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Nr. 162. Brașovu, Joi 20 Iulie (1 Augustă)

Din causa sfintei sărbători de mâne, (li ar ulii 
nu ra apare până Vineri sera

Brașovu, 19 Iulie.
Dou§4ecl de mii de gimnastici 

germani din tote părțile Germa
niei și din t6te țerile din lume s’au 
întrunită alaltăeri în capitala Ba- 
variei la o mare festivitate, acum 
a 7-a 6ră, cu scopă de a mani
festa idea solidarității naționale 
germane și de a serbători idea na
țională germană.

Despre acestă grandibsă serbare 
vomu fi în posițiune a publica unu 
raportă specială dela coresponden- 
tulă nostru din Munclien. Deocam
dată vomă apreția numai impor
tanța primirei, ce li-s’a făcută în 
specială gimnasticiloră germani 
din partea prințului regentă Lu- 
dovicu ală Bavariei.

Adresându-se cătră gimnasticii 
din monarchia austro-ungară, prin- 
țulă Ludovică a dată espresiune 
mai întâiu bucuriei sale, că certa 
aprope seculară între casa regală 
prusescă și casa austriacă a făcută 
locă unei alianțe strînse, apoi a 
adausă în modă demonstrativă:

„D-Vostre, domnii mei din Austria, 
vă clicu: țineți, cu tăria la limba vostră 
germană și la simțemintele vdstre germane. 
Faceți acesta fără a vâ clătina în cre
dința cătră vechia și renumita vdstră 
dinastiă; nu uitați, că nici o casă prin
ciară germană nu a dată Germaniei a- 
tâțl împărați, ca casa de Habsburgă ; nu 
uitați, că Habsburgii și Lotaringii au 
stată adeseori în frunte, când a foștii 
vorba de a apăra Germania în contra 
inimicilor!! ei interni, și esternl; aduce- 
ți-vă aminte, că la 1859, când împăratul 
vostru Franciscă Iosifă a fostă rugată 
de Napoleonii III să se înțelegă cu elă 
pe conta Germaniei, elă a refusată acesta 
cu Jcuvintele mândre: „Sunt ună prin
cipe germană" ; nu uitați, că elă a fost 
acela, care, cu tote câte s’au petrecută, 
a întinsă Germaniei erășl mâna pentru 
pace".

Cuvintele acestea ale prințului 
regentă ală Bavariei suntă cu a- 
tâtă mai însemnate, cu câtă sciută 
este, că Germanii în Austria as- 
tă4l stau nemulțămițl în oposițiă 
cu guvernulă din Viena, căruia li 
impută, că voesce să desbrace 
Austria de caracterulu ei germană 
și de administrația ei germană 
prin politica sa de egală îndrep
tățire a naționalitățiloră, cu alte 
cuvinte, îi Imputa, că voesce să 
nimicescă supremația germană în 
Austria.

Intre gimnasticii cătră cari s’a 
adresată prințulQ Ludovică se a- 
flau și representanții reuniuniloră 
de gimnastică germane din Boe- 
mia. Autoritățile politice inferior e 
boeme i-au fostă oprită mai ânteiu 
de a lua parte la festivitatea din 
Munchen, der în urma recursului 
loru, guvernulă 11-a dată totuși 
voia ca să ia parte.

Nu scimă decă acum nu-i va 
păre rău guvernului de acestă 
concesiune, vă4endu ce ecou pu
ternică și plină de bucuriă au a- 
flată cuvintele prințului Bavariei 
în sînulă Germaniloră din Austria, 
mărindu-le speranțele în restabi
lirea supremației loră.

Piarele germane din Austria 
se provbcă la împrejurarea, că 
prințulă Ludovică este înrudită cu, 
împăratulă Austriei și că prin ur
mare judecata lui ar fi nepreo
cupată.

In ori ce casă manifestația 
prințului regentă bavareză pentru 
idea națională germană, pentru 
casa domnitore habsburgică, ca 
casă germană, și pentru strînsa le
gătură a Austriei cu Germania, a 
căroră sorte ar fi nedeslipită, ca- 
racteriseză îndestulă caracterulă 
și scopulă alianței germano-aus- 
triace.

Nisuindă la întărirea germa
nismului alianța germano-austriacă 
vine în conflictă cu aspirațiunile 

naționalitățiloră slave din Austria. 
Astfeliu manifestația din vorbă 
apare ca o manifestațiă a germa
nismului în contra slavismului, in- 
dicândă apropierea unei epoce de 
grele lupte și sbuciumărl înăuntru 
și în afară.

Unii congresu alil stateloru americane.
„Pol. Korr." află din Parish, că la 

14 Octomvre n. se va întruni în Was
hington unii mare congresă aid tuturorii 
stateloră din America. Programulii con
gresului, a cărui convocare a porniți! 
dela guvernul!! Stateloril-Unite ale Ame- 
ricei de Nord, cuprinde următorele puncte, 
care merită a fi luate în seriosă băgare 
de semă și în Europa :

Măsuri pentru asigurarea desvoltării 
prospere a poporeloru americane și mă
suri pentru o resistență eficace în con
tra tuturoră amestecuriloril intenționate 
de statele Europene în afaceri americane; 
introducerea unei dese comunicațiunl cu 
vapore între porturile tuturorii statelorii 
aliate; unitarisarea prescripțiunilorii va
male esistente în diferitele state și sta
bilirea unei granițe vamale comune; in
troducerea unei greutăți și măsuri inter
naționale, și luarea de măsuri internațio
nale pdntru ocrotirea personei și a pro
prietății, precum și cu privire la ocrotirea 
mărcilorti de fabrică; introducerea unei 
monede comune; instituirea unui tribu
nals de arbitrii pentru tote pricinele, ce 
se ivescii între statele americane; estin- 
derea și înmulțirea raporturilorii între 
țările, care iau parte la aceste învoell.

Din programs se vede, că ținta con
gresului e crearea unei confederațiunl 
economice de state, din care cu timpulS 
s’ar pute nasce o confederațiune politică 
sub conducerea StatelorS-Unite. Se vor- 
besce că nici statele europene nu vorS 
sta cu mânile în sinii față cu aceste ni- 
suințe, ci vorS căuta guvernele loră să 
lămurescă pe poporele romanice ale 
Americei asupra periculelorS, ce ame
nință interesele loru de acțiune din par

tea StatelorS-Unite, care caută numai 
a’șl câștiga piețe nouă pentru indus
tria loră.

SOIRILE PILEI.
Archiducele Albrecht la Brașovă, 

Mâne sără, 1 Augustă n., va sosi Alteța 
Sa Archiducele Albrecht la BrașovS. Se 
va încuartira la hotelulă „BucurescI", 
unde îi suntă puse la disposițiă 12 odăi. 
Vineri înainte de amedl se va ține marea 
revistă militară.. La 4 ore p. m. se va 
da ună prân4ă în cercă restrînsă, după 
care Alteța Sa va merge la Sinaia pentru 
a visita pe Maiestățile Loră Suveranii 
României, decă aceștia se voră reîntorce 
pănă atunci. De cumva însă Maiestățile 
Loră nu se voră reîntorce, Alteța Sa va 
pleca încă în aceeași sera la Aradă.

* *
Esemplu pentru miniștrii unguresc!. 

„România11 (fice, că d. Lascară Catargiu, 
președintele consiliului de miniștri și 
ministru de interne ală României, a a- 
dresată o circulară tuturoră prefecțiloră 
din țeră, prin care elă invită să oren- 
duiescă de îndată anchete asnpra abu- 
suriloră ce s’ară denunța de ori ce (fiară 
din țeră în contra funcționariloră admi
nistrativi, fără să mai aștepte în acestă 
privință ordine dela ministerulă de in
terne.

* * *
Archiducele Albrecht, visitânda ca- 

sarma din Olușiu, se adresă în limba 
ungurescă cătră unii corporală dela portă, 
care însă îi răspunse Archiducelui: „Eu 
suntă Română" ! Atunci Archiducele se 
adresă cătră elă românesce. — Bravo 
Română 1 așa se cade să se mărturisescă 
în limba sa, ca ceea ce e, chiar de ar 
sci vorbi unguresce.

