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Brașovu, 11 Augustă st, v.
In numerultî de Dumineca tre

cută amu adusu unu raportă scurtă 
și generală despre mersulă pro
cesului de pressă alu „Gazetei” 
promitendă că vomă aduce și pen
tru cetitorii noștri de Duminecă 
o dare de semă mai amănunțită.

Acesta o facemă acjl, reprodu- 
cendă totă ce este mai esențială 
din desbaterile urmate înaintea 
Curții cu jurați din Clușiu în per
tractarea dela 2 (14) Augustă a. 
c., care a durată dela 9 dimineța 
pănă la 9 6re sera.

Astfelă voru pute primi ceti
torii noștri o iconă fidelă despre 
întregă decursulă acestui procesă, 
care ne arată lămurită starea în 
care ne aflămă noi ac}! Românii 
cu limba nostră, cu drepturile n6s- 
tre, și asuprirea, la care suntă es- 
puse acestea de cătră cei dela pu
tere, care ne strigă prin graiulă 
procurorului, că „se ne rugămu lui 
Dumnecțeu pentru „hasaă1, er mi pen
tru „patriei*.

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

„Jură pe viulă Dumnedeu, că voiu 
urmări cu atențiune și consciențiosu totă 
decursulă pertractărei, și punendă la o 
parte favorulă, frica, ura și orl-ce con- 
siderațiune personală, voiu 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!“

Din vorbirile ținute în decur
sulă procesului din partea acusa- 
torului publică, a acusațiloră și a 
apărătorului, reproducem și pentru 
cetitorii noștri de Duminecă în totă 
estinderea loră vorbirile privitore 
la clreptulu limitei române.

Proces® Oc pressă all „Gaz. Trans."
Ședința se începe Ia 9 ore, a. na. 

Tribunalului: președinte ad hocBela Szâsz, 
judi: Emericu Miko și Ludovicii Becsek. 
Notarii: Dr. M. Rotarides*.

Acusatoră publică: substitutnlQ de 
primu-procuroră din Târgulă-Mureșului 
Dr. Jeszenszky. Tălmaciu : Dr. Aurel Isacă.

Acusații: Traianii H. Popii colabo
ratorii internii și Dr. Aurel Mureșianu 
directorii și redactorii resp. ala „Gazetei1*.  
Apărătorii adv. Iosifă Romanii.

Pe la orele ll3/4 s’a constituită ju- 
riulfi din următorele persone:

Pakey Lajos, ingineră; Macskassy 
Pal, proprietară; Acs Sândor, birtașă ; 
Csakâny Istvân, proprietară ; Losonczy 
Jâuos, președ. oficiului orfanală orășe- 
nescă; Boross Lajos, priv. Dr. Ferencz 
Akos, fiiulă episcopului unitară ; Dr. 
Farkas Geza, medică ; D. Deak Iozsef, 
comerciantă ; Dr. Mâly Istvân, medică ; 
K. Biasini Sandor, comerciantă; Dr. 
Fabinyi Rudolf, profesoră de universi
tate.

Jurații suplențl: Dr. Arkosi Gyula 
și Konya Sandor.

Urmâză depunerea jurământului de 
cătră jurați. Se pună acusațiloră între
bările generale și se cetesce actulă de 
acusațiune, care s’a publicată.

Cestîuiiva limbeî.
Președintele adresâză prin d-lă tăl

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

Traianfi 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 binevoiescă a adresa d-loră ju

rați întrebarea, decă înțelegă limba ro
mână, căci în casulă oontrară 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 cjice, 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 astădi înaintea D-Vostră pe 
banca acusațiloră nu pe temeiulă unei 
legi constituționale, oi pe temeiulă unei 
patente împărătesei austriace absolutis- 
tice (lin anulu 1852, — csăszări osztrâh 
patens, cum dice actulă de acusațiune— 
care spre marea nostră durere este susți
nută încă și astădil în Transilvania în po
triva nostră.

Eu figureză dâr astăcjl aici — per- 
miteți-ml espresiunea — ca acusații îm- 
perăteseft, pe când consoțulă meu, fi- 
indă trasă la răspundere pe basa codi- 
celui penală ungurescă, figureză aici ca 
acnsatu regescîi. (Mișcare și ilaritate.)

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

Onorata procuratură din Târgu-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 împricinați 
ca redactoră ală foii și n.i se mulță- 
mesce cu răspunderea autorului aceloră 
articull.

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

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

Esistă însă și pentru Ardelă 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, oare ne dă a- 
cestă dreptă, este de lipsă înainte de 
tote se fimă 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 ungur scă, 
art. 44 din 1868, dâcă limba nostră nu 

este înțelesă nicăirl de cătră aceia, cari 
suntă chiămațl a judeca asupră-ne și 
asupra causeloră nostre de totă soiulă ?

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

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

Ați aurită, 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 aduoe 
înainte aeusatorulă 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. Așader 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 f ,rte bine cunoscută, 
că în ordinațiunea ministerială, prin care 
se regulâză procedura înaintea curții cu 
jurați pentru delictele de pressă, se sta
bilesce anume într’ună paragrafă (§ 49) 
ca acusații să ocupe looă deschilinită de 
auditori, și față în față cu jurații, cum 
stămă noi acuma. Și de ce acesta ? Pentru- 
ca, dice acea ordinațiune, jurații să potă 
avă pe acusațl mereu înaintea ochiloră 
loră în totă decursulă ședinței așa, că 
nu numai să asculte vorbele și declarările 
lorii, der să observe ehiar și fețele și mi
mica lorii, ca se se convingă ce impresiune 
au făcută asupra Iotă dovedite aduse, decă 
se simtă ori nu vinovați?

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

Eu, Domniloră, ,nu apără aici nu
mai ună dreptă individuală, oi 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 vecuriloră trecute 
cu brațele nostre și cu sângele nostru? 
(Aplause.)

Și tocmai în calitatea acesta de di- 
rectoră ală „Gazetei14 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 dilnică 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 la spândurătore, fără ca să fi 
înțelesă pe judecătorii săi și aceștia să’lă 
fi înțelesă pe elă deadreptulă și cum se 
cuvine. (Aprobări sgomotose;.

Astfelă, Domniloră, astădi 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 ăre 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.

A părând ă 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 
dâcă 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-vostre 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 joce 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, decă 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 aceea, 
pentru-că aici nu e cestiunea, dâcă ju
rații sciu românesce, ci dâcă acusații 
sciu unguresce, pentru-că limba ma-
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o și acum doi ani, când ne-amă 
erășl înaintea curții cu jurați și 
o vomă pretinde totdeuna. Nu 
grațiă, ci dreptulă nostru. Ceea 
cjisă d-Iă procuroră despre tăl- 
n’are nici ună temeiu. Este cu

gliiară este prima limbă a legei. (El- 
jenurl diu partea publicului maghiară.) 
Procedura nostră circumscrie clară cua
lificarea jurațiloră: nicăirl nu se dice, 
că jurații trebue să scie și românesce. 
Este mai multă decâtă pretențiosă, decă 
ună bărbată de 43 de ani, cetățenu un
garii și redactorii, nu scie unguresce, ci 
pretinde, ca doisprezece bărbați pentru 
plăcută lui se învețe românesce. Cere să 
se respingă cererea acusațiloră.

Dr. Mureșianu cere cuvântă. —Pre
ședintele <4-ice, că nu este la ordine să 
vorbăscă d-sa. — D'\ Mureșianu declară 
că fiindă atacată de cătră d-lă procuroră, 
voiesce să-i răspundă personală. In cele 
din urmă președintele îi dă cuvântulă:

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 reounoscă ună dreptă, acesta amă 
cerut’, 
aflată 
acâsta 
voimă 
ce a 
maciu 
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 d(5că suntemîî 
sâu nu cetățeni egală îndreptățiți; în 
casulă dintâiu trebue se ni-se recunoscă 
dreptulă de limbă și judecătorii se ne 
ințelăgă limba. Er în ceea-ce privesce 
cestiunea de limbă, deolară, că eu unulă 
ca cetățenu ală acestui stată mă simtă 
fdrte 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 substituia primului procuroră ală 
Ardealului, care este locuită aprope 
patru din cinci părți de Români, nu 
scie nici ună cuvântă românesce. (Aplause 
frenetice. Sgomotă mare).

Președintele admonieză ultima-6ră 
pe publică să fiă liniștită, căci în casă 
contrară va face să se deșerteze sala.

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

Președintele: Cererea acusațiloră, 
eu să adreseză jurațiloră întrebarea, decă 

în.
o

ca
I .

sciu seu nu românesce, nu potă să o îm- , niă: ce facă cei rudițl cu d-vostră, prin
plinescă, deore-ce în înțelesulă art. 44 
din 1868 limba oficială a judecătoriiloră 
este cea maghiară, dâr 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 der posibilă ca jurații să pri- 
mescă o impresiune imediată din apărare 
informându-se de ajunsă despre cuprin- 
sulă ei. In fine deolară, că acusații 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 aousațl. 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.

*
Apărătorulă Iosifu Romanii cere apoi 

se se alăture la actele doveditore numă- 
rulă din „Budapestes Tagblatu dela 6 
Aprilie a. c. cu articululă lui Ivor Kaas, 
care a servit de basă articulului din „ Gazetă**  
nr. 72. Procurorulă se opune cererei, er 
tribunalulă o respinge. Asemenea res
pinge tribunalulă cererea acusațiloră ca 

se cetescă procesele verbale luate 
înaintea judelui instructoră din Bra- 
șovă.

Se cetescă apoi atestatele dela ju
decătoria și dela polițiă privitore la 
acusațl și președintele dă cuvântulă pro
curorului.

Dr. Jeszenszky, substitută de procu
roră, în vorbirea sa de acusațiune se 
provocă la istoriă. pice, că numai înțe
lepciunea, vitejia și curagiulă Ungurului 
a susținută și a apărată tot-deuna acestă 
i atriă ; Ungurulă a fostă acela, care a 
dată acestui stată constituția si încă — | 
dice procurorulă — una dintre cele mai li- I 
berale constituții în Europa. De aci vră | 
elă să arate, că Ungurulă are suprema- j 
ția, elă este stăpânitoră în acestă țeră, 
Și în privința numărului Ungurii suntă \ 
aprope pe jumătate atâția, câtă celelalte j 
5—6 naționalități la olaltă luate, în mâna 
Ungurului este averea, elă are sciința; 
prin urmare Ungurulă are dreptă de a 
pretinde, ca acestă stată împreună cu ■ 
instituțiunile lui să aibă caracteră națio- ! 
nală, și încă esclusivă națională1' ma
ghiară.

Și cine cuteză a vătăma acestă dreptă 
și a dice Ungurului, că este usurpatoră ? 
Etă-lă, — dice procurorulă arătândă spre 
acusată, — aoesta este omulă, care-șl 
bate jocă de Ungură, dicendu-i verde’n 
față: Tu ești usurpatoră! Mă rogă, 
pentru acesta nu lăsațl din mână pe acu
sațl, ci judecați-i!

După-ce îndrugă încă multe alte 
verdl și uscate — după cpcala „laudă-te j 
gură, că ecă pumnulă!**  — procurorulă 
continuă astfeliu :

„Arătați-ml d-vostră în lumea civili- 
sată încă unii stată națională unitarii des- 
voltată pe base istorice, care ar da atâ
tea drepturi și atâta libertate naționalită- 
țiloră străine, cari nu vorbescă limba statu
lui! Și când au fostă împedecate în 
libera esercitare a acestui dreptă? Pănă 
când acelea au stată în servițiulă sco
pului arătată — 
trebui să scițl, - 
multă, căci fiă-cine îșl aduce aminte, — 
că în Agramă, tineri croațl au scuipată 
pe nisce femei maghiare, pentru-că aces
tea conversau unguresce ; în Praga erășl 
celoră ce nu vorbiau în limba cehă în 
publică li-s’au spartă capetele. Astfelă 
se portă societatea în vecinătatea 
tră cu cei ce nu vorbescă limba 
națională.

„Și ore cum se portă statele?
,,Să privimă dincolo în vecina Româ-

nicl odată! Și apoi ar 
- nu s’a întâmplată de 1

nos- 
loră

i

limbă și rassă, cu neromânii? După da
tele statistice, acolo înainte de asta cu 
vre-o 3 decenii, trăiau celă puțină 1 
milionă de Ciangăi. Și ore adl câți suntă? 
Abia 30,000. Unde suntă, unde a dispă
rută acestă poporă? S’au românisată, i-a 
mistuită statulă națională română; da, 
fiindcă pe când Societatea St. Ladislau( 
voindă să mântuescă pe Ciangăi și limba 
loră maternă, li-a recomandată gratuită 
învățători unguri: statulă română a res
pinsă recomandația numitei societăți cu 
motivarea, că efectuirea unității națio
nale opresce, ca în șcâlele din România 
să se învețe și în altă limbă decâtă esclu- 
sivă în cea românescă. — Și legislați- 
unea României veghieză și asupra for- 
meloră esterne ale uuității limbei : fiind
că aruncă 5O°/o contribuțiune asupra in- 
dustriașiloră, 
ară voi 
într’o 
mână**  .

„De 
curosă 
unde preotulă, fiindcă a săvîrșită servi
ciul funebru în limba polonă, a fostă dusă 
îmbrăcată cu ornatele bisericescl de-a 
dreptulă în pușcăriă; se vă vorbescă de 
Prusia, unde proprietarulă polonă pote 
fi despoiată de averea sa erecjită dela 
străbunii săi, seu despre Rusia, pe care 
o formeză 39 de rasse, între cari și Ro
mânii din Basarabia.* 1

După acestea procurorulă, abătân- 
du-se cu totulă dela obiectă, atacă ve
hementă pe toți Românii din acestă țeră, 
cari folosescă „drepturile primite dela 
Maghiari**  ca arme de atacă în contra

i

seu comercianțiloră, cari 
să-și pună firma cu inscripțiune 
limbă străină de cea ro

unității politice a statului. Face imputări 
pressei naționale române, și mai alesă 
„Gazetei Transilvaniei", despre care a 
disă, că agită mereu, și pe fiă-care pa
gină, de 58 de ani de când esistă, în 
contra statului și a naționalității ma
ghiare, compromitândă prin acestea li
bertatea pressei. Apoi continuă astfelă:

„ Totă pentru ună astfelă de scopă 
; contrară națiunei și statului s’a folosită 
i și se folosesce o altă libertate dată bi- I
| sericei gr. or., înțelegă autonomia bise- 
■ ricescă, care pănă în timpurile din urmă 
a stată sub suprema autoritate a patri- 

j archului sârbescă. Plângerile făcute pen- 
j tru apăsările, ce vi-le-au făcută coreli- 
I gionarii D-Vostră Sârbi însă, au fostă 
ascultate de acea „minoritate**,  care după 
D-V6stră e tirană, vi le-a aprețiată cu 
bunăvoință și a dată independența totală 

j bisericei din Ardelu față cu influența 
i sârbescă, și acesta nu, după cum susți
neți D-Vostră, cu scopă de a vă apăsa 
în desvoltarea spirituală, morală și na
țională, ci a făcut’o în credință, că drep
turile autonomiei bisericescl dăruite se 
voră folosi totă așa de cinstită, precum 
au fostă date, că adecă libertățile bise- 
riceloră voră întări și mai multă senti- 
mentulă de alipire față cu patria ma
ghiară. Der ce amă esperiată? încă ne 
este tuturora în viuă memoriă, cum s' a 
folosită autonomia bisericescă înloculă celă 
mai sfântă. înaintea tronului, întru acusa- 
rea directă a națiunei maghiare. Acesta 
s’a întâmplată în trecutulă celă mai 
apropiată. Și pentru ce se folosesce ea 
(autonomia bisericescă) astădl, tocmai 
în urma agitațiunei deosebite a dia- 
rului d-vostră „Gazeta Transilvaniei**  ?

| O folosiți pentru împedecarea efec- 
tuirei unei dorințe fierbinte a națiu
nei maghiare și adecă o folosiți cu ast- 
felă de mijloce, încâtă pentru liniștirea 
valuriloră răsculate a fostă nevoită se pă- 
șescă la mijlocu chiar patrioticulu capă bi
sericescă, ca să atragă atențiunea autori- 
tățiloră bisericesc! să nu degradeze bi
serica pănă la rolulă de scenă a agita- 
țiuniloră nepatriotice și contrare statului 
și națiunei...**

In urmă dice procurorulă cătră ju
rați, să bage de semă, că acusatulă în 
articulii încriminați desparte națiunea po
litică maghiară în două părți: pe cei ce 
nu suntă Unguri ’i pune într’o parte și 
dice, că suntă apăsați și despoiațl de 
drepturi, er despre Unguri dice, că ei 
sub masca unei libertăți false țină în 
lanțuri pe naționalități, poruncescă asu
pra loră și-i împedecă în desvoltarea 
loră morală, spirituală, politică și națio
nală.

