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Brașovti, 13 (25) Aprilie 1885.
Discursulă tronului, prin care Maiestatea Sa 

împăratule a închisă a 9-a sesiune a Reihsratu- 
lui vienesă, nu cuprinde, afară de-o enumerare 
săcă a obiecteloru discutate și resolvate de par
lamentă în cei șăse ani din urmă și afară de a- 
sigurarea ce-o întâlnimu în tdte mesagiele timpului 
de față despre „bunele relațiuni cu t6te puterile,” 
decâtă ună singură pasagiu finală, care indică 
în modă vagă viitdrele planuri ale cabinetului 
Taaffe. Acestă pasagiu sună din cuvântă în cu
vântă cum urmâză:

„Bucurându-se de binecuvântările păcii, gu
vernulă Meu va continuă de a-și resolva problemele 
sale cu stăruință și devotamentă pentru binele 
statului pe cărările pe cari a apucată,ca să săvâr- 
șâscă ceea ce a începută împreună cu D-vdstră, 
ca activitatea viitdre constituțională să ’șl afle o 
desvoltare fructiferă și astfelă să se ajungă acelă 
scopă, care corespunde intențiuniloră, dorințeloră 
și speranțeloră sale.“

Tocmai pentru că mesagiulă împărătescă a 
fostă de astădată atâta de reservată în espune- 
nerea politicei guvernului, a bătută și mai multă 
la ochi pasagiulă citată, în care se accentuâză 
înaintarea pe ,,căile apucate.11

Era naturală, ca toți cei ce nu suntă mul
țumiți cu direcțiunea ce a luat’o politica in- 
teridră a Austriei să fie neliniștiți și nemulță- 
miți cu asigurarea laconică, că guvernulă Maies
tății Sale va urmări și în viitoră aceiași direc
țiune.

Intre aceștia sunt a se aminti mai ântâiu 
Nemții centraliști austriacl, cari îșl dorescă ârășl 
reîntdrcerea aceloră timpuri, când supremația 
loră asupra celorlalte naționalități era în 
fibre, âr în a doua liniă suntă suprematiștii 
maghiari, cari se temă ca nu cumva di
recțiunea politică din Austria să amenințe într’o 
(ji și supremația, de care se bucură ei a<jl într’o 
măsură neașteptată.

Foile germane oposițiunale din Austria cri
tică aspru discursulă tronului puindu-lu în pa
ralelă cu mesagiulă de deschidere dela 1869. 
Amărăciunea loră este cu atâtă mai mare, cu 
câtă prevădu, că oposițiunea germană va eși mai 
slăbită din viitdrele alegeri pentru noulă Reichs- 
rath. Amărăciunea s’a prefăcută în înverșunare 
de când guvernulă din Viena a confiscată ma- 
nifestulă electorală ală stângei germane oposițio- 
nale, care a redicată protestă în contra „tendin- 
țeloră de slavisare a administrațiunei” și în con
tra „direcțiunei federaliste”, „slave” a politicei 
guvernului.

Fdrte nefavorabilă este criticată discursulă 
tronului și de foile maghiare. Acestora nu le 
place nicidecum ceea ce se petrece în Austria, 
dar n’au ce face, căci nu le dă mâna Unguriloră 
d’a se amesteca în afacerile interidre ale Austriei. 
Acăstă însă nu opresce pressa maghiară d’a sim- 
patisâ cu suprematiștii germani.

Vorbindă de direcțiunea politicei cabinetului 
Taaffe, „Pești Naplo” ^ice că ea nu este liberală, ci 
conservativă-clericală, nu este centralistică, ci mai 
multă autonomistică, nu pangermană, ci mai 
multă slavofilă, nu constituțională, ci mai multă 
absolutistică. Direcțiunea este prin urmare cu
noscută, nu se sciă însă, cjLice numita fbiă, care 

e intențiunea și scopulă cordnei, cercurile influ
ente și decidătbre trebuie să aibă planurile loră 
dăr nu le dau pe față. .

Așa credemă și noi, că cercurile hotărîtdre 
din Viena trebue să aibă ună plană și să lucreze 
după acestă plană. Este întrebare numai dacă 
acestă plană se mărginesce numai la Austria, ori 
că se estinde asupra întregei monarchii?

Cine scie dacă tăcerea jcercuriloră influente 
din Viena nu e impusă tocmai de diversitatea 
direcțiunei politice, ce se urmăresce adi dincolo 
și dincdce de Laita. Sigură este însă că neodihna 
politiciloră din Peșta asupra ,,înaintărei pe că
rarea apucată11 a guvernului din Austria îșl are 
sorgintea în acesta deosebire de direcțiune po
litică.

Conflictulii anglo-rusCL
După cele mai nouă scirl, starea conflictului anglo- 

rusă nu s’a îmbunătățită nicidecum. 0 telegramă din 
Londra comunică, că guvernulă englesă n’a cerută toc
mai desaprobarea lui Kpmarov, ci o cercetare a sânge
rosului incidență dela Ak-Tepe, ceea-ce Rusia a refusată 
(jicândă, că acăstă cerere nu se unesce cu ondrea mi
litară a generaliloră săi. Rusia vrea cu orice preță să 
aibă Penșdehulă și cunoscutulă generală englesă Hamley 
ne spune, că Rușii câștigă prin acestă {ținută: 1. 
Șosăua strategică spre Herată, care duce de-alungulă 
văii Kușk la ună defileu, a cărui eșire o formăză valea 
Heri-Rudului lângă Kușană. 2. Puterea de a ocoli de- 
fileulă din fața Zulficarului, în casă când acesta s’ar ocupa 
pentru apărarea Heratului. 3. Dominațiunea șoselei prin
cipale între Herat și Balkh și de acolo la Kabul, care 
trece prin Penșdeh. 4. Mijlăcele, de a înaintâ, prin fo
losirea aceleia, dela Marea caspică la Kabul. 5. Mai multe 
căi de munte, care ducă prin alte defileurl la Herat.

O telegramă din Londra anunță, că Salisbury a 
criticată aspru rpolitica esternă a lui Gladstone. Din 
acăstă critică suntă de accentuată acele părți, cari suntă 
îndreptate directă In contra guvernului rusescă, și suntă 
cu atâtă mai interesante, cu câtă Salisbury e ună omă 
de stată, care în curendă păte ajunge ministru preșe
dinte. Salisbury a (jlsă, că nimenea nu se mai îndoiesce 
despre aceea, cumcă Rusia vrea să aducă pe Anglia în
tr’o astfelă de posițiune în India, încâtă Anglia să fiă 
silită a lăsă Rusiei Gonstantinopolulă. Mai 
departe a (jisă conducătorulă conservatoriloră: »Nu putemă 
nicidecum să ne încredemă în asigurările și promisiunile 
guvernului rusescă, căci adeseori, ba totdeuna guvernulă 
rusescă și-a călcată cuvăntulă.< Salisbury enumeră apoi 
asigurările rusescl în privința Mării caspice, a Chivei și 
Mervului și le resumă în urmă astfelă: »Idea mea, cum 
trebue să procedemă cu Rusia, este următorea: Să nu 
ceremă nici o promisiune ce Rusia nu o păte împlini, ci 
să spunemă Rusiei: că acesta ori acelă punctă este ast
felă, că nu-ți e permisă să mergi acolo, și în casă când 
totuși mergi, atunci nu vomă cruțâ nici bani nici sânge, 
până când nu te vei retrage.*

Din Petersburg se scrie, că Katkov găsesce situa- 
țiunea într’atâta limpede, întru câtă Rusia în puterea 
dreptului de răsboiu nu numai că păte, ci și trebue să 
ocupe teritoriulă din litigiu, fiindcă Afganii au provocată 
ostilitățile și au evacuată teritorulă. Lucrulă însă e com
plicată prin aceea, că Englesii au ocupată portulă Ha- 
milton (Canada vestică), din care causă nu pote fi vorba 
de bune relațiuni. Katkov cere, ca necondiționată En
glesii să renunțe la ocuparea acestui portă, căci și așa 
Anglia fiindă isolată, se găsesce într’o situațiune de totă 
neplăcută.