** *
Din pașaliculfi. lui Bethlen Găbor-pașa. 

„Sieb. Deutsch. Tgbltt" comunică despre 
ună actă arbitrară alăfișpanului Târnavei 
mari și mici, anume că comuna Brateiu 
a fostă constrînsă să cumpere dela fiș- 
panulă ună taură împungătoră cu pre
țuia de 250 fl., deși comuna n’avea ne
voia de elă. Nu e mirare, dice cores-

FOILETONULU „GAZ. TRANS." 
Strîg’ele.

(Notiț.ă. istorică-critică.)
(Urmare și fine.)

Nu trebue să caută multă prin căr
țile vechi, de cari dispună, căci îutr’o 
țeră, unde guvernulă în a doua jumătate 
a secolului trecută nu se sfiesce a aduce 
ordinațiunea, în virtutea căreia oștea re
gulată se întregia „numai din Valachl 
neuniți", (csupân nemegyesulthitu olâ- 
hokbol) răpindu-se câte ună fecioră totă 
la 120 familii („Szigeti Album" de Szilâgyi 
Istvân și P. Szatmâry Kâroly, 186; vedl 
în elă disert. „Erdely fegyveres erejenek 
torteneti vâzlata", de Id. Gr. Teleki 
Domokos, pag. 107.) — ușoră vei afla 
argumente contrare aserțiunii oră lui 
Kâdâr.

Spre scopulă acesta deschidă scrie
rea istoricului maghiară Szirmay Antal, 
întitulată „Szathmâr vârmegye fekvese, 
tortenetei es polgâri ismerete", ed. 1810 
în Buda, unde la pag. 78, tom. I. ce- 
tescă următorele: „la 1730 femeia lui 
Sârossy Iânos, Toth Borka din com. Sa- 
rolyân, după mărturisirea tovarășeloră ei, 
a fostă judecată să se ardă de vie pe focii 
și s’a și arșii în Careii-marî.

Pentru-ca stimații cetitori să se potă 
pune în cunoscința superstițiunei, ce în
tuneca mințile poporului maghiară, publi- 
cămă aci, totă după Szirmay, în tradu
cere fidelă și acusa susținută contra ei. 
(Archiv. corni, tom. II. n. 10 și tom. 
7., n. 20.)

„Ea însăși a mărturisită, er șepte 
martori, punendu-șl mânile pe capulă ei, 
întărindu’șl mărturisirea cu jurămentă, 
au cfisă, că e strîgă (boszorkâny). Și năs
cândă muierea nobilului Szucs Istvân, 
pentru-că nu a chemată pe femeia Sârossy 
de nașă, sub decurgerea botezului fe
meia lui Szucs Istvân a fostă bătută, 
înădușită și chinuită în pată, și ea striga, 
că femeia lui Sârossy e, care nu-i dă 
pace; dreptă aceea bărbatulă ei, Szucs 
Istvân, voindă să’șl răsbune asupra ace
leia, cu o prăjină în mâni merge la casa, 
unde locuia femeia lui Sârossy, der 
ajungendă aci i-a trecută totă mânia, 
așa de bine i-a succesă vrăjitura, încâtă 
în urmă o-a și invitată la ospățulă ce 
s’a dată la boteză, unde îmbiând’o cu 
vină, femeia lui Szucs Istvân a și prinsă 
a răsufla mai ușoră. După aceea deve- 
nindă bolnavă și fetița lui Szucs Istvân, 
femeile povestiau, că-i făcătură, der tri- 

mițendă vorbă aspră femeii lui Sârossy, 
i-s’a însănătoșată fetița.

„Copila nobilului Szbo Andrâs, nu
mită Sâri, mergândă la fântână după 
apă, vede la capătulă satului pe femeia 
Sârossy cam în depărtare de 300 pași; 
nu peste multă vreme, uitându-se fata 
îndărătă, vădu tocmai în urma ei pe fe
meia Sârossy; spunendă copila pretu- 
tindenea cele ce văduse, femeia Sârossy 
a amenințat’o; în urmă fetița a fostă 
aruncată în focă, unde stătu nemișcată 
ca cum ar fi fostă mortă; scoțendu-se 
din focă, capulă fetiței s’a întorsă cu 
fața cătră cefă și numai cu mare năcază 
s’a putută suci cum a mai fostă.

„Er pe servitorea lui Bâthory Istvân 
au vădut’o toți legată cu o funiă de teiu 
cu capulă aplecată între genunchi și 
numai cu mare nevoiă s’a putută îndrepta 
după cum fusese și mai înainte. Reve- 
nindu’șl în ori, reculegendu’șl copila 
acesta mințile, a mărturisită, că văduse 
pe femeia Sârossy sburândă prin o fe- 
restră astupată cu o bundă.

„Er Dâlnoky Istvân, nevoindă a da 
mere femeii Sârossy, i-se și îmbolnăvi 
ună bou, pe care în urmă voindă a’lă 
lecui, i-a legată cornele cu șăse fire de 

pără de fată-fcioră, der abia sub timpulă 
în care intrase în casă, în trei rânduri, 
și periseră de pe corne firii de pără și 
boulă de asemenea peri și secționându-se, 
carnea i-s’a făcută ca pănura cea negră.

„Odată făcândă focă în cuptoră fe
meia Silâgyi Lâszlo, pentru-că n’a dată 
voiă femeii Szârossy să’șl cocă și ea 
în cuptoră o plăcintă, i-se făcu aluatulă 
în covată totă roșu, încâtă picura din 
elă de sângiosă ce era. Altă-dată cul- 
cându-se în pată totă femeia Szilâgyi 
Lâszlă, femeia Sârossy în tovărășia al- 
toră două femei, întră în odaiă pe fe- 
restră și tustrele, urcându-se pe femeia 
Szilâgyi Lâszlo, prindă a o înăduși.

„Intr’ună rândă nobilulă Balog Sâ- 
muel, mergândă la pădure, vădu în vreme 
de nopte cum femeia Sârossy se pre
umbla cu ună cățelușă la marginea pă- 
durei, der după ce nobilulă a venită 
acasă, nora femeii Sârossy îi spuse, că 
pe acea vreme socră sa era acasă, — 
așader în unulă și acelașă timpă ea era 
în două locuri de-odată.

„In altă rândă din podulă casei s’a 
aruncată ouă asupra celoră cari treceau 
pe stradă, suspițiunea a căflută numai 
pe femeia Sârossy." 
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pondentulă foiei săsesc!, că emigrarea ia 
proporțiunl marl din causa acteloră de 
violență ale contelui Bethlen Grâbor; elă 
așteptă ca guvernulă să pună capătă 
domniei arbitrare a fișpanului. Pare-ni-se 
că va aștepta multă și bine! Corbă la 
corbă nu-șl scote ochii.

* 
* #

Focu. Ni-se scrie : Joi în 6/18 1. c. 
ună focă groznică a umplută de spaimă 
pe locuitorii comunei CuvescI (cottulă 
Timișă). Cam pe la 2 ore d. m., când 
căldura era în gradulă superlativă și 
vântulă încă îșl făcea cu tăriă cursulă 
său, isbucniră flăcările focului dintr’ună 
grajdă cu vite. Până au ajunsă omenii 
dela câmpă la fața locului, au și fostă 
în flăcări încă 2 case din vecini cu apar
tamentele loră. Din acestă focă ventulă 
a dusă ună tuleu aprinsă chiar în șura 
plină cu fenă a altui economă, ce locuia 
peste drumă, de unde ardea foculă în 
depărtare ca de 200 metri. Câtă te uiți 
cu ochii, și șura fu în flăcări; aci au mai 
arsă ună grajdă, o cocină și 13 stupi 
De nu era casa acoperită cu țiglă, și 
aceea se făcea cenușă. G-rajdulă primă 
s’a aprinsă din causa, că Pruncii acestui 
omă s’au suită în podă și au pusă focă 
vespariului ce era aședată în paele co- 
perișului, ueînchipuindu-șl ce pote urma. 
Vedeți ce face sburdălnicia prunciloră 
rău crescuți. Acesta să fîă spre învăță 
părințiloră. Paguba acestoru 4 economi 
la olaltă se urcă la 700 fl. v. a. In 
contra focului n’a fostă nimică asi
gurată.

