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*) Jurămentulă ce l’au depusă ju
rații este de următorulă cuprinsă:

„Jură pe viulă Dumnezeu, că voiu 
urmări cu atențiune și consciențiosă totă 
decursulu pertractărei, și punândă la o 
parte favorulă, frica, ura și orl-ce eon- 
siderațiune personală, voiîi judeca numai 
și numai după impresiunea ce-o voiu primi 
din tăria și motivele acusării și ale apă
rării, cumpănindă și pe una și pe alta, 
voiu judeca numai după convingerea 
mea internă, dreptă, liberă și cinstită. 
Așa să’ml ajute Dumnedeu!“

Prețuia imerțbujilorii; o aeriS 
jarmondu pa o ocldnă 5 or. 
al BC or. imbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifă și învoială.
Eeclamo pe pagina Hl-a o 
seroă 10 or. v. a. său 30 ani.
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15 bani.
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■ Hr. 177. Brașert, Mercur! 8 (20) Augustă.

mână, căci în casulă contrară orl-ce 
apărare din parte’ml ar fi zadarnică.

Dr. Mureșianu. Domnule Președinte! 
Onorată Curte cu jurați!

Este o lege constituțională ungu
rescă, pe care se razimă cererea conso- 
țului meu, o lege, despre care actulă de 
acusațiune dice, că este legea fundamen
tală, prin care se stabilesce starea de 
dreptă publică în statulă ungară.

Și eu, la rendulă meu, mă simtă 
nevoită a face declarările mele cu pri
vire la acâstă lege constituțională, deși 
eu- stau astădl înaintea D-Vostră pe 
banca acusațiloră nu pe temeiulă unei 
legi constituționale, ci pe temeiulă unei 
patente împărătesei austriace absolutis- 
tice din amilii 1852, — csăszări osztrdk 
patens, cum dice actulă de acusațiune— 
care spre marea nostră durere este susți
nută încă și astăcli în Transilvania în po
triva nostra.

Eu figureză der astădl aici — per- 
miteți-ml espresiunea — ca acusații îm
părătesei!, pe câud consoțulă meu, fi- 
indă trasă la răspundere pe basa codi- 
celui penală ungurescă, figureză aici ca 
acusată regescii. (Mișcare și ilaritate.)

Este der, onorați Domni, starea es- 
cepțională din Ardeiă, care m’a adusă 
adl ca acusată înaintea D-Vostră, stare 
fârte caracteristică pentru nemulțămirea, 
care a provocată acestă procesă de 
pressă.

Onorata procuratură din Tergu-Mu
reșului cu ajutorulă acelei patente abso- 
lutistice austriace, lăsate pănă adl în vi- 
gore, mă trage și pe mine la răspundere 
pentru cuprinsulă articuliloră împrioinațl 
ca redactoră ală foii și na se mulță- 
mesce cu răspunderea autorului aceloră 
articull.

Și pe când eu sunt tîrîtă aici îna
intea Curții cu jurați, câte-va ore de- 
parte-de Clușiu, în Oradea-mare de pildă 
ori în Dobrițină, procurorulă n’ar mai 
pută să mă tragă la răspundere, pentru 
că în Țâra ungurescă nu se guvernâză 
cu legi absolutistioe austriace, acolo pote 
fi trașii la răspundere numai autorulfi, 
nicl-odată însă și redactorulă foii. (Sen- 
sațiune.)

Acesta dovedesce, domniloră, că 
egalitatea de dreptă, de care ni-se totă 
vorbesce, nu esistă, și că Ardălulu este 
guvernați! cu legi escepționale.

Esistă însă și pentru Ardâlă și este 
în vigăre legea de naționalitate din 1868, 
lege fundamentală, cum dice actulă de 
acusațiune.

Acestă lege ne dă dreptulă, nouă 
acusațiloră, de a ne apăra în limba nâs- 
tră maternă.

Ei bine, Domniloră, decă legea ne 
dă acestă dreptă de limbă, ea trebue să 
ne dea și putința de a’lă esercita cu 
efectă. Pentru ca apărarea nostră în 
limba maternă să se potă face cu 
acelă succesă și cu acea valore, ce-o 
pretinde rațiunea legii, care ne dă a- 
cestă dreptă, este de lipsă înainte de 
tote s6 fimu înțeleși de judecătorii 
noștri. (Aplause sgomotose din partea 
publicului română.)

{Președintele: Rogă pe auditori să se 
absțină de orl-ce manifestare în decur- 
sulă pertractării.)

Ce preță mai pote ave pentru noi 
Românii dreptulă de limbă, ce este sta
bilită în legea constituțională ungurescă, 
art. 44 din 1868, decă limba nostră nu 
este înțelesă nicăirl de cătră aceia, cari

Procesulu de pressă
ală

„Gazetei TrarLSilt7-an.iei“
(Raportă specială.)

Clușiu, 5 (17) Augustă a. c.
Viu a vă da raportulă amănunțită, 

ce Vi l’am promisă; mărginindu-mă la 
descrierea câtă mai fidelă, a discursului 
pertractării după însemnările stenogra- 
fice.

Ședința s’a începută la 9’/4 ore.
Tribunalul^ a fostă compusă din 

d-lă Bela Szăsz, care a înlocuită pe pre
ședintele tribunalului și din judii Eme- 
rică Miko și Ludovicii Becselt. Notară a 
fostă Dr. Mich. Rotaridesz. Ca acusatoră 
publică o funcționată substitutulă pri
mai ului-procuroră din Târgu Mureșului 
Dr. Alex. Jessenszlcy. Translatorii a fostă 
d-lă Dr. Aurelii Isacă.

Acusații Dr. A. Mureșianu, directo- 
rulă și redactorul^ responsabilii ală „Ga
zetei11, și colaboratorulă internă Tratană 
H. Popă au iuatil locă împreună cu apă- 
rătorulă lord d. losifă Romanii la masa 
din fața președintelui și a scauneloră 
reservate pentru jurați.

Constituirea juriului.
Dintre cei 36 jurați chiămațl, s’au 

presentată numai 14 și de aceea s’a 
suspendată pertractarea, pentru ca să se 
întregâscă numărulă jurațiloră cu alții. 
Pănă ce s’au adunată aceștia trecură 
două ore.

Procurorulă la întrebarea președin
telui a declarată, că nu se va folosi de 
dreptulă de a recusa 12 dintre jurați, 
der nu va ceda acestă dreptă apărării.

Acusații au declarată, că se voră 
folosi de dreptulă de recusare, ceea-ce 
au și făcută prin apărătorulă loră.

Pe la orele 11 și 3/t s’a constituită 
juriulă, care s’a compusă din următârele 
persone:

Pâkey Lajos, Matskâssy Pal, Ăcs 
Sândor, Csâkâny Istvân, Losonczy Iânos, 
Boross Lajos, Dr. Ferencz Akos, Dr. 
Farkas Gâza, D. Deâk Ioszef, Dr. Mâly 
Istvân, K. Biasini Sandor, Dr. Fâbinyi 
Rudolf ca jurați ordinari, er ca jurați 
suplențl Dr. Arkosi Gyula și Konya 
Sândor.

După constituirea juriului și depu
nerea jurământului din partea jurațiloră, 
președintele a arătată pe scurtă căușele 
procesului.

Tălmaciulă Dr. A. Isacă a comuni
cată acâsta în limba română acusațiloră.

După aceea li s’a adresată acestora 
întrebările generale.

Notarulă Dr. Rotaridesz cetesce apoi 
actulă de acusațiune (s’a publicată în 
Nrulă trecută).

Chestiunea linabei.
Președintele adresâză prin d-lă tăl- 

maciu cătră acusațl întrebarea dâcă vo- 
iescă să facă Vr’o observare din partele.

Traianu Popii : Domnule Preșe
dinte ! Onorată tribunală cu jurați ! 
Fiind-că voiu să mă folosescă de drep- ! 
tulă ce mi-lă dă legea de a mă apăra 
în limba mamei mele și după ce apăra
rea mea în limba română nnmai atunci 
ar ave înțelesă decă ea ar fi și price
pută de domnii jurați, cari suntă chiă
mațl a se pronunța asupra vinovăției 
acusațiloră, rogă pe domnulă preșe
dinte să binevoiâscă a adresa d-loră ju
rați întrebarea, decă înțglegă limba ro

suntă chiămațl a judeca asupră-ne și 
asupra causeloră nostre de totă soiulă ?