Totă din Petersburg se comunică, că în mai multe 
orașe rusescl se adună bani pentru echiparea de corăbi 
eorsare.

Foile din Berlină, între cari și »Nordd. Allg. 
Zeitung,» recunoscă înăsprirea cestiunei afgane, de 
când s’a primită telegrama lui Lumsden. >Vossische 
Zeitung* e Informată din Londra, că telegrama, ce a tri

mis’o cabinetulă englesă la Petersburg, cere în modă 
energică satisfacțiune pentru ataculă făcută asupra Afga- 
niloră; ună răspunsă nesatisfăcătoră ar face inevitabilă 
ruptura cu Rusia.

-----o-----

Succesele ministerului Taaffe.
Făia oposițională »N. fr. Presse,* la finea unei 

periode de șăse ani câtă a ținută senatulă impe
rială său parlamentulă pentru provinciile austriace, de 
când se află cornițele Taaffe la cârma statului austriacă, 
face o seriăsă aprețiare a tuturora resultateloră ce s’au 
obținută sub cârma lui Taaffe, care la inaugurarea mi- 
nisteriului său pusese în gura monarchului următărele 
semnificative cnvinte: «Deputății scumpului meu regată ală 
Boemiei, ascultândă de apelulă meu, intrară cu toții pe 
arena discuțiuniloră comune, cu tăte că ei au alte con
vicțiuni de dreptă și suntă conduși de alte vederi, și a- 
cesta este ună mare progresă spre a ajunge Ia aceea îm
păcare și înțelegere generală, care a fostă totdăuna ținta 
dorințeloră mele, și Eu suntă condusă de cea mai viuă 
speranță, că păcjindă toți moderațiunea și respectândă 
unulă drepturile celuilalră, deliberațiunile Domniiloră Vostre 
voră pute atinge acee* țintă chiar pentru consolidarea 
monarchiei și pentru de a face ca tăte popărele să îm
brățișeze cu bucuriă constituțiunea.* Cu dreptă cuvântă 
observă »N. fr. Presse,« că șăse ani parlamentari au tre
cută și încă cu deputațl boemi în parlamentă și minis- 
teriu, și totuși discursulă tronului nu ne spune nimică 
despre isbâmjile ce s’au obținută pe calea împăcării po- 
părăloră învrăjbite și neîndreptățite. Cestiunea, că con
stituțiunea au primit’o tăte poporele, o trece cu o tăcere 
profundă, despre mulțămirea și îngăduirea popărăloră tace 
ca pescele în apă. Mesagiulă dela 1879 a (|isă în ter
mină cei mai măgulitori, că deficitele se voră delătura 
pe cale naturală, fără să se facă nouă datorii- și fără să 
se pună nouă dări asupra poporului, dar. de atunci ană 
de ană s’au înmulțită datoriile publice, măcară că ne-amă 
bucurată de cea mai mare pace. Apoi acuma mai pe 
urmă se <Jice, că prin bunăvoința parlamentului s’au vo
tată legi financiare, dară totuși echilibrulă în finanțe încă 
nu s’a putută dobândi, ci acăsta numai în viitoră se va 
pută tntr’adevără realisa. Reforma impositeloră directe 
renoirea tractateloră comerciale, reforma ordinii procedurii 
civile și a dreptului penală materială, care la 1879 se 
puseseră ca nisce puncte cardinale ale legislațiunei, nici 
cu ună cuvântă nu se mai pomenescă în atuc- 
alulă mesagiu împărătescă. Legile ce le-a produsă par
lamentulă în acești șăse ani suntă de totului totă neîn
semnate, așa că de acelea s’au făcută sub tăte guvernele.

Nu se păte face o critică mai bună și mai adevă
rată a sistemului actuală, decâtă când asemeni discursulă 
tronului dela Inaugurarea acestei sisteme cu discursulă 
tronului dela finea acestei periode. Acum se vede o pus
tietate întinsă și o sărăciă luciă de fapte mari. In urmă 
ne spune guvernulă, că pe viitoră va merge totă pe că
rările pe care a apucată, ceea ce ne arată limpede că 
guvernulă n’are să schimbe sistema politică actuală, nu
mai câtă acăstă sistemă să nu fie pănă în urma urme- 
loră fatală pentru popără, și pentru imperiu. La înce- 
putulă sistemului actuală, ministerulă ce se formase era 
ună ministeră imparțială, dâr cu timpulă a devenită mi
nisterulă majorității slave clericale. Ministerulă actuală 
se bucură de grația împărătâscă într’ună gradă ne mai 
pomenită. Apoi chiar împăratulă văijândă bine, că acti
vitatea actualului guvernă sub firma lui Taaffe nu este 
bogată în fapte mari, îșl va fi (jisă: să-i mai dămă încă 
timpă, ca să-și pălă desvoltâ activitatea sa într’o întin
dere mai mare. Deci dăr lumea să mai aștepte în pace 
și în liniște, pănă vomă vedâ ce ne mai aduce ministerulă 
pe căile apucate. Apoi dacă scopulă și ținta guvernului 
actuală au fostă dela începută să împace și să mulță- 
măscă pe tăte popărele, pentru ce nu caută să-și înde- 
plinâscă acestă frumosă și greu angagiamentă, pentrucă 
imperiulă numai prin împăcarea și mulțămirea tuturora 
popăreloră, care îlă compună, se păte consolida pe basele 
cele mai sigure și mai puternice?

—-O——
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SOIRILE DILEI.
Sinodulă archidiecesană gr. or. din Sibiiu s’a înche

iată alaltaerî printr’o cuvântare a Escelenței Sale Me- 
tropolitului Mironă Românulă, la carea a râspunsă în 
numele sinodului Ilustr. P. archimandrită N i c o 1 a u 
Popea.

—0—
Ministrulă de interne a anulată hotărîrea comitatu

lui Sibiiu, referitore la reuniunea ardelână de maghiari- 
sare din Clușiu. Marele «patriotă» Tisza putea face 
altfelă ?

—0—
Agio vamală s’a stabilită pentru luna Maiu cu 23%.

—0—
Fâia oficială ungurâscă publică textulă maghiară 

și latină ală blancheteloră pentru testimoniile de matu
ritate.

