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Din causa sfintei sărbători (le Luni, dia- 
rulă nu va apără pănă Marți sera.

Nouă năvală asupra sco3e- 
Boru nostre.

Brașovu, 6 Noemvre v.
Pănă acuma a mai mersu cum 

a mersă, amu luptată cum amu 
pututu pentru apărarea șcâleloră 
nâstre românescl confesionale, în 
contra povoiului de maghiarisare.

Unii din noi și-au făcutiî dato
ria pe deplină, alții numai pe ju
mătate, alții au negles’o aprope cu 
totulă.

Unde preofii și dascălii au fostă 
harnici și energici șcălele nâstre po
porale, deși n’au pututu înflori, căci 
de-o înflorire a loră în timpurile 
vitrege de ac)T nici vorbă nu pâte fi, 
totuși s’au susținută pe câtă numai 
a fostă cu putință la înălțimea chiă- 
mării loră, așa că cu tâte piedecile 
și asupririle, la cari erau și suntă 
espuse, ele alcătuescă și ac|T ună 
zidă de apărare pentru limba și 
cultura nâstră românescă.

In acele comune, unde condu
cătorii învățământului nostru popo
rală și-au făcută datoria numai pe 
jumătate, suntă și resultatele mai 
slabe, er șcălele nâstre suntă mai 
espuse primejdiei de-a fi cu timpulă 
înghițite de molochulu maghiari sării.

Ear unde preoțimea și dascăli- 
mea nâstră n’a lucrată mai nimicu pe 
terenulă învățământului, unde nu s’a 
îngrijită de cu vreme de a pune sub 
adăpostă institutele nâstre culturale, 
ne clătinămă cu șcălele nâstre ca 
frunza pe apa, pe care o păte duce 
fiă-care suflare de veată.

Pănă acuma a mersă, cum a 
mai mersă, der acum erăși se ridică 
o nouă și grâznică vijelia, care ame
nință a sgudui din temeliă înveță- 
mentulă nostru națională.

De aici încolo se ridică nouă 
și mai mari pericule și va începe 
ună nou periodă de luptă desperată, 

căci contrarii noștri, încuragiațl de 
succesele, ce le-au dobândită la pă
rere cu ajutorulă călcării de dreptă 
și de lege și a forței brutale, dau 
năvală erăși din tote părțile asupra 
scăleloră nâstre. Asaltulă, ce voru 
să-lă faoă, tinde mai multă ca ori 
și când la nimicirea loră ca scăle 
românesc!.

Să fi mă der cu ochii în patru 
și să ne înarmămă cu curagiulă stră- 
moșescu ca să putemă înfrunta cu 
bărbățiă năvala dușmană.

Furia sălbatică a răvălitoriloră 
s’a deslănțuită de cuârndă în co- 
mitatulă Aradului și strigătele loră 
răsboinice trebue să ne găsescă pe 
toți la posturile nâstre gata cu mică 
cu mare a întră în luptă.

Amă arătată la mai multe oea- 
siuni că tocmai Românii din comi- 
tatulă Aradului se află în stare mai 
bună cu scâlele poporale confesio
nale Amă constatată cu bucuriă, că 
în numita diecesă pănă acuma nu a 
succesă adversariloră noștri de a 
înființa nici măcară o unică scâlă 
comunală.

Ei bine, tocmai acestă terenă 
și-l’a alesă acum șovinismulă tur
bată ca să ne atace limba și cul
tura.

Adunarea comitatensă din Aradă 
a votată înainte cu câteva (jR0 ună 
șiră de măsuri draconice, ce vrea să 
le pună în aplicare față cu șcâlele 
române confesionale de-acolo. Nu-i 
destulă cu dreptulă de inspecțiune, 
ce-lă are statulă în puterea legiloră 
asupritore de acțl, în măsură mai 
multă ca trebuinciâsă asupra șcâle- 
loră nostre, mai vine acum și ad
ministrația să-și arâge o inspecțiune 
deosebită, unu amestecă ilegală și 
să organiseze o gonă formală con
tra învețătoriloră noștri, sub cuvântă 
că aceștia nu-și bată capulă de 
ajunsă cu instrucțiunea limbei ma
ghiare.

Puternicii dela Aradă sub pre- 
textulă acesta voru să dea năvală 

asupra șcâleloră române confesio
nale din comitată și de, aceea deciseră 
a le supune unei supraveghiărl și 
inspecțiuni a parte prin organele 
loră, făcândă presiune asupra in
spectorului reg. de școle, ca să pre
tindă cu îndoită rigâre învățarea 
perfectă a limbei maghiare și să de
nunțe acele șcăle, unde acesta nu 
s’ar întâmpla. Ei au mai hotărîtă să 
ia acestoră șcâle și pământurile, 
ce li s’au adjudecată cu ocasiunea 
comasăriloru și aceste pământuri să 
se folosescă pentru fundațiunl, din 
cari să se înființeze scăle comunale 
cu limba de propunere maghiară.

