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10 bani pentru o publicare. — 
Publicări mai dese după tari
fă, și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani.

ANUL LXV.

„gazeta* iese în Metre dl.
Abonamente pontni Anstro-Ungaria: 
Pe un an 24 oor., po ș6se luni 

12 oor.j pe trei luni 6 oor.
N-rii de Duminecă 2 fi. pe an, 

Pentru România șl străinătate: 
Pe un an 40 franci, pe ș6fle 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 f ran ol.
Se pronumera la tote ofi

ciale poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori-

Abonamentul pentru Brav
Admmtstrațiunea, Piața n.me. 

Târgul Inului Nr. 30, exapu 
I.: Po un an 20 oor.. pe șese 
luni 10 oor., pe trei luni 5 oor. 
Cu dusul în casă : Pe un en 
24 oor., pe 6 lunII2o., petrei 
luni 6 cortine. — Un oaemplar 
10 bani. — Atât abcnamentele 
cât și inserțiunile aunt a se 
plăti înainte.
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Deciiiwi și desastrul.
Ultimul period al campaniei memorandiste.

IX.

Acela, care va scrie odată isto
ria neajunsurilor partidului național 
român din deceniul ultim, ori care 
va fi judecata sa, va trebui se con
state în tot cașul, că la cârma aces
tui partid s’a aflat și o clică de 
omeni vanitoși și nepregătit! pentru 
chemarea lor, cari au fost meșteri 
mari în a paralisa și a compromite 
dearendul tote întreprinderile și lu
crările menite a aduce folos și cinste 
națiunei.

Am arătat, că, două luni după 
întrarea în închisore a membrilor 
condamnați ai comitetului, s’a con- 
chemat la Arad o așa numită con- 
ferență confidențială. Au fost invi
tați la ea și fruntași independenți ai 
partidului, pănă atunci atât de mult 
suspiționațl și defăimați. Era der un 
eveniment, că în absența presiden- 
tului și celor mai bătrâni și chib- 
sui'țl din comitet a fost cu putință 
realisarea unei astfel de întruniri, 
care promitea mult în direcția do
rințelor generale, ce se cuprindeau 
în cuvintele: să ne strîngem rîn- 
durile!

Cei-ce au presupus însă așa ceva, 
cei-ce cu idealismul lor au crefiut un 
moment, că pretinșii moștenitori ai 
comitetului întemnițat,----cari, la
dorința celor lipsiți de libertatea lor, 
au inițiat dimpreună cu membrii ne
urmăriți seu achitați ai comitetului, 1 
acea conferență, — și-au schimbat 
nu numai „părul*  ci și „năravul11, 
s’au înșelat amar.

înțelegem aici numai pe cei-ce 
se lăudau în „Tribuna*,  că „au fost 
deslușitori în aceste vremuri a mul
tor fire politice*.  Ei n’au avut in- 
tențiuni curate și sincere din capul 
locului. „Conferență confidențială*  
avea numai să mascheze nouăle lor 
uneltiri, ce le plănueau în ascuns.

In fond nici nu se putea aș
tepta dela ei ceva mai bun, sciin- 
du-se, că sunt nisce simpli agenți 
politici, marionete în mâna celor, 

cari trăgeau sforele micului teatru al 
„tovărășiei*.

Dat fiind însă, că convocătorul 
conferenței, era unul din membrii 
comitetului, cari scăpaseră de urmă
rire, bărbat cu fire conciliantă și 
stimat, și că se lățise faima, de alt
fel întemeiată, că conferență se face 
la dorința chiar a presidentului, care 
se afla în închisore la Seghedin; în 
fine disposiția generală fiind favo
rabilă, ba forte esigentă, în ce pri
vea concentrarea în conducerea par
tidului: cei învitați conduși de spiri
tul bunei înțelegeri n’au mai stat 
pe gânduri, ci au alergat cu toții 
la Arad.

In cele din urmă — își mai 
gândeau 6menii — vor trebui să-și 
închidă butica cu sforicelele ei și 
cei dela „tovărășiă*,  după ce li- 
s’a dat atâta prilegiu a-se convinge 
că treburile lor făcuseră cel mai 
complet fiasco. Der fatalmente n’a 
fost așa, căci cu totă stângăcia și 
cu tot nesuccesul lor, tot mai gă
seau destui omeni naivi, destui gură- 
cască, cari așteptau minuni dela 
nouele representațiunî, ce le anunțau 
cu mare sgomot, ca la terg.

Așa-der conferență confidențială 
s’a întrunit în Arad la 29 Septem
vrie 1894. A constatat, că situațiu- 
nea e forte critică, că trebue bine 
studiată și a însărcinat cu studiarea 
ei pe patru-spre-cjece membrii aleși 
din sînul seu. Acâstă sub-comisiune 
a ținut ședință în 14 Octomvrie a 
aceluiași an. A discutat o c]i și ju- 
metate și a decis în fine se se întru- 
nescă din nou pentru a-șl termina 
lucrarea și a-o presenta apoi plenu
lui conferenței.

Pănă aici au mers lucrurile bi
nișor. Din momentul acesta însă so
bolii au început se submineze din 
nou terenul, fără a ține semă mai 
mult de ceea ce trebuia se se înde- 
plinâscă la mandatul conferenței din 
Arad.

Vasilie Mangra și soți conchie- 
mară o întrunire a „moștenitorilor*  
și „nemoștenitorilor*  din camerade- 
riă pe efiua de 8 Noemvrie la Sibiiu. 

Aici deciseră cu toții în oposițiune 
directă cu opiniunea consfătuirei dela 
Arad, ca mai mulți fruntași să con- 
cheme pe toți alegătorii români pe 
cjiua de 28 Noemvrie 18941a o adu
nare în Sibiiu. Tot-odată stabiliră și 
programul pentru acest meeting, er 
„conferență confidențială*  o conche- 
mară pe c|iua de 19 Noemvrie tot 
la Arad, însă nu spre a termina 
ceea-ce a început cu bine, ci numai 
pentru a lua la cunoscință și a sub
scrie cele hotărîte definitiv în Sibiiu.

De aici încolo începe debutul 
călugărului Mangra, ca agent „des- 
lușitor a multor fire politice*,  care 
mijlocea contactul și înțelegerea în
tre membrii „tovărășiei*,  ce se aflau 
în „esiliu*  și cei de acasă. El însuși 
scriea cu privire la acest debut, că: 
„în virtutea dreptului firesc de succe
siune a întrat în rândurile rărite ale 
bătrânilor, ca luptător mai tînăr pe 
terenul vieții publice*.

Maghiarisarea la honvedime. Mi
nistrul de honvedi br. Fejervary a dat un 
ordin confidențial cătră comandele tuturor 
districtelor honvedesci, în care dispune, 
ca — afară de Croația — la honvedime 
atât limba de serviciu, cât și de instrucție 
se fie esclusiv cea maghiară și inter dice 
sever de «-se vorbi în altă limbă, 
decât în limba maghiară.

Ceea-ce nu pote să facă Wlassics 
prin școlile de stat și ucazurile sale, Daranyi 
prin politica sa de colonisare maghiarisă- 
tore, Szell prin administrație și Plosz prin 
justiție, vre să facă Fejervary. Ingenios 
ministru!

Retragerea Iui Salisbury. Mi
nistrul president engles Salisbury a demi
sionat. Urmașul lui este Balfour, primul 
lord al tesaurului. Retragerea lui Salis
bury e considerată în cercurile politice 
din Londra ca preludiul unei schimbări 
radicale de regim. Noul șef al cabinetului, 
1 ordul Balfour, are numai o misiune provi- 
sorie, urmând ca după sărbările de înco
ronare din August, întreg cabinetul se se 
retragă, făcând loc unei formațiuni libe
rale cu lordul Rossebery.

Victor Emanuel Ia Tarul.
1

Regele Italiei Victor Emanuel a so
sit Duminecă la 13 1. c. în Peterhof. La 
primirea lui au fost la gară toți miniștri 
ruși în frunte cu ministrul de esterne 
Lambsdorff, dignitari ai curți și generali, 
Țarul Nicolae purtând cordonul ordinului 
italian „Annunziata*,  moștenitorul de tron 
Mihail și toți marii duci, cari se aflau în 
Petersburg. Când sosi în gară trenul, care 
ducea pe regele Italiei, musica unui regi
ment întonă imnul italian. Era de față o 
companie de ondre a aceluiași regiment. 
Regele Victor Emanuel și Țarul Nicolae 
s’au salutat și îmbrățișat fdrte cordial, au 
trecut apoi în revistă compania de onore, 
după care au urmat presentările suitelor. 
Țarul Nicolae a vorbit mai îndelungat cu 
ministrul de esterne Prinetti, er regele 
Victor Emanuel cu ministru de externe 
Lambsdorff. Dup% acesta, cei dei suverani, 
înconjurați de garda imperială au plecat 
în trăsuri spre palat. Pe strade armata 
făcea cordon. Palatul din Peterhof era bogat 
împodobit cu steguri și verdeță. O mare 
mulțime de public saluta călduros pe 
suverani.

