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Prețulu ineorțiunilorCi: o aorift 
garmond pe o colânn 6 or. ți 
80 or. timbru pontru o publi- 
Ofiro. Publicări mai dese după 

tarifași învoială.
Reclame pe pagina a IU-a o 

eeriă 10 or. v. a. seu 30 bani.

„Gazeta* ese tn fift-oare^i 
Abonamente pentru Anstro-Ungarla. 
Pe un and 12 fi., pe șăse luni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Dumineoă 2 fi. pe aud. 

Pentrn România șl străinătate: 
Pe und and 40 franol,pe ș6ae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franci.

Se prenumără la tdte oficiele 
poștale din Intru și din afară 

și la dd. ooleotorl.

Abonamentul! pentrn Brasovu 
a administrațiuno, piața mare, 
Tfirguld Inului Nr. 80 etagluld 
I.: pe unu anu 10 fi., pe șăse 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fi. 50 or. 
Cu dusulu In oasă: Pe und ană 
12 fi., pe 6 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fi. Unu esemplaru 5 or. v. a. 
său 15 bani. Atătu abonamen
tele o Atu și inserțiunile suntă 

a se plăti înainte.
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Pătjiți scolele!
BrașoYU, 24 IuHe sb. v.

In mijloculu lupteloră amărîte 
contra prigonitorii orii noștri abia 
mai avemu regază a ne gândi și la 
sortea presentă și viitâre a șcble- 
loru nostre, cari suntu atâtu de cum
plită amenințate în tdte interesele, 
ba chiar în esistența lord.

Ce facemu cu șcblele nbstre ? 
Cum ne gândimu și cum ne pregă- 
timu de a ridica în jurulă loru sta
vile, ca se nu le înece potopulă ma- 
ghiarisării. Ce mai lucreză și ce mai 
întreprindă Episcopii noștri cu con- 
sistoriile loru în cestiunea scbleloră 
ndstre confesionale, cari prin vo
tarea legii pentru regularea salarie- 
loru îuvâțătorescl au îutrată într’unu 
nou stadiu forte periculoșii? Ce se 
întâmplă cu scdlele ndstre din re
giunile cele mai espuse maghiari- 
sării ?

Acestea suntă totă întrebări de 
cea mai mare însemnătate pentru 
noi.

In politica cea mare scimă bine 
cum stâmâ cu Ungurii. Șoimii și aceea 
că ei nu se voră da înderetu cu una 
cu doue, nu se vorti lepăda de bună- 
voiă de planurile loru de maghiari- 
sare. Pentru a (ți der, n’avemu nici 
o speranță într’o schimbare a stă- 
riloru dela noi. Datoria nbstră este 
sâ lucrămii pentru ca să se facă 
acăstă schimbare, însă pe când ne 
construimu șanțurile dinderătulii că
rora se putemu lua odată cu asaltă 
posițiunea cea mare și hotărîtăre 
pentru noi, nu trebue se uitămu de 
micele posițiunî, ce le stăpânimă încă 
și cari Buntu în periculu de a fi 
scăpate una după alta de dușmanii 
limbei și ai culturii năstre.

Aceste posițiunî mici der forte 
hotărîtăre pentru tăria oștirei năstre 
combatante suntă în primulu rendu 
scolele nostre românesc!, de cari 
vorbimO.

Publicămă mai josă o dare de

FOILETONULU „GAZ TRAN8.“

Numai una!
Pe umeri pletele-i curgă rîu — 
Mlădie ca unu spied de grâu, 
Cu șorțulu negru prinsă în brîu 

Atâtă îmi e de dragă.
Și când o vădd îngălbinescu;
Și când n’o vedu, mă ’mbol- 

[năvescu,
fer când mergu alții de-o pe-

J
Vină popi de me desleagă.

La vorbă ’n drumu trei ceasuri
[trecu, —

Ea pleacă, eu mă făcu, că plecă, 
Der stau în drumă și o petrecă 

Cu ochii câtă e zarea.
Așa cum e săracă ea,
Ași vrea s’o iau! Atâtă ași vrea,
Der ămeni răi din lumea rea 

îmi totă închidă cărarea.

Și câte vorbe ’mi audă eu! 
Toți frații mă vorbescu de rău, 

semă amănunțită asupra situațiunei 
scălei române confesionale din Niră- 
Adonu, comitatulu Sabolciu, scrisă 
de unulă din bravii învățători ro
mâni de acolo. Scimu din raportu
rile, ce s’au publicată în tăte foile 
nostre câtă de amenințată este acestă 
postă espusu ală culturei năstre ro- 
mânesci, câtă de amenințați în na
ționalitatea loru suntu chiar și lo
cuitorii români ai acelei comune din 
partea șovinismului violentă ală Ma- 
ghiariloră din Sabolciu.

