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Ese de d6uo ori in septemana:
Joi*a si Duminec a.

‘

!j Cbrcspundinticlc rfi banii de pre- 
muric raţiune se se adreseze de a 
dreptulu: Rcdactiunci „X u iii i n a*4 
in Ara'du, cancelari’a episcopisca.

Pentru publieatiunilo dc trei ori, 
ce contienu- cam. 150 dc cuvinte 
(spaţiu de 20 sire gnrmond) tacsfa e 
3 ti.; pana la 220 de cuvinte 4 fl. 
era mai sus 5 fl., inticlcgendu-sc 
intr’ aceste sume si timbrulu. — Pre- 
tiulii publicatiunilovu se se anticipc.
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Pretiulu de prenumeratiune:!
■pre anu intregu . . 

„ diumetate do anu 
„ patrariu de anu .

. 6 fl. v. a.

. 3 H. v. a. j 

. lfl.oOer.
Pentru Romani’a si strainetate: l‘

pre anu intregu . .
„ diumetate de : InlooVr.j Foia bisericesca, scolastica, literaria si economica.

Organu oficiale alu eparchiei romane gr. or. aradane.
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----------------------------■ - ---------------------------- .ir r. nrrr.

Sibiiu, la 23 Novembre 1874. chiar din partea stepamrei, ba cîora fiacare eră. in drep
ţii se combine, că, după trecutulu Peasantiei Sale, in •
care a . facutu destule servitie guvernului,, alegerea 
lui va fi binevenita si la locurile mai inalte,' de unde 
numai nainte de acest’a cu vr’o 9 ani -ba venitu 
denumirea de Eppu.

In siedinti’a congresuaia de Sambata la 16 Noem. 
ceti resolutiunea prănalta, după carea Maiestatea Sa la pro- * 
punerea ministrului de culte denăga intarirea si provoca con- ' \
gresulu'la noua alegere, din carea se fia eschisu Episcopulu 
Popasu, fora insa de a ni indegetă si vinele PSSale. în
tregii congresulu a ascultatu cu adunca Întristare acăsta .. •
resolutiune, si nu’ se pote negă ea a stermtu mari in- 
grigiri pentru presinte si venitoriu. S’a decisu deci cu 
maioritate de voturi a se face noua alegere fora ame~ 
nare, ăra PSale Dlui Eppu loanu Popasu a se trâmbe 
o adresa de consolare, pre carea speru a vi-o potă trâ
ntite câtu de curundu. De sambeta

In sinulu bisericei nostre, nu de rriultu renviata in au
tonomi’a ei, au inceputu a se ivi evenimente neaşteptate, 
cari in fia-care crestinu credintiosu trebuie se sternesca 
ingrigiri. . .

In veri-ce autonomia, asia si în autonomi’a nbstra. 
bisericesca, capulu lucrului este,; ca personele in a căror’a 

se dau frenele de guvernare, se se alăga in deplina 
libertate a alegatoriloru. Astfeliu intre alegatori si alesu 
intra o încredere împrumutata si indepartandu-se veri-ce 
susceptibilitate, guvernarea si administrarea se face mai 
lesnitiosa, usiora chiar.

se

mani

. -fIn autonomi’a nostrâ bisericăsca, loculu celu mai de 
căpetenia lu-cuprindu archiereii, in fruntea acestor’a-- 
metropolitulu, după cuprinsulu legei nostre bisericesci—

• toti aleşi cu votulu sinodeloru eparchiali si respective a 
. congresului metropolitanii; tocmai aceste alegeri suntu 

F) ir coron’a autonomiei, dar de-odata ele cuprindu loculu celu 
' mai gingasiu in legea bisericăsca.—Multe suntu respectele,

pre cari omenii in lume le obsărva la. alegeri, si apoi la 
alegerea unui archiepiscopu si mitropolitu romanu gr. or. 

; din Ungaria si Transilvania! — Alesul u dara numai după 
titlulu seu are se intrunăsca însuşirile canonice si intelectuali 
recerute pentru unu Aeppu si metropolitu, 
romanu adeveratu de nascere si de simţiri ca si'şi cre- 

•• dintioşii sei si trebue -se aiba in sinulu seu iubire catra 
dogmele, traditiunile si ritulu credintiei ortodocse, pre ean 
se aiba^zelu si voia a le sustienă si intari. Aceste atribute 
intru atât’a suntu de esenţiali, in câtu lipsindu unulu 

. numai, insasi person’a si-perde dreptulu la titlulu -ei. '

pana eri si pana
' astadi consultările in conferintie înguste si generali 
mai încetară. Resultatulu acestoru conferintie este, că s’a 
esmisu o comisiune candidatdrie de 12 din tote nuancele ' 
congresului, carea eri nainte de alegere nira adusu doi 
candidaţi, pre PSSa Eppulu Aradului si Prăcuviosi’a Sa 
archim. Nic. Pope’a. Partidele s’au cointielesu ca se se 
faca votare de proba nainte de alegere, si la insusi 

. tulu alegerei se se faca votare numai pe persdn’â, ca- ; 
rea la votarea de proba a intrunitu majoritatea, ăra acei 
deputaţi, cari nu am voi se voteze pentru aceea per- 
sona, se dee siedule albe.

t
nu •

1 acare se fia

Impregiurările erau de gingasia natura. La alegerea 
d’antâia erau doi candidaţi PSSa Eppulu Popasu si Prăcu-. 
viosfa Sa Archim. Pope’a ; la addu’a alegere partid’a 
par. Pope’a eră de sine angagiata pentru candidatulu ei, 
pana candu ceealalta partida trebuiă se-si caute candi-

• datu. Deci acăst’a se coadunâ in o conferintia si 
ioritate .de voturi candidă pre PSSa Eppulu Mironu Ro- 7 
manulu, dandu ,voia minorităţii a votâ cu siedule albe.