La palat regele Italiei fu primit de 
cătră ministrul curții Frederiks, mareșalul 
suprem de curte Dolgorucki marele măestru 
al ceremoniilor conte Hendrikov, mareșalul 
de curte Benkendorf și comandantul pa
latului. In salonul Țarinei regele era aș
teptat de AlesandraFeoclorowna
și de văduva împărătesă MariaFeodorowna.

Sera la orele 8 s’a dat în onorea re
gelui un prând de gală în sala Petru. Au 
fost presenți personagiile mai distinse, 
miniștri, ambasadorul italian cu soția și 
toți membri ambasadei italiene, numeroși 
dignitari și suita regelui.

S’au rostit Țarui pentru re
gele Victor Er.r_.nuel, acesta pentru Țarul 
și familia imperială.

Emigrarea Slovacilor în America.
— Fine. —

Insă nu numai pe terenul material, 
ci și pe cel spiritual s’a arătat influența 
binefăcetdre a Americei. Asupra Slovacului, 
în patria sa, par’că ar fi un blăstăm, atât este

FOILETONUL „GAZ. TRANS.*

La munte.
De O. P.

— Fine. —

Pe nesimțite a venit ndptea. In întu- 
nerecul ei, totdeuna este ceva tainic, su
praomenesc. Lumea are drept să trăiescă, 
se misce, se lucreze diua când sorele e 
sus pe ceriij, când elementele tote sunt 
puse în serviciul forței și inteligenței; de
odată cu ultimele raze ale sdrelui apună- 
torînsă „renovatur facies terraeu se schimbă 
fața lumei. Nici rîul, nici pădurea, nici 
văile și satele, ce sunt sămănate ca gră
dini de verdeță departe pe șesurile Oltu
lui, nici turmele, nici chiar tu însuți nu 
mai ești acela. Se pare că noptea-stăpână 
schimbă chiar și firea lucrurilor. Noi, cari 
diua suntem dedațî a vede ceriul albas
tru, luminat de razele călătorului glob de 

lumină, a sdrelui, etă-1 ndptea, țintuit cu 
mici și sclipitori ochi de diamant, cu luna 
galbenă și pribegă, ce plutesce somno- 
rdsă și inconștientă peste vîrfuri de brad 
în întunerec.

Focul, ce d ia încăldesce și lumi- 
neză, apa, aerul pământul, tote acelea ele
mente, cari începând dela Thales din Milet 
și pănă în dilele nostre se țin de elemen
tele fundamentale ale „Kosmosu-ului, ndp
tea își capătă nota lor caracteristică, nota 
„dumnedeescei nopți“ după cum M. Zam- 
firescu o apostrofeză.

Nu voiii să întru în discuții de filo- 
sofie, der cred, că mulți din aceia, ce încă 
cu plăcere se adapă la isvdrele filosofici 
Kant-Schoppenhauriane, îmi dispută aser
țiunile de mai sus. A lor să fie dreptatea. 
Fie sufletul omului causa tuturor schim
bărilor, cu atât e întregă concepția mai 
poetică, mai atrăgătdre. Eu ca cronicar, 
ce am adunat așa în grabă câte o mică 
și neînsemnată impresie, din ochii celor 
ce erau cu mine în sera primă pe dîlma 

de asupra căsoilor, am făcut reflexiile 
acestea, fără — pretenții.

In tăcerea și întunerecul acesta mi-se 
ivi de-odată nucul din grădină, colegii, 
vecinul cel cu poveștile, înaintea ochilor, 
și pe neobservate mă răpi fantasia într’o 
lume streină, în care rîurile acestea, ce 
vîjăie așa de grăbit printre pietri, sunt 
rîuri de lapte, în cari se scaldă Cosin- 
zenele.

— Să începă de-odată să vieze tote 
acele legende, ce sunt legate de tote pis
curile, ce interesantă lume ar mai fi ! La 
dreptul vorbind, de ce să nu vieze? D<5r 
tot muntele-i plin de vegetațiunî și ani
male, de ce să nu fie și de ființe nprae- 
ternaturale* . Și decă măestrele lui Alisan- 
dru împărat nu se arată la tot muritorul, 
de ce să nu se arete poetului, pictorului, 
artistului. Pânza aceea, ce scdte idealul, 
caracteristicul în relief, de ce nu ar suferi 
și câte o înfundătură de munte, în care 
bâlbâie un isvor cu apă rece, er de el 
timid și încet se apropie o cetă de Ele.

Piciorul de plaitl, pe care să scoboră 
cei trei ciobănei, legendara mioriță a 
Moldovenului, mortea lui, baba Dochie și 
câte alte legende sunt tot atâtea sujete, 
cari imprimă caracterul românesc pe 
Oarpați.

O notă și caracteristică și românescă 
acâsta, o trăsătură fermecătore, ce înfă- 
țișază munții așa cum ei trăesc în fan
tasia poporului.

Cine i-ar nega farmecul, ce-1 are 
asupra privitorului? Pietri uriașe, bradi 
trăsniți de fulgere, rîuri și isvdră, priviți 
prin prisma legendelor nostre, nu mai 
sunt obiecte fără vieță, ci își capătă lus
trul lor caracteristic românesc.

Ceva lucru frumos, ce a făcut „Kar- 
patenvereinul*,  e potecul ce duce din Șer- 
bota cătră Strunga dracului. Potecul e 
tăiat în cdstele Stâncilor și înădit cu po
duri (vre-o 15) de bârne de brad, cu 
plimbe de fier și abisurile peste cari trec 
sunt de-o afunc re amețitdre. 
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de înapoiat și starea lui este atât de ti
căloșii !

îndată ce însă are teren, pe care să 
se pdtă mișca, îndată-ce ajunge în situa
ție mai favorabilă, el își desvoltă în mod 
neașteptat individualitatea. Nici prin vis 
nu ne-ar fi trecut înainte de asta cu 25 
de anî, să vedem’ ceea-ce au realisaț cele 
câte-va sute de mii de Slovaci în Ame
rica. Slovacul din comitatele de nord-ost, 
lipsit aprdpe cu desăvârșire de orî-ce sen
timent național, în America vine în con
tact cu frații săi, înființeză societăți, diare, 
zidesce biserici, crează organisații națio
nale, primesce cu brațele deschise pe co
naționalii persecutați pentru naționalitatea 
lor și vecinie se gândesce la sprijinirea 
tendințelor naționale a fraților rămași în 
vechea patrie. Teologul rom.-catolic P. 
Rovnanek, eliminat din seminarul din Stri- 
gon,*)  se puse în fruntea societății „Slo- 
vensky nârodny spolok Sjednot stătov se- 
veroamerik“, care numără sute de secții, 
redigeză diarul săptămânal „Amerik. slov. 
Noviny,“ ce apare în format mare (mi-se 
pare în Pittsburg. — Trad.). Nu mai pu
ține secții are societatea ^Slovenska kato- 
licka Jednota“,în frunte cu părintele Stef. 
Furdeck, care este în același timp edito
rul diarului forte răspândit „Jednota11. — 
Organul evanghelicilor se chemă „Slov. 
Pravda*.

*) Rovnanek și Bielek, doi harnici teologi 
au fost eliminați în anul 1887 din seniinariul cen
tral din Budapesta la instigațiile unor colegi slo
vaci renegați, cari le-au spart ndptea pupitrele și 
furându-le corespondența în limba slovacă întreți
nută cu colegii lor din seminarul din Biiinn și 
alte seminare, au dat’o în manile superiorilor se
minarului. Aceștia, deși Slomcl de origine (Mar
kus, Venzel Valo, Czi1' A TP'olafka) au fost for
țați prin numiții frondei!2’* gațl, cari apelaseră 
chiar și la presa șovinistă peru a face presiune, 
au fost forțați, dicem, a-i elimina pe cei doi tineri, 
deși erau buni teologi și tineri cu purtare esem- 
plară. Care era păcatul lor? Că întrețineau cores
pondență în limba mamei lor și că discutau în acea 
corespondentă asupra mijlocelor mai potrivite, 
prin cari și-ar pute cultiva și ei limba maternă, 
atât de oropsită. Rovnanek era ce e drept din Archi- 
diecesa Strigonului, nu a fost eliminat însă din se
minarul din Strigon, ci din cel din Budapesta.

— Nota traducătorului.

Dimineța am plecat pe potecul a- 
cesta cătră vîrf. N’am putut ajunge decât 
pănă la isvorul de sub Negoiu, căci la 
apus se ivi o negură și ne temeam de 
vre-o furtună.

In curând o grdsă ceță acoperi în- 
trega perspectivă. Negura acesta ne-a de
primat. Am pierdut partia — nu mai pu
team merge la vîrf. Pănă când se va 
limpedi muntele, am propus nisce jocuri 
sociale.