Atâtă e de ajunsă ca să ve- 
demu și să ne convingemu la ce 
tindă adversarii noștri. Ori câte ho- 
tărîrl ar fi luată însă șovini știi dela 
Aradă, intențiunea și scopulă loră 
nu se va pute împlini pe câtă vreme 
noi vomă fi la înălțimea chiămării 
Dostre și vomă sci să ne apărămă 
cu demnitate și în strînsă unire sco- 
lele nostre în contra tuturoră încăl- 
căriloră.

Așa trebue să lucrămă și să 
procedemă în comitatulu Aradului 
ca și pretutindenea. Amu săvârși 
unu păcată de mărte decă amă șo
văi numai o clipită. Mare este der 
răspunderea ce zace pe umerii preo- 
țimei și a dăscălimei nâstre în 
aceste vremuri de noă și mai grea 
încercare.

Nu ne tememă însă, căci viu 
este Dumnecțeulă popăreloră, și elă 
ne va da tăriă și însuflețire, ca să 
luptămu lupta cea mare și sfântă 
pentru a salva ceea ce ne este mai 
scumpă, ca ămeni și ca poporă. 
limba și cultura nâstră românescă!

Atentate asupra averei poporului. 
IV.

BrașovQ, 6 Noemvre v.
Ca ună poporă fără de patriă 

este tractată astăcji poporulă ro
mânescă dintre Tisa și CarpațI. 

Nu-i mirare dâr, decă ni-se spune, că 
totă ceea ce este ală statului, este 
numai ală Maghiariloră, er nu și ală 
nostru.

Cu idea acesta pare că ne-amă 
fi dedat chiar și noi atât de mult, încât 
nici inima nu ni-se sfâșie, nici sân
gele în vine nu ni-se revoltă, când 
pentru esemplu prin ținuturi curată 
românesci căletorimă cu trenulă ore 
întregi, fără ca pe cursulu liniei fe
rate săvedemă o singură inscripțiă ro
mânescă și fără ca din partea func- 
ționariloră dela trenă să aucjimă mă- 
cară ună cuvântă rostită în limba 
românescă.

Astfelă ună străină, călătorindu 
astăcji pe liniile ferate ale statului 
nostru, trebue să rămână cu impre- 
siunea, că în adevără aici esistă 
ună stătu unguresc curată națională, 
în care nu s’ar mai afla nici unu 
neamă, nici o limbă și nici ună po
por afară de poporul unguresc. Nici 
prin gând nu-i pâte trece străinului că
lător cum este cu putință ca într’un stat 
ca acesta, care este alcătuită din atâ
tea popâre vechi și puternice, cu 
limbi deosebite, cu obiceiuri deose
bite, să ajuDgă a fi stăpânitâre o 
singură limbă și unu singură poporă, 
în timpă ce tâte celelalte popârese 
fiă espatriate și atâtă de huiduite 
din drepturile loră străvechi, îticâtu 
în afacerile și la bunurile comune 
ale statului, cari suntă bunurile nâs
tre ale tuturoră, să nu avemă noi 
nici măcară atâta dreptă și limba 
nâstră să nu aibă nici măcară atâta 
trecere, câtă ’i se cuvine și celui din 
urmă venetică din țeră.

Și în fața acestoră revoltătâre 
stări de lucruri, ne-amu dedată a ne 
îneca durerea în pieptă și a nu cârti 
nimică; ba încă ne pare bine, decă 
împiegații căiloru ferate ale statului 
se milostivescu, pe banii noștri, a 
ne arunca și nouă câte-unu biletu 
de călătoriă, ori a ne lăsa și pe noi 
să ne ocrotimă, în timpă de iernă 
și vreme grea, în câte-o miserabilă

FOILETONUL^ „GAZ .TRANS.“

OmuKu cu barbâ die auru.
— Poveste. —

A fostă unde a fostă, a fostă în lume 
UDă împărată forte puternică și bogată, de 
părea, că nu i-ai fi aflată părechiă să fi totă 

1 umblată. Elă avea pe împărătesa și ună 
singură oopilă lângă ei.

Ce slăbiciune i-a venită împăratului 
odată nu sciu; sciu numai, că elă chiămâ 
pe împărătesa și-i (fise: „Draga mea împă- 
rătesă, eu simtă că mi i aprope cesulă morții, 
pentru aceea te-am chiămată, să mi te fă- 
găduesol, că decă voiu muri eu, tu în veci 
nu te vei mărita, fără vei griji de copilulă 
nostru, să aibă o orescere buuă și în frica 
lui Dumnedeu“.

