
BEDACȚIUNEA,
Administraținnea și Tipografla
Brașov, piața mare nr. 30.

Scrisori nefrancate nu se 
primesc. 

Manuscripte nu se retrimit.
INSERATE

se primesc la Administrators în 
Brașov și la următorele 

BIROURI da ANUNȚURI :
In Viena: la M. Dukes Nachf., 
Nm. Aupenfeld & Emeric Lea
ner., Heinrich Schalek, A. Op- 
pelik Nachf., Anton Oppelik. 
In Budapesta la A. V. Gold- 
berger, Ekstein Bernat, Iuliu 
Leopold (Vii Erzsâbet-korut)

PREȚUL INSERȚIUNILOR : o se 
rie gariuond pe o colonii 10 
bani pentru o publicare. Pu
blicări mai dese după tarifă 
și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani

(Numer de Duminecă 26).

„gazeta- iese înfle-care |i.
Abonamente pentru Anstro-Ungaria 
Pe un an 24 cor., pe șâse luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-rit de Dumlneoă 4 cor. pe an. 

Pentru România și străinătate
Pe un an 40 franci, pe șese 

luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rlI de Duminecă 8 fr. pe an.

Se prenumeră la tote ofi
ciale poștale din întru și din 
afara și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Brașov
Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 30. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șlso 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casă : Pe un an 
24 cor., pe’șâse luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Un esem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiunilt 
sunt a se plăti înainte.

Nr. 142.—And LXVI. Brașov, Duminecă 29 Iunie (12 Iulie). 1903.

Se cere o lămurire.
Cetitorii noștri sciu bine, că 

Dr. Aurel Vlad, deputatul cercului 
Dobra, înainte de a fi alea, a de
clarat cătră alegatorii sei, că nu 
pbte primi întreg programul parti
dului național, ci îl primeace numai 
ciuntat, ștergând din el punctul întâiu.

Credem, că nimeni pe lume nu 
se va îndoi, că printr’asta numitul 
deputat s’a lăpedat de programul 
partidului național, și deci a înce
tat de a mai fi aderentul acestuia. 
Mai mult înse. Și candidarea sa de 
deputat, făcendu-se fără de scirea și 
de învoirea partidului și în contra 
hotărîrilor conferențelor naționale, 
cari sunt obligătAre pentru toți mem
brii partidului pănă ce nu vor fi 
înlocuite cu altele, a arătat, că den
sul e decis a deșerta din rândurile mem
brilor supuși disciplinei partidului.

Nu înțelegem deci cum d-1 Dr. 
Vlad vine acum se declare în vor
birea, ce a ținut’o Miercurea trecută 
în cameraungurescă, că „este aderen
tul partidului național român, și că a 
fost ales cu programul acestui partid!u

Care vrea se c|ică.: să nu te 
țini de programul și de hotărîrile 
partidului, se n’ai nici un fel de 
împuternicire dela acesta, se lucrezi 
chiar în contra unității și a solida
rității din sînul lui, se te ridici în 
contra trecutului și atitudinei parti
dului și totuși se c|icT apoi în dietă, 
că e partidul teu, și se vreai se treci 
de aderentul lui!

Acesta apucătură, mărturisim, 
n’o înțelegem. Jocul cu doi bani 
în trei pungi, ce se pare că vrea 
se-1 joce d-1 Vlad, nu-i pbte face 
onore, cu atât mai puțin pote fi în 
interesul partidului și a causei.

De aceea se cere neapărat, este 
o datorie de onore a deputatului 
cercului Dobra se se lămurescă, nu 
înaintea șoviniștilor din dietă, ci 
înaintea opiniuuei publice românescl, 
ca se seim de cine se ține, cu cine 

merge și ce scop urmăresce densul, 
când se pune în contrazicere cu po
litica națională română, cu spiritul 
adevărat al luptelor nostre naționale, 
și face propagandă pentru deser- 
țiunea din partidul nostru național 
sub cuvânt, că este aderentul acestui 
partid și că e ales pe basa progra
mului național.

Se ne spună odată d-1 Vlad clar 
și limpede, ce program a înțeles 
când a vorbit de programul național ?

Am vrea mai departe sâ seim, 
ce l’a îndreptățit pe Dr. Aurel Vlad, 
pe ce s’a basat el și ce țintă a avut, 
când în vorbirea sa din cameră a 
luat în deșert și a desaprobat, înain
tea celor mai turbați contrari ai ternu
lui nostru, politica națională ce au pur- 
tat’o și o portă Românii noștri având 
a se lupta necontenit cu elemente de 
acele, cari, ca și d-1 Vlad, sunt ne- 
disciplinabile, cari voesc ca tote se 
le sere mai bine și tote le fac și le 
întreprind, numai de .aceea nu vor 
se scie, de ce poporul are mai mare 
și neapărată necesitate: de-o stă
ruință și muncă comună desintere- 
sată, săvârșită fără sgomot, cu buna 
înțelegere și cu abnegare de sine 
spre a întări legăturile frățesc! din 
sînul poporului' român și spre a-1 
pregăti pentru luptele, ce vor decide 
sortea lui viitore?

Se vede, că tînărul deputat al 
Dobrei are cu totul alte păreri des
pre trebuința poruncitdre ca Ro
mânii să facă tote încordările posi
bile spre a restabili strînsa unire 
și înțelegere în lucrările și luptele 
lor, și crede, că dieta din Pesta e 
cel mai bun loc unde s’ar putâ să
vârși acesta. Nu scie său nu vrea să 
țină semă, că de când au esistat 
diete în Ungaria și în Ardeal intri
gile în contra esistenței naționale a 
Românilor în aceste diete și-au aflat 
patul lor cel mai cald.