—0—
Ministrulă Tisza a primită în audiență deputațiunea 

reuniunii centrale notariale, care i-a presentată ună me- 
morandă relativă la revisuirea legii comunale. Memo- 
randulă cere între altele, ca să se încredințeze notariloră 
conducerea administrațiunii comunale. Ministrulă a de
clarată, că deârece cunâsce din experiență însemnătatea 
notariloră pe terenulă administrativă, va face ca cererea 
loră să se ia în considerația, mai vârtosă că se pregă- 
tesce tocmai acum revisuirea legii comunale.

—Cl

in curândă se voră Introduce ună nou felă de timbre 
și mărci poștale.

—0—
La tribunalulă din Brașovă e de ocupată postulă 

de adjunctă cl. II în direcțiunea cărțiloră funduale.
—0—

Cu 1 Iunie n. voră eși din circulațiă bancnotele vechi 
de 50 fi.

—0—
Direcțiunea poșteloră din Sibiiu face cunoscută, că 

în Farkaștelche, comit. Albei de josă, e de ocupată pos-! 
tulă de magistru poștală, pe lângă o cauțiune de 100 fi.1 
Lăfa anuală e de 120 fl., paușală de cancelariă 40 fi., 
și pentru întreținerea comunicațiunei, prin cariolă, cu 
Blașiulă 360 fl. pe ană. Petițiunile se voră înaintâ 
numitei direcțiuni în timpă de trei săptămâni.

—0—
Principii Carolă și Ferdinandă de Hohenzolern, ne

poții Regelui României, au sosită* în Bucresci, spune 
«Răsboiulă.»

—0—
In Londra se cere la concerte să se cânte imnulă 

rusescă și după ce se esecută, de regulă publiculă îlă 
flueră. -----o-----

Din biografia lui C. A. Rosetti.
„Națiunea“, făcendu biografia marelui bărbații 

ală României, scrie despre activitatea ce a des- 
voltat’o elă dela 1877 încâce următdrele:

Nimeni nu se mai îndoesce astăzi, că acela care a 
contribuită mai multă, ca armata română să fie alături 
cu cea rusăscă în răsboiulă dela 1877, este Rosetti. In 
jRomânulă,» în conferințele politice, în întruniri publice, 
elă fă acela, care ceru cu mai multă insistență, ca tânăra 
nâstră armată să fie pusă la încercare. Aparține istoriei 
să judece, dacă bine său rău a făcută; ceea ce nu se 
pâte însă contesta de nimeni, e că Rosetti nu s’a înșelată , 
asupra valorii soldatului română. Eroismulă, de care a' 
dată dovezi în luptele de peste Dunăre, a fostă admirată 
de lumea întrăgă, elă a făcută ca privirile Europei să se 
îndrepteze spre România, pe care pănă atunci o necu- ; 
noscea seu o desprețuia.

După terminarea răsboiului, când d. Ioană Bră- 
tianu plecă cu d. M. Cogălniceenu la Berlin, pentru a 
asista la conferința ce trebuia să decidă asupra modului 
cum să se încheiă pacea definitivă, Rosetti făcu din nou 
sacrificiulă de a primi portofoliufă interneloră și interi- 
mulă presidenției Consiliului. Primulă său actă, ca mi
nistru, fu de a da ordină prefecțiloră a se opune cu 
energiă propagandei întreprinse de Ruși printre poporați- 
unile rurale din țâră și de a face să se ia măsuri mili
tare, pentru ca linia de concentrare a armatei române 
să nu fie violată de armata rusă, ale cărei mișcări de 
înaintare deveniseră îngrijitâre.

Când congresulă dela Berlin își încheiă lucrările și 
când armatele rusescl părăsiră țâra, cea dintâiu grijă a 
Iui Rosetti fu de a se . retrage și elă dela putere.

Retrasă din ministeră, C. A. Rosetti fu realesă 
președinte ală camerei deputațiloră. Modulă cum elă con
ducea desbaterile Camerei a rămasă de modelă tuturora 
aceloră ce l’au succedată. Elă prevedea totdăuna tur
nura ce trebuia să o ia desbaterile, în urma vreunui 
cuvântă aruncată fie de pe banca ministerială, fie de pe 
aceea de deputată, și, cu o măiestriă pe care nimeni n’a 
posedat’o ca densulă, făcea ca furtuna, ce era să se 
nască, să se liniștâscă mai înainte chiar de a isbucni. 
Creionulă lui Rosetti, pe care îlă lovia de tribuna presi-

dențială în locă de clopoțelă, a rămasă proverbială; 
când sub o altă presidențiă, se făcea sgomotă în cameră, 
glumeții îi cereau miraculosulă creionă pentru a liniști 
spiritele.

In timpulă acestei presidenții, Rosetti presentă Ca
merei ună proiectă de lege asupra libertății individuale, 
rămasă pănă adi nevotată, și o propunere tincjândă a 
stabili eligibilitatea în magistratură, susținută în colonele 
«Românului» și într’o broșură de fiulă său Mircea.

După retragerea d-lui Dumitru Brătianu dela minis
teră, Rosetti primi încă odată — și acum pentru ultima 
oră — portofoliulă interneloră. Nici de astă dată însă 
elu nu’șl păstră multă vreme portofoliulă. Reformele ce 
elă voi să introducă în moravurile administrațiunei, ne
înduplecarea cu care voi să lovâscă tâte abuzurile ce se 
făceau, grațiă influențeloră locale, îlă făcură nesuferită 
maiorităței și în Noemvre 1881 elă se retrase din mi
nisteră.

Ca simplu deputată, Rosetti continuă încă în tim
pulă sesiunei parlamentare din 1881—1882 a lupta pen
tru ajungerea țintei pe care o urmărea: emanciparea 
clasei muncitâre și productive și îndreptarea releloră, a 
căroră victimă era acâstă clasă. Râua-voință, cu care 
camerile liberale primiră mai tâte propunerile sale în 
acestă sensă, îlă mâhniră atâtă de multă, încâtă, la fi
nele sesiunei, își dete demisiunea și plecă din țâră. Realesă 
de două ori deputată de cătră colegiulă Capitalei, Rosetti 
refuză de amândouă ori raandatulă și nu consimți a re
veni în România, decâtă după ce camerile declarară că 
este necesitate de a se revizui Constituțiunea. Alesă de
putată ală Capitalei, elă veni în camera constituantă, 
unde luptă cu energiă chiar contra voinței amicului său 
din copilăriă, d. Ionă C. Brătianu, pentru a face ca toți 
alegătorii să fie aședațl într’ună singură colegiu.

Lupta cea mai înverșunată însă, ce elă o susținu 
în acestă cameră, fu aceea pentru libertatea presei. Ca 
decană ală ei, Rosetti o apără, cum îșl apără leoaica 
puii, contra acelora cari, prin căi piezișe, voiau să o știr- 
bâșcă. Grațiă lui numai, presa română pâte astăzi să 
propage lumina și adevărulă cum îlă înțelege și fără te
mere de lovituri.

Dacă Rosetti, în tâtă viața lui, nu ar avea la ac- 
tivulă său decâtă acâstă singură faptă, ea ar fi destulă, 
pentru ca recunoștința tuturoră să’i fie asigurată.

Mâhnită din nou de cele ce vedea petrecându-se 
în camera constituantă, mai eu sâmă pe la sfârșitulă ei, 
Rosetti dimisionă împreună cu alți colegi, retrăgendu-se 
pe tribuna sa de diaristă. De pe acâstă tribună, elă nu 
încetă a vorbi poporului despre drepturile și datoriile lui.