— Der fără „țucate“, adause o coco- 
niță îngrijată.

— Se înțelege, răspunserăm toți și 
tote în cor.

— Așa numai nu e interesant, dise 
una mai puțin modestă.

— Se înțelege, răspunserăm erășl 
în cor.

— Totuși se fie ceva.
— Dar ore ce ?
— Se ne „țucăm“, dise doctorul fără 

pic de genă.
S’a primit cu însuflețire.
Am scris apoi ilustrate „Gruss aus 

Negoi*.

Afară de acestea s’au mai înființat diarele: 
„Slov. ev. Jednota, “Slov. ev v. nemoci podpo- 
rujici spolok* , „Sivenaspolok slov. zienuși al
tele multe. Acestă redeșteptare admirabilă 
a spiritului vital, acesta înviorare a cons- 
scinței naționale, politica de stat ungurescă 
scurt vedetore nu și-o pută esplica, decât 
derivându-o din influența consulilor ru- 
sesci și un bărbat nu mai neînsemnat ca con
tele Apponyi, actualul președinte al ca
merei ungare, a fost acela, care s’a adre
sat contelui Kalnoky, ministrului de les- 
terne de pe vremuri, cu rugarea să caute 
a paralisa influența consulilor rusesc! prin 
acțiunea celor austro-ungari. (A se vede 
fasc. din Main 1893 al revistei „Kozgazd. 
Szemle“.)

Se pune întrebarea, întru cât se pă- 

gubesce patria prin perderea atâtor forțe 
de muncă, din cari, după esperiența de 
pănă acuma, nu se reîntorce, decât a patra 
parte? Esperiențele de pănă acuma con
firmă părerea lui Riimelin, că este hotă- 
rît mai avantagios, decă elementele,'cari aici 
n’au de lucru și nu pot câștiga, emigreză,— 
decât să-și consume economiile, căci forța 
de muncă omenescă în sine n’are valore, 
și numai atunci ajunge la valore, când 
i-se oferă ocasiune a o aplica. In împreju
rările actuale, emigrarea pentru țera de 
sus a fost o binefacere, prin care însă nu 
vrem a dice, că ar fi o țintă la care să 
tindem. Acesta a recunoscut’o fără reservă, 
înainte de asta cu mal rnulți ani contele 
Stefan Sztâray în camera ungară.

Rămâne acuma se arătăm, ce atitu
dine observă statele unite din America de 
nord față cu emigrările nostre, cari s’au 
îndreptat cea mai mare parte într’acolo. 
In liniamente generale, aceste state și 
acuma persită pe lângă principiul espri- 
mat la 27 Iulie 1868, conform căruia ori 
cine are drept de a-și părăsi patria spre 
a-și căuta o esistență mai bună și a și-o în
temeia în altă parte. Cu tote acestea, de
barcarea pe pământul american cu timpul 
a fost supusă unor anumite condițiuni. 
Așa la 1882 s’a fixat impositul de emi
grare 1 dolar de cap (care sumă, în Pen- 
silvania se dice a fi mai mare). Afară de 
acesta, fie-care imigrant trebue se mai 
aibă cel puțin 30 dolari ca garanție, că 
nu va căde în sarcina statului. Lucrătorii 
tocmiți înainte nu sunt admiși.

In timpul din urmă senatorul Lodge 
a făcut propunerea, ca personele, cari nu 
sciu ceti și scrie, se nu fie de loc admise. 
Acestă propunere însă în congresul dela 14 
Decemvrie 1898 rămase în minoritate. Sco
pul acestei propuneri e în contact cu miș
carea, ce se manifesta atunci în mod pu
ternic contra degradării nivelului cultural 
prin imigranți inculți, cum erau de pildă 
Ohinesii.

In penultimul deceniu al secolului 
trecut, majoritatea emigranților venia din 
Anglia, Germania, Scandinavia și Franța, 
în ultimul deceniu însă au ajuns la majo
ritate cetățenii austro-ungari (mai cu semă 
jidovi din Galiția și Slovaci), italieni, ruși, 
și decă tendința ce se manifesteză contra 
imigrărilor va deveni mai intensivă, ea 
pote se fie fatală pentru noi.

Ar întrece cadrul espunerilor nostre, 
decă ne-ara ocupa și cu mijldcele, cari ar 
opri emigrările. O îndreptare radicală se 
pote aștepta numai dela îndreptarea cău
șelor emigrării. Nu putem lăsa nerelevat, 
că la noi în timpul din urmă se manifestă 
o mișcare puternică pentru restrîngerea 
imigrării din Galiția și se cere cu stăru
ință esecutarea artic. de lege XXII din 
1886, care cere dela imigrant să se legi
timeze cu privire la averea, ce posedă. In 
ce să constea acea legitimare, nu este 
încă normat cu precisiune. Din păcate,

Prima a fost cătră Ana. Adusesem 
„bumbusceu anume, culesesem flori de pe 
piscurile cele mai prăpăstidse, numai ca 
ilustrata ei se fie mai frumosă și mai îm
podobită, decât tdte celelalte.

La vale am venit mai repede;, ne 
ajuta și scoborișul și pldia, ce să lăsase 
ca un potop peste pădurea de brad. Eram 
udi ca nisce găini plouate.

De dragul situațiunei ne-am oprit 
într’o poeniță și am cântat cântecul ma
rinarilor.

Hoi, hoi...
Astădi s’a înlesnit calea cătră Ne

goiu. Drum tăiat în stâncă duce de jos 
pănă sus, și cine scie nu vom ajunge 
vremea se călătorim cu tren cu rote din
țate pănă la strunga dracului ? Atunci 
însă nu vei mai ave fericirea, iubite că
lător, să ajungi în astfel de situații despre 
cari și la bătrânețe să povestesc! cu drag 
nepoților, ce se grămădesc în jurul tău și 
te ascultă.

trebue se mai observăm, că grija pentru 
emigranți din partea statului este încă mi
nimală și despre măsurile luate în Germa
nia în privința asta (Comisiune imperială 
pentru emigrări etc.) la noi încă nu se 
scie aprope nimica. Consecința este, că 
economia ndstră națională în emigranții 
noștri n’are nici un sprijin. Ei sunt îm- 
prăsciați fără nici un plan și ceea-ce ne 
privesce pe noi Slovacii, coherența ele
mentelor nostre poporale dincolo de ocean 
putem se o mulțumim numai organisațiu- 
nilor nostre naționale de acolo, cari — 
fiind în același timp și societăți de asigu
rare mutuală pentru cașuri de nenorociri 
și decese — lucreză cu folos.

Cel mai nou stadiu al cestiunei emi
grărilor la noi este, că acuma emigrările 
începa-se lăți în mod rapid în întrega Slo- 
văcirne, la care contribue în mod însem
nat stagnațiunea generală a afacerilor, 
care este cestiunea cea mai actuală în Slo- 
văcirae, și care merită și atențiunea deplină 
a fraților noștri boemi.“Discursul
d-lui director Virgil Onițiii, rostit la încheiarea 

anului școlar la șcdlele române gr. or. din 
Brașo--', in <Fua de 29 Iunie st. v.

Iubită tinerime școlară! 
Domnilor și domnelor!

Ajuns-am drășî la sfîrșitul unui an 
de muncă școlară și dina festivă de adi 
ne-a întrunit după un an de dile din nou 
aci, atât pe noi, cari suntem factorii acestor 
școle: administratorii, profesorii și elevii, 
cât și pe alții, pe cari îi legă gândul, 
inima, seu interesul particular de șcdla 
ndstră și de problemele ei.

Atât de rar ni se dă un prilej așa 
de frumos, ca se ne adâncim cu toții îm
preună în cugete asupra problemelor școlei 
moderne și deci asupra relelor moderne, 
pe cari ea este chemată a-le combate, 
încât cred că voiu exploata mai rodnic 
aceste câte-va momente, decă ne vom 
îndrepta cu toții cugetele asupra acestei 
cestiuni.

♦

Decă urmărim evoluțiunea istorică a 
poporelor mari, cari au fost întemeietdrele 
și purtătorele civilisațiunei moderne, și decă 
cercetăm natura faselor diverse, prin cari 
acestă evoluțiune a trecut, ni se impune 
frapanta asemănare dintre vieța omenimii, 
ce se desfășură în decurs de mii de ani, 
și dintre vieța individului, a omului sin
guratic, care să petrece în câte-va scurte 
decenii.

Precum omul singuratic în scurta s’a 
vieță pămentescă trece prin o serie fixă 
de stadii ale vieții, cari în genere sunt 
aceleași la toți individii omenesci, aseme
nea și omenimea ca întreg trece prin nisce 
stadii ale vieții, cari corespund celor de 
mai înainte întru tdte: atât în ordinea cum 
se urmeză una pe alta, cât și în caracte
rul lor specific, prin care se disting între 
olaltă. Precum individul singuratic își are 
epoca sa de copilărie, de junețe, de ma
turitate bărbătescă și de senilitate, tot 
astfel își au popdrele singuratice copilăria, 
juneța, virilitatea și senilitatea lor, și tot 
astfel trece și omenimea întregă prin aceste 
stadii.

