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Un apostol a! renegatismului.
i.

Guvernanții unguri. încep a-și 
perde tot mai mult răbdarea și cum
pătul.

Nimeni nu pote nega, că la 
1867 Ungurii, urmând după receta 
prudentului și prevec|etorului lor ad
vocat Deak, apucaseră pe-o cale 
pentru ei și politica lor forte opor
tună, căci le succese In mare parte 
a îmbăta naționalitățile cu promi
siunea, că le vor respecta limba și 
cultura lor națională, promisiune, 
care ia părere avea să se realiseze 
prin faîmăsa lege a naționalităților.

Așa a mers cât a mers, der 
spiritul neastâmpărat și răsbunător 
koșuthist cuprinse erășl din ce în 
ce în mai mare măsură pe comba
tanții pentru maghiarism, și așa nu 
trecură nici cjece ani, și totă pru
dența, totă tactica șirâtă inaugurată 
la 1867, făcu loc nisuințelor păti
mașe ale maghiarismului violent și 
crescu șovinismul turbat de astăcR

Coloman Tisza și regimul său 
sciea încă să mai domolescă și a- 
morțescă oposițiunea naționalităților 
prin virtuositatea sa în arta echili- 
bristă. Der curând dihania șovinis
mului. pe care o nutrise cu atâta 
zel, ajutându-i să crescă și să se 
desvolte cu repediciune, începu să 
devină periculosă pentru acest re
gim însu-și, căruia după 15 ani îi 
și frânse gâtul.

Spiritele ce le-a deșteptat să 
întorseră acum în contra lui Tisza 
și din acest moment el ca și toți 
succesorii săi la guvern au fost și 
sunt robii acestui șovinism, pe care 
nu-1 mai pot înfrâna și de care se 
văd stăpâniți și împinși înainte, în 
așa măsură, încât sunt aprope să-și 
perdă cu totul mințile.

Este a doua revoluțiune, ce o 
săvârșesce acum kossuthismul vin
dicativ în spiritele celor ce la
să a fi conduși de el spre gloria 
neamului „alcătuitor de stat“.

Unul dintre cei ce au trecut 
prin acesta metamorfosă este și mân
drul conte Albert Apponyi.

Era un timp, nu tocmai prea 
depărtat, cam pe la începutul regi
mului tiszaist, când Apponyi trecea 
încă de un om cu simț de dreptate 
față cu naționalitățile. Pe atunci se 
vorbea și se credea, că el are de 
gând a se pune în fruntea mișcării 
oposiționale a naționalităților și că 
și-a ales ca basă de operațiune Bă
natul, unde voia a se răzima pe 
simpatiile ce și-le câștigase la Șvabi 
și pe alianța, ce avea de gând s’o 
încheie cu Românii.

Nu numai, că nu s’a împlinit, 
ce se presupunea pe atunci, der cu 
timpul Apponyi, cu tot nimbul ce 
voesce să și-l susțină ca bărbat de 
cultură înaltă europeană, a dat cum
plit înapoi în ce privesce sentimen
tul de echitate și de dreptate cătră 
locuitorii de altă limbă, seu, vorbind 
mai la înțelesul stăpânitorilor situa- 
țiunei de adh a înaintat în mod es- 
traordinar pe scara șovinistă a idealu
lui unității său contopirii naționale.

Nu-i mirare în asemeni împre
jurări, că .Apponyi a ajuns a nu 
mai înțelege pe Șvabii din Bănat, 
odinioră credincioșii săi alegători, 
er Șvabii, nu-1 mai pot pricepe 
pe el.

Cu ocâsiunea aranjării esposi- 
sițiunei economice dela Lovrin s’a do
vedit cu prisos, că favoritul de odi
nioră al Șvabilor s’a înstrăinat cu 
totul de aceștia în cugetele și nisu- 
ințele sale.

El le-a vorbit la Lovrin și la 
Verșeț un limbagiu, care i-a lăsat 
nu numai reci și nedumeriți, dâr, cu 
tăte că la banchetul din Verșeț le-a 
vorbit și în limba germană, nu l’au 
înțeles de loc, fiind-că nu-1 mai pu
tură înțelege.

Vor fi fost și de aceia printre 
Șvabi, cari în genere puțin înțeleg, 
mai ales din politică, și cari lasă a 
fi încă și astăcji mai mult seu ‘mai 
puțin amăgiți de vorbele umflate, 
fariseesci ale marilor patrioțl ma
ghiari brevetați. Cei cu ore-care ju
decată și pătrundere văd și recunosc 
de altă parte, că teoria, ce a des- 
fășnrat’o Apponyi, nu este decât 
mângăerea deșertă, ce se dă scla
vului, dicendui-se, că-șl va căpăta un 
domn, care să nu ia și pielea de 
pe el,

Apponyi le-a vorbit Șvabilor, 
posând înaintea lor ca „adevărat 
profet1*,  care îi admoniăză să nu 
credă „falșilor profeți11. Sub aceștia 
el înțelege pe pretinșii agitatori, cari 
îndâmnă și conjură poporul ca, pe 
lângă împlinirea datorințelor sale 
cetățenesc!, să-și apere cu credință, 
cu perseveranță și cu curagiu limba 
și cultura sa națională.

*) Raportul acesta, cu tote că ni-s’a espediat 
Duminecă dimineța express, — l’am primit numai 
adl, a treia di dimineța. Continuarea raportului 
pănă acll după amiadl n’am primit’o încă. — Red.

Reuniunea studentescă din Ve- 
neția. In urma contramandării congresu
lui internațional studențesc dela Budapesta 
consiliul federal senior a hotărît ținerea 
unei reuniuni internaționale la Veneția între 
1—4 Octomvrie stil nou, adecă 18—21 
Septemvrie st. v. Prin o telelegramă adre
sată d-lui Jean Demetrescu, studențimea 
italiană invită pe studenții român se par
ticipe în număr cât mai mare la acestă 
reuniune. In urmă studenții italieni împre
ună cu grupul român, vor sosi în diua de 6 
Octomvre st. n. în Bucurescl. Toți d-nii 
studențî. cari vor să participe la acestă 
leuniune internațională pot cere informații 
și trebue să se înscrie prin d-I Jean Deme
trescu, Str. Sf. Ionică 12. Plecarea din 
Bucuresci este fixată pentru 16 Septem
vrie st. v.

Diarele maghiare înregistrând scirea 
despre ținerea congresului în Veneția și 
despre visita studenților italieni în Româ
nia (cu scop de a face olasz-român testve- 
riseg—înfrățire italiano-română) se arată 
fdrte supărate și se întrebă, decă tinerimea 
celorlalte națiuni va participa la congre
sul din Veneția?

Adecă de ce să nu participe.

Scola română in Sofia si sco- î ' 5
lele bulgare din Dobrogea. „Frankfur
ter Zeitung" se ocupă de nota adresată 
de guvernul bulgar representantului ro
mân la Sofia și prin care se cere, ca școla 
română din capitala Bulgariei să trăcă sub 

controlul ministrului de instrucție bulgar. 
Măsura acăsta ar fi un răspuns la aceea a 
guvernului română contra școlelor bulgă
resc! din Dobrogea.

Diarul german face următorea con
statare :/Școlele bulgăresc! din Dobrogea 
sunt ale unor supuși români, cari trebue 
să se supună legilor țării, în care trăesc, 
pe când șcdla românâscă din Sofia e o 
șcdlă privată, aparținând unor supuși ro
mâni, așa că amestecul guvernului bulgar 
nu e la locul lui“.

„Asociațiuneă" la Omită.
(Raport special al „Gaz. Trans.u)

Ne-am dedat așa de mult cu „Aso- 
ciațiunea“, încât pare că ni-s’ar rupe 
ceva din viață, decă ar trece vr’un an în 
care să nu se țină adunarea ei generală. 
Nu numai că la ale Asociațiunei raze se 
încăltjesce cultura românescă, nu numai 
că în jurul ei se adună fldrea inteligenței 
române, ci ea este tot-odată oglinda mun- 
cei și a interesului cultural național, ce-1 
desvoltă diferitele centre românesc!.