In alegerile din urmă, Rosetti fu alesă deputată ală 
Ploeștiloră ; elă refusă însă a întră în Cameră, și nu primi 
nici ună mandată din câte i se oferise, decâtă atunci 
când ’lă aleseră țăranii din Argeșă.

Dar acum era bolnavă, și cu tâtă dorința ce ar fi 
avută de a mai lucra, nu mai putu. Chiar direcțiunea 
«Românului», C. A. Rosetti fu silită a o părăsi în mâ- 
nile fiului său Vintilă.

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

Procesul!! din Deva.
(Raportulă specială ală «Gaz. Trans.»)

Deva, 20 Aprilie 1885. 
(Urmare și fine).

Procurorulă resumâză resultatulă perlractărei 
finale. Elă găsesce, că după ce adunarea a luată conclu- 
sulă, prin care protesta în contra proiectului de lege 
pentru scâlele medii, trebuia să se disolve. Acusatulă însă, 
suindu-se pe tribună, a ținută ună discursă de natură a 
irita pe. cei de față în contra națiunii maghiare, și că 
prin urmare a agitată. A amintită cele petrecute la 1848 
și a înșirată întâmplările pănă în cailele nâstre. A cj'să, 
că Ungurii în 1848 nu au învățată destulă, cu tâte că 
urmările întemplăriloră din acelă ană ară putea să le 
dea destulă învățătură; că absolutismulă a fostă mai ușoră 
de suportată, fiind că nu le-a atacată Românilor ă limba 
și naționalitatea, și nu le-a împedecată desvoltarea loră; 
că sub constituționalismulă maghiară funcționari nu se 
numescă dintre Români; că guvernulă nu ține sâmă de 
numărulă Româniloră, cari iau deopotrivă parte la sar
cinile statului cu Maghiarii; că guvernulă nu respectâză 
legile aduse de dietă; că Românii suntă eschișl dela ale
gerea deputațiloră dietall, dela oficii, și că Românii fiindă 
persecutați de guvernă, le este amenințată naționalitatea.

Vorbindă acusatulă de patentele dela 1854 și 1860, 
de dietele dela 1863 din Sibiiu și dela 1865 din Clușiu, 
precum și de rescriotulă regescă din 1866, a ajunsă — 
tjice procurorulă — la numirea ministeriului ungurescă, 
sub care s’a adusă și art. de lege 44 din 1868. Despre 
acestă articulă acusatulă a (jisă, că prin elă s’au răpită 
Româniloră și drepturile, pentru care luptaseră până atunci. 
Acum Ungurii, prin proiectultă de lege a scâleloră medii, 
voiescă să le ia Româniloră și scâla, dar ei nu o voră da.

Din acestea procurorulă deduce, că acusatulă a 
avută intențiunea să agite în contra națiunii maghiare, 
precum s’a observată iritațiune atâtă în decursulă adu
nării, câtă și după disolvarea ei, pentru că cei mai mulțl 
dintre participanți au fostă țărani, âmenl neinteligențl.

Cumcă s’a produsă ură în contra Maghiariloră, pro
curorulă amintesce, că consecințele acelei vorbiri s’au 
manifestată în mai multe comune din fostulă comitată 
ală Zarandului, unde mai mulțl indivizi au fostă dațl în

judecată pentru agitare, așa că investigațiunea urmâză și 
adi în Baia de Crișă. Pe martorii, cari prin deposițiu- 
nile loră au arătată, că agitațiune nu s’a produsă, pro
curorulă nu-i crede, și deci cere, ca conformă § 172, 
partea 2 a a cod. penală acusatulă să fie declarată vi
novată și a-lă pedepsi cu închisâre de stată pe ună ană, 
400 fi. amendă său alte 40 de dile închisâre, precum și 
la suportarea cheltueliloră de judecată.

Apărătorulă Dr. Petco: Onorată tribunală 1 îna
inte de tdte trabue să mărturisescă, că m’a suprinsă 
susținerea acusei din partea onoratei procuraturi regesc!; 
m’a suprinsă cu atâtă mai multă, cu câtă din pledâria 
d-lui procuroră m’am convinsă, că acela îi dă §-lui 172 
alinea 2 din cod. pen. o interpretare de totă noue afir- 
mândă, cumcă la delictulă de agitare nu e de lipsă să 
se facă provocare directă pentru a excita ura contra 
unei naționalități sâu confesiuni din țâră, — și numai 
acestei interpretări sinistre potă să-i atribuiu susținerea 
acusei din partea d-lui procuroră, care e chemată, ca 
aplicarea legii, în sensulă procedurei penale, să o lolo- 
sâscă în asemenea modă pro și contra inculpatului. Acâstă 
interpretare nu are valâre, deârece alinea 2 a §-lui 
172 nu se pâte aplica fâră de a nu se lua în conside
rare și §-ulă 171, căci numai acești doi §§ la olaltă dau 
definițiunea corectă a delictului de agitare. E de lipsă 
să vedemă deci, cum sună §-ulă 172 ală cod. pen.? 
§-ulă 172 partea a 2-a, la care se provâcă procurorulă 
de stată, conține următârele disposițiuni: «că tocmai 
astfelă se pedepsesce și acela, care în modulă circum
scrisă în §-ulă 171 provocă o clasă a poporațiunii, o 
naționalitate sâu o confesiune la ură contra altei clase 
a poporațiunii, contra altei naționalități sâu confesiuni, 
precum și acela, care agitâză contra unei instituțiunl de 
dreptă, de avere său căsătoriă.* Acestă § dar în alinea 
citată, în cualificarea delictului respectivă se provâcă ex
presă la modalitatea § lui 171, âr §-ulă 171 circumscrie 
modalitatea acâsta în urmă țârele: «dacă âre-cine în pu
blică într’o adunare prin graiu viu, prin răspândirea sâu 
expunerea publică a unei tipărituri, a unui manuscriptă 
sâu expunerea unei desemnări face provocare directă la 
săvârșirea unei crime sâu a unui delictă, se pedepsesce 
ca agitatoră, dacă crima sâu delictulă s’a și întâmplată.»

Din textulă acestoră §§. dar e evidentă, cnmpă de
lictulă de agitare numai prin o provocare directă se pâte 
comite, și nici când prin o faptă indirectă.

Dacă cercetămă acum fapta inculpatului, nu vomă 
afla în vorbirea dânsului ținută la 10 Martie 1883 nici 
o provocare directă, căci enararea simplă a unoră întâm
plări istorice, fie acele de natură câtă de gravă, precum 
e citarea anului libertății 1848, și anume: cumcă Un
gurii dela anulă acela nici n’au învățată și nici nu au 
uitată nimica, sâu enararea plângeriloră Româniloră, că 
adecă legile, aduse în dieta Ungariei și sancționate de 
Maiestatea Sa, nu se respectâză nici din partea guver
nului, nici din partea autoritățiloră publice, aceste ex
puneri, atâtă conformă acleloră de investigațiune, câtă și 
în deosebi din resultatulă pertractării finale de astăzi, 
dar mai alesă din fasiunea martoriloră maghiari și ro
mâni, s’a dovedită, că acele nu au conținută nici o agi
tare directă la ură contra naționalității maghiare. Din 
fasiunea unui martoră, care a fostă la aceea adunare 
în calitate de comisară, s’a dovedită, că asupra lui ca 
Maghiară a produsă âreși-care iritațiune în ascultătorii 
români. Din fasiunea altoră martori s’a dovedită pe de
plină, cumcă vorbirea inculpatului nu a fostă de ună 
conținută și de o natură, ca să pâtă stîrnl ură în contra 
naționalității maghiare; și cumcă într’adevără a și fostă 
așa, cea mai eclatantă dovadă e, că deși adunarea aceea 
a fostă compusă din 2000 de alegători români venițî de 
pe teritoriulă comitatului Hunedârei, adunarea a decursă 
în cea mai mare liniște și în cea mai exemplară ordine.