— „Fâgaduescă“, (jice împărătesa, „că 
nu mă voiu mărita, fără voiu ave grijă de 
copilă, ca nici ună pără din barbă să nu 
’i-se cârlige !u

Imptratulă a murită. Ei, der apoi soițl 
D-vostră ciicala ceea, că: gura (fice> gura 
minte... Așa și ou împărătesa nbstră din 
poveste: abia așteptă pănă se trase r.>e îm- 

părată cea din urmă sapă de pămentă și 
haid’ cu gândulă la măritate. Să și mărită 
în scurtă vreme după ună oroft bogată din 
țeră, po care apoi l’eu pusă împărată. Și a 
nimerită împărătesa și biata țeră ună îm
părate așa de rău și sgâreită, de și cea din 
urmă bucătură ar fi luat’o dela poporă. 
Ba la bietulă copilă se oumpănia nici mân
care să nu-i dea.

In curtea împăratului era o fântână 
de lapte dulce. Din aoea fântână, fiă ierta- 
tulă împărată bea lapte și tdtă țera se în
dulcea din ea, așa oă și celă mai săraoă 
omă îșl stempăra sufletulă ou lapte din acea 
.fântână și de aceea dmenii nu sciau cum 
să iubeică mai multă pe bunulă loră îm
părată.

Ei, der după bine așteptă rău! Impă- 
ratulă cestă nou puse străjl în jurulă fân
tânei, ca să nu hse pe nime să ia lapte, 
măcară că din asta n’avea nici ună folosă, 
căci laptele din fântână niol oresoea, nici 
scădea, ori să fi luată din elă, ori să nu 
fi luată

Odată petitorii aducă veste împăra
tului, că la fântână în totă dimineța vine 
ună omă cu barbă de aură, îșl umple va

sele de lapte și se duce, ca și oum n’ar fi 
fostă. De prinsă nu-10 potă prinde, pentru- 
că nu se potă apropia de strălucirea bar- 
bei lui.

Impăratulă se miră tare și se gândi 
să mârgă ohiar elă să pândesoă dâră îlă 
va pute prinde. Ei, der omulă ou barbă de 
aură se făcuse totă de aură și când veni 
după lapte, a»a sclipea, de împăratulă nu 
se putea uita la elă. Umplu vasele și — 
du-te copile! Impăratulă rămase ou buzele 
drîmboiate, oiudindu-se și năcăjîndu-se, că 
nu l’a putută prinde. Așa n’ajută Dumne
zeu la omulă rău!

Aoum ce să faoă împăratulă să-lă 
pdtă prinde? Intrebat’a pe toți sfetnioii săi, 
der niol unulă nu l’a putută sfătui. Trimi- 
s’a oăr|I prin țâră, că cine i-ar pute prinde 
pe omulă cu barbă de aură i-ar plăti soumpă, 
oăol de-o parte îi părea rău împăratului 
după lapte, er de altă parte cine ar fi 
elă, când ar ave pe omulă acela, oum s’ar 
făli și cum s’ar mai mândri, căci alțl îm
părați nu au oe are elă!

Noroculă lui! Odată elă oă-i vine îna
inte o cătană bătrână și-i dice: „înălțate 
împărate! Omulu cu barbă de aură, de 

oând, a trăită numai cu lapte, elă nu soie 
puterea altoră mâncări și beuturl; pentru 
aoeea pune, înălțate împărate, lângă fân
tână pită, friptură și vină, elă a mânca, a 
bea, s’a îmbăta, s’a culoa și așa ușoră se 
va pute prinde!-4

Impăratulă face, precum îlă sfătuesoe 
bătrânulă, și a nimerit’o. Omulă ou barbă 
de aură a mânoată, a beută, s’a îmbătată 
și așa beată a fostă prinsă de paflitorl și 
dusă la împărată, oare sta să nu-șl înoapă 
în cămașă de bucuriă, văflendu-lă în mână, 
îlă și puse împăratulă într’o cușcă de aură 
și așa apoi îlă arăta la toți dspeții săi, cari 
veniau de-a minunea de peste țări și mări. 
Omulă ou barbă de aură sta supărată, nă
căjită, nu vorbea <-'U nimenea, nu mânca 
nimioa, înzadară îlă îmbiau ou mâncări de 
cele soumpe.

Odată împăratului îi veni porunca să 
mergă la bătaiă, der ce să facă acum eu omulă 
ou barbă de aur, oui să-l lase în grijă? In cele 
din urmă se hatărî să lă lase în sâmă co
pilului de împărată, pe care-lă și chiămâ la 
sine și-i (fise : „Drâgulă meu copile, eu tre
bue să mergă în bătaiă; tu der se rămâi 
să grijesoi de omulă cu barba de auru, dă i 