Legea, care a stabilită acestă dreptă, 
a trebuită der să prevedă și a și pre- 
vădută în paragrafii ei, ca judecătorii 
să 'cunoscă limba poporului, și pracsa 
contrară ce s’a încuibată de mulțl ani 
înedee a putută să zădărnicâscă eserci- 
tarea faptică a dreptului nostru, der n’a 
putută să deroge legii, ce este în vigore.

Si cu câtă mai multă nu este de 
lipsă în casulă de față, ca judecătorii 
noștri, jurații, să cunoscă limba în care 
se apără acusații ?

Ați audită, domniloră, înainte c’ună 
cuartă de oră jurămentulă solemnă, ce 
l’au depusă domnii jurați, că voră judeca 
numai și numai după imediata impresiune, 
ce-o voră primi din cele ce voră aduce 
înainte acusatorulă publică și acusații.*)

Cum îșl voră pute der câștiga 
domnii jurați convingerea despre vino
văția, ori nevinovăția nostră, decă nu ne 
voră înțelege apărarea?

N’am să facă nici cea mai mică 
obiecțiune cu privire la caracterulă și 
onorabilitatea acestoră cetățeni, cari au 
fostă chiămațl aici să ne judece, der 
sunt informată și am înțelesă în cursulă 
dilei de erl chiar dela d-lă președinte, 
că nu sciu românesce, căci aici în Clușiu, 
între Maghiari, limba acesta nu se cul
tivă. Așadâr pe lângă cea mai mare 
bunăvoință a domniloră jurați, apărarea 
nostră ar fi și ar rămâne zadarnică, decă 
nu ne cunoscă limba.

Domnule Președinte! Onorată curte 
cu jurați! Vă este forte bine cunoscută, 
că în ordinațiunea ministerială, prin care 
se reguleză procedura înaintea curții cu 
jurați pentru delictele de pressă, se sta
bilesce anume într’ună paragrafă (§ 49) 
ca acusații să ocupe locă deschilinită de 
auditori, și față în față cu jurații, cum 
stămă noi acuma. Și de ce acâsta ? PentrU- 
ca, dice acea ordinațiune, jurații să potă 
avă pe acusațl mereu înaintea ochiloră 
loră în totă decursulu ședinței așa, că 
nu numai se asculte vorbele și declarările 
loră, der să observe ehiar și fețele și mi
mica lorii, ca se se convingă ce impresiune 
au făcută asupra Iotă dovecțile aduse, decă 
se simtă ori nu vinovațl?

In fața acestei împrejurări, vă în
trebă, mai pote fi și numai cea mai mică 
îndoielă despre aceea, că jurații trebue 
să pricâpă și limba acusațiloră, ca să 
potă aduce ună verdictă dreptă? (A- 
plause).

Eu, Domniloră, nu apără aici nu
mai ună dreptă individuală, ci apără ună 
principiu și ună postulată de frunte na
țională. Și cine dintre conaționalii mei 
români să fiă chiămată de a lua în apă
rare dreptulă limbei române, mai multă 
decâtă mine, redactorulă și directorulă 
celei mai vechi foi românescl, care de 
53 de ani luptă pentru libertatea și drep
turile poporului română și pentru binele 
patriei nostre iubite, pe care amă 

apărat’o în cursulă vâouriloră trecute 
cu brațele nostre și cu sângele nostru? 
(Aplause.)

Si tocmai în calitatea acesta de di- J
^ctoră ală „Gazeteiu am trebuită să facă, 
Domniloră, cea mai durerosă esperiință 
de ună lungă șiră de ani în privința 
dreptului de limbă ală poporului română. 
Din tote ținuturile locuite de Români 
primescă clilnică informațiunile cele mai 
triste despre suferințele poporului nostru, 
din causă că i-se calcă acestă dreptă 
sfântă ală său. Țăranulă română este 
judecată într’o limbă, pe care nu-o în
țelege. Totă pertractarea decurge în limba 
maghiară, în urmă i-se aduce sentința, 
dela care atârnă adeseori bunăstarea, li
bertatea și totă esistența lui și pote să 
fiă condamnată și la 20 de ani închisore 
ori chiar Ia spândurătore, fără ca să fi 
înțelesă pe judecătorii săi și aceștia să’lă 
fi înțelesă pe elă deadreptulă și cum se 
cuvine. (Aprobări sgomotosej.

Astfelă, Domniloră, astădl aprope 
patru din cinci părți ale poporațiunei 
Ardealului nu’șl mai pote apăra ou suc
cesă averea, libertatea și viâța înaintea 
judecătoriiloră din țâră, pentru că acestea 
în cele mai multe părți nu-i înțelegă de 
locă limba.

Este bre demnă acestă procedură 
pentr’ună stată, care se numără între 
statele civilisate? Asemeni stări triste 
nu se mai află în nici o țâră din bătrâna 
Europă, nici chiar în țările absolutistice.

Apărândă dreptulă meu de limbă, 
îmi ridică totodată vocea și în intere- 
sulă libertății poporului română, care 
sufere grozavă din causă, că nu se res- 
pectâză câtuși de puțină acele disposi- 
țiunl ale legiloră, cari favorisâză măcară 
încâtva desvoltarea și înaintarea lui.

Domnule Președinte, Onorată Curte 
cu jurați! Etă motivele pentru cari mă 
alătură din totă sufletulă la cererea ce 
a adresat’o consoțulă meu acusată d-lui 
președinte și pentru cari îlă rogă și eu 
din parte’ml să întrebe pe domnii jurați 
decă sciu seu nu românesce? Ceră acâsta 
pe temeiulă articulului de lege 44 din 
1868, adecă pe temeiulă unei legi fun
damentale constituționale. (Aplause pre
lungite din partea publicului română).

Președintele admoniâză repețită pe 
auditori de a se reținâ dela orl-ce ma- 
nifestațiune.

Dr. Jeszenszky substitutulă de primă 
procuroră: Se vede, că acusații voră să 
urmeze aceeași procedere, ce au pro- 
bat’o înainte cu doi ani aici, când au 
declarată, că nu se potă apăra, dâcă ju
rații nu sciu românesce. Acâsta e vorbă 
golă. D-vdstr£ aveți apărătoră, care în
țelege limba d-vostră și este și tălmaciu, 
care traduce apărarea d-vâstră. Una să 
nu uite d-nii acusațl, că dâcă voră tăcâ 
ar dovedi numai, că ori nu potă să răs
pundă la acusările ce li-se facă, ori vo- 
iescă să jdoe rolulă de martiri, ca să 
pătă spune soțiloră loră de principii : 
âtă ne-au condamnată fără ca să ne fi 
ascultată. Ce privesce cererea loră ca 
să se întrebe jurații, dâcă sciu româ
nesce? eu mă opună de a se face o 
astfelă de întrebare. Mă opună pentru 
aceea, pentru-că curtea cu jurați s’a cons
tituită după lege cu concursulă dn.-loră, 
dâr mă opună mai cu sâmă pentru aoeea, 
pentru-că aici nu e cestiunea, dâcă ju_ 
rații sciu românesce, ci dâcă acusații 
sciu unguresce, pentru-că limba ma
ghiară este prima limbă a legei. (El-
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titlulă: „Dem Volke Freiheit**.  Decă B. 
a comisă acelă faptă ca A. nu pote fi 
trasă la răspundere numai B. Cere ca 
să se cetescă acestă articulă și să se ală- 
tureze la acte. Aeusatulă Traiană Popă 
a cerută în decursulă cercetării, ca pro
curatura să-și procure acea foiă, pe care 
n’o avea, dăr care acum o presenteză 
d-lă apărătoră.

Dr. Jeszenszky procuroră: 4icei că 
după § 25 ală procedurei suntă a se 
aminti numai acele părți, cari formeză 
obiectulă acusațiunei, căci numai de a- 
ceea e vorba, ce a scrisă „Gazeta**,  nu 
ce a scrisă „Tagblatt-ulă**.  Se opune 
în contra cetirei articulului din „Budap. 
Tagblatt. **

losifă Romanu: De aceea trebue să 
se cetescă aici articululă amintită pentru- 
că elă a servită de basă articulului din 
„Gazetă1* și ideile lui suntă reproduse 
în „Gazetă1* și înpricinate. După pro
cedură se potă asculta și martori în de
cursulă pertractării, de ce să nu se pri- 
mescă și alte dovecjl ? Cere să se acludă 
articululă lui Kaas la acte împreună cu 
traducerea lui autorisată maghiară.

