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II.

Ori și cât isprăvile uimitor© ale 
bolnăviciosului șovinism ungurescslar 

* pune în contul caracterului trufaș, 
al fanatismului și al esclusivismolui 
rassei diriguitor©, 'este și rămâne 
adevăr că, dâcă Maghiarii nu s’ar 
fi -simțit încuragiați în nisuințele lor 
de contopire prin atitudinea servilă 
și apatică mai ales a Nemților, Ru 
terilor și a părții preponderant© 
dintre Slovacii Ungariei, n’ar fi ajuns 
lucrurile așa de departe cum au 
ajuns.

Cel mai însemnat«ucces, cel’auj| 
reportat în primul period al erei 
dualiste nisuirițele de imaghiarisare. i 
a fost desființarea a -sute de școli 
nemțesc! din capitala, ungară și din 
celelalte orașe și ținuturi locuite de 
Nemți seu Șvabi și înlocuirea lor prin 
școle eu limba de predare maghiară. 
Astăzi nu mai esistă în Budapesta 
nici o șoolă poporală germană, cu 
tote că jumătate din poporația ei 
este de naționalitate germană. Sunt 
cunoscute cuceririle de felul acesta, 
ce le-a făcut politica maghiarismului 
violent și la.Ruteni și Slovaci. Deși în 
fond aceste succese n’au creat, decât 
numai o stare, forțată fără garanția 
durabilității, ele totuși au încuragiat 
prea mult pe maghiari satori și au 
făcut se le crâsca îndrăsnâla și ape
titul în măsură cu totul necuviin- 
ciosă.

Cumcă nu este de ajuns de a 
întrebuința forța pentru a face din 
cea mai mare anomalie o stare nor
mală, o dovedesce cu prisos mișca
rea naționalistă de a<țl în sinul Nem
ților din Ungaria. Acâstă mișcare 
vine în sprijinul causei naționalită
ților în genere și noi nu ne putem 
decât bucura, că Șvabilor din Bă
nat începe a li-se deschide ochii și 
că nu se mai încred orbiș în vor
bele ademenitore, dâr nesincere ale 
unor bărbați politici maghiari, ca 
Apponyi.

Românul flice, că sângele apă 
nu se face. Cum s’ar și pute, în vâ- 
cul al doue-derilea, se dispară un 
popor atât de numSros ca al Șva
bilor din Ungaria și să-și pârdă cu 
totul caracterul național, când ei fac 
parte din marea și puternica ginte 
germană și au tote șansele de a-se 
pută împărtăși de cultura ei atât de 
înaintată ?

De vre-o doi ani și mai bine un 
curent viguros naționalist, se mani
festă între Nemții din Ungaria. Ei 
au început se se desmetecescă se se 
deștepte din letargia și se vadă pe
ricolul de desnaționalisare totală ce-i 
amenință.

Mișcarea, ce a produs’o acest 
curent, o pnn Maghiarii șoviniștl 
numai în contul pretinsei agitațiuni, 
nutrită și condusă de Germanii din 
afară și în deosebi de reuniunea 
pangermană. Atât de mult maghia- 
risatorii s’au dedat cu ideea, că 
Nemții bănățeni și ungureni sunt 
deja ca și asimilați, încât nu văd

cum cu putere 'elementară simțul 
național treme se-rșl ifacă și la ei 
recuceririle «ale dan propriul im
puls, care treibue să îfie cu atât mai 
mare, ca cât apăsarea-cresce și ne
dreptățile se ânmulțesc.

Intri© te®.i.peratuiă măbuși tore ca 
cea de acjl, produsă de prigonirea 
escesivă a limbei și 'învățământului 
național la popdreleaaamaghiare, nu 
mai pote dăinui acel renegatism, 
care îșl făcuse un cuib cald mai 
ales între Șvabii din Ungaria. Inde- 
ferentismul național prinsese rădă
cini adânci între ei, dâr -spiritul lor 
național nu se stinsese încă, ci ar- 

■ dea sub spuză și e lucru firesc, că 
.-cu seu fără sprijinul moral >al cona
ționalilor din marele imperiu, el tre
buia se încâpă. a reaga în contra 
despotismului de rassă.

Acestei puteri elementaa’e a na
ționalismului redeșteptat prin forța 
împrejurărilor voesce se i-se opună 
cu peptul Apponyi. De aceea mân
drul conte s’a presentat înaintea 
Șvabilor la Luvrin și Verșeț, ca re- 
preaeutantul întregei națiuni și ca 
stegarul unității naționale maghiare. 
Fiind președintele camerei a crecjut 
a-șl pate da acest ifos estraordinar 
pentru ca cu efect atât mai mare 
se potă admonia pe Șvabi, ca se se 
lapede de „falșii profeți11, sub cari 
înțelege pe acei agitatori, cari le 
vorbesc Șvabilor de unitatea de limbă 
și de cultură a lor cu națiunea ger
mană.

Apponyi a mers pănă a ame
nința, că el cu ai săi „vor lupta pănă 
la cuțite, fără cruțare și precugetare 
în contra acestor falși profeți".

Și ce fac cei-ce sunt ast-fel a- 
menințațl și contra cărora s’a por
nit o gână și prigonire atât de teri
bilă? Ei nu fac alt-ceva, decât a 
sfătui pe Șvabi se se folosâscă de 
drepturile lor legale pentru a-șl a- 
păra și păstra limba și cultura pro
prie germană, combătând cu as
prime feliul acela de renegatism, 
în favorul căruia a intervenit Ap
ponyi și a cerut ca „Șvabii se între 
în serviciul ideii mai înalte a uni
tății naționale, care contopesce pe 
toți cetățenii patriei" — și se nu-șl 
mai pârdă timpul cu grija superfluă 
pentru limba și școlele lor germane.

Cunoscem acest limbagiu. El nu 
e de loc nou. E trist numai, că și 
Apponyi a întrat în șirul apostolilor 
pentru acest fel de renegatism gre
țos, imoral și detestabil.

Este prea mult ce-și arogă șo
vinismul maghiar și propovădui
torii sei.

Este o curată demență, când 
representanții unui mic popor, a că
ruia cultură abia a trecut peste pașii 
cei dintâi, se încumetă a voi se 
schimbe mersul lumii și al desvol- 
tării ei.

Un ast-fel de apostolat și ase
meni nisuințe nu pot sfîrși decât 
printr’un cumplit desastru.

„taciajaiea11 la Oravița.
(Raport special al „Gaz. Trans.u)

fteavița, 15 Septemvrie.
Precum v’asn însciințat prin fir tele

grafic, Duminecă iîii 14 1. c., după cele
brarea serviciului divin, membrii și public 
în număr mare s’au adunat în pavilionul 
grădinei societății Ae tir. Abia s’au gru
pat numfiroșii aeistessiti, de cari era ticsit 
pavilionul, și a și sosit președintele cu 
membrii comitetului, cari luară loc la masa 
presidială din frunte, între aplause și stri
gări nesfîrșite de: „să trăescă".

Ședința I, 14 Septemvrie.

îndată după sosire, d-1 Dr. Alesandru 
Mocsonyi deschide adunarea prin urmă
torul discurs, ce l’a rostit cu voce tare, și 
care a fost întrerupt mai la fie-care pa
sagiu de viile și însuflețitele aprobări și 
aplause ale adunării:

Onorată Adunare generală!

Adunările nostre generale sunt 
adevărate sărbători naționale. Cu în
suflețire alergăm din tote părțile 
române ale patriei în fie-care an la 
un alt centru național, ca se ser
băm măreță idee, în al cărei ser
viciu ne-am pus, ideea culturei poporu
lui român din Ungaria. Facem acesta 
în consciința înaltei importanțe a 
acestei idei.