Și ce efect, îșl închipuesce dân
sul, va ave asupra poporului nostru 
o astfel de purtare?

D-1 Vlad, ca persdnă, pbte tace 
cum îl taie mai bine capul, dâr a- 
tunel n’are dreptul de a vorbi ori 
a-se înfățișa în dietă ca omul de în
credere al partidului național român. 
E dator din contră să recunbscă, că 
s’a abătut dela drumul prescris de 
luptele din trecut și de programul 
acestui partid. Mai e dator ca om 
și Român cinstit se lumineze pe 
alegetorii sei dela Dobra și să le 
esplice starea lucrului, ca se nu pri- 
vescă într’ensul, care a părăsit cre- 
deul partidului, un stegar al acestuia.

Destule nenorociri ne-au ajuns 
prin aceea, că adversarii au dat nă
vală cu ajutorul puterei statului să 
ne sugrume și nimicâscă partidul. 
Nu putem suferi ca acum și din 
mijlocul nostru se se ridice glasul 
nesincerității și al intrigei și să în
carce și turbure și mafitare mințile 
și inimile Românilor noștri.

Nu vrem se vină peste noi cha 
osul de idei și de fapte, ca se nu se 
mai pbtă gândi nici unul din noi 
un fel cu celă-lalt, să facă fie-care 
ce vre și se primescă și respingă 
după plac programele și hotărîrile 
nămului nostru.

Așa ceva pote se placă celor 
cari vor aservirea nostră pentru veci, 
cari ne trimit în România, dâcă 
voim să învățăm carte românescă 
mai multă, de cât se învață în cele 
trei, patru clase sătesc! prin munca, 
din sudbrea ndstra și cu permi
siunea inspectorilor do școle ungu- 
resci, — der nu ne pote conveni 
nouă și, credem firm, că d-1 Vlad, 
decă se va cugeta serios asupra lu
crului și mai nepreocupat de per
sona sa, va găsi, că avem dreptate 
și se va convinge, că a comis mare 
necuviință, ba un păcat greu, când 
le-a vorbit adversarilor noștri de 
Dumnezeu scie ce nouă direcție în 
partidul nostru național, presentâu- 
du-se pe sine ca aderentul credin
cios al acestuia.

Va vede și va trebui se vadă 

și se se convingă în curând deputa
tul Vlad, că nu i-a fost și nu-i este 
permis să lățăscă și propage printr’o 
astfel de purtare în doi peri îndo- 
iela, confusiunea și destrăbălarea 
în partidul nostru național, oare 
or! câte lovituri și desastre a suferit 
păn’ acum de la adversari, și în 
urma nemerniciei unora din sînul 
său, este încă, har Domnului, de
parte de a fi ofticii și șl-a păstrat 
încă puterile, ce aștăptă numai pri- 
legiul și timpul potrivit de a se 
manifesta cu tbtă vigârea.

Așa-der, încă odată, deputatul 
cercului Dobrei este dator șieșl, par
tidului național, din care a făcut 
pănă acum parte, și națiunei sale de 
a da sâmă despre purtarea sa.

Revista politică.
In revista, numărului nostru tre

cut de Duminecă, am dat o iconă 
fidelă a situațiunei în care se găsesce 
țâra și mai ales dieta din Pesta după 
venirea la cârmă a guvernului Khuen- 
Hedervary. In decursul acestei săp
tămâni starea lucrurilor nu s’a schimbat. 
Din contră, pare că încurcătura de
vine de ce în ce mai mare. In dietă 
partidele se resboesc între sine, se 
învinuesc unii pe alții domnii din 
stânga și drepta, oposiționall și gu
vernamentali, vreme îșl iau din des
tul pentru a îmblăti câte verdi și 
uscate în cestiunea așa cjiselor pos
tulate (cereri) naționale maghiare în 
armată, încât pare că n’are să se 
sfîrșâscă nici pănă la tbmnă puhoiul 
de discursuri obstrucționiste.

♦

Aprope de două săptămâni se 
urmâză în dietă desbaterea asupra, pro
gramului ministrului Khwm-Hedervary. 
Omenii din partidul liberal-guverna- 
mental nu se prea opintesc cu dis
cursurile. In schimb însă cei din opo- 
siție sunt cu atât mai silitori -și ne- 
astîmpăraț! în a îngrămădi, în lungi

FOILETONUL „GAZ. TRANS.u

Contempla ți uni.
iii.

Omul, leul și arborele.
Intr’o dimineți! pomposă de vară, cum 

sunt diminețele sub cerul senin și majes- 
tuos al Indiei, mergea un vânător pe că
rarea unei livedl de la marginea pădurii. 
Fire poetică, el era cu pușca la umăr, der 
cu ochii și cu mintea mai mult la frumu
sețile naturei de cât la vînat. Privirea lui 
se opresce de-odată asupra unui leu, oare 
sta oulcat subt un stejar secular, fără să 
se misce la apropierea vânătorului.

— Afurisită fibră; — gândea vânăto
rul. — Pe când tote animalele se feresc cu 
frică din calea mea, el pare că nici nu mă 
bagă în sâmă.