La lumina caldă a acestei mărețe 
societăți, se vede în fie-care an, când în- 
tr’un ținut, când într’altul, cum se îm
preună erăși rândurile ndstre, desprinse 
prin micele patimi omenesc!, ce păr a 
rode la organismul nostru, producând zi- 
zanie, discordie și ură între frați. Și decă 
în fața „Asociațiunei11 acesta eondițiune 
se impune, de sigur că și frații din Ora- 
vița n’au rămas mai pe jos.

Etă de ce cred a fi potrivită înce
perea acestui raport cu punctul „Pregăti
rilor". In Oravița inteligența română for- 
meză o falangă tare. Vedem advocat!, me
dici, învățători și preoți români — cum 
represintă causa culturei românesc! atât în 
centru, cât și în împrejurime, der în aceeași 
vreme simțim o nedumerire și nu pu
tem pricepe, de ce totuși Românii din Ora
vița de astă-dată nu se presintă tocmai 
în adevărata lor putere.

Păte lipsesce tinerimea, seu e vr’o 
scădere în organisația bătrânilor? Nu voiil 
să mai întreb, ca se se stabilescă respon
sabilitățile. Las curs liber adunării și fes
tivităților.

Sosirea comitetului, Sâmbătă 13 Sept.
Dragostea, cu care întâmpină Bănă

țenii, ba toți Românii noștri pe ilustrul 
președinte al „Asociațiunei", pe d-1 Dr. 
Alexandru Mocsonyi, aduce cu sine că, 
fiind acesta adunare prima care e pre- 
sidiată de domnia sa, cu toții simțesc o 
satisfacție sufletesca și cu încordare aș
teptă cuvântul de deschidere, căruia cu 
drept cuvânt îi atribue o importanță deo
sebită, mai ales în nisce momente când 
poporul român are nevoie, ca luptătorii 
culturei naționale să-l mângâie și în cu
vinte de ocrotitori să i împrăștie temerile, 
grijile pentru tesaurul strămoșesc, pentru 
limba și cultura românescă.

Frații din Oravița se presentară în 
număr forte frumos la gară, așteptând cu 
nerăbdare Comitetul central al „Asocia- 
țiunei", care în frunte cu președintele seu 
a sosit la ărele 111/2 dinspre Iassenova.

Când întră |trenul cu cei mult! aș
teptați în arena gărei, inteligența și po
porul adunat îi primi cu strigăte însu
flețite de „să trăiescă."

Scoborându-se din tren dspeții dis
tinși, d-l Dr. Petru Corneanu advocat, în- 
cunjurat de inteligență și popor, rosti o 
cuvântare de primire în ton fdrte avântat, 
tălmăcind bucuria generală și dragostea 
față cu comitetul „Asociațiunei" și față cu 
ilustrul ei președinte. Sfîrșindu-șî d-l Oor- 
neanu cuvântul, poporul cu întreite și în
suflețite „se trăiască*  întâmpină pe pre
ședinte și pe cei ce’l însoțiau. D-l Mo
csonyi scurt, dâr emoționat, mulțumi pentru 
dragostea dovedită de frații din Oravița 
și în numele comitetului și al dspeților 
sosiți deodată, dorî ca ostenelele depuse 
cu atâta interes din partea Oravițenilor 
in favorul culturei românesci, să fie înco
ronate cu deplin succes. Intre aclamări și 
nesfîrșite urări de „se trăiescă" președin
tele dă mâna cu mulțî din cei de față, 
atât din sinul inteligenței, cât și al frun
tașilor țărani.

Apoi într’un convoiu frumos de tră
suri, pornirăm cu toții spre oraș. In tot 
parcursul Orăvițenii priviau dela ferestri și 
din uși cu fețele vesele, și de pe dealul, ce 
merge paralel cu strada principală, treas- 
curile dădeau salve, ce nu se mai sfîrșeau. 
Președintele fu încuartirat în saldnele so
cietății căii ferate din Oravița.

Aici mai amintesc, că cu d-l Alec- 
sandru Mocsonyi a mai venit și vărul 
d-sale d-l Zeno de Mocsonyi, cu fiiul seu 
Antoniu.

In Oravița era tocmai di de târg — 
și fiind mult popor, era mare îmbulzelă, 
vrând fie-care să vadă pe cei sosiți la 
adunare. Dorința lor însă nu putu fi rea- 
lisată, căci începu o mică ploie, în urma 
căreia trăsurile fură acoperite.

Pentru a respecta obiectivitatea, mă 
simțesc dator a aminti, că ar fi putut fi 
mai mult popor din Oravița-română la 
gară, căci contingentul cel mai mare de 
manifestanțî l’au dat fruntașii țărani din 
satele vecine cu preoții și învățătorii lor.

Sera de cunoștință.
La drele 8 sera dspeții s’au întrunit 

în grădina hotelului „Corona". Deși e 
mare acesta grădină, totuși se umpluse, 
fiind acolo și mulțî străini de neamul 
nostru. Grosul ospeților români se așteptă 
la nopte și Duminecă.

Intre cei sosiți acum din depărtări 
mai mari, am marcat pe d-l Dr. Chirtop 
cu familia din Câmpeni, Dr. Stefan C. Pop, 
advocat, Dr. Octavian Russu Sibiiu, Dr. 
Augustin Bunea, Blașiu, Dr. Laurențiu Pop 
cu familia, Dr. Roșu Biserica-albă, apoi 
numeroși preoți, învățători, domne, dom- 
nișdre, a căror listă am să o fac în conti
nuarea raportului.

Sera de cunoscință a decurs în ani
mație, în vorbe dulci românesci, în accen
tele frumăselor melodii bănățenesc! cân
tate de renumita capelă „Birca*.  D-l Dr. 
Gropșan, din localitate, a salutat pe ospeți 
într’un discurs bine simțit și avântat.

Intrega serată ar fi decurs fără inci
dente, decă torențiala plăie nu ar fi erupt 
cu teribilă vehemență, încât nu puteam 
să ne mișcăm din grădină, de altfel aco
perită, avend forma unui pavilon. Și era 
totuși plăcut așa să-ți petreci în mijlocul 
unei frumose adunări românesc!.*)
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La Mirislău.
(Coresp. part, a „Gazetei Transilvaniei."}

— 15 Septemvrie 1902.
Duminecă în 14 1. c. s’a făcut inau

gurarea solemnă a „monumentului" de la 
Mirislău. Cu (jile înainte se spunea, că 
mari serbări și multă lume se va aduna 
acolo. In Mirislău și în satul din apro
piere, Decea, de câte-va săptămâni ins- 
truau dilnic tinerimea maghiară în cânta
rea „Hinmus“-ului și a „Szozat“-ului, fără 
de cari nici că ar fi fost ceva din totă 
serbarea.

Cum așteptau Românii din împrejurime 
(jitia acesta? Eu singur n’ași sci spune!... 
După câtam pututsă observ, ei nu prea do- 
riau sosirea ei. De când s’a ridicat monu
mentul acesta, Românii nu-1 priviau cu ochi 
buni. Causa la asta era pote cugetul, că 
pietra monumentală le spunea înfrângerea 
Marelui Erou, despre care au audit atâtea 
lucruri mari și minunate!.. Ori pote s’a 
întâmplat aevea, cum se aude, că cu oca- 
siunea contribuirilor li-se spunea Româ
nilor, că „dați ori-ce aveți, că vrem se vă 
facem acolo lângă drum peMihaiu Vitea
zul, craiul vostru". Er acum?...

Destul, că Românii n’au voit se ia 
parte la actul inaugurării, cu tote-că în 
unele comune primarii și notarii unguri 
se încercau să-i ducă sub steg unguresc la 
serbare! Er decă au fost totuși câți-va 
Români acolo, aceia au mers seu din cu- 
riositate, seu din nesciință, der nici decât 
să aplaudeze pe oratorii, cari pe ’ntrecute 
folosiau cele mai insultătore espresii la 
adresa memoriei marelui Mihaiti!...