Șcim, că cultura este cel mai 
însemnat factor de putere al popo- 
relor în tote timpurile, între tote 
împrejurările. Sunt însă timpuri și 
împrejurări, când — precum o sim
țim și noi — cestiunea culturei 
pote să devină pentru un popor 
chiar o cestiune de vieță. Ast-fel 
lupta pentru cultură nu este alt
ceva, decât luptă pentru esistența na
țională.

Firesce, numai cultura adevă
rată' are acâstă putere conservatore, 
âr cultura adevărată nu pâte să fie 
alta, decât numai și numai cultura 
națională.

Dâcă cultura poporului este — 
precum deja etimologia cuvântului 
ne-o indigitâză — cultivarea însuși
rilor intelectuale și morale ale unui 
popor, și dâcă tocmai aceste însu
șiri sufletescl în specifica lor sintesă 
psichică constitue caracterul națio
nal a.1 acelui popor, atunci e lucru 
invederat, că numai cultura națională 
este cultura adevărată.

Și precum caracterul național 
se manifestă în limbă, în modul de 
gândire și simțire, în datinele și mo
ravurile, în tradițiunile și idealurile 
naționale, în poesia și industria na
țională, în portul național și altele, 
așa ‘și cultura națională are se îmbrăți
șeze întrega vieță națională în t6te ma
ni festațiunile ei. Ea are să conserve, 
să cultive, și unde e de lipsă se no- 
biliteze tote elementele naționale ale 
vieții poporului. Ea are se dosvolte 
consciința națională, basa culturei na
ționale, sentimentul religiosității, basa 
moralității, patriotismul, basa virtuți
lor cetățenesc!, spiritul economic, basa 
prosperării materiale, simțul estetic, 
basa nobleței inimei, cu un cuvânt 
cultura națională are să deslege tote 

puterile rămase încătușate prin vici
situdinea timpurilor, are să deștepte 
tote puterile latente ale poporului, 
ca ast-fel să fie asigurată, în mânia 
tuturor pericolelor amenințătore, 
esistența națională a poporului român 
din Ungaria.

Vedem cât de măreță este ideea 
culturei naționale și cât de mari și 
vitale sunt interesele legate de rea- 
lisarea ei.

Der cât de măreță este ideea, 
atât de grea este realisarea ei. Este 
o operă grandiosă, ba putem cjice, . 
o operă gigantică, la care ne-am 
angajat. Acesta firesce nu pote fi 
opera unei singure generațiuni, der 
este o operă demnă de stăruințele 
cele mai nobile ale generațiunilor, 
este o operă, care pretinde dela fie
care generațiune încordarea și con
centrarea tuturor puterilor sale. Și 
dâcă undeva, apoi aici se potrivesc© 
pentru noi devisa: viribus unitis, căci 
dâcă undeva, apoi aci în sînul Aso- 
ciațiunei nâstre ne este dată posi
bilitatea de a concentra tote pute
rile nostre.

Prin Asoc-iațiune ni-s’a deschis 
arena, la pragul căreia dispar tâte 
veleitățile despărțitore; pe acestă 
arenă ne presențăm desbrăcați de 
tote particularisnfele, de tote diver
gențele confesionale, politice, locale 
ori provinciale, pe acest teren ne 
întâlnim cu toții uniți într’un cuget 
și o simțire.

Asociațiunea este espresiunea uni
tății și solidarității naționale pe terenul 
cultural al poporului român din Ungaria; 
âr prin organisarea ei ni-e dată 
posibilitatea concentrării puterilor 
nostre. Astfel ca o fli epocală va 
străluci în analele ei cȚiua, în care 
Asociațiunea va vedâ organisată sub 
stindardul seu întrâga inteligență 
română ca o armată bine disciplinată 
în serviciul causei naționale.

Concentrarea națională deci să 
ne fie lozinca. Er despărțămintele 
nostre deja înființate și cari se vor 
înființa încă, prin cari Asociațiunea 
vine în atingere nemijlocită cu po
porul, sunt chemate a ne apropia 
pas de pas de acâstă organisare na
țională.

Și în acâstă privință îmi ser- 
vesce spre deosebită plăcere a putâ 
releva în acest moment faptul, că 
între bine meritatele nostre despăr- 
țăminte, al căror zel și devotament 
merită laudă, ocupă loc distins des
părțământul Oraviței.

Prestațiunile acestui valoros des
părțământ ne îndreptățesc la frumose 
speranțe. Cu astfel de speranțe a 
venit Asociațiunea în aceste regiuni 
romantice, ca să-și țină astă-dată la 
sediul acestui despărțământ, la acest 
focular național de bun renume, adu
narea sa generală.

Eu din parte-mi sunt convins, că 
speranțele nostre vor fi justificate. 
In acâstă convingere și cu salutare 
frățâscă declar adunarea deschisă. 
(Aplause furtunose și îndelungate).

*
In mijlocul însuflețire! generale, ce 

a produs’o discursul președintelui, se ri
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dică d-1 Ilie Trăilă și bineventeză pe 
membrii întruniți ai „Asociațiunei44 și pe 
președinte în numele Românilor din Ora- 
vița, prin următorea vorbire:

„D-le President} 
Onorabilă Adunare generală}

In numele populațiunei române din 
aretul acesta, fie-mi permis se Vă întâmpin 
cu vre-o câte-va cuvinte de bun sosit.

Este îndoită sărbătorea, îndoită bucu
rie pentru noi, că cea ma< strălucită înso
țire a nemului nostru, lamura elementului 
românesc din țera nostră, vine se aducă 
prinos culturei cu rândul acesta aici între 
noi, dela unul la celălalt capăt al țării — 
și vine în frunte cu bărbatul dorințelor 
nostre, ',pe care ni l’a dat providența, ca 
din faptele sale, din înțelepciunea sa și 
din statornicia sa fără semen, să luăm 
pildă și îndemn, lș. lupta pentru bi 
nele și înaintarea poporului nostru nă
căjit.

Pe di ce merge puterile ne slăbesc, 
energia ne scade și nădejdea de a vede 
pe români cu alte popore alăturea în cul
tură și civilisațiune începe a ne părăsi: 
ca se dați nouă putere, nouă energie su
fletului nostru și speranțe nouă iniraelor 
nostre,—Bine ați venit!

Pe terenul material, în economie sun
tem primitivi, în industrie săraci de tot: 
ca să dați o puternică pdrnă acestor fac
tori de esistență și de bunătate a poporu
lui, — Bine ați venit!

Literatura nostră e o plantă gingașe 
încă, în codrul superbilor copaci ai litera
turilor străiiîe, mâi nebăgată în seină, ba 
primejduită chiar de a fi cutropită și îne
cată de umbra acestora: ca să dați lărgă- 
mânt, aer și lumină acestei flori sufletesc! 
prin îndemn cu grâiu și condeie, — Bine 
ați venit!

Limba nostră frumdsă și biruitore bre 
când', ae'mh luptă o luptă fatală pentru 
esistență: ca se-i dați vlagă, suc învietor 
în vinele devenite pe alocurea anemice, 
— Bine ați venit!

Și erăși limba! La limba nostră lite
rară doftorii cei iscusiți constată un feno
men îngrijitor, o bifurcație stricăciosă: ca 
să ne-o dați una și nedespărțită, așa uni
ficată cum a lăsat-o Dumnedeu în gura 
poporului nostru, în graiul Românilor de 
pretutindeni, — Bine ați venit!

Bine ați venit, șj „muncă vusiiâ fle 
rodnică și folositore, er decă noi cei-ce 
v’âm dorit în mijlocul nostru, h’arn putut 
corespunde așa după cum a-țî așteptat, 
Vă rugăm să fiți ertători și îngăduitori 
multelor năstre neajunsuri.

Se trăițî și să aveți ventă de truda 
vostră* (Vii aplanse.)

