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Stare escepțională.
Cine dintre cei mai în etate 

nu-’șî aduce aminte, că înainte cu 
trei cjecl și cinci- de ani, de-odată cu 
decretarea uniunei, a fost introdus 
în Transilvania un regim escepțio- 
nal în frunte c’un comisar regesc? 
Cine, din câți se ocupă cu afacerile 
publice, nu scie, că Transilvania a 
fost de atunci încoce guvernată cu 
legi și măsuri escepționale, avend 
în privința acesta ministeriul ungu
resc plein panvoir de la dietă?

Pană înainte cu vre o doi trei 
ani era în vigdre în Transilvania 
încă patenta împerătbscă de la 1852, 
prin care atunci, pe când încă erau 
în deplină activitate tribunalele sta- 
tariului introdus după revoluțiune, 
s’a fost promulgat așa numitul re
gulament al pressei, ce era astfel 
alcătuit, în cât putbu se fie urmă
riți și pedepsiți simultan pentr’un 
delict de pressă nu numai autorul, 
ci și editorul, tipograful, ba chiar și 
culegătorii scrierei incriminate.

Nu numai odată au fost con
damnați de juriul din Clușiu, în pro
cesele de pressă ale diatelor nostre, 
pe lângă autorii articolelor și redac
torii responsabili. Și metodul acesta 
s’a practicat multi ani de-arendul 
numai și numai față cu cjiarele și 
gazetarii români. De procese de 
pressă ale (fiarelor unguresel nici 
pomenire nu era. Cel mult când și 
când se întâmpla ca și câte un (fiar 
maghiar se fie urmărit pentru vătă
mare. de onore seu calumnie la ce
rerea câte unei părți private.

Cu tote acestea foile maghiare 
jurau sus și tare, că toți cetățenii 
din Ungaria sunt egali înaintea legii 
și că toți se pot bucura de binefa
cerile constituției unguresc!. La un 
proces de pressă al organului nostru, 
unul din acusațî a fost caracterisat 
forte nimerit acesta egalitate consti

tuțională constatând, că pentru unul 
și acelaș delict sunt trase în jude
cată două persone, una care a să
vârșit delictul presupus, alta care 
trebuia să împiedece acesta său se 
denunțe pe făptuitor în 24 de bre 
autorității, unul care avea să răs
pundă după legea ungurescă, altul 
după patenta absolutistă împerătescă, 
unul „acusat regesc", altul „acusat 
împărătesc".

In urma întroducerei nouei pro
ceduri penale, s’a. dispus să fie va
labilă și pentru Ardeal nnmai legea 
de pressă din Ungaria, după care 
numai autorul pote fi urmărit pentru 
delicte de pressă.

A fost abandonată patenta ab- 
solutistă nemțâscă, care cjecl de ani 
a stat în vigore în Transilvania spre 
vecinica rușine a „liberalismului11 și 
„constituționalismului 11 maghiar. Dăr, 
credeți, că starea escepțională creată 
pressei române a încetat?

N’avem decât se aruncăm o 
privire asupra proceselor de pressă 
ce s’au judecat de vre-o doi ani în 
Ardeal, și cari în prima linie sunt 
îndreptate în contra (fiarelor române, 
ca să ne putem orienta deplin în 
privința acesta. Ori dâră ar fi fost 
posibile sentințe ca acele aduse și 
dilele trecute la Deva și la Clușiu, 
dâcă noi Românii nu ne-am afla în 
Ardeal încă în deplină stare escep
țională ?

Nu voim să întrăm adl în amă
nunte. Punem numai o singură în
trebare, luând din cele multe, nu
mai un eas mai recent ca esemplu. 
Fire-ar posibil ca un preot, care a 
fost în mod legal absolvat de auto
ritatea sa superioră eclesiastică, se 
fie tras la răspundere înaintea justi
ției civile și condamnat la grea pe- 
depsă, pentru același fapt, dâcă n’am 
trăi în deplină stare escepțională?

Starea escepțională nu se măr- 
ginesce numai la tratamentul de care 

are parte pressă română naționa
listă, ci, din nenorocire, s’a încetă
țenit în Ardâl în totă administrația 
și nu va pută fi scosă nici cu furca, 
pan’ ce nu se va schimba sistemul 
de guveruare dela rădăcină.

Fundamentul ei este în inegală 
tractare pe totă linia, ce se începe 
cu restrîngerea și ciuntirea nemilosă 
a dreptului electoral.

Contele Apponyi la Majestatea 
Sa. Audiența ce i-s’a dat contelui Al
bert Apponyi a durat o oră. Că despre 
ce s’a vorbit cu ocasiunea acestei audi
ențe, ce i-s’a dat presidentnlui dietei în 
urma cunoscutului cas de la balul de 
curte, nu se scie cu siguranță. Se presu
pune însă, că Apponyi a raportat monar- 
chului asupra situațiunei politice și par
lamentare. In cercurile guvernamentale e 
mare bucuria și mulțămirea, căci se afir
mă, că monarchul a primit forte grațios 
pe Apponyi. Guvernul mai ales se feli
cită. că în urma acestei primiri a dispărut 
cu totul impresia rea ce a produs’o cașul 
de Joi, când Apponyi n’a fost agrăit de 
Maj. Sa.

Instalarea episcopului loan I. Papp.
Arad, 18 Maiu 1903.

Eri, Duminecă, s’a făcut în catedrala 
episcopescă din Arad instalarea P. S. Sale 
episcopului loan I. Papp al Aradului. Fes
tivitățile au avut un caracter pur biseri
cesc. înafară de banchetul ce s’a dat la 
curtea episcopescă după săvîrșirea actului 
instalării.

Liturghia se începe la 9 <5re a. m., 
după îutrarea în catedrală a episcopului, 
însoțit de mandatarul metropolitului P. 
C. Sa protosincelul Dr. Eusebiu R. Roșea. 
Erau îmbrăcați pentru a pontifica archi- 
mandritul A. Harasea, vicarul V.. Mangra, 
protopopii Gurban, G. Popovici, Beleș, 
Dr. Traian Puticiil, Dr. Trăilescu și P. 
Givulescu, protodiaconul Dr. I. I. Suciu și 
diaconii Mihulin și Dr. Botiș.

Episcopul fu îmbrăcat în mantie, i-se 
dă cârja în mână și întră în biserică în 
sunetul cântării irmosului învierii, esecutat 
de corul seminarial. Episcopul merge în 
fața altarului și se închină, ocupă apoi 
scaunul episcopesc încunjurat de clerul 
care asista ca celebrant. Lângă amvon se 
posteză mandatarul metropolitului, față ’n 
față cu episcopul.

Mandatarul citesce actele privitdre 
la introducere, după care rosti cu glas 
limpede o vorbire frumdsă, în care relevă 
marea răspundere înaintea omenilor și a 
lui Dumnezeu, care incumbă noului epis
cop. Spune, că P. S. Sa I. I. Papp a avut 
ocasiune destulă a cundsce de aprope fa- 
sele prin cari a trecut biserica și activi
tatea antecesorilor sei, ceea-ce îi va servi 
ca busolă sigură în desvoltarea activității 
apostolice. Credința, speranța și dragostea 
sunt virtuțile, cari trebue se înfrumsețeze 
partea divină din ființa omului; urmând 
acestor virtuți și conducendu-ne de ele, 
vom înfrunta ori ce neajuns și ne asigu
răm mărirea și fericirea eternă. Ureză nou
lui episcop vieță lungă, bogată în fapte 
și succese strălucite spre binele credincio
șilor și spre mândria și lauda bisericei.