Omenimea cultă de a(ji nu se mai 
află îri stadiul copilăriei. A trecut timpul de 
mii de ani, când preocupația exclusivă a 
dmenilor era vieța fisică vegetativă, traiul 
animalic de pe o di pe alta, cum este 
traiul copilului în fașă, der a trecut și 
timpul când pe lângă vieța fisică-vegeta- 
tivă s’au manifestat primele preocupațiuni 
psichice-intelectuale, cari ca și la copil 
erau stăpânite de exagerările fantasiei, a 
trecut pentru omenimea cultă și timpul 
luptelor aventuridse și sângerose, cari erau 
efluxul puterii juvenile, și al dorului după 
gloria resboielor, după laurii vitejiei; — 
întrat-a omenimea în anii maturității băr
bătesc!, după care va urma debunăsemă 
liniștea și debilitatea senilă.

Avântul juvenil și dornic de gloria 
armelor, adi nu mai este cunoscut la po
pdrele culte, răsbdiele nu sunt adi prilejuri 
căutate pentru bravuri ostășesc!, ci rele, 
de cari se feresc popdrele culte cât pot, 
și pe cari decă le pornesc, o fac numai 
nevoiți de o extremă necesitate.

A dispărut adi poesia splendidă, care 
îmbrăcase in zare de aur vieța anticilor 
Elini, a dispărut avântul răsboinic și cu
ceritor de lumi al Romanilor oțelițî, s’a 
stins fudulia însetată după sânge a cava
lerilor medievali, și unde mai găsesci adi 
piloții temerari, cari mânați de dorul vag 

după aventuri, au deschis căi noue în 
largul temut și necunoscut al mărilor?

Locul visurilor poetice, al zornetului 
de arme și al dorului după aventuri, l-a 
ocupat munca asiduă și nepregetată, și 
drept resultat al muncii: rîvna după avere 
și bunăstare.

Lupta aventuriosă a armelor și-a cedat 
adi locul luptei necrunte, care să chiamă 
concurență, și care vre se asigure o bună
stare economică fiecărui popor.

Astfel signatura timpului, în care 
trăim, este: materialistă, și că idealismul 
nu este o buruiană, pe care s’o găsesci 
pe tdte potecile vieții moderne, este un 
lucru de sine înțeles.

Oare este deci problema șcdlei mo
derne? Cum și întru cât va țină ea semă 
de stadiul actual de desvoltare al ome
nimii culte? Ou ce arme are să înzestreze 
ea pe viitorul membru al acestei vieți 
moderne? Cari sunt relele de cari îl va 
feri ?

Etă întrebările, asupra cărora voim 
să rostim câte-va cuvinte.............................

Șcdlele se împart în două grupe 
mari, în școle de cultură generală și în 
șcdle de specialitate, seu șcdle speciale. 
Șcdlele primare, șcdlele civile, șcdlele 
reale și gimnasiale sunt institute de cul
tură generală, er șcdlele de comerciu, 
academiile de drept, șcdlele de agrono
mie, de silvicultură, de industrie etc. sunt 
școle speciale.

Problema acestor școle speciale este 
în deosebi de a pune arma luptei econo
mice moderne în mâna viitorilor cetățeni, 
er problema sculelor de cultură generală, 
este de a cresce tînera generație și a o 
înzestra cu tdte acele calități generale 
omenesc!, cari să-i facă cu putință pe de-o 
parte de a continua lupta culturală a 
vecurilor — problema istorică, — er pe 
de altă parte de a-și împlini rolul, ce își 
va lua în lupta vieții moderne — pro
blema actuală.

Problema istorică va cere dela școlă 
sâ sădescă idealismul în inima fragedă a 
elevilor, er problema actuală va cere, ca 
șcdla s5 deprindă pe elevi la iubirea mun- 
cei seridse, fiind adi munca considerată ca 
primul isvor al avuției individuale și na
ționale.

Așa-deră: avent idealistic și dragoste 
de muncă, etă ce au se ducă în gona 
vieții moderne elevii noștri din șcdlele 
nostre. .

Și dre nu întâmpină greutăți șcdla 
întru împlinirea acestei misiuni a ei ?

Etă întrebarea, la care încă voiu să 
răspund.

Voiu arăta din capul locului, cum 
spiritul utilitar, modern, pune pedecă șco- 
lei întru realisarea problemelor sale. Acest 
spirit mercantil modern a produs o gdnă 
nebună după avere, care se consideră ca 
singurul isvor de tămăduire pentru tdte 
nevoile omenesci. Acest spirit vede în 
școlă numai un mijloc formal inevitabil, 
pentru de a ajunge la blidul cu linte al 
vieții. Șcdla în ochii mulțimii preocupate 
de problema vieții ticnite a Jbunei stări 
materiale, are un rost numai întru cât îți 
servesce cu testimonii și certificate, cari 
te îndreptățesc în vieță la un blid mai 
măricel, seu mai mititel de linte. Munca 
școlară în acest raport de idei devine o 
venătdre după un testimoniu școlar bun. 
Nu nobilitarea inimii nostre ca scop su
prem, nu înbogățirea minții ndstre, nu 
înțelegerea profundă a trecutului și pe 
acestă basă a problemelor mari de cul
tură ale presentului — este adi țînta pe 
care o urmăresc cei mai mulți școlari și 
— durere — cei mai mulți părinți ce-și 
dau băieții la șcdlă, ci agonisirea unui 
titlu de drept la blidul de linte al vieții.

Testimoniul școlar nu se consideră 
adi ca un document dat în scris despre 
gradul de cunoscințe și de nobleță etică 
a tânărului școlar, despre gradul de capa- 
bilitate de-a participa la munca obștescă 
a lumei culte, ci el să caută ca o hârtie 
de valore, ca un scris fonciar cu o mare 
colă de cupdne, la cari să poți tăia o 
veță întregă. De aceea mulți dintre pă
rinți, când stau se-șî trimită copii la șcdlă, 
nu se întrebă — cum ar fi firesc — care 
este șcdla, unde se îndeletnicesc școlarii 
cu muncă seridsă, care este șcdla, care nu 
se mulțămesce cu aparențe de cultură și 
sciință, care este șcdla, care face o severă 
selecțiune între tinerii capabili de a fi 
continuatorii luptei culturale a omenimei, 
și între cei nechemați pentru o astfel de 
problemă. Cei mai mulți părinți să întrebă 
cu totul altfel, când vor să alegă șcdla 
la care ’și dau băieții, și să întrebă: unde-i 
mai ușor, unde poți ajunge mai lesne la 
testimoniul dorit? Și-și dau copiii acolo. 
Mai mult. Cum înainteză fiii lor în studii? 
cum se portă? — Asta-i o chestie, care 
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de obiceiO numai în ultimele săptămâni 
ale anului școlar îi preocupă. Der nicî 
acum nu de dragul minții și inimii odras
lelor lor, ci... pentru testimoniu... Și în 
vremea asta, când nu mai e nimic de în
dreptat la fiii lor, să pornesce o gonă și 
în scris și în graih viu, rugărî, lacrimi, 
promisiuni influințărî asupra profesorilor... 
de ce? pentru de a îndupleca pe profesori 
să păcătuiescă în contra consciinții lor și 
să-i dea băiatului negligent un portret 
mincinos, un testimoniu, care să spună 
cum nu este el. Și în ultima analisă vor 
fi având și încâtva drept acești părinți cu 
vederi înguste, căci la blidul cu linte nu 
te întrăbă nimeni de cualificația internă, 
ci numai de testimoniu. Ai testimoniu, ai 
tot; mintea ți-o veni la urmă de sine, 
decă vei fi avend trebuință de ea.

Spiritul acesta utilitar al timpului se 
manifestă și în disprețul față cu sciințele 
humaniore, în gona pornită contra culturii 
clasice și în pretensiunea, ca în școlă se 
se învețe numai lucruri practice, de cari 
băiatul va ave un profit direct în vieță. 
Poetica, estetica, Homer, Virgil, Cicero 
etc. sunt un balast în ochii acestui spirit 
modern. Er școlarii înșiși înțelegând va- 
lorea cea enormă a acelei bucăți de hârtii 
timbrate, ce se chiamă testimoniu, vădând 
că agonisirea ei este idealul, la care vi- 
seză părinții lor, nu toți, — der în mare 
parte — învață, nu ca să scie, nu ca să 
se nobiliteze, nu ca să se înarmeze pentru 
lupta vieții cu forțe intelectuale și morale, 
— ci pentru de-ași agonisi acel tesaur de 
testimoniu. Acest soitî de școlari se pre
pară din lecții numai când cred, că -o se 
fie examinați, și de câte-ori s’au preparat 
mai bine din vr’un studiu și nu au fost 
examinați seu clasificați de profesor, stau 
să-și smulgă perii de năcaz, că „au în
vățat înzadar" (1), căci totă truda ce și-au 
dat, nu-și va bisa urma dorită în testi
moniu.