* * *

*) Probabilă și celorlalți metropolițl din 
tote țările învecinate. — Red. „T. R.“

Reclamațiile la poștă. Referitoră la 
reclamele poștale, ministrulă de comerciu 
a dată o ordinațiune, în care se dice, că 
decă o persdnă, care a trimisă cava prin 
poștă, a perdută recepisa, și decă elă 
voiesce a reclama lucrurile pierdute, a- 
tuncl are să trimită la direcția poștei 
seu a telegrafului o petițiă, în care să 
arate cu mărturii, că elă este trimițăto- 
rulă obiectului pierdută la poștă, și să-și 
documenteze identitatea sa. Reclamă
rile au a se face în timpă de ună ană 
de dile dela diua trimiterei; după ună 
ană nu se mai pote reclama. Decă însă 
în decursulă unui ană de dile reclaman
tului nu i-a succesă a-șl obține despă
gubirea, recipisei pote să i-se prelungescă 
valorea încă ună ană de dile. Petițiile 
au a se trimite le direcția poștală și 
telegrafică competentă pe lângă acelă 
adausă, ca în decursă de 8 dile să se 
potă recura la ministeriulă de comerciu.

** *
Trupa de lăutari a lui Dobrică din 

Ploescti cântă de astă-seră în restauran- 
tulă Mehsner. Lăutarii suntă îmbrăcațl 
în costume naționale. Trupa lui Dobrică 
e o bună trupă; va sta aci numai câte
va dile. _________

Dune epistole Ganomce mai me.
„Telegraful!! Românu“ din Si- 

biiu publică următbrele epistole 
canonice, care se referu la noua 
stare a lucruriloră în regatulă 
Serbia. Epistola metropolitului Mi- 
chailă pune în vedere ținerea unui 
sinodu archierescă, care se va pro
nunța în ceea ce privesce legali
tatea funcțiuniloru metropolitulu- 
Teodosiu, instituită în modă antii 
canonică. Se înțelege de sine, că 
între aceste funcțiuni se numără 
în specială și actulă divorțului 
părechii regale Milan și Natalia, 
care a produsă resensă în totă 
lumea ortodocsă și care, pe lângă 
alte aventuri de caracteră politică 
și privată, a contribuită forte multă 
la aceea, ca regele Milan în cele 
din urmă se ia lumea în capă. 
Etă ambele epistole:

I.
Epistola canonică a metropolitului Serbiei, 

Micliailu adresată metropolitului ortodocșii 
românii din Sibiiu.*)

(Tradusă din limba sârbescă.)

Inaltpresânția Vostră! Este cunos
cută Inaltpresânției Vostră, că la anulă 
1881 s’a emisă în Serbia o lege pentru 
biserică și preoțime, fără înțelegere cu 
stăpânirea spirituală-bisericescă, o lege 
neconsunătore cu canonele sântei bise
rici, carea detrage bisericii drepturile ei, 
lipsesce pe autoritatea bisericescă de li
bera mișcare în sfera competenței sale, 
însărcineză preoțimea cu prestațiunl si- 
monice, fiindcă dispune a se solvi pen
tru sânțirl și pentru binecuvântările ar- 
chierescl, și degradeză biserica dela 
înălțimea ei divină la c stare de rândă 
omenescă.

In contra unei astfeliu de legi Noi 
ne-amă ridicat glasulă și amă protestată 
atâtă singulară, câtă și dimpreună cu cei 
patru EpiscopI ai noștri. Noi ne-am fă
cută datorința Nostră archipastorală și 
amă apărată sfânta biserică ortodocsă 
conformă jurământului archierescă de
pusă înaintea lui Dumnedeu și a bise
ricii. Insă ni-s’a luată posibilitatea de 
a servi sântei biserici, și Noi, Metropo- 
litulă și patru EpiscopI, amă fostă delă- 
turațl din scaunele nostre.

Der s’a întâmplată ună lucru neca
nonică și mai mare. Atunci, când Ar- 
chiereii legali se aflau în scaunele loră, 
se întrunesce sub nume de sinodă ar
chierescă o adunare pentru alegerea de 
Archierei, în care adunare nu era nici 
ună Archiereu, și acestă adunare de per- 
sone lumescl alege pe Arehimandritulă 
Teodosiu Mraoviciu de Arhiereu și Me- 

tropolită. Teodosiu, alesă astfelinîn modă 
ilegală și anticanonică, îșl caută sânțirea 
sa de Archiereu în provinciă streină, pe 
când toți archiereii erau la locurile loră, 
afară de Metropolitulă, care cu ună ană 
mai nainte fusese delăturată.

Cumcă noua Ierarchiă cu Teodosiu 
este necanonică și ilegală, amă constatată 
lămurită în protestulă nostru din 29 De- 
cemvre 1884 la adresa repausatului pa- 
triarchă Ioachimă ală IV-lea.

Der Provedința divină n’a lăsată ca 
sânta biserică, sguduită în patria Nostră, 
să se altereze și nimicescă. Poporulă 
sârbescă s’a plânsă, pantru-că Archipăs- 
torii legali ai lui au fostă astfelă trac
tați, și totă într’una a insistată să se 
redea bisericei starea legală, ordinea și 
pacea internă. Și laudă Domnului Dum
nezeu, începătorului păstoriloră, prea- 
sântului capă ală bisericii Isusă Chris- 
tosă, regimulă sârbescă de a<jl, iubitoră 
de Dumnezeu, a împlinită dorința po
porului și Noi ne-amă reînturnată la lo
curile Nostre și cu 28 Maiu ală anului 
curentă amă luati în mânile Nostre gu
vernarea bisericii.

Insciințându-vă pe Inaltpreasânția 
Vostră despre aceea, că Ne-amă reîn
turnată la loculă Nostru și amă luată în 
mânile Nostre guvernarea bisericii, Ne 
rugămă să Ne sprijiniți cu rugăciunile 
și cu iubirea frățescă a Vostră, și să Ne 
mângăiațl cu unitatea spirituală a cre
dinței, ca să putemă purta acestă sar
cină a archipăstoriei precum place lui 
Dumnezeu și cu folosă pentru mântuirea 
sufletescă a credinciosei turme a lui 
Christosă, ce Ne este concreZută.

Ierarchia necanonică s’a retrasă de 
bună voiă și trăiesce în liniște, avândă 
dela stată pensiune după anii de ser
viciu. Teodosiu, Dimitriu și NicanorO, 
Ni-s’au presentată în personă și ni-au 
declarată omagiele loră ; Noi însă amă 
amânată pănă la ședința sinodului ar
chierescă resoluțiunea în ceea-ce pri
vesce legalitatea funcțiuniloră loră ar- 
chierescl, lăsându-i în pace și dându-le 
timpă, ca și ei înșiși cu esemplu bună 
să contribue din partea loră la conso
lidarea iubirei și armoniei în sînulă bi
sericii din patriă.

Cu adâncă stimă, devoțiune și iu
bire ne permitemă a fi ală Inaltpresân- 
ției Vdstre frate în Cristosă, Archiepis- 
copă ală Belgradului și Metropolită sâr
bescă : Michailu m. p.

Nr. 768. 8 Iuriiu, anulă 1889 în 
Belgradă.

II.
Răspunsul#. metropolitului ortodoxii românii 

ală Ungariei și Transilvaniei.
(In limba românâscă.)

Nr. 186 Metr. — Inaltpresânțite 
Domnule Archiepiscope și Metropolite! 
— Amă primită cu viuă bucuriă și cu 

multă satisfacțiune prea prețuita scrisore 
a Inaltpresânției Vbstre din 8 a lunei 
curente Nr. 768, din carea amă înțelesă, 
că sub fericitele auspicii ale regimului 
actuală ală regatului Serbiei V’ațI reîn
turnată în scaunulă archiepiscopescă- 
metropolitană ală Inaltpresânției Vdstre 
și ați luată în mâni guvernarea biseri
cei ortodoxe de acolo, restaurândă ast
felă legalitatea, ordinea și pacea în bi
serică.

