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(rr) Scriitorul acestor rîndurl a 
avut ocasiune mai deunăcji a se în- 
tîlni cu un cetățean de legea orien
tală unită din Ciuc-Sângeorgiu, unde, 
după cum se scie, esistă câte-va sute 
de suflete de legea acesta, avend pa- 
rochia lor proprie, din pecate însă 
neavend și școlă.

Cetățeanul spunea, că e Român. 
— $i totă comuna e românâscă?
— Nu, sunt și Unguri. Noi sun

tem mai puțini, Ungurii sunt mai 
mulți.

— D’apoi, că te văd, că nu scii 
românesce. Și totuși (|icl, că „mai 
sunt și UngurU. Va se di°ă d-ta nu 
ești Ungur ?

— Sunt Român, domnule, spu
nea Românul pe unguresce.

Altă dată un tîner din Aldoboly, 
comitatul Treiscaune, unde 2/3 părți 
ai locuitorilor sunt de legea greco- 
orientală, spunea, că în comuna lor 
sunt și Unguri.

— Dăr d-ta ce ești?
— Român.
— Și Românii de la d-v6strS 

sciu românesce?
— Nu scie domnule mai nimeni, 

der acela, care se pdte înlesni, se 
face luntre'și punte, să-și trimită co
pilul la școla românescă. Așa m’a. 
trimis și pe mine, care înainte de 
asta cu 2 — 3 ani nu sciam o bobă 
românesce.

Altă-dată ni-s’a întâmplat erășî 
să avem o convorbire cu un cetățăn 
din Sătmariu, Ungur după nume și 
după limba, der Român după lege 
și sânge. Și acest Român, în limba 
pe care o pricepea și o vorbia el, 
spunea cu vocea vibrândă și cu la- 
cremile în ochi:

— Sunt Român, domnule!
Aceste trei esemple le-am citat 

la întâmplare și suntem siguri, că 
mulți dintre cetitorii noștri ar pute 

aduce cjeci și sute de asemenea 
esemple.

Care e adevărul, ce resultă din 
aceste esemple?

Adevărul este, atât de simplu 
și atât de candid esprimat de pe 
buzele unor ignoranți pote, bmenl 
fără carte multă în fine, că: limba 
singură încă nu este criteriul, care 
determină gruparea etnică.

Mult mai puternice, mult mai 
determinante sunt în gruparea et
nică rassa, sângele, tradițiile, legea, 
obiceiurile, întreg trecutul unei gru
pări etnice.

Limba?... Limba este un mij
loc, prin care se manifestă în afară 
diferențiarea poporelor, un mărgă
ritar prețios, pe care ce e drept, 
pbte să-l perdă o parte din popor, 
der odată pierdut, individul nu se 
simte liniștit și îl caută mereu și 
nu se odihnesce pănă nu 1 găsesce. 
să-și reconstituescă. prin el ființa 
etnică, știrbită prin vicisitudinele 
timpului.

Atât este de mare și de fra
pant acest adevăr, încât te miri, că 
se mai pote afla cine-va, care se-1 
tragă la îndoială și se se încăpăți- 
neze a nu-1 recunosce, invocând for
mule artificiale spre a-1 suprima.

Deorece însă esistă și 6mem de 
felul acesta, trebue să vină cineva, 
care cu puterea sciinței se le dove- 
dăscă, că sunt în rătăcire, sunt în
șelați, ori înșelători, când atribue 
totul limbei și negligâză pe ceilalți 
factori, cari împreună alcătuesc ființa 
unui popor.

Acest cineva s’a. ivit și în do
meniul sciinței etnologice maghiare 
în persona profesorului Dr. Czirbusz 
din Timișora..

Nu e novice d. Czirbusz pe te
renul sciinței etnologice. Numele lui 
este cunoscut și în străinătate, și cu
vântul lui își are greutatea sa.

Am publicat în trei numere es- 
punerile lui obiective, în cari aver- 

tisăză pe conaționalii săi, se nu alerge 
după utopii deșerte, înstreinându-și 
compâtrioții de alte limbi prin ten
tativele lor nejustificabile.

O singură concesiune face însă 
și dl Czirbusz șovinismului domi
nant, anume în ceea-ce privesce ora
șele, concesiune, pe care decă nu o 
făcea,—teoria lui ar fi apărut într’o 
lumină și mai favorabilă.

Deși ceea-ce propovăduesce în
vățatul profesor de la Timișdra, nu 
este decât un adevăr cardinal, totuși, 
în vederea stadiului de destrăbălare 
în care a ajuns șovinismul, trebue 
să-l felicităm pentru curagiul, ce l’a 
avut în accentuarea acestui adevăr.

„Gazeta Transilvaniei“ a dat 
lui Mocsâry, care pe terenul politic 
a avut curagiul să spună conaționa
lilor săi adevărul, numele de „Corbul 
alb“.

Auflind acum glasul lui Czir
busz, involuntar ne vine în minte 
nenorocita fiică a lui Priam și a 
Hecubei, care primise de la Apollon 
darul de a spune adevărul, în ceea- 
ce privesce viitorul, dăr lumea o 
considera de nebună și nu dădea 
crec|ământ predicțiunilor ei.

Conjurațiunea silențiului, cu care 
a fost întâmpinată de presssa ma
ghiară valorbsa operă a lui Czirbusz, 
ne arată, că glasul lui este—glasul 
Oassandrei!

In camera ungară a luat cuvân
tul în ședința de la 25 Noemvrie înainte 
de ordinea dilei deputatul Kubik, care cere 
constituirea unei comisiuni de anchetă, 
care să constate greșelile technice la noul 
edificiu al parlamentului. Președintele Ap- 
ponyi declară, că imediat după resolvirea 
afacerei Nessi va convoca o asemenea co- 
misiune. — Urmându-se desbaterea în afa
cerea Nessi, deputatul „democrat inde- 
pendent“ Văzsonyi (Weiszfeld) critică fap
tul, că în acestă importantă cestie de 
drept public, cabinetul este representat 
de ministrul de honvezi și nu de minis

trul președinte. Dreptul de imunitate nu 
are margini absolute. Oratorul e de pă
rere, că totă afacerea se reduce la o și- 
canare politică. Deăre-ce investigația în 
cestia de onore este îndreptată contra unei 
demonstration! politice, camera ar trebui 
să însărcineze pe ministrul de honvezi 
ca se suprime cercetarea. Oașul se presentă, 
ca o cestiune de putere între parlament 
și soldatesca. Votul majorității ar con
firma concepția, că oficerii de reservă 
se-și subordoneze convingerile politice 
spiritului armatei. Din acestă causă de
clară, că va vota contra. A mai vorbit ș 
Bartha Mikloș.

întrevederea de la Rusciuc.
(O voce grăcă. — ț>iarul „Bulgaria11.)

Cetim în „Pester Lloyd“:
„Ulterior se fac în pressa țărilor bal

canice nisce comentare asupra intrevede- 
rei Regelui Carol cu prințul Ferdinand la 
Rusciuc, cari pun într’o lumină • piezișe 
întâlnirea acesta, ce a fost salutată sim
patic de totă lumea.

Astfel s’anunță din Atena, că o parte 
a pressei grecesc! s’arată îngrijată, că 
apropierea între Regele Carol și prințul 
Ferdinand va strica efectul întâlnirei din 
anul trecut a Regelui Carol cu Regele 
George la Abbazia, și astfel va face să 
să răcâscă raporturile între România și 
Grecia,

Corespondentul din Atena al cjiaru- 
lui „Times“ dice, că pe câtă vreme Bul
garia își va urma politica actuală, va fi 
cu neputință o conlucrare amicabilă cu 
România. Și numai apariția unei astfel de 
înțelegeri ar distruge imediat amiciția în
tre România și Grecia.