Și cumcă vorbirea acâsta nu a conținută agitațiune 
în contra naționalității maghiare, suntă în stare a o do
vedi prin o decisiune venită dela Curia reg. Ce e dreptă, 
decisiunea acâsta nu se rapârtă la inculpatulă, ci la d. 
protopopă Ioană Pap iu, ca presidentă ală adunării din 
cestiune. Ea însă e adusă totă în causa acâsta, și totă 
pe basa acteloră de investigațiune făcută în acâsta ces
tiune, și dacă îmi permite onoratulă presidiu, fiindu-ml 
la mână, o potă și ceti. (Aflându-se decisiunea curială 
și la actele de investigare, nu se citesce). Cumcă deci
siunea acâsta nu s’a estinsă și asupra faptului, cu care 
e inculpată Dr. Tincu, nu este a se atribui altei îm
prejurări, decâtă împrejurării că esistândă două decisiuni 
dela două foruri și egală sunătâre, răcursulă d-lui incul
pată Dr. Tincu. pe basa procedurii penale austr., care 
și adi e în Ardeală în valâre, din acestă motivă s’a res
pinsă, fără a se hotărî în merită.

Onor, tribunală 1 După terminarea pertractării fi
nale speramă, că pe basa resultatului obținută în decur
sulă acesteia și cu decisiunea curială în mână, d-lă pro
curoră reg. va retrage acusa intentată d-lui Dr. Tincu 
și va cere însuși achitarea lui. Dar d-lă procuroră, în 
locă să facă acâsta, susține acusa adusă pe basa acte
loră de investigare din cuvântă în cuvântă, așa precum 
aceea a fostă adusă înainte de pertractarea finală, fără 
a luă în considerare resultatulă acestei pertractări si fără 
a ține contă celă puțină de decisiunea Curiei, care es- 
presă 4*ce« cumcă deși vorbirea d-lui Dr. Tincu ținută 
la 10 Martie 1883 conține unele acuse față cu guvernulă 
și nisce espresiunl mai aspre față cu națiunea maghiară, 
acele totuși n’au trecută preste marginile legii, ci suntă 
a se consideră numai ca nisce espresiunl aspre provenite 
din convingere individuală, și ca atarl deci nu se potă 
privi și cualificâ ca delictă de agitațiune.

Dar pâte că d-lă procuroră nu a putută retrage 
acusa și din acelă motivă, ca să nu se desaprâbe pe sine 
însuși, căci după părerea mea, acusa chiar dela începută 
nu a fostă la locă, despre ce ne vomă convinge din proce- 
derea cu investigațiunea presentă. Investigațiunea s’a 
începută nu dâră cu ascultarea acusatului, ci judele de in
strucția a ascultată mai înainte pre toți martorii, cari au 
sciută spune ceva agravantă contra acusatului, și numai 
după ce a terminată ascultarea acestoră martori, cari nicj
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nu cunosceau limba română pe deplină, a ascultată pe 
acusatulă, âr după dânsulă și pe martorii aceia, cari sciu 
limba română, cari au pricepută deci pre deplină vor
birea d-lui L)r. Tincu și au putută să mărturisescă ade- 
vârulă. Dacă inse judecătorulă de instrucția ar fi ascul
tată mai ântâiu pre acusatulă și după aceea pre martori, 
și convingându-se despre contrazicerea ce există între 
fasiunea inculpatului și a martoriloră, cari nu pricepă 
limba română, precum și despre contrazicerile ce există 
între fasiunile martoriloră, cari pricepă limba română și 
a aceloră cari nu o pricepă, dacă ar fi confrontată, 
conformă prescrieriloră procedurii penale, fasiunile 
ce diferiau — sunt pre deplină convinsă, cumcă causa 
acâsta nu ajungea la stadiulă acesta.

Adevgrulă aserțiunii mele se constatâză pe deplină 
din decursulă pertractării de astăZL căci ascultându-se 
martorii, cari au fasionată în contra d-lui Dr. Tincu în 
decurgerea învestigațiunii și cu ocasiunea pertractării de 
astăZi, nici unulă nu a susținută, cumcă dl Dr. Tincu ar 
fi provocată la ură contra naționalității maghiare, ba 
spună hotărâtă, vorbireă d-lui Tincu, astăZi acusată, — 
afară de martorulă Anton Csiiros, — asupra lorăchiar 
ca Maghiari n’a produsă nici o iritațiune, cu atâtă mai 
puțină în ascultătorii români, căci strigările ce le-au auZită 
și anume : »Nu primim* »Nu suferim» ,Așa este», nu 
le-au privită de altceva, decâtă de espresiuni de plă
cere sâu neplăcere, dar nicidecum ca expresiunea oare- 
cărei iritațiunl. Ba unii martori spună și aceea, că adu
narea numerâsă și după încheierea ședinței s’a împrăștiat 
cu cea mai mare liniște și în cea mai exemplară ordine 
așa, încât la o oră după închiderea ședinței, pe stradele 
Devei nici semnă n’a mai rămasă despre vre-o adunare 
de poporă atâtă de mare. Martorii români unanimă au 
spusă, că nici asupra loră, dar nici asupra adunării vor
birea d-lui Dr. Tincu nu a făcută impresiune iritătore. Au 
Zisă însă și aceea, că vorbirea d-lui Dr. Tincu nu a avut, 
alt conținută, decât acela ce se aude în tote Z*'ele 5° 
mai aspră edițiune în tăte foile politice.

Mai Zice dl procuroră în motivarea acusei sale, 
cumcă dl Dr. Tincu e vinovată de delictulă agitării, pen- 
trucă dănsulă văZendă că adunarea e compusă din ună 
publică neinteligentă, ba așa Zicăndă plebe, vorbirea den
sului a fostă calculată și adresată mai multă la acăstă 
parte a publicului, contândă pe neinteligența acestoră 
6meni, în cari mai ușoră pole să producă iritațiune.