La 20 1. c. nainte de alegere coadunanduse ambele 
partide intr’o conferintia, carea avendu prevederea spe- 

. rativa că par. Eppu alu Aradului intr’adeveru ar avă 
majoritatea, pentru scurtimea timpului nu se fece votare 
de proba, ci statorindu de unicu candidaţii pre PSSa, 
membrii se îndepărtă, lasandu-se voia celoru de alta pa-

• rere a votâ cu siedule albe. * .
Astfeliu pregătiri său mai bine nepregătiţi,la V

11 ăre se deschide siedinti’a

Pe langa aceste, alesulu mai trebue se fia binemeritatu 
pe tereriulu bisericescu si scolariu, ca adeca in fapte se 
arate că lucrările lui nu. . . suntu sterpe, ci că oltoirea ce 
o face in . gradin’a bisericei, la timpulu seu produce 
frupte nobile si folositărie; cu atâtu

cu ma-

mai vertosu se 
doresce acest’a acum, cu câtu faptele marelui arhiereu 
Andreiu inca ni suntu in viia memoria si deci am aşteptă 
ca următorii lui se se nisuăsca barem a apropiă pre 

: marele loru antecesoru. In fihe alesulu trebue se posiăda 
' si încrederea regimului‘tierei, carele.— totu după legea 
[ nostra bisericăsca:— are dreptu a intari ori a nimici 
v alegerea lui, precum vedemu că noi — de-si numai de

doue ori amu eserceatu dreptulu ‘ de alegere __
avutu ocasiune a ne convinge despre.voinifa guvernului 
si d’a respinge votulu nostru. Ba intre impregiurările de 

. acum mai că asi pot£ dice, că cerintfa acăst’a din 
urma inca ar avă să se numele intre cele esenţiali.

, La alegerea de metropolitu a Esc. Sale dlui Procopiu 
' Ivacicoviciu — regimulu s’a invoitu.' Acum congresulu 

in siediuti’a sa din 20 Octomvre a alesu ărasi pre celu mai 
betranu dintre archierei, pre Preasanti’a vSa. episcopulu 
Caransebesiului, si nimenea nu se aşteptă la o pedica

amu.
in carea eră să se alăga

metropolitulu si ce se vedi ? dintre 88 voturi, 45 s’au datu . 
albe si 43 pentru PSSa Eppulu Aradului, deci 
urmatdria se anunciă alta votare.

Prin acăsta votare se credeau membrii partideloru a 
fi absolvati dela ingagiamentulu d’a mai votă numai pen
tru una persdna si deci la alegerea din diu’a urmatdria 
a resultatti, că dintre 88 de voturi

pe diu’a

51 a intrunitu PSSa 
Mironu Romanulu, 31 par. archim. Pope’a si 6 s’au dattf

&
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câtu mai t6tn tidr’a serbdsca a fostu eliberat’o de sub jugul« 
turcoscu. A ajunsu si pana la marginele Bulgariei, Macedoniei 
si Traciei. Insa candu a judecata Feldmaresialulu Ludovic* 
Vilhelrau dela Baadonu despre g'reotatea resboiului in timpu de 
t6mna, a incetatu dela robirea si pustiirea cetatiloru turcesci si 
s’a siliţii de timpuriu a se intdrce spre iernare in tidr’a roma
nica. Sculanduse deci dela Vidinu si mergendu pe tiermurulu 
Dunărei presto Timonu a ajunsu la ruinele podului lui Traianu, 
in preajm’a cetatii Sevcrinu. Acolo mai susu de punte, langa ce
tatea numita (pro ale careia ruine a edificaţii după acea turcii 
cetate si cu numele seu au numitor Fetislanu, carea si pana as- 

. tadi se vede pe mape) a asiediatu ducele de Baadanu pana ce 
se va tocmi podulu pe Dunăre, trupele sale; dr podulu acel’a se 
fâcea langa o insula a cetatii Cladova sub angustimile 
tiloru.

albe; cleci de alesu Archiepiscopu siMetropolitu se prochiama 
PSSa epîscopulu Aradului, carele invitatu prin o depu- 
tatiune, numai de câtu intre strigări de „se trăiască“ se 
infacisiăza in congresu; apoi presiedintele comisariu I. 
Metianu lu-bineventâ pentru redicarea sa la scaunulu 
AEppescu Metrop. era PSSa respunde urmatdriele :