Leul părea că se mira și el, ce o fi 
căutând pe aici acestă moimă cu două pi- 
ciore, acum când el, sătul fiind, avea mai 
multă trebuință de somn decât de mâncat.

— Void vede, dec.ă vei fi nepăsător 
pănă la urmă ; — dise vânătorul, și înainta 
încrezut în armele sale.

— Eu sunt stăpân aici! — răspunse 
leul ridicându-șl capul. — Aici este împă
răția mea. Tote viețuitorele, cari trăeso în 
trensa, mari seu mici, sunt obligate să-mi 
pregătescă prândul, fie-care la rândul său 
cu sângele și carnea lor. Și nu ÎDteleg, 
pentru-ce tu ai pute fi scutit de acâstă 
contribuțiune.

— Der soil tu, cine sunt eu? — re
plica omul cu mândria și cutezanța carac
teristică unui european, și puse mâna pe 
pușcă. Tu mă pui alăturea cu fiarele din 
jurul teu? Eu sunt domnul naturei pe pă
mânt. Mie mi-se supun vânturile, rîurile și 
tote puterile naturei. Eu am smuls cerului 
fulgerul, care era odinioră arma cea mai 
puternică a lui Joe în contra străbunilor 
mei, și astădl luminez cu el, palatele, fa- 
bricele și atelierele mele. Pentru mine răs- 
pândesce sorele pretutindeni bogățiile și 
frumusețile sale. Eu sunt stăpânul tuturor 
ființelor, cari trăesc pe uscat, în apă seu 
în aer. Și pe tine însuți te îmblândesc, 
când vreu, ca pe un miel și, când am tre
buință, îmi fac din pielea ta blană de pus 
sub piciore.

— Nu sciu, să rîd ori să mă întristez 
de sumeția deșartă a vorbelor vostre și de 

amenințările ce vă faceți! — le (fise bă
trânul stejar, sub oare se petrecea acestă 
scenă. Și, întrerupând mormăitul leului, 
care medita vânătorului nou răspuns în fe
lul său, arborul urmâză astfel: Leul se nu- 
mesce cu îngâmfare regele animalelor. De 
sigur, rege pentru a despoia și ucide, cum 
înțelegeau străbunii voștri în vechime acest 
nume, lor atât de urgisit. Pentru-oă esis- 
tența leului și a altor fiâră asemenea lui 
este un blăstem pentru bietele animale mai 
slabe de cât el. Cu tote acestea, fiarele 
sunt mai puțin vinovate și mai puțin ne
fericite de cât voi omenii. Ele n’au con- 
sciință de răul oe-1 fac, precum n’au con- 
sciință de trecutul și viitorul lor, precum 
nu sciu că s’au născut și că au se moră. 
Ele nu trăesc de cât în momentul de față 
egal pentru ele ca eternitatea.

Leul, care nu prea înțelegea morala 
stejarului, se depărta indignat în contra 
vânătorului, care avu îndrăsnela să înfrunte 
autoritatea lui de suveran și să-i turbure 
repausul, de care avea atâta trebuință; pen- 
tru-că tocmai atunci venise de la îmbelșu
gatul dejun, ce i-1 servise o sărmană 
antilopă.

Omul state locului, atras de majesta- 

tea stejarului și mirat de a aueji glasul 
acestui arbor, despre care cetise, că odi
nioră strămoșii lui aveau darul profeției și 
se bucurau de onorea unui cult religios. 
Deși dureros atins de vorbele stejarului, 
el doria să-l audă mai departe și i-se 
adresă astfel:

— Venerabile stejar, admir tot așa 
de mult înțelepciunea ca și măreția înfăți
șării tale. Eu iubesc arborii ca pe nisce 
buni prietini ai mei, și pe tine te prețuesc 
ca pe un frate. Mă întristez deci cu atât 
mai mult, când aud că tu pui viâța mea 
și a semenilor mei mai pe jos de a fiare
lor sălbatice.

— Să ne înțelegem, iubite prietene; 
— răspunse stejarul. — Noi, arborii, nu 
facem deosebire între noi. Ne socotim una 
cu toți vecinii noștri, cu tote plantele, și 
chiar cu voi, âmenii, căror ne sacrificăm 
propria nostră esistență. Sciu că tu și unii 
din voi nu urmăriți de cât răspândirea bi
nelui în jurul vostru. Der voi ca și noi, 
întruniți într’o singură individualitate în
treg nâmul vostru. Și când privesc viâța 
omenâscă astfel, în întregul ei, mă îngro
zesc de prăpastia miseriei și nefericirii ei.

— Frumos! — răspunde omul. — Noi
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cuvântări, învinuiri peste învinuiri la 
adresa cârmaciului terii, care după 
ce a „fericit" pe Croată, a venit să 
„fericegcă" și poporele Ungariei po
liglote. Discusiunea acesta a scos și 
pănă acum la ivâla urile și patimile 
dintre partidele maghiare, vulcanul 
acestor patimi deschiflându-se de
odată cu venirea lui Khuen-Heder- 
vary, aruncă foc și pară și face se 
se așefle straturi grose de cenușe pe 
suprafața marelui sfat unguresc de 
lângă țărmul Dunărei, acolo unde 
„părinții patriei" s’adună, ca se pună 
la cale trebile țării.

*

Intre cei cari au vorbit în des- 
baterea asupra programului noului 
guvern, este și deputatul cercului 
Dobra Dr. Aurel Vlad. I-s’a dat cu
vânt în ședința de Miercuri a dietei. 
Șl-a început discursul flicând, că 
vorbesce ca representatul unei di
recțiuni nouă (!!) și al unui partid, 
care de mult n’a fost representat 
în dietă.