Sfîrșind mandatarul discursul seu, 
publicul aclamdză viu pe P. S. Sa epis
copul loan.

Răspunsul episcopului.
P. S. Sa episcopul, cu toiagul archie- 

resc în mână, răspunde printr’o cuvântare 
magistrală. începe prin a spune, cape basa 
alegerii și întărirei învrednicindu-se a primi 
și darul archieriei, er acuin i-se dă juris- 
dicțiunea canonică peste diecesa Aradului, 
se apropie cu credința în Dumnedeu că- 
tră acest scaun de cea mai înaltă distinc- 
țiune pentru un servitor al altarului. După 
o frumdsă iinplorație cătră Tatăl ceresc, 
spune, că nu p<5te să piărdă din vedere, 
că precum din sinul poporului s’a ridicat, 
pentru popor e pus în acest scaun, de 
aceea nu va uita nici-odată, că toiagul ce 
i-s’a dat, ca simbol al păstorirei, nu i-s’a 
dat ca se bată cu el, ci se apere, turma;
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Mortea mea.
(9) (Urmare).

Manile mele continuau în mod me
chanic a pipăi păreții cosciugului. De-o
dată ine înțepaifl în degetul cel mare de 
la mâna stângă și durerea ușoră me scose 
din lâncedălă. Ce era? De ce m’am în
țepat? Incepuhi a căuta și găsiiu un pi
ron, pe care cioclii îl bătură fără să fi 
intrat în marginea scândurei. Pironul stă
tea liber, era lung de tot și ascuțit. Capul 
îi stătea bătut în acoperiș, simțiam însă, 
că nu e tocmai bine înțepenit, Din acest 
moment nu aveam decât un singur gând: 
voiam, trebuiam să mă fac stăpân pe 
acest piron. Incepuiu se-1 smâncesc, însă 
nu se lăsa. Era o muncă grea și obositdre. 
Adesea a trebuit se-mi schimb manile, 
căci în curâud se oboseau, mai ales stânga, 
care avea o situație mai dificială. Pe când 
lucram astfel cu tot zelul, de care mai 
eram capabil, în capul meu se zămisli un 
întreg plan : De la pironul acesta o să-mi 
vie scăparea și trebuia se mă fac stăpân 

pe ei. Der dre voiu mai ave încă timp ? 
Nu voitî sucomba dre înainte de a-mi 
vede planul realisat? Mă chinuia fomea 
și adesea trebuia să mă opresc, căci me 
apuca amețelă, manile amorțiau și spi
ritul meu aiura. Fomea îmi deveni insu
portabilă. Supsesem cele câteva picături, 
cari curseseră din rana degetului celui 
mare și acum mă mușcam de braț și ex
citat de durere și înviorat de lichidul cald 
și acrișor, ce-mi humecta gura avidă, îmi 
beam propriul meu sânge. Pe urmă in
cepuiu erăși a lucra cu amândouă mânile 
și isbutiiu în sfîrșit a-1 smulge.

Din acest moment credeam in reu
șită. Planul meu era simplu de tot: cu 
vîrful pironului să trag o linie dreptă în 
acoperiș, pană se va produce o brazdă 
adencă. Mânile îmi amorțiseră, cu tote 
acestea însă lucram înainte, pănă ce am 
credut că lemnul este destul de adânc 
brăzdat. Apoi mă întorseiă pe burtă și 
ridicându-mă în genunchi și cote mă prop- 
tiam cu spatele de acoperiș și căutam 
astfel să-l sparg: acoperișul pîrăi, der nu 
se sparse, brazda nu era încă destul de 
adencă. Erăși trebui deci să me pun în 

i situația de mai nainte — ceea-ce m’a 

costat nespusă ostenplă — și se încep 
munca din nou.

In sfîrșit mai făcuiu o încercare, care 
de astă-dată fu încoronată de isbendă: 
Acoperișul se despică în două de sus 
pănă jos!

Se înțelege, că de aci și pănă la 
scăparea mea, mai era încă un lung 
drum, totuși inima mi-se umplu de spe
ranță. Am încetat dă a mă mai svîrcoli 
și stăteam nemișcat, de frică se nu se 
prăbușescă pământul pe mine. Aveam de 
gând să mă servesc de acoperișul cosciu
gului, ca de un fel de scut și să-mi sap 
o gropă prin care să ies din pământ. Der 
planului acestuia se împotriviau dificul
tăți enorme, nisce bulgări grei, cari se 
desfăceau necontenit împedecau scândurile 
și nu mă puteam folosi de ele — tdte erau 
de geaba — nici-odată n’o se isbutesc a 
ieși din pământ. Deja începu să se uruescă 
pământul asupra mea, apăsându-mi spi
narea și acoperindu-mi capul. Incepuifl a 
despera și me culcaiu din non. Cum îmi 
îutinseiu piciorele, ca se găsesc un punct 
de razim, mi-se năzări că par’că păretele de 

! la piciorele cosciugului ar ceda presiunei. 
| Mă opintiiu din nou, bateam ca un nebun 

cu călcâiele, sperând, că dincolo pote se 
află vr’un mormânt săpat acuma și care 
și-o fi așteptând locuitorul.

încă o împinsătură puternică și în 
adevăr piciorul dădu de gol : presupunerea 
mea era justă — alăturea de mormântul 
meu era o gropă deschisă. N’aveam decât 
se străbat un strat subțire de păment 
pentru a pute întră în acăstă grdpă.

Mare Dumnedeule, eram salvat!
Când m’am văijut în gropă, rămă- 

seiă un moment culcat pe spate, cu fața 
spre ceriu și cu ochii holbați. Era nopte. 
Ceriul era vînăt și nenumărate stele stră
luceau pe el. Din când în când adia o 
b6re ușdră primăvăratică, care îmi aducea 
fața și-mi aducea miresme de primăvară.

Mare Dumnedeule! Eram scăpat! 
Răsuflăm erăși, simțiam căldura vieții în 
mine, plângeam, gângăviam, îmi împreu
nam mânile și le ridicam în sus în spa
țiul liber! O, cât de frumdsă era vieța!

(Va urma.) 
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mantia care-i împodobesc umerii, va ro
mâne pururea simbolul obligmentului de 
a aduna și a cuprinde în brațe părintescl 
pe toți credincioșii și a ocroti tdte institu- 
țiunile religiose-morale și culturale ale bi
sericei, întocmai precum găina ocrotesce 
și încăldesce puii sub aripile ei de mamă.