Nu este acesta agitațiă? „Eu 
ași vătăma rău încrederea pusă în pa- 
triotismulă D-Vostră**  — dice mai de- ; 
parte procurorulă — „decă chiar și nu
mai pentru ună momentu ași cuteza a 
mă îndoi, că și inimele D-Vostră simtă 
vătămarea cea grea, care pentru învi
nuirea aruncată în fața națiunei pre
tinde satisfacțiune**,  er discursulă și-lă 
încheiă cu următorele cuvinte la adresa j 
j urațiloră:

„D-Vostră veți declara înaintea lui 
Dumnedeu și a omeniloră, că pentru 
cele 
este 
câtă

bună semă îmi veți con ede bu- 
să nu vă spună, că în Posen,

cuprinse în articululă încriminată 
vinovată atâtă autorulă articulului) 
și redactorulă cjiarului.**

*

După ce a vorbită procurorulă, pre
ședintele provocă pe d-lu tălmaciu ca 
să tălmăcescă în limba română discur- 
sulă d-lui procuroră. D-lă Mureșianu 
rogă pe tribunală să dispenseze pe d-lă 
tălmaciu de a mai tălmăci, căci procu
rorulă a vorbită două ore întregi cu 
focă și forte iute și de aceea îi va fi 
imposibilă d-lui tălmaciu de a tălmăci 
acestă discursă așa cum s’ar cere, ca 
acusații să se potă apăra în contra lui, 
căci chiar stenografă să fiă n’ar pute 
face acesta. La întrebarea înoită ce li-s’a 
pusă acusațiloră, decă renunță necondi
ționată la tălmăcirea vorbirei procurorului 
acusații răspundă că renunță.

O facă 
câta nu 
persona 
piciore

r
[ Erășl cestiunea limbei.

Președintele întrebă apoi prin tăl- 
. maciu pe acusațl, decă voiescă să se a-
■ pere ?

Traianu Popii: Cedeză cuvântulă 
D-lui Dr. Mureșianu și’mlreservă a vorbi

■ după d-sa. (Strigăte din tote părțile: 
„nem lehet, sorba kell menni**  — nu se 
se pote, trebue să mergă pe rândă.)

Președintele declară, că trebue să 
vorbescă mai ânteiu acusatulă Popă :

Traianu Popă: Domnule președinte! 
, Onorată curte cu jurați! După ce nu s’a 

constatată, decă Domnii jurați sciu româ
nesce ori nu, și fiindcă aceștia numai 
așa potă primi o imediată impresiune 
din apărarea mea, decă mă voră înțele
ge, mă vădă cu durere nevoită a renunța 
la apărare, decă nu mă potă folosi cu 

, succesă de limba mamei mele. 
, acesta cu atâtă mai vertosă, cu 

voiescă nici decum ca pentru 
mea să jertfescă și să calcă în 
ună principiu de viâță națională. Va să 
dică renunță la apărare și din punctă 
de vedere principiară.

Dr. A. Mureșianu : Ați binevoită, d le 
Președinte a accentua înainte de pausă, 
că onoratulă tribunală nu pote da locă 
cererei nostre ca să se întrebe jurații 
decă sciu românesce ori ba, din moti- 
vulu, că am ave aici destule mijloce de 
apărare, pentru-că mai întâi articolii îm
pricinați s’a cetită de notară în tradu
cere maghiară autentică, apoi avemă 
apărătoră, care ne pote apăra în limba 
maghiară, și în fine avemă tălmaoiu, 
care ne tălmăcesce nouă ceea-ce va dice 

i procurorulă, er jurațiloră ceea ce vomă 
vorbi noi spre apărarea nostră.

La fiesce-care din aceste pretinse 
mijloce de apărare permiteți’ml să vă răs
pundă în specială.

Pice d-lu președinte, că s’au cetită 
în traducere autentică articulii împricinați? 
Observă, că o traducere, nici măcară să 
fi ieșită aceea dela Academia de sciințe 
din Pesta, ori dela Academia din Parisă 
nu pote reda aceea, ce conține origina- 
lulă cu aceeași însemnătate și cu acelă 
efectă. Celă ce vre să cunoscă adevă
rata importanță a unei scrieri, o cetesce 

; în originală, nu în traducere. Copia e 
numai o slabă fotografia a tabloului ori
ginală.

Constată, că traducerea articuliloră 
împricinați, cum apare ea din actulă de 
acusațiune este în multe punote defec- 

i tuosă și nu redă ceea ce esprimă origi- 
; nalulă. Der cumcă cu traducerea nu pu- 
temă ajunge la nici ună resultată, nl-a 
dovedit’o însuși d-lă procuroră Dr. Je
szenszky, care punându-se în oposițiune 
chiar și cu traducerea tălmaciului jude- 

. cătorescă, care a luat’o de basă și pri- 
! mulă procuroră în actulă de acusațiune, 
j a susținută aci în discursulă său, că cu- 
i ventulă „Maghiariă**,  ce s’a întrebuin
țată în nr. 40 ală „Gazetei**,  este sino
nimă cu „Ungaria**  și că nu are înțelesă 
genetică, nu însemnă „ Magyarsâg 
âllama**  (statulă Maghiariloră) cum l’a 
tradusă tâlmaciulu.

Domniloră! Alta înțelegemă noi 
. Românii sub „Ungaria" și cu totulă alta 
sub „Maghiaria**.  — Ungaria (Hungaria, 
Ungarn, Hongrie ș. a.) este ună con- 
ceptă politică, care corăspunde firei și 
compunerei acestui stată, pe când „Ma- 
ghiaria**  este ună conceptă de rassă, 
ună visă ală șoviniștiloră, cari voră să 
răstorne basele firesc!, pe care s’a al
cătuită acestă stată și voră să-lă 
clare numai de proprietate a rassei 
ghiare.

Limba maghiară nu are decâtă 
cuvântă pentru a esprima conceptulă 
politică și naționalitatea genetică: „ma- 
gyar“ și „Magyarorszâg**.  Etă der con- 
flictulă ce’lă păte produce traducerea, 
ună conflictă, pe care d-lă Dr. Jeszenszky 
îlă înăspresce prin aceea, că contestă 
aici chiar și esactitatea traducerei auto- 
risate a tribunalului, pe basa căreia ni 
s’a făcută procesă. D-lă Dr Jeszenszky 
pote însă să strige câtă va voi, că „Ma- 
ghiaria**  și „Ungaria**  e totă una, se scie

de-
ma-

ună
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inse, că cu cuvintele lui frumose și pline 
de emfasă nu m pute șterge niciodată de 
pe fața acestui pămentă naționalitățile, cari 
trăescă pe elă. (Aplause prelungite.)

Mai c)is0 d-Iti președinte că avemă 
apărătoră. ScițI domniloră, că legea nu 
ne silesce să avemă apărătoră. Dâcă to
tuși amă adusă ou noi ună apărătoră nu 
l’amă adusă să ne apere în fondă, căci 
numai noi scimă de ce amă scrisă și 
amă lucrată așa și nu altfelă, numai 
noi putemă să arătămă adevăratele mo
tive și intențiunl de cari amă fostă con
duși, ci l’amă adusă pentru formele le
gale, pentru ca să veghieze asupra ese- 
cutărei legii, dâr l’amă adusă ou noi și 
pentru aceea, pentru-oă deja în rendulă 
trecută amă făcută trista esperiență, că 
aici nu suntemă înțeleși în limba nostră ; 
și fiind-că se tracteză aici de o cesti- 
une principiară atâta de însemnată pen
tru raporturile dintre naționalitățile aces
tei țări, amă voită, ca decă noi nu ne 
putemă apăra, să arate celă puțină ad- 
vocatulă nostru acestoră domni jurați 
din Clușiu, că suntemă cetățeni leali, 
cari pretindă numai sfântulă ioră dreptă, 
să nu se depărteze jurații de aici cu 
acea ideiă, că noi amă fi așa de negrii, 
precum ne-a zugrăvită înaintea d-loră 
d-lă procuroră Dr. Jeszenszky.

Der, Domniloră, legea ne dă voia 
să luămă ca apărătoră și ună neadvocată. 
Puteamă să aducemă cu noi și ună ță
rână română trecută de 24 de ani de 
pildă din comitatulu Huniăddrei și sunt 
sigură că acesta ar fi putută spune d-lui 
procuroră, care trăiesce la orașă și nu 
cunosce nici limba nici năcazurile popo
rului, i-ar fi putută spune ce sufere acestă 
bravă poporă și ce îi amăresce inima 
atâtă de cumplită. (Aplause prelungite. 
Sgomotă. Președintele amenință ârășl cu 
deșertarea salei).

In fine ne spuse d-la președinte că 
avemă tălmaciu. Vă întrebă, domniloră, 
are înțelesă și pote să esiste juriulă cu 
tălmaciu pe lângă libertatea pressei ? Nu 
vedeți și nu sâmțițl anomalia? Unde, în 
ce stată mai vedeți aparițiunea straniă 
ca judecătorii și juriulă să asculte pe 
acusațl numai prin tălmaciu? Vorbescă 
de țările cu poporațiune numerosă de 
diferite limbi, căci cu totulă alta este 
decă aici s’ar rătăci odată ună nihilistă 
și-ar publica vr’o fbiă volantă, pentru 
care ar fi trasă la răspundere înaintea 
juriului. Și pe acestă străină, domni
loră, totă numai prin tălmaciu l’ațl ju
deca !

Der ore să nu fiă o deosebire între 
noi și între străini? Ună poporă, care 
numără milione de suflete și face parte 
constitutivă din poporațiunea statului 
să fiă ore tractată pe acelașă picioră ca 
ună străină fugită aici ? Este acesta 
dreptate, este acesta libertate, este a- 
cesta egala îndreptățire, de care vor- 
besce „legea fundamentală11 din 1868?

Tălmaoiulă de ar fi și stenografă, 
și de ar fi și doi deodată în funcțiune, 
nu va put,e să rede nicl-odată cuvintele 
acusațiloră și înțelesulă loră așa, ca ju
rații să se potă convinge de puterea și 
de deplina însemnătate a argumenteloră 
ce le aducă în apărarea loră.

Și apoi, Domniloră, la o pertractare 
înaintea juriului atârnă forte multă dela 
intonarea cuvinteloră. Cum va pute ună 
tălmaciu să reproducă tonulă și senti
mentele acusațiloră ?

Cu tălmaciu, d-loră, e imposibilă 
apărarea înaintea juriului. Numai atunci 
ar ave înțelesă instituțiunea juriului aici, 
decă la compunerea juriiloră s’ar ave în 
vedere limba acusațiloră. Acesta ar co- 
răspunde și cerințeloră legii desă amin
tite din 1868 și dreptății.

A mai adusă înainte d-lă preșe
dinte, că prin aceea, că ne-amă folosită 
de dreptulă de recusare la constituirea 
juriului amă acceptată pe jurații presențl 
și nu mai putemă să ne plângemă că 
nu cunoscă limba. Mă rogă de iertare, 
d-le președinte, de aici nu urmeză că 
amă primită pe jurați și în cestiunea 
limbei. Calificațiunea jurațiloră o stabi- 

lesce numai o ordinațiune ministerială, 
der acâsta ordinațiune nu pdte răsturna 
legea. îndatorirea iudecătoriloră de a 
cunosce limba părțiloră este multă mai 
pre susă decâtă ca să fiă regulată prin- 
tr’o ordinațiune ministerială. Ea trebue 
să se înțelegă de sine după lege și nu 
p6te fi obiectă de tocmâlă la pertractare.

D-lă ministru de justițiă Szilagyi a 
disă că va stărui pentru ca statulă să 
fiă ună stată de dreptă și toți să se 
bucure de libertate ași de egalitate. De 
ce deră nu a luată d-lă ministru și pănă 
acuma măsuri ca noi diariștii români 
fiindă trași înaintea judecății, să fimă 
înțeleși de jurați și să nu ne sbuciu- 
mămă înzadară cum ne sbuciumămă 
atâtă noi, câtă și d-v6stră adi aici, unde 
amă fostă citați cu atâta intețire și 
aduși pe o căldură așa de mare și ne
suferită, ca să na fimă înțeleși. (Aplause 
din partea Româniloră).

Domnule Președinte! Trebue să ne 
înțelegemă de ce suntemă noi adl aici 
și cu ce gândă amă venită aici. Noi nu 
amu venită aici cu gândulă ca să ne apă- 
rămă pielea nostră, ci ca să apărămă ună 
principiu. Ar fi der o mare greșelă decă 
ne-amă depărta de aici nelămuriți.

Este vorba aici, decă noi suntemă 
cetățeni egală îndreptățiți cum ne nu- 
mesce legea, ori că suntemă considerați 
numai ca străini, cum ne numia mai de
unăzi o foiă a guvernului?

De aceea datoră sunt să’ml ridioă 
vocea în contra unei pracse și proceduri, 
care este și ilegală și nedreptă. Să o 
scie toți, că noi nu voimă să fimă trac
tați ca străini în acestă țeră, că iubimă 
patria ndstră, cum o iubescă și conlo
cuitorii noștri unguri și că aici pe acestă 
pămentă ne susțiuemă cu totă tăria ini- 
mei drepturile nostre.

Voimă să fimă tractați în acestă stată 
ca cetățeni egală îndreptățiți de faptă și nu 
numai pe hârtiă și voimă să ne bucu- 
rămă și noi de aceeași libertate de care 
se bucură ceilalți cetățeni.

După tote acestea, rogă pe d-lă 
președinte și pe onor, tribunală ca să 
ia la cunoscință, că cu cea mai mare 
părere de rău mă vădă silită a renunța 
de a mă apăra aici, er tot-odată rogă 
ca să se constateze la protocolă, că au 
fostă aici a<jl doi acusațl, cari nepu- 
tendă fi înțeleși, nu s’au putută apăra în 
în limba loră maternă. (Aplause prelun
gite și sgomotose.)

Președintele: Cererea d-lui acusată 
și așa se împlinesce, căci notarulă ia la 
protocolă întregă decursulă pertrac- 
tărei.

Rogă acum pe d-lă apărătoră să des- 
volte pledoaria sa:

losifîi Romanii, apărătorulă, la înce- 
putulă discursului său de apărare câteva 
răspunsuri forte potrivite și nimicitore 
pentru d-lă substituită de procuroră, răs- 
turnândă aserțiunile prin care acesta a 
înfățișată națiunea română în colori în- 
tunecdse. Față cu aserțiunea procuro
rului, că națiunea română s’a aliată (la 
1848) cu dușmanii patriei, d-lă Romană 
a răspunsă, că atunci, când națiunea să- 
cuiasoă s’a dată pe partea lui Mihaiu- 
Vodă și a tăiată capulă lui Bathori: ore 
acesta ce a fost? Mă rog, d-le procuroră, 
răspundeți-ml la acesta. Der când sta
turile și ordinile Ardeiului s’au împăr
țită într’ună timpă în două părți: una 
a chiămată în țeră pe Turci, alta pe.împă- 
ratulă Rudolfă, ce a fostă? Și pentru 
acesta nicl-odată nu se pote acusa în- 
trega națiune.