„Maritu Congresu! Cuprinsu in momentulu acest’a 
de grigi seriose pentru greutatea sarciniloru, care Mari- 
tulu congresu intre impregiurarile mai noue a aflatu de 
bine ale pune pre debilii mei umeri prin alegerea mea 
de Archiepiscopu si Metropolitu, —- nu me simtu capace 

• de a află cuvinte, spre a-mi esprime de ajunsu multia- 
mit’a mea cordiala pentru acăsta onorifica încredere,"

„Nici me incercu dara a dă prin cuvinte espressiune 
simtieminteloru mele de multiamita pentru acăsta ondre, 
ci lasu: ca gratitudinea, a’cdst’a adencu simtita datorin- 
tia a mea, se se esprime mai apoi in fapte vii, in fapte, 
la cari si altcum după inim’a mea si in poterea oficiului 
meu bisericescu me simtu ingagiatu.14

„Fia-mi permisu numai a dechiară asta-data sole- 
nuîu : câ eu primescu cu tdta resolutiunea, cu tdta re- 
signatiunea votulu măritului congresu, si ddca alegerea 
cadiuta asupr’a-mi va află plăcere la prea inaltulu locu 
si va fi sanctionata de Maiestatea Sa preagratiosulu 
nostru monarchu: eu pre câtu numai mi-voru acordă pu
terile mele fisice si spirituali, nu voi lipsi nici candu de 
acolo, unde in armonia si contielegere fratidsca avemu 
se lucramu spre binele si fericirea bisericei ndstre la clă
direa maretiului edificiu alu nostru natiunalu-bisericescu, 
alu carui’a fundamentu e pusu dejâ in statutulu nostru or
ganicul ' s 1

1

raun-

§. 16. Lucranduse la podulu acel’a s’a sculatu Georgiu 
Brancoviciu dela monastirea Tismena cu o parte din poporulu seu 
nduuatu acolo si a mersa din pai tea acea a Dunării in preajm’a 
tiermurului si a taberei ducelui de Baadenu, langa ruinele ceta
tii Severinului, ca s& se intalndsca cu Feldmaresialulu pentru de 
a se preda pre sine si pre omenii sei sub seutulu lui. Si asia 
lasandu totu poporulu aci, cu unu numeru micu din omenii sei, 
a trecutu Dunarea si a mersu in oştea ducelui de Baadenu, ca 
se implindsca cele de lipsa si de trebuintia. Dar s’a inschimbatu 
scen’a tuturora propuseloru ale Despotului, si t6te câte a cuge- 
tatu nu Ie a potutu efeptui, ci a Iasatu la Cladov'a t6te scopurile 
sale. Chei, nu se scie din ce causa, n’a fostu insa fora de causa, 
Georgiu a devenitu in mare suspitiune la ducele de Baadenu, 
si candu a ajunsu la densulu elu prefacanduse morbosu. n’a 
voiţii se se vdda cu Despotulu, l’a retienutu insa in taber’a sa, 
pana ce s’a gatatu podulu. Si după ce s’a gatatu acela, s’a po- 
runcitu dela Feldmaresialulu alu duce pre Georgiu cu soldaţi la 
Orsiov’a si de acolo după acea la Sibiiu in Arddlu, in dieulu 
anu 1688, in lun’a Octomvrie, diu’a 29. Ducele de Baadenu după 
acea in diu’a urmatdre cu t6te ostile trecendu pe podulu acela 
a ajunsu in tidr’a romandsca, in loculu marginasiu, care se nu- 
mesce Cernetiu.

„Facendu-mi acest’a respectudsa dechiarare, rogu 
•pre Maritulu Congresu, se binevoiăsca a-mi păstră si 
mai incolo preapretiuitele sale afecte."

Redicandu-se siedinti’a, intregu congresulu se prestata 
PSSale nou alesului mtropolitu in resiedintia pentru a-lu 
asecură despre alipirea si încrederea, ce o are catra 
PSSa.

Cnpulu alu IX.

§. 6. In primavdr’a anului 1690 a fostu dusa Georgiu Des
potulu la Vienna si s’a retienufu într’o casa de ospeti, numita: 
domus b.ospitalisy-»p«n«r->ce^sO'-va cercd trd.b’a lui.

Pana aci istoresce Raiciu in Istori’a sa despre Georgiu Bran
coviciu, si ce mai urmddia se afla in apendicele Istoriei sale ti- 
paritu după edarea Istoriei la unu anu, adecă in imulu 1796.

Incâtu se atinge do arestarea lui Georgiu smintesce Raiciu 
căci nu s’a arestata in anulu 1688, ci in anulu 1689. Insusi scrie 
la c. VIII. §. 9. câ in 20. Sept. 1688 a fostu intaritu prin Dip- 
lom’a imperntdsea de conte si in § 10 câ. cu dîplom’a aceea 
a' fostu dimisu si a venitu in Roraani’a unde deja murise 
Sierbanu Cantacuzino, si câ idrn’a aceea după reintornarea 
sa a petrecut’o in Bucureşti la Voevodulu ; dr in §. 14 scrie, 
câ ajungeudu t6mn’a anului 1688, s’a incercatu Despotulu a merge 
in părţile Dunărei. Nu tdmn’a anului 1688, ci tdmn’a anului 1689, 
câci in tdmn’a anului 1688 s’a reintornatu dela Vienna si idrn’â 
aceea după tdmn’a anului 1688 a petre cat1 o la Voevodulu iu Bu
curesci ; asia dara nu s’a prinsu Georgiu de ducele de Baadenu 
in 29 Oct. 1688, ci in 29 Oct. 1689. Se vede acest’a si din re- 
latiunea ducelui de Baadenu făcută catra Imperatulu Leopoldu 
cehi mare dt. 7. Noemvrie 1689. — In anulu 1690 a substernutu 
Georgiu Brancoviciu la Imperatulu o suplica in carea dice câ 
deja de unsprediece luni este prinsu ; din carea suplica, inca se 
vede, câ in a. 1689 s’a arestatu.

