautia și Doclțda.
(320—374 d. Cr.)

Gautia era născută în Dacia lui Aureliană în ce
tatea Dorostolă, unde frate-său era tribună. Ea de frica 
prefectului Capitolină părăsi loculă nascerii sale și se 
duse în Dafne (Constanțiola) la gura Argeșului. Pe când 
bărbatulă ei se puse în contactă cu Iugurichă, unulă din

I
i

I
i

.............. , 7 '■ Gautia și cu fiica sa scăpară,
1 din causă că în aceea Z* nn merseră la biserică. Ele 
adunară rămășițele celoră arși și le duseră la Dorostolă. 
Gautia muri în Dorostolă, după ce a avută a suferi cum
plite chinuri din partea barbariloră.

Aici se nasce întrebarea: de ce astăZI cei mai mulțl 
creștini nu se mai ducă la biserică ca în timpurile pri
mitive ale creștinismului? Biserica creștină la începută 
unia prelângă misteriile sale religiâse, binefacerea prac
tică, adecă instituțiunl filantropice, scoli, spitale, ajutoră ce
lui scăpătată, cu ună cuvântă caritatea evangelică pusă 
în lucrare. (Va urma).

mise tocmai în sărbătorile Pasciloră de îi prinse. Pe 
Sansală îlă puse intr’ună cară, fiind-că era bătrână, âră 
pe Sava îlă duse legată pe lângă cară. Ajungendă în 
tabăra barbariloră, pe Sava îlă puse la cele mai cum
plite munci, apoi îi legă mânile la spate și o pâtră de 
grumaZt după aceea îlă aruncă în rîulă Musia în 12 
Aprilie. Sorană după câțiva ani desgropă rămășițele luj 
Sava și le trimise la biserica din Capadocia. Biserica

■o
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Cursulu Ia bursa de Viena
din 13 Aprilie st. n. 1885.

Rentă de aură ■4°/0 . . . 94.—
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 89.50 
împrumutul^ căiloră ferate 

ungare........................ 145.—
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.—

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostu ung. 
(3-a emisiune) .... 105.50

Bonuri rurale ungare . . 101.50
Bonuri cu cl. de sortare 101.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

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

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

vină ung.........................—.—
Imprumutulă cu premiu

ung.....................................117.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 117.40 
Renta de hărtiă austriacă 79.90 
Renta de arg. austr. . . 80.30
Renta de aură austr. . . 105 40 
Losurile din 1860 . . . 139 —
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................  839 —
Act. băncel de credită ung. 282.25
Act. băncel de credită austr. 281.80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................. 5.86
Napoleon-d’orI................ 9.93‘/2
Mărci 100 împ. germ. . . 61.45 
Londra 10 Livres sterlinge 125.80

Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 29 Martie st. v. 1885.

Cump. vend.
Renta română (5%). ... 89
Renta rom. amort. (5%) . . 93V2

» convert. C6°/0) • • 84x/4
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 30
Credit fonc. rural (7°/0) . . 99%

„ „ (5%) • • 84
» » urban (7%; • • 96%

> (6%) • • 90%
» » » (5%) . . 81%

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

< » » Națională . . 230
Aură .................................... 15.10%
Bancnote austriace contra aură

Cursufu pieței Brașovă 

din 14 Aprilie st. d. 1885.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.6(5 Vend 8.69
Argint românesc................. . » 8 60 4 8.65
Napoleon-d’orî..................... . > 9.85 » 9.92
Lire turcesc!......................... . > 11.10 > 11.15
Imperial!............................. . » 10.10 * 10.15
Galbeni................................. . > 5.76 » 5.82
Scrisurile fonc. »Albina* . » 100.50 > 101.—
Ruble Rusesc!..................... . » 120.— > 121.50
Discontulă > . . . 7—10 % pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei'1 se potii cumpăra în tutunge
ria lui I. Gross.

Ammtămti aceloră onorat! cetitori, cari voru binevoi a se abona * la foia nostră de aici încolo,
că avemu încă în reservă numeri dela începutul!! anului 1885 prin urmare potu se aibă colecțiunea completă. 

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei?
Sz. 1827—1885 szâmhoz.

se

Cassje de Iert 
sistemă Werflwim 

ce resistă pe deplină în contra focului și nici nu 
potu sparge, din renumita fabrică de casse

L. FLEISCHER 
oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 
conditiuni si în tote mărimile.

lustinianu M. G-rama,
depositarulu fabricei în Brașovu.

Ârveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassâi kir. torvszâk mint tkvi hatosâg kozhirrâteszi, hogy Pascu 

Ioan Dumitru vâgrehajtatânak Spuderca Ioan Dumitru s neje vâgrehaj- 
tâst szenvedo elleni 106 frt. — kr. tokekovetelds as jârulâkai irânti vd- 
grehajtâsi iigyeben a brassâi kir. torvânyszek teiiiletân levo a brassâi 
3199 sz. tjkben fekvo 3906 âs 3907 haz szâmu ingatlanra az ărverâst 
365 frt. ezennel megâlapitott kikiâltâsi ârban elrendelte, âs hogy a fen- 
nebb megjelcilt ingatlan az 1885 âvi junius h6 5-ik napjtin d. e. 9 âra- 
kor ezen kir. torvszâk tkkonyvi irodâjâban megtartandâ nyilvănos ârve- 
râsen a megâllapitott kikiâltâsi tiron aiul is eladatni fog.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlan becsârânaii 10%-ât vagyis 
kâszpânzben, vagy az 1881 LX t. cz. 42 §-âban jelzett ărfolyamma. 
szâmitott âs az 1881 âvi November hâ 1-ân 3333 sz. a kelt igazsâgiigy- 
mintszteri rendelet 8 §-âban kijelott âvadâkkâpes ârtâkpapirban a kikiil- 
dott kezâhez letenni avagy az 1881 âv 60 t. cz. 170 §-a ârtelmâben a 
bânâtpenznek a birosâgnâl eldlcges ellielyezâsârol kiâlitott szabâlyszeru 
elismervânyt âtszolgâltatni.

Kelt Br ass6 1885 âvi Mârczius hâ 7-ik napjân.
A brassdi kir. torvenyszek mint telekkdnyvi hatosâg ulesebol.

MersulU trenuriloru
pe linia IPredeaM-lBiidapesta și pe linia Teiașd-Aradu-SSudapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

Nota: Orele de nâpte suntfi cele dintre liniile grose.

P‘i’edealia»I5îidapesta budapesta-—Predealu
Trenu Trenă Trenu Trenu Trenu Trenu Trenă Trenă

accelerai de omnibus de omnibus accelerai omnibuapersâne peraâne peraone

Bucuresc! 7.1E — — — Viena 8.25 8.35 3.3C 8.00
Predealft 1.0£ _ — 9.51 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timiș ă 1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brasovtt 2.06 — — 10.5C P. Ladtiny 2.01 2.04 1.59 10.09

( 2.16 6.36 5.45 Oradea mare 4.11 5.13 3.20
r eldiora 2.44 7.09 6.28 4.21 9.37 3.25
Apatia 3.03 7.41 7.07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Homorodă 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52 R6v 5.46 11.41 4.31
Sighișora 5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediașă 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Copsa mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —

Blașiu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
Crăciunelă — 1.45 3.22 Ghirbău 8.24 4.52 —

Teiușfi 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudă 7.55 2.48 4.44 8.57 5.40 7.08
Vințulă de susă — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Uiora — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —

Cucernica 8.24 3.36 5.47 Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Ghirisu 8.48 4.10 6.38 Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58 —

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

Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiușă 1.15 11.32 9.40
Ghirbău — 7.10 8.59 Crăciunelă 1.44 12.03 —

Agliirișă — 7.25 9.35 Blașă 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedină 11.33 8.11 11.04 Cop șa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12,17 Mediașă 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișdra 4.50 4.17 12.15
R6v 12.25 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mezd-Telegd 1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
Fugyi-Văsărhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vărad-Velințe — 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
Oradia-mare ( 1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44

( 1.64 11.14 7.30 r, ( 9.20 10.15 3.15
P. Ladtiny 3.14 1.47 11.05 Brașovtt > — 6.00 3.25
Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timișă — 6.57 4.03
Buda-pesta; 7.30 7.44 6.40 Predealu — 7.32 4.28

Viena 2.00 6.20 2.00 1 Bucuresc! —
1

10.25

Tipografia ÂLEXI, Brașovu.

Teiiișft-Aradăt-Budiqpesia Budapesta-Aradii-Teiușil.

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

Teiușft 9.50 Viena 8.25 8.352.39 8.20
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă
Orăștia

4.35 11.43 A radii 3.35 5.30
5.02 12.13 4.00 6.20

Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok ‘ 4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Bârzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bârzova 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 Braniclca 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
Aradu ; 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'imișdra Simeria (Piski) 3*etroșeni

Trenă Trenă de Trenă
omnibufl peraâne omnibua

Arad A 6.00 12.30 Simaeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nâmeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui * 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișdra 8.58 3.15 I® etroșeni 7.00

Timișdra- Aradul Petroșeiai—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă Trenă
peraâne omnibus omnibua

Timișdra 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
Nâmeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradft 3.10 8.00 Simeria 12.37