După acestea, d-lă apărătoră Ro 
mană continuă:

Pentru ca Onor, curte cu jurați 
să’șl pătă câștiga o convingere internă, 
că s’a comisă delictă în cestiunea de 
față, trebue neapărată să cumpănescă 
tote acele împrejurări, din cari a pro
venită delictulă și în urma cărora s’a 
comisă faptulă, care servesce de basă a 
acusațiunei.

Din incidentulă, că sigilulă unei fa
brice de zahară s’a făcută cu inscrip- 
țiune germană, foile „Kolozsvar“ și „Ma- 

gyarsag“ atacă dreptulă de a se folosi 
de diferite limbi — care dreptă este în 
usă în patria ndstră și chiar și prin lege 
este garantată — puroedândă din ideia, 
că pământulă pe care este fabrica e ma
ghiară, așa deră „nix dajcsu, învățațl 
și scrieți numai unguresce.

Că ce folosă aduce patriei și con- 
viețuirei paclnice a cetățeniloră o ase
menea provocare eu acesta
On. curte cu jurați, nu voiu s’o comen- 
teză; trebue însă să recundscemă, că 
dâcă foile maghiare s’au simțită îndrep
tățite a aduoe în discusiune, în numele 
pământului patriei, cestiunea de limbă 
și a atăca egala îndreptățire, cine ar 
pute nega 4iarel°rh altoră naționalități 
dreptulă de s răspunde la acestea ?

„Gaz. Trans.“ în numărulă său 40 
din a. c. a și răspunsă la acesta, care 
răspunsă, decă nu s’ar fi făcută provo
carea, nicl-odată n’ar fi văzută lumina, 
dilei. Notița din acestă numără a fostă 
numai o simplă polemiă diaristică.

Trecendă la cuprinsulă și înțele
sulă notiței din Nr. 40, apărătorulă con
tinuă :

Neînțelegerea, pe care se înteme
iază acusațiunea, isvoresce din înțelesulă 
genetică seu de rassa și din înțelesulă 
politică tot-odată ală cuvântului „ma- 
gijar“

Nu numai noi Românii, ci și cele
lalte naționalități facă deosebire între 
„Hungarus“, care semnifică pe indivi- 
dulă politică, și între „ Maghiară 
care semnifică pe individă după rassă și 
naționalitate. Când așa-deră autorulă 
notiței clice) c& „pământulă acesta nu e 
maghiară11, elă n’o dice acesta în înțe
lesă politică, ci în înțelesă genetică de 
rassă, și sub Maghiariă seu Magyarsăgi 
ăllamu n’a înțelesă pe Ungaria politică, 
ci a înțelesă o Ungariă de rassă.

A dice și a susține acesta, nu nu
mai pe basa dateloră esistente, pe basa 
esistenței diferiteloră naționalități, ci 
chiar și după definirea legei (§ 1 ală 
legei de uniune și introducerea legei de 
naționalitate din 1868) nu este nici crimă, 
nici delictă.

Prin urmare când autorulă notiței a 
disă, că pămentulă și statulă acesta nu 
este numai statulă Maghiariloră, seu ală 
naționalității de rassă, ci ală tuturoră 
naționalitățiloră, elă n’a făcută alta, 
decâtă a dată espresiune conoeptului 
legală.

Ce privesce cuvântulă „usurpatoră'1 
(bitorlo) apărătorulă 4ise> c& acela nu 
s’a cjisd, nici nu se referesce nici la lo
cuitorii genetici maghiari, nici la națiu
nea politică ungară, ci se referă la 
domnii din Clușiu amintiți în notiță, ca 
unii cari în foile ungurescl propagă doc
trina, că pământulă acesta este esclusivă 
maghiară și că „nics dajcs;“ er domnii 
aceia, cari voiescă să sugrume și nimi- 
câscă dreptulă naționalitățiloră de a se 
folosi de limba loră propriă, în adevără 
merită să fiă gratificați cu epitetulă de 
usurpatorl.

Acesta fiindă adevăratulă înțelesă 
ală cuprinsului notiței încriminate, speră, 
ca am dovedită, că în acea notiță nu 
se cuprinde ațîțare la ură în contra na
ționalității maghiare, pentru-că națiunea 
maghiară ca atare nici n’a fostă amin
tită în acea notiță.

Afară de acesta, notița numită n’a 
putută ave altă intențiune, deoâtă a răs
punde la provocările nemotivate ale 
foiloră „Kolozsvâr“ și „Magyarsâg“. La 
o lovitură dată prin diară, s’a răspunsă 
erășl prin cjiară. Notița nu conține agi
tațiune, după cum susține On. foră de acu- 
sațiune, nici provocare de natură a ațîța 
directă la comiterea crimei seu delictului. 
Cătră nimeni nu se adresâză provocarea ca 
„să faceți, ori să facemă cestă seu ceea11, 
din care provocare s’ar nasce crima, seu 
delictulă. Soirea dilei e numai de natură 
negativă și nu este adresată naționali
tății maghiare, ci diariștiloră provocatori, 
pentru a căroră fapte naționalitatea ma
ghiară nu pote lua nicl-odată asuprașl 
solidaritatea și nici nu se pote identifica 

cu oonceptele loră politice. O astfelă de 
negațiune gâlă nu pote servi nicl-odată 
ca basă pentru delictulă de agitare la 
ură în contra unei naționalități,

(După o pausă de câteva minute, 
apărătorulă continuă:)

Mă întoroă la partea a doua a acu
sațiunei, care se basâză pe cuprinsulă 
articulului publicată în Nr. 72 ală „Gaz. 
Trans. “

Articululă acesta nu e altceva de
câtă o reproducere a cuvinteloră și mer
sului ideiloră din ună articulă ală br. 
Ivor Kaas publicată în Nr. dela 6 Apri
lie ală foiei ,,B. Tagblatt11, și o aplicare 
a acestoră idei la situațiunea Români- 
loră .

Articululă acesta nu se referesce 
nici la naționalitatea genetică maghiară, 
nici la naționalitatea politică ungară, oi 
la o partidă domnitore, la omenii parti
dei dela putere. Acestă partidă nu se 
pote identifica nici cu naționalitatea ge
netică maghiară, nici ou națiunea poli
tică ungară. Și în acestă înțelesă vor- 
besce și ,,Gaz. Trans.11 când cjice, că sub 
o „minoritate11 nu înțelege rassa ma
ghiară, ci înțelege acea partidă privile
giată, care are în mână puterea.

Sub cuvântulă „privilegiată11 nu se 
înțelege, decâtă numai o partidă.

Ce se atinge de oasurile aduse rela
tive la ne ’ndreptățirile, ce li-se facă 
naționalitățiloră, tote aceste ne ’ndrep- 
tățirl nu suntă de-a se ( atribui națiunei 
maghiare, ci aoelei partide politioe, care 
s’a alcătuită din națiunea maghiară.

Ori și cum însă s’ară înțelege acestă 
conceptă, întrebă, că unde se cu
prinde în acestă articulă vre-ună de
lictă, crimă, seu vre-o provocare directă, 
prevădute în § 172, pentru-că conceptulă 
„privilegiată11 nu s’a c|isfl 1® adresa na
țiunei maghiare, ci la adresa unui par
tidă, și eu credă, că totă-deuna a fostă 
și este liberă emularea între partide.

înainte de-a ne întorce la conclusi- 
une, fiă-ml iertată a reflecta la câteva 
cașuri provocate de on. foră de acusa- 
țiune.

S’a disă adecă, că în Agramă stu- 
dențl croațl au scuipată pe o Unguroică 
pe stradă, fiind-oă acesta nu vorbia limba 
loră națională. Ei, der acesta s’a întâm
plată și în Clușiu cu o femeiă română. 
Nu faceți der din acesta cestiune națio
nală.

(Sgomotă din partea publicului ma
ghiară.)

Dr. Jezsenszky procurorulă, întreru- 
pândă pe apărătoră strigă, că susține 
lucruri, ce nu s’au întâmplată.

losîfu Romanii apărătoră, răspunde, 
că faptulă s’a petrecută și e adevărată. 

Protesteză în contra întreruperei procu
rorului și râgă pe d-lă președinte să-i 
spună, că d-sâ nu are aici mai multă 
dreptă decâtă dânsulă, ca apărătoră!

Apoi continuă așa: țiiarul „Kolozsvâr11 
într’unulă din numerii săi trecuțl a (jisă, 
că aici în țera acesta, cuventulu, Română 
este deja identică cu tradarea. Și ce cre
deți, amă luat’o noi acesta astfeliu, 
ca și cum nl-ar fi cps’o întrega națiune 
maghiară și nu numai ună diară ? Ve
deți der, on. foră de aousațiune, că noi 
nu facemă cestiune națională din astfelă 
de lucruri.

După-ce am dovedită, că nici no
tița din Nr. 40, nici articululă de fondă 
din Nr. 172 nu cuprindă lucruri, cari 
în înțelesulă strînsă ală cuvântului ară 
pute servi de basă unui delictă seu crimă, 
deorece nu s’a țintită nici într’unulă, 
nici într’altulă din numiții articull la vă
tămarea națiunei maghiare, ci aceia au 
fostă scrișl la adresa numai a unei par
tide, îmi iau voiă a ruga pe on. jurați 
și on. tribunală să achite pe autorulă 
articuliloră d-lă Traiană Popă, care a 
luată asupra s’a răspunderea.

Ce privesce acusarea ridicată în 
contra redactorului Dr. Mureșianu, acesta 
se basâză pe § 34 ală patentei austriaco, 
care patentă stă afară de cadrulă legi- 
loră constituționale.

D-lă redactoră Mureșianu însă a de.
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clarată cu prilegiulă investigației în Bra- 
șovă, că atunci, când a apărută notița 
din nr. 40 ală foi ei în rubrica „Soi
rile dilei“, era dusă din orașă, er când 
s’a publicată articululă de fondă din nr. 
72 ală „Gazetei1', dânsulă era dusă la 
Budapesta, prin urmare nici într’ună 
casă nu și-a putută esercita dreptulă de 
supraveghiare.

Originea patentei este a se căuta în an. 
1852, în epoca lui Back-Seldniozky, când 
țâra nostră sta sub guvernă absolutis- 
țioă. Patenta acâsta s’a creată de cătră | 
omenii dela putere din Austria unitară, 
pentru ca să se înăbușâsoă prin ea aspi- 
rațiunile independente la constituțiune 
și libertate, întroduoându-se censura.

Eu nu credă, că onorații domni ju
rați și on. tribunală va lua de îndrep
tară o astfelă de patentă, deorece cu 
tâte, că este în vigore, ea nu posede 
acea putere morală, prin care să facă să 
se împrietinâscă cu ea ună omă consti
tuțional. Der patenta acesta nu pote ave la 
noi nici valăra practică, fiindcă ea se 
referesce la era censurei, când trebuia 
să fiă insinuate productele pressei îna
inte seu după aparițiunea loră. La noi 
însă nu esistă censura.

Pe basa acestora și fiind-că Dr. Mu
reșianu nu se pote acusa, ca părtașă la 
delictă, rogă pe on. curte cu jurați să-lă 
achite și pe dânsulă de sub pedepsă și 
urmările aceleia.

Omenii presentului, când aduc o jude
cată în tot cașul trebue să cumpănescă forte 
bine, ca prin judecata adusă să nu facă 
destulă numai amiciloră concepteloră 
moderne, ci și sentimentului publică ală 
totalității; trebue să țină sâmă mai 
alesă de aceea, că judecata loră va trece 
în timpuri totă mai luminate, și că toc
mai așa voru fi aprețiate judecățile 
aduse pe basa antipatiiloră și pati- 
miloră naționale, cum au fostă aprețiate 
judecățile ce le - a născută fanatis- 
mulă religiosă. Trebue să judece jurații, 
că ore nu stau sub influința ideiloră de 
predilecțiune, că nu suntă dânșii 6re 
preocupați și plini de antipatiă în contra 
acelora, cari după credința loră suntă 
contrarii acestoră idei ? Fiind-că convin
gerea omului simplu, ca și a judecăto
rului, să basâză tot-deuna pe însuși con- 
ceptulă său.

D-Vostră, d-loră, veți judeca astădl 
asupra a doi concetățeni ai d-vâstră. Der 
aici mai e vorba și de o cestiune prin- 
cipiară.

Spiritulă lui Matia celă dreptă, care 
s’a născută între f elurile acestui orașă, 
să plutescă înaintea ochiloră D-Văstră 
atunci când veți aduce judecata. (Aplause 
sgomotose și prelungite din partea pu
blicului română. Președintele dă o nouă 
admonițiune auditoriloră.)

Urmâză replica procurorului Dr. 
Jeszensky, care se finesce cu următorea 
apostrofare:

„Decă ați achita pe celă dintâiu 
acusată, acesta n’ar însemna alta, decâtă 
că Maghiarulă în acestă țâră e usurpa- 
toră. Er decă ați achita pe ală doilea 
acusată (pe Redactorulă) — va ave carta 
bianca pentru a'și continua atitudinea ur
mată până acuma, care este o declarare 
de resboiu în contra a totu ce e maghiar. “ 
(Eljen-url din partea Maghiariloră pre- 
sențl).

Duplica apărătorului losifu Romană 
.se termină cu următorele cuvinte:

In urmă sunt nevoită a declara, 
■că d-vâstră, d-le procuroră, ați eserci- 
tată o adevărată presiune asupra jura- 
ițiloră. Eu n’așl esercita o astfelă de 
presiune asupra consciinții d-loră, fiind- 
•că eu gândescă, că îșl înțelegă datoria 
>și nu voră aduce o judecată nedrâptă. 
-(Aplause)

** *
După vorbirea a doua a apărătorului, 

președintele face ună scurta resu- 
mata ala întregei pertractări; apoi se 
citesca întrebările ce se puna jurațiloră, 
la olaltă 12.

Președintele rogă pe tălmaciu să le 
itălmăcescă acusațiloră în românesce cele

12 întrebări, dâr acusații renunță la a- 
câstă tălmăcire.

După aceea președintele cere ca 
acusații să’șl specifice cheltuelile avute 
cu procesula, pentru casula de achitare. 
Acesta specificare se și predă prin d-la 
apărătoră.

In fine se citesca paragrafii din co
dicele penala și din patenta absolutis- 
tică austriacă, precum și §-ulă legei un- 
gurescl, prin care se lasă în vigore a- 
câstă patentă.

Jurații se retragă apoi în sala ve
cină pentru a se sfătui și a-șl da verdic- 
tula. Ședința se suspendâză.

După trei cuarturl de oră președin
tele sună clopoțelulă, jurații reîntrară 
în sală în frunte cu președintele lora 
Dr. Fabinyi Rudolf, care cetesce cu voce 
tare verdictula jurațilora.

Jurații au răspunsa la cele 12 în
trebări, ce li-s’au pusă, apropo la tote 
cu nu. La întrebarea dâcă Traiană Popii 
este vinovată a fi comisă delictulă de 
agitațiune au răspunsă cu 10 da, 2 nu; 
er la întrebarea decă redactorulu Dr. 
Mureșianu este vinovată a fi comisă prin 
negligerea supravegherei transgresiunea 
prevăzută în patenta austriacă au răs
punsă cu 12 da.