Declarația acâsta fu întâmpinată 
de cei de pe băncile dreptei guver
namentale cu strigări de: „N'are să 
fie nicl-odată un asemenea partid." 
— Alegerile viitâre vor arăta, re
plică Vlad.

Dieta — continuă dânsul — nu 
representă voința majorității „na- 
țiunei", căci naționalitățile lipsesc 
aprope cu desăvârșire din ea. Ro
mânii au fost siliți să enunțe pasi
vitatea, fiind-că nu puteau să-și 
alegă candidații, îi împedecau gen- 
darmii și baionetele. După a d-lui 
Vlad părere, reu au făcut Românii 
când au enunțat pasivitatea. Dânsul 
o spune acesta îndată după-ce cons
tată însusi, că sub regimul Tisza și 
pe lângă censul electoral și afli în 
vigore, Românii n’aveau ce căuta 
în lupta electorală.

Se ocupă mai departe Dr. Vlad 
cu parlamentarismul maghiar, cu 
compromisurile dintre partidele ma
ghiare, și venind la programul mi
nistrului Khuen-Hervary, îl întrebă 
pe acesta, că decă vre să esecute 
tote legile, are el de gând se ese
cute și legea de naționalități de la 
1868? I-s’a răspuns de cătră unii, 
că legea acesta nu se pote esecuta, 
alții au flis, că legea e rea, și erășl 
alții, că legea acesta a creat națio
nalitățile. — Dumnefleu le-a creat, 
nu legea, replică Dr. Vlad, la ceea-ce 
unul din stângacii lui Kossuth, om 
reu de gură, flise că lui Dumnezeu 
i-a părut rău I — I?z. Vlad a flis 
atunci, că dâcă legea nu se esecută, 
atunci mai bine să se desființeze.

După acesta Vlad a atins în 
discursul seu o ceMiune de mare

însemnătate pentru noi: desființarea 
prin ordin ministerial a partidului 
nostru național. Nu este lege, c|ise 
el, care ar opri pe cetățeni a-se con
stitui în partid; nu este lege, care 
se dea unui ministru dreptul de a 
desființa cutare partid politic. Pe 
socialiști îi lăsațl să țină adunări, 
se-și facă partid, er Românilor li-se 
opresce așa ceva.

Și scițî ce i-s’a răspuns ? — 
„Bine s’a făcut, corect s’a procedat!" 
strigară cei din drâpta și stânga, 
adecă: s’a făcut bine când ni-s’a 
oprit funcționarea partidului ? Alții 
au desgropat afacerea cu memoran
dul și au flis, că toți memorandiștii 
ar trebui înfundați în temniță. Mai 
mult. Unul din cei mai gureși șo- 
viniștl strigă, că principiile pe basa 
cărora s’a ales deputatul Dobrei, în
semnă „trădare de patrie".

S’a apărat, nu-i vorbă, Dr. 
Vlad și a protestat în potriva bă- 
nuelii de trădare, flicând, că nu 
cunosce cetățeni trădători. Ceea-ce 
la alții e virtute, lui să nu i-se con
sidere de păcat; își iubesce patria 
și e gata a lucra pentru fericirea și 
mărirea ei, înse nimănui, nici țării, 
nu-i pote recunbsce dreptul de a-i 
cere se fie necredincios cătră națio
nalitatea sa și a-șl nega originea.— 
„Nu-țî cerem asta", (fise un baron 
de cei din tabăra lui Banffy, „dâr 
cerem se recunoscl supremația na- 
țiunei maghiare".

Și tot așa Dr. Vlad întrerupt 
când dintr’o parte, când dintr’alta, 
a ajuns în fine să spună, că țâra, va 
fi mare și fericită numai atunci, când 
Maghiarul, Slovacul, Românul, Sâr
bul se vor afla bine și fericiți aici, 
apoi se încheie flicend, că deorece 
programul ministrului Hedervary și 
partidul pe care se razimă, nu-i dau 
nici o garanție în privința fericirei 
tuturora de-opotrivă, n’are încredere 
în guvern. — Slavă Domnului! au 
strigat cei din drâpta, când Dr. Vlad 
își încheiă vorbirea.

*

încă de la începutul crisei pri
virile tuturora au fost și sunt îndrep
tate asupra partidului independist-kos- 
suthist. Acest partid a făcut timp de 
șese luni obstrucția în dietă, el a 
provocat așa numita stare de ex-lex 
(afară de lege), care dăinuesce și afli, 
și tot cu acest partid s’a dat la toc- 
melăși învoială Khuen-Hedervary. I-a 
promis acesta, că va retrage proiec
tele militare cu pricina, și i-a cerut în 
schimb se nu împiedece votarea in
demnității, recruții pe 1903 și bud
getul pe anul acesta. Lucrurile seim 
cum s’au petrecut, seim care este 
învoiala dintre Kossuth și ministrul-

president Hedervary. Seim și aceea, 
că pe motiv, că Hedervary și-a căl
cat cuvântul, o mare parte din de
putății independiștr s’au rupt de că
tră Kossuth, l’au combătut aspru, 
ba l’au făcut chiar trădător, așa în
cât Kossuth și-a dat dimisia ca preșe
dinte al partdului. Timp de cinci 
(file partidul kossuthist a fost fără 
cap. Luni înse în conferența parti
dului, la care au luat parte 46 mem
brii, 26 din aceștia au fost pentru 
esecutarea hotărîrei ce o luase par
tidul în urma tratărilor cu Khuen- 
Hedervary, adecă de a nu mai face 
obstrucțiune, er 20 au votat contra 
esecutării hotărîrii.