Am pute să urmăm mai departe cu 
aceste esemple, cari tdte dovedesc influ- 
ința desastruosă a spiritului modern rău 
Înțeles, der nu ne putem estinde cu acesta 
ocasie prea departe.

Nu am fi la înălțimea chemării nos
tra ca șcdlă, decă nu ne-am ridica glasul 
cu totă energia în contra acestor ecres- 
cențe periculose ale spiritului modern. Ele 
în sine arată la evidență, cum spiritul ma
terialistic unilateral duce la absurd și nu 
pote fi sdreie conducător al vieții cultu
rale a omenirei.

Tocmai așa nu, precum idealismul ab
solut, care nu ține semă de condițiile ma
teriale ale realității, nu pote fi mai mult 
farul vieții poporelor culte de adi. Calea 
de mijloc este și rămâne și aci cea de aur

Lăsați în sarcina școlelor speciale 
•de-a le da tinerilor în mână armele luptei 
pentru asigurarea unei bunestări econo
mice. — er pe noi, școlele de cultură ge
nerală. ne lăsați să înălțăm privirea senină 
a fiilor D-vost.ră la splenddrea poetică a 
poporului-artist elin, la virtutea clasică a 
cetățenului roman, lăsați-ne să-i purtăm 
gândul avântai la măreția trecutului și la 
speranțele viitorului, lăsați-ne să le întă
rim inima prin puterea credinței în D-deu, 
lăsați-ne să-i dăm tinerimii merindea idea
lismului. pentru-ca în gdna de avere a 
vieții moderne să nu devină o stîrpitură 
•egoistă, care să facă parale, ci un munci
tor inteligent și nobil, stăpân și porunci
tor, er nu slugă și rob al paralelor sale.

In munca acesta, care nu este con
trară spiritului timpului, ci care în mod 
necesar ni-se impune, — tocmai pentru-ca 
acest spirit al timpului să nu se falsifice 
•și să nu devieze, — noi, școla, trebue să 
avem tot sprijinul publicului nostru, și în 
deosebi al părinților. Părinții se înțelegă 
■corect rostul timpului și să nu îngreuneze 
problema școlei prin o falsă propagandă 
a unor dogme mincindse, derivate în mod 
abusiv din spiritul timpurilor nouă.

Șcdlele nostre sunt chemate ca în 
acest timp al materialismului să țină 
•cu mână tare la stegul candid al idea
lismului, fără de care nu este avânt, nu 
■este fericire adevărată pe pământ.

In speranța, că toți elevii, cari au 
petrecut între aceste ziduri și să îndepăr- 
teză dela noi, vor duce în sufletul lor 
drept merinde duhovnicescă pentru vieță: 
.dragostea de muncă și avântul idealistic, 

■— aceste 2 talismane pentru vieța feri
cită în dilele grele, ce petrecem — în 
speranța, că conceptele falșe despre pro
blema școlei moderne vor face loc cu în
cetul unor concepte mai clare și mai se
nine, declar anul șcdlar 1901/902 de în
cheiat.

SOIRILE BILEI.
2 (16) Iulie.

Ultimul serviciu divin în cate
drala din Sibiiu. Am anunțat înainte de 
asta cu multe săptămâni după „S. D. T.“ 
despre planul și devisul nouei catedrale, 
ce se va începe în curând a-se edifica în 
Sibiiu. Ou acea ocasiune am amintit, că 
ultimul serviciu în vechea catedrală va fi 
la sfîrșitul lui Iunie. In adevăr, acuma 
cetim în „T. R.“, că Dumineca trecută s’a 
ținut în catedrala din Sibiiu-cetate ultima 
liturghie celebrată nu fără emoțiune de 
cătră protopresbiterul paroch Papiu, asis
tat de protopresbiterii Ivan și Voileanu 
și de diaconul Câmpeanu. La acestă li
turghie a asistat un public distins, în 
frunte cu Dr. Alexandru Mocsonyi, preșe
dintele „ Asociațiunei", apoi membrii „Aso- 
ciațiunei:“ Dr. Marienescu,!. Vulcan (Ora
dea), I. Negruțiu (Blașitl), E. Ungureanu 
(Timișdra), Olariu și Barau (Caransebeș), 
Gr. Pletosu (Năsăud), Al. Onițiu (Sibiiu), 
N. P. Petrescu, Virg. Onițiu, G. Dima, Dr.
I. Blaga, Ars. V laicii (Brașov), precum și 
mulți alții din diferitele părți ale Tran
silvaniei și Ungariei. Predica ocasională 
a rostit’o tînerul monach Dr. Miron E. 
Cristea, făcând istoricul bisericei vechi, 
martoră atâtor evenimente însămnate 
în vieța confesiunei gr. or. române.

Maghiarisare cu forța. Cât de vol
nici și nedrepți sunt chiar și profesorii 
dela școlele unguresc!, se vede din urmă
torul comunicat trimis de un părinte dia- 
rul.ui „Tribuna" din Sibiiu: „M’am dus, dice 
părintele, să înscriu un băiat la un insti
tut din Clușiil. După-ce profesorul luă la 
protocol cum îl chemă? de ce religiune 
e? vine întrebarea despre limba maternă. 
Aici profesorul nu întrebă nimic, fără 
scrie: Anyanyelve magyar. (Limba ma
ternă maghiară). N’am dis nimic pănă la 
sfîrșit. După-ce termină protocolul, m’am 
adresat cătră dânsul dicend, că a greșit, 
când a scris limba maternă maghiară, 
căci limba maternă a copilului e cea ro
mână. La care profesorul mi-a răspuns: 
Ba n’am greșit, căci limba maternă e cea 
maghiară. — Cum să fie cea maghiară, 
când tatăl-său și mamă-sa sunt Români ? 
răspunsei eu. — Mă rog, încheia profeso
rul, eu socotesc de limbă maternă pe 
aceea, în care vorbim acuma noi".

Apoi pe calea asta statisticele ungu
resc! pot să arate 8—9 milione de Un
guri, în realitate tot, numai 4—5 vor fi, 
er restul e umflat pe hârtie, după-cum s’a 
vădut mai sus. Vorba țiganului, când l'au 
întrebat, că unde-s gâscele: „D’apoi, că 
sunt în cartel" — Las’ să fie în carte.

Comitetul societății pentru crearea 
unui fond de teatru român a decis în șe
dința ținută Duminecă, ca statutele so
cietății să rămână neschimbate.

Visită la Sinaia. O făie din Bucu- 
resci află, că Feldzeugmaistrul (mareșalul 
de câmp) austriac br. de Beck, împreună 
cu oficerii marelui stat major, vor sosi 
peste câte-va dile la Sinaia. Se fac pre
gătiri pentru primirea lor.

Grindină- Ni-se scrie din Siciu (co
mitatul Sălagiului) cu data 11 Iulie: „Eri 
în 10 c. după amiacji între orele 3 și 4,. 
o grindină în mărimea oului de găină a 
nimicit total tot felul de recoltă, pănă și 
erburile pe hotarul Siciului, pe la Bădă- 
cin, Bocșa (unde e mormântul lui Bărnuț) 
și totă valea Zălaului, cu satele de prin 
prejur. — In vieța mea de 70 ani de 7 
ori am păgubit în urma grindinei, der așa 
total, ca acuma nici odată. Miseria e de 
nedescrisu. 1. P. P.

Disordini în Macedonia. In Cru- 
șevo, Elorina și Petileva (localități în Ma
cedonia) au fost dilele trecute adevărate 
răscole. Semnalul l’au dat fiii celor mai 
bune familii din Crușevo sub conducerea 
unui fost membru al societăților de tir 
din Sofia. Tinerii făceau eserciții la mar
ginea orașului. Denunțați, ei au fost ur
măriți de poliție. Ca să nu fie prinși, s’au 
refugiat într’un sat din apropiere. Armata

turcescă neputând da ochi cu ei, a in
cendiat satul. Locuitorii desperați au dat 
foc unui sat turcesc vecin și s’au refu
giat în munți. într’un sat din apropiere 
de Florina, armata turcescă s’a întîlnit cu 
o bandă de Bulgari. S’a deschis un foc, 
care a durat câte-va 6re. După-ce totă 
banda a fost distrusă, armata a pornit în 
sat, unde a jefuit. Țăranii desperați au 
răspuns cu armele. După-ce mai multi 
din ei au cățlut, restul s’a refugiat în 
munți. In drumul lor însă au ațîțat la 
răscdlă și pe sătenii din comunele vecine. 
Armata urmărindu-i, i-a întâlnit într’o tre- 
cătore, unde s’a încins o luptă, care a du
rat mai multe 6re. De amândouă părțile 
au cădut morți și răniți. — Aprdpe tote 
satele din jurul Bitoliei sunt în fierbere 
și amenință să se unescă cu resculații. 
Valiul turcesc din Bitolia a cerut telegra
fic trupe de întărire.