Președintele enunță, că ambii acusațl 
suntă declarați vinovați și că tribunalnlă 
va ave să stabilescă pedâpsa după lege. 
Dă apoi cuvântulă procurorului, ca să-și 
formuleze propunerea privitore la pe-; 
depsă.

Dr. Jeszenszky, luândă cuvântulă se 
silesce a dovedi, că față cu ambii acu
sațl suntă împrejurări agravante și cere 
pe temeiulă legei nu numai maximulă 
pedepsei, der cere ca acestă pedâpsă să 
se mărâscă, și propune deci, ca acusa- 
tulă Traiană Popii să fiă condamnată Ia 
trei ani incliisore de stat și pentru fiă- 
care articula la câte 450 fi. amendă în 
bani. Er pentru ală doilea acusată Dr. 
A. Mureșianu propune dece luni reclu- 
siune (elzârâs) în puterea patentei îm
părătesc! austriaco și ambii acusațl cere 
să fiă condamnați la suportarea cheltue- 
liloră procesului.

losifu Romanii, apărătorulă arată, că 
din potrivă suntă împrejurări ușurătore 
pentru ambii acusațl și cere ca 
dea minimulă pedepsei.

Tribunalulă în urma acesta 
trage, ca să aducă sentința.

Consultarea a durată lungă
3 cuarturl de oră, după care intervală 
judecătorii au reintrată în sala de per
tractare și au publicată sentința, în urma 
căreia acusatulă Traianu Popii se con
damnă la ună ană incliisore de statu și 
la 100 florini amendă eventuală alte 20 de 
dile închisore, er acusatulă Dr. Mureșianu 
la șâse săptămâni reclusiune (elzârâs) și 
ambii acusațl Ia suportarea speseloră pro
cesului.

Acusații insinuă cererea de nulitate 
după acesta președintele închide ședința 
fiindă salutată cu câteva „âljen“-url din 
partea publicului maghiară.

să li-se

se re

timpă,

primirea în Brasovft.>
Dela Clușiu, colaboratorulă nostru 

Traiană H. Popă se duse pentru câteva 
4ile acasă, în sinulă familiei, er d-lă di
rectorii ală „Gazetei11 Dr. Aurel Mure- 
șianu veni deadreptulă la Brașovă.

Ajungândă aici Duminecă după amâdl, 
cu trenulă accelerata ce sosesce la orele 
21/2, d-la Dr. Mureșianu fu întâmpinată 
pe peronula gărei de-o mare mulțime 
de Români — bărbați, femei,juni și bă
trâni — din tăte clasele societății,- cari 
îla primiră în mijloculă lora cu cele mai 
însuflețite urări de „să trăâscă11. D-rațLucia 
Popovicl, îmbrăcată în costuma naționala, 
’i presentâ mai întâiu una frumosă bu- 
cheta de flori, după care activulași cunos- 
cutula advocata de aici d-la Ioană Len- 
geru, în numele Românilora îla saluta 
prin o frumosă și însuflețită cuvântare, 
care fu desă întreruptă de aprobările și 
strigătele de „să trăescă11 ale celora de 
față și în care c|ise între altele:

„Când publiculă română de aid Te-a 
însoțită pe D-Ta și pe colaboratorulă 
Domniei Tale la gară, a voită să Vă 
arate, că doresce să Vă însoțescă cu sen
timentele de simpatiă pănă înaintea fo
rului juriiloră.

Acum la re’ntorcere ne presentămă 
să Vă dicemă ună „bine ați venită" și 
să Vă declarămă, că și la suferințele, ce 
Vi s’au impusă prin verdictulă juriului, 
din adânculă inimei luămă parte cu 
D-Vostră. Nu amă venită deci, decâtă 
ca să ne esprimămă bucuria pentru mo
dulă, cum ați susținută dreptulă limbei 
nostre.

Domnia Vostră cu noi dimpreună d 
și nopte stăruițl, ca să susținemă și să 
cultivămă isvorulă dragostei pentru jert
fele de lipsă patriei, și acestă isvoră este 
limba neamului, din care ne tragemu, 
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 curându 
voimă să perimO, decâtă se ni-se răpescă 
acestă odoră; spuneți în organulă Dom
niei Vostre cu îndatinata-Vă seriositate 
și bărbățiă, că considerămă intru nimica 
chinurile capiloră noștri bisericesc^ din 
vdeurile trecute pentru ridicarea biseri- 
cei nostre, când e vorba să ne susținemă 
și se ne cultivămă limba nostră româ
nescă.

Astea suntă sentimentele nostre, ou 
care Te primimu, arătându-Țl, ce sim
țim ă pentru presentu și ce simțimă pen
tru viitoru. Fii „bine venită11 !

D-lă Dr. A. Mureșianu, surprinsă de 
acestă neașteptată întâmpinare din par
tea braviloră noștri frați Români, le 
mulțămi adâncă mișcată și le strînse 
cu căldură mâna. Eșindă apoi în curtea 
gărei, acolo fu întâmpinată de altă mul
țime de poporă și călăreți români, cari 
îlă salutară cu puternice strigăte de „să 
trăiâscă."

De aci convoiulă plecă spre orașă, 
deschi4endă drumulu o câtă de călăreți 
îmbrăcațl în obicinuitulă și curatulă loră 
portă românescă. Aceștia mergea în 
frunte. După ei urma trăsura, în care se 
afla d-lă Dr. A. Mureșianu și cu familia. 
Atâtă înaintea și îndărătulă, câtă și pe 
de ambele părți, trăsura era încunjurată 
de altă câtă de tineri călăreți, îmbră
cațl unulă ca unulă în costume națio
nale, care de care mai frumose. Urma 
apoi șirulă birjeloră și căruțeloră, cari 
ocupau stradele, prin care treceau, dela 
ună capătă păn’ la altulă, âr ună nu
mără însemnată din lipsa de trăsuri dis
ponibile, trebui să se întărcă pe josă.

Poporulă română aflătoră pe strade 
saluta cu pălăriile și cu strigăte de 
„să trăâscă."

Convoiulă se opri în piață înaintea 
localului Redacțiunei, unde altă publică 
românescă aștepta, care ’lă primi pe 
Dr. A. Mureșianu cu strigăte de „să 
trăiâscă!“

Aci vredniculă poporână d. George 
Puiu salută pe directorulă „Gazetei" cu 
o scurtă, dâr bine simțită vorbire în care 
a dată espresiune simțeminteloră popo
rului și a mulțumită d-lui Dr. A. Mure
șianu pentru curagiulă și bărbăția cu 
care luptă pentru dreptulă limbei nos
tre, 4icândă, că dreptatea trebue să iasă 
odată la ivâlă și pentru poporulă ro
mână.

Strigăte entusiaste de „să trăiâscă" 
răsunară de repețite-orl la aceste bine 
simțite cuvinte.

Dr. A. Mureșianu adresă aci frațiloră 
Români următorele cuvinte:

„Frațiloră!
Sunt adâncă mișcată de acâstă 

mare și neașteptată ondre ce ml-o fa
ceți și vă mulțămescă din adânculă ini
mei mele pentru dove4ile de iubire ce 
mi-le dațl.

Străbatemă vremuri grele!
Ne judecă pentru-că nu ne înțe

legă !
Vădă cu inima plină de bucuriă, că 

ceea ce v’a însuflețită mai multă a fostă 
lupta nostră pentru dreptulă limbei ro
mâne.

Cestiunea limbei, frațiloră, e cea 
mai de frunte. Dela dreptulă de limbă

atârnă tote celelalte drepturi ale unui 
poporă, atârnă libertatea lyi.

Ca și pănă acum, 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.

Vă mulțesoă încă-odată și vă asi
gură, că totdâuna voiu merge cu popo
rulă și cu drâpta lui causă."

„Să trăiâscă!" răsună de repețite- 
orl din pepturile Româniloră, cari se 
despărțiră cu firma convingere, că lupta 
stăruitore pentru causa sfântă a limbei 
trebue să ducă la țînta dorită.

Mai multe deputațiunl apoi se pre- 
sentară pe rendă în Redacțiă, bărbați și 
femei, stringându’i cu căldură mâna și 
urându’i bună venire directorului „Ga
zetei" și isbândă în lupta sa drâptă pen
tru limba română.

ZESezzista, politică-
Dinăunh’U. In Viena s’au întrunită în 

4ilele trecute reuniunile germane de cântări. 
La acâstă întrunire, care a fostă împreu
nată cu serbări, au luat parte și reuniunile 
săsescl de cântări din Ardeală și cele 
germane din țâra ungurâscă. Foile un
guresc! ca „Pești Naplo" folosescă acâstă 
ocasiune pentru ca să verse focă și că- 
trană, pănă și pe plătită de guvernulă 
ungurescă „Neue Freie Presse", fiindcă 
corespondențelor^ sale din Buda-Pesta 
le dă numai datulă Pesta și le ti- 
păresce sub rubrica „Dinăuntru,"- după 
rapârtele din Praga, Laibach etc. 
pe când fă ia ungurâscă vrâ să fiă publi
cate sub rubrica „Dinafară11. Se plânge 
mai departe foia șovinistă, că deși au 
fostă și „Unguri11 în Viena, serbarea a 
fostă germană. Face imputări reuniunei 
maghiare de cântări din Brașovă fiindă 
că s’a dusă la Viena, flicendă, că ce a 
căutată acolo ? S’a dusă să cânte nem- 
țesce? și apoi spunândă, că afară de 
reuniunile săsescl de cântări din Brașovă, 
Bistrița, Sighișora, Sibiiu, au fostă și de
putațiunl de ale reuniuniloră de cântări 
din Pojună, Oedenburg, Tyrnau, Timi- 
șora, Orșova, Panciova și Semlină, con
chide de aci: câtă de mare e încă nu- 
mărulă aceloră orașe în Ungaria, în care 
dominâză elementulă germană, și care 
gravitâză cătră Viena. In urmă dăscălesce 
astfelă pe cei cari s’au dusă:

„Nu ne trece prin visă să le scriemă 
pe răbojă acâstă rătăcire ca păcată; a 
fostă simplu lipsă de cugetare și plăcerea 
de a’șl petrece — nu s’au dusă la Viena 
să facă politică; dâr altă-dată să lase 
la o parte dusulă, căci locuiți loră nu 
este între Germani, când aceștia întoc- 
mescă o serbare națională. Ei au o patriă 
comună cu noi și ca cetățeni ai acestei 
patrii să nu aibă dei streini.

Foile săsescl iau în rîsă, precum 
și merită, aceste svârcolirl ale foii un- 
gureșei, care e apucată de colica spurca
tului de șovinismă.

Dinafară. Imp&ratulă Germaniei- se 
află în Rusia, ca ospe ală Țarului. ț)ia- 
rele rusescl comentâză viu acâstă visită 
și’i atribue o mare însemnătate. „Graș- 
danin“ scrie: Cu ocasiunea nouei călă
torii a împăratului Vilhelm în Rusia 
trebue să se accentueze dorința împăra
tului, sinceritatea relațiuniloră sale cor
diale cu vecinulă său, precum și valorea 
ce o atribue elă buneloră raporturi din
tre ambele state. Intre cei doi monarohl 
nu mai e Bismarck; de aceea trebue să 
i-se dea o mare însemnătate acestei a 
doua visite. „ Wiedomosti“ din Petersburg 
4ice că șederea de nouă 4^e a împă
ratului Wilhelm II în Rusia va decide 
basa cea mai apropiată a relațiuniloră in
ternaționale din Europa. „Novaje Wremjau 
crede, că, dâcă cei din Viena aștâptă ca 
visita împăratului să aducă încuviințarea 
guvernului rusescă pentru resolvire a 
cestiunei bulgare, care n’ar restabili de
plină ordinea legală a lucruriloră în 
Bulgaria, atunci suntă în rătăcire mare. 
Numai politica austriacă în Bulgaria e 
de vină, că cestiunea Bulgariei, care în 
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fonda nu e de looa complicată, a de
venita o „problemă politică amenințătore ; 
nu atârnă dela Rusia, ca să înlăture a- 
câstă pedecă. Resolvarea cestiunii bul
gare nu în Petersburg , ci în Viena 
trebue să se câră. „ Gazeta din Petersburg11 
constată intențiunile paclnice ale împă
ratului Vilhelm și e de părere, că de 
când tânărulă monarcha ala Germaniei 
petrece ca ospe în Rusia, s’a întărită 
speranța tuturora despre adevărata iu
bire de pace a împăratului Vilhelm ala 
II. Revista lunară din Petersburg „Cu- 
rierulu EuropCnu“y care se bucură de mare 
va4ă, scrie, că apropierea oficială între 
Germania și Rusia va fi în sine ună re- 
sultata favorabila pentru pacea generală, 
după încordarea dintre ambele state pro
vocată de Bismarck. Câte-va îndatoriri 
cu tote acestea mai că nu le va lua 
asupră’sl Rusia. Ceea ce privesce ces- 
tiunea bulgară, de bună semă, că pre- 
.sența împăratului germana în Rusia nu 
va schimba lucrurile nici în Bulgaria, 
nici în peninsula balcanică. Mai multe 
foi rusescl dică, că acâstă visită a îm
păratului Vilhelm în Rusia nu e numai 
„una acta de poiitețâ“, și că alianța 
triplă organisată de Bismarck, cu retra
gerea acestuia se pare că și-a perdută 
însemnătatea ei de mai înainte.

Scoterea limbei grecesc! din școle. 
Ministrula de instrucțiune a data o cir
culară tuturora directorilor^ cercuall de 
studiu ai șcâleloră, în care le face cu
noscuta, că va pune în vigore articulula 
de lege 30 din 1890, privitoră la sco- 
terea limbei grecescl din școle și înlo
cuirea ei prin o mai îngrijită propunere 
a literaturei maghiare în legătură cu 
lectura clasiciloră elini în traducere 
maghiară, și prin desemnă; legea va in
tra în vigâre în anula școlara viitoră 
și anume treptata încependă cu clasa a 
5-a. Obiectele acestea, care înlocuiescă 
limba grecâscă, voră forma obiecte de 
studiu obligate, din cari se va face esa- 
menă regulata de clasă, âr cela dintâiu 
va fi și obiecta de studiu la esamenula 
orala de maturitate. La primirea elevi- 
loră în clasa V-a vora fi întrebați pă
rinții, că voesca a lăsa pe copiii loră să 
învețe limba grecâscă seu studiile înlo- 
cuitore. O schimbare a obiecteloră de 
învățămenta se pote face numai la în- 
ceputula anului școlastică prin depune
rea unui esamenă de primire. Circulara 
acesta conține hotărîrl amărunțite pen
tru aplicarea legei celei nouă și totă- 
odată una completă plană de învăță
menta.

** *
Adunarea generală a Despărțămân

tului XII (Deșă) ală „Associațiunei“ 
este convocată pe 7 Septemvre n. c. în 
Deșă.

* * *
Circularea străiniloru in Brașovu e în 

anula acesta atâtă de mare, încâta în 
cele 6 hotele, ce suntă aici, nu mai în
capă. Parte mare din străini întreprindă 
escursiunl prin munți, mai alesa pe Pos- 
tovaru și Cristianulă-mare. Registrulă 
casei de adăpostire de pe Postovară arată 
deja aoum numărulă de 1070 de visita- 
torl, pe când în anula trecuta pănă în 
luna lui Octomve au fostă numai 1021.