Se mai afla o sminta la Raiciu in descrierea vieţii lui Ge
orgiu Brancoviciu, câ in cap. VIII. §. 10, scrie câ reintomanduse 
Georgiu dela Vienna iu Romaui’a a aflatu deja mortu pre Sier
banu Cantacuzino, si in loculu lui asiediatu pre Constantinii 
Brancqveauu, si totuşi in acelaşi capu §. 14 dice câ vediendu 
mare pregătire spre resboiu, precum din partea nemtiloru, asia 
si a turciloru, de ajunsu si cu bunu folosu s’a svatuitu cu Sier
banu. Nu

'J

Astfeliu congresulu si-a implinitu detorinti'a sa facia 
de alegerea Metropolitului, se astăpta numai intarirea pre- 
înalta,ceea ce — după cum suntemu informaţi — nu 
va intardiă fiindu-câ alesulu nostru se bucura de o re- 
putatiune si la guvernulu tierei. — Astfeliu biseric’a or- 
todocsa din Ungari’a si Transilvani’a ăra si-are pre mi
rele ei, si scaunulu celu veduvitu dela reposarea ferici
tului Siaguna asia dicendu, — astadi ărasi este depli- 
nitu. Dee Ddieu ca acăsta deplinire se fia statornica pe 
indelungu siru de ani!

Congresulu ordinariu s’a continuatu sub presiedinti’a 
Prăsantiei Sale par. Mironu, fiindcă celu mai betranu Eppu 
Presanti’a Sa Episcopulu Caransebesiului prin morbu este. 
impedecatu dela congresu. In siedinti’a de astadi s’a pri- 
mitu propunerea,, ca congresulu se se prordge pana la 
tomn’a viitoria, de ocamdata desbatendu numai căuşele 
cele ce nu suferu amenare, precum caus'a fondatiunei 
Gozsdu, a fonduriloru bisericesci din Aradu si Caranse- 
besiu, si a scdleloru periclitate din fost’a granitia militară.

Gre^oriu.
cu Sierbanu, câci erd mortu, ci cu Constantinii Branco- 

veanu, care a fostu asiediatu in loculu lui.
Se trecemu la apendice.
In anulu 1690 aflanduse Georgiu Brancoviciu la Vienna in 

prinsdre, in cas’a numita domus hospitalis, a substernutu o rugă
minte la Imperatulu Leopoldu celu mare de urmatoriulu cuprinsu:

Biografica lui Georgiu Brancoviciu, Contele si 
Despotulu, si despre măritele fapte ale lui.

(Fratele Metropolitului Sav’a Brancoviciu, si Istoriculu Serbiloru.)
(Urmare)

§. 15. In primavdr’a aceea si intrega vdra paua tomn’a, 
<Sstea cesara prin norocdsele arme, cu binecuventarea lui Ddieu 
nu numai tienutulu Nisiului si alu Vidinului l’a adusu sub stapa- 

Cesarului, ci s’u intinsu pana la Nicopolu si Sofi’a, asia

Aîigustwsime s. c. I.

De candu in anulu 1688 aflandume in soli’a romana, in 
curtea acest’a a Maiestatii Vdstre am fostu primitu cu gratia, ba 
si mai nainte de acea, in diverse intemplari, dar mai vertosumrea
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intru int6rcerea poporului orientalii sub stapanirea austriaca ara 
suferita dela Agareni multa napasta, am intreprinsu nemărginite , 
silintie cu multa frica 5 pentru ce ara fosta onoratu dela Maies- 

v tatea V6stra si cu dignitatea de Conte (<$raf.) Acum insa nu 
sciu prin ce ordine, deja de unsprediece luni in tare prins6re, sura 
pazitu. Acel’a care cârca inimile si rerunchii Ddieu rai-este 
torc, cu mea am urmata si Maiestatii Vdstre si intregei comuni
tăţi cre6i«ne necîatita si nesurpata credintia; am foştii gata pen
tru ea se-mi varsu sângele si viâti’a. In adeveru, nume sciu vi
novata mei cu una crima, nici mi s’a aratatu pana in diu’a de 
astadi, ca asi fi facutu vre-o fapta fora de cale. Nu me tanguie- 
scu insa atâta pentru nevinovati’a mea, ineâtu pentru timpulu cela 
binevenita, in care in părţile resaritene asi fi potutu lucra cu 
mare foîosu pentru resboiulu ce se pregatesce. Deci pentru gra- 
ti’a lui Cristosu me rogu cadiendu pe genunchii plecaţi de Ma
iestatea V6stra, se faceţi mila cu mine, ca se potu stă înaintea 
scaunului de judecata alu Maiestatii Vdstre si se audu invinuirile 
aduse asupra-mi (deca suntu vre unele) si se nu pieru neascul- 