De câțiva am de cțîle învăță
torii români din Niru-Adonă, școlarii 
loru și părinții acestora suntă și
canați și maltratați în chipulă celă 
mai revoltătoră de autoritățile ad
ministrative ale comitatului Sabolciu. 
Lucru tristă, durerosă și surprimțe- 
toră totodată.

Scdla română din Niră-Adonă 
este scolă confesională supusa auto
rității bisericesc! a diecesei unite 
de Oradea mare. După legile șco
lare unguresc! scălele confesionale 
stau sub conducerea bisericiloră, ce 
le șusținu și nici autoritățile admi
nistrative, nici vr’o altă autoritate 
n’are dreptulă de a se amesteca îu 
afacerile loru. Cum se păte întâmpla 
der, ca în Niră-Adonă să se facă 
stăpâni peste scola română fisolgă- 
birăulă cu viceșpanulă și fișpanulu 
comitatului? Cum a fostă cu putință, 
ca o comisiă anume trimesă de co- 
mitată să-și arăge dreptulă de a dis
pune, de a judeca și amenința în 
acestă scălă, unde n’are se porun- 
cescă decâtă părintele-directoră, dăs
călii și mai marii loru ?

Ne-a surprinsă multă și ne-amă 
minunată, că impintenații dela var- 
meghia din Sabolciu se plimbă cu 
căciula în capă prin lăcașulă mo
destă ală culturei române din Niră- 
Adonu, spăriândă copiii cum sparie 
ciuhele pasările, insultândă și mal- 
tratândă pe învățător! și cășunândă 
cu amenințările loră crude popo

Și tata-i superatu mereu, 
fer mama la icone,

Mătănii bate, ține postO ;
Me blastema: „Den’ai fi fostu!
Ești unu pustiu! Ți-e capulu 

[prostu 
Și-ți faci de capii, Ioane.“

Îmi făcu de capii? Der las’ 
[se-ml facii!

Cu traiulu eu am se me ’mpacii, 
Și eu am se trăescii seracu, 

Muncindu bătutu de rele!
La frați eu nu cerii ajutoră,
Că n’am ajunsă la mila loru — 
Și facă ce vreau! Și n’am se 

[moru
De grija sorții mele.

Me ’ngropă frații mei de viu! 
Legată de dânsa, eu se sciu 
Că am urîtei dragă se-i fiu ?

Se potă, ce nu se pote?
Der cu pămâDtulă, ce se faci? 
Și ce folosă de boi și vaci?
Nevasta decă nu ți-o placi, 

Le dai în trăsnetă tâte! 

rului română de acolo cea mai mare 
amărăciune.

Nu s’a aflată nimeni să-i dea 
afară ?

Decă preotulă și dascălii n’au 
cutezată se facă acesta, de ce nu a 
sărită în ajutorulă loru consistoriulă 
din Oradea-mare și Episcopul, dândă 
cu piciorulă în pământă și oprindă 
odată pentru totdeuna, ca șcbla din 
Niră-Adonu se fiă încălcată de agenții 
maghiarisării brutale din Sabolciu, 
car! n’au ce căuta acolo! Atunci nu 
le-ară fi mai venită poftă acestoru 
cuceritori caraghioși moderni de a 
năvăli asupra biețiloră Români din 
Niră-Adonă și asupra școlei loră stri- 
gândă și urlândă, că-să Unguri și 
că de aceea n’au la ce să mai în
vețe rornânesce,

Repetămă, este ceva de spăriată, 
când ne gândimă cum au putută 
maghiarisatorii Sobolciului se abu- 
seze astfeliu de puterea loru în Niră- 
Adonă, fără ca măcară odată să li-se 
(țică ună: „dă-te la o parte“, ori 
„p’aci ți-e drumulă!“.

De multă se totă spune, că afa
cerea șcâlel române din Niră-Adonă 
o-a luat’o în mână consistoriulă din 
Oradea. Ce a făcută cu ea ? De ce 
nu pune odată capetă nemernicelor^ 
atacuri ale organeloră administrative, 
cari după lege n’au nici o îndrep
tățire de a se amesteca în afacerile 
șcdlei confesionale, cu atâtă mai pu
țină au dreptulă de a face investi
gații și de-a agita pentru ideile loră 
nebune ?

Cestiunea șcdlei dela Niră nu 
este numai o cestiune locală, ci este 
de însemnătatea cea mai mare ge
nerală. Și cea mai mică slăbiciune 
a autoritățiloră competente biseri- 
cescl-școlastice în aoesta cestiune s’ar 
resbuna cumplită asupra loră. Ună 
tristă casă precedentă ne oferă ma
ghiarizarea gimnasiului inferioră din 
Beiușu. Ore s’ajungă lucrurile pănă 
acolo, ca sâ se maghiariseze și șc6- 
lele nâstre poporale confesionale dela

Ori este omă, de sila cui 
Se-ml placă totă ce-i place lui? 
Așa omă nici Vlădica nu-i

Și nu-i nici împeratulă ! 
Se-mi cânte lumea câte vrea! 
Mi-e dragă una și-i a mea: 
De câtă se me desbară de ea

Mai bine-aprindă totă sătulă!
George Coșbucti.