Noi, dice „P. Lloyd“, nu putem ju
deca, decă contrastul între Grecia și Ro
mânia este într’adevăr așa de mare, ca Ro
mânia să nu potă fi amica unuia, fără a 
deveni inimica celuilalt; înțelegem insă 
pe deplin, că Regele Carol în înțelepciu
nea și iubirea sa de pace, pune preț pe 
aceea, de a rămâne în bună înțelegere cu 
tote statele balcanice, câtă vreme aceste

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Vieță de vagabond.
Ii găsesc! mai cu semă în orașele 

mari...
Alături de luesul orbitor, de sclipi

rea bogăției, trăesce miseria cu tote pă
catele ei. Și decă ar fi riscat să susții, că 
acesta din urmă ar fi umbra, vecinie în- 
soțitărea umbră a celei dintâiu, ai pute se 
afirmi cu totă liniștea, că 'n vieță aceste 
două sunt surori nedespărțite.

Născuț! cine scie cum și cine scie 
unde, aceste biete suflete se trezesc în 
lume fără se le încăldescă vre-o amintire 
din trecut, streine, singure, fără nici o 
mângăere, decât dăr aceea a naturei-mame. 
Încep să trăiescă fără nici o îndrumare, 
fără nici un sfat din partea cui-va, și se 
duc înainte, fatal înainte, după împrejurări, 
la întâmplare. Unii din ei mai slabi, mai 
nenorociți seu pote mai fericiți, cad pen
tru a nu se mai scula nici-odată, alții 
luptă, luptând se oțeresc și, mulțumită no
rocului cădut de cine scie unde, încep se 
rauncescă, o iau pe-o cale adevărată și-i 

vedi într’un târdiu omeni, ajunși în rân
dul lumei. Cei mai mulți însă apucați 
de mici pe-o cale piedișe, se trezesc la 
ușile pușcăriilor.

Pănă sunt mici, sunt cât se pote de 
drăgălași. Când îi vedi, te-apucă dorul să 
stai cu ei de vorbă, ei sunt naivi, buni și 
curagioșî. In totă făptura lor e ceva strein, 
afară de rândul lumei, și în fie-care ți-se 
pare, că se întrupeză o problemă. Și de 
fapt așa e.

închipuițivi-1 mititel, îmbrăcat într’un 
mod desordonat, cil manile în buzunarele 
pantalonașilor, cu gulerul de la haină ri
dicat de-o parte său de alta, după-cum se 
întâmplă să-i fie mai frig la o ureche seu 
la alta, c’o pălărie găurită îndesată pe 
cap, netuns, nespălat, strecurându-se pe 
trotuarul vre-unei strădi principale printre 
trecători, furișându-se cu grije ca o șo- 
pîrlă și băgând de semă, ca nu cum-va 
să fie călcat pe degetele piciorelor, car! îi 
ies sgrebulite dintr’o ghiată mare găsită 
cine scie pe unde. Trece pe lângă lumea 
bine înbrăcată, pe lângă bogăția vitrinelor, 
și-ți pare o arătare de pe altă lume. II în
tâlnesc! de nenumărate ori, acum peste-o 
lună și peste un an, și-l recunosc! imediat, 

căci îmbrăcămintea lui par c’ar fi simbo
lul statorniciei. Inchipuiți-vă, ce pote se fie 
în creerul acestui mic vagabond, ce în
grămădire de impresii, ce haos de încer
cări de reflexii rămase nelimpecfite, ce 
sentimente îi deșteptă tot ce vede, ce 
idei se formeză în acel creer mic, obser
vând tot ce se întâmplă împrejurul lui. 
combinând, asemănând, și în fine vecinie 
trudindu-se să și-le explice, să le pătrundă. 
E destul însă să se întâlnâscă cu vre un 
tovarăș și-și uită de tote, se bucură, îl ia 
de gât și se duc amândoi înainte. Tristeța 
lor e ușără, un fel de melancolie, în care 
cad une ori. Aprăpe însă în tot-deuna 
sunt veseli, cu ochii în tdte părțile, gata 
la joc și la ștrengării.

Ei sunt străini în lumea asta și nici 
nu le pasă de ea. E un tablou adorabil 
să-i vedi adunați la câte un colț de stradă, 
rupți de par’ c’ar fi fost purtați de tote 
vânturile, trăgând pe rând dintr’un muc 
de țigară.

Când pun, cine scie prin ce întâm
plare, mâna pe vre-o câți-va gologani, își 
cumpăra gazete său mici cărticele și încep 
să facă negoț. Acesta e timpul lor de glo
rie. Sunt mai mândri, mai gravi și mai 

curagioși cu lumea. Strigătele lor umplu 
străzile, alârgă pe lângă trăsuri, privind 
pe fie-care trecător drept în ochi, par’c’ar 
vre să-i infiltreze gândul să-și cumpere 
ceva. Timpul lor de glorie însă, nu ține 
mult, ajung er lipiți și-i vedi adunați la 
vre-un colț, discutând în mod aprins des
pre întâmplările mai recente, despre crime, 
focuri, hoții, călcări de trăsuri și de tram- 
vae și despre alte multe, cari se întâmplă 
dilnic în orașele mari.

Mă mărginesc aci cu descrierea a- 
cestor mici rătăciți simpatici, căci decă 
ar fi să mai urmez, ași pute să n’o mai 
sfîrșesc. Ceea-ce am spus, e numai atât, 
cât se păte prinde dintr’o privire într’un 
singur moment, și câte n’ar mai fi de spus 
când vieța lor să schimbă într’una, se 
schimbă după cum li-e vremea bună său rea.

Voiu povesti acum câte-va scene din 
vieța lor, ca să-mi ilustrez în mod mai 
concret cele spuse.

Un diar parisian releva odată un 
cas, care te distreză și în același timp te 
lasă pe gânduri:

La comisarul unei secții așezate 
aprăpe în centrul Parisului, se presentâ 
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îi fac posibil așa ceva. Grecia pote să se 
simtă amenințată în sfera intereselor sale 
naționale prin procederea Bulgarilor față 
cu Macedonia, trebue să se scie însă în 
Atena, că Bulgaria, fără de aprobarea și 
sprijinul puterilor, nu va risca o politică 
activă în Macedonia, și că acesta apro
bare și acest sprijin nu-1 pote nicî-decum 
ave. Cu acâsta cei dela Atena pot fi mul
țumiți și pot să recunoscă părțile bune, 
ce le are întâlnirea dela Rusciuc.

Mai rău stă lucrul cu comentarul 
ce-1 aduce „Bulgaria* cea oficiosă din 
Sofia, ca epilog la întrevederea de la Rus
ciuc. Acestă fdie are îndrăsnela, de a di- 
rige pofta de acțiune a Românilor asupra 
celor trei milidne de conaționali ai lor de 
dincoce de Carpați și de-a declara acesta 
ambițiune ca basă corăspuntjătore a unei 
amiciții române-bulgare, care ar pute se 
devină un factor în viâța terilor de jos 
dunărene.

„Noi" — dice „P. LI." — „nu con
siderăm acesta perfidie a fdiei bulgare, ca 
destul de însemnată, spre a-i striga un 
serios „hands off!*-, e de ajuns, credem, 
■a spune oficiosului cu ideile de drept ru
ginite, că propriul său ministru și stăpân 
Dr. Danew a declarat ijilele aceste, că 
Bulgaria se silesce a dovedi vecinilor lea
litatea sa și că nu voiesce să împartă vr’o 
provincie turcâscă nici cu Românii, nici 
cu Sârbii. Ar fi folositor, decă d-1 Danew 
ar lumina pe oficiosul său despre aceea, 
cât de grozav de ridicul se face de a pre
dica față cu Austro-Ungaria o politică a 
jafului, pe care n’ar pute-o face nici alții 
mai tari și mari, decât mica Bulgarie11.