Onor, tribunală! La partea acăsta a motivării am 
să observă numai atâta, cumcă inteligența și cultura nu 
e de a se căuta în pantaloni, ciărecl său șubă, ci în 
mintea și inima omului, pentrucă noi amă experiată, 
cumcă chiară o adunare constafătore din bărbați îmbră- 
cațl în haine vinete s’a terminată într’ună modă, care 
a dovedită, că n’a fostă compusă din omeni inteligențl. 
Noi suntemă mândri și ne fălimă cu aceea, cumcă deși 
adunarea nostră a fostă compusă din 2000 alegători, cu 
puțină excepțiă toți în ciăreci și șubă, aceea s’a sfârșită 
într’ună modă, care a dovedită cumcă a fostă compusă 
numai din inteligențl, și că prin urmare a putută să pri
ceapă aceea ce a vorbită dl Dr Tincu,

Onorată tribunală 1 mă rogă să nu căutațl delictă 
de agitare, unde lipsesce cu totulă obiectulă aceluia, și 
să nu aflați acolo iritațiune, unde a domnită cea mai 
mare liniște și cea mai exemplară ordine, ăr cumcă ce
rerea mea va afla ascultare, îmi este destulă garanțiă cu
noscuta înțelepciune, jurisprudența și iubirea de dreptate 
a d-vostră. Dreptă aceea în speranță și deplină convin
gere, că Onoratulă tribunală în causa presentă nu va 
afla delictă de agitare, nu mă folosescă de dreptulă a 
enara împregiurările atenuante ce există pentru dl Dr. 
Tincu, ci mă rogă: ca Onoratulă tribunală să binevoiască 
a achita pe d-1 Dr. Avramă Tincu de sub acusa delictu
lui de agitare și prin sentință să ’lă declare în sensulă 
§. 288 ală procedurii penale austriace de: nevinovat.

Acusatulă Dr. A. Tincu, cerendă cuvântulă după 
apărătoră, des'61tă motivele discursului său, pentru care 
trebue să se justifice aZI. Aceste motive dovedescă, că 
dănsulă n’a fosuă condusă decâtă de intențiunl în ade- 
vără patriotice. Dela 1867 încdce Românii se vădă totă 
mai multă desconsiderați în drepturile loră, chiar legea 
de naționalitate esistentă, cu care voiau să ne mulcomăscă, 
este desconsiderată și călcată în piciore.

In dieta din 1861, în 22 Maiu, fundă minstrulă de 
acumă Trefort deputată a dechiarată, că densulă nu 
voiesce a împedecâ desvoltarea celorlalte naționalități, 
fiindcă asuprirea loră ar fi o politică rea și fără scopă. 
Românii să ’șl p6rte afacerile lor în limba loră maternă, 
în scblă să se folosăscă de limba loră. Eu onoreză des
voltarea internă a popăreloră tocmai ca și religiunea în 
care statulă nu are dreptă a se amestecă.

In anulă 1872 deputatulă F r. Deak a declarată: 
,Să ne aducemă aminte cu câte greutăți amă luptată 
în tinerețe, fiindă siliți a studia într’o limbă străină, și 
cu câtă îi este tinerimei acți mai ușoră, că studiază în 
limba sa maternă. Acăsta are valăre și pentru 
naționalități. Dăcă le-amă sili a’și trimite copiii în 
scoli ungurescl, atunci amă face imposibilă pro- 
gresulă tinerimei loră; părinții ară chieltul în za
dar și copii și-ară perde numai timpulă. In genere, dacă 
voimă să câștigămă naționalitățile, acesta nu trebue să 
o facemă așa, ca să le maghiarisămă cu orl-ce preță, ci 
numai așa ca să le facemă plăcute referințele năstre.» 
Pentru că două lucruri le vădă limpede cu ochii: a le 
șterge de pe fața pământului ar fi o barbariă și atunci 
când nu ar fi așa numerăse; fiind dar imposibilă a le 
pustii, a ni le face inimice nu este în interesulă nostru.

Cu totulă altfelă a vorbită mai târZiu d. T re tort 
ca ministru. In epistola sa din 4 luliu 1883, îndreptată 
cătră episcopulă Szabo cu ocasiunea decorării acestuia, 
scrie lăudându-lă: >D-ta scii să pui în cumpănă drâptă re- 
cerințele naturale ale poporului d-tale cu postulatele bi- 
sericei catolice și cu ale statului maghiară, pentru că II. 
Ta sciică în Ungaria ună stată poliglotă este im
posibilă.»

Se vede din însuși părerea schimbată a ministrului 
Trofort, care altfelă vorbea la 1861 și altfelă la 1883, 

câtă de mare trebuie să fie aZI desconsiderarea națiunei 
române. Ca ună fiu ală acestei națiuni asuprite și pri
gonite nu puteamă să nu’ml rădică vocea pentru a apăra 
interesele ei de cultură și de viață, ce le vedeam în 
mare măsură amenințate.

In urma acăsta tribunalulă s’a retrasă spre con
sultare. După o jumătate de 6ră judecătorii au apărută 
erășl în sală și președintele a publicată sentința prin care 
tribunalulă din Deva pe basa § 288 ală procedurei pe
nale, în lipsa faptului obiectivă declară pe d. Dr. Avramă 
Tincu din Orăștiă ucviuovatii de delictulă de 
agitare.

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

Unii alții procesă pentru „agitare."
Deva, 23 Aprilie 1885.

Imediată după procesulă d-lui Dr. Tincu, adecă în 
în 21 Aprile a. c., s’a pertractată în Deva ună altă pro
cesă pentru ,agitațiune«, ală lui Ioană Ioanoviciu, 
parochă gr. or. în Hărău.

Acestă bravă și zelosă preotă a fostă acusată, că 
ar. fi provocată pe sătenii credincioși, în biserică, ca să 
nu-șl mai dea copiii la scăla ungurâscă reformată, unde 
învață greu, ci să-i trimită la scăla românăscă din Hă
rău. Intre altele să fi afirmată părintele Ioanoviciu, că 
omenii să-și aducă numai aminte câte au suferită dela 
Unguri în 1848.

Părintele Ioanoviciu a negată, că s’ar fi folosită de 
cuvintele din susă, dar mărturisesce, că a admoniată pe 
sătenii români de a’și da copii la scăla română și a a- 
dausă, că se miră cum dânșii, cari se plângă de nedrep
tățile unguresc!, își trimită copii mai bucurosă la scăla 
maghiară.

Unii din martori au fasionată în modă agravantă 
contra acusatului, susținândă că ar fi vorbită de jugulă 
dela 1848 ș. a.; cu deosebire fostulă învățătoră Ioană 
Munteanu, omă făr’ de cualificațiune, care s’a făcută duș
mană preotului acusată pentrucă nu l’a părtinită la ale
gere, din care causă elă (învâțătorulă) l’a și denunțată-

Pe basa fasiunărei acestoră marLorl, tribunalulă a 
condamnată pe părintele IoanovicI în înțelesulă §-lui 172 
cod. pen. le o lună închisăre, 20 fl. amendă și la plata 
speseloră procesului.

Resultatulă acestui procesă a făcută o impresiune 
fărte durerăsă asupra Româniloră de aici, cari stimâză 
pe preotulă Ioanoviciu ca pe ună omă onestă și Română 
bună. Durerea e cu atâtă mai mare, cu câtă chiar ună 
Română a fostă vipera, care a denunciată din ură per
sonală pe bietulă preotă.

Dămne, când ne vei scăpă de patima ărbă a unora> 
cari nu vădă decâtă numai dușmani în toți câți apără 
interesele naționalității române, și de miserabilitatea a- 
celoră creaturi din sînulă nostru, cari se degradă a jucâ 
rolulă mârșavă de denuncianțl contra propriului loră 
sânge!