&
După sosirea studențimii din Aiud, 

care venia cântând „Kossuth-nota", și du- 
pă-ce trenul de cătră Aiud se opri, ca se 
descarce mulțimea de lume, — se începe 
esecutarea programului: 1) „Hymnusz" 
cântat de tinerimea maghiară din Decea 
și Mirislău. 2) Fostul vice-șpan Csato, ca 
president al societății istorice și archeolo- 
gice din comit. Alba-de-jos, dă cetire con
tribuirilor pentru acest monument.

Se ridică apoi deputatul Aiudului, 
Tordk, ca se spună decursul luptei de 
acum 302 ani! Ii făcea mare plăcere aces
tui domn, să spună mulțimii câte verdi și 
uscate despre cel învins pe câmpul Miris- 
lăului! Zîmbia și densul, decă pute să 
stdrcă câte un zîmbet de ironie și de sar
casm de pe buzele intelegenței maghiare, 
când spunea câte un scurt episod istoric, 
— adevărat ori neadevărat, n’are nimic a 
a face, — numai ca se vadă gură-cască, 
că Mihaiu a fost rfdrte superstițios, credea 
tare în visuri și boscone, o notă ca
racteristică a Valachului^ ! Și alegea par’ 
că anume d-1 deputat espresii cât mai 
bombastice și în același timp vătămătdre, 
numai și numai să mărescă ura și dispre
țul Ungurilor asistenți față de memoria 
eroului de odinioră.... „O, scurta domnie 
în Ardeal a lui Mihaiu,fost cea mai ti
ranică ! Cu forța, cu sabie și foc. cu amă
giri și corumperl se încerca el sS-șl țină 
pulerea\u — Așa glăsuesce în ton înalt 
acest domn — și când colo tot naționa
litățile „agiteză" ?....

După faimosul discurs „istoric" al 
d-lui deputat, se ridică erăși fostul vice- 
șpan Csato și predă monumentul în grija 
publicului din Alba-de-jos, în numele că
ruia îl priraesce prim-notarul comit., Br. 
Bânffy Kazmer, feciorul faimosului fost 
ministru.

„Et nune veniamus ad fortissimum“ 
dintre oratori! Protopopul ref. al Mirislău- 
lui vorbesce tare avântat și însuflețit! In 
însuflețirea-i mare față de „patrie și na
ția sa“, nu uită să trimită o săgetă plină 
de venin în inimile Românilor! Spune 
în glas înalt reformatul și ne strigă cu tot 
aventu-i oratoric: „Mi-se strînge inima, de 
durere, când văd pe acest căleu-bandit nă
vălind cu bandele-i selbatice în țera nos- 
tră !“.... Și după acestă blasfemie nu se ge
neză acest domn a-se adresa cătră „con
cetățenii săi de altă limbă" (mâs ajku honfi- 
târsaim) și a-i îndemna, să trăiescă în în
țelegere și strînsă unire cu Ungurii, cu 

cari sunt „egal îndreptățiți" (sic!) și cu 
cari de veacuri trăiesc împreună în astă 
țeră. unde libertatea așa-i de mare (audi 
vorbă!)!... „Numai Dumnedeului Unguri
lor aveți să-i mulțumiți, că sunteți pe a- 
cest pământ în pace și liniște" — ne spune 
d-1 protopop....

Se cântă apoi „Szozat“-ul și debuteză 
musica pompierilor din Aiud, după care 
publicul se împrăștie!

*
Nu pot să trec cu vederea încă ceva. 

Două familii române dintr’un sat din îm
prejurime, au dus părăstase la biserica ro
mână din Mirislău, cari au și fost slujite 
acolo „pentru sufletele eroilor Români, că- 
duți în lupta de la Mirislău".

Eu.

Cum a fost esecutat 
redactorul Cramer.

Seim, că redactorul diarului „Deu
tsches Tagbl. fur Ungarn" din Timișdra, 
Alvin Cramer, a fost — într’un mod pănă 
acum ne mai pomenit în țera ungurescă 
— espulsat din orașul Timișora, cu tdte 
că e supus ungar, născut și domiciliat la 
Bistriță, și cu tdte că n’a comis nimic ce 
l’ar pune în rîndul personelor periculose 
obștei, încât să potă fi espulsat din loca
litate după regulamentul escortărei.

Trebue să intereseze pe ori-ce om, 
care ține la libertatea individuală și de 
pressă, în ce mod a motivat primul căpi
tan al orașului Timișora decisul său de 
la 11 Septemvrie a. c., prin care l’a es
pulsat pe Oramer și l’a eschis pentru tot- 
deuna din Timișora.

Etă ce dice între altele căpitanul 
Bandl în motivarea decisului său:

Singurul motiv al decisului meu de 
față este, că Alvin Cramer, ca unul ce a 
fost condamnat și judecătoresce ca ațîță- 
tor al naționalităților, este o personă pen
tru pacea obștescă de tot periculosă.

Cum-că este un ațîțător de naționa
lități, o dovedesce neîndoios sentința curții 
cu jurați din Timișora, de la 30 Main a. 
c., și decisiunea Curiei asupra recursului 
de nulitate, pe care l’a respins. Față cti 
acesta a fost imposibil a-se lua în consi
derare apărarea condamnatului, că el nu 
ațîță.

Cumcă un ațîțător de naționalități 
este o personă periculosă pentru obște, 
nu mai trebue dovedit, căci decă poliția 
are dreptul a procede contra acelor per- 
sdne, cari se dovedesc cu temeiu a fi pe
riculose siguranței publice său păcii ob
ștesc!, luând fără amânare măsurile de 
apărare necesare, atunci este îndoita ei 
datorie, de a procede contra acelor per- 
sdne, cari ca cetățeni în Ungaria ațîță 
contra Maghiarilor, dedrece pe terenul 
acesta cea mai neînsemnată faptă pote 
ave urmări colosale pentru obște și pote 
amenința în mare măsură liniștea cetățe
nilor.

Din causa acesta a trebuit să pro- 
ced contra lui Alvin Cramer, care după 
sentința judecătorescă este un ațîțător pe
riculos obștei; și este un astfel de ațîță
tor și în urma iritațiunei,*)  ce se mani
festă din partea poporațiunei orașului nos
tru contra lui, care chiar cu considerare 
la siguranța sa personală a făcut necesară 
intervenirea poliției.

*) Aici „D. T. f. U." face observarea, eă 
numai foile jidovescl din Timișdra produc prin 
ațîțArile lor o astfel de iritațiune, decă esistă, er 
poliția nici habar nu le are.

După-ce praxa esistentă face ca po
liția să se folosescă contra persdne- 
lor periculose obștei numai de espulsare, 
am espulsat pe Alvin Cramer de pe teri
toriul orașului reg. Timișora.

Espulsarea sa, din punctul de vedere 
al domiciliului, n’a dat de greutăți, căci nu 
șl-a câștigat domiciliarea în Timișora fiind
că petrece din 1900, aici unde nu s’a anunțat 
și deci și-a păstrat pănă în dina de astădl 
domiciliarea câștigată prin nascere în ora
șul Bistriță.

In apelațiunea sa în contra acestui 
decis, redactorul Cramer constată mai în- 
tâifi, că nu esistă nici un motiv legal pen
tru espulsarea decretată, și de aceea că
pitanul poliției nici nu se pote provoca 
la o lege, seu la o ordonanță, pe basa că
reia ar fi motivată espulsarea; nu esistă 
nici o praxă de drept cu privire la cașuri 
analoge, căci pănă acum în Ungaria liber

tatea pressei și libertatea individuală a 
fost sfântă, și un cătățen, în privința mo
rală și socială nepătat, n’a fost încă ni- 
căiri espulsat.