* * *
Reuniunea învățătorilor!! români gr. 

cat. din comitatulă Cojocnei. D-lă peda
gogă absolută Petru Conda ne scrie, că 
în 5 Augustă n. c. s’a ținută în Clușiu 
adunarea generală a învățătoriloră ro
mâni din comitatulă Cojocnei, la care 
deși dintre 200 de învățători nu s’au 
presentata decâtă abia a treia parte, a 
fostă însă de față ună număra destulă 
de însămnată pentru a pute aduce ho
tărîrl valide. Adunarea și în specială 
alegerea funcționariloră a decursă în 
tâtă regula, sub presidiulă d-lui canonic 
din Blașiu Gavrilă Popu, care desohise 
prima ședință prin o cuvântare frumosă 
.și forte la loculă său. S’a alesă oa pre

ședinte ală Reuniunei d-lă lacobă Mu- 
reșanA, învățătoru în Clușiu. Câtă pen
tru alegerea celorlalți funcționari ai Reu- 
niuniei, dlă Conda nu ne pâte da infor- 
mațiunl, dâr speră și-și esprimă dorința, 
ca vre-unulă dintre funcționari, mai alesă 
însă secretarulă, să publice și încă câtă 
mai curândă ună raportă amănunțită des
pre deoursulă întregei adunări. „Dâcă 
ați pornită — dice domnul ă Conda — 
interesați-vă de lucru și mergeți înainte, 
copii; puneți-vă tote puterile pentru îna
intarea nâmului nostru, căci altmintrelea 
suntemă perduți!“

* iii #
Nenorocire. Ni-se scrie din Parța 

(Banată) cu datulă 8 Augustă: „Ună 
bietă Română în etate de 30 de ani, lo- 
cuitoră în comuna vecină Lighedă, cer- 
culă Ciacovei, comit. Timișâra, cu nu
mele Pavelă Mițigă, venindă la sora lui 
măritată în comuna Parța după Avramă 
Milovană, dela începutulă secerei, după 
ce s’a gătată lucrulă, Luni în 6 Augustă 
s’a dusă cu caii la pășune, a lăsată caii 
și s’a dusă în pusta Cărbunari a Dom
nului Spăice ală nostru la cucuruză ca 
să’lă vaclâ, și a ruptă 3 cucuruzi din 
ai lui, că are în parte la Domnă și a 
făcută ună focă și a friptă cucuruză să 
mânce .și l’a ^ajunsă sminta lui ' adecă 
amețâla și cădândă în focă a arsă, fri- 
gendu-se peste totă și numai Mercur! 
l’au aflată păstorii Domnului Capise dela 
pustă totă arsă în focă cu bățu ’n mână 
și cu o funiă dela cai încinsă după cum 
lăsase caii să pască. PăstArii au făcută 
de scire la D-lă Provisoră la curte, de 
aci la autorități și a venită medioulă 
cercuală și cu ună domnă dela corni tată 
și l’au secționată și au aflată, că din 
sminta lui, ce a avuută, mai de multe- 
orl a picată în focă și a aru, adecă șl-a 
friptă fața totă, mânele și piciârele și 
peste totă. Soru-sa l’a cunoscută de pe 
bâta, care ’i era în mână. Joi dimineța 
l’a îmormântată preotulă N. Groza în 
cimiterulă dela comuna nâstră.

* * *
Junimea Română e numele unei foi 

române, ce a începută să apară totă la 
I două săptămâni, Dumineca, în Beregsău 
(comit, timișă). Scopulă foii e cultiva
rea Tinerimei sătene. Prețuia abonamen
tului e 1 fl. 60 cr. pe ană. Ii dorimă 
viâță lungă !

** *
Laudă ministerială. Ministrulu-pre- 

ședinte ungurescă șl-a esprimată satis- 
facțiunea față cu abnegațiunea, zelulă și 
consoiința, cu care d-lă Jakab Alajos, 
scriitoră la tribunalulă reg. din Brașovă, 
șl-a împlinită datorința față cu institu- 
tulă oculistică din locu.

* * *
Cursă pentru învățarea jocurilor!!. Mă- 

estrulă de jocă Francisca Fiedler face 
cunoscuta, că cu 1 Septemvre n. c. va 
deschide în Brașovă cursă pentru învă
țarea jocurilora, care va dura 3 luni. 
Taxa instrucțiunei pentru o personăeste 
12 florini.

*
* *

,,Răpită." Din Strigoniu se telegra- 
fiază, că fata Augusta Sândor a dis
păruta. Să presupune, că „răpito- 
rula“ ei — vorbă să fiă — este fostulă 
directoră ală preparandiei archiepisco- 
pescl, Edm. Tallian, care a dimisionată 
din funcțiune și a părăsită Strigoniulă 
fără a’șl mai lua rămasă bună.

Institntnm pasteurianU in Bntla-Pesta.
Intre număratele bole, de care este 

cercată omenirea, una dintre cele mai 
grozave este turbarea. Acestă bolă nu se 
nasce în omă, se nasce însă în unele 
animale, mai cu semă în câni, pisiol, lupi 
ș. a. Dela aceste animale turbate se tran- 
splantâză boia fârte ușoră la alte animale 
seu și la omeni prin mușcare.

Pănă bine de curândă nu era cu
noscută nici ună mijlocă de scăpare de 
acâstă înfricoșată bolă. Celă mușcată de 
ună animală turbată trebuia să se pră- 
pădescă în cele mai mari chinuri.

Doctorulă Pasteur din Parisă este, 
care a aflată ună mijlocă, și încă 
ună singură mijlocă de cură contra 
acestei bole. Doctorulă Pasteur nu a ți
nută secretă acestă mijlocă de mântuire, 
ci l’a dată publicității, ca cu atâtă mai 
multă să se pâtă folosi de elă omenimea 
întregă. Astfelă vedemă, că pentru cu- 
rarea numitei bole după modelulă celă din 
Parisă s’au înființată institute în Pesta, 
în București ș. a.

Susținerea acestoră institute este îm
preunată cu mai multe spese și greutăți 
și nu se plătesce pentru ună singură o- 
rașă, deorece acâstă bolă se ivesce mai 
rară: se plătesce însă pentru ună centru 
seu pentru capitala unei țări.

In Pesta s’a înființată acestă insti- 
tută numai în Aprilie a. c. și pănă 
acum au fostă vindecați aprâpe la 300 
de bolnavi din totă țâra. In continuu se 
află la cură câte 40 pănă în 50 de pa- 
ciențl.

Cura se urmâză astfelă : iepuri de casă 
se oculeză cu ună felă de otravă, ve- 
nină pasteuriană. După oculare iepurii 
se așâdă într’o cameră separată în 
nisce colivii de feră, unde în timpă de 
nouă pănă în patru-spre-dece dile moră. 
După ce moră iepurii, se iau dela ei creerl 
și măduva din șirulu spinărei și se 
așecjă într’o cameră întunecosă în nisce 
sticle, unde se lasă atâta timpă, pănă 
când se uscă bine. Carnea iepuriloră se 
arde într’ună cuptoră anume făcută spre 
acestă scopă. Operațiunea ce se face cu 
iepurii se pote face și cu alte animale, 
d. es. cu cânii.

Din măăduva și din creerii astfelă 
uscați, prepară apoi o substanță fluidă, 
cu care se oculeză pacienții în șele de 
ambele părți, adecă în partea din josă 
a câsteloră.

Cura dureză 13 pănă în 15 dile; 
anume la cei ușoră mușcațl 13 dile, eră 
la cei mai greu muscațl 14 pănă în 15 
clile. In cele dintâiu cinci ejil© se oculeză 
pacienții de două-orî pe cfi> ®r în 4^e^e 
următâre numai odată pe di.

Acestă mijlocă de cură este forte 
sigură și cu deplină succesă, așa încâtă 
nu s’a întâmplată nici ună casă, ca la 
vre-ună pacientă, după ce a terminată 
în regulă acestă cură, să fi eruptă boia 
de turbare. Cura trebue începută cât mai 
curândă după mușcare, în totă casulă 
trebue înainte de a erupe boia de tur
bare, căci după ce a eruptă acestă 
bolă, nu mai pâte ajuta nimică acestă 
cură.

Maioritatea paciențiloră constă din 
copii; suntă însă paciențl și în etate 
de 50, 60 și peste 70 de ani. Astfelă a 
venită în 4>l0le trecute din Sf. Andreiu, 
comitatulă Pestei, o familiă întregă 
mușcată de ună câne turbată, adecă: 
tata, mama trei copii și o bunică bă
trână. Paciențl suntă din diferite părți 
ale țărei și de diferite naționalități. Suntă 
și Români dela Timișora, dela Hălmagiu, 
dela Aradă, Brașovă și din alte părți.

Dela Brașovă se află o copilă a pa- 
rochului V. Sfetea mușcată de ună câne | 
turbată cu numele Caesar ală primarului 
cetății. Aci au fostă curați în luna tre
cută și cei 14 Români dela Hațegă 
mușcațl toți de ună câne turbată. Mulțl 
dintre paciențl suntă mușcațl și sgăriațl 
de pisici turbate.

Cura se urmeză aici cu o acurateță 
deosebită. Institutulă stă sub conducerea 
Doctorului Hogyes Andrâs, profesoră de 
universitate. Ca asistenți funcționeză Dr. 
Lote, Dr. Reich și doctorandulă Leb, 
care a fostă multă timpă și la institu
tulă pasteuriană din București.

Institutulă este înființată numai din 
anulă acesta și nu-șl are looalulă său 
propriu, ci se află într’o secțiune a spi
talului dela Clinică. Pațienții nu suntă 
internați aicea. Cei mai mulțl au locu
ințe private; eră cei de totă săraci se 
internâză în spitalulă celă nou comunală 
ală Pestei,, care se află într’o depărtare 
destulă de mare dela Clinică. Ranele 
celoră mușcațl £nu se legă în acestă 
institută, căci aci se efeptuesoe numai 

oculația. Cei ce se află internați în spi
talulă comunală se legă parte la Clinică, 
parte la alte spitale, respective la alțl 
medici.

Cura este gratuită, pațienții nu plă- 
tescă nimică pentru cură; ei au să se 
îngrijescă numai pentru locuință, mâncare 
și alte lucruri de lipsă.

De dorită ar fi, ca institutulă să’șl 
aibă looalulă său propriu, unde să fiă in
ternați și pațienții și să fiă provăduți cu 
cele necesare; căci este greutate pen
tru pațiențl a căuta și a susține cu 
bani scumpi locuințe private; și pentru 
cei internați în spitalulă comunală încă 
este greutate a percurge de două-orl pe 
4i acestă mare distanță dela institută 
pănă la spitală, cu deosebire vâra, în 
căldura cea mare și iârna în frigulă 
celă mare. Totodată ară fi bine, dâcă 
șl’ar lua disposiții, ca ranele pațien- 
țiloră să fiă legate totă în acestă insti
tută, ca astfelă ei să nu fiă siliți a 
merge la alte spitale, respective la alțl 
medici pentru legarea raneloră.

Incheiu cu observarea ce o făcu în- 
tr’una din 4^6 ună pațientă: Celoră 
mari și puternici, cari cu scopă și fără 
scopă jertfescă omenimea cu 4ecilQ și 
sutele de mii, li-se ridică monumente 
grandiose; dâr âre doctorului Pasteur, 
oare cu invențiunea sa ingeniâsă a scă
pată și scapă din chinuri și dela morte 
4ecl și sute de mii de omeni, ce monu- 
mentă i-se va ridica ?

Pesta, 5 (17) Augustă 1830. S. 

Corespondența „Gaz.“ Trans.“
Comitatulu Haniaddrii, Augustă 1890•

Domnule Redactoră! Cu 
mândriă sufletâscă vină a Vă relata de- 
cursulă adunării generale a despărță
mântului VI ală „Asociațiunei Transil
vane pentru literatura română și cultura 
poporului română“, din ăstă ană.

Pe 4iua de 10 Augustă st. n. con
vocase comitetulă centrală a susaminti- 
tului Despărțemântă, adunarea sa gene
rală în comuna Hondolă.

Și eu, ca unulă dintre aceia, cari 
mă intereseză de progresulă poporului 
română, mă asociaiu cu o grupă a ospeți- 
loră, cari plecaseră de cu diminâță din 
Deva a asista la acâstă multă promiță- 
târe adunare.

Cele petrecute și observate mi-au 
umplută inima de bucuriă. Ună șiră de 
trăsuri cu elita societății române din 
împrejurimea comunei Hondolă varia 
drumulă în spre țîntă, când la ună locă 
marcantă, la o stâncă, numită „Bolovană“ 
meta hotarului hondoleană, trăsurile se 
opriră. Dintr’o depărtare neînsemnată 
audirămă odată ună murmură ameste
cată cu acârdele unei musice de lăutari, 
care cânta ună marșă poporală din aceste 
ținuturi.

La puțină așteptare, debuta de-odată 
în ordine exemplară și în colâne dese o 
mulțime de săteni îmbrăcațl sărbătoresce, 
în fruntea loră cu vredniculă și multă 

I respectatulă protopresbiteră Basiliu Pi- 
poșă, Petru A. Mihuță, parochulă din 
Hondolă, Petru Irimie, proprietară mare 
și ună numără considerabilă de inteli
gență din Hondolă și satele învecinate, 
mai alesă preoți, proprietari și comer- 
cianți mai distinși.

Ajunși la imediata apropiere, în- 
tâmpinatorii se opriră, musica la sem
nală înceta, și acum păși înaintea direc
torului Despărțământului VI, conducă- 
torulă hondoleniloră veteranulă protopop, 
Basiliu Pipoșă, și cu voce sonoră în 
termini aleși și călduroșl bineventâ pe 
âspeții sosiți între urări sgomotâse de 
„să trăiâscă“.

După încetarea urăriloră, directorulă 
Despărț. Ioană Papiu, emoționată, mul- 
țămi pentru întâmpinarea frumosă și ade
vărată frățâscă. Apoi se făcură presen- 
tările obicinuite reciproce între cei încă 
necunoscuțl.

Dela „Bolovană“ apoi merserămă 
ou toții pedeștri între cântece însufle- 
țitore pănă în comună, unde fuseserămă
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încuartirațl făcându-ni-se cunoscuta, că 
sfânta liturgiă numai decâtă se va în
cepe, la care a asista sun ternii poftiți.

Punctă la 10 ore se începu liturgiă.
Biserica cea frumâsă, spațiosă, nu 

era destulă de mare spre a cuprinde în 
sine pe cei presentațl. Omă la omă era 
îndesuită, și o mulțime aștepta afară 
neavândă locă să mai intre.

Sfânta liturgiă o celebra bravulă 
parochă locală Petru A. Mihuță și har- 
niculă preotă ală Certesului de susă, 
Petru Gaboră, vestitulă stupară, cu o 
pompă neobicinuită la țâră. împodo
birea iconostasului, sfeșnicele frumâse 
și cu multă măiestriă cioplite, der mai 
cu deosebire ornamentele lucsuâse de 
liturgiă ne-au pusă în uimire. Așa se 
vede, că bravii hondoleni țină multă la 
frumseța casei Domnului, ceea ce le ser- 
vesce spre laudă, er altoră comune ca 
esemplu de imitare.

După finirea serviciului divină, di- 
rectorulă și comitetulă Despărțămân
tului, în numără completă, cu escep- 
țiunea a 2 inși reținuți din motive sou- 
sabile, precum aflasemă, au fostă invitați 
a ocupa locă la mesele aduse.

Directorulă Despărțământului VI, 
lână Papiu, după bineventarea și salu
tarea celoră întruniți, desfășura în ter
mini populari însemnătatea „Asociațiunei 
Transilvane*  și a despărțăminteloră ei, 
apoi indicândă și celelalte urmări și 
consecințe împreunate cu astfelă de 
asociărl, presentâ spre primire ună pro
gramă, care fu acceptată dreptă basă a 
desbateriloră ședinței deschise.

Astfeliu, conformă punctului alu 
2-lea din acestă programă, actuariulă 
comitetului de cercă, Dr. Alesandru 
Hossu Longin ceti ună raportă detailată 
despre activitatea comitetului dela adu
narea generală ultimă, ținută la 18 Au
gustă 1889 în opidulă Huniădâră.