Publicăm!! corespondința de mai josă, aștep- 
tândă informațiunl sigure, cari dorimti să des- 
mință faimele despre care vorbesce:

Budapesta, 23 Aprilie 1885.
Stimate domnule Redactoră! In cercurile junimei 

române din Pesta circulă o faimă cu totulă nefavora
bilă în privința câtorva tineri rătăciți din Clușiu, cari 
s’ară fi înscrisă la reu niunea de maghiarisare. Noi 
nu o credemă acăsta, căci nu ne putemă închipui să e- 
siste nisce tineri atâtă de netrebnici, ca să-și dicteze ei 
înșiși sentința de mărte, dacă nu vomă admite că le 
lipsesce o dăgă. Deărece însă faima e în continuu sus
ținută, rugămă pe frații din Clușiu, ca să ne informeze 
positivă, și dacă e adevărată, să ni-i arate cu numele 
căci astfelă de bidigănii nu voimă să suferimă în mijlo- 
culă nostru, nici să mai avemă legături cu dânșii.

Pe aici indignațiunea e mare. Voila.
•------ o-------

Povețe pentru economii de vite.
Deva, 23 Aprilie 1885.

Eră au sosită muscele (găngele) Columbace, și 
tocmai în timpulă sămânăturii de porumbă (cucuruză). 
Răulă fiindă mare, le dau economiloră de vite următă- 
rele povețe, spre a scăpa vitele de acestă flagelă.

1. Să se cumpere uleiu de terpentină și de rapiță, 
să se amestece laolaltă intr’o sticlă, apoi să se ia o câr
pă, și cu acăsta să se ungă vita pe sub pântece și peste 
totă pe unde se pună acele musce. Dacă însă muscele 
voră bântui cumplită vitele, să se afume vitele cu gunoi u 
aprinsă ce se va așeZa într’o ălă; în modulă acesta de 
voră fi muscele columbace ca plăia, nici una nu se va 
pune pe vită.

2. Pentru durerea de piciăre Ia vite recomandă 
oțetă de vină cu pământă galbenă.

3. Pentru albăță la vite recomandă a se cumpără 
din farmaciă 2 unții dă apă destilată și 1 unțiă de oțeță 
de plumbă; apoi să cumperi ună proșcătoră (injectară) și 
cu acesta de 2 ori po Zi să se înprăște vita în ochiă ; 
astfelă în 3—4 Z*le îi trece.

4. Dacă vita e umflată de lucernă ori trifoiu, se ia

o mână de vară stinsă și amestecată cu apă să se dea 
vitei, după aceea să i se mai dea ca ună jumătate 
de pachară de uleiu de rapiță, ca să ’i potolâscă arderea 
varului pe grumaZă. N. Oprea.

economă de vite.
-------O-------

Mnlțămită publieă
Onorobila Adunare generală a acționariloră institu

tului de credită și de economii »Albina» din Sibiu, în 
ședința sa din 27 a 1. tr. a binevoită a vota din cuota 
de binefaceri resultată din bilanțulă anului 1884 o sumă 
de 30 fl. v. a. dreptă donațiune pentru societatea de 
lectură »Petru Maioră* a tinerimei române din B. 
Pesta.

Pentru acăstă faptă mărinimăsă, ne permitemă cu 
intimă recunoștință a aduce și pe calea acăsta adâncă 
simțită năstră mulțămită.

Budapesta, 20 Aprile, 1885 n.
Pentru societate:

Sebastian Olariu. Basile Bologa.
președinte. cassar și secr. subst.

TELEGRAME PARTICULARE ALE »GAZ. TRANS.»

Pesta, 25 Aprilie. — „Viitorulii" apare as
tăzi pentru cea din urmă 6ră.

(Fie’i țărina uș6r§ ! — Red.)
Pesta, 25 Aprilie. — Soirile din Londra 

și Petersburg oferă puțină speranță de pace.

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

BIBLIOGRAFIA.
Icăua sufletului, carte de rugăciuni și cântări bise* 

ricescî, elucrată din St. cărți canonice, și se află de vân- 
Zare la autorulă Vasiliu Patcașiu, preotă gr, cath. 
în Er Hat van, p. u. Tasnăd-Szânto, cu prețulă de 45, 
55 și 75 cr. câte ună esemplară; dela 10 es. unulă 
gratuită. Acăstă cărticică de 138 pag. adjustată frumosă, 
pe lângă indicarea tipicului la locurile concerninte, cuprinde: 
Rugăciuni de diminăță. Rug. la mânecată și cântările 
usitate împreună cu 4 catovasii, celea 11 luminătăre 
(svetilne) și Laudele după tăte 8 versurile cu tăte stichu- 
rile și la fine Apostolu deplină. — La liturgiă: rugăciuni 
și cântări pentru tăte momentele împreună cu Trop. Năs- 
cătărei dela tăte 8 versurile, cari se cântă după Fericiri, 
ăr la fine când se face parastasulă, o rugăciune pentru 
răposați. — La înserată (vecernia): tăte cântările după 
celea 8 versuri, cu tăte stichurile și stichăvnele. Rugă
ciuni de sără. învățătura despre esaminarea consciinței 
înainte de mărturisire și la primirea s. cuminecături. Ru
găciuni și canonă la s. mărturisire și s. comuniune. Ca- 
nonă de mângăere. Mai multe rugăciuni ocasionale. In- 
dreptariu la punerea catavasieloră pe anulă întregă. Cân
tările și Apostolulă dela înmormântarea cea mare. Două 
versuri: unulă cătră d. I. Cristăsă, care se cântă în săp
tămâna patimiloră, altulă »Imnă« ce se cântă la mormântă 
și In fine pricesne ocasionale.

Abecedartt ilustrată, după sistemulă scriptolegă 
pentru învățarea vorbirii, a scrierii și a cetirii, de Do- 
mețiu Dogariu, învățătoră dirigentă la scăla normală 
din Satu-lungă în Săcele. Opă aprobată de ministerulă 
culteloră și instrucțiunii publice ca carte didactică pentru 
scălele primare urbane și rurale de ambe sexe. Partea 
I și II. Editura librăriei S. Samitca, Craiova-Brașovă 1885. 
Prețulă 12cr. său 25 bani.

Asigurarea lui Emerică Gazdag. Din Szolnok i se 
scrie lui > Pești Naplă» Ia 13 1. c. : Nu va fi fără interesă 
să amintimă, că Emerică Gazdag, care fu omorîtă, s’a 
fostă asigurată în Iunie a. t. prin Agenția generală din 
Szolnok a societății .Assicurațione Gnerali» din Triestă 
cu 15,000 fl. contra nenorociriloră corporale. Dupăce 
dânsulă a fostă omorîtă, societatea plătește, conformă 
condițiuniloră contra nenorociriloră corporale, posesorulu 
poliței suma asigurată de 15,000 fl., pentru care în fie
care ană s’a plătită ca premiu numai 17 fl. 70 cr. Eme
rică Gazdag era o persănă cunoscută în comitatulă nos
tru. In timpulă provisoriului era jude în Szolnok. — 
Știrea lui »Naplo* se basâză pe adevără. Precumă auZimă 
din părți competente, Emerică Gazdag scosese dela agen
tura din Szolnok, care fu înființată de cătră societatea 
de asigurare în contra nenorociriloră corporale, o poliță 
de 15,000 fl. pentru casă de mărte și una pentru casă 
de invaliditate, plătindă în decursă de doi ani câte 18 fl. 
pe ană. Printr’o jertfă atâtă de mică se păte așa dar 
asigura însuși sâu celă puțină familia în contra urmăriloră 
economice ale nenorociriloră corporale, cărora este es- 
pusă chiar și celă mai precaută omă.