La ceea-ce dice polițaiul despre con
damnarea recentă a lui Cramer, care l’ar 
califica ca ațîțător de naționalități, apela
țiunea declară, că nu pote să fie cine-va 
duplu pedepsit pentru unul și același de
lict. De aceea sentința condamnatore nu 
pote servi la stabilirea calității de peri
culos obștei, mai întâiu fiind-că sentința 
nu este dehonestătore, căci prescrie în- 
chisore de stat; al doilea fiind-că faptul 
obiectiv nu privesce averea, viața ome- 
nescă seu alte obiecte de drept, espuse 
pericolului obștesc. Din punct de vedere 
social și moral, însuși șeful poliției a re
cunoscut, că Cramer s’a purtat esemplar; 
el n’a ațîțat și n’a jucat un rol ațîțător, 
s’a dedicat numai carierei sale, și decă ca 
redactor responsabil ar fi greșit ceva con
tra legii, acesta n’are s’o judece puterea 
administrativă, ci cea judecătorescă, pe 
basa legilor esistente. Poliția recunosce 
pe față, că în lipsa competenței sale n’a 
putut lua nemijlocit nici o disposiție ad
ministrativă seu polițială contra redacto
rului, pe basa pretinselor sale ațîțări, cari 
sciau să înconjure legea penală. Cum pote 
der procede astfel, espulsând pe redactor?

Alvin Cramer cere dela magistrat 
anularea decisiunei poliției.

Foia germană din Timișdra dice, că 
precum se vede din tdte, espulsarea a 
fost pregătită de mână lungă, cu scop de 
a face imposibilă continuarea aparițiunei 
ei prin arestarea redactorului responsabil. 
Acesta însă nu se va pute, căci s’au luat 
măsuri, ca foia să apară și mai departe.

Actul de acusațiune
în procesul contra d-lui T. V. Păcățian pentru 

„Cartea de A ur“.

— Urmare. —

7. In capitolul „Simeon Bărnuțiu" 
autorul publică proclamația acestuia pe 
paginile 257, 258 și 259, proclamație ale 
cărei părți încriminate sunt următdrele:

„Ungaria în vită Ardealul la uniune... 
Și Românul ce face? De la acesta îi 
depinde vieța seu mortea!...

Ascultați voi, strănepoții Romani
lor, ce trebue să răspundeți Ungurului 
și Sasului! Răspundeți: „Nu ne unim, 
pănă nu e ridicată națiunea română la 
acel rang politic, din care au desbrăcat’o 
națiunile: maghiară, sasă și săcuiescă...

Au scos’o din tdte oficiile înalte 
regnicolare, și decă totuși a voit să aibă 
intrare, s’a cerut renunțare la naționa
litate și religiune...

Der e aici diua învierii !
Să mergem să delăturăm piatra de 

pe mormânt!
Să deslegăm lanțurile, cari de o 

miie de ani țin legată națiunea română.
Preoți! Decă sunteți părinți ade- 

vărațl ai poporului, nu lăsați să-i fie ni
micit dreptul...

Nu vă uniți pentru numele Dom
nului...

Nu vom fi sclavii Ungurilor și ai 
Sașilor...

Afurisit să fie pentru totdeuna Ro
mânul, care cuteză să lege uniune"..

Referitor la vorbirea acesta (nu e 
vorbire, e proclamație! — Red.) autorul 
face observarea:

...„In fine s’a aflat punctul, de unde 
trebue pornită mișcarea națională a po
porului român, și s’au aflat basele, pe 
cari pote se fie pusă politica viitdre a 
Românilor. Independență națională pe 
sema Românilor, și apoi vorbim despre 
uniune, mai înainte nu! Acesta era punc
tul de mânecare, acesta era basa politi
cei românesc). Bărnuțiu a aflat’o. a lui 
e gloria. Și obștea românescă a accep- 
tat’o, pentru-că din sentimentul public 
al obștei românesc! a fost ea sedsă!"...

8. In capitolul „Vorbirea Ini Băr
mițiu", înainte de publicarea vorbirii și în 
decursul publicării, autorul scrie astfel:

...„Și a vorbit ca un ânger, ca un 
sfânt, pentru-că glasul Domnului și gla
sul geniului națiunii române vorbea din 
el. In mijlocul unei tăceri ca în mor
mânt, și-a espus Bărnuțiu vederile des
pre naționalitatea română, despre drep

turile limbei române, înșirând rănd pe 
rend tote faptele Ungurilor, săvârșite 
în contra Românilor, pe cari i-au aflat 
tot-deuna buni numai pentru a-i es- 
ploata și a-i folosi de scară pentru a se 
înălța...

Ore lungi de-a rândul a vorbit Băr
nuțiu și mulțimea din biserică n’a obo
sit ascultându-1. Și decă Bărnuțiu o di 
întregă ar fi vorbit, cei din biserică ar 
fi stat pironiți la locurile lor și l’ar fi 
ascultat. Pentru-că balsam vindecător 
erau cuvintele sale și miere dulce era 
glasul seu".

Părțile incriminate ale vorbirii lui 
Bărnuțiu sunt următdrele: (Urmeză pe 
opt pagini citațiuni din vorbire).

9. In capitolul „Trei adunări ronuî- 
nesci" se publică procesul verbal luat 
în adunarea din Blașiu, ținută la 25 Sep
temvrie 1848, și anume, pe pagina 42G, 
încependu-se astfel:

— „împins de terorismul unguresc 
și de stdreerile, jafurile, arestările, bat
jocurile, violențele, prigonirile și ucide
rile, cari au urmat din acel terorism 
pomenit în acestă țeră, curse poporul 
român din tdte părțile Transilvaniei la 
Blașiil"...

10. In capitolul „Acțiunea lui Kos
suth", după publicarea numireilui Recsey 
de ministru-president, urmeză apelul co- 
inisiunii apărătore de țeră din 10 Octom- 
vrie 1848, provădut cu subscrierile lui 
Kossuth Lajos și Conte Eszterhazy Mihaly 
senior, referitor la care autorul scrie pe 
pagina 444 următdrele: >

„De altcum întregul apel al lui 
Kossuth cătră Români, n’a avut alt scop 
decât deschiderea drumului pe sema 
Maghiarilor, ca să omore pe Români unde 
numai pot, și atât de niulți cât numai 
pot, — lucru ce s’a și întâmplat.

Pe acest teren s’a învîrtit acțiunea 
lui Kossuth!"...

11. In capitolul „Comitetul român 
de pacificațiune" vorbindu-se, că în urma 
înțelegerii luate între generalul Schulter 
și fruntașii români, cu delăturarea comi
tetului ales în Blașiu la 15 Maiu 1848, a 
fost instituit în Sibiiu un nou comitet, să 
spune, că acest comitet și-a început acti
vitatea cu done proclamațiuni, dintre cari 
una a fost adresată Românilor, cealaltă 
Maghiarilor și Săcuilor, publicându-se cea 
dintâiu pe paginile 451 — 454, cu următo
rul cuprins:

„Fraților Români! Sciți bine și voi, 
și istoria încă arată învederat, câte rele 
au suferit Românii de la domnii ungu
resc!, și câte sufer pănă în diua de as
tădl, așa încât putem dice, că în tot 
decursul timpului, de când locuesc Ro
mânii împreună cu Ungurii, vieța lor 
n’a fost alta, fără numai o vale de la- 
crămi, o stare mai rea decât mortea și 
decât iadul însuși mai nefericită.

Românii de atunci și pănă în diua 
de astădi n’au avut di bună, n’au avut 
dreptate nici milă înaintea domnilor un
guresc!.

Românii au purtat tdte greutățile 
țării pentru domnii lor; cu mânile lor 
i-au hrănit și i-au îngrășat cu sudorea 
lor; ei au fost zidul de apărare în con
tra Turcilor și altor vrășmași, și totuși, 
pentru atâta credință cătră patrie și 
cătră domnii lor, ei în loc de dragoste 
împrumutată n’au dobândit, decât ura 
domniilor lor, si în loc de recunoș
tință, batjocură; căci chiar legile ungu
rești, cari ar trebui să apere pe toți lo
cuitorii țării deopotrivă, acelea îi osân
desc pe Români.