Procesul „Cărții de aur“.
(Raport special al „Gazetei Transilvaniei11.)

Clușiu, 25 Noemvrie.
Marți la 25 1. c. punct la 8 ore a. m. 

președintele deschide ședința.
Acusatul s’a presentat de astă-dată 

asistat de d-1 advocat Dr. George llea, 
după-ce d-1 Coriolan Brediceanu a plecat 
cu trenul de aseră la Lugoșifl, nu se scie 
pentru care causă.

Presidentul deschide pertractarea es- 
plicând noțiunile juridice ale întrebărilor 
adresate juraților, cari au fost înmulțite 
cu una din partea tribunalului, și anume, 
cu întrebarea; Vinovat e Teodor V. Păcă- 
țianu, că prin scrierea și răspândirea 
„Cărții de aur“, a agitat contra integrității 
teritoriale a statului? Da său nu?"

După cetirea încă odată a întrebări
lor și verificarea lor, presidentul le dă 
primului jurat, pentru-ca retrăgendu-se să 
aducă verdictul.

Toți așteptau cu mare nerăbdare ver
dictul. După impresiunea ce au câștigat’o 
în decursul pertractării, unii mai optimiști 
așteptau chiar achitarea acusatului. Insă 
cea mai mare parte a ascultătorilor erau 

odată un mic vagabond, n’avea mai mult 
de trei-spre-dece ani.

Comisarul stătea de vorbă c’o damă 
frumdsă și tînără, care se plângea, că și-a 
pierdut o pungă cu câte-va sute de franci.

— Ce vrei tu?
— D-le, am găsit o pungă frumosă 

și am adus’o la d-ta, așa m’a învățat pe 
mine Jean.

— Der cine e Jean ăsta?
— E un prietin al meu. M’așteptă 

la portă colea.
— Și unde-i punga?
Micuțul se apleca frumos de cap 

își scose pălăria și de pe fundul ei ridica 
rîdend punga. Dama îl luă în brațe și-l 
săruta. Apoi după ce se încredință, că 
banii sunt întregi, scose o hârtie de două, 
(jeci de franci și i-o dădu.

„Uite, dise comisarul, domna cântă 
la operă și are să te ducă și pe tine odat’ 
acolo"...

Fericitul nu mai audia nimic, și când 
fu întrebat ce are să facă cu ațâți bani, 
răspunse dând din umeri: „nu sciu", și o 
șterse pe ușe.

(Va urma). 

convinși, că după apelul procurorului la 
patriotismul juraților, că adecă ei, jurații 
sunt chemați, ca să scape societatea de 
atari „agitatori periculoși", că ei sunt che
mați, ca să salveze integritatea statului 
ungar,—numai un verdict osânditor putea 
să urmeze.

După o consfătuire aprope de-o oră, 
jurații reîntrând în sală de pertractare, 
seniorul lor, Ajtai cetesce verdictul, care e 
următorul:

La întrebarea:
1) Vinovat e Teodor V. Păcățianu, 

că prin redactarea, respective răspândi
rea „Cărții de aur“ ar fi agitat la nesu
punere față de legile esistente? Da, 
seu nu ?

Jurații răspund că mai mult de 7 
voturi cu da.

2) Vinovat e Teodor V. Păcățianu, 
că prin redactarea respective, răspândirea 
„Cărții de aur" a agitat pe Români contra 
națiunei maghiare? Da sân nu?

Jurații răspund cu mai mult de 7 vo
turi cu da.

3) Vinovat e Teodor V. Păcățianu, că 
prin redactarea, respective răspândirea 
„Cărții de aur" a agitat contra Uniunei 
Ungariei cu Transilvania? Da său nu?

Jurații răspund cu mai mult de 7 
voturi cu da.

4) Vinovat e Teodor V. Păcățian, că 
prin redactarea respective răspândirea 
„Cărții de aur" a agitat contra integri
tății teritoriale a statului ungar? Da 
său nu?

Jurații răspund cu nu.
In urma verdictului acestuia, presi

dentul învită pe procuror să-și facă pro
punerea referitor la măsurarea pedepsei.

Procurorul cere aplicarea §§-ilor din 
codul penal 172 punct 1 și 2 și 179 punct 
1... Cere mai departe confiscarea volumului 
I al „Cărții de aur" și condamnarea acu
satului la suportarea tuturor cheltuelilor 
de proces, ce s’au ivit pănă acum, aprdpe 
1600 corone. Nici momente atenuante, nici 
agravante nu doresce să invdce.

Aperătorul Dr. G. llea înșiră ca mo
mente atenuante, că acusatul încă n’a 
fost pedepsit, a scris cartea sa pentru 
dmeni culți, pe cari mai greu îi poți agita 
la nesupunere față de legile esistente etc. 
Totă cartea nu e alt-ceva, decât compi
lație și reproducere din autori străini, n’a 
fost răspândită în număr așa de mare, 
fiind-că din 1000 de esemplare tipărite de 
abia au fost distribuite 200 esemplare, și 
în urmă pretinsa agitațiune cuprinsă în 
cartea acâsta n’a avut nici un resultat, — 
cere deci aplicarea §-lui 92 la măsurarea 
pedepsei.

Cere mai departe apărătorul, că 
după-ce nu tomul întreg a fost incriminat 
și numai părți din el, cari ușor se pot 
elimina și așa se pote din nou eda tomul 
I, numai acele părți să fie nimicite.

După aceste propuneri tribunalul se 
retrage pentru aducerea sentinței.

Consfătuindu-se mai mult de l‘/2 6ră 
tribunalul presentându-se în sala de per
tractare, presidentul cetesce sentința care 
în estras e următdrea:

Tribunalul, în urma verdictului osân
ditor, a condamnat pe T. V. Păcățianu la 
8 luni închisore de stat, 400 corone 
amendă în bani, în cas de neplătir.e pre
lungirea închisorii încă cu 20 de- dile; 
îl condamnă mai departe la suportarea 
tuturor cheltuelilor ivite pănă acum, și de
cide confiscarea numai a părților incri
minate din opul „Cartea de aur“.

In urma acestei sentințe, procurorul 
anunță recurs în casație pentru agravarea 
pedepsei și pentru nimicirea tomului în
treg al cărții.

Aperătorul anunță și din parte-i re
curs în cassație.

Procurorul face în urmă propunerea 
ca acusatul s& fiă pus în arest preventiv, 
motivându-și propunerea cu aceea, că în 
urma pedepsei grave e de temut, că acu
satul pentru eludarea esecutării pedepsei 
se va refugia, și că în 1896 încă a fost 
pus sub acusă pentru calomnie prin pressă 
pentru publicarea unui articol în „Tribuna* 
referitor la măcelul din Mehadica și atunci 

nu i-s’a putut imanua citațiunea pentru-ca 
să se presenteze la pertractarea finală și 
așa s’a subtras de sub pedepsa, ce i-se 
cuvinea, refugiîndu-se în România, de unde 
nu a venit decât după cinci ani, când s’a 
prescris deja delictul.

Aperătorul e contra acestei propu- 
puneri, spunând, că pedepsa nu e așa de 
mare, încât să se pătă teme, că s’ar re
fugia undeva pentru eludarea esecutării 
âceleia; spune mai departe, că în 1896 
de aceea a mers în România, fiind-că aici 
nu avea ocupațiune și nu a stat acolo 
pănă s’a prescris delictul, ci a venit după 
un an și jumătate; prin urmare înainte 
de prescripțiune. De atunci a stat stabil 
în Sibiiu mai întâii! ca redactor la „Tri
buna", în urmă ca redactor al „Telegra
fului Român". Decă n’a făcut procuratura 
demersuri ulteriore în contra lui, nu e el 
de vină. La cas însă dato sed non con- 
cesso, că tribunalul totuși ar ordona de
ținerea preventivă, face propunerea că pe 
lângă o cauțiune dre-care, să fi pus pe 
picior liber.

In urma propunerei acesteia preșe
dintele învită pe procuror, să spună, că 
ce sumă propune el ca cauțiune.

Procurorul propune 20,000 cordne.
Apărătorului i-se pare suma prea 

mare și cere ficsarea unei sume mai mici.
Tribunalul retrăgându-se aduce ur

mătorul decis: ordonă arestarea preven
tivă, er la cașul dâcă acusatul ar depune 
suma de 5000 cordne ca cauțiune, îl pune 
pe picior liber.

In urma decisului acestuia, la un 
sunet de clopoțel al președintelui, un pan
dur cu pușca la braț întră în sala de 
pertractare și deține imediat pe acusat. 
Acum a urmat o scenă mișcătdre. Ddmna 
Păcățianu, care încă a fost de față în tot 
decursul pertractării, vădend pe bărbatul 
ei deținut, isbubnesce în plâns esclamând 
„Mi-ați nimicit bărbatul, der el nu e vi
novat".

In tot decursul pertractării, atât frun
tașii români din loc, cât și din depărtări 
mai mari, au dovedit un interes 'viu față 
de întrega pertractare. Dintre cei din de
părtare am putut remarca pe d-1 George 
Pop de Băsesci, d 1 Francisc Hossu Lon- 
gin, advocații Caluțiu și Zehan din D.-Sân- 
mărtin etc. Au fost de față la pertractare 
o mulțime de universitari români, sași, 
slovaci, ba chiar și unguri.

Reporterul.

Banffy — regretat.
Cum se schimbă lucrurile și părerile 

dmenilor! Cei cari la timpul său i) com
bătuseră mai cumplit pe fostul ministru- 
pașă br. Banffy, — adi îl regretă și se 
pare că ar dori revenirea lui în fruntea 
afacerilor țării. Sunteți curioși să sciți cum 
și de ce ? Etă :

Br. Desideriu Banffy publicase în re
vista „Magyar Kdzelet" o lungă serie de 
articole, în care își desfășura „ideile" și 
planurile privitor la „politica naționalistă 
maghiară". I-s’a părut însă lui Banffy, că 
ideile depuse în acele articole nu s’au 
popularisat în de ajuns, și de aceea s’a 
decis să le scătă în broșură, pentru-ca — 
cum însuși dice în prefața broșurei — să 
fie cunoscute în cercuri cât mai largi.

„Egyetertes* face mare onore broșu
rei lui Banffy. In numărul său de la 25 
Noemvrie îi dedică un prim-articol elo
gios. Etă cum aprețieză „Egyetârtes" bro
șura și rolul politic, ce l’a jucat și-l jocă 
și adi Banffy „una din figurile cele mai 
interesante ale vieții publice politice ma
ghiare". Cităm verbal:

„Poftiți și cetiți cartea bar. Banffy 
Dezso ! Este imposibil să se găsescă Ma
ghiar, a cărui inimă și minte să n’o aca
pareze, să n’o cucerescă gândirile și nisuin- 
țele lui. Și e peste putință să se găsescă 
politician maghiar, căruia să nu-i impună 
francheța, hotărîrea energică, ce se mani
festă în pașirea acestui om peste măsură 
interesant.

„Aceia, pe cari îi încăldesce gândi
rea națională maghiară, aceia, cari vor
besc nu numai ca frasă despre idealul 
construirei statului național maghiar, plân- 
gend pot dori, în cestiunea politicei de na

ționalitate, energia baronului Banffy, voința 
lui de fier, consecența lui tenace și acel 
sensus hungaricus. ce l’a caracterisat pe 
el atât de mult ca bărbat de stat activ.

„A fost unicul președinte de guvern 
maghiar, ale cărui succese pe terenul po
liticei de naționalitate s'au putut țsimți. 
Fiind-că a lucrat. Imediat după el s’a 
resimțit regresul adânc... Naționalitățile 
au căpătat îndrăsnelă. Nici-odată ele n’au 
fost mai temerare ca acum și evenimen
tele batjocuresc di de di sensul acelei po
litice, care față cu naționalitățile aplică 
mâna fin îmănușată și „tactul internațio
nal". 'Și totuși actualii bărbați de stat în 
activitate, nu vor să recundscă, că față 
cu naționalitățile nu numai că e zadarnică 
giugiulirea, ci e chiar condamnabilă. Nu 
vreu s’o recunoscă, fiind-că țin să demon
streze simplamente contra sistemului Ban
ffy. Acest sistem inse e în adever corect, 
fiind-că el a avut și numai el pote se aibă 
succese pe terenul realisărei ieealului na
țional.

„Ne cade bine într’adevăra ceti car
tea lui Banffy, căci ea cuprinde raționă- 
rile (!) unui adevărat bărbat, ale unui ade- 
verat politician maghiar...

„Când cetim pănă la fine cartea 
acesta, avem o mare dorință: Rugăm pe 
baronul Desid. Banffy să urmeze cu 
munca sa publicistică"...

Etă, cum estremele se ating și ar- 
moniază: Banffy și kossuthiștii. — Banffy, 
Banffy, vie ’mpărăția ta! strigă archișo- 
viniștii de la „Egyetertes". Nu vi-se pare 
că s’a ’ntors mașina lumii ?

Der, ce vă mai mirați. Broșura lui 
Banffy vre să fie o paralisare a efectului, 
ce l’ar produce interesanta publicațiune a 
profesorului Czirbusz în inimile și mințile 
acelora dintre Maghiari, cărora li-a rămas 
încă un dram de judecată calmă și sănă- 
tdsă în marea cestiune a naționalităților.

Gogorițe istorice.
In pressa maghiară se scriu multe 

despre istoria Românilor, din păcate cele 
mai multe inspirate de sentimente șovi- 
niste. Nu putem, der nici nu vrem să re
flectăm la tdte inepțiile acestei presse. Acum 
însă ne-a cădut în mână un număr din- 
tr’un diar săptămânal, anume numărul 5 
din „Nepszovetseg* (alianța poporelor), care 
apare de vre-o 5 săptămâni încdce în Hdd- 
mezovâsârhely, având de redactor pe Dr. 
Hollosy Istvăn, er de editor pe tipograful 
neaoș maghiar, Wesselenyi Geza (nu baro
nul!). Diarul „Nepszovetseg", are în fron
tispiciu inscripția: Organul oficial al „Alian
ței generale a poporelor" („Az orszăgos 
nepszovetseg" hivatalos kdzlonye), însă 
în ultimul său număr la posta redacției 
cetim următorele :

La diferitele adrese, în cari suntem între
bați când vom începe organisarea „Alianței gene
rale a popdrelor, răspundem că de acăsia ne vom 
apuca la timpul oportun".

Va să dică diarul „Nepszovetseg" 
este organul oficial al unei alianțe, care 
încă nici nu esistă și de înființarea căreia 
se vor apuca „la timp oportun" domnii 
Dr. Hol lossy și Wesselenyi.

Atâta despre diar, âr acum să trecem 
la articolul seu referitor la Români și care 
a apărut în mai multe numere, căci în nu
mărul 5 pe care îl avem la îndemână ve
dem, că anonimul autor își încheie „stu
diul".