In urma acestui vot, Kossuth a 
primit se fie erășl președintele par
tidului, er adversarul seu Barabas și 
soți au declarat, că ei, ori ce s’ar 
întîmpla, nu vor depune arma și vor 
lupta pentru „concesiunile naționale" 
în armată: limbă de comandă ma
ghiară. steg maghiar și emblemă 
maghiară. Barabas și soți n’au eșit 
încă din partid, dâr se dice, că ei 
fac pregătiri de a eși și de a înființa 
un nou partid, „partidul luptei" și 
al „revendicărilor naționale".

Prilej pentru acestă nouă gru
pare li-se oferă tocmai acum din in
cidentul declarațiunilor, ce le-a făcut 
noul ministru de honvefll Koloz^vary 
în cestiunea revisuirei legei militare.

*

In noua lege militară se vor lua 
următorele disposițiunl: Ea se va 
aduce pe timp de dece ani. Contin
gentul de recruți pe 1904 are se se 
voteze pe basa acestei legi. Legea 
prevăflend serviciu activ de doi ani, va 
ave ca urmare o sporire necondițio
nată a contingentului de recruți și 
a contingentului de pace. La cava
lerie și la artileria equestră (că
lare) serviciul va fi-tot de 3 ani, ca 
pănă acum; la marină se reduce de 
la 4 la 3 ani, la cele-lalte arme ser
viciul se va reduce la 2 ani. Volun
tarii pe un an, cari nu pot depune 
cu succes esamenul de ofițer în re- 
servă, nu vor fi obligați și la al doilea 
an de serviciu, auul al doilea înse 
îl vor face aceia, cari s’au constatat 
nevrednici pentru favorul de volun
tar. Permutarea ofițerilor supuși un
gari de la regimentele din Austria 
la cele din Ungaria, nu se pote face 
de-odată, în massă așa flicând, ci 
rând pe rând, ca se nu sufere ser
viciul. Se cere înse, ca permutarea 
se se facă la dorința espresă a res
pectivilor seu a părinților lor. S’a 
pregătit planul pentru noua procedură 
penală militară, pe basa principiilor 
justiției moderne. Limba tribunalelor 
va fi limba de serviciu a respecți-

vului district militar. Cu alte cu
vinte, limba germană. In ce privesce 
limba în care voluntarii pe un an 
fac esamenele de ofițer în reservă, 
regulamentul de serviciu nu pretinde 
deplina cunbscere a limbei germane, 
înse pentru-ca cine-va se potă fi nu
mit ofițer, se cere ca respectivul se 
cunăscă limba germană în măsură, 
încât să-și potă eBprima corect gân
direa.

fiarele unguresc! oposiționale 
sunt reu cătrănite, că In noul proiect 
nu se face amintire de nici o con
cesiune națională maghiară. Totul 
rămâne în spiritul cel vechio, flic 
aceste fliare, rămâne limba germană, 
stăgul austriac, pajura austriacă etc.

*

De împrejurarea acâsta, cum 
am flis, profită nemulțumiții conduși 
de Barabas pentru a organisa lupta 
contra guvernului și eventual a înș- 
gheba un nou partid. Barabas îm
preună cu alți cinci soți ai săi au 
adresat un apel cătră 60 membrii 
ai partidului independist-kossuthist 
în care le cer concursul pentru con
tinuarea luptei, căci ar fi o greșâlă 
fatală a întrerupe lupta tocmai acum 
când în noua lege militară nu se 
face nici o amintire de limba de 
comandă maghiară și de embleme 
maghiare.

Pe fliua de 14 Iulie cei 60, la 
cari s’a adresat Barabas, sunt con- 
vocați în conferență. In conferența 
acesta se va decide definitiv asupra 
sorții și prospectelor luptei elemen
telor obstrucționiste din partid.

*

In Awdria nu stau mai bine lu
crurile ca în Ungaria. Și acolo ca și 
aici fierbe și clocote ceva în ascuns, 
și din cele ce se petrec afli în im
periul austriac, reiese fără îndoielă, 
că sunt pe cale a-se produce schim
bări mari politice peste Laita.

Orisa dc cabinet, care se decla
rase prin demisiunea lui Koerber și 
a celor-lalțl colegi ai săi din minis- 
teriu, a fost înlăturată cu chiu cu 
vai. Corona n’a vrut să primâscă de- 
misiuuea guvernului și împăratul a 
adresat ministrului president Koer
ber un autograf, în care îi spune, că 
nu-i pote împlini cererea de a-1 de
misiona, căci sunt la ordinea flilei 
afaceri de mare însemnătate, cari 
trebue să fie puse în mâni probate, 
împăratul amintesce cu recunoBcință 
meritele și serviciile prețiose ale mi
nistrului și ale colegilor săi, și-l asi
gură de neschimbată și .. deplină 
încredere.

De o crisă și mai mare su
fere însă Austria: luptele necurmate

credem, că prin sciința și invențiunile dos- 
tre ne apropiem de culmea perfecțiunii. Și 
pe câud am ajuns să ne închipuim asemeni 
deilor și să ne adorăm pe noi înșine, tu 
afli, că vieța nostră omenescă e mai’ tristă 
adl, de cât era la începutul ei, când tră
iam în peșteri, și-i mai nefericită de cât a 
animalelor.