Procuroruliî dice, că nu se potă 
face aici asemănări de articull. Negă, 
că articululă lui Kaas a servită de basă 
articulului din „Gazetă.1* Elă (procuro- 
rulă) va dovedi mai târdiu, că acelă ar
ticulă din „Tagblatt1* a fostă falsificată 
de cătră „Gazetă1*.

Președintele: dice, că tribunalulă 
va decide asupra acesteia în decursulă 
procedurei de probe.

După acesta se cetescă articulii in
criminați în traducere maghiară în ori
ginală (românesce).

La întrebarea președintelui cu privire 
la notița din Nr. 40 și la articululă din 
Nr. 72 ală „Gazetei**,  Traiană Popă de
clară, că elă i-a scrisă și ia asuprășl 
răspunderea; er Mureșianu declară, că 
atunol, când au apărută acești articull, 
densulă a fostă redactorulă responsa
bilă ală „Gazetei**.

După aceste la l3/4 președintele a 
suspendată ședința pe o jumătate de 
oră, ceea ce s’a primită de toți cu mul- 
țămire, căci căldura devenise nesuferi- 
bilă în sală și era și timpulă mesei.*

Ședința s’a continuată la 21/2 ore d. a. 
Președintele enunță că nefiindă mar

tori nu mai are locă procedura de probe 
și întrebă pe d-lă apărătoră, decă mai 
persistă de a se alătura la acte articu
lulă din „Bud. Tagblatt ?

Apărărorulă Iosifă Romană susține 
cererea sa, er tribunalulă se retrage spre 
a decide.

Tribunalulă hotăresce că articolulă 
scrisă de Ivor Kaas și publicată în 
„Bud. Tagbl.**  nu se admite a se ceti, 
nici a se aclude la acte, der concede 
apărării ca să aducă înainte cuprinsulă 
acelui articulă în vorbirile ei.

Președintele întrebă apoi pe acusațl 
decă nu mai voră să aducă înainte ceva.

Aeusatulă Traiană H. Popă cere să 
se cetescă procesele verbale luate îna
intea judelui de instrucțiune in Brașovă.

Procurorulă se opune și acestei ce
reri, pentru că ar fi în contra procedu
rei în cause de pressă.

Tribunalulă se retrage spre a lua o 
decisiune. La reîntorcere enunță preșe
dintele, că tribunalulă a respinsă cererea 
aousatului Popă, der protoeolele dela 
Brașovă se voră da jurațiloră să le ce
tescă de voră afla de lipsă.

După acesta se cetescă atestatele 
diferite privitore la acusațl, din cari re
iese, că Redactorulă „Gazetei**  a fostă 
trasă mai de multeorl în cercetare în 
afaceri de pressă, dăr n’a fostă pedep
sită. Traiană Popă n’a fostă pănă acuma 
nici trasă în cercetare, nici pedepsită.

Oăpitanulă orășenescă din Brașovă 
constată că Dr. Mureșianu are avere 
mișcătore și nemișcătăre, er Traiană 
Popă n’are avere.

Terminându-se procedura de probe 
președintele dă cuventulă d-lui procuroră.

jenurl din partea publicului maghiară.) 
Procedura nostră circumscrie clară cua- 
lificarea jurațiloră : nicăirl nu se 4* oe> 
că jurații trebue să scie și românesoe. 
Este mai multa decâtă pretențiosO, decă 
unO bărbattt de 43 de ani, cetățenii un
gară și redactorii, nu scie unguresce, ci 
pretinde, ca doisprezece bărbați pentru 
placulă lui să învețe românesce. Cere să 
se respingă cererea acusațiloră.

Dr. Mureșianu cere cuventă. — Pre
ședintele elice, că nu este la ordine să 
vorbăscă d-sa. — Dr. Mureșianu declară 
că fundă atacată de cătră d-lă procuroră, 
voiesce să-i răspundă personală. In cele 
din urmă președintele îi dă cuventulă:

Dr. A. Mureșianu: D-lă procuroră 
vre să ne atribue nouă acusațiloră ună 
rolă nedemnă pentru bărbați serioși. Con
tra acesta protestămă. Noi ceremă să 
ni-se recunbscă unO drepte, acesta amă 
cerut’o și acum doi ani, când ne-amă 
aflată erășl înaintea curții cu jurați și 
acesta o vomă pretinde totdeuna. Nu 
voimă grațiă, ci dreptulă nostru. Ceea 
ce a disă d-lă procuroră despre tăl- 
maciu n’are nici ună temeiu. Este cu 
neputință unui tălmaciu, fiă omă câtă de 
inteligentă, ca să rede în traducere ceea 
ce vorbimă noi așa, cum simțimă noi. Nu 
este vorba aici, decă scimă noi acusații un- 
guresce ori nu, ci este vorba decă suntemu 
său nu cetățeni egalu îndreptățiți; în 
casulă dinteiu trebue s6 ni-se recunoscu 
dreptulă de limbă și judecătorii se ne 
ințelăgă limba. Er în ceea-ce privesce 
cestiunea de limbă, declară, că eu unulă 
ca cetățenă ală acestui stată mă simtă 
forte liniștită în consciința mea, că nu 
sciu pleda aici unguresce, căci sunt omă 
privată, independentă și n’am nici o în
datorire în privința acesta, der, domni- 
loră, este rușine și lucru ne mai audită, 
că substitulu primului procuroră alu 
Ardealului, care este locuită aprope 
patru din cinci părți de Români, nu 
scie nici ună cuventă românesce. (Aplause 
frenetice. Sgomotă mare).

Președintele admonieză ultima-dră 
pe publică să fiă liniștită, căci în casă 
contrară va face să se deșerteze sala.

Cu privire la cererea acusațiloră în 
cestiunea limbei, d-lă președinte face o 
enunciațiune de următorulă cuprinsă :

Președintele: Cererea acusațiloră, ca 
eu să adreseză jurațiloră întrebarea, decă 
sciu său nu românesce, nu potă să o îm- 
plinesoă, deore-ce în înțelesulă art. 44 
din 1868 limba oficială a judecătoriiloră 
este cea maghiară, der după acestă lege 
le este ertată acusațiloră de a se apăra 
în limba loră, Acusații se potă apăra în 
trei chipuri: mai ânteiu articulii loră au 
fostă cetiți în traducere maghiară, ală 
doilea au apărătoră, care ca advocată 
trebue să scie și să vorbescă unguresce, 
și în fine este tălmaciu judecătorescă, 
care pote tălmăci jurațiloră vorbirile 
loră. Este dâr posibilă ca jurații să pri- 
mescă o impresiune imediată din apărare 
inf'ormâudu-se de ajunsă despre cuprin- 
sulă ei. In fine declară, că aousații prin 
aceea, că s’au folosită de dreptulă de a 
respinge din parte-le 12 jurați, juriulă 
s’a compusă din persone cunoscute și 
recunoscute de acusațl. De aceea nu 
pote pune întrebarea jurațiloră și nu va 
discuta mai departe asupra cestiunei. 
Pentru cualificarea jurațiloră nu este de 
lipsă cunoscința altei limbi afară de 
limba statului.

Dr. Mureșianu îșl reserveză dreptulă 
de a răspunde mai târdiu la acestă e- 
nunciațiune presidențială.

Doveclile.
losifă Romanii apărătoră: Voiesce 

să facă o declarația prealabilă față cu 
actulă de acusațiune, care este defectuosă. 
Acestă actă de acusațiune aduce din ar- 
ticululă împricinată numai ună estrasă, 
fără de a arăta isvorulă din care s’a lu
ată. Acestă articula din nr. 72 ală „Ga
zetei1* nu este însă decâtă o reproducere 
a ideiloră, ce le cuprinde ună articula 
ală d-lui Ivor Kaas publicată în „Buda
pestei' Tagblatt**  dela 6 Aprilie 1890 sub

tituția acestui stată, și încă una dintre 
cele mai liberale constituții în Europa.