Spereză, că noua stare a lucruriloră 
în regatulă învecinată, la carea aparține 
și fericita reînturnare a Inaltpresânției 
Vdstre, va’contribui totă posibilulă, pen
tru ca să se conserve și întărescă bunele 
referințe în specială și față cu monar- 
chia austro-ungară, în carea viețuiască 
și se bucură de libertatea religionară bi
serici ortodoxe bine organisate și o 
mulțime mare de coreligionari de dife
rite naționalități, cari fără îndoielă toți 
deopotrivă cu mine dorescă din inimă 
proșperarea sântei nostre biserici orto
doxe creștinescl și în regatulă învecinat 
ală Serbiei.

Poftindă cu deosebire Inaltpresân- 
ției Vdstre tăriă trupescă și sufletescă 
și celea mai bune succese în oficiulă în- 
nalt ce-lă îmbrăcațl, și recomandându-mă 
totdeodată pe mine însumi și pe frații 
episcopl diecesanl din provincia mea 
metropolitană, anume: Ioană Mețianu 
din Aradă și Nicolau Popea din Caran- 
sebeșă, dragostei frățescl a Inaltpresân- 
ției Vdstre, rămână cu profundă venera- 
țiune și cu cea mai sinceră iubire. — 
In Sibiiu, la 28 Iuniu, 1889. — Ală In- 
naltpresânției Vdstre prea plecată servă, 
în Christosă frate: Miron Romanulu m. 
p., archiepiscopă și metropolită.

Inclieiarea raportului
în procesuld părintelui Lucaciu.

SaftnarS, 13 Iulie 1889.
(Urmare și fine.)

Terminândă d-lă advocată Coroianu 
vorbirea sa, președintele tribunalului îlă 
provocă pe acusată să-și facă observările, 
ce le-ar ave față cu pledoariile procuro
rului și apărătorului. V. Lucaciu răspunde, 
că fiindă timpulă și așa prea înaintată și 
fiind-că doresce a-șl preda apărarea în- 
tr’ună discursă mai lungă, se rogă să 
potă face acesta după amec}!. Președintele 
satisfăcândă rugării sale, suspende ședința 
după 12 ore, și-i învită pe interesați pe 
după ameZl la 3 dre.

La timpulă hotărîtă, când se pre- 
sentâ și tribunalulă, sala era deja ocu
pată cu multă mai tare, decâtă înainte 
de ameZl. Publiculă abia mai încăpea. 
Interesarea acesta se esplică de acolo 
că se respândise prin orașă — nu sciu 
din ce isvoră— faima, că d-lă Lucaciu va 
vorbi unguresce, și de acolo, că pe atunci 
se aștepta și enunțarea sentinței. Toți 
doriau să-lă asculte pe elocintele preotă 
vorbindă în causa sa propriă, toți doriau 
să scie din rostulă lui tdtă causa și es-

Etă acusa dintr’ună procesă, ce pote 
a ridicat’o în numele săteniloră orbiți 
vre-ună diregetoră „luminată11 de atun- 
cea! Ce va dice d-nulă Kâdâr Iozsef la 
unele ca acestea ? Și aici suntă Românii 
de vină?

Der să mai publicăm încă ună pro
cesă de felulă acesta, cu atâtă mai ver- 
tosă, că în elă suntă amestecați și nisce 
„predicatori", preoți reformați, și e bine 
să scimă și lucruri de acestea, când la 
adresa preoțiloră români di de <ji se 
aruncă vorbe, ca „ignoranți", „supersti
țioși" ș. a.

La anulă domnului 1743 Rekettye 
Pila și Varga Aua, femei din corn. 
Csâszlo, după ce au mărturisită mai 
mulțl în potriva loră au fostă supuse celoră 
mai cumplite torturi și arse în Cărei.

Luate la răspunsă, nefericitele femei 
au negată, că ară fi vinovate, der 18 mar
tori, punendu-șl mânile pe capetele ace
lora, au mărturisită că ele suntă strîgl.

„De vreme-ce dându’i-se ună ou să 
mănânce pruncului lui Imre Lâszlo, aces
tuia i-s’a întorsă gura la urechi și i-s’a 
stricată și vederea ochiloră.

„Pentru-că femeia lui Meszâros Mi- 

hâly n’a chiemată de mâșă pe Rekettye 
Pila la noulă născută i-se umplură ochii 
de sânge, der în urmă, fiindă chiemată 
la casă, după-ce a dată peste noulă năs
cută ună ghemă de spigmă, prunculă s’a 
vindecată la ochi.

„In timpă de nopte Balaș Mihâly 
a fostă chinuită, cu înădușire, trupulă îi 
era ca cernită și între perinl i-s’au aflată 
felă de felă de bucheturl.

„Totă din pricina strîgeloră în timpă 
de trei Z^e băietulă lui Vecsey Uram 
n’a putută durmî nici noptea nici Ziua-

„Magistrulă din Csegold a mărturi
sită, că strîgele umblară în susă și în 
josă pe coșă (urloiu), er pe prunculă 
unui Țigană din Csegold l’au năpustită.

„Intr’o seră Rekettye Pila, la zare 
de focă sub grindă în aeră, se învârtia 
întocmai ca o vârtelniță, apoi....... (aci
o proposițiune n’o traducemă pentru con- 
ținutulă ei drastică1).

„Mama lui Bartos Mihâly trecândă 
dintre cei vii, pe patulă de morte a 
mărturisită, că ar fi căZută dreptă jertfă 
strîgei Varga Ana.

j1) Forte bine făceați de o traduceați. — Red.

„Somogyi Mihâly, preoții protestantă din 
Rosâly, închiZândă din grâulă său porcii 
strîgei Varga Ana, porcii au începută 
să’șl rodă picidrele, precum și mânzulă 
dela epa ce avea, er 18 vite cornute și 
vițeii cei mici din grajdă înoepură a juca, 
precum nu se mai pomenise înainte de 
aceea.

„Totă astfelă și calulă preotului refor
mată din Săly, Almăs Iănos, fiindă le
gată în grajdulă susamintitului Somogyi 
Mihâly, începu și acela a sări.

„Er pe timpulă, în care Rekettye 
Pila sta prinsă în Cărei, veni întovără
șită de mai multe strîgl la femeia Iui 
Miskolczy Iănos și punându-i-se pe gât- 
lejă, a voită sS-o sugrume, strigândă: 
„Eh, câni ce sunteți, pentru ce umblațl 
pe la Oarei să jurați în potriva mea?"

„Ună porcară din Gracsâly, Borszdr- 
menyi Mihâly, spuse că perZendu-i-se 
porcii la ghindă, umbla să ceră sfată 
dela Rekettye Pila, care, punendu’lă pe 
scaună, întorcându’lă cu fața în susă, 
puse la focă o olă nouă, în care, de 
câte-orl bulbucea clocotirea, pe ușă sosia 
câte-o strîgă dintre tovareșele ei; adu- 
nându-se în chiliă mai multe strîgl, 

strîga Rekettye Pila îi Zise (porcarului): 
„Scolă-te de pe scaună!" Elă sculându-se, 
l’a atinsă pe capă cu ună frâu; și în 
acea clipită se și prefăcu în cală, acu 
Rekettye Pila se sui pe cală și în patru 
rânduri merse cu elă după bobă, der că 
unde s’a dusă cu elă, — porcarulă nu 
scia, fiindă amețită la capă. După ce a 
adusă pe Rekettye Pila în Csâszlo, i-s’a 
luată frâulă din capă și elă erășl a de
venită omă și, luândă semă că se mi- 
jesce de Z1 ȘÎ scindă, că are să’și mâne 
porcii la ghindă, plecă cătră Gacsâly, în 
cale întâlnesce doi lupi, cari erau așa de 
blândl, încâtă îi putea neteZi cu mâna; 
er după acestea multă vreme martorulă, 
porcarulă, era scrintită la minte. Der că 
acestea tdte astfelă s’au întâmplată, aju
rată înaintea tribunalului, punendu’șl 
mâna pe capulă strîgei Rekettye Pila."