D-1 Dr. A. Mocsonyi răspunde:
„Acestă însuflețită bineventare însu

flețire generală a deșteptat. Nici că se 
pot.e altfel, căci frați la frați am venit, ca 
împreună se depunem munca nostră pe 
altariul culturii naționale. Salutarea acesta 
frățescă se ia la plăcută sciință.44 (Se 
trăescă.)

*
După acăstâ luând cuvântul d-1 Etna- 

nuil Ungurianu salută adunarea în numele 
Societății pentru crearea fondului de teatru 
român, printr’un discurs, în care accentueză 
prin cuvinte elocente, mai cu semă că misiu
nea societății ce o representeză se unesce 
în punctul de căpetenie cu misiunea „Aso- 
ciațiunii44, avend de scop luminarea și deș
teptarea țăranului român. încheie prin a-și 
esprima recunoscința și a face urări pentru 
prosperarea „Asociațiunei44.

Președintele îl răspunde prin câteva 
cuvinte calde.

Mâne vă voiti comunica textul întreg 
al acestor vorbiri.

Urmâză punctul 2 de la ordinea di- 
lei: constatarea delegaților presenți, după 
care primul secretar Dr. 0. Diaconovich 
presenteză raportul comitetului central pe 
anul 1901. Raportul fiind publicat în „Ana- 
lele“ Asociațiunei, nu se mai cetesce.

Se aleg apoi comisiunile. Sunt pro
puși și aclamați: în comisiunea pentru 
examinarea raportului general, d-nii Pavel 
Rotariu, Dr. G. Dobrin, Ilie Trăită, Dr. 
Stefan C. Pop și Dr. P. Corne unu-, în co
misiunea pentru esaminarea socotelilor 
d-nii: Dr. Voicu llamsea, Dr. Laurențiu 
Pop și Dr. Aurel Oprea-, în fine în co
misiunea pentru înscrierea de membrii noi 
d-nii Baltazar Munte anu, Victor Porul și 
Dr. Mihail Gropșianu.

Propuneri nu s’au făcut, afară de una 
a d-lui Em. Ungurianu, ce se referă la 
împrejurare'a, că membrii secțiunilor scien- 
țifice literare n’au venit la adunare în nu
mărul recerut. Din acesta causă d-1 Un
gurianu propune să nu se mai țină ședința 
festivă a secțiunilor, prevădută în program, 
er disertațiunile să se citescă imediat în 
decursul ședinței.

Adunarea primesce propunerea și se 
procede la cetirea disertațiunilor. Mai în- 
tâiu citesce d-1 Stoica, medic în Bran, 
conferența sa despre „Pământul din punct 
de vedere hig-ienic44. După aceea d-1 N. 
Togan citesce discursul comemorativ al 
d-lui Vas. Goldiș — care n’a fost de față 
la adunare — despre regretatul Dr. Geor
ge Vuia.

Ne mai fiind nimic la ordinea dilei 
primei ședințe, președintele o închide și 
anunță a Il-a ședință pe Luni diminăța.

*
In fuga condeiului, ca să nu scap 

poșta de astădi, viu a-vă arăta pe scurt 
și decursul ședinței a 11-a de adi.

Raportorul comisiuriei pentru esami
narea dării de semă a comitetului, d-1 P. 
RotariU face o espunere mai lungă și dice 
între altele, că ar trebui să se desfășdre 
o deosebită atențiune nu numai din par
tea comitetului, ci a tuturor membrilor 
„Asociațiunei44 pentru înmulțirea membri
lor ei, a căror cifră actuală de 1580 e 
încă prea modestă. Propune să se ia la cu- 
noscință raportul și comitetul să fie împu
ternicit tot-odată a face lucrările pregăti- 
tdre pentru clădirea Casei naționale.

Raportorul comisiunei financiare Dr. 
Isidor Pop propune a-se da absolutoriu co
mitetului și a-se primi proiectul său de 
budget.

Ambele propuneri se primesc unanim. 
Comisiunea pentru înscrierea mem

brilor raporteză, că s’a înscris un mem
bru fundator, tînărul Antoniu Mocsonyi de 
Foen, fiiul d-lui Zeno Mocsonyi; 12 mem
bri ordinari și 2 membrii ajutători.

Adunarea generală viităre s’a decis 
a-se ține în Sătmar.

Președintele închide adunarea prin 
câte-va cuvinte de îmbărbătare, cari au 
fost primite cu aplause.

*
Banchetul a decurs în mod demn 

și entusiast. Au luat parte aprope 200 
persdne.

Mâne se va face escursiunea la Anina 
și la stațiunea climaterică Marilla. Amă
nunte vor urma.

Alt episcop șovinist. După Bubics 
de la Cașovia, — Ivankovics din Rozsnyo. 
întocmai ca cel dintâiu, așa și acesta a 
dat o circulară cătră preoții din diecesa 
sa, în care spune, că de când a ajuns ar- 
chiereu, cea mai de căpetenie preocupație 
i-a fost „învețarea cu succes a limbei ma
ghiare și niaghUirixarea. pe intrega 
linie'1. Drept aceea ordonă, ca în șcdlele 
de sub jurisdicțiunea sa, înv&țămentul din 
clasa II începând în Iote școlele se se facă 
esclusiv în limba maghiară: copiii să cânte 
în biserici numai unguresce; în șcdle să 
învețe cântece patriotice maghiare etc. 
Mustrându-1, se vede, consciența episcopul 
adaugă, că maghiarisarea nu trebue șă se 
facă cu fier și foc, ci conscient, prin în
țelepciune pastorală și prin activitate so
cială patriotică.

In diecesa episcopului rom. cat. din 
Rosnyo seim, că se află număroși creștini 
nemaghiari (Slovaci și Germani). Circulara 
sună', deci, la adresa acestora, căci însuși 
episcopul spune, că „cei pe cari îi numim 
acum „de limbă strtii’rtă'1, în urma unei in- 
strucții într’un deceniu, putem s6-i ad
ministrăm unguresce...“

Așa-der maghiatrisărea are să se facă 
— după mărturisirea lui Ivankovics — 
într’un deceniu. Noi însă credem, că ea 
nu va succede în vecii vecilor.

Prințul Kastriota despre Alba
nia. Redactorul uiîui diar parisian a ăvut clamațiunea aceluiași comitet cătră națiu- 
dilele trecute o convorbire cu prințul1 nea maghiară și secuescă, datată din 20 
Kastriota. Etă cum s’a pronunțat prințul1 Octomvrie 1848, și a comandantului mili ,

despre autonomia Albaniei și despre Al- 
banesi:

„Macedonia e în flăcări. — Porta va 
fi costrînsă să acorde acestei provincii 
constituțiune'a autonomă, stipulată în tra
tatele ce a contractat cu celelalte puteri. 
— Și acesta nu va mai întârdia mult. 
Dâcă Sultanul nu voesce să pierdă în- 
trega Macedonie, după cum a pierdut 
principatele danubiane, cum era să perdă 
Creta, va trebui să dea Macedoniei cele 
ce cere. Der atunci, autonomia Macedo
niei aduce după sine autonomia forțată 
a Albaniei și a Autonomia nostră
ca și aceea a Macedoniei, e o cestiune 
de dile, de săptămâni, der e o cestiune 
sigură. Și fiind-că independența Albaniei 
e un fapt absolut sigur, acestă națiune 
coriscientă de rasa sa, de drepturile și de 
voința sa, nu va primi nici-odată pe un 
principe, în vinele căruia n’ar curge sân
gele albanez. Am fericirea să fiu născut 
într’o țeră, care nu are nici o pretențiune 
în Balcani. Exilul a aruncat pe fiul lui 
Skandenbeg în Spania. Eu represint deci 
drepturile principilor albanesi, aparțin cu 
totul intereselor Albaniei. Am credință în 
Dumnedeu și în dreptul poporului, care a 
făcut apel Ia mine44.

Congresul asociației „Corda 
Fratres“.