„Etă deră programa, care sciu că o 
așteptați de la mine", continuă archiereul. 
„Consciu de datorințele și de drepturile 
mele, sunt consciu și de raportul duhov
nicesc, care în mod natural s’a încheiat 
între mine și diecesă la actul alegerei 
mele de episcop, precum consciu sunt și 
de legătura sfântă, care s’a întărit și si
gilat între mine și clerul și poporul din 
eparchia Aradului, prin actul introducerii 
în acest scaun"... După Invocarea darului 
și ajutorului ceresc, continuă astfel:

„Și când ca archiereu pronunț aceste 
cuvinte ca și o dorință fierbinte a sufletu
lui vostru și astfel acum când din înălți
mea acestei posiții arunc privirea mea 
asupra vfistră, sub impresiunea legăturei 
sfinte dintre noi și în consciința datorin- 
ței la care sunt chemat, ochii inimei și ai 
sufletului meu nu pot rămânfi în cadrul 
îngust al păreților acestei sfinte biserici, 
ci ei percurg teritoriul întregei diecese, 
de la răsărit până la apus și de la miadă- 
di la miadă-ndpte, și făcând acfistă revistă, 
cum face păstorul consciu revista staulu
lui turmei sale, am înaintea ochilor ta
bloul adevărat al stărei diecesei mele.

In acest tablou ca și într’o oglindă 
văd cu ochii liberi atât partea netedă 
cât și cea gronțurdsă a stărilor din diecesă; 
văd și fața și dosul lucrurilor, văd cât 
este de mult secerișul, văd numărul sece- 
rătorilor, precum și zelul și interesarea lor 
de muncă în economia Domnului, cu un 
cuvânt văd atât lipsele și trebuințele din 
afară, cât și neajunsurile din centru.

îmi văd frumfisa și sublima misiune 
de a stărui și a lucra de o parte pentru 
desvoltarea și întărirea simțului religios și 
pentru ridicarea culturei intelectuale și a 
vieții morale, dfir văd de o altă parte și dato- 
rința de a îmbina darul cu rugăciunea, mila 
cu adevărul, pacea cu dragostea, ca astfel 
să împac ceriul cu pământul, pe om cu 
Dumnedeu.

Și când le iau aceste de problema 
conducerii și activității mele, am în vedere 
nu numai interesele bisericei, ci am în vedere 
și interesele bine-pricepute ale iubitei nfistre 
patrii comune, pentru-că sunt convins, că 
religiositatea, moralitatea și cultura inte
lectuală tocmai așa sunt basa de esistență 
a credincioșilor ca și a cetățenilor, a patriei 
ca și a bisericii.

Cultivarea credinței neclătite și a ali
pirii omagiale față de înaltul tron al Maies
tății Sale, prea grațiosului nostru împărat și 
rege apostolic, respectul și supunerea față 
de înaltul guvern și față de legile țării mi-o 
impune nu numai posiția mea, ci ni-o im
pune însăși biserica nfistră, conform enuncia- 
țiunei sfânt, evang. Mateiu la cap 22 v. 21. 
„Dați cele ce sunt ale împăratului împă
ratului și cele ce sunt ale lui Dumnedeu 
lui Dumnedeu*, nu altcum ni-se impune și 
prin cuvintele marelui apostol Pavel în 
cartea cătră Romani cap. 13 v. 6. „lot 
sufletul se se supună stăpânirilor ce
lor mai înalte, pentru-că nu este stăpâ
nire fără numai de la Dumnedeu... Dați 
tuturor cetea ce sunt cu datorie, celui cu 
dajde dajde și celui cu cinste cinste*. Der 
împlinirea acestor datorințe au fost și o 
virtute a străbunilor noștri și ea ni se im
pune și nouă, întocmai precum ni-se im
pune și întreținerea bunelor relații cu con- 
națioualii și confesionali noștrii, precum și 
cu credincioșii altor confesiuni cu cari 
Dumnețjen ne-a aședat pe acest pământ al 
iubitei nostre patrie comune și cu cari îm
preună conlucrăm și chemați suntem a 
conlucra, pentru susținerea ordinei morale 
și pentru întărirea dragostei întru legătura 
păcii în biserică și în societate.

Deci intențiunile și datorințele mele 
nu sunt și nu pot fi altele, decât promo
varea intereselor bine pricepute ale bise
ricei și ale patriei nfistre în spiritul evan- 
geliei, al păcii, al dragostei creștine și de 
acest duh al Bisericei lui Cristos, al bine
lui comun doresc și voiu lucra să se in
spire și tinerimea din școle, același duh să 
se propage și în biserică, ca astfel să-și 
potă afla loc și în vieța socială.

Intru realisarea tuturor acestor do
rințe însă prevăd eu și greutățile ce pot 
obveni, der bun este Domnul. Lupta cu 
greutățile a fost sortea bisericei nostre 
de la începutul întemeierii ei prin Isus 
Christos, dfir greutățile nu au să me îm
piedece în modul meu de cugetare și ac
țiune spre realisarea programei mele de 
mai sus, pentru-că credința în Dumnedeu 
și dragostea cătră învățăturile lui sfinte 

au îmbărbătat pe protopărinții noștri la 
lupta de resistență și de apărare, i-a în
tărit în speranța învingerii, contra tuturor 
momelilor, încercărilor și ispitelor vieții.și 
cu aceste două talismane, ca și cu arme 
puternice luptând, ei au și eșit învingători, 
ne-au mântuit și ne-au predat biserica moș
tenire neîntinată, nespurcată și fără pri
hană, întocmai precum au primit’o de la 
apostolii Domnului. Deci inspirându-ne și 
noi de puterea acestor două virtuți creș
tinesc!, cu înlesnire vom lupta și noi con
tra ispitelor și greutăților vieții, pentru-că 
unde lucrfiză dragostea, isvoresce pacea, 
er unde aceste două daruri află locaș cu
rat în inimile credincioșilor, greutățile dis
par, cum dispare rouă dimineța dinaintea 
razelor sorelui.

Dfir realisarea tuturor eu o fac și 
trebue să o fac pendentă de la lucrarea 
sistematică și armonică a întregului orga
nism, din care e compusă biserica nostră 
și de la sprijinul călduros al tuturor fac
torilor chemați a promova interesele bir 
sericei, pentru-că nici după natura fisică 
a firei omenesc!, nici după forma de gu
vernare a bisericei Dfistre, fără ajutorul 
acestui organism nici eu, nici altă personă, 
fie aceea ori și care, nu se pfite angaja 
cu speranță de resultat la luptă cu greu
tățile provenite din diferite părți.

„Preacuviose d-le mandatar 1 Mulțu- 
mindu-ț! de bunăvoință și ostenela ce ai 
manifestat și la acfistă ocasiune întru in
teresul comun al diecesei nfistre, Te rog 
se duci înalt Preasfințitului nostru archie- 
piscop și metropolit mulțumită mea pur- 
ceșă din inimă și espresiunea stimei și 
reverinței mele cu adausul: că precum 
îmi susțin dreptul a apăra interesele epar- 
ehiei mele, îmi recunosc și datorința de 
a-1 sprijini în tote acțiunile, cari tind la 
promovarea intereselor generale ale bise
ricei.

Sprijinit însă cu căldura dragostei 
din partea celor chemați, sperez a lupta 
cu o înlesnire și cu resultatul visibil pe 
tăte liniile, și spre acest scop și în acestă 
direcțiune cer angajamentul tuturor cre
dincioșilor, sprijinul și ajutorul tuturor or
ganelor, cărora li-s’a dat vre-un rol în 
vieța nfistră socială și în corporațiunile 
nfistre bisericescl.