....Cei-ce se gârboviseră mai înainte 
sub greutatea jugului unguresc, au în
ceput a se deștepta pe încetul din som
nul cel de morte, în care îi înfundase 
tirănia ungurescă.... Ungurii chiar și li
bertatea, care au dobândit în ăst-an prin 
ștergerea iobăgiei celei rușinătdre de 
umanitate, li-o au înveninat cu ucide
rile și jafurile cele neomenești, cari au 
început a le face îndată după ce s’a 
șters iobăgia.... Ei vreu să fie numai ei 
singuri domni și de aici înainte, ca să 
chinuiescă pe Români în veci, cum i-au 
chinuit pănă acum.......Oe e mai mult
calcă în piciore poruncile împărătesei, 
au omorît pe însuși chipul împăratului, 
feldmarșal-locțiitorinl comite Lamberg, 
....au adus țera la primejdie de perire 
prin nelegiuirile cele înfiorătdre, cari 
le-au făcut și le fac în tdte dilele.

Totă națiunea română este în pri
mejdie.... legea ndstră cea sfântă este
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batjocurită de păgâni.... La arme deră
fraților, la arme....... ca să nu mai fim
străini în țera nostră, cum am fost sub 
tirănia ungurescă.

Alergați drept aceea la arme, Ro
mâni tineri! peutru-ca se vă luptați 
odată și pentru neamul vostru, căci pen
tru străinii cei nemulțămitori v’ațî lup
tat destul....

Auțlit-ați, fraților! cum au ucis la 
Români totă vara o cetă de Unguri tur
bați, cum i-au chinuit și cum i-au spân- 
durat acum de curend pe acei Români 
nevinovațî, cari v'au voit binele vostru 
și n’au voit răul nimănui!

Pesta ornoră pe chipul împăratului, 
Clușiul și Oșorheiul spândură dmenii 
nevinovațî și călcară în tină sfânta cu
minecătură !

La arme, der fraților! La arme !“....
(Va urma.)SC1R1LE PILEI.

3 (16) Septemvrie.

Manevrele din Șașvar. Vineri s’au 
început în Șașvar, comitatul Nitra, marile 
manevre de tomnă ale armatei austro un
gare. La aceste manevre au asistat Maj. 
Sa monarchul nostru, principele moșteni
tor al Germaniei, archiducele Francisc 
Ferdinand, ca comandant de trupă, și ar
chiducele Frideric de asemenea ca co
mandant de trupă. Manevrele au ținut 
pănă adî, 16 Sept., și au decurs între cor
pul 2 de armată (Viena) și corpul 5 (Po- 
jun). Principelui moștenitor german i-s’a 
făcut o căldurosă primire în Șașvar. Du- 
pă-ce s:a dat jos din tren, principele a 
salutat milităresce, apoi a apucat mâna 
monarchului nostru și i-a sărutat'o, după 
care monarchul și principele s’au sărutat 
de două ori în față. După-ce s’au dus 
înaintea cartierului general, Maj. Sa și 
principii au fost primiți de baronul Beck, 
șeful statului major general. Sera la 6 
s’a servit un prând în cartierul general. 
A doua di au urmat manevrele. Princi
pele moștenitor german plecă adî sera 
spre Berlin.

Din Constanța se anunță, că încru- 
cișăt.orul român „Elisabeta“ a părăsit Du
minecă portul, pentru a visita porturile 
turcesc! Sinope și Benderecli din Turcia 
asiatică. In a doua jumătate a lunei Sept. 
„Elisabeia11 — sub comanda colonelului 
Coslinschi, șeful flotilei române de răsboiu 
— va pleca la Sebastopol pentru a în- 
torce visita, pe care amiralul Hildebrandt, 
șeful escadrei rusesc! din Marea-Negră, a 
făcut’o anul trecut la Constanța.

Principele moștenitor român Fer
dinand se va întdrce în țeră în diua de 
6 Septemvrie v. Asupra prândului, ce s’a 
dat la Curtea din Berlin cu ocasia sosirei 
A. S. R. Principelui României în acest 
oraș, se publică următdrele amănunte:

M. S. Impărătesa a luat loc între 
Principele Ludwig de Bavaria și Princi
pele României, er M. S. împăratul între 
principii Leopold și Arnulf de Bavaria.

La drepta Principelui Ludwig ședeau 
marea damă de onore, contesa Brockdorff, 
prințul de coronă german, generalul en- 
gles Kelly Kenny, marele mareșal conte 
de Eulenburg, generalul engles I. Hamil
ton, șeful grajdurilor imperiale contele 
Wedel, însărcinatul de afaceri român Stă- 
tescu.

La stânga Prințului României ședeau : 
contesa Keller, ducele de 'Sleswig Hols
tein, contesa Stolberg, Gorlof Londsdale, 
însărcinatul de afaceri bavarez de Gut
tenberg.

Intre cei-ce ședeau la drepta prințu
lui Leopold de Bavaria și la stânga prin
țului Arnulf au fost: mareșalii Roberts și 
Waldersee, generalul italian Saletta, ge
neralul engles French, ministrul de răs- 
boiu engles I. Brodrick, ministru de res- 
boiu german Gosler. căpitanul român Vă- 
leanu, contele Cirscki-Renard ș. a.

D-șora Agata Bârsescu, scrie „Uni
versul" din Bucurescî, va pleca în curând 
la Constantinopol, unde va juca mai multe 
piese din repertoriul său. D-sa a iscălit un 
contract cu un impresario german, pentru 
un turneu în America, unde va da 50 de 
representații la New-York și ‘alte orașe 
americane, plătite câte 2000 dolari repre- 
sentația. Turneul va începe în Septemvrie 

1903. Același diar bucurescean vre să scie, 
că d-șora Bârsescu ar fi obținut dela gu
vernul austro-ungar (?) autorisația, ca să 
dea o serie de representații prin diferite 
orașe din Transilvania, în limba română. 
Noi n’avem nici o cunoscință despre o 
ast-fel de autorisație.

O regină pe morte. Starea reginei 
Belgiei este desperată. Astma, de care 
sufere regina, e în stadiul cel mai avansat 
și dificulteză în mare grad respirația. I-se 
fac mereu injecțiunl cu eter și camforă. 
Regele, care petrece la cură în Luchon 
(Franța) a fost chemat acasă.

Tendențiositate? „Pester Lloyd" 
dela 13 1. c. (Nr. 219) vorbind despre adu
narea generală dela Bistriță a Societății 
pentru fond de teatru român, susține, că 
hotărîrile acestei adunări nu s'au luat in 
ședință publică. Acâsta nu corespunde ade- 
devărului. Se fie <5re ”o afirmare făcută 
anume cu tendință de a suspiționa ?

Adunare de controlă. Magistratul 
orășenesc aduce la cunoscință celor inte
resați, că în urma împărtășirei comandei 
c. și reg. de reîntregire, are să se țină în 
dilele de 29, 30 și 31 Octomvrie a. o. a- 
dunarea de controlă asupra contingentu
lui concediaților și reserviștilor cu domi- 
ciul pe teritorul brașovean. Concediații> 
reserviștii și cei din reserva de întregire 
din suburbiul Seheift se vor presenta la 
29 Octomvrie. cei din Brașovul-vechiu, 
Stupim și fabrica de zahăr în 30 Oct., 
cei din Cetate, Blumăna, Timișul-de-jos și 
de sus, Dârste și Predeal, precum și cei 
cari în dilele menționate nu s’au presen- 
tat, în 31 Octomvrie 1902 înainte de prân<j 
la drele 9 la comanda de întregire a re
gimentului Nr. 2, în noua casarrnă de in
fanterie. Fie-care trebue se aibă cu sine 
și pașaportul de miliție. Aceia, cari nu se 
presenteză la adunarea de controlă în 
amintitele dile, sunt strict obligați de a-se 
presenta la controla suplementară în di
lele de 14 și 15 Noemvrie în localul cer- 
cual de reîntregire, — căci la din contră 
vor fi pedepsiți conform prescriptelor pe
nale militare.