In tote instituțiunile fundamentale 
ale constituției nostre, încependă dela 
jurămentulă sigilată cu sângele străbu- 
niloră, respiră principiulă conducătoră, și 
într’o lege adusă cu 100 de ani mai 
înainte se și dă espresiune mai pe susă 
de orl-ce îndoielă împrejurării: oă Un
garia este țeră liberă; independentă, nu 
este subordinată nici unei alte țări, ci 
are propria autonomia, propria sa con
stituția, numai după legile sale proprii 
se pote guverna și înoă singură numai 
prin regele legală încoronată ală Ma- 
ghiariloră.

Și pdte fi în inima și consciința na
țiunei o amintire pururea viuă mai ne’n- 
doiosă și mai classică despre constituirea 
politică a Ungariei, a regatului maghiară 
și a națiunei maghiare, decâtă ideia 
sfintei corone maghiare ? Nu de ideia 
sfintei corâne a fostă încopciată, nu în 
aceea a fostă esprimată amintirea Un
gariei, a independenței Ungariei, a uni
tății ei și tot-odată a caracterului ei na
țională, ideiă ce șl-a păstrat’o prin tote 
timpurile și tempestățile ce au trecută 
peste țera acesta? Ore nu suveranitatea 
națiunei maghiare și nu stăpânirea în
dreptățită și legală a acestei suverani
tăți împreună cu tote atributele ei o 
dovedesoe și atestă împrejurarea, că Un
garia în 1867 pe calea liberei învoell a 
legată din propria ei hotărîre unele atri
bute ale suveranității sale de anumite 
condițiunl și a abdisă de ele numai 
pentru ună anumită timpă, reservâudu-șl 
apriată dreptulă, ca îndată ce căușele și 
condițiunile ab4icerei voră înceta, să 
și-le potă erășl relua în întregă cuprin
sulă loră?

Așa-deră Maghiarulă are supremația 
în țeră pe basa titlului întemeiăreipatriei, 
susținerii patriei și suveranității esercitate 
pururea legal, seu cu alte cuvinte: pe basa 
unui titlu mare și duplu, titlulă istoriei 
și ală dreptului. Trebue să se scie, că 
dreptulă istoriei este așa de sfântă în 
vieța statului, ca și proprietatea în sfera 
dreptului privată. Cine răpesce pe asta 
din urmă nu este mai puțină vinovată, 
ca celă ce negă pe cea dintâiu.

Der nu numai dovedile în veci ne- 
răsturnabile ale dreptului istoriei atestă 
ceea ce negă aeusatulă, cumcă adecă, 
acestă pămentă este maghiară, acestă 
țeră este Ungariă, ci o atestă acesta, pe 
lângă titlulă câștigată pe basa dreptului 
istorică, și preponderanța ce o are Ma- 
ghiarulă în acestă țeră atâtă în privința 
numerică și a averei, câtă și în privința 
spirituală și culturală.

Pentru-că Ungurulă aici face aprdpe 
jumătate din numărulă de 5 — 6 națio
nalități, cari trăiescă aici, și astfelă și 
din punctă de vedere numerică trece 
departe peste numărulă orl-cărei națio
nalități, ce trăesce aici; mai departe 
pentru-că în mâna lui este isvorulă pu- 
terei, averei și economiei acestei țări, 
și partea preponderantă a proprietățiloră 
de pămentă, — și în fine pentru-că chiar 
și inteligența în sine luată este tare și 
deja în Europa vieța lui culturală, spi
rituală și literară stau neasămănată mai 
pe susă, este mai strălucită și mai pro
ductivă decâtă vieța culturală și spiri
tuală a tuturoră Nemaghiariloră laolaltă 
luațl, aflători între hotarăle acestei țări.

Acești trei factori ai puterei, averei 
și culturei întărescă și sprijinescă drep
tulă de proprietate ală Ungurului față 
cu țera acesta, întărescă caracteristica 
esclusivă națională-maghiară a statului 
maghiară și a instituțiuniloră lui; așa- 
deră pe lângă titlulă de dreptă istorică 
acestă dreptă de proprietate îlă întă- 
resce și îlă încunjură strălucită cu po
leiala spiritului și a culturei sale. Acești 
trei factori suntă aceia, cari facă în 
modă naturală nediscutabilă stăpânirea 
națiunei maghiare în acestă țeră, care 
basându-se pe ună trecută gloriosă de 
4ece sute de ani, erășl din aoestă tre
cută îșl scdte dreptulă și basa sa.

Am accentuată și am amintita îna-

l>isciirsiilu procurorului.
Dr. Jeszenszky: On. dnl jurați! După cum 

ați audită din articululă incriminată, ce 
s’a cetită mai înainte, două 4iare 
Clușiu înregistrară faptulă, că întreprin- 
4ătorii unei fabrici din patriă, nebăgendă 
în seină limba ungurescă, folosescă pen
tru arătarea firmei loră o titulatură ger
mană; înregistrândă acestă faptă, numi
tele foi din Clușiu facă tot-odată obser
varea și admoniarea, că s’ar ouveni, ca 
acăstă fabrică, care funcționeză pe te- 
ritorulă Ungarei și pe care o provede 
cu materialulă de lipsă pămentulă ungu- 
rescă, — să aibă firma scrisă în limba 
maghiară, er direcțiunea ei să fiă cu sen
timente ungurescl.

Aceste două motive cu totulă co
recte și la loculă său ale celoră două 
4iare din loca, cari motive suntă nu nu
mai obiective, ci și după cuprinsulă loră 
suntă cu totulă îndreptățite, la cari după 
părerea mea fără temă ar fi putută 
adauge pentru motivarea dorinței loră și 
ală 3-lea motivă, că adecă acestă fabrică, 
care se folosesce de limba germană, se 
împărtășesce de numărdse și nici de oum 
năînsemnate beneficii ale statului ma
ghiară : acestă dorință a foiloră din Clu
șiu, 4i°h, a adusă în așa mare agitați
une pe acusată, încâtu împlinirea aoes- 
tei dorințe o timbreză ca o pretensiune 
„a îngâmfărei**,  prin cuvinte batjocuri- 
tore și vătămătore o declară de „ne
bună1* și de „nebuniă**  și trăgendă lua
rea aminte a cetitoriloră săi le spune: 
că: „acestă pămentă nu este maghiară, 
țera acesta nu este Ungariă (Magyaror- 
szâg), acesta să și-o însemne usurpatorii, 
căci acestă pămentă este ală tuturoră 
naționalitățiloră.**

Eu nu voescă acum, onorați domni, 
să desfășurămă sentimentulă fidelității 
îndatorate, ală alipirei, ori doră ală an
tipatiei, acelă sentimentă desprețuitoră, 
ce reese din aceste șiruri față cu Un
garia, cu statulă maghiară și față cu 
națiunea; nu voescu să analiseză nici 
fenomenulă acela surprin4&torG, că chiar 
și o causă în sine neesențială este nu
mai decâtă bine venită aousatului pen
tru a nega cu necredință cea mai pu
ternică îndreptățire a esistenței țărei și 
națiunei; cu tote astea — fiind-că îm
prejurările acestea pună în cea mai 
strălucită lumină sentimentele ce le nu- 
tresce aeusatulă față cu Ungaria, față 
cu statulă maghiară și față cu națiunea 
maghiară, căci precum se vede și din esem- 
plul, arătat în cașul de față, elă nu lasă să 
trecă nici cea mai neînsemnată ocasiune 
fără a da espresiune sentimenteloră, ce 
le nutresce — eu aflu aceste împrejurări 
atâtă de remarcabile pentru caracteri- 
sarea sentimenteloră aousatului și atâtă 
de hotărîtdre pentru condamnarea loră, 
încâtă, celă puțină pe scurtă, am cre- 
4ută neapărată necesară a mă provoca 
la ele.

Aeusatulă trebue să scie, și decă 
tocmai n’ar sci, s’o scie de aci’ncolo, că 
esistența Ungariei și a națiunei ma
ghiare în acestă punctă ală Europei da- 
teză dela întemeiarea patriei pe care a 
sigilat’o strălucita și chiar și în lupte 
gloriosa istoriă a Maghiarului petreoută 
ună lungă milenară în bine și în rău, și 
pe care totdeuna numai acesta națiune 
a apărat’o și a susținut’o aici cu pu
terea și curagiulă ei.