Din acestă raportă ml-am notată 
cu plăcere, că comitetulă acestui des- 
părțământă a ținută mai multe ședințe 
meritorie; că a fostă la culmea misiunei 
sale în afacerile Despărțământului, că 
s’a îngrijită, ca Despărțământulă acesta 
să aibă 2 fonduri disponibile întru ajun
gerea și mijlocirea scopuriloră Despăr
țăminteloră ; că a propusă și astă-dată 
din aceste fonduri spre primire de cătră 
adunarea generală, distribuirea a 60 fi. 
pentru ajutorarea meseriașiloră și pre- 
miărl, că Franciscă Hossu Longină a 
făcută ună dară de 2 galbeni imperiali 
celui mai bravă învățătoră de pe teri- 
toriulă acestui Despărțământă, care s’a 
distribuită altcum la 2 inși, și anume : 
bravului învățătoră din Vețelă Augustină 
Degană, premiatului esposiției economice 
din Viena pentru stupărită, și zelosului 
învățătoră-parochă Georgie Ghila din 
Chîrșiță.

Domnulă Franciscă Hossu Longină 
a mai oferită și pe anulă viitoră ună 
dară de 2 galbeni pentru acelă învăță
toră de pe teritoriulă acestui Despărță
mântă, despre care se va adeveri, că 
are cea mai frumâsă șcâlă de pomărită.

Totă din raportulă comitetului s’a 
constatată, că membrii ordinari ai Aso- 
oiațiunei și ai Despărțământului din 
în se înmulțescă, și alte date fru- 
mose. Atâtă acestă raportă, câtă și ra- 
țiociniulă actuariului au fostă primite cu 
aprobare.

Adunarea viitâre s’a decisă, la in
vitarea espresă prin trimișii locuitoriloră 
din comuna Săcărâmbă, să fiă în acestă 
comună. Semnă invederată îmbucurătoră; 
laudă Săcărâmbeniloră pentru emula- 
țiunea dovedită.

Cu ocasiunea acestei adunări ob- 
veni și trebuința abdicerii directorului, 
pe care serviții mai înalte îlă reclamă 
ît-șl muta locuința din Deva la Sibiiu. 
OvațiunI frumâse și binemeritate i-se 
prestară pentru zelulă, căldura și viulă 
interesă dovedită pentru acestă Despăr- 
lămentă în decursă de 15 ani acestui 
bravă și de modelă anteluptătoră ro
mână din acestă comitată.

In loculă directorului lână Papiu, 

adunarea generală, între entusiasmate 
aclamărl și frenetice aplause, alese 
de ală său nou directoră pe multă 
respectatulă și acreditatulă său bărbată 
lonă Simionașă, asesoră la sedria orfa- 
nală comitatensă.

In loculă nou alesului directoră, ca 
membru în comitetă fu aclamată d-lă 
Alesandru Moldovană, proprietar în Deva.

La y2 2 ore p. m. se fini adunarea 
generală a acestui Despărțământă. O 
parte din publiculă presentă se în
truni la ospătăria d-lui Franciscă Se- 
gesvâry la ună banchetă, care ne-a mul- 
țămită pe deplină atâtă în privința 
serviciului, câtă și a mâncăriloră. O 
altă parte a âspețiloră întruniți fu con
dusă la masa ospitală a fruntașiloră 
hondoleni. La banchetă au asistată 34 
de persone, la care de sine se înțe- 
ege, s’au ținută mai multe toaste ros
tite cu multă spirită, și cu deosebire întru 
sănătatea membriloră comitetului centrală 
directoriloră acestui Despărțământă, sec- 
sului frumosă bine representată, atâtă 
la ședința adunării generale, câtă și la 
banchetă, întru prosperarea culturei și 
literaturei române etc.

După ridicarea mesei, o parte din 
publică a făcută escursiunl mai mici, 
și a cercetată lucrurile de mai mare în
semnătate locale, între altele școla întru 
adevără frumâsă și modernă din acestă 
comună; alții se reînprospătară pentru 
balulă arangiată în favorulă fonduriloră 
despărțământului și a școlei.

Sera la 8 6re luâ începutulă balului 
forte bine cercetată, care a durată pănă 
în 4orl de diuă, începându-se jocurile 
cu „Hora*;  cadrilurile le jucau peste 40 
de păreehl.

Intre dâmnele, cari nu pregetară a 
veni din depărtări considerabile la acestă 
festivitate, am observată între altele pe: 
ilustra Domnă văd. lână Pipoșă comi- 
tesa Zarandului cu fiicele și o nepâtă a 
Domniei sale, Elena Hossu Longin, Dom- 
nele Maria Păcurară protopopesa Iliei, 
Demiană din Balsa, Iancu din Secarâmbă, 
Curiacă, G-aboră, Vladă, și Bordană, și 
altele; — dintre Domnișore: Letiția 
Papiu, surorile Iancu, Măriți Demiană, 
Cornelia Munteană, Curiacă și altele.

Membri ordinari ai Asociațiunei 
s’au înscrisă în numără considerabilă, 
între cari am să accentueză persona 
d-lui Petru Irimie, proprietară în Hon- 
dolă, ca membru pe viâță, carele unde 
numai i-s’a dată ocasiune nici când n’a 
pregetată a aduce jertfe materiale con
siderabile pentru biserica și șcâla ro
mână.

Vă relatai, multă stimate domnule 
Redactoră, decursulă adunării generale 
a Despărțământului VI, și cele petre
cute cu acestă ocasiune. Valorarea re- 
sultateloră o lasă în aprețiarea flăcărui 
cetitoriu, aceea însă nu potă să nu ac
centueză, că noi âspeții ne-amă depăr
tată cu mulțămire despre cele obținute 
și întâmpinate. Deie Dumnedeu fiește- 
cărei comune locuite de Români, frun. 
tașl ca ai Hondolului, cărora li-s’a adusă 
în mai multe rânduri din partea âspe- 
țiloră mulțămite și laude binemeritate 
pentru zelulă și ostenelele prestate cu 
ocasiunea acestei adunări.

Trăiescă bravii Hondoleni!
Căletoruld,

festivitățiloru adunărei generale a „Associa- 
țiunei transilvane pentru literatura și 
cultura poporului română* , ce se va 

ține la Reghină in 27 Augustă 
și cțilele următore.

1. In 26 primirea comitetului, 
er sera convenire la otel ulii „Ca- 
lulil albu.“

2. In 27 servițiu divinii în bi
serica gr- cat. din loctt, după ser
vițiu parastas ii pentru fostulu pre
ședinte alii Associațiunei Baronii 
Ladislau Popii, — apoi ședința 
primă totu în biserica gr. cat., er 
după ședință la 2 6re d. m. ban

cheta în sala otelului orășenescti. 
Sera concerta totu în sala otelului 
orășenescu.

3. In 28 ședința a Il-a, er seva 
baiu în otelulu orășenescu.

4. In 29 ședința a IlI-a; even
tualii escursiunî.

Reghină, Augustă 1890.
Comitetulu arangiatorii.

-A.’visiă..
Cursulă șeolastică la șcâla de /eie a 

Reuniunei femeiloru române selăgene se în
cepe la 2 Septemvre st. n. a. c., er în
scrierile se facă la subscrisulă în 1 Sep
temvre st. n.

La înscriere pentru fiă-care elevă 
suntă a se plăti 3 fi. didactru și 50 cr. 
competință pentru biblioteca șcâlei.

Subscrisulă se angagiază, că la ce
rerea părințiloră interesați să se îngri- 
jască de încuartirarea eleveloră la fa
milii oneste pe lângă plată moderată.

Și ml eu, 19 Augustă 1890.
Andreiu Cosina, 

secret. Reuniunei fem.
române selăg.

Avisii în cansa desnWirei regalieloril.
Sângcorgiulit de Câmpia în 28 Iuliu 1890.

In tâtă Transilvania, precum și în 
Ungaria, acum decurgă pertractările pen
tru despăgubirea regalieloru; la pertrac
tări foștii regaliștl, atâtă proprietarii cei 
mari, câtă și nobilii cei mai mici, seu 
în persână, seu prin advocațl se re- 
presenteză spre a-șl validita drepturile 
loră.

E vorba de a se afla cheia, respec
tive proporția împărțirei sumei de des
păgubire, căci miuisteriulă de finanțe 
din Budapesta pentru fiă-care comună 
definitivă a statorită suma întregă a des
păgubire!, deră statorirea dreptului in
dividuală între regaliștl a^lăsat’o în sar
cina tribunaleloră respective, cari pe 
basa Instrucțiunei ministeriale de finanțe 
din 1889 Nr. 45,896, fixeză pertractările 
spre a se stator! cheia împărțirei sumei 
de regală.

Am avută ocasiune a lua parte la 
aceste pertractări, și am văcjută luândă 
parte la ele și foști colonl, cari atâtă pe 
calea păcii, câtă și pe calea judecăto- 
rescă au dobândită a 4-a parte în unele, 
eră a 8-a parte mai în tote comunele, 
bine însâmnândă, că în a 4-a parte pe 
jumătate voră ave parte și foștii rega
liștl, pe când în a 8-a parte, aceștia nu 
au nimica, prin urmare a 8-a parte esclusiv 
rămâne în folosul foștilor colonl, cu care 
despăgubire foștii colonl, fiindă sume 
considerabile, potă face ce-oră vre, le 
potă folosi spre a-și ridica biserici de 
petră în loculă celoră mai multe acum 
de lemnă etc.

E timpulă supremă a trage aten
țiunea foștiloră jobagl, ca să se folo- 
sescă de acestă dreptă, căci și după 
pertractările dela tribunală au dreptă 
încă 30 fiile a-șl pretinde competințele 
loră de despăgubire.

Amintiri din teatru.
D-lă. N. Bogdană, unuia din cei 

mai de frunte artiști dramatici 
din Iași, publică în diarulu „Era 
nouă“ o sumă de amintiri din 
vieța de teatru, din care ,,Româ- 
nia“ reproduce aceste doue inte
resante amintiri:

Banulă C... și „Rusaliile* . O trupă 
representa, în Romană între altele, și 
piesa „Rusaliile*  de Alecsandri. La acea 
representațiă, familia banului C.... (ună 
giubeliu de prin vremurile bune, și care 
nu mai văduse nicl-odată teatrulă) stărui 
pe lângă elă să vie și să privâscă cum 
se schimosescă „aftorii*,  și ce pataranii 
mai îndrugă. Cu multă greutate s’a în
voită boierulă să mergă la așa locă, pre- 
testândă, că i-a văcjută panarame și mena- 
gerii grozave la iarmaroculă dela Suceva, 
și că-i de prisosă să mai cașce gura 
și pe la cele ce se pripășescă prin Ro

mană. Intrată în loja, ce nepoțeii d-sale*  
i-o închinase, banulă se vădu de-odată 
în mijloculă a o mulțime de cunoscințe în
șirate prin diferite „cotloane*  ale salei.-

— «Hei! hei! ce mai faci cână Mar-- 
ghiâlă?*  începu a se adresa elă cuglasă 
tare la o lojă din față.

— „Da d-ta, cone Sănducule ? 
er unde țl-ai lăsată băbușca și plozii?

— „Da d-ta, d-le primară, ai venită 
să vedl menageria, și pe mine n’ai ve
nită să mă vedl de atâta vreme,’mânca- 
te-ar moliile !...“

înțelegeți, că biata sa familiă era 
consternată, cătândă să-lu oprescă de a 
mai saluta pe cunoscuțl, mai alesă cu 
vorbe așa de dulci... Cu marece, dupăce 
înșira epitete pe la tote cunoscințele sale,, 
banulă îșl mai odihni glăsușorulă., Vă 
închipuiți decă actorii și spectatorii și-au 
petrecută cumva, seu nu pe socotela nai
vului bană, lucru de căpeteniă fu însă, 
când spectacululă se deschise, și piesa 
„Rusaliile*  începu să se jâce.

— „Măi, că frumâsă mitocancă!’ 
Hehei! unde am eu vr’o una așa, pe la 
moșiă, pe la mine!*...

Și alte de asemenea reflecsiunl nu 
mai conteniau. Când însă pleca, sub-pre- 
fectulă anunță, că se va da fiă-cărui lo- 
cuitoră câte patru fălci de pămâută din 
moșiile statului și ale „boeriloră mai 
omenoșl*,  furia banului 0... isbucni, și 
ridicându-se din lojă, aprâpe să sară în 
capulă spectatoriloră, începu a gesticula 
și cuvânta:

— „Atunci s’ajungeți voi, gulerațl 
nerușinați ce sunteți, când oiu da eu 
ună palmacă de pământă măcară tăl- 
hariloră de țărani., de v’ar lua Scara- 
oschi pe voi pe guvernulă vostru celă 
cu libertate, totă n’oiu să vă dau nici, 
o fărâmiță*...

A trebuită ca forțele musculare ale 
fiiloră și nepoțiloră banului să se puie 
în mișcare pentru ca să scâtă pe înfu- 
riatulă din lojă și cu mare greutate să’lă. 
ducă acasă.

Trage clopoțelulă. Răposatulă artistă 
Alexandru Gheorghiu era unulă din cei. 
mai de frunte actori ai României; avea 
ună păcată: nu’șl dădea năcazulă de a- 
învăța pe de rostă rolulă său și de multe- 
orl i-se întâmplau farse poznașe. Intr’o- 
seră, rămânândă singură în scenă, după 
ună monologu importantă, elă trebuia 
să tragă ună clopoțelă, pentru ca ună 
servitoră să între. Der elă nici ideă 
n’avea de acestă manevră. Suflerulă după- 
ce șopti cuvintele: „O, Dâmne ! Dâmne! 
vino-mi în ajutoră!*  — dise și indica- 
țiunea din piesă: trage clopoțelulă! 
G-heorghiu repeta tâtă frasa suflerului:

— „O! Dâmne! Dâmne! vino-mi 
în ajutoră și trage clopoțelulă!*

Publiculă nu era atâtă de simplu, 
ca să nu înțelegă pozna, și se puse pe 
ună rîsă, care nu conteni multă vreme.- 
Acesta însă nu l’a făcută pe Gheorghiu- 
să studieze mai bine rolurile sale.

ZSTecrolog'vi-
Subscrișii cu inima adâncă întris

tată anunță, cumcă prea iubitulă și neui- 
tatulă loră: fiu, soță, părinte, ginere., 
și frate: nepotă, unchiu, cumnată și con- 
sângeană Emiliu Vlasa, ofioială la jude
cătoria r. cer. din Blașiu, după ună morbă 
greu și îndelungată, provădută fiindă cu 
s. sacraminte ale muribundiloră, în 20' 
Augustă n. c. la 12 âre din di în ală 44- 
ană alu vieții și ală 13-lea ană ală fe
ricitei sale căsătorii șl-a dat.ă nobilulă 
său sufletă în manile Creatorului.

Rămășițele pământescl se voră așe4a- 
spre răpausulă eternă în cimiterulă co
mună gr. cat. din locă Vineri în 22 1. c. 
la 4 âre p. m.

Fiă-i țărîna ușâră și memoria ne
uitată !