Școlă de agricultură în Seliște. 
Timp de mai multi ani funcționase la 
Rășinari o școlă de model subvenționată 
de comitatul Sibiiu cu o sumă de 1600 
cor. După desființarea acelei școle suma 
de 1600 cor. a fost distribuită ca stipendii 
pentru frecuentanțî ai academiei agricole 
din Magyar-Ovăr. Acum, la întervenirea- 
reuniunei române de agricultură, comisiu- 
nea economică a comitatului Sibiiu îir șe
dința sa din urmă a votat din nou suma 
de 1600 cor. ca subvențiune pentru o școlă 
agricolă în Seliște. In scopul acestei șcdle 
comuna Săliște a dăruit un! teritoriu de 5’ 
jugere, și se speră, că acestă comună și 
comunele din cercul Seliște vor vota sume 
corespundătore în scopul realisării acestei 
instituțiunl folositore. Gassa de păstrare 
din Săliște a votat în decurs de mai mulți 
ani frumose sume spre acest scop. Planul 
școlei este făcut deja de comitetul „reu
niunii de agricultură din comitatul Sibiiu"' 
și se va da publicității.

Concert. Reuniunea învățătorilor ro
mâni gr. cat. din ținutul Lugoșului, arail- 
giază din incidentul ținerii adunărei sale 
generale în Coșteiul-mare, Duminecă, în 
21 Septemvrie n. 1902, în curtea (eră în' 
cas de ploie în sala)’ „Școlei române gr. 
cat. din Goșteiul-mare"’ cu concursul so
cietății corale „Lira" din Lugoș concert 
împreunat cu petrecere de dans. Prețul 
locurilor: Scaun rândul I-—III 1 coronă 40 
bani. Scaun rendul IV—VII I cor. 10 băni. 
Scaun rendul VIII—XI 80 bani. Loc de 
stat 40 bani. Venitul curat este destinat 
fondului Reuniunei. Contribuirl se pri
mesc cu mulțămită și se vor publica. în
ceputul precis la orele 8'/2 sera.

Programa: 1) Cordoneanu M. 0.: „Der 
n’a fost vis" (cor mixt). 2) Mureșianu 1 I.: I
„Dorul meu" (cor mixt). 3) Giuliani ■ A.: 
„La răsboiu*  (cor de bărbați). 4) Vidu I.: 
„Logojana*  (cor mixt). 5) Podoleanu A.r 
„Imnul învățătorilor"’(cor mixt,). |

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Traian H. Pop.

Dm Raportul general
al comitetului central al „Asociațiunii pentru litera

tura română și cultură poporului român" pentru 
anul 1901.

— Urmare. —

Secțiunile scientifice-literare.

Acestă nouă instituțiune — chemată a 
complecta organisațiunea Asociațiunii n<5s- 
tre și în calitatea ei de factor literar, a trecut 
în anul expirat printre greutățile începu
tului și în urma modificării Regulamentu
lui ei, aprobat de adunarea generală din 
1901, — vădându-se pusă pe basele, ce 
însa-și și le-a creat, a început a desvolta 
o activitate mai roditore, care credem, că 
pdte fi considerată ca o elocuentă do
vadă a vitalității secțiunilor scientifice-li- 
terare.

Dela ultima adunare “ncoce, secțiu
nile au ținut numărose ședințe, și anume: 
secțiunea literară 4, secțiunea istorică 2, 
secțiunea sciențifică 2, secțiunea școlară 
3, și secțiunea economică tot 2, deci în 
total s'au ținut 12 ședințe de secțiuni, și 
afară de aceea secțiunile s’au întrunit la 
13 și 14 Iulie a. c. la o ședință plenară, 
în care au pus basele unei serii de lucrări 
de importanță deosebită. In primul rând 
remarcăm disposițiile luate cu privire la 
unificarea ortografiei și la îndreptarea lim- 
bei literare la noi în țeră, lucrări, cari, — 
decă vor reuși după cum sperăm — vor 
forma un adevărat titlu de glorie pentru 
Asociațiune.

Școla civilă de fete.

Șcdla civilă de fete a Asociațiunii a 
fost cercetată în anul școlar 1901/2 de 
91 eleve, anumit au fost în clasa I 20, în 
clasa II 17, în cl. III 29 și în cl. IV 25 
eleve. Afară de acestea au mai fost 4 eleve 
absolvente de șcâlă civilă, cărora sa pro
pus limba română și franceză, și unele 
obiecte practice.

In internatul Asociațiunii au fost adă
postite cu totul 57 eleve, dintre acestea 
3 au frecuentat școla elementară de fete 
susținută de „Reuniunea femeilor române 
din Sibiiu".

Personalul școlei a trecut prin unele 
schimbări, pensionându-se fostul învățător 
loan Popovici și depărtându-se învățătorea 
Maria Cioban, împrejurare menționată de 
noi deja în raportul anului 1900. In locul 
celui dintâiu a fost angajat ca învățător 
ordinar 'd-1 Victor Păcală, absolvent al 
facultății filosofice din Budapesta.

La postul de învățătore suplentă nu 
s’a presentat nici o concurentă cu cualifi- 
cațiune prescrisă pentru școlele civile. 
Pentru acest motiv comitetul central a 
fost necesitat a angaja, numai pentru anul 
școlar 1901/2, două învețătore auxiliare, 
anumit pe d-șdra Maria Muciu cu cualifi- 
cațiune pentru școlele elementare, și pe 
d-șdra Maria Pop, absolventă a șcdlei 
evangeliee pentru lucrul de mână din 
Sibiiu.

La finea anului școlar 1901/2 și a 
cerut și obținut pensionarea d'-na Eugenia 
Moga ir. Triff, învețătore ordinară defîni- 
livă. Pentru întregirea acestui post comi
tetul' central a luat disposițiile de’ lipsă.

Instrucțiunea a urmat în cadru! pla
nului de învățământ și a dat resultațe; pe 
deplin mulțămitdre. Ea a fost suprave- 
ghiată de d-1 Iosif St. Șuluțiu, vice-piesi-- 
dent al Asociațiunii, ca delegat al comite
tului central. Examenele de finea anului 
au fost conduse în1 numele comitetului 
central de d-1 Nicolau Ivan.

Rațiociniul șcdlei și internatului a 
fost’ revisuit și aprobat de comitetul cen
tral. Pentru orientarea Oh. adunări gene
rale1 observăm la acest loc. că în anul 
școlar 1901/2 șcdlâ civilă de fete1 a avut 
lipsă de o subvenție de K 1536 — anumit' 
din Venitele1 „lăsămentului I. OiteanU"7 
Subvenția e cu mult mai mică de cât în 
an'ut trecut,' ceea-ce dovedesce, că s’â țtf 
mit cont de decisiunea adunării generale 
din anul trecut'și s’au'făcut posibile eco-’ 
nornii.

(Raportul e1 subscris de d-nii Dr. Alex. 
Mdcscmyi, president), și' Dr1. Ilie Bew, secret;. II. și 
portă data de 16 A.ugust 1902.)

âdiluări ale Reuniunilor învfitil- 
5 

toresci.
CONVOCARE.

Adunarea generală din acest an a 
Reuniunei învățătorilor români gr. or. de 
la școlele confesionale din diecesa Caran
sebeșului, conform §. 17 din statute și a 
decisiunii din ședința comitetului Reuniunii 
ținută la 17/30 August a. c., se convocă 
în Recița-montană pe dilele de 15/28 și 
16/29 Septemvrie 1902. La acestă adu
nare se învită:

a) P. T. Domni membrii fundatori, 
ordinari, ajutători și onorari ai Reuniunei.

b) P. T. Reuniuni învățătoresci ro
mâne.

c) Toți iubitorii de înaintarea șcd- 
lelor și a învățământului poporului nostru 
român.

Programul adunării este:

Duminecă 15/28 Septemvrie.

Ședința 1. {înainte de amiad/t.'j
1. La orele 8'/2 diminâța toți mem

brii Reuniunii se întrunesc în biserica gr. 
or. română din Reșița-montană și asistă 
la celebrarea s. liturghii împreunate cu 
chiemarea Duhului sânt.