— îmi pare rău, — urmeză arborele; 
der eu rar văd între voi acea nobleță, cu 
care vă lăudațt, și acea fericire, la care as
pirați. In locul lor văd adese-orl și pretu
tindeni deșertăciunea, lăcomia, cruzimea, 
viclenia, certe și intrigi, bătăi și ucideri. 
De câte-orl n’am fost eu însumi martor la 
cumplite schingiuiri și măceluri! Unii vă 
ucidețl singuri, ceea oe nu fac animalele 
necuventătore, ca să scăpațl de suferințe, 
seu pentru-oă asemeni copiilor a-țl pierdut 
o ilusiune ori un bulgăr de aur. In loc de 
a vă iubi ca frații, sunteți nepăsători, ne
drepți și une-ori dușmani neîmpăcațl unii 
altora. Și cel mai mare inimic își este fiecine 
el însuși prin lăcomia și patimile unui egoism 
întunecat, care-1 înstrăineză de semenii și 
de sînul mamei nature. De aci vine și acea

neîntemeiata fricâ de mârte, din care voi 
faceți o vedenie hîdbsâ și o priviți cu 
groză, ca pe cel mai înfricoșat dușman al 
vostru; pe când aevea ea nici nu esistă. 
Cu mult sunt mai adevărate frumosele ve
deri ale poeților voștri, pentru cari Mortea 
e un tînăr cu frumos chip de geniu seu 
de înger binefăcător, asemenea somnului. 
Poporul vostru o numesce în poesia sa:

Mândră crăiasă 
A lumei mirdsă,

și când vine, i-se închină ei cu resig- 
națiune. Er un alt poet o adără ca pe o 
soră a Iubirii; pentru-că și Iubirea și 
Mortea, născute de-odată în lume și mai 
puternice decât viâța omului, o stăpânesc 
de-opotrivă; și fie-care din ele este, la 
rândul său, un bine superior tuturor bu
nurilor lumesc!. Poeții, pentru cari hna- 
ginațiunea este o altă divinitate, căreia ei 
se închină, cu drept cuvent sărbătoresc 
în cântecele lor aceste fenomene ale vieții 
ca pe nisce îngeri său zine binefăcătore 
ale omenirei, fără cari viâța vostră ar fi 
de nesuferit și chiar cu neputință. Iubirea 
și Imaginațiunea vă arată lumea așa cum

o doriți și vă împart, cât trăiți, cele mai 
dulci ilusiun! de fericire. Er Mărtea ca și 
Somnul aducător de răpaus și de visuri, 
vă aduce liniștea dorită și balsamul vin
decător al ranelor sufletesc! și a) neînce
tatei reîntineriri, al eternei junețe a vieții.

— Ai cuvânt să te miri de îngustele 
ndstre vederi și de nefericitele moravuri, 
cari nu esistă între voi, — urmeză omul. 
— Ou tdte acestea, nu se pote nega înain
tarea ndstră spre mai bine. Multe din re
lele, car; le vecji astădi, vin din rătăcirea, 
în care a fost indusă firea omenescă prin 
credințe și idei neconforme cu natura și 
cu legile ei. Aceste rătăciri însă dispar 
din di în di mai mult la lumina sciinței.

— Nu sciu ce să die de sciința și 
de progresul vostru, — replică arborele — 
fără îndoială, natura tinde la un grad tot 
mai înalt de vieță. Cum diceau înțelepții 
din vechime si cum o spunea în umbra 
ndstră Virgiliu, dulcele cântăreț al vieții 
câmpenesc!, Zeul a lăsat pericule și greu
tăți de tot felul, ca să scuture somnolența 
făpturilor sale, să le agerescă puterile și 
să le învioreze dorul de vieță. Acestă do-

rință de a trăi, le împinge la o luptă crân
cenă între ele însele, pentru a-ș! asigura 
un loc la sdre. Un filosof de ai voștri, 
observând pretutindeni acestă luptă pentru 
esistență („strugle of life"), a dovedit’o 
ca o lege universală a firei și ca o con- 
dițiune a înaintării pe scara suitdre a 
formelor de vieță tot mai desăvârșite.

— Ceea-ce die și eu; este legea pro
gresului, — întrerupse omul.

• — Da; — replică arborele. — Insă 
voi, dmenii, în loc de a înnobila acestă 
lege și a face din ea o lege a moralei 
omenesc!, ca din tbte legile naturei, în loc 
de a uinanisa lupta pentru esistență schim- 
bându-o într’o generăsă emulațiune, cum 
vă îndâmnă moraliștii voștri, voi prin 
sciința și pasiunile vdstre, o faceți între 
voi mai cumplită, decât este între fiarele 
sălbatice. Voi țineți pe semenii voștri sute 
de ani în lanțuri și-i striviți sub călcâiul 
tirăniei vdstre ; așa încât nu e mirare, că 
ei, ia reudul lor, asemenea tigrilor scăpați 
din cușcă, vă gâtuesc și vă sfâșie în bu
căți. Apoi pentru o bucată de păment, 
pentru o vorbă de ocară, împinși de un
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și înverșunate între popârele ei, 
Siavî și Germani. In asemenea îm
prejurări și dâcă vom mai av6 
în vedere, că atât Germanii sfă- 
șiați în diferite partide, cât și 
Slavii, fac pași spre a-și stringe rân
durile ' și a-și uni forțele, — are o 
deosebită însemnătate alianța încheiată 
de clubul român din Bucovina cu cel ar- 
meno-polon. Acâstă alianță politică a 
fost pornită acum doi ani și s’a desvol- 
tat treptat sub impulsiunea nevoilor 
locale. Alianța are caracter defensiv 
(de apărare) și partidele aliate, fără 
ca se jicnâscă vr’o altă națiune a 
Bucovinei, vor se lucreze pentru in
teresele adevărate ale țerii, cu deo
sebire ale populațiunei agricole și 
industriale. Alianța n’are scop agre
siv (de atac), ea va nisui spre scu
tirea proprietății naționale, ca acâsta 
să nu apuce în mâni streine.