Adevărată, că în cursulă mariloră 
evenimente ale istoriei lumei, acestă pa
triă a fostă încălcată de Tătari, încăl
cata de Turci, subjugată de Germani: 
dăr totdeuna eroismulă națiunei maghiare, 
înțelepciunea națiunei maghiare a fostă 
aceea, care a recucerit’o ; a recucerit’o 
seu cu sabia în mână, seu cu mijlocele 
morale ale unei reacțiunl care după pon- 
derositatea ei a fostă hotărîtdre în țeră 
— pe lângă tote, că în acestă luptă 
anumite naționalități din țeră n’au mersă 
cu elă — cu Ungurulă, — ci aliându-se 
cu dușmanii aceluia, au luptată directă 
în contra lui.

Trebue să scie mai departe, că Ma- 
ghiarulă a fostă acela, care a dată cons
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tră-1 partea braviloru noștri frați Ro
mâni, le mulțămi adâncii mișcată 
și le strînse cu căldură mâna,

intea on. jurați caracteristica esclusivă 
maghiară a Ungariei. De unde este a- 
oestă titlu de esclusivitate, după-ce afară 
de Maghiari, in potriva acesta au fostă 
și suntă ună numără mare de compa- 
trioțl nemaghiari? De unde aoestă con
cepte, ce contopesce unitatea statului cu 
unitatea națională? De acolo, că drep
tului nostru publică nici în trecută în 
timpulă organisărei societății, nici în 
presinte, în dilele egalei îndreptățiri, nici
odată n’a cunoscută și nici astădl nu 
cunosce altă cetățenă în acestă patriă, 
decâtă esclusivă numai pe Maghiară. Pe 
câtă acestă faptă este o dovedă a ca
racterului maghiară ală națiunei, tocmai 
așa este o dovedă și a suveranității 
maghiare și tot-odată dovedesce și uni
tatea politică a tuturoră popâreloră, cari 
trăiescă în acâstă țeră.

Și să nu credeți, on. d-loră jurați, 
că acestă declarare a dreptului nostru 
publică este productulă șovinismului 
epocei de astădl (după oum le place a 
susțină inimiciloră noștri), nu credeți, 
că e numai ună obiceiu de vorbire, seu 
numai o invențiune a epocei de astădl: 
acesta este enunciațiunea solemnă a drep
tului nostru publică, care de repețite 
ori a fostă esprimată în modă funda
mentală legală din timpulă acela, când 
în Ungaria nu esista încă așa numita 
cestiune de naționalitate (ceea ce și con
trarii noștri suntă siliți a recunosce), 
când Valahulă și după a lui opiniă a 
putută trăi în pace cu Ungurulă, pentru- 
că în alipirea necondiționată față de 
patria comună cu fală și cu consciință 
de sine au putută să încapă sub nu
mirea comună a națiunei maghiare po
litice.

Anume chiar și o lege adusă aprăpe 
cu 300 de ani înainte de acesta, art. de 
lege 10 din 1608, esclusivă numai Ma
ghiari cunosce în patria acesta, pentru-că 
Nemaghiarii, cari trăescă aici, sub termi
nations Hungarorum conplectuntur.

După acesta o lege adusă mai târ- 
4iu cu 150 de ani, în an. 1741, erășl în- 
tăresce enunciațiunea legoi aduse înainte 
cu 150 de ani, de ce consideră patria 
acesta pe locuitorii săi nemaghiari „Filii 
nativi sub terminations Hungarorum*

Așa-deră dreptulă istorică numai 
așa atestă caracterulu esclusivă maghiară 
ală Ungariei de odinioră, unitatea poli
tică și istorico- națională, precum o atestă 
acesta Ungaria în dilele egalei îndreptă
țiri pe basa dreptului istorică, când de- 
creteză prin lege, că: „6ă-care membru 
ală naționalitațiloră este egală în acestă 
țeră cu Ungurulă, de unde resultă, că 
și toți cetățenii acestei țări formeză o 
națiune unitară și indivisibilă cu naț:- 
unea maghiară11.

(Aici substitutulă primului procuroră 
ostenindă, se rogă de d-lă președinte să 
întrerupă ședința pe 10 minute, ceea ce 
se și întâmplă.) (Va urma.)

și nesfârșite strigăte de „s£ 
iască.K

Pe peronă fuîncunjurată apoi de 
marele numără de frați Români 
din Brașovă și provinciă, er bra- 
vulă advocată Lengeru, care venise 
anume pentru acestă ocasiune dela 
Zizină, îlă salută în numele Ro- 
mâniloră cu următorea vorbire 
plină de patriotismă și simțământă 
românescă, întreruptă adese-orl de 
vii aprobări și strigăte însuflețite 
de „să trăiască

Stimate D-le Redactorii!
Când publicul!! română de aici Te-a 

însoțită pe D-Ta și pe colaboratorului 
Domniei Tale la gară, Marți în 12 a 1. 
c., a voită să Vă arate, că doresce să 
Vă însoțescă cu sentimentele de simpa
tia pănă înaintea forului juriiloră; așa- 
deră noi v’amă ridicată din localulă re- 
dacțiunii, noi v’am smuls din sînul familiei, 
noi v’amă scosă din orașă mânându-Vă să 
Vă duceți cu bărbățiă spre a asculta 
cuvântulă dreptății.

Juriulă din Clușiu s’a pronunțată. 
Respectă s’a impusă cetățenului de bună 
ordine. Critica e permisă altui foră, în- 
câtă privesce forma, în merită nu mai 
este instanță.

De aceea acum la re’ntdrcere ne 
presentămă să Vă dicemă ună „bine ați 
venită44 și să Vă declarămă, că și la su
ferințele, ce Vi s’au impusă prin ver- 
dictulă juriului, din adâncul ă inimei luăm 
parte cu D-Vostră. Nu amă venită deci 
decâtă ca să ne esprimămă bucuria pen
tru modulă, cum ați susținută dreptulă 
limbei nostre.

Luptele politice seriose totă-deuna 
I s’au lovită de mari pedecl, ou deosebire 

când ună poporă a nisuită a deveni 
factoră politică.

D-Vostră cu noi dimpreună n’avețl 
alte tendințe, decâtă ca poporulă ro
mână, pentru nemărginita iubire ce o 
are si pentru jertfele de bani și sânge 
ce le aduce cu tdtă dragostea inimei sale 
pentru patriă și rege, să fiă în totă lo
cul ă numită cu numele său propriu, să 
nu se sfârșască în jertfe de totă feliulă 
pentru de a preamări pe altulă remâ- 
nândă elă necunoscută.

Domnia Vostră cu noi dimpreună di 
și nopte stăruițl, ca să susținemă și se 
cultivămă isvorulă dragostei pentru jert
fele de lipsă patriei, și acestă isvoră este 
limba neamului, din care ne tragemă, 
limba românescă. Celă-ce se silesce să 
nimicescă acestă isvoră și să ni-lă ia din 
inimă și din gură, acela este celă mai 
rău patriotă și voesce să ne răpescă și 
nouă dragostea pentru patriă.

CăutațI deci, și în acestă luptă dreptă 
ne veți afla totă-deuna alăturea cu 
D-Vostră — să convingemă pe acești 
contrari ai limbei nostre, că mai curândă 
voimă să perimă decâtă să ni-se răpescă 
acestă odoră ; spuneți în organulă Dom
niei Văstre cu îndatinata-Vă seriositate 
și bărbățiă, că oonsiderămă întru nimica 
chinurile capiloră noștri bisericescl din 
vecurile trecute pentru ridicarea biseri- 
cei nostre, când e vorba să ne susținemă 
și să ne cultivămă limba nâstră româ
nescă ; spuneți în fine, că suntemă mân
dri a fi recunoscuțl de Români din pa
tria nostră iubită Ungaria, și că nu 
schimbămă patriotismulă nostru, care e 
curată și adevărată, cu ală nici unui altă 
cetățenă ori de ce neamă ar fi elă, 
fiindcă iubimă patria nostră cu totă fo- 
culă, ce ni-lă produce limba românescă, 
și cu totă mândria ce ni-o insuflă dra
gostea cătră numele de Română.

Te rugămă să faci politică națională 
pe basa legiloră esistente și să nu Te 
sfiescl de interpretările diverseloră sis
teme politice. Unu sistemă politică de
clară de păcată, ceea-ce altă sistemă 
decoreză cu „Bene-Merenti44.