După tfite acestea închinându-mă 
Ție cu umilință, Domne al puterilor, și 
rugând cu sfântul evangelist: „Se păzesci 
întru numele Tău pe cari i-ai dat mie*, 
Te rog cu David: „inimă curată zidesce 
întru mine Dumnedeule și cu duh stăpâ- 
nitor mă întăresce*. Tu Dumnezeul milei 
și al îndurărilor, care cu înțelepciunea Ta 
negrăită conduci destinele individilor și 
ale poporelor și cu bunătatea ta cea ne
mărginită faci cu noi după blândețele 
Tale, fă și cu mine semn spre bine și 
precum prin unul născut fiiul Tău ai tri
mis pe pământ pace și între fimenl bună 
învoire, întăresce-me și pe mine întru 
frica Ta, ca cu ajutorul tău cel sfânt 
de-odată cu suirea mea pe acest scaun 
să se întrupeze și se se întărescă și în 
acestă diecesă dragostea creștină și buna- 
înțelegere între toți fiii bisericei și cetă
țenii patriei, ca și prin acfista să se prea- 
mărescă preasfințit numele, al Tatălui și 
al Fiului și al Sfântului Duch, Amin".

*
După-ce termină P. S. Sa episcopul 

vorbirea sa program, publicul aclamându-1 
din nou cu însuflețire, se face îmbrăcarea 
P. S. Sale și se începe celebrarea sf. li
turghii. La ora 1 d. a. se încheie servi
ciul divin, episcopul se reîntdrce la resi- 
dență, unde urmeză recepțiunile. Prima 
deputațiune este aceea a mănăstirei Ho- 
doș-Bodrogului în frunte cu archimandri- 
tul Hamsea, apoi a consistoriului din 
Oradea condusă de vicariul V. Mangra, 
deputațiunile clerului și ale autorităților 
locale.

După firele 2 urmă banchetul de la 
residență (60 persone) între cari membrii 
consistoriului și șefii autorităților, și ban
chetul de la „Mileniu", unde au fost în
trunite peste 100 persone, ospeți ai P. S. 
Sale. La masa din residență s’au rostit 
toaste pentru Maj. Sa, pentru guvern, 
pentru metropolitul, pentru episcopul I. 
I. Papp, pentru autorități, armată, confe
siuni și un toast în limba maghiară ținut 
de protopopul Gurban pentru înfrățirea 
româno-raaghiară, care — dise oratorul — 
va urma când va fi abandonată politica 
de maghiarisare.

Toaste numărfise s’au ținut și la 
masa de la „Mileniu".

Banchetele s’au încheiat la firele 
5 d. a. v.

Discuție agitată in „Reichsrath". 
In ședința de la 15 Maiu a „Reichsrathu- 
lui“ s’a discutat pe tema tulburărilor de 
la politechnicul din Viena, unde panger- 
manii aliați cu jidovii s’au năpustit asu
pra studenților de la societățile catolice, 
căutând a-i isgoni din edificiul universi
tății, sub pretext, că ei n’ar ave dreptul 
se porte sabie (Schlăger) și bandă, deore- 
ce ei nu dueleză. S’au audit espectora- 
țiunl violente din partea deputatului Ber
ger. Din partidul social-creștinilor a luat 
cuvântul Dr. Weisskirchner și Dr. Eben- 
hoch. Ministrul instrucțiunei Harței a vor
bit conciliant, căutând a aplana diferen- 

l țele. Interesant este următorul pasagiu 
rostit de Weisskirchner:

„S’a dis, că șcdlele nfistre superiore 
sunt în decadență. La acesta însă nu 
portă vina nici studenții catolici, nici cei 
pangermani, ci mulțimea de jidovi în cor
pul profesoral. Decă luăm în considerare, 
că la facultatea de drept de la universita
tea din Praga și cea din Viena 50% din 
corpul profesoral sunt jidovi, atunci tre- 
bue se (jicem, că a sosit timpul ca minis
trul de culte să se emancipeze de propu
nerile elicei de la universitate și se nu- 
mescă profesori, cari să educe funcționari 
austriac!, profesori cari să lucreze în prin
cipii creștinesc!, er nu se facă sciință fal
sificată în interesul diarului „Neue Freie 
Fresse" (aplause). Noi apreciăm adevă
rata sciință și vom reclama libertatea ei, 
der vom reclama și libertatea principiilor 
nfistre creștinesc!".

Procesul pentru „agitație"
al preotului i. Stupinianu.

Pledoaria apărătorului Dr. Iustin Pop.

— Urmare. —

Gum-că principiile de libertate și 
egalitate vor trebui să aibă . isbândă de- 
sevîrșită, aefista ni-o șoptesce spiritul tim
pului modern și acea convicțiune sigură, 
că decă ele nu ar fi satisfăcute, atunci 
progresul omenimei s’ar opri în loc, ceea 
ce ar fi în contradicție cu desvoltarea 
organică a evenimentelor în univers.

Sciu eu forte bine, că în țâra ndstră> 
deși esistă lege positivă pentru asigurarea 
și ocrotirea drepturilor naționalităților, to
tuși nu numai că pretensiunilor naționali
tăților li-se pun fel de fel de obstacole 
artificiale, der că un adevărat resboiîî de 
rassă este în curgere. Inse bărbații de stat 
maghiari și mai ales politicians de tfipa 
acelora, cari au devisa: „Trebue să sfăr- 
măm naționalitățile", să-și aducă aminte 
de cuvintele avertisătore ale contelui Ste
fan Szechenyi, supranumit „cel mai mare 
Maghiar", cuvinte pline de înțelepciune 
politică: „Nu este de ajuns în aceste tim
puri de a scrie legi, ci trebue să stîrnim 
și simpatie pentru ele. Și decă cineva nu 
se supune unei legi, care înaintea lui este 
odifisă și de care firea lui se îngrețoșeză, 
pe acela pdte să-1 isbescă ce e drept ri- 
gdrea literei, scopul însă nu și-l ajunge 
(legea), căci produce martiri, er aceștia 
dau nascere fanatismului."

Și apoi ce primejdie ar involva pen
tru stat recunfiscerea principiului de na
ționalitate și împlinirea aspirațiilor inhe
re nte lui?

Dor simbdlele epocei nfistre, egali
tatea și libertatea, n’au adus decât fericire 
omenimei și popdrelor fie-cărui stat, și prin 
urmare de la manifestarea mai desvoltată 
a acestor principii, de la realisarea aspi
rațiilor de naționalitate, nu putem să aș
teptăm, decât înălțarea și potențarea fe- 
ricirei și bunăstării publice.

Onor. Tribunal regesc!
Biblia istorisesce, că omenii în în

gâmfarea lor, au început să zidescă turnul 
Vavilonului, cu gândul ca să-l ridice pănă 
la ceriu, er Dumnedeu drept pedepsă li-a 
încurcat limbile și neînțelegându-se unii 
pe alții, munca criminală s’a întrerupt și 
s’a prăbușit. Eu însă, On. Tribunal regesc, 
sunt de părere, că provedința divină în 
nemărginita sa înțelepciune n’a avut sco
puri vindicative, ci cu totul alte scopuri, 
când a diferențiat omenimea prin limbi.