Diarul „Tribuna11 din Roma, con
ține următorea scrisore a advocatu
lui Giovanni Persico, vice-președintele 
senior al secției italiene „Corda 
Eratres41 :

Onorabile d-le director!
„Citesc în numărul dela 4 Septem

vrie al stimatului d-vostră diar, că congre
sul „Corda Fratres44, care trebuia să, se in
augureze la 24 Septemvrie la Budapesta, 
nu se va mai ține, adecă că a fost proibit 
de guvernul ungar. După comentariile fă
cute de „Tribuna44, eu cred nemerit, decă 
bunăvoința d-vostră îmi permite, să dau 
vre o două rânduri de explicație.

„Cum „Corda Fratres44 este, după cum 
toți sein, o fedrațiune numai cu scopuri 
pacînice și intelectuale, care exclude prin 
primul articol al statutului său „ori-ce 
cestiune politică și religidsă44, se va pă
rea straniu multora intervenția guvernului 
și motivarea telegramei oficiale de eri 
sera.

„Nu e adevărat, că. vre-o câteva sec
ții aveau de gând să ridice în congres ches
tiuni cu caracter național; e adevărat însă, 
că federațiunea nostră propunându-și — 
chiar prin art. 1 al statului — „de a se 
ocupa de cestiuni de interes general pen
tru studenți44, forte probabil Românii ar fi 
vorbit despre școlile românesc! din Tran
silvania, și Italienii — mai ales represen- 
tanții cercurilor academice din Viena, Graz 
și Innsbruck — eu privire la ridicarea 
unei universități italiene la Triest.44

„Aceste cestiuni împreună cu altele 
și mai grave, au fost deja discutate la 
congresele internaționale din Turin (1898), 
din Paris (I9OO9 la acel național din 
Roma, ținut în Aprilie anul c. Tdte astea 
Ie scie forte bine ministru ungar de instruc
ție publică Wlassics, care anunțase chiar 
în mod oficial discursul de inaugurare.

„Der după cât se pare, timpul aduce 
sfaturi și nici odată, ca de astădat.ă, cei 
doi miniștri, cel ungur și austriac, nu s’au 
găsit în acord în a considera oportun pro- 
ibirea unui congres din care pute să esă 
la ivelă faptul, că sunt în imperiu Români, 
cari nu voesc să devină Maghiari, și Ita
lieni, cari țin să rămâe CU naționalita
tea lor.

„De altfel „Corda Fratres44, călăuzită 
de idealurile fdrte înalte ce o inspiră, nu 
va întrerupe de sigur pentru acest inens- 
chin incident mersul ei triumfal și e ușor 
a anunța, că inulte mii de confederați vor 
alerga din tdte părțile lume! la congresul, 
ce se va ține la anul într’o țeră mai libe
rală și mai ospitalieră, la Liăge, cu ocasia 
esposiției internaționale de electricitate44.

Actul de acusatiune
în procesul contra d-lul T. V. Păcățiân pentru 

„Cartea de A ur“.

— Urmare. —

12. Sub același titlu, publicând pro- 

tar din Sibiiu Puchner, din 18 Octomvrie 
1848, adresată municipiilor din Ardeal, 
precum și circulariul episcopului gr. ort. 
Șaguna din 18 Octomvrie 1848, și al epis
copului gr. cat. Lemănyi din 21 Octomvrie 
1848, adresat din partea fie-căruia cătră 
credincioșii săi, publică și proclamația co
mitetului român, datată din 20 Octomvrie 
(1 Noemvrie) 1848, pe paginile 465—469, 
er în textul acestei din urmă proclama
tion! se cuprind și următorele:

„Veți fi înțeles pănă acuma, frați
lor, că ocârmuirea țării Ardealului a 
luat’o asupra sa înaltul general-comando.. 
pentru-ca să scape țera de uciderile, ja
furile și păgânătățile cele mai neaudite, 
cari le fac comisarii și omenii lui Kos
suth, spre rușinea națiunii unguresc! 
înaintea a tdtă lumea cultivată...

Oei-ce ascultă de comisarii facțiu
nii lui Kossuth, aceia toți sunt necre
dincioși și călcători de jurământ...

Insu-și Wesselenyi cel vestit a 
fugit din Pesta de frica lui Kossuth, ca 
să nu-l spânzure, cum a spânzurat pe 
cornițele Zichi.

...Intre amenințări de morte s’a 
făcut și uniunea cea teroristică...

Ungurii totă vara au dus eseen- 
țiuni pe Români, i-au ucis la Mihalți, 
la Luna, i au jefuit, i-au bătut pănă la 
morte, la Michesasa, la Armeni, pe Câm
pie și pe airea.

...Pe sufletul facțiunii acesteia se 
va pune pustiirea satelor și orașelor, 
omorurile cele barbare, spintecarea co
piilor, prostituirea femeilor și demorali- 
sarea locuitorilor țării, cari le fac Un
gurii și Secuii...

...Uitați-vă la furcile puse pe dea
luri și la drumuri! Aduceți-vă aminte 
numai de jafurile și omorurile din acest 
an, ca se vă încredințați și să vedeți 
cu ochii voștri monumentele frăției un
guresc!...

Frați Români! încă odată, să nu 
credeți minciunilor lui Kossuth, Vay și 
Lernenyi, și fi-ți convinși, că anul 1848 
este cel mai de pe urmă al tirăniei un
guresc! și cel dintâiu al învierii națiu
nilor asuprite44...

13. In capitolul „Proclamația lui 
Csânyi44 atitorul face pe pagina 549 cu 
privire la activitatea comisariului guver- 
nial acum numit, următorea observare:

„Guvernul maghiar introdusese pre- 
tutindeneâ (cuvântul acesta e tradus ast
fel: mindenkorral R.) în țeră statariul... 
numise pe un cutare Csânyi comisarii! 
al guvernului eu drepturi nelimitate 
pentru Ungaria și Ardeal. Csânyi și-a 
făcut bine datoria. A tăiat și spânzurat 
pe cine i-a cădut în mâni44...

14. In capitolul „Scrisorea Iui Bu- 
tean44 autorul publică pe pagina 579 spân- 
durarea prefectului Buteanu de cătră ome
nii lui Hatvani, întâmplată la 23 Maiu 
1849 în Josașiu, și respective scrisdrea 
lui Buteanu, care conține următorele părți 
încriminate :

...„Și ce bine ar fi, decă v’ați gândi, 
v’ați decă socotelă și v’ați sili se câș
tigați dragostea Românilor!... er’ nu dO 
a omorî omeni neînarmâți, de-a împușca 
femei și prunci, de a aprinde sate, a 
sărăci poporul și a preface țera întregă 
în cimiterii!... decă nu ve-ți înceta cu 
faptele acestea tirane, cari se cuvin nu
mai popdrelor barbare și sălbatice... ast
fel de grea apăsare s’a ajuns numai sub 
jugul sălbaticilor Mongoli, Tatari și 
Turci... voi spurcați bisericile, și multe 
cele ce se țin de slujba dumnedeescă 
și bisericescă, de ceremonii, le-ați pră
dat și le-ați nimicit.

Pe cei-ce se întorc la voi îi pri
miți ast-fel, că îi despoiați de iote ave
rile, pe popor îl faceți cerșitor, pribegi- 
t.or în lume, ca prin acesta apăsându-1 
și moralicesce, să-l puteți întrebuința 
drept, instrument!

Libertatea vdstră sunt furcile!44
Capitolul acesta autorul îl încheie cu 

cuvintele următore:
„Și acest lucefăr al nostru a tre

buit să se stingă în manile celor ce fă
ceau parte tocmai din neamul pe care 
el voia să-l lumineze și să-l aducă la 
brăzdă bună!44...