Blașiu, în 20 Aug. 1890;
Eliă Vlasa, canonică, cu soția sa 

Ana n. Poruță, ca părinți; Maria Vlasa*  
n. Rusană, ca soțiă; Emiliu și Măriâra, 
ea fii; Nicolau Rusană, propr. cu soția 
sa Edifta n. Frățilă, ca socrii; Laura 
Vlasa văd. Boieră; Eleonora Vlasa m. 
Solomonă, ca surori; VasiliuPbruță, prot.,. 
Ioană Poruță, propr., Iulia Popă n. Po
ruță cu soțulă său Ioană prot. și fiii 
loră; Iosifă Marincașiu, preoții, ca unchi- 
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și mătușe. Nicolau SolomonO, prot.; IdnG 
Rusan, propr. Vasiliu Moga propriet., Va- 
siliu Popă, propr., Emilia Rusauă m. 
Precupti ou soțulă sâu Alesandru, preotă, 
Maria Aranyasi n. Frățilă cu soțulă său 
Ludovică, ca cumnațl și cumnate ; 
Elena BoierQ m. Rosier, cu soțula său 
CarolO, ingineră ; Ioana Boieră, preotfi 
.cu soția sa Lucreția; Aurelia Boieră m. 
Cormoșă ou soțulă său Emiliu propriet.; 
Virgiliu Boieră stud. abs.; Eugeniu drd. în 
med. Emiliu,ElenașiMariaSolomon ca nep. 
șinepdte. Ana Popn. Vlasa, oufiisăi, Maria 
Moga n. Vlasa, cu fii săi; Michailă Vlasa, 
preotă cu familia, Iuliana Poruțiu văd. 
Szilâgy, Anica Poruță m. Filipa, cu so
țula său Gleorgiu advocată, Ioană Po- 
ruțiu, secret, la cons. rom. Anița Po- 
ruță m. Petrană, cu soțulă său Floriană, 
preotă; Alesandru și Simionu Marincașiu, 
preotă, cu familiele loră, ca veri și ve- 
rișâre.

TELEGR AăfELE „G AZ. TRANS, „ 
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

Ischl, 23 Auguatu. Ministruld. 
■de esterne Kalnoky a fostu din 
nou primită de două ori de cătră 
Maiestatea Sa în audiență.

Petersburg, 23 Augustă. Marile 
manevre s’a terminată. Imperatulă 
germană ia acjl parte la prâncjulă 
de gală în Peterhof, er de seră 
plecă.

Belgradii, 23 Augustă. Se anunță 
din diferite părți ale țerii nume
rose acte noue de violență ale ra- 
dicaliloră contra progresiștiloră, 
între care și ucideri.

Aachen, 23 Augustă. Coperișulă 
halei de mașini a nouei școle de 
țesută s’a derîmată. E ună mortă 
șî optă răniți.

Mons, 23 Augustă. Greva se 
măresce. Numerulă greviștiloră e 
pănă acum de 12,000.

Londra, 23 Augustă. Fabrica de 
prafă a guvernului din Walthame- 
ross a fostă aruncată în aeră. Suntă 
trei rnorți și mulți răniți. Causa 
e necunoscută pănă acum.

Necesitatea și importanța coinasărei. 
^Memoriu presentatu Despărțământului II alu „Asocia- 
'țiunei transilvane14, la adunarea ținuta în Zerneștî la 

J6 (27) Iulie 1890, de Dr. G. M.

(Urmare.)

Pentru ca țâranulft nostru s6 p6tă 
scăpa de cămătarii străini, sereceremai 
înteiu de tote, ca de cătră ai săi, mai 
ou semă însă de cătră institutele de cul
tură ale sale să nu fiă esploatatu. Du
rere însă, că se ivescă și cașuri de 
acelea, în cari se întâmplă contrariul^. 
Pentru a vă dovedi acesta, să-mi dațl 
voiă să vă arăta ună mică esemplu, care 
însă nu este isolată.

In anulă 1868 tămna se întâmplă o 
mare nenorocire îd comuna Șercaia. Ună 
incediu teribilă isbucnesce după recolta 
porumbului și preface cea mai mare 
parte în cenușă. Acum bieții omeni, 
când era să îutre în ernă fără bucate, 
fără uutrețu si fără clădiri economice, 
unii pentru ca să-și cumpere bucate și 
nutrețuri, alții ca să-și facă uuele clădiri 

,și adăposturi pentru iernă, iau bani cu 
oamete mari de unde găsescu; — între 
alții ia si tatălă meu dela biserică 30 fi. 
cu 8 la sută și dobândă de dobândă. Ei 
bine, mai în fiă-care ană a plătită când 
5, când 10, când 30, când 40 fi. eto., 
în totală a plătită la vr’o 180 fi. și tot.ă 
mai este și adl datoră la vr’o 40—50 fi., 
dela cei 30 fi., ce-i contractase! Și în 
condițiunile aceste suntă mai mulți și 
nu numai în Șercaia, ci și în alte co
mune.

Ințelegă, ca comunele și institutele 
de binefacere să-și depună spre fructifi- 

. oare și să dee cu dobândă capitalurile 
loră, der ca acele institute de cultură și 
binefacere să esploateze fără de milă pe 
poporă, luându-i pe lângă asigurarea de 
ipotecă și 10 la sută capitalisabile cu 
interese de interese totă după 6 luni de 
cjile, — aceea nu o înțelegă.

Rogă pe Rvds.. d-nă Vicară și pe 
prea on. d-nl protopopi, să mă scuse, 
decă li-am atrasă atențiune asupra casu- 

riloră acestora, discutându-le aci noi 
între noi cu scopă de a-le pune ună 
capătă și a-le îndrepta, căci la din contră 
forte ușoră s’ar pute întâmpla, ca să aibă 
consecințe multă mai grave.

Acum, decă luămă, că în acestă 
casă acești omeni nu s’ar fi împrumută 
nici dela particulari și nici din lada bi- 
sericei, ci dela vr’o bancă publică seu 
dela o societate de credită, unde ca
pătă cu 7—8°/0 dobândăși 1—2°/0 amor- 
tismentă pe 20 ani și nedenunțabilă, 
atunol avea să plătesoă 2—3 fi. dobândă 
și 1 fi. amortismentă, pe cari trebuia 
să’i plătâsoă regulată în fiă-care ană și-i 
plătia fără să se hasardeze și nici să se 
cunoscă, și adl întregă capitalulă era 
stînsă de vre-o 2—3 ani de c^0- Așa 
însă în schimbă au plătită pentru 30 
florini vre-o 180—200 fl., ca acjl, după 
22 ani, totă să mai fiă datoră la 40—50 
fl. capitală, pe cari biserica în fiă-care 
momentă îi pote denunța și cere vân- 
4area asupra ipotecei, pe care însă banca 
nu o putea tace, dâcă’i plătia dobânda 
și amortismentulă regulată.

Cașuri de aceste suntă sute și mii, 
atâtă în cașuri normale câtă și în ca
șuri estraordinare la, incendiu inundații 
etc. Este deci forte rău, că țăranulă 
nostru profită puțină și nu se scie folosi 
de institutele de credită și decă se folo- 
sesce, elă face uitare de ele, cuge- 
tândă, că și băncile n’o să’șl aducă a- 
minte de datoria lui, și așteptă, ca băn
cile să’lă avertiseze în fiă-care di, ca 
creditorulă jidană seu țigană, care în 
fiă-care di ’i vine la ușă ca să-i ceră o 
pâne seu vr’o pițulă, ori alte servicii, 
ceea ce banca bine înțelesă nu o pote 
face, avându’șl statutele și normele ei, 
dela cari nu se pote abate, căci atunci 
nimeni n’ar mai sci, unde înceteză legea 
și unde începe hatîrulă, și când banca 
îlă avertiseză și’i deschide ochii, este în 
genere pre târcliu.

Decă țăranulă, care are 8—10 ju- 
găre moșiă și 6—8 capete de vite, ar 
ave ună credită de 100 fl. deschisă la 
o bancă, unde să-și depună spre fructi
ficare venitulă netă ală lui, banii luațî 
din vândarea de bucate, fructe, din vite, 
din prisosințele de prestarea de muncă 
cu carulă, mânile, etc., nu numai că elă 
și-ar pute mări de 5—6 ori producțiunea, 
afacerile și venitele, avândă tot-deuna 
bani fără dobândă la timpulă cuvenită 
— primăvera când trebue să cumpere 
sămânțe și începe lucrulă câmpului, apoi 
vâra la fână și secere, der elă și-ar pute 
folosi acea sută primindă după ea do
bândă, deși nu mare, der totuși frumu
șică pe 8—10 luni, pe când adl pentru- 
ca să aibă bani totă-deuna la timpulă 
cuvenită, trebue să-i ție ascunși în ladă, 
fără a-i produce nimică. Institutele nostre 
de credită ară obține în acestă casă 
sume însemnate și ară face daraverl de 
milione de florini pe fiă-care ană.

Că nu se întâmplă acesta, de vină 
suntă de o parte băncile însă-și, cari au 
ună mecanismă prea complicată și gre- 
oiu, te omoră cu formalitățile și cu plo- 
conele și cinstile personalului dinjurulă 
loră, căci deși banca împrumută cu do
bânda legală de 8°/0, totuși pănă să vii 
la parale cu formalitățile, cinstile etc. 
mai spesezl 2, 3—6% ȘÎ multă, încâtă 
oreditulă dela bancă te costă forte scumpă. 
Se pote, ca pentru unii din domnii aflători 
în jurul, nu în fruntea băncii raporturile 
acestea să fiă forte bune și folositore, der 
atâtă pentru publică, câtă și pentru bancă 
însăși ele suntă păgubitore, — deci acei 
pseudo-agențl și mijlocitori falși trebu- 
escă înlăturați și procedura câtă se pote 
trebue simplificată.

O altă vină, cu care se pote acusa 
„Albina“ și tote băncile și societățile 
nostre de credită este, că ele au negli- 
giată de a publica și plăti din esce- 
dențele loră Instrucțiuni populare și tra
tate uș6re, în care să învețe pe poporă 
despre însemnătatea instituțiuniloră de 
credită și folosele loră în felă și felă de 
cașuri și raporturi, ci tote au credută, 
că au satisfăcută pe deplină chiămării 

și scopului loră, publicându-șl statutele 
și apelulă la subscrierea acțiuniloră.

Nu mai puțină vină pârtă și inteli
gența nostră dela sate și orașe, oăcl în 
locă de-a învăța și instrui pe popor despre 
însămnătatea și folosele institutelor decre- 
dită, ea l’a speculată cu ele, corumpen- 
du-lă și învățându-lă totă feliulă de abu- 
surl și tertipuri de a încungiura și evita 
legea.

Să fimă drepți, domnii mei, ore dela 
cine a învățată țăranulă, care-țl cere ca 
să-i faci aote false, să transcrii și inta
bulezi averea pe numele femeii seu co- 
piiloră minori, ori persone streine cu 
scopă de-ală scăpa de datorii și obliga
țiunile sale, să-i faci întabulărl false, să-i 
faci obligațiune despre ună împrumută 
seu ipotecă de 100 fl., când elă nu dă 
din mână decâtă 40 fl. etc.? Să reounos- 
cemă, domniloră, și dâcâ vomă roși 
mulți dintre noi, că noi în locă de a 
cultiva încrederea și moralitatea în po
poră am subminat’o și corupt’o, ca și 
când noi n’amă ave lipsă de încrederea 
și de onestitatea lui în fiă-care locă și 
în fiă-care momentă, căci dâcă vomă re- 
cunosce acesta, totuși amă câștigată mult. 
In locă de a pune cu mică și mare 
umere la umere și a garanta și sprijini 
pe poporă, oferindu-i cu propriile nostre 
mijloce credită și ajutoră, cum suntă 
bunioră creditele mutuale de Racffeisen, 
noi pe unde l’amă potută l’amă sedusă și 
pișcată, învățându-lă tote tertipurile de a 
încungiura legea și moralitatea.

Că ou tote aceste, poporulă, silită 
de împrejurări, a începută și elă să se 
deștepte și facă singură educațiunea în 
cele economice, pe lângă progresele rea- 
lisate în cultivarea pământului specifi
cate mai susă, ca o nouă dovadă voiu 
cita casulă înființării bănciloră nostre 
de credită și economii, cari în timpă de 
6—8 ani de dile au răsărită ca ciuper
cile din pământă după o ploia caldă, și 
tâte facă afaceri enorme. Astfelă când 
banca d-vostră „Furnica“ cu ună capi
tală socială de 60,000 fl. pote face ope
rațiuni pe ană de y2 milionu, aceea e o 
viuă dovedă, că poporulă s’a deșteptată 
4in vechea-i rutină și pe di ce merge 
elă se lumineză mai multă, și că în co- 
mitatulă nostru este locă și necesitate 
de alte 2—3 bănci analoge, pentru a 
pute procura capitalele necesare agri
culturii și pentru a pute stârpi es- 
ploatațiunea țăranului și ușura de la 
sate.

In fine o altă cangrenă, care rode 
și consumă multă din măduva și bene
ficiile poporului nostru, suntă procesele 
și mania de a procesul pentru lucruri 
de nimică , seu derisorii , căci fără 
să scie, de-odată se vede țăranulă în
curcată în procese, cari la procedura 
greoie de adl, se trăgăneză 5—6 ani și 
consumă în urmă sute de florini, seu 
atrage ruina completă a lui.

Aici erășl vă rogu să’ml dețl voiă 
să vă citeză ună casă concretă întâm
plată în Șercaia din incidentulă coma
sării. La distribuirea competinței de pă
șune, venindă din întâmplare tatălă meu 
lângă pământulă bisericei, se vede trasă 
de cuviosulă părinte intr’ună procesă 
pentru încălcare de pământă, care s’a 
pertractată deja de 3 ori la judecătoria 
de cercă, de 2 ori la tribunală, (la ta
blă) și la curtea de casațiă, unde are să 
vină din nou.

Cuviosulă părinte, — care pe tim
pulă comasării, când era în jocă totă 
averea și viitorulă bisericei și ală școlei, 
dânsulu se esercita în nobila artă a pes- 
căritului, în vreme ce alții’i stabiliau 
unde se capete biserica porțiunea cano
nică, făcândă dotațiunl pentru biserică 
și scâlă de peste 50 jugăre — găsesce 
de-odată, că biserica ar fi frustrată și 
păgubită, deși inginerii, măsurătorea re- 
pețită făcută la fața locului și cartea 
funduară dovediau contrarulă, și pentru 
ună pământă, care atunci representa o 
valbre reală de 10--15 fl., începe ună 
procesă, care dureză de 10 ani și a 
consumată deja la 150 fl. și va con
suma încă alte 2—3 sute pănă la fine.

Este modă și felă de a-țl face ună 
renume fiă chiar și în modulă lui Eros- 
trat.

Cu aceste mijloce 6re îți ridici vacja 
și prestigiulă, și moralisezl pe poporă, 
și’i ridici bunăstarea lui morală și mate
rială ?

Nu, domnii mei!
Și ou acesta amă fi ajunsă și ter

minată prima parte a espunerei mele; 
și în a doua mâ voiu încerca să fiu 
câtă de laconică.

(Va urma.)

3 
ti 
fi 
(D r—1

0

Cursulu losurîloru private din 14 Aug.
cump. vinde i

Basilica 7 75 8.-
Credită .... 188.75 189.25
Clary 40 fl. m. c. . 56.— 56.75
Navig. pe Dunăre . 125.50
Insbruck .... 24.50 25.50
Keglevich .... 29.— 33.—
Krakau .... 23.25 23.50
Laibach .... 21.90 22.40
Buda .... 57.25 62. -
Palfîy .... 58.— 57.—
Crucea roșie austr.. 19.70 20.10

dto ung. . 12.80 13.10
dto ital. 14.50 15.—

Rudolf .... 20.— 21.—
Salm .... 61.- 62.—
Salzburg .... 26.75 27.25
St. Genois 62.— 62.50
Stanislau .... 28.— 29.-
Trieitine 4'/,% m. c- —.— 149.—

dto 4°/o 50 —.— 68.50
Waldstein 38.50 39.50
Windischgrătz . —.— 52.—
SerbescI 3% 37.— 37.50

dto de 10 franc! —.— —■_
Banca h. ung. 4% . 110.75 111.25

«Lursisld pieței ifirașovft
din 23 Augustă st. n. 1890.