. tatu in preatrista snspinare. Maiestatea Vostra Cesara binevoiâsca 
asia renduiala a face despre mine, precum recere adeverat’a 
dreptate, careia me supiinu din tota inim’a, si me rogu, se faceţi 
ca se fiu eliberata de asia rusindsa arestare si se me potu învred
nici a redobândi după cuviintia bunulu meu renume si ondrea 
de mai nainte, mai vertosu in acesta timpu, ca se potu lacra in 
contra necredintiosiloru cele binefolositdre. in daun’a caroru vrăj
maşi pe deplinu me apromitu, si cu profunda umilintia reco- 
mendandume s. c. 1.

dela obsidiunoa Viennei, pre mulţi nobili si preoţi d isi in veci
nie» sclavia de barbari, in Rascia, Romani’» si Tartaria ajutandu-i 
patronii si amicii ii-a rescumperatu cu mari cheltuieli, ii a nutritu dela 
sine, ii-a vestita si asia investiţi si reacumperati, pre unii prin 
Transilvani’», pre alţii prin Ungari’a, cu turm’a ii-a tramisu in 
Germani’» la parintescile loru locasie. Spre crediementulu faptei 
acesteia se provoca la iCardinalulu de Kollonics, pentru de a-i 
dâ viu testimoniu. 5. Câ a corespunsu cu Contdle Carolu Wal- 
lenstein care eră din partea Imperatului in legatiune la Regele 
Poloniei pentru de a-i usiurâ logatur’a (foedus) cu Regele si eâ, 
multe arcane a descoperita curţii imperatesci, despre care lucru 
cu credintia de densulu implinitu disulu solu intr’o epistola scrisa 
lui (a careia copia o alatura la rugăminte) nunumui i dâ testi
moniu, ci si resplata i apromite scriindu: „Magnifice domnule Ge- 
orgiu Brancoviciu, continua inceput’a silintia, căci pentru ostenele 
in odihna vei primi plăcută resplata. Varsiovia 14 Aprilie 1683.a 
— 6. Câ mandatulu acela benignissimu care a emanatu si i s’a 
estradatu in anulu 1688 (prin care s’a confirmatu promissiunea 
făcută cu graiulu de residentii imperatesci cei de demultu la 
pdrt’a otomana) câ poporulu crestinescu orientata care va purtă 
resboiu in contra vrajmasiului barbaru va fi repusu in vecbi’a sa 
libertate si in stramosiescele possessiuni ale bunuriloru sale, — 
in tdto locurile precum in provinciile grece asia si illirice, dar 
mai vertosu in tiâr’a romanica, si pe limb’a greca si illirica l’a 
facutu cunoscuta si l’a publicata, si prin gratiosulu acel’a mandata, 
din motivele spuse in trensulu, pre totu poporulu orientalii gemetoriu 
sub jugulu turciloru la devotiunea Maiestatii Sale l’a indemnatu 