Villa Kertsdl. Atragem atențiunea 
ospeților din România asupra frumăsei și 
elegantei vile, numită „ Villa KertsclV, dela 
estremitatea promenadei de jos. Aici se 
găsesc locuințe de vară forte bune, cu 
privire liberă și în apropierea nemijlocită 
a promenădii de jos și a celei de sus, 
precum și în apropierea tramvaiului. Un 
mare avantagiu este restaurantul din par
ter cu bucătărie germană, ' francesă și 
orientală. Prețuri eftine.

Dela camera de comerciu. Orele 
oficiale la camera de comerciu și indus
trie din Brașov sunt dela 16 Iulie și pănă 
la 31 August dela orele 7 dim. pănă la 
1 p. m.

Escursiunea în comit. Hunedorei.
Hațeg, 10 Iulie n.

Stimate d-le Redactor!... Cetind scri- 
sărea din Deva, ce ați publicat’o, cu regret 
trebue se afirm, că d-1 autor în ce privesce 
decursul escursiunii savanților români de 
dincolo de Carpați aici la Hațeg, a fost 
cam slăbuț informat.

In celelalte cele relatate de d-sa 
consună cu informațiunile mele. Tot ce 
am aflat de pe la escursioniști e: că atât 
în Deva, cât și în Hunedora primirea lor 
a lăsat fdrte mult de dorit, ba ’mî spu
neau, că la Hunedora au fost nevoiți chiar 
să dormă pe paie.

Eu cred, că făceau mai bine Devenii 
și Hunedorenii, decă se întrepuneau chiar 
indirect să fie mai bine primiți și mena
jați ăspeții din România, și decă erau mai 
puțin reservați.

Ce-i drept, frații noștri de dincolo 
nu ne-au avisat și pe noi Românii, că vor 
veni să visiteze locurile nostre romantice. 
Acesta Ii-o putem reproșa și am și fă- 
cut'o. Totă vina o piîrtă ei înșiși și și-au 
recunoscut greșela.

Invitați fiind de societatea maghiară 
archeologică*)  din comitatul nostru a pri
mit invitarea, fără ca să se cugete, că 6re 
nu se vor afla jicniți Românii de aici 
prin faptul, că au fost dațl uitării. S’a fă
cut, — ei regretă; noi trebue să uităm.

*) Din partea maghiară și a cjia-i-ului din 
Deva nu. seim se se fi amintit, că societatea din Deva 
a invitat pe d-1 Tocilescu și soți. — Red.

I-am informat în multe cestium 
I-am făcut atenți și la aceea, că în 
fruntea societății maghiare archiologice 
stă un bărbat, căruia îi place să ascundă 
tot ce pote documenta latinitatea originei 
ndstre. Așa de es. în Huneddra, la castelul 
Hunedeștilor, n’au fost conduși, ca să vadă 
sala, pe al căreia părete e zugrăvită ma
ma Hunedeștilor, în pitorescul costum ro
mânesc. La Demsuș nu i-a dus, ca să le 
arate biserica în care, după tradiție, zac 
osămintele marelui bărbat Longin, Er es- 
plicările, ce li le-au dat la Grădiște, au fost 
de tot sarbede.

Se revin la primirea dela Hațeg. 
Sâmbătă în 5 1. c. p. m. au sosit escur- 
sioniștii dela gară acompaniat! de primarul 
orașului, care i-a întîmpinat la Piski. 
Ajunși în oraș la otelul „Meiul de aur", 
au fost primiți de câți-va unguri în stradă, 
er după-ce 'au întrat în sală, s’au pre- 
sentat pe rând nouă la vre-o câți va Ro
mâni, cari eram mai aprope.

A urmat apoi prândul comun la care 
ara luat parte mai mulți Români, er nu 
cum scrie d-1 din Deva, că numai când, 
de adv. Dr. V. Bontescu, care apoi a și 
vorbit. Regret, că n’a fost destul de bine 
informat, căci nu ’mi vine a crede, că d-sa 
i-ar considera pe ceilalți de răi Români. 
Cine de es., ar și pute dubita în curatul 
simț românesc al d-lor Popovicî, Olteanu 
și alții? Gel din urmă a și vorbit.

E posibil, că după părerea unora ar 
fi fost mai bine să ne reținem arătând, că 
nu putem sta la o masă cu frații din re
gat atunci, când ei sunt dspeții opresorilor 
noștri 1 Acesta o înțeleg. Der eu cred, că 
ignorați trebue numai cei ce ne asupresc. 
Der acesta n’o facem, pentru-că n’avem 
destulă tărie în noi, suntem căra servili. 
Ne place să trăim bine cu domnii și dăm 
o prea mare atențiune și celui mai orop
sit nemeș maghiar. Aici zace răul. Pe 
aceștia ar trebui să-i ignorăm. Fie-care 
dintre noi să fie mândru, că e Român...

Eu cred, că a fost bine, că am luat 
parte mai mulți la acea masă, căci ara 
putut se le spunem fraților noștri din Ro
mânia multe, pe cari, durere, că trebuiau 
să le scie și nu le-au sciut. Mulți, ba pot 
dice aprdpe toți, afară de vre-o doi cari 
erau Transilvăneni, nici ideie nu aveau 
despre vieța ndstră de aici, așa că poves- 
tindu-le păsurile nostre și tratarea din 
partea celor dela putere, acestor frați 
aduși de vânturi pe plaiurile acestea li-se 
sângera inima!

Incheiând die: Nu credă Maghiarii, 
că s’au dus escursioniștii români cu im
presii bune de aici, căci tratarea din partea 
cavalerilor lor a fost mai mult — poli- 
țienâscă. Se pdte tot sbuciuma „Hunyad- 
varmegye", lăudând primirea, ce le-au fă- 
cut’o, căci tdte vor rămâne literă mdrtă...

A-l.

CXXXXXXXXXXXXXXXfr
Pentru esploatarea de pădure din Tarcău 

căutăm contabil, 
dela care pretindem următdrele:

a) să cundscă perfect contabilitatea dublă;
b) să potă purta corespondența în limba

română și germană;
c) să fie om serios, cinstit, espeditiv și

fără viciuri.
Se vor prefera Români, omeni fami

liari, in etatea dela 30 la 50 ani, cu ga
ranție și cunosceton și de limba maghiară.

Plata va fi de 200 pănă la 300 lei 
lunar, plus locuință, luminat, încăldit și 
dreptul de a ținea o vacă.

Domnii concurență sunt rugați a es- 
pedia ofertele lor la adresa de mai jos, 
alăturând posa, certificatele și descriin- 
du-ne trecutul d-lor cât de esact, spre a 
ne orienta bine.

Nimeni se nu se deplaseze înainte de 
a-l chiema în scris.

Simion Pop, 
inginer silvic în Tarcău, 

per Piatra-Neamț, România 

©pcxxkșoooooooooo 
ULTIME SCIRi.

Petersburg. 14 Iulie. Toastele, 
ce s’au schimbat între Țarul și re
gele Italiei, au avut un caracter es- 
trem de afectuos. Țarul a accentuat 
adeverata amiciție dintre Rusia și Italia 
și simpatiile dintre cele doue popore, 
cară au promovat desvoltarea rapor
turilor ruso-italiane în interesul am
belor țări, cum nu se pote mai bine. 
Regele Victor Emanu/d a <ȚS> că vi- 
sita acesta îi este deosebit de plă
cută în urma legăturilor de amiciție 
personală și a bunelor raporturi din
tre Rusia și Italia. In visita acesta 
poporul italian vede un nou gaj al 
păcii și bunăstării.

Berlin, 14 Iulie. Se pare, că. mi
nistru de esterne Prinetti a conferit 
cu ministru de esterne Lambsdorf asu
pra cestiunei Tripolisuhd, căci cu tote 
desmințirile oficiose, e fapt, că Italia 
se pregătesc?, in stil mare pentru o espe- 
diție în Iripolis. Expediția e hotărîtă

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 14 Iulie 1902.

H.. P o ni u 1 verde: Oojescu, Stilt eseu, 
Ionesco, Cassler, Georgescu, Rosenthal, Helden- 
busch, Krips. Kamhuch, BucurescI, Singer Brăila, 
Gruber, Sibiifi, Kelecsenyi, Mișkolcz, Huewkowsky, 
Viena, Pipoș, profesor, S. S. George, D-na Lecca,, 
Bucurescl. Mayer, Rusciuc, Grunau, directorul 
școlei silvice, cu 25 elevi, BrăneștI.

H. Europa: Steiner, Iotischky, Gort.ein, 
Pesta, Panegk, VieDa, Butha, D-na Botter, Con
stanța, Boiarolu, Bucurescl, Gauske, EyJau, Szabd 
S. Udvarhelv, D-r Nagy, Kamârom.