2. La 10 <5re deschiderea adunării.
3. Adresa cătră secretarul d-1 loan 

Marcu, din incidentul iubileului de 25 de 
ani ca notariu general al Reuniunei.

4. Presentarea raportelor și altor 
exibite.

5. Alegerea comisiunilor.
6. Dare de semă asupra Abcdarului 

român compus de subinspectorul școlar 
regesc D. Grama.

Ședința II. {după amiacțî la 4 6re.)
7. Cestiunea planului de învățământ.
8. Dare de semă asupra manualului 

de școlă „Cartea copiilor", compus de în
vățătorul St. A. Alexandru.

Luni în 16/20 Septemvrie.

Ședința III. {înainte de amiacțila o.
9. Raportul comisiunilor.
10. Fixarea locului pentru proxima 

adunare generală.
11. Propuneri.
12. Alegerea funcționarilor și a co

mitetului reuniunii pe a. 1902/3.
13. Alegerea comisiunii pentru veri

ficarea protocolului adunării.
14. închiderea adunării.

Bocșa-montană, din ședința comite
tului Reuniunii învățătorilor, ținută la 17/30 
August 1902.

Pentru Comitetul Reuniunii:
Traian Lința, 

președintele reuniunii.

NECROLOG. Subscrișii cu inima în
durerată aduc la cunoscință tuturor rude
niilor, amicilor și cunoscuților, trecerea la 
cele eterne a prea iubitei lor fiice, bobo
celul plin de speranță al inimei lor, Zoita 
Parascliiva Simon răposată în fragetâ-i 
etate de l/2 de an, în 12 Septemvre 1902. 
Osemintele scumpei ndstre defuncte se vor 
aședa spre vecînică odihnă în 14 Septemvre 
la 2 dre st. n. a. c. p. m. în Sângeorzul de 
Câmpie.

Dormi în pace înger scump și te 
rdgă pentru consolarea părinților’ tăi sdro- 
biți de durere!

Dionislu Simon ca tată 
Maria n. Lado ca mamă.ULTIME SC1R1.

Fraga. 15 Septemvrie. „Politik" 
scrie, pe basă de mformațiunl din 
sorginte diplomatică, că ambasadorul 
german din Viena, prințul Eulenburg 
va fi demisionat. In Berlin nu sunt 
mulțumiți cil activitatea lui Eulen- 
buBg.

Belgrad, 1>5‘ Septemvrie. Din Niș 
se anunță,- că1 Boriș- Sarafoff a fost 
deținut.

Sosiți in Brașov.
Pe (jiua de 15 Septemvrie 1902.
H'o t e l Eu r'o p a: Vajda; Budapesta ; B11I- 

latvl Lipse» ; Ventura, Rusciuc ;Rnhland Bucurescî; 
Baldissar Cașovia; Trăila, Oravîța; Brogoevicii 
Țerbgova; Virânyi, Kecskemet; Groza Coșteiul- 
mkre1; Lovitz, Kovacs, Gans, Siegmund, Viena.

Hotel Grand: Herfurth, Broșov; Alda- 
son; Sinaia; BartaliS, Cs. Sătmar;1 Gâspâr, Agram; 
Schilnaczek, Brașov.

Hotel Buca rest: Bbhm. Bichiș Ciaba ; 
Dr. Erdely, Sft’tmtir ; Recovily, Paris; Holler, Bu- 
curâscl; Alberti Brăila; lohve, Azflga; Poenaru, 
Craiova; Fodor, Sobranszky, Fried, Budapesta.
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Dela „Tipografia A. Mureșiann“
din Slrațov.

se. pot procura următârele cărți:
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

pe lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
•ncomandație.)

Atragem atențiunea cetitorilor asupra 
oărților de mai jos, cart se vend cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumitate, de 
cum s'au vândut pană acum.

îyLăscar Viorrscu, O icâriă a Hlo 
dovei din 1851 de Wvhelm de Kotzebue. 
E cunoscută acâstă scriere ca o lucrare 
ist.orioă de mare valdre în literatura nostra. 
Conține 268 pag. cn tipar curat și hârtie 
de lux Prețul în loc de 4 cor., cum s’a 
vândut până aoum, este acjl numai 2 cor.

30 bad porto.)
2) Poesii de Veronica Micle, regretata 

ndst.ră poetă. Conține 144 pag. In loc de 3 
oor., se vinde numai cu 1 cor. 50 b. 10 b. 
porto).

3) Poesii complecte de Carol Scrob. 
Numele acestui autor este de asemenea 
bine cunoscut lîteraților noștri și poesiile 
lui ooupă un loc frumos în literatura ro
mână. Prețul s’a redus dela 4 la 2 cor.(-|- 
20 b. porto).

7) „ Vrei se te iubescă bărbatu, ?u 
Broșura cu acest titlu conține povețe prac
tice deridse și fdrte potrivite pentru fami
liile buhe. Prețul dela 1 cor s’a redus la 
50 b. (-j- 5 b.’’porto).

4) Instrucțiunea gimnasticei în sc6- , 
lele de băețl și 'de fete. Cu 57 figuri în | 
text, de D. lonescu, profesor de gimnastică 
'ia liceul Lâzăr și la șco'la normală de in
stitutori din Bucurescl. Preț. în loc de 3 , 
cor. e 1 cor. 50 b. (-|- 10 b. porto) De 

’lipsă e mâi eu sâmă pentru învățători.
5) Originea monedelor (a. bunilor) de 

M. O. Suțu, o interesantă conferență ținută 
lâ Ateneul Român din Bucurescl. In loc 
de 1 leu se vinde cu '50 bani.

6) Poesii'F. M. Stoenescu. Este o 
carte mare de 252 pac. cu esterior plăcut 
și bine îngrijit. Autorul e de asemenea cu
noscut în literatura română și versurile 
sile frumose nu âu lipsă de laudă, căci 
se laudă de Vine. In loc de 4 cor.se vinde 
CU 2 cor. (-{- 10 b. porte.)

Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 97.90
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii.................... 205.75
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 162.— 
Renta de argint austr.......................... 101.10
Renta de hârtie austr..........................101.05
Renta de aur austr............................. 121.35
Losuri din 1860.................................. 152.10
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15,92
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 730.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 689.75 
Napoleondorî..................................19.04’/2
Mărci imperiale germane .... 117.— 
London vista............................. 239.60
Paris vista.....................................95.07’/2
Rente austr. 4°/0 de corone . . 100.35
Note italiene.................................. 94 80

Cursul pieței Brașov.
Din 16 Septemvrie n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18190 Vend. 18.94
Argint român. „ 18.80 M 18;88
Nâpolednd’ori. „ 19.04 fi 19.07
Galbeni „ 11.20 n 1030
Ruble R-'sescI „ 2 54 yj —.—
Mărci germane „ 117.25 n —.—
Lire turcescl , 21.40 21.50
Scris fonc. Albina 5% 101.— 102.-

.<------------------------------A
Instrucție temeinică, 

în limba f razi ce sa și en^Sesă 
......... dă un Profesor zzzzz: '

' cu experiență practica r*  
= câștigată în 12 ani. = 
Succes grabnică și sigur.

o Onorar modest. o
y Informații la domnul
J = H. Schroff, = 

Stra<5a Vămii JW-rul AS, 
fost profesor de limba francesă 
la gimn. franco-român „L’Eveque 
(Bucurescl) și de limba englesă
la Institut. Qrezeanu (Bucurescl).

Cursul la bursa din Viena.
Din 15 Septemvrie n. 1902.