Convingerea acesta am scos’o tot 
din biblie, și anume din partea, care se 
numesce testamentul nou: Căci unul năs
cut fiu al Domnului și Dumnedeul nostru, 
Isus Christos, n’a credut a fi necesar să 
rescumpere omenimea și de păcatul di
versității limbilor, ci numai de păcatul 
strămoșesc. Și după Christos, pănă în fiiua 
de astădi, suntem diferite popore și dife
rite limbi, der fericirea vecitiică din cea
laltă lume ne este deopotrivă făgăduită 
și deopotrivă ne așteptă, dfică dealtmin- 

trea vom fi buni și vom ține poruncile 
lui Dumnedeu.

Aci îmi vine în minte o cugetare a 
baronului Eotvds, unde dice, că precum 
apa mării are trebuință de agitație, căci 
altmintrea ar putredi, er vietățile, ce 
trăiesc în ea ar peri, tot așa are necesi
tate de mișcare și vieța omenimei, în in
teresul înviorării și a progresului.

Așa este, On. Tribunal regesc, căci 
o armonie mare și desăvârșită ar moleși 
și descompune omenimea, și astfel n’ar 
pută săvârși munca sa de perfecționare.

In vieța omenirei diversitatea de 
limbi este forța motrice și singuraticele 
popfire astfel mai curând pot săvârși 
munca, ce li-a ajuns ca parte, căci inima 
și forța omenescă tot nu pot să cuprindă 
totul.

Statul nu este primejduit întru nimica 
prin pretensiunile naționalităților, nici din 
motivul, că aspirațiile de naționalitate, 
decă se remedieză, n’au tendință centri
fugală; sentimentul de coherență națio
nală și tendința de a se valora a acestui 
sentiment, nu atinge de loc vifița de stat. 
Din contră, dfică statul în loc să fie ne- 
gațiunea drepturilor de naționalitate, ar fi 
dătătorul, sprijinitorul, promovătorul și 
ocrotitorul lor, atunci adevăratul patrio
tism și sentimentul de naționalitate se 
acoper în cea mai perfectă armonie. 
Esemplu: Elveția!

Egoismul omenesc începe de la ego, 
deorece ori-ce om se iubesce pe sine în
suși și iubirea de patrie este sentimentul 
înăscut al ori-cărui individ, acesta nu este 
numai sentiment platonic, ci este motorul 
și mijlocul de atracție cătră patrie. Când 
individul și-a întemeiat vatra și familia 
sa, atunci se lătițuesce și mai mult cătră 
stat. Er când în vieța de stat o naționa
litate întrfigă își află drepturile sale date 
și ocrotite, atunci nu esistă mijloc, cu 
care se-o momesc!, ca să se rupă de acel 
stat, pentru-că consciența de comunitate 
este un factor consolidator. împrejurarea, 
că sentimentele unei naționalități înclină 
cu preferență cătră propria sa indivi
dualitate, nu este decât o înclinație fi- 
rescă, ceea-ce nu esclude înclinația cătră 
stat, deorece dorința ei este tocmai, ca 
să se vadă apărată prin stat. Dfică prin 
urmare, am anihila înclinarea unei națio
nalități cătră sine însasi — presupunând, 
că ar fi cu putință așa ceva, — atunci 
odată cu acesta am sdrobit și motorul, 
prin care se alipia de sPat, și astfel tot nu 
se pote ajunge ținta de a înființa un stat 
unitar maghiar.

(Va urma.)

Chestiuni agrare.
II. R e m e d i i.

(Urmarea a 9-a.)

Astfel Fol calculeză spesele de regie, 
perderea de timp și spese la arat, grăpat, 
tăvălugit și semănat — la o lungime de 
50 metri și lățime de 50 m. la 21.81 mărci, 
la o lungime de 50 metri și lățimea de 
30 m. la 27.47 mărci și la 30 m. lungime 
și 30 m. lățime la 45,91 mărci. După Block 
depărtarea locurilor de la curte, dinstanța 
de 376,6 metri se consideră drepV nor
mală, — cât ține vatra satului, fir o du
blare a ei măresce spesele de regie cu 
27% și la o depărtare de peste o milă 
7.5 klra. spesele de regie sunt așa de în
semnate, în cât ele singure absorb întreg 
beneficiul. La fânațe, unde pentru-ca să 
încarci un car de fen trebue să alergi la 
10—15—20 parțele, îl rescumperi fânul 
prin spesele inerente făcutului.

Pe lângă o mai bună aranjare și 
împărțire a terenului de cultură, mai vine 
în ajutor și o mai nimerită ocupare și de- 
clinațiune a lui pe calități și producțiune. 
Terenurile acele inundabile ori superfi
ciale, cu o palmă de țărînă și 'de desubt 
prund ori pietriș curat, cari nu dau nici 
6 hectolitri la jugăr, și adesea pier semă
năturile erna de ger și vara sunt com
promise de secetă, supuse irrigațiunei ori 
transformate în lived! artificiale, irrigate 
se pot cosi de 4-6 ori pe an, și produc- 
țiunea lor să nu mai depindă nici de se
cetă, nici de ger, căci se pune îndată 
sub apă.

De multe-ori în regiunile muntose și 
delurfise fenațele și țarinele din lunci și 
văi, pot fi ușor supuse irrigațiunei cu 
forte puține spese, terenul având inclina- 
țiune suficientă de la natură, în cât numai 
apa trebuesce oprită din cursul ei umflată 
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și revărsată, și apoi făcute rigole și șan
țuri de scurgere ușdră. Așa d. es. întregă 
țera Oltului prin comasare generală ar 
pute fi făcută mare parte accesibilă irri- 
gațiunei — fenațe și culturi cu prea pu
ține spese, terenul având destulă cădere 
de la natură și apa aduce gundie cu pri
sosință de la munte, ca acel colț de țeră 
să-l transforme în câți-va ani în o a doua 
Lombardie. Vom cita câteva date: Glă- 
jăria de la Porumbacul-de-sus se află la 
746 m. înălțime, er valea Porumbacului 
la revărsarea ei în Olt este Ia 396 metri 
înălțime, deci acea gârlă și terenul dimpre
jur are o cădere naturală de 350 metri pe 
11,25 klm.distanță sdu 33 metri pro mile; 
Valea Arpașului la Glăjărie se află la 
cotă 620 metri și la revărsare în Olt la 
393 m. deci o cădere naturală a terenului 
de 227 metri ,’pe 13 km. distanță; rîul 
Sebeșului se pote utilisa deja de la 650 
m. înălțime și în Olt se revarsă la 439 
metri, — deci o cădere naturală de 211 
metri pe 19 klm. distanță. Așa și cele
lalte păraie și gârle și rîuri, cari sunt la o 
sută, și traverseză șesul ducând nămolul 
și gunoiul din pădurile seculare și din munți 
spre Olt.

Etă bogății imense, cari stau la 
disposiția neștirbită a poporului nostru și 
el hesitdză să se folosescă de ele — și 
mai bine apucă drumul Americei! Der nu 
este numai atât.