15. In capitolul „Repriviri44 autorul 
scrie pe pagina 671 următorele despre 
primirea rece pe care a întâmpinat’o în 
cercurile de la Viena A. Treboniu Laurian 
representantul comitetului român:

„Maghiarii (în original urmeză ș: 
cuvântul „conservativi'1. Red.), cari a- 
veau încă trecere la curte și aveau ș 
legături cu curtea, ponegriseră atât di 
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mult națiunea română și intrigaseră atât 
de mult în contra ei, pănă li-s’au prins 
vorbele. De aci nedumerirea și răcela 
Vienii.

Ca esemplu vom cita faptul, că se 
făcuse o petițiune, care a fost presen- 
tată guvernului de la Viena din partea 
Maghiarilor, în cO'pie (firesce falsificată), 
petițiune dată ca în numele națiunii ro
mâne, în care se cerea pentru viitor pe 
sema Românilor „scutire de dare" și 
alte imposibilități inventate. Au trebuit 
se urmeze multe schimbări de vorbe 
între guvern și unii dintre fruntașii po
porului, pănă a putut fi convins guver
nul, că întrega chestie se baseză .pe 
mistificare, falsificare, pe intrigile Ma
ghiarilor.

Multe din calumniile aduse popo- 
: rului din patria acesta și isvorîte din 

politica egoistă a Maghiarilor și a Sa
șilor"...

16. In capitolul „1853“ descriindu-se 
atentatul din 18 Februarie 1853 în contra 
Maiestății Sale, autorul spune următdrele 
pe pagina 728:

„Fericita scăpare a monarchului 
din gura morții sigure, pe care o ju
rase Libenyi, fantastul aderent al lui 
Kossuth", etc. etc.

Pentru a judeca în causă e compe
tent tribunalul regesc din Clușiti, ca ju
decătorie cu jurați.

(Va urma.)

Amânarea congresului studențesc 
din Budapesta.

Sub titlul acesta „Patriotul11 din 
Bucurescî, ce ni-a sosit ac|i, face ur- 
mătbrea istorisire a evenimentelor, 
ce au premers amânării congresului 
„Corda Fratres", ce era se se țină în 
Budapesta:

La ultimul congres studențesc al fe- 
derațiunei „Corda Fratres", care s’a ținut 
în Italia, a fost ales vice-președinte al 
secțiunei române d-1 loan Șcurtu (Transil
vania).

D-l Ludvig, președintele federațiunei, 
însă a ignorat acestă alegere și s’a pus 
în relațiune cu d-l Ion Vișoiu, președin
tele Asociațiunei generale a studenților 
din România. Atitudinea și actiul d-rului 
Ludvig au stîrnit vii nemulțumiri în sînul 
tinerimei nostre universitare, cu atât mai 
mult, că se invoca pretexte de ordine po- 
litico-naționalistă.

Un protest, acoperit de peste 1000 
semnături, a fost trimis la Budapesta și 
în mai multe întruniri s’a propus, ca stu
denții români să nu ia parte la congres, 
rămânând se se ia o decisiune într’o con
sfătuire la Focșani.

Acțiunea d-lui Vișoiu, președintele 
Asociațiunei, a dat cu totul o altă tur
nură afacerei.

Etă ce s’a întâmplat.
D-l Vișoiu a acceptat consulatul creat 

de d-l Ludvig și a început împreună cu 
d-l Bușilă să lucreze în numele federației.

Succesul seu a fost enorm și în pu
țin timp a grupat peste 350 de studențî, 
firm deciși a merge la congresul din Buda
pesta.

Și pe când studenții unguri așteptau 
cu nerăbdare retragerea definitivă a ace
lor Români din congres, pentru ca apoi 
ei, stăpâni pe situație, să ne potă acusa 
în fața representanților tinerimei universi
tare din Occident, că facem manifestații 
ostile națiunei ungare, d-l Vișoiu, în nu
mele consulatului român, cere să i-se tri
mită 350 cărți de congresiști.

Imediat după primirea acesteia, ne
plăcut surprins, d-l Ludvig scrie d-lui Vi
șoiu, că nu se pote satisface un număr așa 
mare de cereri, dedrece sunt în același 
timp mai multe congrese la Budapesta și 
nu vor fi destule locuințe. Der că se oferă 
a trimite ori când maximum 50 de cărți.

D-l Vișoiu, bănuind care este adevă
rata causă a refusului, răspunde, că d-sa 
Se mulțumesce și cu atâta, der că cei 350 
de studențî tot vor veni, deăre-ce au do
rința firmă de a lua parte la congres. Și 
termină rugând, să intervină pentru o mică 
reducere pe căile ferate ungare.

Inzadar a așteptat Vișoiu mai multe 
■dile de-a rîndul răspunsul la acestă scri- 
sore, căci nimic nu a venit, pănă în Jiua 
când a primit telegrama oficială de amâ
narea congresului. Acesta era răspunsul.

Vă(jendu-se, că nu se pote împedeca 
participarea la congres a unui număr mare 
•de studențî români, s’a recurs la ultima 
lovitură posibilă., s’a amânat congresul.

*

Din acestă scurtă istorisire a eve
nimentelor ce au precedat amânarea Con
gresului, resultă destul de clar, că numai 
o causă este : tema Ungurilor, că tinerimea 
studențescă română să nu provdce o dis
cuție asupra cestiunei naționale.

Der dovada peremptorie este comu
nicatul studenților unguri, în care se vi- 
zeză numai studenții români.

Ihtr’adever, comunicatul în cestiune, 
semnat de d-nii: Dr. Ludvig, președintele 
„Cbrdei Fratres", Cornel Szemeny preșe
dintele secțiunei ungare și Stefan Zsem- 
bery, președintele comitetului de organi-. 
sațiune, începe prin a afirma între al
tele, că:

...un ore-care numdr de membri înscriși la 
congres, hotărîtl din nainte, alesese congresul ca 
câmp de acțiune pentru discuțiunl și manifesta- 
țiunl, privitore la politica internă și la cestiunile 
naționale ale statului ungar, cât și ale unor state 
vecine".

Și mai departe:
„Realisarea unor astfel de intențiuni nu pu

tea, decât se discrediteze asociațiunea, introdu
când germenele disoluțiunei, ea va face sâ devieze 
congresul dela cestiunile școlare, care singure 
sunt desemnate în sfera acțiunii sale".

„Congresul, care trebuia sâ pună în reliet 
solidaritatea tinerimei națiunilor civilisate și să fie 
o operă de pace, va deveni un teren de discordie 
și de lupte politice".

Cu acest ton de blândețe apostolică 
vorbesc sectarii, cari au escamotat alegerea 
d-lui Scurtu. Der să continuăm cu citațiile 
pentru a vede pănă unde pote ajunge în- 
drăsnela omenescă:

„Libertatea cuvântului este un drept gene
ral, sfânt, pentru care națiunea ungară a luptat în 
tot timpul".

Ce contradicție între vorbe și fapte ! 
Pe de o parte opresc! a se învăța în școli 
limba română, ba împiedeci pe cât e po
sibil întrebuințarea ei de cătră autorități 
chiar în satele românesci, și apoi să spui 
că e un drept sfânt. Ce armonie. Der să 
cităm mai departe:

„Aci, în Ungaria, autorii de discordii vor fi 
puși sub scutul regimului nostru de libertate și 
noi vom fi neputincioși de a împiedeca realisarea 
funestelor lor intențiuni".

Și apoi după acestă argumentare, se 
anunță amânarea congresului pentru cău
șele espuse.

*
Față de aceste acusațium directe, 

studenții noștri vor ține un congres la 10 
Septemvrie v. în țeră. pentru a-și formula 
protestul la acusațiunile, ce ne aduce di
rect comunicatul.

De altfel și studenții celorlalte state 
europene vor ține congrese pentru a pro
testa contra actului de arbitrariu al Ma
ghiarilor.

SOIRILE BILEI.
1 4 (17) Septemvrie.