„Varga Anna, deși a fostă supusă 
celoră mai grele torturi, a negată, că 
ea ar fi strîgă; Rekettye Pila și Toth 
Borka însă, după ce au fostă torturate 
cu cele trei feluri de torturi, au mărtu
risită, că au săvârșită și imposibilități 
de acelea, cari nu le-ar fi putută storce 
dela un „okosâllat" (vită înțeleptă), decâtă 
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punerile argumenteloră, ce i-ară servi 
pentru achitare. Ba sciu, că părintele 
Lucaciu a fostă chiar provocată de mai 
mulțl să vorbescă unguresce, l’au rugată 
să-și considere interesulă propriu, și, pă- 
răsindă tenacitatea de pănă acuma cu 
privire la folosirea limbei române, să 
vorbescă unguresce, prin ceea ce nu 
numai pe publică, ci și pe tribunală l’ar 
câștiga pentru sine și pentru causa sa.

După ce președintele deschide șe
dința, îlă provocă pe d-lă Lucaciu sâ-șl 
țină vorbirea. Părintele Lucaciu răspunde 
dela masa apărătorului, lângă care ședea, 
că declină dela propusulă său dinainte 
de amec}I, și nu va mai vorbi. La asta 
nu s’a așteptată nici tribunalulă, cu atâtă 
mai puțină însă publiculă doritoră de 
a-lă aucji. Intrebându-lă apoi președintele 
pe procuroră, că nu cumva ar ave ceva 
să vorbescă seu să observeze, și răspuu- 
cjendă acesta, că nu are nimica de ob
servată, închide ședința, invitându-i pe 
toți pe diua de mâne la 9 ore dimineța, 
când se va ceti numai sentința.

Publiculă, împinsă de curiositate, 
adunată într’ună numără atâtă de mare, 
trebui să părăsescă sala cu cea mai ne
așteptată desamăgire. Mulțl chiar au 
făcută și imputări d-lui Lucaciu, care îi 
mângâia pe toți, spunendu-le că la cele 
dise de d-lă advocată Coroianu n’a mai 
avută ce să adaugă.

S’au dusă apoi toți la ale sale. Ro
mânii, venițl pentru ascultarea sentinței 
într’ună numără considerabilă, și din cele 
mai depărtate locuri, s’au adunată la 
hotelulă „Rozsa“, unde a avută locă 
apoi ună evenimentă demnă de, c^ele 
grele, der mărețe, petrecute în Sătmară, 
și care cu satisfacțiune și bucuriă ade
vărată trebue să umplă inima fiă-cărui 
Română.

Erau toți în nedumerirea cea mai 
mare față cu achitarea ori condamnarea 
părintelui Lucaciu, erau însă toți una și 
firml în convingerea, că părintele Lu
caciu și bravii săi companioni și-au fă
cută pănă la admirațiune datorința, că 
nu numai că au salvată, der au ridicată 
stindardulă causei naționale la înălțimea, 
de unde cu mândriă pote să felfăe și 
să susțină încă și privirile cele mai duș- 
mănose.

SălăgenI, Chiorenî, BihorenI, Măr- 
mățenl. UgocienI și Sătmăreni erau una 
în convigere, că c|ilele de 4—8 Iuliu 1889 
suntă cu multă mai memorabile, decâtă 
să trecă numai așa cu simpla espresiune 
de îndestulire ori mândriă, după cele 
trecute în veclniciă; ba dorit’au acești 
Români bravi să dea ună semnă de re- 
cunoscință, iubire, adhesiune și alipire 
neobositului anteluptătoră ală aspirațiu- 
niloră și drepturiloră naționale în aceste 
părți și au compusă și subscrisă o adresă 
scurtă, dăr eșită din inimă adevărată 
frățescă ; scurtă chicii, der în termini, ce 
mulțime de pagini ar sci și și cuprinde 
în sine. Am ocasiune plăcută să împăr- 
tășescă și publicului cetitoră acestă tecstă 
ală adresei, legate în păreți frumosă lu
crați, ce portă, inscripțiunea în aură: „IV 
Iulie 1889“. Etă tecstulă:

„Prin a Ta luptă desinteresată și ac
tivă ai ridicată semțulă de datoriă la 
fiă-care Română. Er noi cei mai espușl, 
inspirați de a Ta atitudine demnă și ho- 
tărîtă, ne-amă deșteptată “.

„Credința nostră în Tine e firmă 
imprimată în inimile ndstre“.

„In memoria dilel de astăcll, când 
activitatea Ta s’a încoronată printr’ună 
succesă splendidă, — primesce din par- 
te-ne asigurările nostre de admirațiune! “ 
Urmeză subscrierile.

Der etă, când a fostă subscrisă a- 
dresa, fruntașii politicei și lupteloră ro- 
mânescl din aceste părți, mai presentă 
frațiloră loru o prea frumdsă cunună de 
laură, lucrată în argintă și cu bobocă de 
aură, pe a cărei legătură totă de aură e gra
vată : „Catolicismă. Românismă. 4. Iulie. 
1889“. Și aceste două obiecte frumose și 
scumpe pentru sorgintea loră se predau 
părintelui Dr. Vasiliu Lucaciu. Era prea 
frumosă să vecjl ceata acesta deRomâni, 
cum în frunte cu veteranulă și bravulă 
conducStoră Andreiu Medană, proprietară 
și fostă deputată dietală din Șomcuta- 
Mare, întrâ în chilia D-lui V. Lucaciu, 
care era cu advocatulă său. Era ună mo
menta prea sărbătorescă. Pe fețele ome- 
niloră cetiai, că inima loră. bate de ună 
semțămentă sfântă și puternică, ce le cu
prinde tdtă firea. Bătrânulă Medană, 
luândă în mână albumulă, pe care era 
aședată frumosă cunună, se adreseză cătră 
părintele Lucaciu, care stă și ascultă e- 
moționată. Erau cuvintele veteranului 
naționalistă atâtă de pătrundătore, ca ale 
unui părinte bună, care’șl trimite pe fîulă 
său la luptă pentru causa cea mai sfântă, 
pentru care și densulă deja s’a luptată 
nefatigabilă, pănă la adâncile sale bătrâ
nețe. „Suntemă noi bătrânii mândri și 
superbi, că vedemă în urma nostră ti
neri, ca pre Tine, cari ne întărescă în 
speranța reușitei luptei nostre sfinte, în 
care amă înbătrânită...!!“

Primindă și luândă părintele Luca
ciu prețiosele cadouri a mână, mulță- 
mesce emoționată. Nu și-a făcută—dice 
între altele — decâtă datorința, și acesta, 
decă pănă acum a fostă sfântă înaintea 
lui, va fi totă așa și în viitoră... Cuvin
tele lui Lucaciu au emoționată puter
nică pe toți. A fostă de totă pătrundătoră, 
când D-lă Lucaciu, descriindă o scenă 
din seculii primi prigonitori ai creștinis
mului, când creștinii în catacombe și 
închisori încă trăiau pentru idealulă 
mântuitoră, face conclusiunea, că nici as- 
tădl nu pote să esiste bună seu ori ce 
altă considerațiune trecătore, care să’lă 
abată pe Rămânulă consciă dela împli
nirea datorinței sale, dela realisarea ide
alului, pentru care trăesce.

După aceste momente sărbătorescl, 
o parte din Românii presențl se despartă 
de D-lă Lucaciu, dorindu-i învingere com
pletă, altă parte mai remână și pentru 
diua de mâne, ca să fiă cu densulă pănă 
la sfârșită, pănă după enunțarea sentinței.

9 Iulie. Totă orașulă scia, că adl o 
să se pronunțe tribunalulă în meritulă 
causei d-lui Lucaciu. Nedumerirea era 
la culme. Decă conveniau doi, nu vor- 
biau despre alta, decâtă că ore achitatu- 
l’oră ori l’oră condamna pe Lucaciu? — 
La 9 6re, când președintele a deschisă 
ședința, sala și galeriile spațiose erau 
pline și ocupate de ună publică, cum nu 
s’a mai vădută în totă decursulă per
tractării. Ba erau chiar și coriddrele pline 
și piața dinaintea redutei era formal- 
mente ocupată de publiculă, ce nu mai 
încăpuse în sală. Poliția era tdtă con
sign ată.