Astea suntă sentimentele nostre, cu 
care Te primimă, arătându-Țl, ce sim- 
țimă pentru presentă și ue simțimă pen
tru viitoră. Fii der „bine venită14 !

Dr. A. Mureșianu, surprinșii de 
acestă neașteptată întâmpinare din 

pentru-că i-au arătatu atâta iubire 
și l’au asigurată, că în lupta băr- 
bătescă, ce o portă pentru sfânta 
causă a limbei române, a liber
tății și drepturiloru poporului ro
mână suntă totă-deuna alăturea cu 
dânsulă.

Eșindă directorulă „Gazetei44, 
urmată de mulțimea Românii oră, 
în curtea gării fu întâmpinată de 
altă mulțime de poporă și de că
lăreți, ce’lă așteptau acolo, cu pu
ternice strigăte de „se trăiască44-

Aci Dr. A. Mureșianu se sui în 
trăsură cu familia d-sale, apoi cei
lalți frați Români și convoiulă 
porni în orașă, deschic|endă dru- 
mulu o cetă de călăreți români 
în obiemuitulă și curatulă loră 
portă românescă; după ei venia 
trăsura, în care se afla directorulă 
„Gazetei44, încunjurată de o altă 
cetă de călăreți îmbrăcațl în fru- 
mâse costume naționale; urmă 
apoi șirulă birjiloră și căruțeloră, 
în care se aflau frații Români. 
Deși nu s’au putută găsi atâtea 
birji și căruțe, ca se pâtă urmă 
întregă publiculă română convo
iulă, așa că mulțl au trebuită se 
vină pe josă dela gară în orașă, 
totuși convoiulă avea o lungime 
enormă; pe când fruntea lui, că
lăreții, ajunsese la porta cetății 
din capetulă Stradei Vămii, șirulu 
celă lungă ală birjiloră și căruțe
loră se vedea pănă la fostulă 
otelă „Sore“, la capâtulă șesului 
de cătră Strada gării. Pe prome
nada, ce duce dela gară în orașă, 
era ună șiră lungă de poporă, 
care saluta cu strigăte de „se 

j trăiescă44 convoiulă, ce trecea pe 
dinainte.

Convoiulă se opri în piață îna
intea localului redacțiunei, unde 
altă publică românescă aștepta, 
care-lă primi pe Dr. A. Mureșianu 
cu strigăte de „se trăiescă.44

Aci vredniculă poporenă d. 
George Puiu salută pe directorulă 
„Gazetei44 cu o scurtă, der bine 
simțită vorbire, în care a dată es- 
presiune simțeminteloră poporului 
și a mulțumită d-lui Dr. A. Mu
reșianu pentru curagiulă și băr
băția, cu care luptă pentru drep
tulă limbei nostre cJ-icendQ, că 
dreptatea trebue se iesă odată 
la iveală și pentru poporulă ro
mână.

Strigăte entusiaste de se „tră
iască44 răsunară de repețite-ori la 
aceste bine, simțite cuvinte.

Dr. A. Mureșianu adresă aci 
frațiloră Români următârele cu
vinte :

Frațiloră!
Suntă adâncă mișcată de acestă 

mare și neașteptată onore ce mi-o faceți 
și vă mulțămescă din adenculă inimei 
mele pentru dovezile de iubire ce mi-le 
dațl.

Străbatemă vremuri grele !
Ne judecă pentru-că nu ne înțelegă! 
Vădă cu inima plină de bucuriă, 

că ceea ce v’a însuflețită mai multă a 
fostă lupta nostră pentru dreptulă limbei 
române.

Oestiunea limbei, frațiloră, e cea mai 
de frunte. Dela dreptulă de limbă atârnă 
toce celelalte drepturi ale unui poporă, 
atârnă libertatea lui.

Ca și pănă ncuma voiu lupta cu a- 
ceeașl stăruință și în viitoră pentru acestă 
sfântă dreptă, căci noi Românii nu vo
imă să fimă tratați ca străini în patria 
nostră.

Vâ mulțămescă încă-odată și vă asi
gură, că totdeuna voiu merge cu popo
rulă și cu dreptă lui causă.

Să trăițl!
„Se trăiască!44 răsună de re- 

pețite-orl din pepturile Români-

Intempinarea tatmlni „Gazetei” la Brașov.
Duminecă dup’amecfi, pe la 

orele iy2, se vedeau mergendu la 
gară parte ’n birgi și căruțe, 
parte pe josu, Români în mare 
numără, ca se ’ntempine pe di
rectorul ă „Gazetei Transilvaniei11, 
care venia dela Clușiu*).  Era in
teligență și poporă, bărbați și femei, 
bătrâni și tineri, cari se duceau să 
ureze bună venire Redactorului 
„Gazetei.44

La gară, atâtă peronulă, câtă 
:și curtea gării erau înțesate de 
publică română, care aștepta cu 
nerăbdare sosirea trenului.

La 21/., ore sosi trenulă. Dr. 
Aurelu Mureșianu fu întâmpinată 
mai întâiu de D-șăra Lucia Popo- 
vicl, îmbrăcată în pitoresculă cos
tumă națională și încunjurată de 
mai multe dame, cu ună frumosă 
buchetă de flori, între entusiastice

*) Se afla-se deja aici, că. colaboratorulti 
nostru Traianu H. PopU a plecată dela Clușiu 
cătră casă pentru câteva dile.

loră, cari se despărțiră cu firma 
convingere, că lupta stăruitâre 
pentru causa sfântă a limbei tre
bue să ducă la țînta dorită.

Mai multe deputațiunl apoi se 
presentara pe rându în redacțiă, 
bărbați și femei, stringându’i cu 
căldură mâna și urându bună 
venire directorului „Gazetei44 și 
isbândă în lupta sa dreptă pentru 
limba română.

Astfelu scie bravulfl. poporă 
românu să întâmpine și să salute 
pe luptătorii pentru limba, drep
turile și libertatea lui!

SCIRILE PILEI.
Diua nascerei M. Sale Monarohului s’a 

serbată erl cu solemnitatea îndatinată 
în tdte bisericile din Brașovă. La bise
rica catolică, unde au asistată la servi- 
ciulă divină t6te autoritățile, onorurile 
militare le-a dată o companiă de honvedl.

* * *
Noulu Protopopii ală traotului gr. or. 

Sibiiu d-lă Ioană Papiu a luată în pri
mire conducerea și administrarea trao
tului, făcându-se cunoscută acesta cleru
lui și poporului ortodoxă din acelă pro- 
topopiată printr’ună cerculară ală I. P. 
S. Sale Metropolitului Miron Romanul.

* * *
Avisă invățătoriloru din diecesa 

Aradului. Sinodulă eparchială din A- 
radă a primită a se pune în apli
care regulamentulă presentată din 
partea Consistoriului aradană referitoră 
la organisarea Reuniuniloră și conferin- 
țeloră învățătorescl, spune „Biserica și 
Școla14. In urma acestui regulamentă 
învățătorii din diecesa Aradului compună 
ună corpă didactică, care se împarte în. 
trei reuniuni districtuale, și anume o reu
niune districtuală pentru teritorulă Con
sistoriului din Oradea; altă reuniune dis
trictuală pentru protopresbiteratele res
pective inspectoratele școlare din părțile 
banatice ale Consistoriului din Aradă ; a 
treia reuniune districtuală pentru proto
presbiteratele respective inspectoratele 
școlare dincoce de Mureșă ale Consisto
riului din Aradă. Consistoriulă din Aradă 
a pusă în lucrare esecutarea acelui regula
mentă, a convocată pe învățători pentru 
constituirea acestoră reuniuni districtuale, 
și anume învățătorii din părțile banatice 
au să se întrunescă în Timișora la școla 
din Fabrică în 13/25 Aug. a. c.,er învăță
torii din părțile de dincoce de Mureșă au să 
se întrunescă în Aradă la seminariulă 
dieoesană totă în diua de 13 (25) Au
gustă a. c. * * *

Cărți aprobate. Consistoriulă diece- 
sană ală Caransebeșului a aprobată ur- 
mătorele cărți școlare: 1) „Religiunea 
creștină de Ioană Popea14 ca manuală 
pentru școlarii din cl V și VI. 2) Gra
matica limbei române de I. Dariu14 ca 
manuală numai pentru învățători. 3. 
„Cursă practică de economiă de I. Geor
gescu14 pentru școlari, ca carte de cetire 
din economiă.