Proprietar: Dr. Aurel liEtireșianu. 
Redactor responsabil: Tralan H. Pap.
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Oela „Tipsgraiia A. Mureșiacu11
liîai Brasov,9 7

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

pe lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomand ație.)

Scrieri Ister^re pentru popor.
Diu trecutu! Silvaniei Legendă, de Vio- 

tor Russu 2 cor. plus 10 b. porto.
Dinu Milian roman. Neuuica sfânt, de 

Const. Alille. Prețul 2 cor. plus 10 b porto.
Feciorul Popei. Facerea Joiței. O dra

goste a veacului. Rochia Catiței. Amedeo 
Madiui. Din viați tristă. După natură. Baca
laureatul, de CoDst. Miile. Prețul 2 cor. 
plus 10 b. porto.

Proba de foc. comedie într’un act după
A. Cotzebue, localisată de Inna Sonea n. 
Bogdan 30 b. plus 10 b. porto.

Dracul, novelă de V. R. Buticestm. 
Are tendința de-a combate credința de
șartă. Prețul 20 b. (cu porto 25 b.)

i»’ra Bihorului, o carte cu poves
tiri istorice scrisă în versuri, de Antoniu 
Pop. Prețul 40 b. . . (cu porto 46 b.)

Părintele Nicolae, schiță din vieța 
preoților de 6r. Simu. Pr. 60 b.-|- 6 b.porto.)

Sfă+uiri de aur seu calea cătră feri 
cire pentru sătenii români de totă starea 
și etatea. Cel mai acomodat premiu pen
tru pruncii dela școlele conft-s. sătesc! ro
mâne, de Aron Boea Velchereanu. Cu su 
prefață de Gr. Simu. Prețul 60 baul o pl. 
10 b. porto.

Cuvinte de aur s^au învățături înțelepte 
date de un părinte fiului seu. Din operile 
lui I. H. Campe, tradus in limba română 
ep loan Sonea preot gr. cat. în Seplae. 
n0 permisiunea prea Veneratului Ordina 
ribt 1 cor. 60 b. plus 10 b. porto.

Săpătorul de bani, comedia în trei 
acte, localisată de A. Pvh. Se recomandă 
mai ales pentru.cei ce vrâu să jdce teatrul 
Prețul 24 b. . . . (prin postă 28 b.)

Vieța, după mârte, său nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei o- 
menescl și deșertăciunea celor treeătore, 
de I. P. Ediția II. Prețul cor. 1. (Ou 
posta cor. 1.10).

Poesii de V. R. Buticescu. Prețul era 
la început 2 cer. 40 b., acum numai cor.
1.20  (cu posta cor. 1.40)

Suspin și zimbire, poesii și prosă 
de A. Pop. Prețul 80 b. (cu porto 86 b.)

„Omul11, noțiuni din anatomie și fi 
siologie și reguli igienice pentru conser
varea sănătății și a corpului omene-c d- 
George Cătană înv. Acăsta carte servesce 
ca manual pentru anul al lV-lea al șcblei 
pop., pentru școlele de repetiția și centru 
poporul nostru. Prețul 50 bani (pl. 6 b. por.)

Instrucțiuni ptPf ula> -e despre da- 
torințele și drepturile, purt&' -ului de dare 
edate de Wilhelm Niemandz. A'Astă carta 
e un îndreptar de o trebuință nespus de 
mare peutru toți câți nu afaceri cu dările. 
Prețul cor. 1.20 plus 10 bani porto.

Cartea Ilustrată pentru copii și copile 
de George Simu. AcĂstă broșură conține 
istoridre și poesii morale spre escitarea 
gustului de cet-t la copii. Prețul 50 ban. 
(+ 56 b. p.)

Trandafiri și Viorele. Poesii poporale 
'■nlese șt ordinate de lean Pop-R' tegunul. 
Ediț. III. Prețul redus 60 bani (-j- 10 b. p.)

Versuri de (lor, adunate din poeții ro
mâni de A. Prețul 50 bani (Ț- 5 b. p.)

Doi prinși În cursă, comediă într’un 
act de A. Kellner Io- alinată de I. Em. Bo- 
bancu. Prețul 24 bani (-|- 3 b. porto).

Dc. loaif Frapporti prelucrată de loan 
Pap'u. Prețul 60 b. plus 10 b. porto.

„Consider ațiuni istorice asupra 
asociațiunii poporelor și aplicațiune- 
lor la. națiunea nostra*  de Ioan Clmciu profe
sor în Bucurescl. Prețul 2 cor. (-|- 10 b. prt.i

Tipografia A. Mureșianu, Brasov.

Țiganii, schița istorică, de 1. P. Re- 
teganul. Prețul 1 cor. (—j—10 b. p.)

Idilele lui Mesia (Ben Hur) de re
numitul scritor Lewis Valace. Tomul I costă 
cor. 1’50 Tom II cor 1*40  (-|- 30 b. porto 
de fiă-care.)

Istoria lumii part-a a Hl-a tălmă
cită de pr-otul C. Alprwiu, după Dr. Th.
B. Welter.

„Su.ppleoc Libellus Vttlachornm'1. 
memoriul presentat împăratului Leopold II. 
de cătră episcopii Bob și AdamovicI în 
numele poporului român din Transilvania 
la anul 1791. Textul original latinesc și 
alăturea de acesta traducerea românescă 
făcută de profesorul Dr. E. D'iwnu. Sibiiu, 
„Tipografia" societate pe acțiuni. Un esem-j 
plar broșat costă 1 coronă (-{- 5 b. porto)

Novele de Sienkiewicz: „Natură și 
vieță“, „Sluga veche44 șt „Ianeo musicautul." 
Traducere de J. 0. Panțu- o broșură de 
192 pag. Prețul 80 bani -ț- 5 baul porto.

De asemenea se recomandă:
I. C. Panțu: „In plasă44. „In Baltă44. 

„Oale gre«“. „La Code'. „La cârciuma lui 
Tiriplic." Schițe din vidța dela lira. O bro
șură de 112 pag. cu prețul 40 bani -j- 5 
bani porto.

1. O. Panțu: „La t&rgu, povestire din 
vieța unui cioban. O broșură din 32 pag. 
ou prețul 16 baul -f- 3 bani porto.

Antropomorfisme și Anliantroporriorfisme 
u limba română de Nicolae Sulică. In limba 
nostră scrierile de felul acesta sunt rare și 
scrierea acesta a d-lui profesor la gimn-<- 
siul român din loc Nic. Sulică se distinge 
nu numai prin conținutul seu bogat și sis
tematic, prelucrat după stricta metodă 
sciențifică, ci și prin limbagiul său scris, la 
înțelesul tuturor. Autorul e cunoscut și din 
scrierile sale f'olklorice filologice de pănă 
acum. Prețul 80 bani (-|- 5 bani porto.)

Românii Secelenl. Căușele decadențe
lor economice și mijlocele de îndreptarei 
Disertațiune de Ioan I. Lăpădat. 30 baiu 
plus 5 bani porto.

Trilby, roman în românesce de Afin aela 
Tusoia. Prețul 2 cor plus 20 bani porto.

Buchete de flori, culese diu grădina 
limm române pentru copil, fascicola III, 
de I. T. Totan, înv. Ed. I. Pr. 20 b. porto 5.

Poesii, de Bolintineanu. Bătăliile Ro
mânilor, II. Prețul 1 cor. (plus 10 b. porto.)

Juvenilia, prosă și versuri, de Sextil 
Pușcăria. Prețul cor. 1.60. pl. 20 b. porto.

„Caractere morale, esenrple și sen
tințe uclese din istoriile și literaturile po- 
pdrelor vechi și moderne14 de loan Popea. 
Prețul cor. 2.50 (cu posta cer. 2.70.) Pen
tru România 3 Lei, Ia care este a se adauge 
și portul postai.

„Clipe de repaus*  de Sorcovă. Un 
volum eltganf, care pote ocupa loc pe ma
sa orl-cărui salon. Prețul 2 corone (Pentru 
Româma 2 Lei 50 baul) porto estra. Cre
dem a fi de prisos a mai recomanda în 
special acăs'ă nouă apariție literara. In 
acest volum găsim un limbagiti. frumos ro
mânesc și niște povestiri scrise cu atâ1 a 
spirit, încât cartea odată luată în mână, 
nu o mai pui jo-», pSuă nu ai cetit’o t4ă 
Se pote procura L*  Tipot-rafia A. Mureșian'> 
pe lângă trimiterea prețului indicat plus 
20 bani porto.

„Carnetul Roșu?, o interesantă no
velă nihilistă, tradusă din germană de Moșul 
O broșură de 104 pagini, format octav mic. 
Broșura oferă o lectură ușoră și distractivă. 
—„ Moșul? e cunoscut cetitorilor noștri din 
numărosele sale lucrări publicate în foița 
diarului nostru. Pprețul cu posta 60 bani.