Studenții italieni în România. In 
diferite rânduri s’a vorbit de proiectul stu- 
dențimei universitare din Italia de a tri
mite o delegațiune, ca se visiteze pe co
legii lor din România. S’au anunțat mai 
multe date, fără însă, din motive de or- 
ganisare a escursiunei, să sej pdtă pre
cisa cea adevărată. Se anunță acum, că 
visita a fost definitiv fixată pentru luna 
curentă. Studenții italieni vor veni în’Bu- 
curesci în diua de 23 Septemvrie (6 Oc- 
temvrie st. n.) și vor rămâne aci mai 
multe dile. Apoi, sub conducerea unei de- 
legațiunî din sînul corporațiunei studen 
țesci române, vor visita monumentele și 
localitățile remarcabile din țeră. Progra
mul și comitetul de recepțiune va fi anun
țat peste câte-va dile.

Representanța comunală din Bra
șov ține adi 17, eventual și mâne Joi 18 
Sept. în orele de după amiadi, adunare 
generală estraordinară.

O curiosă coincidență. Cetim în 
„Cronica“: La 10 Maiu trecut muri la Bu- 
curesci în asilul săracilor, în urma unei 
răceli contractate în timpul paradei, călu
gărul Gh. Cosma, unul din eroii de la Gri- 
vița, care venise espres la Bucurescî pen
tru a lua parte la defilare cu foștii săi 
tovarăși de arme. In dimineța de 30 Au
gust, aniversarea luărei Grivița, muri la 
spitalul din Ploesci loan Oancea, fostul 
sergent trompet de la batalionul 2 de vâ
nători, care, 25 ani mai înainte, di cu di 
suna cel dintâiu trâmbița pentru atacul 

redutei. Astfel este scris eroilor, omenilor 
de elită prin suflet și prin inimă, să moră 
ori la spitale, ori la asiluri, -ori lâ Oasele 
de nebuni.

„Capitala" și serbările kossutliiste. 
In tabăra kossuthiștilor e măre indignarea. 
Primarul Budapestei a declarat, că în lipsa 
de bâtîi, edificiile publice ale orașului nu 
vor fi iluminate în presăra de 19 Septem
vrie. Afară de â'cesta direcția navigățiu- 
nei pe Dunăre a înștiințat comitetul aran- 
giator al serbărilor, că apa Dunării fiind 
seădutăj nu pdte da vapdre pentru pa
sageri.

Concert Scarlatescu. Atragem aten- 
țiuea publicului asupra interesantului con
cert de mâne, Joi 18 Septemvrie n., cel 
va da în casa de concerte directorul mu
sical al corului capelei române gr. ort. din 
Paris și compositor I. Scarlatescu, cu 
concursul distinsei cântărețe din Bucurescî 
Ch. Leria și a virtuosului în pian de la 
Paris Boscoff. După cum aflăm, la acest 
concert vor lua parte mai mulți domni și 
domne din societatea alesă română din 
Bucurescî și de la Sinaia. — Bilete se află 
de vendare la firmele H. Zeidner, Frații 
Simay, Orendi și Theiss & Marton. înce
putul la 8'/2 ore sera.

Serbările (le la Șipka. Din Sofia 
se anunță, că la serbările din pasul Șipka 
vor participa 60 de generali ruși, între 
cari și ministrul de răsboiu Kuropatkin. 
Vor participa cu totul 300 ospețî ruși.

Ospeți princiari la Sinaia. Princi
pele și principesa de Saxa-Meiningen vor 
sosi la Sinaia în primele dile ale lunei 
Octomvrie și vor sta la castelul Peleș 
vr’o două săptămâni.

O învetătură a Tarului. Țarul a fă- 
cut să fie convocați în locuința guverna
torului mai mulți fruntași ai satelor și le-a 
ținut o cuvântare, îndemnându-i a nu da 
credare ideilor rătăcite, ce se propagă. Nu 
devine cine-va bogat, a adăugat împăratul, 
luând proprietățile altora, ci prin muncă 
cinstită și economie și trâind în confor
mitate cu poruncile lui Dumnedeu.

Și asta-i ceva. Lângă Budapesta se 
află localitatea Torokbalint, populată mai 
ales de Șvabi. Preotul comunei bisericesc! 
e cunoscutul Zimandy Ignatz, care a scris 
rău despre Kossuth. Pentru-ca să-și răs- 
bune în contra preotului catolic, atât de 
urgisit înaintea kossuthiștilor, sciți ce mo
dalitate a inventat „Fiigg. Magyarorszăg"? 
Femeile din Budapesta să nu mai pri- 
măscă în casa lor nici o lăptăresă din 
Torokbalint și în halele de vendare să 
nu cumpere nimeni nimic de la acele fe
mei,— că ddră doră Șvabii din Torokbalint 
îșT vor băga mințile ’n cap și nu vor mai 
ține la preotul lor. — Ingeniăsă propu
nere, nu-i vorbă.

Turburărl antisemite în Rusia. 
Diarul „Deutsches Vdlksblatt“ află din Czens- 
tochau, că o femeie văduvă, cumpărând 
Un butoiaș de prune din piață și ajungând 
acasă a vătjut, că prunele erau tote stri
cate. S’a dus îndărăt și a cerut vândăto- 
rului de fructe, care era israelit, înapoia- 
rea banilor. Vendătorul a refusat și fe
meia a insultat pe Evrei. Aceștia au să
rit la densa și au bătut’o așa de rău, în
cât femeia a murit după cinci minute. 
Mulțimea a alergat, a bătut teribil pe 
Evrei cu ciomegele și a devastat. prăvăliile 
evreesci din tot cartierul, furând tot ce 
era în ele. Trei sute prăvălii evreesci au 
fost distruse. Multe mărfuri s’au udat cu 
petrol și s’au aprins. Tdte geamurile sina- 
gogelor au fost sparte. O casă a fost dis
trusă de flăcări Mulțimea era în număr 
de mai multe mii. Poliția, în reprimarea 
turburărilor, a ucis doi lucrători. Alți doi- 
spre-dece grav răniți, au fost transportați 
la spital. S’au făcut o sută de arestări. Nu 
se cunâsce în mod precis numărul Evrei
lor otnorîțî seu răniți.

Memoriile lui Kruger. In curând 
se vor publica în trei limbi memoriile 
eroicului președinte al Transvaalului. In 
ele se va descrie vieța aventuriosă a 

veteranului om de stat. Ultimele eveni
mente vor ave de asemenea o mare des- 
voltare și se vor arăta tdte sforțările fă
cute de Buri pentru pace, precum și po
litica de escitare a elicei lui Chamberlain, 
care a provocat răsboiul anglo-bur.

Fapta unui nebun. Din Madrid vin 
amănunte înfiorătdre des.pre o dramă al 
cărei erou a fost un gendarm înebunit. 
Nenorocitul într’un acces de demență a 
descărcat 12 glonte în'tr’un grup de dmeni. 
Șepte omeni au fost uciși, alți cinci ră
niți mortal. O patrulă de gendarmi inter
venind, a descărcat asupra nebunului și 
l’a omorît. Drama acesta a produs dure- 
rosă emoție în întreg orașul.

In Villa Kertsch etagiul al doilea, 
constătător din 4 odăi, bucătărie, cămară 
etc., dela 1 Octomvrie de închiriat.

Grav incident la manevre.
Din Alba-regală se anunță, că dilele 

trecute s’au întâmplat incidente sensațio- 
nale la manevrele, ce s’au făcut, cu două 
divizii, în jurul localității Paty din comi
tatul Alba-regală. Manevrele au fost con
duse de prințul Rudolf Lobkorvitz.