*

Neliniștea din Balcani departe 
de a-se fi potolit, pare a lua pro- 
porțiuni din ce în ce mai amenin- 
țătâre. Turcia îngrămădesce trupe 
numerâse la granița Bulgariei. Gu
vernul din Sofia a protestat printr’o 
notă circulară adresată marilor pu
teri împotriva pregătirilor Turciei, 
și a cruzimilor ce le săvârșesc sol- 
dații turci asupra Bulgarilor mace
doneni. Răspunsul ce l’au dat pute
rile nu e mângăitor pentru Bulgaria. 
In răspuns se Zice? că Turcia nu 
vrâ alt-ceva, decât se împiedece nă
vălirea de bande în Macedonia. De 
altă parte Turcia a declarat sărbă- 
toresce, că ea n’are intenții de a 
face răsboiu Bulgariei, ci vre simplu 
să-și apere interesele și teritoriul de 
eventuale invasiunl bulgăresc!.

„Asociat mea“ în Baia-maro.
(Convocare).

In sensul §§-lor 23 și 26 din 
statute, membrii „Asociațiunii pen
tru literatura română și cultura po
porului român" se convocă în adu
nare generală ordinară la Baia- 
mare pe cailele 9 și 10 August st. n. 
1903.

Programul adunării este:

Ședința primă.
Duminecă în 9 August st. n. 1903, la orele

11 înainte de amâdi.
Ordinea de di:

1) Deschiderea adunării ge
nerale.

2) Constatarea delegaților pre
sent!.

3) Raportul despre activitatea 
comitetului central în anul 1902.

4) Alegerea comisiunilor: a) pen
tru esaminarea raportului general;
b) pentru esaminarea socotelilor pe 
anul 1902 și a proiectului de bud
get pe anul 1904; c) pentru înscrie
rea de membri.

5) Propuneri eventuale.

La orele 5 după amedi ședința festivă 
a secțiunilor sciințifice-literare.

Ședința a doua.
Luni în 10 August st. n. 1903, la orele 

10 înainte de amiadi.
Ordinea de di:

1) Raportul comisiunilor.
2) Fixarea locului pentru pro

xima adunare generală.
3) DisposițiunI pentru verifica

rea proceselor verbale.
4) închiderea adunării generale.
Se observă, că eventualele propuneri 

au se fie presentate în scris presidiului 
Asociațiunii (in Sibiiu, Strada Morii 
Nr. 8), cu 8 cțile înainte de adunarea 
genera lă.

Sibiiu, din ședința comitetu
lui central al „Asociațiunii pentru 
literatura română și cultura poporu
lui român", ținută la 3 Iulie 1903.
losif. St. Șuluțu, m. p. Dr. llie Beu, m. p. 

vice-president. secretar II.

O voce șovinistă.
Intr’un articol întitulat „Activi

tatea română'1 c|iarul „Budapesti Hir- 
lap“ de la 9 Iulie scrie următorele 
din incidentul discursului ce l’a ținut 
deputatul cercului Dobra Dr. Aurel 
Vlad în ședința de Miercuri a dietei:

„Regimul dreptului, legeiși dreptății, 
i-a făcut pe pasiviștii români se șovăescă, 
tabăra lor s’a dismembrat și adi au în 
dietă un deputat, care s’a presentat ca 
activist român și la o întrerupere a dis în 
chip de amenințare, că în curând vor veni 
aici mai mulți, pdte vr’o 18. Nimeni însă 
nu trebue se se sperie de amenințarea 
acesta, ba toți își die: las să vină. Fiecare 
naționalitate pdte se aibă dorințe și inte
rese, cari încap în cadrul națiunei și re
gatului maghiar. Decă înse naționaliștii ar 
veni aici, ori câți, cu dorințe cari nu în
cap în acest cadru. înzadar vin și înzadar 
remân. Vrem sS fim toleranți, echitabili 
și drepți: stupid! înse nu. Și ar fi o stu
piditate din parte-ne, decă am tolera ceea 
ce este în oposiție cu interesele națiunei 
unitare. Pdte ori-cine să vorbescă în ori
care limbă, pdte sd-și iubescă și apere 
rassa; în țera acesta înse trebue se fie Ma
ghiar, tot așa cum în Valahia trebue să 
fie Valah, în Serbia Serb, alt-unde-va alt
fel. D-l Aurel Vlad, oratorul de a<ji, e un 
Român pronunțat, der vorbesce bine un- 
guresce și a protestat cu energia, ce-i face 
cinste, contra bănuielii trădării..."