Muierea cu pîcîorușulu de 
găină.
Poveste.

Se mai lungiră filele, er mie-mi mai 
veniră în minte minciunile. Să vă mai spună 
o minoiună bună, s’o aveți pe o săptămână.

A fost! odată oa nici odată. A fost! 
un! moș! și o babă. Moșii avea nume Ter- 
năbuc!. er baba Oătăluța. Ei nu aveau co
pii și din causa aoesta erau tare năoăjițl, 
oă nu avea cine să le moștenesc! sărăcia.

Dăr dragul! de Dumnezeu le făcu și 
loră pe voiă, că baba a pornit! în altă 
stare. Când a fostă la 6 luni, copilul! a în
cepută a plânge în pânteoele mamei sale. 

Niră ? Prea Sfânția Sa Episcopulă și 
consistoriulă să bage bine de semă 
ce facă, căci șovăindă își potă perde 
și poporulă credinciosă, care este 
sătulă de atâtea încălcări și fără de 
legi!

CRONICĂ POLITICA.
— 24 Iulie.

Slovaoii au pățit’o, oa și Românii, ba 
înoă mai rău. Li-s’au oprit! serbarea, oe 
voiau să-o țină în memoria marelui lor! 
poet! Kollar, care s’a născut! în satul! 
slovaoă Moșovțe, înainte cu o sută de ani. 
Der nu s'a mulțumit! stăpânirea ungureBoă 
nici ou atâta, oi a oprit! orl-oe adunare 
slovăoescă, ba ohiar și petrecerea ou joc!, 
ce era să se facă în țilele aoestea în Tu- 
roț! St. Mărtină. In privința acăsta scrie 
„Politik“: Brutalitățile maghiare au ajuns! 
la oulme. Nu-i destul!, oă o serbare, oare 
nu e politică, ai curat! culturală, oum e 
serbarea lui Kollar, a fost! oprită; nu i 
destul!, că au fost! oprite chiar și nevino
vatele petreoerl cu joo!, der chiar și ospe- 
ților! privați li-se face ou neputință a pe
trece între zidurile orașului, poporațiunei 
i-se porunoesce de-a însoiința pe fiă-care 
străin! aflător! în oraș! poliției și cei oe 
nu vor! denuuța pe străini sunt! amenin
țați ou pedepse aspre. Față ou aceste fapte 
despotioe trebue să întrebăm!, deoă în ade
văr! mai este ou putință așa ceva la finea 
veaoului al! 19-lea? Printr’o astfel! de 
prooedere nu numai că poporațiunea se 
nelioiștesoe și irităză în măsură mare, der 
se ațîță printr’ensa nu numai Slovacii, oi și 
celelalte naționalități nemaghiare ale Un
gariei, oarl trebue să vedă, oă sunt! supuși 
la grația egemonilor! bruGall, ca și Slovaoii. 
Decă îi aduc! astfel! pe Slovaol pănă la 
desperare, mai pdte să se mire oineva, oă 
nu se pot! înoălcji pentru statul! ma
ghiar! ?

*
Ungurii pot! fi mândri, oăcl nu mai 

este acjl oolț! de țeră, în oare să nu fiă 
ounosout! numele lor!. Nici Hunii, niol 
Goții, nici Avarii, niol Tătarii și niol alte 
popore barbare din evul! mediu nu s’au 

Se înoercâ Oătăluța să-și împace copilul! 
făgăduindu-i câte ’n lună și în sâre, der 
copilul! și mai tare plângea. Atunci Că- 
tăluța se năcăji și <fise: «Să dea Dumne- 

'c|eu să nu te poți însura, pănă nu vei lua 
muierea ou piciorușul! de găină.“

Copilul! îndată tăcu, oă vetjl bine, 
cum să nu taoă, oând l’a blăstămată o mu
iere bătrână, că muierile bătrâne doră sunt 
curate înaintea lui Dumnedeu.

Treoură 9 luni ca 9 dile, și baba năsou 
un! ficior! și îi puse nume Tănislavă; ores- 
cea ca din apă și Ternăbuoă se buoura vă- 
cjendO, oă are și el! ună copil!.... De veți 
cugeta, că e minoiună, căpătațl o palmă 
bună....

Când ajunsese Tănislav! anii de însu
rată, Tărnăbuo! se ougetâ să-l! însore, că 
nu oumva să mdră și să nu mănânoe zamă 
la nunta ficiorului său. Der Tănislav! nu 
voia să ia pe alta, fără numai pe muierea 
cu piciorulă de găină, oă“așa l’a blăstămată 
Oătăluța.

Aoum se luâ Ternăbuoă cu bâta după 
Oătăluța, oă de după gura ei să-i fiă oopi- 
lulă de vorba lumii! Der decă Tărnăbuoă 
n’a fostă stăpâni mai ’nainte, aoum era