Renta ung. de aur 4"/0................... 120.75
Renta de corone ung. 4"/0 . . . 98.25
Impr. căii. fer. ung. în aur 4t/2°/0 . —.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2%. —
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. —.—

S3 
Abonamente la 

„Gazeta Transilvaniei” 
se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.
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Mely ârverâsnek a brasabi kir. jbirosâg 1902 ik 6vi V 1034 szâmu 
vegzese folytân 110 kor. 10 filler tok» kăveteles ea ennek 1900 ăvi ja- 
nuâr ho 23 napjâtb) jâr 6 6°/() kamatai es hârrâlâkos 49 kor. 90 fillben 
birbilag mâr megâllâpitott koltsegek erejăig Szâsz-Hermâny kOzsăg hâ- 
zânâl leendfi eszkdzlesăi e 1902 evi szeptember ho 24 ik napjânak delutâni 
4 Orâja hatâridoiil kitiizetik. 6s ahhoz a venni szândâkozbk oly megjeg- 
xăssel hivatnak meg, hogy az erintett ingdsâgok az 1881 4vi LX. t.- 
cz. 107. âs 108. §§ ai ărtelmăben kăszpănzfizetes mellett a legtobbet igă- 
rănek sziiksăg esetăn becsâron aiul is el fognak adatni.

Amennyiben az elârverezendO ingbsâgokat mâsok is le es feliilfog- 
laltattâk es azokra kielegitesi jogotnyertek volna. ezen ârveres az 1881 
âvi LX. t.-cz. 120. §. ertelmâben ezek javâra is elrendeltetik.

Kelt Brassdban, 1902 âvi szeptember ho 12-ik napjân.
Kalmâ.r,

666(1 — 1) kir. bir. vghjto.

Ain
Și
Și

Cortine.

PUBLICAȚIUNE.
Pentru tote realitățile aparținetbre moștenitorilor defunctului Dr. 

Otrobân >ândor s’a fixat cțiua de vencjare

pe 20 Octomvrie st. n. a. c. dîmineța la 9 ore 
cancelaria d-lui notar public regesc Schnell Kâroly (strada Vămii nr. 15) 
unde nu se va lăsa nimic din prețul strigărei. Oferte se vor primi 
în scris.

1) Casa de lemn, în Brassb (Scheiu) Podu Crețului nr. 107
nou (676 vechili) indusă în cartea funduară nr. 2660, n-rii 
top. 3348, 3349. ................................................................................

2) Villa din Predeal, cu tot mobilarul din ea și cu aranja
mentul. indusă în cartea funduară din Brassb, nr. 10,961 A f 
25.404/12 nr. top. . . ...........................................................................

3) In Bâcsfalu, casa cu nr. 446. cu 9 apartamente de locuit 
cu o grădină de pbme, odăile folositore pentru locuință de vară, 
dimpreună cu mobiliarul, indusă în cartea funduară nr 598 A f 
1659/1, 1659/2, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665 n-rii top. .

4) In Bâcsfalu casa nr. 445, cu patru locuințe și grădină,
indusă în curtea funduară nr. 589 A f 1358, 1359/2, 1360/2, 
1361/2. 1363/2, 1364/2 n-rii top........................................................

5) In Elfipâtak stațiune balneră așa numită „Villa ZonaM
cu întreg aranjamentul, cu mobilele din ea., cu dreptul la băi, 
la apa minerală, indusă în cartea funduară nr. 318 A fi 1535, 
1546/1, 1546/2, 1546/3, 1547, 3744 nr. top................................ .....

6) Oasele din Brasso, Strada Porții nr, 16 și cel veobifi.
488, indusă în cartea funduară nr. 2560 nr. top 5434,
din strada Spitalului nr. 11 nou și oel vcchiu 475, nr. top. 5420, 
done case legate una de alta (fost Hotel Baross.).....................

7) Imobilul din Apâcza loc de zidire, indus în cartea fun
duară nr. 1011, n-rii top 1601/2. 1602/2, 1603/3 ...........................

8) Li vadea din Tușnad nr. 976 indusă în cartea funduară
nr. A f 12,508/12.....................................................................................

9) Realitatea aflătore în Bolon nr. 634 indusă în cărțile
funduare sub nr. A f 2759/3 ...........................................................

10) O șură aflătbre în Agostonfalva...........................................
11) O baie de fer in Fel-6-Râkos,.....................................  .
12) Realitățile aflătbre in Bardocz sub nr. 674 și 736 in

dusă în cartea funduară sub nr. A f 263, 266 și 267/1, 267/2

și casa

700
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12,000

5 000

8,000

80,000

100

1,000

200
800
600

1,400 
Din prețul strigărei ofertanții au a depune un vadiu de 10°/0 în 

bani gata seu în hârtii de valore.
Informațiunî se pot lua în cancelaria d-lui advocat Dr. Zakpriâs 

Jânos (Braaso, Strada Spitalului militar nr. 3) unde se va lua în con
siderare condițiunile date de d-1 notar public regesc Schnell Kâroly.

Brass 6, în 2 Septemvre 1902.

Szabo Alexandru,
esecutorul oficial al rămasului D-rului Ot.roban Nândor.

w A V I S!
Subscrisul aduce la cunoscința On. public, că a înființat 

iin stabiliment de

Văpsitorie și spălătorie chemică
în Brașovul-vechili, Strada lungă Nr. 134.

Ori și ce Garderobă (vestminte) de bărbați și dame 
din mătase, catifea, lânuri, uniforme militare, stofe de 
mobilă, panglici, dantele, perdele, umbrele etc. se curăță 
în 12 bre așa de perfect, că devin ca nouă.

Specialități; din stofe de Kamgarn curată cu desevîr- 
șire glanțul, ce se ivesce.

Văpsiforie de blănuri, pene de Struț și mănuși.
La cas de necesitate, mă rog a face încercare cu stabili

mentul meu.
zzzzzz: Comande d’afară se esecută prompt și ieftin, zzzzzzzz 

Josef Schmitz, 
văpsitorie și spălătorie chemică

EEraș«#vr.il-vecSfi?»5. str. lungă 4'84. 
xzzzzzxxzzzzzxzzzzzxzzzz

(665,1—10.)
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660,2—8

222- 1902 
vâgrh. szam.

Arveresi hîrietmeny.
Alulirt bir.vgh az 1881. e. LX t.-cz. 102. § ezermel kbzbirrâ teszi, bogy 

a brassOi kir. trvenyszek 1902 evi V. 6429 szâmu ve^zese kOvetkezteben 
P >pescu Victor brassbi iigvvâd Altai kepviselt Dogari Alexmdru her- 
mâuyi lâkos javâra Corbu Paraszkiva Corbu Zacheiu Gyorgy szâsz- 
hermănyi lakoso-’ ellen 110 kor 10 fill, s jâr. crejeig 19)2 evi aug. 
ho 4-eci foginatositott kielegitesi vâgrehajtâs utjăn lefoglalt 69 671 kor. 
— filhe beceul” kovetke/o ingosâgok u. m. butorok. sertâs, szarvas- 
marha, s/ekdr, nyilvănos ârvere.->en eladatnak.

1

x

cu tot felul de chsgasass’i,
centrale române din Brașov.
de I a calitate, căptușite cu 
este de bucată, fără deosebire 
— Emblema pentru comer- 
20 filer!.

XT XT T.
Subsci’isul aduc la cunoscință, că primul și cel mai mare

Atelier, de Diforme din Ardeal
este din nou bogat asortat, 
pentru elevi dela tote scolele

Chipăurefie mele sunt 
mătasă în trei colori Prețul 
cu fi 1.60, seu corone 3.20. 
eialiștî e separat 10 CP. seu

Tut-odâtă aduc la cunoscință și Domnilor, care își fac 
anu1 de voluntar, că în Atelierul meu îș! pote procura numai 
pentru 65 fi. seu 130 corone în sus: 1 manta, 1 blusă, 1 
chipiu, 1 cravată, 1 roc (tunică), 1 pantaloni, 1 curea de ' Ș 
lac, 1 păr. de mănuși; t6te aceste sunt din ștofă fină și 
se confecțiouâză strict după regulamentul presciis milita- Se
rilor. O singură probă ajunge orî și cui pentru a se con- 
vinge despre aptitudinea și prestațiunile inele.

Cu deosebită stimă
Dumitru Platoș, 

BRAȘOV, strada Mihail-Weiss

'•s-

3—10.(662) 20.

Tipografia A. Mureșianu Brașov.