Bancnote rom£nescl Cump. 8.97 Vend. 9.—
Irgintă românescă - n 8 92 M 8.97
Rhpoleon-d’orl - - - r 9.02 n 9.05
Lire turcescl - - - n 10.35 n 10.40
Imperiali .... M 9.33 n 9.38
Golbinl . M 5.30 fl 5.35
Scris.fonc.„Albina“6u/o n 101.- n —,—

5°/ n n n u /o n 99.50 »»
Rubio rusescl - - • H 134.'/, 135.7J
Mărci germane - - 
Discontulă 6- 8% pe ană.

• »»

la îmî-aa «ie Vwca 
din 22 Augustă ut. n. 1890.

Renta de aură 4°/u............................ 1C0.95
Renta de hârtiă5°/0..............................99.40
Imprumutulă căiloră ferate ungare •

aură - -- --.........................113.70
dto argintă ------ 97.60

Imortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (1-ma emisiune) - - —

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

Amortisarea datoriei căiloră tarate de 
ostă ungare (3-a emisiune) - - 111.—

Bonuri rurale ungare.................... 89 30
Bonuri croato-slavone........................104.25
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă - -.................... —.—
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 136.50 
Coșurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 127.—
Banta de hârtiă austriacă . . . - 88.10
Renta de argintă austriacă . - . - 89.75
Renta de aură austriacă - - 107.95
Losurl din 1860 ... - 138.75
Acțiunile băncei aust.ro-ungar* - 969.—
Acțiunile băncei de credită ungar- - 352.50
Acțiunile băncei de credită austr. - 306.75
Aalbenl împărătesei- - - - 537
Napoleon-d’orI - - - - - 9.01
Mărci 100 împ. germane . . . - 55 57'/.
Londra 10 Livres sterling» - 113.85

Editoră și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Farbîge Seidenstofîe von 60 kr. bis fi. 7.65
p. ZTteter—glatt unb genuiftert (circa 2500 oerfd?. ^arben unb Deffins)— 
verfenbet roben* unb ftu<fn>eife porto* unb gollfrei bas jfabrihDepdt G. Henneberg (K. unb 
It. fjoflief.), Ziiricli. lîîufter uingețenb. Sricfe foffen (0 tr. porto.

In alien Traflken und Galanterie - Gescharten
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Trenulă
Trenulă
Trenulă

Trenulă
Trenulă
Trenulă

Trenulă 
Trenulă 
Trenulă

OOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOO

Câbstig'VX-
Uuă institută de bancă caută ori 
unde persâne pentru venerarea în 
rate a losuriloră permise prin lege. 
CondițiunY forte favorabile.—Ofer
tele se vorii adresa sub inițialele 
B. 1. la A. V. Goldberger es- 
pedițiunea de anunțuri, Budapesta, 

vâczi utcza 9.
407,6—3

IL L E, WE LTAU SSTEttOHu

General-Depot; OTTO KANITZ & 00., WIEN.
332,26—12

Plecarea trenuriloru
I. Dela Brașovu la Pesta

de persone: 10 ore 32 minute sera, 
accelerate: 2 ore 43 minute după amedl. 
omnibus: 4 ore dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci: 

de persone: 5 ore 30 minute dimineța. 
accelerată: 2 ore 33 minute după amedl.

Trenulă
Trenulă
Trenii de mărfuri cu vagone de persone: 12 ore 23 min. după amecjl.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

de persone: 5 ore 20 minute dimineța. 
accelerată: 2 ore 23 minute după ameijl. 
omnibus: 10 ore 31 minute sera.

2. Dela Bucureci la Brașovii:

accelerată: 2 ore 13 minute după amedl. 
de persone : 10 ore 17 minute sera.
de mărfuri cu vagone de persone: 4 ore 20 min. după amedl.

Turnatoria as fem și fam îs mașini a rai schlick,
SOCIETATE PE ACȚII IN BUDAPESTA.

FABRICA ȘI BIROUL ti: BIROULU ÎN ORAȘU ȘI DEPOSITULU :

VI., Kălso văczi-ut 1696/99, VI., Podmaniczky-utcza 14,
Recomandă escelentu construatele, solidu esecutatele 

și cu mai multe din cele mai mari premii distinsele 

Pluguri patent, ale lui SCHLICK cu 2 și 3 brazde, 
Pluguri Rayal patent.,

Pluguri-Kayal, cari se conducă de sine, 
Pluguri originale ale lui Schlick și 
Vidats cu unu fleră (brazdă), unelte 
pentru lucrarea păinentului, grape și 

spărgători de bulgări.

Mașini ie semânatn li rânitori „HALADAS11, patentate ale Ini Sclilick. 
Mașini de semănată în lată, unelte 
pentru plantarea porumbului și a 
sfecleloră pentru pluguri cu mai

multe brazde.
Mai departe s’află: Garnituri de 

treierată cu Vaporă și cu Vertejă 
(Grbpel), mori pentru curățitul cere- 
aleloră (sistemă Baker și Vidats), 
mașini pentru prepararea nutrețului, 
mori pentru sfărîmarea porumbului 
(cucuruză), mori de măcinată și in- 
stalațiunl pentru mori de uleiu.
Mașini originale americane de secerată și legații snopi, mașini 

de cosită erba.
Prețurile cele mai eftine. — Modalități de plată favorabile. 

Prețurl-curente la cerere gratis și franco.
281,21—15 Cu înaltă stimă

Direcția turnătoriei fle ferii și a fabricei de mașini a lui SCHLICK—societate pe acții.

Mersult trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de staid r. u. valabilă din 1 Iunie 1890

Budapesta—Predealft Pr edealft—SBudageesta B.-Pesta-Aradâ-Teiuș Teiuș-Aradu»B.-Pesta ©opșa-mScă—Sibiiu
Trenă 
accele

rată.

Trenă 
acoele- 

rată
Tren de 

per- 
sdne

Tren de 
per- 
sâne

Trenă 
aooola- 
satu

Trenu 
de 

pers.

l'rona 
accele
rată .

Tren de 
per- 
f)6no

Trenă 
acoele- 
rată.

Trenă 
de 

pers.

Trenii 
de 

pers.

Trenă 
accele

rată.

Trenă 
de 

pers.

Trenă 
de 

pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

Oradea-mare

Jfezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia 
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău 
Nădfișel

3.25
9.25

11.29
1.07
2.24
2.32
3.02
3.33

8.—
2.—
4.05
5.46 
Toî
7.11
7.41
8.16

Clușlu
I
I

Apahida
Ghiriș
Cncerdea
Uidra
Vințulii de susii
Aiud

Teinșă

Crăciunelu
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole
Sighișdra
Hașfalău 
Homorodu
Augustinii 
Ap ața 
Feldidra

Brașovâ

Timișii
Predeal®

Bucuresci

I
1

4.26
4.58

9.05
9.35

8.21
8.37
8.42

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

Trenă 
de pers

10.35
11.02 
11 23 
12.42

1.18
1.25
1.33
1.55
2.14
2.24
2.49
3.02
3.33
3.48

1.26
1.47
2.23
2.33
3.15
3.47
9.30

10.50
7.35'

11.07
1.20
3.02
3.09
3.48
4.31
4.54
5.14
5.40
6.22
6.38
6.59
7.11'
7.24
7.39
7.54
8.1]
9.18
9.49
9 56 

10.02 
10.22
10.39 
10.57 
11.20 
11.36 
12.04 
12.23
12.39

1.08
1.50
2.06
3.20
3.56
4.19
4.44
5.20
5.30
6.14
6.45

11 35

6.10
9.28

11.58
1.51
2.06
2.46
3.40
4.03
4.25
4.51
5.32
5.49
6.11

BucurescI
Predeal®
Timiști

BrașovQ

Feldiora 
Ap ața 
Augustinii 
Homorodu 
HașfalSu 
Sigliișdra 
Elisabetopole 
Mediașă

6.28
6.44
7.04
8.30
8.55

10.31
11.19
11.27
11.35
12.02
12.26

1.18
1.54
2.11
2.49
3.23
3.46
4.27
5.39

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă

7.55
1.08
1.37
2.13
2.43
3.12
3.32
3.47
4 20
5.25
5.45
6.12
6.33
6.46
6.48

4.10
4.50
5.50

Viena
Budapesta
Szolnok

I

Teiușu j

Aiudii
Vințulii de susfi 
Uiora
Cncerdea
Ghirișă
Apahida

6.03
7.51
8.36
9.10
9.44

10.31

Clușiu J
1

I
I

7.51
7.53
8.15

845
9.16

10.36
10.48

NădășelU 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia 
Bratca
R6v
Mezo-Telegd
Oradea-mare j

12.01
12.31

11.23
12.08

P. Ladâny 
Szolnok

Budapesta

Viena

1.10
1.36
2.01
2.08
3.31
5.11

“7715
8.40
1.40

4. -1
4.44
5.20
5.47
6.35
8.12
8.47
9.29

10.10
10.32
10.42
11.01
11.37
11.52
12.23

1.23
I. 50
2.20
2.28
2.46
3.33
5. -
5.28
6.05
6.26
6.42
6.58
7.24
7.47
8.27
8.49
9.08
9.28

10.04
10.41
II. 06

1.19
3.31
6.35
6.50
3.—

11.47
12.04
12.32
12.44

1.06
1.30
1.54
2.16
2.23
2.39
3.15
4.32
4.53
5.30
5.48

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
2.25
7.20

1.35
1.59
2.32
2.59
3.13
3.18
3.33
4.03;
4.14
4.36,
5.06
5.24
5.45i
5.51
6.08
6.42
7.52
8.10
8.30
8.5C
9.05
9.19
9.43

10.02
10.41
10.56
11.13
11.32 
12.07
12.41

1.09
3.03
5.10
8.15 

10_40
6.05

Mui-eșu-IiUdoșu-Bistrița Bistrita-Mureșu-E^udeșu
|T. omn.]] ■

4. — | Bistrița
—6.481 Țagă-Budatelecâ

9.59 j Murășă-Ludoșă

Nota: Numerii îucuadrațl cu linii grose însemneză drele de nopte.

Mureșă-Ludoșu 
Țagă-Budatelecă 
Bistrița

Arad ii

G-logovață
Gyorok 
Paulișft 
Radna-Lipova 
Conop
Berzava 
Soborșinu 
Zamu
Gurasad- 
Ilia
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia
Șibotii
Vințulii de joșii 
Alba-Iulia 
Teiușfl________

8.—
2.-
4.20
8.10

^2.20
32.34
^3.05
&3.23
s3.39

10.50
8.15

11.18
3.50
4.10
4.22
4.46
4.58
5.16
5.38
5.53
6.15
6.58
7.22
7.38
7.54
8.14
8.43
9.12
9.34
9.56

10.17
10.44

3.25
9.40
1.02
5.27
5.50
6.02
6.23
6.34
6.52
7.17
7.33
8.20
8.49
9.16
9.32
9.51

10.18
10.44
11.14
11.39
12.05
12.26
12.58

Teiuști 
Alba-Iulia 
Vințulii de joșii 
Șibotă
Orăștia 
Slmeria (Piski) 
Deva
Braniclca 
Ilia
Gurasada 
Zamă 
Soborșinu 
Berzava 
Conopă. 
Radna-Lip 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

AradO

ova

J 
I

Szolnok
Budapesta

Viena

5.49
? 6.06
-6.24
16.53
= 7.06
7.45

11.51
1.55
7.20j 1.40 "B Oi

12.59
1.39
1.56
2.23
2.49
3.37
3.53
4.18
4.43
4.53
5.21
5.56
6.46
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38
9.05
2.25
5 50

4.51
5.27
5.44
6.061
6.28
7.10
7.26
7.45
8.10
8.21
8.48
9.17
9.54

10.09
10.38
10.51
11.031
11.27
11.38
12.10 
4.4^ 

7.4f>|

Copșa-mică
Șeica maro 
Ldmneșă 
Ocna 
Sibiiu

Tr. tic p,

4.05
4.35
5.16
5.47
6.10

T. <le p.

10.47
11.17
11.58
12.29
12.52

Tr. omn

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Sibniu-€’®pșa-m3că

Sibiin 
Ocna 
Ldmneșă
Șeica mare
Copșa-mică

Tr. omn.

7.35
8.02
8.30
9.05
9.34

Tr. do p.

4.34
4.58
5.25
5.55
6.20

Tr. de p.

9.50
10.14
10.40
11.10
11.35

Ctacerdea -Oșoi'lneiu
Begbinulâ săsescu

SimeB’ia (Piski)-P’etB,®sera0 IPeitroșem-Sfimeria. (Piski)
|T. d. p. T, omn. T. omn. T. omu. T. omn.

Simeria 7.17 11.28 3.50 PetroșenI 6.05 10.42
Streiu 7.54 12.12 4.32 Banița 6.45 11.23
Hațegă 8.45 1.08 5.20 Crivadia 7.26 11.57
Pui 9.39 2.03 6.1b Pui 8.07 12.33Crivadia 10.37 2.51 7.03 Hațegă 8.51 1.19
Banița 11.26 3.30 7.43 Streiu 9.41 2.09
PetroșenI 12.- 4.02 8.15 Simeria 10.20 2.47

Acadia—Timișora

omn

4.03
4.49J
5.24
6ĂÎ4
6.43
7.25
8.-

■ Tr. da p. Tr. da p, Tr. omn.

Cncerdea 2.55 8.20 2.56
Oheța 3.25 8.50 3.29
Ludoșă 3.46 9.11 4.06
M..-Bogata 3.56 9.20 4.15
Iernută 4.33 9.57 4.54isânpaulă 4.48 10.12 5.10
Mirașteu 5.11 10.35 5.34

Oșorheiu -
5.30 10.54 5.35
5.50 4.58

Reghinul-săs. 7.25 7.- 1

JReghinulbu săsescia-
Bșorheiu-Ctacerdea

Timișora—Aradu

Aradă
T. omn.

6.18
T. omn.

4.18 Timișdra
1” omn.

6.30
T. omn-

1.10
Aradulii nou 6.40 4.40 Merczifalva 7.23 1.59
Ndmeth-Săgh 7.05 5.05 Orczifalva 7.49 2.19
Vinga 7.33 5.33 Vinga 8.16 2.46
Orczifalva 7.56 5.50 NAmeth-Sâgh 8.37 3.03
Merczifalva 8.14 6.06 Aradulă nou 9.09 3.41
Timișdra 9.04 6.50 Aradu 9.25 3.55 Simeria (Piski)-îJn&ed l

Reghinul-săs.

Oșorheiu

Mirașteu
Sânpaulă 
Iernută 
M. Bogata 
Ludoșă 
Cheț*  
Cncerdea

Tr. omn.

7.24
7.44
8.07
8.29
9.02
9.35
9.51

10.23

Tr. de p.

8.25
10.-
5.54

Tr. du p.

8.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53 
12.06 
12.22 
12.50

6.14
6.37
6.58
7.28
7.41
7.57
8.25

&hii*ișii—Turda Tur da—^hirișu

Ghirișd 7.40 10.50 3.56 9.30 Turda 6.05 9.40 2.4°j
Turda 8.- 11.10 4.10 9.50 Ghiriși 6.25 10.- 3.-1

Slmeria (Piski) 
Cerna
Unieddra

Tr. omn.

4.-
4.21
4.50

. omn-

1.16
4.50
7.21

Sighișoara—©dorBaeSu ©dorheiu—SigMșor a
SJuied.-Simeria (Piski).

Sighișdra 
Odorheiu

b.—111.25j|Odorheiu
7.49| 1.50||Sighiș6ră

Tipografia A. MUREȘIANU Brașov.

8.40 2.45
10.52 5.28

Uniedăra
<>erna 
Slmeria

9.25
9.51

10.10