Opiniunea publică, conferența ținută 
a Athenrul român de C. Dissescu la 27 
Februarie 1885. prețul 50 b. plus porto 5 
baul.

Dialogul Ți jacului eu Sân-Petru la 
porta ralului său glume și petrecere de 
ajuns. Manual lucrat după bibli». țîgănes ă 
de Aron Boon Velcherehiiu 50 bani plus 
5 b. porto.

Monoldge de Antoniu Pop:
Nr. 1. Pe neașteptate . . . 08 b.
Nr. 2. Pentru ce am r<5 > as

flăcău hătrân.................................. 16 b.
Nr 3. La auul nou . . . . 08 b.
Nr. 4. Ce nici prin minte nu

mi-a trecut....................................08 b.
Nr 5. O psțanie...............08 b.

Tote la olaliă 48 b. plus 10 b. porto.
Asupra situațiunei, articoli și foișore de 

lont'i A. Lăpedat. Preț. 40 b. pl. 10 b. porto)
lnflumța trancesă în România de Al. 

Xenopol profesor la universitatea din Iași 
Cu 50 b. -|- 5 b. porto.

Pribeag, ediția 1-ă 
opul Preț. cor. 1. 50 b.

Poesii de Al. A. 
3 cor. pl. 20 b. porto.

înfocata și nenorocita dragoste a Iui 
Flarot și Antusei, o povestire foite frum-'să 
■n versuri, păstrată din bătrâni. Preț. 24 b. 
pl. 3 porto.

Prosă și versori fabul» de Gr. M. 
Altx-ndrescu prețul 30 b. plus 5 b. porto.

Istoria lui Stan Pățitul. Partea a Il-a. 
Femeia în versuri pentru p>-por de I. T< m 
Toi an învățător, preț. 20 b. plus 3 b. porto

Scriitori, cetitori și critici de N. Ra- 
dulescu-Niger 50 b. plus 5 b porto.

Lira Sionului său cântarea sSrbă'ori
lor de Aron Boca Velchereanu 50 b. plus 
10 b. porto.

Buna chiverniselă, carte pentru toți 
întocmită după ideile lui Sam. Smiles de 
Theodor V. Păcățianu. 40 bani piua 5 b. 
porto.

de Ioan Iosif S e- 
pl. 10 b. pori o.
Macedonski. Preț.

Monologue! în versuri seria a 2-a după 
Ausust» Vacqnerie, Eugene Manuel, Uh
land, Emile Goudean, E. Grenet-Dancour 
și L. Ralisbonne de Nicol-e Țincu. 1 cor. 
plus 5 b. porto.

îmbunătățirea stărei sătenilor de Gr. 
G. Pencescu, preț, 50 b. j- 5 b. porto.

Cu verful penei, scrieri satirico-humo- 
ristice de Antoniu Pop 1 Cor. plus 10 b. 
porto.

Ionel educațiunea unui bun copil. Carte 
pentru părinți și alți educatori. „Priucipele 
morale și creș'iueșcl44 de care trebue să se 
conducă părinții in educ»țiunea copiilor 
lor. Copiii b'i.e crescuți sunt cea mai scumpă 
visterie a părinților și cel mai bun prinos 
pe altarul neamului de V. Gr. Borgovanu 
profesor de filosofie și pedagogie. Prețul 
2 cor. plus 2 ) b porto.

Poesii de Vas>le Ran'a Buticescu. 
Edițiunea „Amicului Familiei44. Prețul 1 
cor. 20 b. plus 10 b. porto.

Istoria legii noue scrisă de Dr. Victor 
Szmigelski. Tomul II: Isus ■ a preot. Cu 
aprobarea Prea-veneratului Oi’dinariat me
tropolitan gr. cat. de Alba-lulia și Făgă
raș. Prețul 3 cor. 40 b. plus 20 b. porto.

Escnrsiunl pe munții Țerei Bârsei și 
ai Făgărașului din punctul „La om44 de pe 
„BucecI4* păDă dincolo de „Negoiul“. Des- 

■ operir, întregite cu schițe istorice despre 
Castelele și țâra Făgărașului de I. Turcu, 
proionotar pensionat al comitetului Făgă
raș, Prețul 2 lei plus 10 b. porto.

De Gurend sosit! 
|PE iiNERALE 

umplutură prospetă
£6 Capătă 

în tote farmaciile din Brașov 
cu prețurile cele mai eftine.

(555,-10)
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Plmm și sosirea trenărilor fls stat rsg. ung, în Brasov, 
V» Sub ii «iha fi jWaiiîâ st. aa.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la find pesta:

I. Trenul mixt la ora 5 40 min. dimiu.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2’45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la ora 7-48 min. sera.
IV. Tr. acc. la orele 10’26 m. sera.

Dala Brașov la Bucurescl:
I. Trenul de persone la ora 3’55 m. dim.

II. Tren accel. la orele 5->5 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).
V. Tr. mixt, la 6ra 6’— min. sera.

Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu:
I. Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim.

(are legătură cu Tușnad. la 6ra 0.18, cu Ciuc) 
Szereda, la ora 10.4B min. a. m.

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

Dela Brașov la ZernescI (gar. Bartolomeiu)
I. Trenul mixt la ora 9’2 min a. m.

II. Trenul mixt la ora 3’4t min. p. m.
III. Trenul mixt la ora 644 m. d. am.
IV. Trenul mixt la ora 9’42 m. sera.

Dela Brașov la Ciuc-Gyitnes:
I. Trenul de pers, la ora 549 min. dim.

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

(are tură legăcu linia Tușnad-Ciuc-Gyimes.

"V I
Prenum«rațiuni!;• Gazeta Transilvaniei po«î face și reîu» 

și când dela l-m& și 15 a fiâ-cârvi luni.
Domnii abonați să binevoiaacă a arăta în deosebi, când voieee 

ca espedarea se li-se Iacă după stilul nou.
Domnii, ce se abuceză dm nou sb binevoiască a scrie adresa 

ămurit, și sb arate și posta ultimă.
Admhîstrai „Gas.

Cursul la bursa din Viena.
Din 14 Iulie n. 1902.

Renta ung. de aur 4%...................... 121.60
Renta de corone ung. 4°/0 - - . 97 90
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/20/0 . 119 — 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0. 100--
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 119.—
Bonuri rurale ungare 4% .... 97.70
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii.................... 206.25
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162 50
Renta de argint austr........................101.80
Renta de hârtie austr........................ 101.70
Renta de aur austr.............................121.30
LosurI din 1860.................................. 153.70
Acții de-a!e Băncei austro-ungară . 15.98
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 708.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 679.75
NapoleondorI............................... 19 05
Mărci imperiale germane . . . 117.15
London vista.............................  239.87 ‘/2
Paris vista.................................. 95.32'/2
Rente austr. 4n/0 de corone . . 99.75
Note italiene.................................. 94.95

Cursul pieței Brașov.
Din 15 Iulie n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. „ 18.80 n 18.88
Napoleond’ort. 19.04 s 19.07
Galbeni „ 11.20 n 10.30
Ruble RusescI „ 2.54 n

Mărci germane „ 117.25 —.—
Lire turcescl , 21.40 n 21.50
Scris .fonc. Albina 5p/o 101.— n 102.-

iSUICIURI 

(TOrțtai și reclamej) 
s un ft ® se aih-esa subscrisei 

a^mâsailstrs.ftăuaîă. 3n cașul pv- 
bUcării wutb&ms Sirwracâu mată 
ele ssdaftă se fa-ce 
care cres&e cu câft pubOicar^ss 
răe -face mai de smu94e-®s’S, 

Admi.-.istr. «Gazetei Trans.“

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren aocel. la orele 5’7 m. dim.
II. Trenul de persone la ora 8 dim.

III. Tr. accel. peste duși îl la o. 2’9 m. p. im.
IV. Trenul mixt la ora 9’7 min sera.

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

II. Trenul mixt, la ora 9’23 min. p. m.
III. Trenul pers., la ora 5.— in. p. m,
IV. Tren, de pers, la ora 7’49 min. dim.

(care circulă numai Vinerea dela Predeal'.
V. Tren accel. la orele 10’14 m. sera.

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

(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda ora 3’20)
II. Trenul de pers, la ora 1’53 m. p. m.

(are leg. dela Ciuc-Gryimes la 5.17 dim.)
III. Trenul mixt, la 6ra 6’50 m. sâra

(are legătură dela Palanca la 8.54 dim.)

Dela Zernescî la Brașov (gar. Bartolomeiu.)
I. Trenul mixt la ora 7’02 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1’12 min. p. m. 
in. Tren mixt la ora 848 m. sera.

Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la ora 8’25 m. dim.

II. Trenul de pers, la ora 1’53 m. p. m.
III. Trenul mixt la ora 6’50 min. sera.

IV. Tren mixtla ora 10’5 m. sera.