Și ce „studiu" este acesta ?
Un „studiu" epocal, care va răsturna 

tăte teoriile istorice emise până acilea de 
diferiți dmeni învățați. In acest studiu să 
proclamă ca adevăr istoric „înrudirea de 
rassă a poporului săcuiuși cel valah". însuși 
titlul „studiului" este: „A szâkely ăs olâh 
nep fajrokonsăga", er ca subtitlu vedem 
„A magyarok es az olăhok rokonszărma- 
zâsa* (Descendența înrudită a Maghiari
lor și Valahilor). Și acum etă câteva spe
cimene din elucubrațiunea epocală a ano
nimului din Hodmezovăsărhely:

„De ore-ce străbunii valahilor nu sunt 
identici nici cu Românii, nici cu Dacii, se 
nasce întrebarea: de la cine și de unde 
s’au derivat ei ?

Valahii, despre cari se face aminti
rea deja în Cronica lui Nestor, a fost un 
popor de păstori -și a fost cunoscut în 
Orient sub numirea de „fellah", er mai 
târziu imigrând cu încetul și la noi, sub 
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numirea de „valah1*. Pentru-că Valahii 
erau o ramură a poporului albanez ce lo
cuia în regiunile Caucasului.

Valahii să derivă din rassa albaneză 
va se dică din acea rassă, care descinde 
din tulpina poporelor huno-schite. Și pre
cum Dacii, Hunii, Avarii, Maghiarii, așa și 
ei au înaintat spre Apus, din munții Oaucas 
în regiunile Balcanilor...

Dfir cum s’a născut numirea de limbă 
valahă, „rumună"?

Cercetările moderne au scos la ivelă, 
că națiunea română și-a luat nascerea din- 
tr’un fragment al poporului imigrat în Eu
ropa, îpoporul valah, valahfellah 2)<agriculțor 
de păstori și jobagi, care din Caucas imi
grând în pământul iliric, aici și-au schim- 
batlimba și numele albanes-schytic. Anume 
de la coloniștii dalmatini italieni însușin- 
eu-și elementele latine de limbă ilirico- 
thracică s’a născut limbă română și numele 
român de astăcji.

Turcii, după cucerire i-au numit aci 
valahi, aci rumâni (cuvânt turcesc=creștin): 
Din aceștia s’a născut poporul român, ai 
cărui străbuni au fost colonisați în Unga
ria și Transilvania ca iobagi, unde înmul- 
țindu-se eu iobagii și păstorii șerbi și se
cui: George Răkoczy I. li-a înființat o bi
serică independentă cu rit valah, lăpă- 
dându-se de ritul slav. Mai târdiu a urmat 
injghebarea principatului valah, pe basa 
greșită a înrudirei daco-romane er în cele 
din urmă statul român, ca regat indepen
dent, a fost recunoscut și de Europa, tot 
la inițiativa unui Maghiar, contele Andra- 
ssy, cu tdtă oposiția și sfășiarea teritorială 
din partea moscovitismului.

Der România îșî întemeiază politica 
pănă în diua de astădî pe înrudirea gre
șită cu Romanii, și acesta îi conduce și la 
revendicația deșuchiată, ce o au asupra 
vechei țări a Dacilor, Transilvania, și o 
parte a Ungariei de sud, cu tfite că din 
contră: decă n’am cinsti pe națiunea 
soră, —noi am ave dreptul a revendica de 
la dânșii țera Oltului, țera Cumanilor de 
odinidră, care aparținea imperiului ma
ghiar. Der și de altminteri locuitorii cei 
mai vechi ai României încă din vechime 
au fost Agathyrșii-schyți, mai târziu au 
venit Dacii-schyți, Pecenegii și Cumanii.

Numai după aceștia s’au stabilit aici 
Valahii de origine albano-ilirică și d’abia 
ia 1849 și-au întemiat episcopii (!)

Va se dică, după dovedile istoriei, 
națiunea valahă mult mai bine ar face, 
decă ar ajunge la convingerea, că ea nu 
pe temeiul înrudirei romane, ci pe temeiul 
înrudirei huno-schytice este moștenitorea 
de drept a României, compusă din Cumani, 
lasigl, Valahi și Secui.“

Am publicat aiurările unui creer 
bolnăvicios, mai mult pentru-ca să arătăm 
pănă la ce grad pot ajunge aberațiunile 
chiar și într'o materie atât de seridsă.

Intr’un alt articol vom arăta, la ce 
conclusiuni politice ajunge învățatul ano
nim de Ia Hodmezbvâsarhely pe temeiul 
curioselor sale „cercetări istorice".

SC1R1LE D1LE1.
— 1‘2 (23} Noemvrie

Boia Maj. Sale monarchului. „Ber
liner Tagblatt" primesce din Viena soirea, 
că băla monarchului nostru e de caracter 
mai serios, decât cum se spune în soirile 
îiniștitdre, ce se dau publicului. Majesta- 
tea Sa, după numita foie, sufere de ischias 
care de rândul acesta s’a declarat în grad 
mai mare. Se vorbesce, că s’a convocat 
un consiliu de medici distinși, care se va în
treține asupra modalității de cură. — „Fug. 
Magyarorszăg" (jice, că profesorul Neusser 
ar fi constatat, că Majestatea Sa sufere 
de rinichi. Contrar acestor soiri, o tele
gramă oficiosă spune, că starea sănătății 
monarchului merge spre bine. Liniștea 
somnului nu-i este turburată. Maj. Sa a 
făcut o plimbare in parcul din Schonn- 
brunn.

Alegerile comunale în România. 
La balotagiul în colegiul I. de Duminecă, 
junimiștii în genere s’au abținut de la 
vot. La Tulcea n’a fost alesă lista libe
rală, cum s’a dis erl din erfire, ci lista 
jposițiunei, care a întrunit 228 voturi, față 
3U 175 liberale.

*) Poporul agricultor și de păstori la Arabi 
3 numesce pânăjîn diua de astăcjî „fellah“, în opo- 
iție cu luptătorii beduini. In comitatul Solnoc- 
Dobâca esistă și astădî o comună valahă cu nu
nele ; Fellak (î?)

— Nota savantului anonim.

Atentat contra unui episcop. Soi
rea despre atentatul contra episcopului 
sârbesc Zmejanovicl din Verșeț, se confirmă 
Atentatorul, pănă acuma încă nedescope
rit, a împușcat dintr’o mansardă a hotelu- 
tui din fața reședinței din Carloveț. Glon
țul a pătruns prin ferestrile duble și s’a 
înfipt în soba de maiolica. Dâcă episco
pul ar fi ședut la biroul său, ca de obi- 
ceiu, ar fi fost de sigur nimerit. In acel 
moment însă se afla lângă biurou servito
rul, și proiectilul a trecut imediat pe lângă 
acesta.

Carmen Sylva pentru seracl și 
pentru copii. Albumul societății de bine
facere pentru asilurile climaterice (pentru 
copii ofticoși) din Viena, publicat acolo cu 
ocasiunea împlinirei anului al un-spre iece- 
lea de esistență a ’societății, conține pe 
prima pagină următorea frasă, în franțu- 
zesce, trimisă- de [Garmen Sylva. „Lacri
mile sunt luminose, căci reflecteză cerul". 
Albumul conține frase de Bacceli, Zola, 
Lombrosso, Bjoernson și de alte celebrități. 
Diarul „Neue Freie Presse" spune, că 
Carmen Sylva ajută pa săraci, și mai cu 
semă pe copii, nu numai cu vorbe, ci și 
cu fapte.

Societatea de lectură a tinerimU 
de la institutul pedag. teologic ort. român 
din Arad s’a constituit pe anul școlar 
1902/903 precum urmeză:

Comitetul: President: Romul R.Rațiu 
teol. c. III..Secretar: Virgil S. Cosma teol. 
c. II. Notar: Traian Debeleac ped. c. IV. 
Bibliotecar : Gheorghe Nestor teol. c. II 
Vice-bibliotecar: Nicolau Hărduțiu ped. c. 
III. Controlor: Iosif Leu ped. c. IV. Cas- 
sar: Lazar Iacob teol. c. I. Comisia lite
rară: President: Moise Popovic! teol. c. 
III. Membrii: Aurel Papp teol. c. II.. Adam 
Valu teol. c. I., Nicolae Cristea ped. c. IV 
și Nicolae Radovan ped. c. III. Comisia 
musicală: President: Iuliu Olariu teol. c. 
III. Membrii: Aurel Raica teol. c. II., Va- 
sile Spânu teol. c. I., Ștefan Ștefu ped. c. 
IV și loan Toconiță ped. c. III. Comisia 
revisoră: Referent: Alesandru Florea teol. 
c. II. Membrii: Teodor Vulpe teol. c. I și 
loan Vereș ped. c. III.

Impertinență jidovescă. Am adus 
soirea despre lord-majorul Londrei, care 
ca jidov a avut obrăznicia a boicota pe 
representantul diplomatic al României cu 
ocasiunea banchetului, ce l’a dat de curând 
Acesta este o dovadă flagrantă, la ce pu
tere mare au ajuns jidovii în Anglia. Cu 
drept cuvânt se mândresce „Jewish Chro
nicle", că atât Londra, care este capitala 
comercială a imperiului britan, cât și 
Westminster, care este orașul de reședință 
a regelui, au câte un jidov în fruntea ad- 
ministriei. — O altă dovadă despre im
pertinența jidovescă este o scrisore pe 
care a adresat’o deunădi un cetățăn tîner 
din Londra d-lui Arnhold White, care se 
pronunțase în parlament defavorabil con
tra imigranților jidovi: „Mă ve veți scuza 
— dice jidovul în scrisorea sa — decă sus
țin, că noi ne simțim mult superiori poporu
lui engles. Decă guvernul se intereseză atât 
demult de imigrarea Evreilor în Anglia,— 
de ce nu ia măsuri restrictive? Pentru-că 
nu îndrăsnesce. In momentul, când s’ar 
lua asemenea măsuri, creditul Angliei ar 
fi compromis. Puteți se ne batjocuriți, cât 
vreți, dei guvernul d-vostre este depen
dent în privința financiară de rassa nos- 
tră. Sper, că mă veți scuza, decă ve voiiî 
spune, că națiunea englesă, fără mintea și 
inteligența rassei nostre, nu s’ar pute 
menține11.

O pelerină schimbată. Dumineca 
trecută la concertul orchestrei comunale 
din hotel „Europa", s’a schimbat o pele
rină negră de dame. Reschimbarea se pote 
face în prăvălia Fabricius, Târgul Grâului 
Nr. 2.

In magazinul de încălțăminte I. 
SabadeaDU Brașov, Strada Porții Nr. 10 
care de 34 ani se bucură de un renume 
bun și care posede un mare sortiment 
(alegere) de încălțăminte solidă și modernă, 
de tfite soiurile pentru domni, dame și 
copii, de iernă și de vara, se pote procura 
încălțămintea cu pr țuri reduse, forte ieftin, 
gata precum și după măsură. Pentru soli
ditate garanteză firma.

Adunare de învățători.
De lângă Alba-Iulia, Nov. 1902.

Onorată Redacțiunel Adunarea gene
rală de tomnă a învățătorilor gr. cat. din 
despărțământul Alba-Iulia, aparținători 
archidiecesei gr. cat. de Alba lulia și Fă
găraș, s’a ținut Ia 22 Noemvrie n. în co
muna Șard, (conform programului publicat.

Diua de 22 Noemvrie însă a fost una 
dintre cele mai plăcute pentru poporul 
frumosei și harnicei comune Șard, și cu 
atât a fost mai înveselitfire, când au vădut 
;erăși în mijlocul seu pe muncitorii în 
agrul culturei poporului, însoțiți de preo
țime.

Die că a fost o di de bucurie, pen
tru-că la sosirea fispeților, cari sunt che
mați a conlucra împreună la bunăstarea 
și desvoltarea poporului nostru românesc, 
atât pe calea culturală-națională, cât și 
economică, vedeai în fie-care pfirtă bărbați, 
femei, feciori și fecifire îmbrăcați serbă- 
toresce, par’că acâstă di e o di de redeș
teptare și de bucurie a poporului nostru 
românesc. Puteai ceti pe fețele acestui 
harnic popor, cu ce dragoste au să îm
brățișeze pe iubiții lor ăspețî.

La firele [81/, învățătorul și înveță- 
tfirea ș’au pus micii lor școlari în ordine 
doi cu doi și în urma lor' învățătorii și 
preoții erăși în acea ordine, și în mers 
sărbătoresc au plecat din edificiul școlar 
cătră biserică, unde cu pietate implorăm 
ajutor de la părintele cel ceresc.

La orele 9 s’a început serviciul divin, 
care a fost celebrat prin energicul preot 
al Șardului On. Enea P. Bota în presența 
on. preoți: Basiliu Andrea din Ighiu, Amos 
Frâncu din Benic, și Isidor Raica din 
Galda-superioră, er cântările liturgice au 
fost esecutate de corul împrovisat de învă
țătorii despărțământului și elevii școlei 
din Șard.

După terminarea serviciului divin 
erăși ne-jun întors în edificiul șcfilei în 
ordinea obicinuită, unde imediat s’a în
ceput prelegerea practică din învățământul 
intuitiv: „Descrierea mesei" cu desp. I, 
predată de d-șora lulia Coman învețătfire 
secondară în Șard, care a fost predată cu 
destulă desteritate, și în loc de critică a 
fost aplaudată din partea membrilor reu- 
niunei.

Imediat după terminarea prelegerei 
practice s’a ridicat harnicul președinte 
loan Pampu și prin un discurs pătrun- 
detor a declarat adunarea deschisă. Pu- 
nendu-se la ordine cetirea apelului no
minal, se constată, că trei din membrii 
desp. sunt absenți, dintre cari unul și-a 
motivat absentarea. Apoi s’a dat cetire 
procesului verbal din adunarea precedentă, 
care fără multă discuție a fost aprobat și 
verificat. Urma apoi raportul cassierului, 
pentru a cărui censurare s’a ales o comi- 
siune -în persfinele d-lor Aur. Pop, loan 
Domșa și Nicolau Betecui, care comisiune 
a fost însărcinată și cu încassarea taxelor 
restante și curente și cu înscrierea de 
membrii noi. După acesta a urmat ra
portul bibliotecarului, din care resultă, că 
biblioteca se află tot în stadiul în care s’a 
aflat la adunarea precedentă.

Și după acesta urmă cetirea diserta
ției: „Modul cum trebue delăturată min
ciuna din școlă și familie", de d-1 Georgiu 
Spătăceanu învăț. în Galda inferioră, care 
a făcut un mare serviciu mai vîrtos pen
tru părinții elevilor, |Cari cu pricepere și 
fără pricepere încuibă în inima prun
cilor lor minciuna, determinându-i la fapte 
imorali și rușinfise în societatea ome
nta. După acesta s’a ridicat ședința pe 
10 minute. Redeschidendu-se, d-1 Aur. Pop 
raporteză că rațiociniul de pe anul de ges
tiune 1901/902 n’ar fi tocmai în ordine și 
rfigă adunarea să ia spre sciință. făcând 
atent pe casierul desp. d-1 Nicolau Bete
cui a fi mai acurat la purtarea rațioci- 
niului.J

După o scurtă discuție s’a aprobat cu 
adausul, ca la posițiile nedocumentate 
se procure documentele. După acesta ra
portorul comisiunei pentru incassarea ta
xelor și înscrierea de membrii, d-1 loan 
Domșa raporteză: că de la membrii ordi

nari s’a incassat 20 cor. și de la următorii 
membrii ajutători: On. Basiliu Andrea preot 
în Ighiu 1 cor., On. E. P. Bota preot în 
Șard 2 cor., On. Amos Frâncu preot în Be
nic 2 cor., On. Isidor Raica preot în Galda 
sup. 2 cor. și Nichifor Borza înv. gr. or. 
în Bucerdea-vinfisă 1 cor. cu totul 8 cor., 
apoi de Ia noul membru fundator d-1 loan 
Dumitreanu învăț, pens. 40 cor., la olaltă 
68 cor. cari s’au predat casierului, — ru
gând adunarea spre a aduce mulțămită 
noului membru fundator, — care cu en- 
tusiam a tost aplaudat.

Adunarea de primăvară s’a decis a 
se ține în Intregăldi, unde prelegerea prac
tică o va ține înv. Silvestru Nistor, er di- 
sertanți: d-șora lulia Coman și loan Domșa. 
A urmat alegerea oficialilor desp., însă au 
fost realeși tot cei vechi. Gu acesta adu
narea s’a terminat.

La firele 2 s’a ținut banchetul în 
casa ospitală a d-lui Cornel Meteș dat 
gratuit de înv. Aurel Pop și d-șdra lulia 
Coman, la care au luat parte peste 30 
persone.

Sub durata banchetului am ascultat 
cântările melodiose ale tinerilor învățători 
prin cari au delectat publicul; n’au lipsit 
nici toastele.

Primul toast l’a rostit d-1 preot An
drea pentru patronii reuniunel învăț. Esc. 
Sa Dr. Victor Mihalyi capul bis. gr. cat. 
Al doilea toast l’a rostit învăț. Domșa 
pentru președintele reuniunei archidiece- 
sane d-1 Georgiu Munteanu, — d-1 Spătă
ceanu pentru noul membru fundator Ioan 
Dumitreanu, învăț. Tanase pentru d-1 B. 
Andrea, — d-1 Amos Frâncu preot pen
tru buna înțelegere între preot și învăță
tor și la olaltă pentru popor, d-1 Dușa 
pentru corpul didactic local.

La revedere la Intregaldi
Scipione.

ULTIME SOIRI.
Bucuresci, 25 Noemvrie. „Monit. 

ofic." publică programul deschiderei 
sesiunei ordinare a corpurilor legiui- 
tore, ce se face de cătră M. S. Re
gele în 15 Noemvrie c. st. n.

„Epoca" află, că generalul 
Coandă, secretarul general al minis- 
teriului de resboiu, va fi numit titu
lar al acestui departament.

NECROLOG. Neconsolații: Paraschiva 
Calian și Maria 1. Frigătoriu ca surori; 
Susana și Radu Oltean cu fiica lor Feli
cia Elena, și Stefan Calian cu fiica și fii 
lor, ca nepoți și nepdte; Maria Hagi Fri- 
gatoriu, ca mătușe; familiile Alphons Sa- 
ligny, Nicolae loan, Vasile și Petre Frigă- 
tor, Ștefan Chicomban, Nicolae Bratu și 
Sofia Lupan, ca veri și verișfire; familiile 
Economul Ștefan lonescu, căpitan Agapie, 
Nicu Alexandrescu și Ștefan S. Chicomban 
ca rude, au durere a face cunoscut pier
derea prea iubitului lor frate, unchiu ne
pot și văr: Dumitru Frigător în etate 
de 61 ani a îneetat din viață după o scurtă 
și crudă suferință Vineri la orele 3 a. m. 
Coremonia funebră a avut loc Duminecă 
10 Noemvrie v. a, c. la orele 2 p. m„ în 
biserica Catedrală Sf. Nicolae.

Galați 8 Noemvrie 1902.

POSTA REDACȚIUNEI.
Domnii corespondenți sunt rugați a adresa 

corespondențele pe numele Redacției și nu pe 
numele vr’unui membru din redacție, pentru că. 
în cas de absență, se pdte întempla ca corespon
dențele urgente, sfi sufere întâi (liere.

Sosiți hi Brașov.
Pe <fiua de 25 Noemvrie.

Europa.- Revdsz, Lichtser, Pesta; Grama, 
inginer, Bersan, funcționar, R. Vîlcea'; baron Ar
tur Conrad, Pesta; Gavlitza, Landau, Viena ; Dr. 
Koch, Pachlarn.

Orieut: Komlos, Strigoniu; Weiss. Pesta; 
Rădule«cu, funcționar, Brăila ; Corbu șef de gară, 
Bratocea.

BucurescI: Hotelmann, Grosser,Viena; 
Varnay, Făgăraș; Krausz, Wolfgang, German Pesta; 
Schloss. Pojun.

Grand: Schreiber, Sătmariu; Tunschek, 
Sibiin; Propper, Lemheny; Kronberger, Pesta; 
Amiga, Budila; Landau, Cs. St. Simon.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Călindarul Plugariului.
A apărut și se pbte procura de la 

tipografia A. Mureșianu — Brașov, „Că- 
lindarul Plugariului**. Prețul, cu porto, 
25 cr. (50 bani).

Acest călindar, 
anul XI, cuprinde în 
unite calendaristice, 
rilor din Europa, taxele telegramelor și 
cele poștale, scala timbrelor, Măsurile, târ
gurile din Ardeal și Ungaria și lista ad- 
vocaților români.

In partea literară vedem portretul 
bine reușit al repausatului episcop Mihail 
Pavel cu o biografie, de Augustin Paul, 
Rugăciune (poesie) de M. Eminescu, Res- 
tignirea lui Isus. de Sinkiewitz (un admi
rabil fragment din romanul „Sb-1 urmăm**). 
Călugărenii (poesie) de 0. Sandu, Cinci 
într’o păstaie (poveste de Andersen), 
Luleua lui moș Radu, Legenda pământu
lui și a muncii, de Dim. Dan, „Ăl mai tare 
om din lume" (poesie în dialect bănățe
nesc) de regretatul tânăr poet Victor Vlad 
Delamarina.

Partea economică este și în acest an 
bine representată prin următorele articole: 
„Dușmanii economiei1* de Ioan Georgescu; 
„Plantarea pomilor** de A. Boldor, „Cău
șele de ce semănăturile sunt rele** de N. 
H. Vechiulescu, „Insecte stricăciose po
milor și viilor**, „Ce plătesce banul și cum 
îl cruțăm noi?**

După partea economică urmeză pe 
mai multe pagini diferite „povețe“, apoi 
„Diverse1* și în line „Anecdote și Glume**.

Ca adaos sunt și anul acesta o mul
țime de anunțuri.

care apare acum în 
afară de datele obicl- 
geneologia domnito-

Cursul la bursa din Viena,
Din 25 Novembre n. 1902.

Renta ung. de aur 4"/0...................
Renta de corone ung. A'/Q . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2\ . 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2"/0. 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4% .... 
Bonuri rurale croate-siavoue . . .
Impr. ung. cu premii...................
Losurl pentru reg. Tisei și Seghedin . 
Renta de argint austr. ..... 
Renta de hârtie austr......................
Renta de aur austr............................
Losurl din 1860..................................
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
Napoleondorî...................
'dărcl imperiale germane . .
London vista....................
Paris vista.............................
rlente austr. 4°/0 de corone 
Note italiene ....................

120 35 
. 7 70
90 20
97.75
98.50

199 50
166 50
101 5
100.90
120.60
100.10

92 -
150.75
15.50

701 50
665 75

19 07
. .116.92'4
. . 289.20

. . 95.15
. . 95 10

Cursul pieței Brașov.
Din 26 Novembre n.

Bancnot rom. Cump.
Argmt român. „ 
Napoleond’orl. „

18.90
18.80
19.04

1902 
Vend.

»

18 94
18.88
U.07

0
oo

Galbeni
Lire turcescl 
Ruble R sescl 
Mărci germane

n
V
77

- . 71 Scris fonc.Albina 5°/0

11.20
21.40

2 54
117.25
101. —

n 
n
r
n

1030
21.50

102 -

Nr. 6601-1902.

PUBUCAȚIUO
Subscrisul căpitănat orășenesc, 

for sanitar de prima instanță, dis-ca 
pune următorele:

Tote Grajdurile în cari se țin 
vite comute, trebiie desinfectate.

Desinfectarea se îndei linesee 
așa, că grajdul se curăță radical, 
părțile alcătuite din lemn ale graj
dului precum sunt: ieslele. scara, și 
alt. se frecă cu leșie ferbinte, ieră 
păreți! se spoesc seu văruesc.

Desinfectarea are a se îndeplini 
în decurs de 3 cjile, la dincontră, 
aceea se esecută de organele oficio- 
se, însă pe spesele și cu pericolul 
celui negligent.

Fiind-că s’a constatat, că boia 
de gură și de unghii nu s’a mai ivit 
și nu mai esistâ între vitele cornute, 
de aceea opreliscea esistentă s’ar pu
te delătura; delăturarea aceleia în 
se se pote dispune numai după în 
depiinirea desinfectăriî grajdurilor.

De aceea se provocă P. t. pu
blic în propriul seu interes a esecu- 
ta desinfectarea grajdurilor cu cea 
mai mare acurateță.

Brass 6, în 25 Noemvre 1902. 
l_li75Capitonatul orășenesc.
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I in euntitAțl 
sitari și iiiSci 

arbori: de nuci, frasini, paltini 
și alte specii de lemne și cu va
gonul

Komgsberg B.
Ml*nșov, Sti-adn Hii-scBaer 5.
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doresce se aibă un costum bun, elegant și trainic 
acela se facă cumpărătura necondiționat la

HANS FIELES
în Brașov, Strada Vămeî nr, S3, .....

totdeSna’un asortiment mare de stofe "W
de Loden-Tiroles neîntrecut de durabile, precum și 

Stofe de a m g a f bî 
dela cele mai ieftine pănă la cele mai scumpe. Kamgarii 
negru, Peruviens pentru enslwnne i8e salon și ffracrai a.

La dorință pot recomanda croitori buni, caii sunt în stare 
să lucreze în 10 bre un costum durabil și fără scăderi.

ZESecixx^oscinte xi-cLxxxerose.
Me rog de a visita Magazinul meu, fără a fi si it 

cumpărătură.
Hairas FSeSes,

(754,2—20? Strada Vămei nr. 13.

e-------- Mostre se trimit cu bonificarea speselor poștei, -sees?

(v

pota a ojbțtaaa un per bogat 
și pentru a împedeca căderea perului 
a înlătura formarea mătreței și a întări 
pelea capului, se întrebuințați 
BALSAMUL & PBS aM BKVST&fiTEB

-- ------------- §e Capeta numai la -----  
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(760) Farmacia la „Schutz Engel" Brașov Piața Franz Josif, Tîrgul grâului. 1—10
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„Gazeta-Transilvaniei" cu numerul îl 10 fii. se vinde 
la librăria Nir. I. Ciurcw și la tremîas Nepoții.
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Se ©galetă h
11 -40.(725),

ZE’-txTolio ați ®- 
===== S’a deschis

Loteria a XXIII-a reg. ung. de stat 
pentru. scopuri d.e binefacere, 

al cărei venit curat în urma prea Înaltei decisiunl a Majestățil Sale c. și reg. apost. 
se vii folosi pentru următorele scopuri de binefacere în 11 părți egale: 1) pentru 
fondul ce se va crea pentru văduvele și orfanii amploiaților de stat fără mijloce, 
2) Spitalul Rudolf din K zdi-Vasarhely, 3i Reuniunea generală a femeilor ung., 4) 
Reuniunea Frobel din Budaoesta. 5) Reuniunea Maria Dorothea din Budapesta. 6) 
Asilul de copil din Budapesta. 7) Mensa academica Croată. 8) Reuniunea Stefania 
a spitalului de copil din Budapesta. 9) Reuniunea general* a diurniștiior. 10) Reu
niunea Policlinică din Budapesta. 11) Congregația Maria din Budapesta.

Câștigurile ficsate în număr de 7691, după planul loteriei sunt de 
cmrcme și anume:

2
5

10
20

50 câștigul'
»
»

100 Cor.

»

ii
â
îi
â

Budapesta.

câștig principal 150,000 Cor
» i

’’ I
amânare

UN L0S COSTĂ 4 CORONE. —-----
gi*.* Lrsurî se capătă la Direcția loterie r. ung. în Budapesta, (IX, Csepelrakpart 
edificiul vi-.mal), la. tote oficiile poștale, de contribuție și vamă, de sare, stațiuni ale 
căilor ferate, trafic! și zarafii >i la tote colect.urile dc loterie.

Budapesta, in 1 Iulie 1902
4—(>.(734)
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urmeză fără A
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5,000 Cor.
2,000 „
7,000 „

500 „
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20
10
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Decemvrie în

Direcția reg. ung, de loterie.

Plecarea șl sosirea trenării or le s lai reg. ung. iii Brașov.
VaîabflS din t st. as.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Bud ipesta:

I. Trenul mixt la ora 5'20 mm. diinin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2-45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la ora 8-13 min. sera.
IV. Tr. ace. la orele 6-45 m. dimin.

Dela Brașov la Buciresci:
I. Trenul de persone la ora 3’55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 6’55 m. dim.
III. Trenul mixt la orele 11'40 a. m.
IV. Trenul accel. la ora 219 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).

Oela ’.rașov la Kezdi-Oșorheiu:
I. Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim.

(are legătură cu Tușnad la crn J’.IB, cu Ciue) i 
Szt-reda. ladra 10.46 min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 8'50 min. a. m. 
III. Trenul de per. la 6ra 3'15 m. p. m.

Dela Brașov la ZernescT (gar. Bartolomeiu
I Trenul mixt la ora 9'2 min a. m.

II. Trenul mixt la ora 3- 5 min. p. ni.
III. Trenul mixt la ora 8’50 m. dimin.

De’a Brașov la Ciuc-Gyitaes:
I. Trenul de pers, la ora 5'19 mm. dim.

II. Trenul mixt la ore 8'50 mim. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3’15 min p. m.

fare legătură cu 'inia Tușnad-Ciuc-Gyimes

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brasov:

I. Tren aocel. la orele 10-4 m. s4ra.
II. Trenul de persone la ora 7-5 ) dim.

III. Tr. accel. peste Olușiii la o. 2'9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la ora 9 27 min. sera.

Dela BucurescI la Brașov:
I. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.

II. Trenul mixt, la ora 9'23 mia. p. m.
III. Trenul pers., la ora 5— m. p. m.
IV. Tren, de pers, la ora 7'55 min. dim.

(care circulă numai Vinerea dela Predeal .

Dela Kezdi-Oșorheiu la Bra.sov:
I. Trenul de persone la ore 8 25 m. dim. 

(are legătură cu St.-Georglu, Oiuc-Sereda ora 3'21 ) 
II. Trenul de pers, la ora L53 m. p. m.

(are leg. dela Ciuc-Gvimes la 5.17 dim.)
III. Trenul mixt, la 6ra 6'50 m. sera

kare legătură dela Palanca la 8.5'1 dim.)

Dela ZernescI la Brașov (gar. Barto'vme'uA
I. Trenul mixt la ora 74 2 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1'12 min. p. m.

Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:
I. Trenul de pers. la. ora 8'25 in. dim.

II. Trenul de pers, la ora l'r3 m. p. m. 
III. Trenul mixt la ora 6'50 mm. sera.

(Are legătură cu Tușnad-Diuc-Gyiincs).