Deschidendă președintele ședința, în 
mijloculă unei tăceri profunde, cetesce 
sentința, pe care deja o cunosce și ono- 
ratulă publică cetitoră ală „Gazetei“.

Diipă cetirea sentinței de achitare 
„în lipsa totală a dovediloră“, publiculă 
nu numai celă românescă, der și celă 
maghiară, cu escepțiunea acelora, cari 
nici în decursulă pertractării n’au slăbită 
întru apetitulă loră de a mânca Români, 
a eruptă în sgomotdse aplause prelungite. 
Vedeai pe mai mulțl cu ochii scăldațl în 
lacrimi de bucuriă, damele de pe galerii 
prin aventarea batisteloră dădeau espre
siune viuă sentimenteloră loră satisfăcute. 
După o mică pausă, președintele ’lă în
trebă pe procuroră, decă este ori nu în- 
destulită cu sentința ? Procurorulă insi- 
nuă recursă. ’Lă întrebă apoi pe advo
catulă apSrătoră, pe d-lă Iuliu Coroiană, 
care, nefăcendă nici o escepțiune, primesce 
sentința. In urmă se întorce cătră achi- 
tatulă preotă și-lă întrebă, că împăcată 
și’ndestulită e cu sentința? Părintele Lu
caciu pășesce în mijlocă și răspunde 
emoționată: „Nu numai că sunt împă
cată și îndestulită, ba suntă chiar satis
făcută în semțămentulă ,și persona mea 
vătămată și de atâția ani atâtă de urîtă 
purtată. Mulțămescă onoratului tribu
nală pentru ostenelele conducerei per- 
tractăriloră întru descoperirea adevărului 
și gratuleză judecătoriei independente, 
care în presentulă atâtă de caracteris
tică a sciută pronunța o sentință, care 
va fi totdeuna ondrea justiției. încă nu

mai una: Cu cuvintele, cu cari am în
cheiată conferința memorabilă din TăuțI, 
încheiu și adl: „Trăiâscă Regele, patria 
și adevărata frățietate româno-maghiară!" 

La aceste cuvinte, eșite din inimă 
sinceră, ună strajnică „să trăiescă" a cu- 
trierată sala, la care a răspunsă publi
culă dinaintea redutei c’ună ecou pu
ternică. Președintele închide ședința. 
Publiculă se pune în mișcare, toți do- 
rescă a saluta pe simpaticulă erou ală 
dilei, care se întreținea cu tribunaliștii. 
Dorindă d. Lucaciu să se împrăsciă pu
bliculă și să potă trece neobservată la 
cuartirulă său, a rămasă mai multă timpă 
în sală, vorbindă cu cei mai sinceri ai 
săi, când deodată întrâ o deputațiune a 
publicului de-afară și-lă învitâ să des- 
cindă, că publiculă, doritoră de-a’lă vede 
și saluta, e în nerăbdare. Incuragiată 
de-ai săi, Lucaciu descinde: publiculă 
erumpe în frenetice aplause și strigăte 
de „să trăiescă“ și-lă însoțesce în calea sa.

Publiculă era compusă în mare 
parte din burgesimea orașului, care nu 
î’a putută uita pe binevoitorulă și po- 
vățuitorulă său, din timpulă, când ca 
profesoră petrecea în Sătmară. Temen- 
du-se părintele Lucaciu să nu se facă 
și mai mare demonstrațiune, a intrată 
cu d. apărătoră ală său în confetăria, ce 
le era în cale, și publiculă cu întreveni- 
rea poliției a începută a se împrăsciă. 
Când am mersă la oficiulă telegrafică să 
dau de scire celoră competențl bucu
ria cjilei) era deja formală ocupată bi- 
roulă cu aceia, dela cari peste o oră a 
aflată totă țera resultatulă procesului, 
care de atâta timpă ținea publiculă în 
agitare.

De aici încolo dilele și calea d-lui 
Lucaciu erau dile și cale de triumfă, nu 
căutate anume, ci create din boldulă li
beră și neîmpedecabilă ală nației, pe 
unde numai a trecută. „Vox populi vox 
Dei!“

Cu acestea termină și eu raportele 
mele, cari am dorită să le facă câtă de 
amănunțite. Intru câtă ml-a succesă, 
nu sciu; mă mângăiă însă dorința ce 
m’a îndemnată și ml-aș măguli, decă 
ml-ar fi succesă să facă destulă preten- 
siunei și curiosității marelui publică ce
titoră ală vechiului nostru fără : „Gazeta 
Transilvaniei^ Raportorulu.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS"
(Serviciulă biuroului do coresp. din Pesta.)

Parisu, 31 Iulie. „Soir“ anunță 
din Berlinu, că monarchulu Aus
triei la invitarea împăratului ger
mană va veni la Strassburg și la 
Metz. — In fața agitațiunei din 
Creta, Francia trimite acolo, ur- 
mându esemplulu altoră puteri, 
două corăbii de resboiu pentru a 
scuti pe naționalii săi.

Petersblirgu, 31 Iulie. „Agen
tura telegrafică de Nordu“ cjice 
că scirea despre unu pretinsă trac
tată preliminară între Rusia și 
Francia e cu totulă tendențiosă 
și neîntemeiată.

DIVERSE.
Obiceiuri de ale Maldivilorii. Se con

sideră de mare onore pe insulele Mal- 
dive din Asia de a mânca cine-va orcjă 
și puține paie, cari se dau de rege; deci 
nobilii, ca în tote părțile lumei, caută 
prin zelă acestă onore. Maldivii, când 
prân4escă, se retragă în părțile din nă- 
untru ale casei loră, și dreptă mesă 
se folosesce pardosela camerei, asupra 
căreia întindendă o rogojină curată ședă 
cu piciărele încrucișate; și fiind-că nu 
obiclnuescă pânzăturl, așternă pe rogo
jină foi de smochinii lui Adamă (ună felă 
de bananiere), ca s’o apere; aceleași foi 
se întrebuințeză și ca șervete. Farfuriele 
ce se întrebuințeză de ei suntă cele din 
Campaye seu de porcelană comună de 
Siria, si le aducă la masă în nisce vase 
de pămentă indigene și ele acoperite ou 
o pânză de mătase potrivită de mare. 
Deși cei mai mulțl din boerl suntă des
tulă de bogațl, cari potă sS aibă farfurii 
și alte utensile de argintă și aură, nu 
facă însăusă de ele, pentru că suntăin- 
tercjise. Au numai linguri pentru licide, 
ca ciorba, și pe celelalte mâncări le ducă 
la gură cu degetele loră; ei mănâncă în 
mare tăcere și repede , și beu odată 
numai, după ce se satură.

Bugetulu Papei. Cu privire la buge- 

tulă Papei pe anulă 1888, foile italiano 
comunică următorele date: Venite: file- 
rulă St-lui Petru a adusă 9,300.000 lire; 
venitulă capitaleloră Papei elocate la 
diferite bănci din țeră și străinătate și 
a proprietățiloră lui 3.300,000; la olaltă: 
12 milione 600 mii lire. La acestea se 
mai adaugă încă banii incurșl cu ocasiu- 
nea jubileului din anulă trecută, care, 
abstragendă dela alte daruri prețiose, 
se evalueză la celă puțină 12 milione 
lire. — Spese: Elemosină 390 mii lire, 
pensiuni și ajutore 180 mii lire, pentru 
biserici și claustre 1.300,000 lire, pentru 
preoțimea de josă 190 mii lire, pentru 
„Propaganda fide“ 300 mii lire, spesele 
corpului diplomatică 300 mii lire, spe
sele diferiteloră judecătorii papale și 
spesele administrațiunei 1 milionă de 
lire, susținerea curții papale 300 mii 
lire, pentru statue și edificii nouă 250 
mii lire, salarulă cardinaliloră 2 milione 
lire, pentru seminariile teologice 1 mii. 200 
mii lire, alte erogațiunl (din incidentală 
jubileului) 800 mii lire. Cu totulă 8 mi
lione 140 mii lire.