Cu sporul mare de nutreț de calitate 
superidră, 4—5—6 cose pe an, cari se nu 
depindă nici de ani ploioși, nici de cei 
secetoși, s’ar ameliora și spori considera
bil crescerea vitelor de valdre. Pdte ar fi 
necesară și nimerită o selecțiune și mai 
bună studiere și a munților ca sâ nu se 
trimită numai vitele mari trăgetdre în 
munte, ci cu deosebire vitele cele tinere, 
în desvoltare, de cătră sindicatele și socie
tățile de crescerea vitelor; să închirieze să 
aibă pășuni speciale pentru mânzi, altele 
deosebite pentru viței și alți munți pen
tru miei, ca tot ce este menit se servescă 
la reproducțiune, se petrecă o vară două 
în munte, pentru a-i desvolta cât mai 
bine plămânii și musculatura, condițiune 
indispensabilă și de mare preț pentru 
crescerea de vite de muncă.

Aceste în Țâra Oltului, la fel sute și 
mii de cașuri în alte părți și pe tdte văile 
și gârlele locuite de Români în massă com
pactă.

— 6 Maiu v.

Asentările din nou amânate. 
„Egyetertes" e informat, că asentările, 
cari erau hotărîte pe dilele prime ale lu- 
nei Iunie, au fost din nou amânate. Or
dinul de amânare se va trimite (jilele 
acestea autorităților în drept.

0 ședință plenară consistorială 
s’a ținut eri în Sibiiu. Asesorii nou aleși 
au depus jurământul, a fost ales cassar 
al oonsistoriului asesorul Panteleon Lu- 
■cuța și s’au făcut disposițiuni pentru ese- 
icutarea concluselor luate în sesiunea din 
iest-,an a sinodului archidiecesan.

P. S. Sa episcopul. Dr. Demețriu 
'Radu a fost alaltă-eri la Budapesta, fă
când visite membrilor guvernului, - în 
urma numirii sale de episcop la Oradea- 
raare.

Socialiștii din Budapesta au ținut 
Duminecă o adunare contra stării de ex 
lex. Oratorii au accentuat, că nici un par
tid politic nu se ocupă cu interesele po
porului, ci partidele risipesc timpul cel 
scump cu discuțiunl seci. Adunarea a de
cis trimiterea unei petition! la cameră ce
rând reforma parlamentară și introducerea 
sufragiului universal.

Isvore pentru istoria Brașovului. 
Dilele acestea a apărut tomul IV din car
tea întitulată: „Quellen zur Geschichte der 
Stadt Brassd^, 41 cdle tipar. Cele trei to
muri anteridre cuprindeau socotelile co
munale pană La anul 1550, actualul tom 
începe publicarea cronicelor și memorabi- 

lielor Brașovului și ale țării Bârsei. In 
acest tom se cuprind 26 de numeri, înce
pând cu Breve Chronicon Daciae (atri
buită lui Honterus). In fruntea acestei pu- 
blicațiuni, ce se face pe cheltuiala co
munei, stă directorul de la gimnasiu lulius 
Gross și profesorul Fr. W. Seraphin, avend 
colaboratori pe K. Nussbăcher, predicator 
în cetate, Friedr. Stenner, archivarul ora
șului și Dr. Netoliczka, prof, la gimnasiu.

Arestarea unui preot croat- Preo
tul croat Casimir Tomljenovici a fost ares
tat în Slaukamear (Sirmin) pentru agita
țiuni contra Maghiarilor.

Mortea unui deputat. Deputatul 
Ladislau Nyegre, alesul cercului Dobra'cu 
program liberal guvernamental, a răposat 
alaltă-eri în Budapesta.

Diua de 20 August și armata- 
Conform un nou ordin, diua de 20 August 
(Sf. Ștefan) va fi serbătore obligătore și 
pentru regimentele recrutate pe teritorul 
coronei ungare, chiar și când vre-unul 
din aceste regimente ar staționa- afară de 
granițele țârii.

Cununie. D-l Nicodim Russu, învă
țător în Vașlab, îșl va serba la 24 Maiu 
cununia religiosă cu d-șdra Victoria Trifu 
din Făget.

Demonstrații pentru unirea Cretei 
CU Grecia. O telegramă din Caneea (in
sula Creta) anunță, că s’au făcut acolo 
demonstrațiunî imposante pentru anexarea 
Cretei la Grecia. Adunarea cretană a vo
tat o moțiune prin care invdcă anexarea. 
Un deputat musulman, care a protestat 
contra moțiunei, a fost bătut cu bastdnele 
și espulsat din sală.

Arestarea a doi spioni. O depeșă 
din Nancy spune, că au fost arestați 
acolo, în urma unei anchete, sub ofițerul 
Batiguer și nevasta lui, acusați de spio- 
nagiu pe contul Germaniei. Se dice, că 
vindeau Germaniei documente a căror im
portanță nu e încă hotărîtă.

Brățara împeratului Wilhelm. In 
timpul șederei împăratului Germaniei la 
Roma, mai multe persdne au observat 
brățara de aur pe care el o pdrtă într’una 
la mână; dăr puțini sein istoria acestei 
brățări. La 27 Februarie 1881 Wilhelm s’a 
căsătorit cu principesa Augusta Victoria 
de Schleswig-Holstein. După ceremonia 
nupțială, miresa a primit de la împărat 
sabia de colonel al reg. 86 In momentul 
când ea îngenunchia, conform etichetei 
curții, brățara îi cădu jos pe covor. Su
veranul o luă și o puse la mâna drăptă. 
A doua (ți Augusta primi de la soțul ei 
o brățară și următorul bilet: „Acesta e 
în schimbul aceleia ce ți-a cădut eri de 
la mână, și care de aci înainte, atât în 
vieță, cât și după morte, va sta la brațul 
meu, ca dovadă de dragostea mea eternă 
și de inalterabila mea credință pentru vii- 
tdrea mamă a copiilor mei".

Cel mai bătrân diarist danez. La 
Copenhaga a fost sărbătorit de cătră co
legii săi, cu ocasia a 80-ei aniversări a 
nascerei, Dr. Manicus, redactor la diarul 
„Berlingoke Tidendeu, cel mai bătrân <jia- 
rist danez. Acum opt ani Manicus se re
trăsese la pensie, der după câte-va <jile 
s’a reîntors, rugând să i-se dea de lucru, 
căci nu putea să se obitinuescă cu vieța 
de trândăvie. El e încă viguros ca un tî- 
năr și articolele lui sunt forte citite.

Treceri religionare în Austria. 
Acțiunea proselitică din Austria cu devisa 
„Los von Rom" a dat pănă acum resul- 
tațul, că 40,OCX) romano-catolicî au trecut 
la protestantism.

Decapitarea unui tată și a unui 
fiu. Se telegrafiăză din Miinchen (Bavaria), 
că la Straubing, călăul a decapitat pe 
șelarul Bradel, în vîrstă de de 61 ani, și 
pe fiul seu Max, în vîrstă de 23 de ani. 
Amândoi aceștia asasinaseră în prăvălia 
lor pe un călător de comerciu, anume 
David Baerman, pentru a-1 jefui.

Tir militar. Mâne, Mercuri, în 20 
Maifi reserviștii regimentului de infanterie 

Nr. 2 vor ave esercițiu de tir în Poicma 
de la orele 5 diminăța și pănă pe la drele 
2 p. m. Poliția comunică acesta cu ob
servarea, că în acest timp este sever oprit 
de a călca pe teritorul „Poianei.

Un sfat bun. Cine vrea se-șî facă 
în grădină un covor frumos de ierbă, ace
luia se recomandă a-și procura de la Ma
gazinul de semințe c. r. Edmund Mauth- 
ner în Budapesta, amestecul de semințe 
de ierbă compus din ierbă de la „Prome
nada” seu „insula Margaretha". De 29 ani 
lifereză Mauthner aceste semințe de ierbă 
pentru parcurile splendide din Budapesta 
și din insula Margaretha.

Serată teatrală română în Brașov.
La 17/30 Maiu în sala de concerte 

din loc se va da o serată teatrală aran- 
giată de diletanți români în scop de bine 
facere. Programul e următorul:

1) Jean-Marie, dramă într’un act de 
Andre Theuriet, tradusă de N. Țincu.

Personale: Jean-Marie. . . Z. Bârsan 
Theresa ....
Joel.................. ***.

2) Greva Fierarilor, monolog drama
tic, de Fr. Coppee, tradus de L. Dauș.

Personele: Jean, bătrânul fierar Z. Bârsan 
Judecători. . . .

3) Resbunarea Amorului, comedie 
într’un act de Paul Ferieu, tradusă de

Persdne le: Diogene filosoful . Z. Bârsan 
Iris, trimisa deițelor ***

4) Declamații din poeți români.
Biletele se vor vinde începând de 

Miercuri 20 Maiu st. n. la librăria d-lui 
Ciurcu.

C onvo car e.
Despărțământul „ Alba Iulia" al reuniu 

nei înv. români gr. cat. din Archidiecesa de 
Alba Iul ia și Făgăraș îșî vaține în sensul §-l ui 
21 al statutelor adunarea generală de primă
vară Dumineca în 31 Maifi st. n. a. c. în șcdla 
română din Intregalde, la care se învită 
prin acesta toți membrii fundatori, ordinari 
și ajutători, sprijinitorii învățământului nos
tru național, precum și toți doritorii de a 
face escursiuni în munții apuseni.

Pr o gr am:'
1. Dimineța la 7 ore ascultarea ser

viciului divin. 2. Ascultarea esamenului 
copiilor de șcdlă. 3. Deschiderea aduuărei 
prin președinte. 4. Cetirea apelului nominal 
5. Cetirea procesului verbal din adunarea 
precedentă. 6. Raportul cassariului și bi- 
bliotecariului. 7. Esrniterea comisiunilor a) 
pentru censurarea raportelor de sub p. 6. 
și b) pentru încassarea taxelor de la mem
brii ordinari, eventual primirea de mem
brii fundatori și ajutători. 8. Cetirea di- 
sertațiunilor prin D-l loan Domșa și d-șdra 
Iiilia Coman. 9. Raportul comisiunilor es- 
mise în p. 7. 10. Discusiune asupra esa
menului și disertațiunilor. 11. Statorirea 
locului pentru ținerea adunărei de tomnă.
12. Alegerea celor doi membri pentru ve
rificarea procesului verbal. 13. Eventuale 
cestiuni și propuneri. 14. închiderea adu
nărei. •

NB. Plecarea la munte va fi Sâm
bătă în 30 1. c. n. la amedi din Benic și 
Ighiu. Doritorii de a merge călăresce să 
se adreseze d-lui Silv, Nestor înv. Intre
galde p. M. Igen.

Benic, în 7 Mâifi 1903.
1. Pampu, George Spătăceanu,

președ. notariul desp.

Literatură.
A apărut Nr. 3 din „Revista idea

listă", de la 1 Maifi 1903, cu următorul 
sumar: A. D. Xenopol: „Starea economică 
a țăranului român"; Riria: „Congresul la
tin" (poesie); Prințul Grigorie Callimachi: 
„Memorii"; Em. Grigorovița: „Suferințele 
tinărului Werther"; Tr. G. Djuvara: „Ed
gar Quinet, filoromân"; Eugenia Ianculescu 
de Reus: „Spre desrobire" (roman): D. 
Drăghicescu : „Conștiința socială la noi", 
G. I. Ionescu-Gion: „Domnia lui Cuza 
Vodă", de A. Xenopol; Dr. A. Tălășescu: 
„Idealuri și realități"; Poesii: „Speranței", 
de Ana Mano, „In Album", de D. Nanu, 

„Flori" de Lud. Dauș, „Luptă" de G. Tu- 
toveanu ; „Versuri" de Florian G. Becescu ; 
Maxim Gorki: „Celcaș" (novelă) trad, de 
Lia Măgură; M. G. Holban: „O nouă în
drumare a criticei francese; N. Vaschide: 
„Scrisore din Paris"; Benedetto de Luca: 
„Congresele internaționale de la Roma'; 
Ion C. Bacalbașa: „Actorii" /Cronică tea
trală); M. G. H.: „Viăța în țeră"; M. G. 
H : „Ce se petrece în streinătate"; Buletin 
bibliografic. — Redacția și administrația 
Bulevardul Elisabeta 6. București. Abo
namentul pentru Transilvania, un an 40 
cor. Revista apare la 1 a fiecărei luni.

— Din biblioteca poporului român a 
apărut nr. 7, conținând povestirea „De Ia 
indra din sus", de Ioan Pop Reteganul. 
Prețul 20 bani.

— „Publicațiuuile Academiei Ro
mâne". Au apărut acum publicațiuniie 
mai jos însemnate și se află de vâncjare 
la următdrele librării:

Socec et Comp., București, — Otto 
ELarassowitz, Leipzig. — Gerold et. Comp 
Viena (Stefansplatz). 1. Dr. 1. Eelix, Igiena 
școlară, istoria ei, starea ei actuală. Al 
doilea memoriu. — 80 bani. 2. Dr. At. 
Marienescu, Despre articul și declinațiune, 
20 bani.

—A apărut tomul I, din „Wove/e" de 
Vasilie Ranta Buticescu. Broșura are 286 
pagini și conține istoridre frumose scrise 
într’un lirabagiu plăcut. Prețul ei e 1 cor. 
60 bani plus 20 bani porto. Se pdte pro
cura de la tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Fiume, 18 Maiu. In satele dim
prejur avură loc eri Duminecă mari 
escese. Intre Meja și Plase a fost 
baricadată cu pietri o bucată a li
niei ferate. Trenul accelerat a fost 
bombardat și a trebuit să se reîn- 
torcă.

In Zenng și Partone au fost 
smulse emblemele unguresc! de pe 
oficiile poștale. Pretutindeni a tre
buit să intervină miliția.

Salonic, 18 Maiu. S’a descoperit 
acum în urmă un nou deposit de 
dinamită și o mină la consulatul 
frances deplin pregătită pentru a 
face esplosie.

Sofia, 18 Maifi. Se crede că va 
isbuti formarea unui cabinet de coa- 
lițiune. Politica Bulgariei, orl-care 
cabinet ar urma, remâne neschim
bată în ce privesce cestiunea bal
canică.