* si l*a insufletitu. 7. Câ pe timpulu in care pregătea turculu apa- 
ratuhi seu de resboiu spre opngnarea Ujvarului, a fosta alesu de 
poporulu crestinescu orientalii cu binecuventarea patriarchului 
Massimu intru Despotulu Illiriei, Missiloru, alu Slavo-serbiloru • 
si alu Rascianiloru, carea alegere patriarchulu Arseniu a intarit’o 
prin a dou’a binecuventare, candu eră exulante cu disulu poporu 
langa Buda. Ba si Maiestatea Sa saeratissima Ta intaritu si l’a 
ratificata candu a fosta in anulu 1688 cu legatiunea romana in 
Vrana, precum se vede din Diplom’a in copi’a B. câ mai anteiu 
la Baronatu, âr după acea si la digaitatea de Conte l’a radicatu, 
si l’a repusu in t6te drepturile care i competeau după genealogia, 
familia si antecessorii sei; si de ar fi de lipsa ar putea se faca, 
ca se amutiasca toti calumniatorii invidioşi (dâca ar fi vreunii) 
carii ar voi se atace Diplom’a B. precum prin martori vii, carii 
inca mai traescu, asia prin mulţi istorici greci si latini. 8. Câ 
dupace s’a ocupaţii Belgraduta in anulu 1688 i s’a apromisu a 
sc spedâ dela curte in numele Maiestatii Sale nesce patent© 
care se i fie spre ajutoriu intru indemnarea si însufleţirea popo
rului orientalii. 9. Câ ajungandu elu la Generariulu Veterani 
•patentele la acel’a n’au ajunsu si asia solieitandu prin scrisori 
după acele la Viena, ca se nu trâca timpulu in preajma vrajraa- 
siului barbaru care se apropia—inzadaru, s’a dusu la principele 
tiorei romanesci si acel’a de propusele postulate spre imbratisiarea 
devotiunei Maiestatii Salo nu s’a înstrăinata, si s’a invoitu cu 
ceialalti principi ale celoralulte Regiuni, cari se voru predă 
Maiestatii Sale a impedecâ si a reinpinge eruptiunele tatariloru 
si ale turciloru in Transilvania si in părţile mai din laintru ale 
Ungariei, si deodata, si intregulu poporu alu tierii roma- 
nosci eră prin elu dispusu si miscatu la deditiunea si devo- 
tinnea Maiestatii Sale. 10. Câ cea mai mare parte a romaniloru, intre 
curii se numerau Archiepiscopulu loru, Episcopii si ceialalti 
seculari,nobilii si boierii, retrasa cu ostile rascianiloru, in servi ţiul u 
Maiestatii Sale de elu adunate, la părţile muntdse catra Transil
vania, ascâpta (poftindu a dâ cu cea mai mare barbatia resboiu' 
in contra vrajmasiului barbaru) cu multa dorintia porunc’a si 
ordinatiunea ducelui de Baadenu care erâ atunci cu castrele 
la Cladova, pentru acea a cerutu in scirisu dela generariulu 
Heissler direcţiune, ca in cotr’o se strabata cu armele si se 
pdrte resboiulu, acela l’â indrumatu la ducele de Baadenu si s 
astfelu elu cu pucini servitori au trecutu Dunarea.si a 
castrele lui si i-a facutu de scire, câ a venitu, dorindu a cunâsee 
direcţiunea in carea se va purtă resboiulu, insa după ce a 
venita in castre s’a poruncitu mai anteiu alu încinge 
custodia militară, curundu după acea a-lu despoiâ de servitori, 
si nesciinduse vinovatu nici intr’o crima, neascultatu, neesârainatu, 
in contra dreptului poporaloru, cu bajocura a-lu închide in 
arestu şi arestata a-ta transportă la Vienna. Intielegandu si 
audiendu ostile orientale care asceptau barbatesoe a portă resboiu 
in servitiulu Maiestatii Sale despre arestarea acâst’a, t6te, 
fora do Despotu, s’au imprasciatu si s’au instrainatu, âr, elu fiindu 
la Vienna mai de trei ani aruncaţii in arestu, oh durere! 
neesaminatu si ne ascultata, zaticnesce.

mar-

Contele
Georgiu. Brancoviciu,

Despotul» Illiriei, Rassici si alu 
Missici, er acum arestata.

Mai la trei ani după arestarea sa a substernutu alta rugă
minte in limb’a latina la Imperatulu in carea spune:

Câ de candu a esitu din copilăria, si a ajunsu la o mai 
matura judecata a mintii, pana la betranetie si la perii cărunţi, 
carii nu suntu produşi intru atâta de etatea naturei, câtu de ne- 
curatieni'a care er ului, pururea s’a silita si tute putintiele sale in- 
tr’acolo le-au indreptatu, ca se fie recunoscuta si judecaţii de 
catra maiestatea Sa intre cei mai credintiosi si mai vrednici băr
baţi ai acuilei Cesare intru alungarea barbarului vrajmasiu si 
eliberarea poporului orientalii, si pentru acea: 1. Candu s’au apro
misu de Resiedintii imperatesci» carii mai de demultu au fostu 
la port’a Otomana prin talmaciuta Panaiotu poporului crestinescu 
din orienta, câ dâca la timpulu seu va apucă armele si va portă 
resboiu in contra comunului vrajmasiu alu numelui lui Cristosu, 

• nu numai vechi’a libertate, ci si avutele. drecandva posesiuni i 
se va redă; si pre atunci euprindienduse prin .marele Veziru, 
(după ce s’au ucisu si macelatu o mulţime de turci) si rapinduse 
din manile creştine Ujvarulu, si supremulu Veziru voindu a stră
bate cu armele mai departe in tierile Creştinătăţii dela apusu si 
a cuprinde acolo multe locuri, elu Georgiu Brancoviciu prin rai- 
•dilocirea amicileru corespondinti si prin patronii sei (carii nu pu- 
cina auctoritate aveau la supremulu Veziru) spre a face pace cu 
Imperatulu l’a indemnatu, l’a svatuitu si Ta indusu, asia câtu 
vrajmasiulu barbaru s’a intorsu cu ostile si cu armat’a sa dela 
apusu la resaritu. 2. Scrie, câ in timpulu in care supremulu 
Veziru incungiurase cu obsidiunc Ujvarulu, unii boieri si mag
naţi din Ungari’a conspirandu si ■ rebelindii in contra personei 
Imperatesci, voiau a duce armele mai departe in Europ’a, si 

*spre scopulu acest’a au ceruta ajutoriu dela turci, decadiendit 
ei dela Maiestatea Sa, elu co.nspiratiunea acâst’a cu fraudelentole, 
viclenele, necredinti6sele, si de juramentu calcatorele machinaţi
uni ale loru, resiedintelui Maiestatii Sale, intru fericire repausa- 
tului Cristoforu de Kindzberg, care se află pe atunci la Pdrt’a 
Otomana cu credintia le au aratatu, descoperita si desvalitu, si 
spre mai mare incrediementu a trebei acesteia a capatatu dela 
amintitulu resiedinte testimoniu autenticu scrisu cu pr.opri’a sa 
mana si intaritu cu sigilu, si testimoniulu acest’a pentru de a do
cumentă sinceritatea si credinţi’» sa in a. 1688 (candu a petre
cuta la Vienna cu legatiunea romana) l’a predata intr’o confe- 
rintia 6recarea aceloru Miniştri si Consiliari intimi de carii se 
tiene astfelu de lucru arcp.nu, dar acel’a nu i s’a mai reintorsu. 
3. Câ unii dintre Acathocicii transilvani după datin‘a lui Gabrieiu 
Bethlenu a voitu se erumpa in Regnulu Ungariei si se-lu cuprin
dă si se-îu faca tributariu turciloru, dar elu cu t6ta puterea li-a 
stătu in contra si machinatiunele loru prin midilocirea corespon» 
dintiloru sei le au preintorsu. 4. Câ in a. 1683 de timpuriu a 
■aratatu ai a descoperiţii aparatulu de resboiu alu turciloru pentru 
de a incinge cu obsidinne Vienna, trimitiendu pre unii fdrte cre
dintiosi la curtea imperatâsca; câ pe Ladislau Csâky cu mulţi 
alţi fideli, cu multa primejdie si cu mari spese ii au scosu din 
captivitatea dele Constantinopole; si după ce s’a pofugatu turculu

mersu in

cu

11. Câ poporulu rascianu s’a rugata pentru csaminarea si 
cundscerea causei arestării lui, ci aceea i s’a rescrisu delii.
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Maiestatea sa precum se arata sub D. ca nefiindu cauB’a 
inca cunoscuta nu p6te fi dimisu din arestu, totuşi câtu de 
du processulu lui va fi revediutu; din care rescriptu D. 
ta, cil fora cundscerea c&usei, sdu la o stângace informatiune, 
s^u la o desiarta despre elu intipuita suspitiune a fostu. si ares-
tatu si fora cercare mai de trei ani detienutu in arestu.--------

—" Dreptu acea se rdga in cea mai profunda umilintia 
de sacratissim a sa Maiestate pe acea justiţia, carea odata va 
judecă t6te justitiile, ca să se milostivdsca a i administră santa 
si folositore justiţia si a face ca să se cerce caus’a îndelungatei 
sale arestări, si l-iu, după facut’a cercare după cualitatea 
probatului si făcutului de donsulu delictu, punenduBe in laturi 
meritele lui, său a-lu padepsi său a 2. aflanduse nevinovatu 
cu onăre si cu premiu si cu refussiunea dauneloru a se diraite 
din arestu, si a 3 a nu lu-lasă neascultatu si mai de trei 
neesaminatu in necuratieni’a carcerului, mai desufletitu in acele 
pucine dile ale vieţii ce ie mai are se piara. Pentru carea justiţia 
lui administrata poftesce si doresee Maiestatii Sale si aici. pre 
pamentu lunga si fericita viătia si tuturoru urmatoriloru sei, ăr 
in ceriu veciniculu premiu alu dreptiloru (căci dreptul 
cul.u va inflori si ca cedrulu din Lîbanu

CONCURSIJcurun
se ara- Pentru îndeplinirea vacantei parochii din opidulu Cilu pro- 

topresbiteratulu Buteniloru.
Emolumintele anuale suntu : una sessiune. pamentu din care 

jumetate, sub decursulu anului 1875 ilu va folosi veduv’a preo
teasa. —■ Cuartiru liberii, cu gradina, cute una mesiira cucurudiu 
sfarmatu dela 140 numere de case, si stolele îndatinate.

Doritorii de a ocupă acăsta paroehia suntu avisati recursu
rile provediute cu tdte documinţele prescrise in statutulu organicii 
adresate comitetului parochialu ale trimite subscrisului in Alma- 
siu po6ta ultima All-Cill.

Datu in opidulu Ciilu 20 Decemb. 1874.
ani

Comitetulu parochialu’

In contielegerc cu mine loanu Groz’a protopresbitetulu Halmagiului si adm. 
. , inter. Buteniloru.

u ca fini
se va immultf.)

Subscrierea lui la rugămintea acăst’a este precum urmeadia :
Sacratissimae Cacsareae Majestatis Vestrae, obedientissimus, 

et devotissiinus Comes Georgius Brancovies, Slavoserborum, 
Rascianorum, Orientalis Illyirae et Mysiarum Despotes et 
Majestate Vestra ad pristina Antecessorum Proavorum 
jure postliminii rostitutus.

CONCURSU 1
Se deschide de nou pentru staţiunea invetiatorăsca dina

Campani. 1meorum
Emolumintele suntu:
Salariu anualu 105 fi. v. a. 12. cubule de bucate, 12 stan- 

geni de lemne si veniturile cantorale. —
Competintii au a-si trimite recursurile loru cu documinţele 

necesarie adresate comitetului parochialu pana in .26 Decemvre^. 
a. c. st. v. căndu va fi si alegerea—subscrisului. .

Baiti’a (Hăzbănya) 26. Novembre, 1874.

(Va urmă).