Cele două, divizii au plecat la 11 
Septemvrie diminăța din Alba-regală în 
diferite direcțiuni. După lupte mai mici, la 
13 Septemvrie, Sâmbătă, diviziile s’au 
ciocnit între localitățile Bicske și Bia. 
Divizia 41 de honvedi, formată din regi
mentele de honvedi 17, 18, 19 și 20 cu o 
baterie (18 tunuri) sta sub comanda ge
neralului Iosif Taxis-, er divizia 62 era 
condusă de generalul Gzibulka. Lupta s’a 
decis în favărea diviziei de honvezi.

Tocmai când era să se încheie ma
nevrele, din șirurile regimentului 17 de 
honvedi se trage cu cartușe încărcate cu 
glonțe, asupra taberei contrare (armata co
mună). S’au tras cu totul 6 glonțe, dintre 
cari 4 au nimerit. Un conducător de plu
ton din compania 13 a regimentului 68 
infanterie (armata comună) a fost culcat 
la păment și ucis de un glonț. Nenorocitul 
se chiamă Tekete Iozsef. Glonțul i-a in
trat în grumazi și petrundând în corp, i-a 
sdrobit șira spinării. Un alt soldat din 
același regiment a fost grav rănit la 
umerul drept, er alte două glănțe au ni
merit pe doi soldați ai regimentului. Toți 
trei cădură grav răniți. Un alt glonț a 
cădut aprope de comandantul corpului de 
armată, prințul Lobkovitz.

O fdie din Budapesta spune, că ar 
fi vorba aici de un atentat în contra prin
țului Lobkovitz.

S’a pornit imediat o severă inves
tigație, condusă de însuși comandantul 
circumscripției de honvedi VI din Alba- 
regală. S’a constatat și s’a aflat, că um
plutura de hârtie a fost înlocuită cu glonțe 
și pietrii.

ULTIME SC1RI.
Seghedin, 16 Septemvrie. Acjî 

s’a pertractat înaintea curții cu ju
rați procesul de pressă intentat re
dactorului Arthur Korn de la „Gross- 
kikindaer Zeitung" pentru o poesie 
publicată în numitul c|iar. Pe basa 
verdictului condamnator, ce l’a adus 
curtea cu jurați, tribunalul l’a osân
dit pe Korn la 6 luni inchisârc de stat 
și 200 corone amendă.

Sosiți in Brașov.
Pe diua de 16 Septemvrie 1902.
H. Pomul verde: Dumitrescu, David, 

Bucurescî; SabadicI, Seraievo
Hotel Europa: Ionescu, Bucurescî: 

Wurth, 'Heidelberg; Tornya, Budapesta; Weisz. 
Viena; Fuchs, lschl; Schnabel, Gyor.

Hotel Bukarest: Motoc, Popescu, Fă
găraș; Calenderu, Sinaia; Harocopo, Brăila.

Hotel Orient: Mladin, CurticI; Popo- 
vicl, Lugoș ; Klein, Ploesci ; Stavoia, Ilva-mare ; 
Hintz, 'Făgăraș.

Proprietar: Dr Aurel Mureșianu. 

Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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H I R D ET
F

Brasso vârmegye igazold vălasztmânyânak folyo evi szeptember ho 13-ăn tartott iileseben hozott hatârozata alapjân ezennel koztudomâsra 
liozom, hogy a brassoi m. kir. adohivatalnak a legtobb adotfizeto'krol szold kimutatâsa, valaniint az annak alapjân az igazold vâlasztmâny âltal az 
1903-evre ossze âllitott Brasso vârmegye legtobb adotfizetok nevjegyzeki kimutatâsa a vârmegye fdjegyzojenel a rendes hivatalos orâk alatt f. evi 
szeptember ho 26-ig betekinthetok es hogy az igazold vâlasztmâny a nevjegyzek megâllapitâsa czeljâbol ttleset f. evi szeptember ho 27-en d. e. 
10 orakor fogja megtartani.

Mindazok tehât, kik a nevjegyzeki kimutatâs ellen felszolamlâssal elni kivânnak, vagy az 1886. evi XXI. t. cz. 26. §-âban megirt ked- 
vezmenyt igenybe venni ohajtjâk, vonatkozo megjegyzeseiket megtehetik, illetve beadhatjâk vagy a vârmegye fdjegyzojenel f. evi szeptember ho 
26-âig a rendes hivatalos orâk alatt, vagy pedig az igazold vâlasztmânynak a nevjegyzek megâllapitâsa czeljâbol f. evi szeptember ho 27-en d. e.

adohivatal kimutatâsa alapjân Osszeâllitott a legtobb adotfizetok nevjegyzeke a kovetkezd:

Brass 6, 1902. evi Szeptember hb

10 orakor megtartando ttlesben.
Az igazolo vâlasztmâny âltal a brassoi m. kir.

Kor. fii.

1 Czell Kâroly, gyâros, Brasso. 28263 74
2 Dr. Czell Wilmos, gyâros, 77 22590 86
3 Czell Frigyes, „ n 1 1918 87
4 Hesshaimer Adolf, kereskedb, « 6419 28
o Neustădter Kâroly, gyâros, 5722 18
6 Dr. Fabritius Agost, orvos, 71 5210 68
7 Adler Jakab, bankâr, J1 4874 85
8 Adler Adolf, „ 4840 05
9 Fleischer Mihâly, gyâros 77 4661 02

10 Joanides Constandin, 7? 4148 16
11 Aronsobn Henrich, szâllito, 77 4092 78
12 Mayer Emanuel, kereskedb, 4040 32
13 Scherg Vilmos, gyâros, Ti 3914 04
14 Klein Samu, fakereskedb, Ti 3210 52
15 Verzâr Istvân, hâztulajdonos, 71 2917 28
16 Copony Mârton, gyâros, 77 2915 36
17 Prentner Jozsef, kereskedb, 2829 48
18 Drexler Sândor, hâztulajdonos, 77 2808 52
19 Dr. Flechtenmacher Kâroly, orvos, „ 2763 82
20 Dr. Bogdan Andor, ny. albirb, Szentgvbrgy. 2695 60
21 Kenyeres Kâroly, likorgyâros, Brassb. 2647 51
22 Kertsch Keresztely. vâr. mernok, 77 2471 40
23 Popp B. Gyorgy, magânzb, 77 2389 20
24 Hiemesch Henrich, gyâros, 77 2333 51
25 Eitel Gusztâv, „ 77 2315 60
26 Puscariu Jozsef, iigyved, 71 2312 82
27 Schiel Jânos, gyâros, 77 2269 45
28 Porr Emil, „ 71 2269 28
29 Miess Jajos, borkeres-edo, 11 2227 92
30 Adler Jakab, hâztulajd. kereskedo, 2115 58
31 Mayer Jozsef, iigyved, 71 2094 —
32 Adler Lipot hâztulajdonos, 7? 2091 91
33 Eremie Miklos, kereskedo, 11 2081 05
34 Teutsch Mihâly, sziics, 77 1999 78
35 Schnell Kâroly, kir. kozjegyzo, 77 1974 16
36 Kassik Antal, sorkereskedo, 77 1921 56
37 Roth Viktor, gyogyszerâsz, 51 1896 —
38 Jeremiâs G\orgy. gyâros, 77 1851 07
39 Tartler Mârton, hâztulajdonos, 11 1838 57
40 Scherg Gybrgy, mâszâros. 71 1831 9 9
41 Nemes Peter, kir. kozjeg\zo Brasso 1804 —
42 Maurer Viktor, magânzo 11 1862 42
4 3 Schmutzler Gybrgy, gyâros 1? 1768 82
41 Zeidner Henrik, kbnyvkereskedb 7) 1759 17
45 Reich Agost, iigyved 77 1751 62
46 Mdcher Mor, kâvehâztulajdonos 17 1746 48
47 Gmeiner Gfyuh, hâztulajdonos 11 1708 60
48 Korodi Mihâly „ 71 1681 80
4 9 Rbmer Gyula, tânăr 77 1649 22
50 Demiăn Simion, iigyved J) 1635 56
51 Mâtyâs Jozsef, termenykereskedo 77 1612 45
52 Tichy Ferencz, sorgyâros Foldvâr 1610 68
53 Lioll Otto, iigynok Brasso 1571 92
54 Rembnyik Istvân, hâztulajdonos 77 1555 44

J 5 6n.