Diverse.
Cât s& dârmă copiii? Medicul ru

sesc, profesorul Manassein, prescrie urmă- 
tdrele regule: Somnul copiilor nu este 
iertat a se întrerupe nici intenționat, nici fără 
intențiune, nici nu este permis se-1 pre- 
lungescă în mod artificial. Copiii de la 
1—2 ani au trebuință sfi d6rmă la di 
16—18 ore, dintre cari 12 ore au sS cadă 
ndptea, adecă între 7 sera și 7 dimineța, 
celelalte peste di. Copiii de 2—3 ani să 
ddrmă la di 15—17 fire, de 3—4 câte 
14 — 16, de 4—6 câte 13—15, de 6—9 câte 
10—12, de 9—13 câte 8—10. In etatea de 
transiție, când copii se desvdltă în juni și 
feciore, timpul de dormire se mai prelun- 
gesce puțin; cătră sfîrșitul acestei periode 
dră se scurteză la 7—8 dre. Somnul 
principal firesce are să fie ndptea, cel mai 
scurt după amdfli. Se nu se uite niti-odată, 
că organismul se obicinuesce și la un timp, 
care este stricăcios. Decă omul ddrme 
mai îndelungat, de cum cere liniștea 
spiritului și a corpului, mai întâifi din 
lipsă de esercițiu neîndestulitor se pro
duce o scădere a puterilor corporale și 
spirituale, — a doua, organele se obici- 
nuesc cu o stare anormală de nutrire, prin 
ceea-ce se slăbesce activitatea în starea 
când omul nu dorine.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.

Redactor responsabil: Traian H.Pop.
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» R o m a n a «
este titlul broșurei, care a apărut în editu
ra tipografiei A. Mureșianu, cu descrierea și 
esplicarea dansului nostru de salon

„Romana", dans de colonă în 5 figuri. 
Descrisă și esplicată împreună cu musica 
ei, după compunerea ei originală. Ou-o in
troducere („în loc de prefață",) de Tunarul 
din Dumbrău, Popa. — Tipografia Aurel 
Muresianu, Brașov 1903.

A trecut deja o jumătate de secol, de 
când, în epoca redeșteptării nost,re națio
nale, s’a compus și înființat în Brașov „Ro
mana", unicul dans de colonă român. In 
ierna anului 1901, cu ocasiunea jubileului 
de 50 de ani de la fondarea Reuniunei fe
meilor române, s’a serbat la balul festiv ce 
s'a dat în Brașov cu ocasiunea acesta și 

jubileul de 50 de ani al „Romanei". La 
acest jubileu vre-o 20 de părechl, damele 
purtând costum național, au jucat „Romana" 
jubilară, adecă au esecutat acest dans în 
tocmai după regulele și prescrierile origi
nale, cum s’a esecutat înainte cu 50 de ani 
la primul bal al „Reuniunei".

Autorul broșurei esplică „Romana" în 
strînsă legătură cu musica ei după aceste 
reguli și prescrieri originale, fără abaterile 
și erorile, ce cu timpul s’au furișat în acest 
dans. (Esplicarea figurilor o face alături și 
în limba germană.)

Meritul autorului broșurei mai sus 
auunțate este, că a fixat regulele originale 
ale „Romanei", ca ori și unde în ținuturile 
și țările locuite de Români acest dans de 
colonă român să potă fi studiat și jucat 
cum se cade și uniform. De aceea a adaus 

la finea broșurei și textul frumosei și atră- 
gătorei rnusice a „Romanei", esplicând prin
tre note tote mișcările dansului după tactele 
musicei. Pe lângă popularitatea, de care se 
bucură dansul „Romana" pretutindeni în
tre noi, a fost tot-deuna o dorință viuă a 
publicului nostru de a o vedă jucându-se 
bine, esact și uniform. Oredem, că broșura 
de față, pare face istoricul și descrierea 
figurilor dansului cu multă îngrijire și acu
rateța, va satisface pe deplin dorinței ge
nerale.

Broșura este în cu art mare, hârtie 
fină si tipar elegant, cu adausul unei cole 
de note (musica „Romanei" eu esplicărl) și 
costa numai 2 cor. 50 bani (plus 5 bani 
porto-postal) pentru România 3 lei.

„Romana11 se pote procura de la ti
pografia A. Mureșianu, Brașov.

Cursul pieței Brașov.
Din 1 Maid n. 1903.

Bancnot rom. Cump, 18.90 Vend. 18.94
Argint român. V 18.70 „ 18.80
Napoleond’ori. w 19.- „ 19 04
Galbeni 7] 11.20 „ 11.30
Ruble RusescI —.—
Mărci germaue n 116 80 „ 11108
Lire turcescl 21.20
Scris fone.Albina 5% 101.- „ 101.-

Abonamente la
„Gazeta, Transilvaniei11 

se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.
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Prețul pentru losurl:
Laal «1 al 81

ti 1® 14 |8
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Lei 12.70 Lei 6.35 Lei 3.20 Lei 1.60

trimitere
40 filer!
80 bani „ „

cu poșta 
mai mult.

MâjSoc de curățirea sâfiBgeSui. Preparat din anul 1838. 
de Prot Girolamo Pagliano, FLOREHZ, Via PaiiMM, (ITALIA). 
Depositul de trimitere: Farmacia BRACiiE'L'TI. ASjA., Sud-’B'iroB.

Mai multe câștigară princâpale "W 
sau făcut cu leșurile cumpărate tSela noi.

CUMFERĂTORI DE LOSURÎ dela noi Ei se ®3ea*ă în totă privința
2
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In

B* r e ț ta b* i 5 c 3 o s «h b 3 ® a* ® r b g i ta a 3 e class® B :
Los întreg 12 cor. Jumătate 6 cor. Un sfert 3 cor. 0 optimă l cor. 50 fii.
6 trageri ce vor urma din 680.000 3®S8BB*s, 55,49®® SC v©a* tirage 

prin urmare jumătate cu suma de I

14 milione și 459,000 corone în bani gata i"
HATIOHALE WECHSELSTUBEN'-ACTIEN'-GESELLSCHAFT, BUDAPEST, Giseiapiatz 1 [Palais HaasJ 

In SSrașov și împrejurime an» jslăiâî p&nă aciaina patru câtșigsBri mari șs snulțime mic». ‘.vS

Achitarea esactă a ©âștBțg&sriiSffiiP o facem — și înainte de sca
dența fără provBsâoîî» Liste oficiale de tragere trimitem prompt. 

La tie-care Jos alăturăm planul.
Comandele ne rugăm se ni-se înainteze imediat, de-dre-ce re-
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LOSORI DE CLASĂ
la Loteria Zii-a in condiținni originale. 

Leșurile vendete prin noi au făcut până acuma castigwHSe 
prmciigBaîle de:

100,000 80,000 50,000 25,000 
afară, de aceste încă circa: iece miHone în totali fi

Serviciu prompt! Serviciu prompt!
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In cas de câștig se păstreză cea mai mare discrețiune!
e BosauriSora

, sfert, de los,
S corone

P r e ț aa r i I 
ju > ătate los, 

® corone
optime de los.
fi,50 corone

Los întreg,
fi2 corone

Tragerea în ’5^ sk Malta si. moas 003.

! IAC0B L. ADLER & FRATELE
s®eâetate de bășică. m e®waaa»«3âtă, BRAȘOV.

Cea mai mare colectera principală din Transilvania.
I
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„Gazeta Transilvanieiw cu numeral â 10 fii. se vinde 
la librăria Nice. I. Ciurcn și la Eremias Nepoții

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