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

Editară: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu
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Amă onorea a aduce la cunoștința știm, publică, 

că am deschisă în Blumăna, strada fântânei Nr. 356 res- 
taurațiunea mea cu grădină,

„LA LEU“
cu jocă de popice, aranjată pentru vară și ernă, și cu 
ună pavilionă frumosă acoperită.

Pentru mâncări și băuturi eftine și gustose voiu 
avea cea mai mare îngrijire.

Mă rogă cu totă stima de binevoitorulă sprijină 
ală onor, publică. * „ ~ a ,F Aromi JSenedek.

(Nr. 46) 3—3 proprietară.

Fublica&iîme!
3

Tergwlu de țeră celu mai aprdpe a 
St. George“ în comuna ILipova comitatulu Ti- 
mișdrii se va țînâ în 3 Itlaiu a. c. st. nou; 
âră tergulu de vite se va începe cu 2 dile 
mai înainte.

1—2

Lip o va în 20 Aprilie 1885.

Primăria (Antistia) comunală.

e e

$

*

Ptiblicatiune.>
Duminecă în 21 Aprile 1885 st. vechiu la 

10 6re înainte de amiaijl, să voră vinde prin 
licitațiune — și dăcă nu să voră afla cumpărători 
— să voră arenda pe ună ană: „grădinile Bise- 
ricei St. Nicolae de aci; aflătdre pe calea adâncă 
în Suburbiu Scheiu.“

Licitațiunea să va ținea în Casa de Ședințe 
a Bisericei amintite, și condițiunile să află pănă 
atunci la Epitropulă I. A. Navrea, Suburbiulă 
Scheiu în Brașovă.

3-3

se

Mostre se trimitii Ia cerere franco.

(Nr. 25)

n

Conianilele din afară

seu cu bani Predealti-JSudapesta

»
>

Trenă 
omuibus

susă
>
»

Trenă 
accelerat

Trenă 
de 

persdne

Trenă 
de 

persdne

» bărbați
» femei

dela v.
» >
> »

a. fl. 2 în 
» » 51/2 »

4 >

Comande din provincie
se execută puzictnaliă.

gaasi Pentru saisonulă. de primăvară g^sa

Toalete
de promenade, de mirese 

și de casa
Mantale de ploie, Jaquete și Mantile după 

cea mai nouă modă
confecțion&ză, de grabă și cu prețuri moderate

la

ffîovăsznai & (Keresztesy
în salonultt lorii de confecțiuni de dame 

Brașovil (piața mare.)

10 procente
mai eftinu!gata

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

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

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

Totă felulă de reparaturi, orolăge și juvaeruri se efeptuâză 
eftină și promptă. Numai la producătorulă. — Adresa:

•Tacob ITiicbs, Uhren- und Goldwaaren Fabricant
(Firma înregistrată la tribunalulă de comerciu.)

W1EN i, Schulerstrasse Nr. 1 (Rotschild - Palais.)

de aură și de argintă, pendule, ceasor-

I*

* 
t

& £
&

e
f
i s e e e
e
e e s s e

înștiințare.
______ }

PENTRU CURSULU ALU II-lea
= și cehi din urma =—

ce voiu deschide spre învățarea fundamentală de a lua măsură 
și a croi după metodulu D-lui II. Klemm, consilieră reg. ală 
comisiunei și direcțiunii Academiei europene de mode din Dresda, 
notezu următdrele prețuri reduse:

Pentru ddmne și domnișdre avute 10—15 fi.
„ „ „ mai puțină avute voiu face

prețuri escepționale.
Locuința mea se află în strada Căldărariloru, casa lui Montaldo 

Nr. 488, scara I,. etagiulu I, ușa Nr. 3.
Cu tota stima

J. Graf, instructoră de croită.

(Nr. 13)

5

|0 Tote prețurile scădute 20c|0 I
per co mptantiA. I

Magazinu de încălțăminte
ală lui

loanu Săbădeanu
Fabricată propriu și străină, solidă și modernă. Recomandă 
on. publică cu prețuri scădute t6te felurile de încălțăminte 
fine și ordinare, pentru bărbați, dame și copii, gata 
său. după măsure fabricate.

Ghete de bărbați dela v. a. fl. 3.60 cr. în susă.
Ghete de dame „ „
Pantofi și ghete de copii dela
Pantofi de casă de piele, pîslă sâu stofă brodate 

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 englesescl. — Șoșoni cu 
talpe de pîslă lungi și scurți pentru voiagiorl. = GalocI de gumă 
englesă. — Sandale de gumă și 
copii cu prețuri eftine.
Gisme de copii ordinare

>
>

3— „
60 „

n 
n

w
n

de pîslă pentru dame, bărbați și

se efectudzâ după măsurile trimise promptă si celo nepo
trivite sc iau inderetu in schimb u.

Tote prețurile scădute 20°|0 OBMî

Blersulu treiumloru
pe linia Predeală-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Mulțăinită generală din Brașovă.
Adeverimtt că amil învățată dela d-lti J. Graf în timpii 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 nostră pentru 
ostenăla și diligența sa și de a-lă pută recomanda pretutindenea cu privire la cunoș
tințele sale speciale și Ia metodulă său ușoră de cuprinsă.

Brașovă, 27 Martie 1885.
Mary Wihnanek, Caroliua Hermann, Luise Ackerfeld, Heleue Sclioltes, 

Regina Mehlbăcher, Elise Geist.
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JBudapesta—Predealii j

Trenă 
de 

persdne

Trenă 
omnlbus

Trenă 
accelerat

Trenă 
omnlbuB

BucurescI
Predealu
Timiști 

Brașovă 

Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodii 
Hașfaleu 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașfl 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu, 
Crăciunelti 
Teiușfi 
Aiudii 
Vințulâ de 
Uiâra 
Cncerdea 
Ghiristtj 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
Ghirbfiu 
AghirișQ 
Stana 
Huiedinâ 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezfi-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare 

P. Ladăny 
Szolnok 
Buda-pesta'

Viena

(
(

susfl

( 
(

(
(

7.15
1.09
1.33
2.06
2.16
2.44
3.03
3.18
3.51
4.51 

,5.11
,5.39
6.00
6.29

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

I 9.50
10.15
10.50

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
5'59
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

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

Viena
Budapesta 
Szolnok
P. Lailâny 

Oradea mare (
(

Vârad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mez<>-Telegd 
Râv 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirhău 
Nedeșdu 

Clușiu 

Apahida 
Ghiriș 
Cncerdea 
Uiâra 
Vințulă de 
Aiudă 
Teiușfi 
Grăciunelă 
Blașă 
Mic&sasa 
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

( 
(

susă

7.44
6.20

6.40
2.00

Nota: Orele de nâpte simții cele

Brașovă

Timișfl
Predealu

BucurescI

8.25
8.00

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

11.15 
12.04 
12.12 
12.19 
12.45

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

8.35
6.55

10.55
2.04
5.13
9.37
9.45
9.59

10.28
11.41
12.15
12.48

1.48
3.21
3.54
4.34
4.52

v5.11
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

T

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

dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI, Brașovti.

8.00
2.47
6.36

10.09
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