VARIETATI.
#’.i: Santiani a Sa patriarcbulu serbescu Procopiu Ivacicoviciu 

/ * facutu danatiune de 500 fi. v. a. pe săm’a scălei romanesci, ce 
j se edifica langa biseric’a catedrala din Aradu. Acăst’a fapta no- 
^bila a Santianiei Sale dovedesce ca inaltulu demnitariu biseri- 
cescu n’a uitatu de turm’a

Din incredinti.'irca comitetului paroch. Nicolau Popoviciu insp. cerc. de scdle

ce a pastoritu in restimpu de ani 21, 
ci o are in iubire si după îndepărtarea sa- dela noi.

* La redactiunea „Lumineiu se afla de vendiare „Amiculu 
poporului, Calindariua pe anulu 1875. Compusu de Visarionu Ro- 
manu. Pretiulu in locu 50 cr. ăr cu trimiterea prin posta 56 cr.

' (X3 30 Novembre st. n. tribunalulu regesc a dm Aradu
publi6ă decisulu forului de cassatiune, prin care acestu foru res
pinge recursulu de nulitate

concursu i
pre staţiune invetiatorăsca rom. ort. conf, din Zimbru 

inspectoratulu Iosasiului cu carea sunt împreunate urmatdriele v 
emuluminte, si anume: In numerariu 157. fi. 50.'cr. v. a.
5. cubule de grâu: 5. de cucurudiu 120 de lemne din cari are 
a se incaldi si şcdl’a; cortelu liberu cu gradina de legume. — 

Doritorii de a ocupâ acestu postu, sunt avisati a-si 
instrui recursele loru cu documentele recerute in sensulu Sta
tutului organicu, apoi intitulate catra comitetulu parochialu, 
ale adresă concernintelui inspectoru scolariu cercuale in 
Iosasielu ultim’a posta Gurahoncz, — pana in 29 Decembre st. 
v. a. c. in care dî va fi şi alegerea, — avendu respectivii as
piranţi in acestu restimpu a se presentă la sant’a biserica,, 
spre a-si demustrâ deşteritatea in cantari si tipicu. —

Zimbru la 19 Novembre 1874

domnului Franciscu Hossu Longi- 
nu, insinuatu in procesulu de pressa avutu cu Franciscu Ko6s. 
Astfeliu dlu F. H. Longinu are se suferă inchis6rea si se pla- 
tăsca glăb’a dictate de tribunalu regiu.

* Dlu Dr. Victorii Mihali este numitu Episcopu alu die- 
cesei gr. catholice de Lugosiu. Maiestatea Sa a subscrisu actulu 
de denumire inca in 30 Novembre st. n. a. c. Acesta denumire 
multiamesce pre toti fiii bisericei gr. catholice.

(t Necrologu.) Preotulu loanu Carniceanu din Beregseu, după 
unu morbu scurtu in 26 Novembre s’a mutatu la cele eterne, la- 
sandu după sine pre multu duios’a sa socie cu unu orfanu si 
intrăga comuna, plini de dorere si întristare. In 27 Nov. do 
catra 5 preoţi, invetiatoriulu cu toti elevii şcolari regulari si 
adulţi, poporulu cu micu cu mare, betrani si tineri din comuna 
fu petrecutu la loculu de repausu. Defunctulu sub decursulu 
preoţiei sale de 15 ani, si-a pastoritu turma sa in adeveratulu 

^ intielesu alu s-tei scripturi, de aceea cu toti se-i dicemu: „fie-i 
tieren’a usiora.u

*.Comitetulu parochialu :

In contielegcre cu mine, ioane Muntenu Insp. scol. cerc.

3Concurs u.
Pentru, vacant’a staţiune invetiatorăsca din comun’a Cbislaca. 

inspectoratulu Beeliului, comitatulu Bibarei, se deschide eoncursu pana 
in 6 Decembre a. c. in care diua va fi si alegerea.

Emolumintele sunt; a) in bani 66 fi., v. a. b) in naturale 15 
cubule y2 grâu, */2 cucurudiu, c) lemne 6 orgii, fenu 10 magi, d> 
cuartiru liberu, si stălele cantorale.

Doritorii de a fl aleşi, au a-si trimite recursurile loru, adresate 
.comitetului parochialu, la oficiulu inspectoralu in Beeliu pana in 6- . , 
Decembre a. c,

Datu in Cbislaca i0/u 1874. •

* Reuniunea invetiatoriloru magiari din comitatulu Aradului 
a adresatu la toti deputaţii dietali din comitatu rugăminte ca, ei 
in interesulu inveliamentului se spriginăsca proiectulu suscernutu 
dietei, pentru pensiunarea invetiatoriloru, de catra deputatulu die- 
talu Molnaru. Asemenea pasiu pentru pensionarea invetiatoriloru 
ar fi bine se faca t6ta reuniunele invetiatoresci din patria fora 
privire la naţionalitate si confesiune. Se nu incetamu a bate, căci 
numai asia ni se va deschide ! Comitetulu parochialu,

_________________ ____________________________________________ Cu scirea mea, loanu Capitanu, m. p. înspoctoru cescualu.
Cu tipanulu Iui Stefanu Gyulai. — Proprietatea si editur’a diecesei aradane. — Bedactoru intoriru. Vlneentlu ManfrAi
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