Kor. fii

okl. gyogysz. 55 Stiehler Ferencz, ny. vârosi ellenbr Brasso 1528 56
jogtudor. 56 Henning Ferencz, hâztulajdonos 1523 03

57 Dr. Lassel Jenb, tânăr 7? 1501 28
ker. ipr. kam. tag. 58 Kless Keresztely, venddglbs 77 1492 80

77 n w 17 59 Ifj. Kope Istvân, bărlo foldbirt. Hoszufalu 1491 99
orvostudor. 60 Ifj. Scherg Frigyes, borgyâros Brassb 1484 78

61 Irk Antal, foldbirtokos Ti 1465 16
62 Harth Kâroly, kereskedb Ti .1464 61

ker. ipr. kam. tag. 63 Kelemen Ferencz, gyogyszeresz 11 1454 —
64 Papp Ferencz, butorkereskedb 71 1447 80

» 77 77 77 65 Dr Fliilippi Frigyes, ugyvâd 77 1439 02
71 H ,5 77 66 Dr. Jekelius Frigyes, orvos 71 1422 40
» 77 77 J7 67 Dusoiu Jânos, kereskedo 51 1388 70

68 Dr. Schwartz Frigyes, orvos Ti 1366 —
77 n n n 69 Schmidts Vilmos, iigyved n 1349 46
n n ii ii 70 Dr. Muresianu Aurel, hirlptulajdonos „ 1340 88
77 77 77 77 71 Fabrițius Kâroly, kereskedb n 1309 28

72 Witting Ferencz, hâztulajdonos 77 1307 58
orvostudor. 73 Gyertyănffy Emil, magânzb 1302 —
jogtudor. 74 Porr Alfred, văllalkozo 11 1298 12

75 Hertcr Jânos, gyâros 1275 64
okl. mărnbk. 76 Dr. Baiulescu Gyorgy, orvos 77 1198 52

77 Scherg Henrik, meszăros ■n 1197 73
78 Stephani Gyorgy, foldbirtokos Foldvâr 1155 18

ker. ipr. kam. tag. 79 Copony Traugott, hâztulajdonos Brasso 1150 40
iigyved 80 Dr. Gust Henrik, orvos 17 1139 94
ker. ipr. kam. tag. 81 Schwartz Andrâs, hâztulajdonos n 1110 41

77 17 77 Y) 82 Dr. Zskariâs Jâuos, iigyved 17 1109 82
55 57 71 83 Tartler Alfred, kereskedo 11 H09 —

84 Id. Marezell Mihâly, bârlo Rozsnyo 1104 09
iigy vâd. 85 Nagdsc.hmidt Jânos, hâztulajd. Brasso . 1103 50

86 Schlandt Gottlieb, gyâros 71 1085 92

ker. ipr. kam. tag.
iigyved.

1 Fein Armin, fakereskedb Brassb 1068 43
okl. gy6gyszer''jz. 2 Dr. Muwiu Miklos, iigyved 51 1067 98

3 Virâg Jozsef, hâztulajdonos 11 1067 51
4 Teutsch Vilmos, bâdogos r 1066 20

ker. ipr. kam. tag. 5 Furnica G. Miklo**, mâszâros 71 1058 09
kozjegyzb. 6 Dr. Vajna Gâbor, iigyved 17 1054 60

7 Hornung Kârolv, gyogvszeresz 77 1045 92
8 Kugler Ede. gyogys-eresz n 1045 —
9 Muller Gyula, hâztulajdonos 77 1041 02

iigyved. 10 Id. Lassel Jeno, tanâr 1032 72
11 D. Hei forth Ferencz, fbesperes Kersztfalva 1014 li
12 Simây Gero, kereskedfi Brassb 1013 70

ker. ipr. kam. fag. 13 Zintz Henrik, kereskedo 1010 55
tânăr. 14 Mescheudbrfer Jozsef, lelkăsz Szt.-Peter 1002 12
iigyved. 15 Stenner Pâl, hâztulajdonos Brasso 998 33

16 Fraetschkes Vilmos, lelkesz Vidombâk 985 —
ker. ipr. kam. tag. 17 Harmath Lajos, iigyved Brassb 962 80

o n n n 18 Beer Mihâly, hâztulajdonos 77 959 90
19 Jekelius Emil, gyogyszerâsz 71 955 —

okl. erdesz.

tânăr

ker. ipr. kam. tag.

oklev. gyszeresz. 
ker. ipr. kam tag. 
iigy văd. 
orvostudor.
ker. ipr. kam. tag. 
orvostudor.
iigyved. 
jogtudor.
ker. ipr. kam. tag.

n n n

57

orvos.
51 n n

ker. ipr. kam. tig. 
orvostudor.

iigyved.

ker. ipr. kam. tag.

tânăr, 
lelkesz.
ker. ipr. kam. tag..

lelkesz.

iigyved.

okl. gybgyszerâsz-

Dr. Jekel Frigyes,
alispăn.

Nr. 13401— L9O2.

PUBLICĂȚIUNE.
Exelența Sa Domnul Ministru 

reg. ung. de agricultură cu rescrip- 
tul seu dtto 4 Iulie a. c. Nr. 11974 
VI11/1 pe basa. § lui 58, al art. de 
L. XII ex. 1894. înșiră vespile 
între acele animale stricăciose, cari 
au ale stîrpi lie-care proprietar 
d păment pe locul seu și fie-care 
pătjitor de câmp în revirul seu.

Stîrpi rea se face mai prac- 
ti : erna prin arderea cuibu
rilor de vespl; primăvara pe 
vremea înfiorirei pomilor, cu curse 
(cose de sticlă pentru musca); în 
nmitil** de vâră, prin umolere cu

benzină a cuiburilor de vespi, de 
prin cuiburile din pomi și de prin 
găurele din păment.

Contra acelora, cari neglijă la 
timpul seu stîrpirea vespilor de pe 
locurile lor. se vor aplica, disposițiu- 
nile legale în s-msul § 'mi 95 al art. 
de L. XII. din anul 1894.

Brass 6, 3 Septemvre 1902.
1—2. Magistratul orășenesc

Cursul la bursa din Viena.
Din 16 Septemvrie n. 190'2.

Renta ung. de aur 4"/0......................120.50
Renta de corone ung. 4"/0 . . . 98.25
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2U/0 . —.—
Impr. căii. fer. ung. in argint 4.’/27n. —.—

Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis.------
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 97.90
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii.................... 205.75
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 162 15
Renta de argint, austr....................... 101.10
Renta de hârtie austr....................... 101.—
Renta de aur austr................................ 121.25
Dosuri din i860.................................... 162.—
Acțâi de-ale Băncei austro-ungară . 15.92
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 725.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 688,75

Cursul pieței Brașov.
Din 17 Septemvrie n. 1902.

Bancnot rom. Cu:mp. 18.90 Vend. 18 94
Argint român. n 18.80 77 18.88
Napoleond’orl. n 19.04 71 19.07
Galbeni 71 11.20 n 10.30
Ruble Rusesc! n 2.54 71 —.—
Mărci germane 71 117.25 n —.—
Dire turcescl n 21.40 n 21.50
Scris fonc. Albina 5»/,, 10L- 102.—

Napoleondori.................................. 19 06
■Mărci imperiale germane .... 117.—
Dondon vista............................. 239.57‘/2
Paris vista.....................................95 07 */2
Rente austr. 4n/(j de corone . .. 100.35
Note italiene...................................... 94.95

Tipografia A. Mureșianu Brașov.

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei" 

se pot face orî și când pe timp mai. 
îndelungat seu lunare.