* * *
Victimele trăsnetului. Ni-se sorie : 

Vineri în 15 Augustă n. c., în urma unei 
călduri grozave, asupra comunei Raco- 
vița din comitatulă Sibiiului s’a descăr
cată pe la orele 4’/2 d. a. o ploiă toren
țială însoțită de trăsnete înfricoșate, din
tre cari unulă nimeri și aprinse la mo
menta o casă și edificiile economice ale 

I locuitoriloră George Ionă Metea, Ni- 
colae Metea și Iosifă Popa. Panica a 
fostă mare, căci edificiile amintite se 
aflau în mijloculă satului, și parte mare , 
din omeni erau pe la fânațele dip pă
dure. Venindă însă repede într’ajutoră 
pompierii presențî din Racovița, în frunte 
cu comandantele loră, d-lă învăț. Geor- 
giu Danilă, după muncă încordată mai 
venindu-le în ajutoră d-lă protopopă 
Cândea din vecinulă sată Avrigă cu o 
tulumbă și nisce pompieri, ll-au succesă 
a localisa foculă pe la orele 9 și jumă
tate sera. In ajutoră au mai venită șî
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o parte din locuitorii satului vecină Se
beșul! sup. — In flăcări, pe lângă mai 
multe carâ de bucate și nutrețuri bune, 
au mai peritu și 2 porci și 1 vițelă. 
Dauna se urcă la 1000 fl. v. a. Doi din 
cei arși au fostu asigurați. Conducâto- 
riloră nemijlociți ai poporului nostru 
zacă-le la inimă a îndemna neîncetată 
pe poporul! nostru colii lăsător!, ca pu
rurea sâ-și asigureze avuția sa ! — Coresp.

* * *
Darii la Biserică. Mihaiu Vicașiu, < 

jude comunal! din Husaseu, omăcu carte, 
din evlaviă creștinescă și din iubire ade
vărată față de biserică a cumpărată pe 
sema sfintei biserici mai nainte o că
delniță de argintă și ună policandru fru- 
mosă, er acuma ună rând! de odăjdii 
negre.

* * *
Moștenire de 80 mii. Cetim! în „Foia 

Diecesană44: „Pe la finele lui Iulie jur
nalele din Budapesta aduseră soirea, că 
în Buda, în orașă, strada Mayerhof, s’a 
aflată mortă în casa propriă o femeiă 
de 89 de ani, carea a trăită în cea mai 
mare miseriă, eră după mortea ei comi- 
siunea orășenesc! constătătore din dire- 
gătorulă Coloman Szombathy și dintr’ună 
jurată a constatată, că după răposata a 
rămasă o avere de vre-o 80 de mii de 
florini în bani gata și în hârtii de valdre. 
Jurnalele mai adaugă, că răposata ar fi 
din România, să chiamă Rosalia Murgu 
măritată Dascălă și că n’are moștenitori. 
Acestă notiță, în sine greșită, s’a mai 
schimosită trecând! dintr’ună jurnală 
într’altulă. Ecă ce scimă noi din isvore 
sigure despre răposata: Mai ântâiu de 
to te n’a chiămat’o Rosalia, ci Versavia 
Murgu; a doua n’a fostă din România, 
ci din Caransebeșă, sora renumitului 
Eutimie Murgu, carele în anii 1850 s’a 
așeflat! în Buda și șl-a zidită o mică 
casă în strada Mayerhof. Soru-sa Ver
savia a fostă măritată după sublooot. o. 
r. Petru Dascală, oarele a răposată pe 
la începutulă aniloră 1850. Versavia a 
ședut! apoi la frate-său și după mdrtea 
lui, la 1872, a moștenită dela dânsul! 
casa din Buda, precum și casa părin-

tescă din Caransebeșă în strada Iazului. 
Acestă casă a vândut’o înainte de vr’o 
câțl-va ani, eră în cea din Buda a lo
cuită pănă la morte. In fine cu privire 
la lipsa de moșteniri avemă să rectifi
căm!, că se află în vieță următori de 
aprdpe atâtă din familia Murgu, câtă și 
din familia Dascălii, cari, precum suu- 
teraă informați, s’au și insinuată la lo- 
culă competent!.44

* * *
La băile din Tușnadl, precum ni-se 

scrie, timpulă este continuu escelentă. 
Ospeții, cari au venită îndată după în
ceperea sesonului, se depărtez! unulă 
după altulă. Cu tote astea vină și ds- 
pețl noi, pentru-că sesonulă dureză pănă 
pe la 15 Septemvre.

* * Mc
Suspendare. Ioanit Fabry, fisolgăbi- 

răulă din cercul! Bocșa. este suspendată 
din oficiu în urma cercetării disciplinare 
pornite în contra lui.

* rf: *
Nouă bancă română. „Gaz. Popo

rului “ află, că unii fruntași cu stare bună 
materială din comuna Comorisce, comit. 
Carașă-Severină, în conțelegere cu alțl 
confrați mai de frunte de prin comunele 
vecine, au pusa în lucrare și voră și 
isbuti a realisa încă în decursulă lunei 
curente, întrunindu-se în adunare gene
rală constituantă, înființarea unei bănci 
„Institute de credită și economii14 nu
mită ^Comâra^ prin aoții deja subscrise 
și deplină asigurătâre, resp. acoperitore 
ale capitalului de întemeiere. In adu
narea generală convooată pe 16 (28) Au
gustă a. c. în localitățile de ședințe ale 
representanței comunale pentru consti
tuire, se voră desbate proiectele de „sta
tute14, de „preliminare14 și se voră alege 
membri representanțl, adecă președintele 
și funcționarii comitetului (direcțiunii) 
de administrare.

* * *
însuflețirea pentru episcopull Stross- 

mayer. In dilele trecute episcopulă a 
voită să plece dela Robiei. Mai multă 
în taină s’au adunată o mulțime de no
tabilități slave, care au dată ună ban

chetă în onorea episcopului. Polonulă 
Pabrinsky a folosită acâstă ocasiune și 
spre a-și arăta omagialitatea pentru epis
cop! a dăruită pe sema academiei sud- 
slavice 70,000 ruble.

Convocare.
Adunarea generală a despărțămân

tului XII. alu „Associațiunei transilvane 
pentru literatura și cultura poporului ro
mână44, se va ține în Deșiu la 7 Sep
temvre 1890 la 10 ore a. m. în școla 
română greco-catolică, la care avemă 
ondre a invita cu totă stima pe toți 
membrii din despărțământ! și alțl părti
nitori ai acestei instituțiunl salutare să 
binevoiescă a lua parte în numără câtă 
de însemnată.

Din ședința comitetului despărță
mântului ținută în Deșiu la 16 Augustă 
1890.
Aug. Muntean!, Petru Mureșianfl,

directoră. secretară.

TELEGRAMELE „GAZ.TRANS “
(Serviciul! biuroului de coresp. din Pesta.)

Pesta, 19 Augustă. Intr’o te
legramă adresată cjiarului „Buda
pest! Hirlap“ declară Bismarck, 
că Abranyi îi este necunoscută și 
că nici nu l’a primită. (Abranyi 
publicase în fbia numită o între- 
vorbire, ce elicea, c’a avut’o cu 
fostulă cancelarii. — Red. „Gaz. 
Tr.“)

Berlină, 19 Augustă. Succeso- 
rulu ministrului de resboiu Verdy 
du Vernois probabilă că va fi șe- 
fulă cartierului principală genera- 
lulă Wittich.

Narva, 19 Augustă. Salutarea 
Monarchiloră a fostă cordială, 
amendoi s’au îmbrățișată. Pleca
rea la cartieră s’a făcută în tră
sură deschisă. La dejună a rostită 
Țarulă ună toastă pentru Impe- 
ratulă germană și pentru Monar- 
chulă austro-ungară. ImpSratulă 
germană a răspunsă ridicendă ună 

toastă pentru Țarulă în limba 
rusescă.

Petersburg, 19 Augustă. Gruver- 
nulă a comandată o jumătate de 
milionă de (pusei sistemuJă celă 
mai nou la fabricanți francesl.