Vieță rară. In 26 Iulie a. c. a mu
rită în comuna Baros din comitatulă 
Somogy, în Ungaria, ună bărbată în 
etate de 120 de ani. Numele lui este 
Nagy Ferencz, născută în an. 1769. A 
servită ca ostașă sub cinci domnitori, 
anume: sub Maria Teresia, Iosifă II, Leo- 
poldă II, Franciscă și Ferdinand V. Sub 
Ferdinand fu liberată din milițiă și se 
așe4â în comuna Bares, unde trăi ca 
simplu 4ileră. Chiar și în timpulă din 
urmă bătrânulă era în stare să călărescă 
6re întregi și avea ună mersă atâtă de 
sigură, încâtă mulțl bărbați de 50 de ani 
ar fi putută să-lă invidieze. Bătrânulă 
spunea, că n’a fostă căsătorită nicl-odată 
și nici dorulă de a se căsători nu l’a 
avută.

Institutul^ de ortopedie și idrote- 
rapie ală lui Victorii Fischer înBsula- 
pesta, Stadtwăldciien (mai ’na- 
inte institutulă lui Dr. W. Fischhof) 
Stabilimentulu este situații la o regiune mai 
înaltă, sănetdsă. întocmit ile cele mai prac
tice ; pentru locuințe, comfortă, distracția s'au 
luată, disposițiuni în tote direcțiunile. Apă 
de Tteutu, escelentă. In acestu stabilimente 
se tracteză: afecțiuni de încheieturi și ose 
și inflamațiunile lorii, distorsiuni (scrînti- 
turl), fracturi de ose, anehilose, contracturi, 
deviațiuni ale columnei vertebrale, totu fe- 
lulu de deviațiuni ale genunchiloru și pi- 
cioreloru, torticole, rhachitism, luxațiuni 
conuenitale și varicosități la piciore. Afec
țiunea meduvei spinărei numită tabes dor
salis se vindecă după metodulă celă 
mai nou ală renumitului medică dela 
Parisă Charcot, precum și cu ajutorulă 
corseteloră. Institutulu de idroterapie este 
deschisă în decursulă anului întregă. Se 
primescă în tractamentă atâtă bolnavi 
interni, câtă și ambulanți. Prospecte se 
trimită gratuită. Ori ce deslușiri și in- 
formațiunl suntă a se cere prin scrisori 
recomandate.

Cursul A pieței IBrașovu
din 29 Iulie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.52 Vend. 9.54
Argintă românescă - n 9.48 9.52
Napoleon-d’orI - - - 9.56 n 9.59
Lire turcescl - - - 10.70 10.75
Imperiali - - - - n 9.79 M 9.75
Galbinl M 5.60 5.61
Scris, fonc. „Albina116°/0 n 102.— H

r „ 5°/o 11 98.59 M 99.-
Ruble rusescl - - . n 122.50 .. 123.50
Discontulă - - - - 6‘/2--8°/0 pe ană.

Cursulă la bursa de Viena 
din 30 Iulie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------ 100.60
Renta de hârtiă 5°/n ------ 94.75
Imprumutulă căiloră ferate ungare - _ ._
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 100.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (2-a emisiune) - - _ .__
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (3-a emis'une) - - 112.60 
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.78 
Renta de argintă austriacă - - - - 84.95 
Renta de aură austriacă..................... 109.95
LosurI din 1860 ................................ 140. 
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 907._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 318._
Acțiunile băncei de credită austr1. - 306._
Galbeni împărătesei- 5.70
Napoleon-d’orI..................................... 9’5^
Mărci 100 împ. germane - - . - 58.80
Londra 10 Livressterlinge - - - - 120.25

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

torturele cele mai crâncene“.
Nu mai continuămă cu publicarea 

acestui procesă, căci îi ajunge jupanului 
Kâdâr, ca să-și esplice crudelitățile ce- 
tățeniloră unguri din Deșiu. Amă mai 
pute aduce și alte mărturii, nu numai 
pe bătrânulă Szirmay, der e păcată să-și 
perdă omulă timpulă cu scriitorași de 
calibrulă lui Kâdâr, scriitorași, de cari 
„literatura" istorică ungurescă — decă 
mai merită numele de literatură — e 
plină de bâjbăe pănă la căpetenia loră, 
Hunfalvy-Hundsdorfer.

Incheiămă aplicându-i pretinsului 
istorică Kâdâr versurile lui G-vadănyi, 
din „Peleskei Notârius,“ unde poetulă 
descrie năsdrăveniile strîgei Totty Dorko: 

,Mikăp pemetere lilt, mint kepzelt lora, 
„Mint maga Aszszonya uit most szenvonora, 
„Esztet ugratta o mind telbe, mind nyârba, 
,Ezen nyargalt mindeg az Ecsedi vârba“.

Adecă:
Precum încălecase pe mătura sa, ca pe ună 

[închipuită cală,
Astfelă încalecă acum nevasta lui pe ună 

[tăciune de cărbune,
Pe acesta călărea atâtă ierna, câtă și vâra, 
Pe acesta mergea totdeuna în cetatea Ecsedi. 

■X7"asilie Vaida.
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Institut'd ie credită. și le economii
FILIALA BRAȘOVtJ

Amaneteză hârtii de valore
ȘI DE CELEÂ R0MĂNESC1

pănă la 85% din valorea loră după cursulu de 
anume cu interese de 
6% decă suma împrumutului trece peste v. a. fl. 
6%% decă suma împrumutului este sub v'. a. fl. 

Informațiuni mai de aprope se pot*  
dilnicu în biroul*  institutului, piață 
90, dela 8—2 ore d. p.

4t și

Concursă.
La școlele reuniunei grănițărescl suntu de ocupata:

1. Postulti de învățătorii dirigente din Vestemu, comitatulfl Sibiiului, cu sa
lariu anuala de 300 fi. v. a. cvartira și lemne de foca.

2. Postula de învățători dirigente din Lisa, comitatula Făgărașului, cu salariu 
anuala de 300 fi., eventuala postula de învățătoru secundara la acea școlă 
cu salariu anuala de 200 fi. v. a. apoi cvartira și lemne de focii. 
Reflectanții au să-și trimită cererile lord — instruate cu tote documentele

prescrise de lege — pana în 20 jLuffustH st. n. a. c. la
Comitetulu administratorii de fond ulii și școlele foștilorii 

grănițerî din regimentulu românii I la Sibiiu,

Z A pa minerală
de

•?T
prin celu mai bogată conținută 
celu mai curată acidă alcalică 
de eminenta ei valdre medicală în contra lipsei de 
apetită, în contra indigestiunei, greutății la stomacu, bo- 
leloră de rinichi și ale canaleloru urinului, nervosității, 
anemiei și slăbiciunei — se distinge escelentu ca bău
tură obicinuită de tăte celelalte ape de asemenea na
tură, avendu proprietatea, ca gustuld ei plăcutu și ră
coritorii să se menție mai multu timpii.

După opiniunea autorităților^ competente Apa mi
nerală de ,,ZE£epât“-—în urma norocosei ei compo- 
sițiuni chemice și ala conținutului ei estraordinară de 
bogată în acidu carloonicid.—principialminte 
natrium d_e acid_ui caroonicu ccn- 
centratui—întrece nu numai tote apele minerale 
de feluln acesta din Austro-Ungaria, ci și multe din 
cele mai renumite ape minerale din străinătate.

Este de căpătată la tote băcăniile mai mari, far
macii și restaurante, precum și în cantități mai mari la 

Depositulu principalii
G. GIESEL, Brașovu,

Stada Teatr clIulI UCo. 312

de acidă
- fâcendu

carbonică și
abstracțiune

pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabil*  din 1 Iunie 1889.