„B. H.“ vorbesce apoi de pasi
vitatea română, pe care o condamnă, 
și continuă așa:

„D-l Vlad s’a plâns, că legea națio
nalităților nu se esecută. Mai bine, qlise 
el, sS se desființeze. Bucuros ne dăm con
cursul. Ddr d-l Vlad scie, că noi, durere, 
avem multe legi, cari numai defectuos se 
esecută, acestei categorii de legi aparțin 
mai ales acele, oari derivă ori din idea
lismul nostru, ori sunt făcute după model 
strein. In idealismul nostru își are originea 
legea naționalităților..."

Spune apoi, că în loc de recu- 
noscință din partea naționalităților, 
acestea au umblat prin Praga, Bu- 
curescl, Berlin și Viena „pentru a 
conspira și calomnia pe Maghiari". 
Aici acasă au ținut conventicole, pe 
cari le-au numit partide politice. Con
tinuând âtă ce mai Zi°e:

„Poporul e fericit, el nu e mai nefe
ricit decât ori-care rassă din țâră. Decă 
are trebuință de mai multă cultură româ- 
nescă, decât aceea ce și-o câștigă în școla 
și biserica din sat: o află în România. 
Aici (în Ungaria) e trebuință de cultură 
maghiară. Prima este fidelitatea cătră na
țiune, consciența datoriei, contribuția mo
rală și spirituală față de ea. Rassa, care 
e disciplinată în aedsta, acea rassă e cdptă 
pentru a-se bucura de libertățile și drep
turile legei naționalităților. A reclama însă 
aceste drepturi și a numi barbar asiatic 
pe acela, care le pdte da ori refusa, și a 
umbla cu memorande pe la Viena la îm
păratul: acesta este un joc naiv, cutezat, 
de care odată ne vom sătura.

„Ddcă d-l Vlad va trăi permanent 
aici în atmosfera inteligenței maghiare, cu
rând va simți, că lumea din care a venit 
și din care și-a adus conceptele și impre
siile, este o lume mincinosă, care face să 
retăcescă inima și mintea. Va învăța aici, 
că națiunea maghiară și patria maghiară 
pdte fi servită corect și cuminte și atunci 
când doresce a-se servi pe sine și națio
nalitatea sa cu folos și cu succes. A ataca 
națiunea maghiară și statul maghiar, este 
a-și suge însuși sângele. Bucuros îl spri
jinim în lucrarea pentru desființarea legei 
naționalităților. Convingerea ndstră este, 
că decă legea acesta e bună, atunci e de 
prisos, dăcă e rea, atunci nu se pdte ese- 
cuta, așa-der erășî e de prisos".SOIRILE DILEI.
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Papa Leo XIII greu bolnav. A 
trecut deja o săptămână, de când papa 
Leo XIII, care în luna Martie a întrat în 
al 94-lea an al vieții, s’a îmbolnăvit și 
tdte foile scriau, că ciesurile vieții îi sunt 
numărate. Se șlice, că papa ar fi căpătat 
pneumonie (aprindere de plămâni), care e 
primejdidsă chiar și pentru dmeni tineri, 

cu atât mai vârtos pentru bătrâni. Cu tdte 
acestea sf. Părinte a resistat pănă acuma 
bălei, ba i-s’a făcut și o operațiune la plă
mâni, în urma căreia s’a mai ușurat. In 
bisericele din Roma și din alte părți se 
fac rugăciuni pentru însănătoșarea sf. Pă
rinte. Din tdte părțile lumei sosesc la 
Roma sute și mii de telegrame, esprimând 
urări de însănătoșare. Majestatea Sa mo- 
narchul nostru, împăratul Germaniei, țarul 
Rusiei și alți domnitori au cerut telegrafic 
informațiuni despre mersul bolei.

Cărțile poștale ilustrate introduse în 
circulație de câți-va ani încoce n’au eșit 
încă din modă. Pe la librării se vend o 
mulțime cu vederi din Brașov. In timpul 
din urmă însă inscripția acestor ilustrate 
se face numai nemțesce și unguresce, ca 
și cum în Brașov nici n’ar esista Români. 
Rugăm pe dspeții din România și peste 
tot pe Români, să cumpere numai ilustrate 
de acelea, unde i-se dă locul cuvenit și 
limbei ndstre.

Lăsămentul regelui Alesandru și 
a reginei Draga. Guvernul sârbesc a 
terminat inventarul despre averea rămasă 
în urma părechii regale asasinate. Tdte 
juvaerurile și petrile scumpe le vor da 
reginei Natalia. Bani n’au găsit de loc. 
S’a constatat, că Alexandru depusese la 
banca Rotschild din Viena 800.000 cordne, 
mai târziu însă i-a scos și nu se scie, ce 
a făcut cu ei. Mai mulți comercianți din 
Viena au presentat guvernului sârbesc 
conturi în prețul total de 400.000 cordne. 
Guvernul le-a răspuns că nu plătesce, de
cât 20% din datoriile regelui și ale regi
nei. Comercianții însă nu s’au învoit și 
vor intenta proces guvernului.

De la ’tribunalul din Brasov. In 
diua de 6 Iulie au stat în fața tribunalu
lui din Brașov 16 dmeni din Lisa (coin. 
Făgărașului) acusați pe basa §§-ilor 171 
alinea 2 și 172 din codul.penal, că în adu
nare publică ar fi făcut provocare direct 
la o crimă și ar fi făcut ațîțare contra dis- 
posițiilor date de autorități. Pertractarea 
a fost presidată de Dr. Jahn, er judecă
tori votanți erau: Slarosolsky și Dr. