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„Gazeta" ese In fl&-oare<ji 
Abonamente centru Austro-Ungaria. 
Pe un anu 12 fl., pe șăse luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-zii de Duminecă 2' fl! pe ană. 

Pentru România și străinătate: 
Pe unâ ană 40 franol, pe șăse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dnmineoă B franol.

Se prenumără la tdte ofioiele 
poștale din Intru și din afară 

și la dd. colectori.

Abonamentulu centru Brasovu: 
a adminietrațiuno, piața mare, 
Tărguli Inului Kr. 30 etaglulă 
1.: pe unâ ană 10 fl., pe șăse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 60 or. 
Ou dusuiu In oasă: Pe unu ană 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Uni eaemplani 5 or. v. a. 
său 16 bani. Ațâță abonamen
tele c&tâ și inaerțiunile auntâ 

a ee plăti Înainte.

Nr. 185.—Anulu LVI. Brașovt, Duminecă, 22 Augusto (3 Septemvre) 1893.

Procesulu pentru „Replicăm
Foile unguresc! serbătorescu, 

căci erăși au fostă condamnați doi 
„agitatori" români. Și încă în pro- 
cesulă „faimdsei 'Replice", care Ie 
cășunase atâta nâcază și durere de 
capă, pentru-că a dată pe fată îna
intea lumei neligiuirile severșite de 
Uoguni dela putere împotriva Ro
mâniloră.

Bucuria loră este cea mai viuă 
dovadă, că contrarii neamului ro- 
mânescă nu voru se-și recundscă pâ- 
catulu celu greu, de care s’au fă
cută și se făcu vinovați, prigonindu 
pe Români, ci suntă hotărîți se mârgă 
înainte pe calea prăpăstiosă, pe care 
au apucată.

Bucuria acesta este bucuria ne
bunului, care saltă și se veselesce, 
că a datu focă casei vecinului seu, 
fără a se gândi, că flacăra ușoru 
pdte se atingă și coperișulu casei 
sale.

Veselia loră nebună este turbu
rată numai de gândulu, că în pro
cesulu, ce s’a desfășurată înaintea 
curții cu jurați diu Clușiu n’au fost 
mai mnlți condamnați și că cu acestă 
prilegiu s’au înfățișată ca apărători 
ai acusațiloră români doi advocațl 
și conducători de frunte ai Slovaci- 
loru, dovedindă astfelă înaintea pu
blicității, că solidaritatea dintre Ro
mâni și Slovaci în lupta contra asu- 
pritoriloră comuni nu este numai o 
vorbă gălă.

Distinșii și vrednicii advocațl 
slovaci trebue să-și audă acum pen 
tru acestă faptă nobilă a loră cele 
mai grele imputări și învinuiri din 
partea șoviniștiloră maghiari și 
ca de obiceiu aceste imputări și în
vinuiri suntă însoțite de cele mai 
nerușinate amenințări.

„Conspirațiunea naționalistă1',

cum o numesce f6ia guvernului, tur
bură amară pe stăpânii cțilei și în 
marea loră mâniă își uită cu totulă, 
că de 26 de ani ei nu facă alta, 
decâtă a conspira în contra vieței 
naționale a Româniloră și a Slova- 
ciloră!

Der ei suntă acfl cei tari și 
mari și credu, că tdte li suntă ier
tate — eră celor-l’alțl nimică. Ei 
trăiescă în marea amăgire, că popo- 
rele se potă împăca și liniști prin 
judecăți aspre și urmăriri. N’au în
vățată nimică din istoriă și din pă
țaniile loră proprii. Patima îi or- 
besce și le ia mintea, er Zi°ala bă- 
trânescă Zic®: când DumneZeu vrea 
se bată pe cineva îi ia mai întâiu 
mintea!

încă n’amă mai veZută adunate 
la ună locu atâta ură și dispreță 
față cu nisuințele ndstre cele mai 
sfinte și legiuite după dreptate și li
bertate, ca în cuvântarea, cu care 
locățiitorulă primului procuroru din 
Clușiu a „strălucită" în procesulă 
despre care e vorba.

Eată ce ne scrie în privința 
acesta raportorulă nostru specială din 
Clușiu:

„Sub tdtă durata vorbirei sale de 
acusațiune procurorulă cu o mimică 
plină de patimă, cu priviri împun- 
getdre și cu fața încruntată se adresa 
nu jurațiloră, ci publicului maghiară 
ce era de față, care din minută în 
minută isbucnea în strigări ridicule 
de aprobare la adresa „eroicului" pro- 
curoră, seu de desaprobare, de in
sultă chiar, la adresa acusațiloră și 
a Româniloră în genere. Potă sus
ține cu sufletă liniștită, că procuro
rulă n’a vorbită pentru jurați, ci 
pentru publiculu maghiară și că nu 
jurații, ci acestă publică a adusă ver- 
dictulă și a influințată sentința atâtă

de aspră și monstruâsă ca cea pro
nunțată în noptea de 30 Augustă".

E tristă și durerosă, că la noi 
lucrurile au ajunsă așa departe ca 
patima și ura națională se năbușescă 
vocea justiției, care ar trebui se fiă 
înainte de tdte dreptă și nepărtini- 
tore.

„D-v6stre, d-loră jurați, sunteți 
Maghiari și aveți se pronunțați ună 
verdictă față cu mine, care sunt 
Română. Nu ve potă pune în inimă 
alte sentimente ca acele, pe cari le 
nutriți. Judecați deră!"

Aceste cuvinte, cu cari bravulă 
representantă ală tinerimei ndstre 
universitare, Aurelă C. Popovici, și-a 
terminată vorbirea sa de apărare, 
lumineză pe deplină situațiunea.

Judecata, ce s’a pronunțată 
asupră-i și asupra soțului seu de pe 
banca acusațiloră, consună cu senti
mentele publicului maghiară. Ea 
pote să mulțumescă pe șoviniști, 
der Maghiariloră și patriei nu le va 
aduce nici ună bine.

Despre acesta se pdte convinge 
ori și ce omă cu mintea sănătdsă 
și neturburată de patimă, cetindă 
următorulă raportă despre cele pe
trecute in Clușiu:

Merourea trecută, în 18 (30) Augustă, 
s’o pertraotată înaintea curții cu jurați din 
Clușiu procesulă intentată în contra ,,Re- 
plioei“. Pertraotare s’a înoepută la 8 și i/i 
6re. Mulțime de Români din Clușiu, din 
apropriare și din depărtare, încuDgiurară 
sala de pertractare. Inlăuntru însă n’au fost 
lăsațl să între, deoâtă șâse Români. Mai 
erau de față și doi Z* 8r^H Români, toți 
oeilalțl erau Unguri.

AcusațI erau d-nii: Eugenii Brote din 
Sibiiu, A. C. Popoviciu din Lugoșă, aoum 
stabilită în Sibiiu, și Nicotae Romani, fostă 
comptabilă la „Institulă tipografică41 din Si
biu, er acum funcționară de bancă în 
Bistrița. Dintre aousațl, dlă E. Brote,

afiându-se de mai multă timpă în străi 
nătate, nu s’a putută presents, er dom- 
nulă A. C. Popovioiă se afla înoă de 
Sâmbăta treoută la Clușiă în închisâre de- 
drece re’ntorcendu-se dsa în România, ca 
să se înfățoșeze înaintea tribunalului, fusese 
arestată de cătră autoritatea ungurescă din 
Predeală, care-lu trimise sub escortă la 
Clușiă sub cuvâvtă, că nu i-ară fi fostă ier
tată a se depărta din Sibiiă.

Astfelă înoepându-se petraotarea, dlă 
Popoviciă, ca aousată fu adusă în sală ou 
esoortă de haiduci. Dlui își numi ca apă
rători al săi pe advocatulă slovacă dlă Mi- 
'loș Ștejanoviciu și pe dlă advocată St. Pe- 
troviciu din Lugoșă; er ală 2-lea aousată, 
dlă Nio. Romană, își alese ca apărătoră pe 
ună altă advocată slovacă dlă Paulă Mu- 
dronH și pe dlă I. Russu-Ș rianulă.

Președintele de tribunală însă, în con
tra tuturoră obiceiuriloră și a echității nu 
i-a lăsată pe acusațl să aibă oâte doi apă
rători, ci numai oâte unulă. Astfelă Popo- 
vioiă și-a numită oa apărătorO pe dlă Petro- 
vicii, er Romană pe dlă Mudrdni.

Dlă Dr. Stefanovioiă, indignată pro
testă ou energie contra acestei procederl 
și părăsi loculă apărătoră.

Curtea ou jurați s’a constituită din 12 
persane toți Maghiari. Se oeti apoi actul 
de aousațiune a procurorului.

Actulu de acusațiune ală procuroru- 
rului este fârte lungă. In elă se înșiră mul
țime de pasagii din „Replică", în cari se 
arată, oum Românii suntă prigoniți din par
tea Maghiariloră, oum suntă huiduițl din 
tdte slujbele țerei și tdte plângerile înain
tate din partea loră oontra volnioiiloră funo- 
ționariloră ungurescl, rămână nebăgate în 
semă. La împărțirea dăriloră și a saroine- 
loră publioe, povara cea mai mare să arunoă 
asupra țăraniloră români, oarl mereu suntă 
storșl și sărăoițl, mai alesă cu ooasiunea 
oomasăriloră și segregăriloră, oând îutot- 
dâuna li-se ține parte proprietariloră ma
ghiari. înaintea judeoâtorieloră, Românii 
suntă tractați oa și nisoe robi, chiar și cei

FOILETONUL!? „GAZ. TRANS." pra lui Timușă și s’au răsboită unii cu al
ții Zi de vâră pănă sera. Și văZendă îm
păratule, că s’a puști întunereculă nopței 
peste oști și de biruite totă n’a biruită și 
mai audindă că Retivoiă, (personifioarea 
muntelui Retivoiă) oelă mai bună generală 
aid său, care înaintase pănă în mijloculă 
dușmanilort, a fostă tăiată în bucăți, gro
zavă s’a măniată și dândă în tempine și 
în trâmbițe s’a repeZită cu oștile sale asupra 
lifteloră făcândă vărsare mare de sânge. 
Apoi biruindă Timușă-împărată pedestri- 
mea lifteloră, dat'a porunoă ca pe toți oei 
prinși să-i trecă prin, sabie de focă; âr’ oei 
scăpați cu fuga, s’au împărțită în tăte păr
țile pământului, pentru care cuvântă se și 
esplică faptulo, că mai întâlnimă și astăZl 
lifte în totă looule.

Iar Azughia cea frumdsă, fata împă
ratului, auZindă că s’a răpusă în răsboiă 
Retivoiu, logodnioulă ei, pe care ’lă iubea 
nevoe mare, s’a mâhnită multă în sufletulă 
ei. Mulțl feoiorl de împărați și orai, cari ve
niseră la Timușă-împărată, aducendu-i plo- 
cone pentru biruința oștiloră sale, cerură 
pe Azughia de soție, der ea nici nu voia 
să i audă, fiind-că făcuse legămentă, să ră
mână feoidră.

Și dorindă ca să vaZă cu ochii ei lo- 
oulă unde a fostă omorîtă Retivoiă, a ple
cată însoțită de curteni, și ajungândă la

loculă aoela, îndreptându șl ochii cătră 
cer0, a căZută leșinată și nu s’a mai deș
teptată. D’atuncI, fătulă meu, valea acâsta 
se numesce „Valea Azugei".

Nu e munte, nu e dealu său 
colnică, nu e isvoră său vale, care 
se n’aibă legenda sa totă așa de fer- 
mecătăre, ca și frumseța acestoră 
localități descrise de d-lu I. Gr. Ba- 
beșă.

Vorbindă despre datinele și obi
ceiurile locuitoriloră, autorulă ne 
spune, că poporulă din aceea loca
litate, ca și strămoșii săi Romani, 
ține multe sărbători neprevăZute de 
biserică, și anume:

închinarea lanțului Sf. Petru (16 Ian.) 
este rea pentru lupi; 11 Febr. se deslegă 
glasulă pasăriloră ; Joile din Pasol pănă în 
Rusalii, de frica trăsnetului; la 11, 12, 13 
Iulie suntă așa numiții „circoi“ și fenulă 
cosită în aceste Zile va mirosi a oarne și 
vitele nu-lă voră mânoa ; 17 Iulie, „Sf. Ma
rina", rea pentru băle, și în fine, 15 Noem- 
bre, „gură de lupă" și dâcă omulă aude în 
Ziua acesta lupii urlândă, „să nu vorbâsoă, 
oăcl amuțesce".

De asemenea, omenii d’aicl au o mul
țime de superstițiunl și mai ou deosebire 
babele soiu interpreta semnele cerului, fe
nomenele naturei, joculă și cânteoele pasă-

riloră, mișcările deosebite ale animaleloră, 
lătratulă câniloră ; oredă apoi, că asistă vră
jitori, cari potă lega și deslega de dra
goste și de câte tote, oredă, că esistă bă- 
laurl ou aripi, apoi „svâroolaol", oarl mă
nâncă luna și sdrele, precum și feți fru
moși din povești; mai oredă, în fine, în pu
terea descânteoeloră.

Intre proprietarii mari, vedemu 
figurândăși biserica română din Reș- 
novă, în Transilvania. In privința 
acestei proprietăți, autorulă ne spune 
următârele:

La Aprilie 1550 frații UdriștI și Toma 
Postelniculă dăruescă bisericei românesol 
din Reșnovă’ (orășelă lângă Brașovă în Tran
silvania) muntele „Dihamulă", numită și 
„Baiulă**.  Actulă de daniă hotăresce, oa: 
locuitorii Râșnovului să aibă dreptulă d’a 
trimite vitele loră la pășune în munte, ne 
împiedecați de nimeni, întoomai oum s’au 
folosită și părinții loră; er din banii după 
vite să se îndăstulesoă biserica românâsoă 
d’aoolo din Reșnovă ou oele de lipsă: lu
minări, tămâiă, uncă-de-lemnă, oăol așa este 
orânduită ohiar de părinții donatoriloră.

Hrisovulă aoesta se păstrâză în ori
ginală în archiva bisericei Râșnovului, este 
întărită de toți Domnii țărei, purtândă și 
iscălitura proprie a lui Mihaiu-Vitâzulă 
(anulă 1595) și este scrisă în slavonesoe;

Din Plaiulu Peleșului
de

Ioanu G Băbești.
Cu câtă mă ocupă mai multă, 

cu atâtă mă îndemnă mai tare a 
face câte-o dare de semă despre 
acestă carte mică în volumă, însă 
bogată și variată în cuprinsă.

Autorulă, după ce arată farme- 
culă, ce-lă esercită asupra călătoru
lui admirabilele posițiuni ale munți- 
loră din Plaiulu Peleșului și anume 
Omulă, Costila, Caraimanulă etc. din
tre cari „Omulă și Urlătdrea" suntă 
înfășurate în ilustrațiuni xilografice 
fdrte bine reușite și în ale. căroră 
„ascunzători se află locuința ursite- 
loru și a $neZorw“, cu privire la nu
mele localității Azuga, publică ur- 
mătbrea legendă aurită dela proto- 
singhelulă Pantilimonă, fostulu sta- 
rițu ală Schitului Predealu:

Era odată, în vremea de demultă, 
oând Dumnezeu nu făouse încă pe Unguri 
și când în țările d’inăuntru și d’aiol dom
nia Timușă împărații (probabilă personifioa- 
oarea rîului Timișă.) Și venit’au dela răsă
rită potopă mare de lifte ou răsboiu asu-