Budapesta—Predealii Predealii—^Budapesta B.-Besta-AB’adii-'Feiwș Teiuș-Aradii-IB.-Festa Copșa-inicîi— Sibiiu
Trenu 
accele

rații

Trenu 
omni
bus

T renii 
mixt

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P, Ladâny

I
I

Vârad-Velencze 
Fugyi-V âsarheli 
Mezo-Telegd
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
GhirbSu
Năddșel

Oradea-mare

Clușiu

Apahida
Gliiriș
Cucerdea
Uidra
VințulO. de susii
Aiud
Teiușfl
CrăciunehT
Blașiu
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă.
Elisabetopole
Sigliișdra
Hașfalău
Homorodii
Agostonfalva 
Apatia
Feldidra

Brașovu

Timișă
Predealu

BucurescI

4.18

8.—
2.-
4.05
5.46
7.01
7.11

7.41
8.16

9.05
9.35

10.35

3.10
7.22
5.52
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

117)2
11.23
12.44

1.27
1.34
1.42
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.39
5.11
5.45
6.12
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55
2.53
3.28
9.35

6.10
9.281

11.38
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12 

~6?24
6.38
6.56
7.15
7.48
9.13

10.04
10.12
10.19
10.45
11.34
12.11
12.29

1.10
1.30
2.14
2.54
3.35
4.07
5.54
6.39
7.13
7.45
8.32

Trenu 
omni
bus

Trenu 
accele
rații

Tren de 
per- 
sdno

BucurescI 4.40 7.30
Predealu 9.12 1.14
Timișii 9.41 1.45

Brașovd <j 10.17 2.32
4.54 7.07

Feldiora 5.37 7.44
Ap ața 6.15 8.09
Agostonfalva 6.43 8.29
Homorodii 7.31 9.07
Hașfalău 9.09 10.34
Sigliișdra 9.33 10.46
Elisabetopole 10.02 11.09
Mediașă. 11.04 11.35

I 11.24 12.19
Copșa mică 11.39 11.59
Micăsasa 11.57 12.15
Blașiu 12.30 12.43
Crăciunelii 12.45 12.55
Teinșu 1.13 1.07
Aiudu 2.18 2.11
Vințulii de susu 2.48 2.33
Hidra 2.56 2.40
Cncerdea 3.14 2.46
Ghirișfl 4.01 3.27
Apahida 5.28 4.47

Clușiu j
5.56 5.08
6.45 5.32

Nădășelă 7.06
Gîhrbău 7.22
Aghireșii 7.37 6.11
Stana 8.03
B. Huiedin 8.24 6.43
Ciucia 9.04 7.12
Bucia 9.20
Bratca 9.37
Rev 9.55 7.51
Mezo-Telegd 10.20 8.17
F ugy i- Vâs ârheli 10.47
Vârad-Velencze 10.57
Oradea-mare ! 11.04 8.42

10.5011.19 8.47
P. Ladiiny 1.19

3.31
10.08
11.51

1.33
3.29Szolnok

Budapesta
Viena

6.30 1.55 7.45
1.40 7.15 6.05

Trenu 
mixt

Trona 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

At

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradii [ 
I

Glogovațti
Gyorok
Paulișă
Radna-Lipova
Conop
Berzava
Soborșinti
Zamtî
Gurasad.»
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotti
Vințulă de josh
Alba-Iulia
Teiușu .

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

7.40
10.42
3.53
4.29"
4.41
5.05
5.17
5.38
6.05
6.23
7.20
7.55
8.26
8.47
9.11
9.42
9.59

11.-
11.29
12.02
12.19

1.06

Trenu 
de 

pers.

3.40|[Teiușă
”9.30|Alba-Iulia
12.38jvinț'il'i 4e josu
5.36
6.06
6.18
6.43!
6.55
7.14
7.46
7.57
8.42
9.11
9.39
9.55

10.13
10.37
10.53
11.39
12.01
12.29
12.45

1.24

ilAlba-Iulia
r ■ ’ ’ -

Șibotu
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
Zamă
Soborșinti
Berzava
Conopti
Radna-Lipova
Paulișu
Gyorok
Glogovaț

Aradii

Szolnok
Budapesta

Viena

Trenu 
mixt

Trenii 
de 

pers.

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30

11.51'
9.55

Murișii-B^wdoșii-Bistrița BBistrița-Mureșit-ljiidoșu

MurSșu-Ludoșu
Țagu-Budatelecu
Bistrița

4.30
7.27

11.-i

Bistrița
ȚagU-Budatelecu 
Mureșă-Ludoșh

Notă: Numerii încuadraț.I cu linii grose însemneză orele de nopte.

3.-
6.49
9.35

11.24
11.59
12.30

1.01
1.32
2.03
2.52
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.20
2.22

3.-|
3.34
4.10
4.43
5.13
5.47
6.27
6.54
7.20
7.32
8.03
8.38
9.27
9.46

10.20
10.34
10.50
11.16
11.30
12.05
5.10
8.1.5

6.05

Treniî 
mixt

1.42
2.32

Copșa-mică
IȘeica mare 
jLomneșu 
Ocna
Sibiiu

8.-
8.35

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sibiiu-Copșa-Buica

Sibiiu 2.30 9.10 9.50
Ocna 3.04 9.37 10.14
Lomneșii 10.05 10.40
Șeica mare 10.40 11.10
Copșa-mică 11.09 11.35

Cucerdea - Oșorheiu__ li ’
5.35 Beglimuias s&sescii 
6l01E_____ =

7-25'iCucor<left7I4 
' Ludoșă

M.-Bogata
Iernutii
Sânpaulil

____ Mirașteu

SiaBie«,ia(Piski)-lBet]i*®șeDi3 ]Peta’OșenI-Simeria(Piski)

Sigbișora—Odorlieiu

Simeria
Streiu 
Hațegă
Pui 
Crivadia
Banița
Petroșeni

6.47
7.40
8.51

10.02
11.02
11.50
12.30

11.54 Petroșeni
12.37 Banița

1.28 Crivadia

9.36
10.17
10.58
11.42
12.23

1.12
1.51

4.26
5.12
5.55

2.23
3.11
3.53
4.25

Pui
Hațegă
Streiu
Simeria

6.41
7.26
8.14
8.50

Aradii—Timișora Tiinfișora—Aradii

Aradu 6.12 4.12 Timișăra 6.25 1.15
Aradulii nou 6.36 4.38 Merczifalva 7.19 2.04
Nemeth-Sâgh 7.01 5.01 Orczifalva 7.46 2.26
Vinga 7.30 5.29 Vinga 8.15 2.56
Orczifalva 7.55 5.47 Nemeth-Sâgh 8.36 3.13
Merczifalva 8.13 6.04 Aradulti nou 9.11 3.51
Timișdra 9.04 6.50 Aradu 9.27 4.05

GIiiristB—Tiai'da Turda-€rhii*ișii

Ghirișd 9.33 4.19
l

Turda 8.29 3.19
Turda 9.54 4.40 Ghirișâ 8.50 3.40

Mirașteu 
Sânpaulii 
Iernutii
M. Bogata 
Ludo ști 
Cheța 
Cucordea

SiinCria (Piski) 
Cerna
Unieddra

Odon’lttem—Slgliișoi'a

!
Reghinul-săs.

Oșorheiu

3.05 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58
3.51 11.11 4.15
4.06 11.20 4.41
4.43 11.57 5.28
4.58 12.12 5.44
5.21 12.36 6.08
5.40 12.55 6.27
6.- 4.58
7.35 7.-

Eleghiiiiilii săsescii' 
Oșorlieiii-Caicejrdea

Oșorheiu

Reghinul-săs. 8.25
10.-

6.45 12.15
7.05 12.35
7.28 12.58
7.50 1.19
8.23 1.49
8.31 2.02
9.12 2.18
9.44 2.46

8.—
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

Simeria (Piski)-Unâc«l

2.18
2;39
3.08

Qjnîed.-SifiBica'ia (Piski

Sighișdra
Odorheiu

6.05] Odorheiu
9.12jSighișoră

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.
\

l'niedora
_ erna 

8.56||Simerin
6.-

9.30
9.56

10.15 I