Discontulă pe anii.

din 19 Augustă «t. a. 1890.
Bancnote romenasci ilunip- 9. - vend. 9.05
Argintă românesc! - r* 895 n 8.19
iînpoleon-d’orl - - ■ ii u.04 „ 9,18
Lire turcescl - - - n 10.38 „ 10.43
.imperiali .... M 9.36 „ 9.41
Qalbinl r 5.35 „ 5.40
S ris.f'onc.„Albinau6')/C ft 101— „

. r n 5“/a rt 99.50 „ ——
Ruble rusescl - - • M 136.- „ 137—
Mărci germane - - I» —.—

CnsgKia ia bursa de Visua 
din 18 Augustu st. n. 1890.

Rente da aură lu/n............................. 101.45
Renta dsi hârtia 6°/,...............................99.70
Iznprumutulă căilor! fGrate ungp.r<t -

auri............................................. 114___
dto arginta.............................. 97.90

Aniortisarea datoriei c&iioră ferate do 
ostil ungare (1-ma emisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei căilor! ferate de 
ostii u.igare (2-a emisiune) - - —.—

Ainortisarea datoriei căiloră ferata de 
ostii ungare (3-a emisiune) - - 111.25

Bonuri rurale ungare.................... 89 30
Bonuri croato-slavone.................... 104.25
Dospăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescil .............................. —
împrumutul! cu premialii ungurescil 137.25 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - . 127.50
Renta da hârtiă austriacă .... 88.30
Renta de argintii austriacă .... 89.75
Renta de aurii austriacă.................... 108 20
Losurl din 1860 .............................. 139.—
Aoțiunile bănceiaustro-ungaro - - 975.—
Acțiunile băncoi de credită ungar. - 358.25
Acțiunile b&ncsi de credita austr. - 310.—
&albeni împărătesei.............................. 5.40
Sapoleon-d’orI...................................9.07'/?
Mărci 100 imp. germano • - - - 55 75
Londra 10 Livro s sterlinire .... 11390

jSSgF" Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvani ei “ ă 5 er. se potii cum
păra în tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

Editor! și redactor! responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.

No. 1278—1890. 408,3—3
not.

Publicațiune.
Din partea subscrisei primării 

comunale se aduce la publică cu- 
noscință, cumcă Miercuri în 10 Sep
temvrie a. c. Ici 10 ore a. m. se va 
ținea în cancelaria notariatului din 
Branulă superioră licitațiune pu
blică pentfu venejarea de 2000 brac|I 
și molivl computațl în metri cubici 
4349 lemne de clădire și de lucru 
din pădurea comunală Bărbuleță, 
concesă cu ordinațiunea înaltului 
ministeră regiu de agricultură din 
29 Ianuarie 1890 No. 62,412/1889.

Prețulă strigării s’a statorită 
cu 1 fl. 50 cr. de metru cubică și 
doritorii de cumpărare au a de
pune ună vadiu de 10% din suma 
de 6523 fl. 50 cr., care represintă 
acea cantitate de lemne înainte 
de începerea licitațiunei la mâna 
comisarului de licitațiune

Oferte înscrisă provătȚite cu 
vadiu și cu timbru de 50 cr. încă 
se primescă pănă la 6rele 10 a. 
m. când se va începe licitațiunea 
verbală.

Condițiunile mai de aprbpe se 
• potă vedea la acestă primăriă în 

- Moeciulă-inferioră și la notariatulă 
cercuală ală Branului superioră în 
orele oficiose în tote flilele.

Moeciulă-inferioru, în 4 Augustă 1890. 
Primăria Comunei.

Ioauu Voicnlescu, Rații,
primară. notară.
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Pentru 5 stipendii din fundațiunea 
i Dr. Simeoniî Iiamonțai se 

____ concursă cu terminulă pănă la 
10 Septemvre a. c. st. n. inclusive, și 
anume :

Pentru unii stipendiu de 315 fl. v. 
a. usuată de Alesandru Mărgineanu 
cleric! absolută și ascultătoră de filo- 
sofiă în Clușiu ;

pentru unit stipendiu de 84 fl. v. 
a. usuată de Alesandru Mihali rigoro- 
sante în drepturi, carele nu s’a legi
timată despre progresulă făcută în 
studie în decursulă anului școlastică 
espirată ;

pentru trei stipendii de câte 63 fl. 
v. a. usuate de medicinistul! Ant niu 
Farcașiu și gimnasiștii Valeriu Szabo 
și Ioană Chirilă, dintre cari nici unulă 
nu s’a legitimată despre progresulă 
făcută în studie în decursulă anului 
școlastică 1889/90.

La aceste stipendie potă concurge:
a) numai tineri studențl miserl, 

cari suntă născuțl în Transilvania și 
sunt! Români de nascere;

b) cari pe lângă purtare morală 
bună au din studie calculi de eminențiă-,

c) ascultătorii de medicină, de 
drepturi, de sciințele reale, precum 
suntă technică, montanistică, silvanis- 
tică, și la vr’o academiă comercială, 
și în fine studenții în gimnasie ori în 
școle reale ;

d) dintre concurențl voră ave pre
ferință, în înțelesul! testamentului ,

caeteris paribus, cei de origine nobili 
și consângenii piului fundator! ;

e) dela concurențl se recere, se 
alăture la cererile concursuale testi- 
monie școlastice in copie autentice și nu 
în originalii, apoi carte de boteză, tes
timoniu medicală, atestată de pauper
tate, care să fiă subscrisă de antistia 
comunală politică, și de parochul! con- 
cernente și întărită cu sigilulă paro
chial! și celă comunală, precum și 
cu subscrierea oficiului pretorială, er 
în cetăți și opide cu subscrierea an- 
tistiei cetățane seu opidane; în urmă

f) concurenții sS numâscă espresă 
institutulă la care și unde voră să con
tinue sciințele academice ori gimna- 
siale.

Cererile concursuale adjustate în 
modulă arătată să le subșternă pănă 
la terminulă prefiptă Consistoriului 
metropolitană subsemnată.

Concursele, cari nu voră fi ast- 
feliu instruite și nu se voră subșterne 
în terminulă prefiptă, nu se voră lua 
în considerațiune.

Bl ași u, din ședința consistorială 
ținută în 12 Augustă 1890.

Consistoriala metropolitanii 
cat. de Alba-Iulia.

Victoră Forfota, care a obținută cal
culă nesuficient!,—se escrie concursă 
cu terminulft pănă la 10 Septemvre 
a. c. st. n. inclusive.

Doritorii de a obține aceste sti
pendie au de a-șl instrui cererile lor! 
conformă condițiuniloră espuse mai 
susă în escrierea de concursă ]_ 
stipendiele ramonțiane, și pe acele a-le

II.

gr.

ie mai JȘ, 
pentru LJ 
ala Q_la... .ii

subșterne subsemnatului Consistoriu [U 
vi <*î  In 1 n 1 a+i »-J-A K*  . Ipănă la terminulă prefiptă.

Bl ași u, din ședința consistorială 
ținută în 12 Augustă Î890.

Consistorialii metropolitana 
cat. de Alba-Iulia.

III.

gr.

Escriere ie concurși.
10 Septemvre a. 
escrie concursă

Cu terminulă de 
c. st. n. inclusive se 
pentru doue stipendie de câte 70 fl. din 
fundațiunea fericitidni Gavrilă Vaida, 
usuate pănă acum — numai în sumă 
de câte 60 fl.—de juristul! Clemente 
Barbulă și gimnasisțulă Ioachimă Mun- 
teanu dintre cari nici 
legitimată progresulă 
sulă anului școlastică

Cei cari dorescu, 
stipendie, au de a’șl

unulă nit șl-a 
făcută în decur- 
espirată.
să obțină aceste 
instrui cererile

Escriere ie concurși.
Pentru doue stipendie de câte 60 

fl. v. a. din fundațiunea fericitului JEpis ■ 
copii Ioană Fobii, usuate de gimnasiștii 
Eugeniu Nemeșiu, care nu s’a legiti
mată despre progresulă făcută în de
cursulă anului școlastică trecută, și de

X:

1
$

t * • • • PIsale conformă condițiuniloră espuse y 
în escrierea de concursă pentru sti- Vi

n a

$pendiele ramonțiane, și a-le subșterne 
subsemnatului Consistoriu pănă la ter
minulă prefiptă.

Bl aș iu, din ședința consistorială W 
ținută în 12 Augustă 1890.

Consistoriali metropolitanii gr. 
cat. de Alba-Iulia.

Tipografia A. MUREAI AN U Brașov,


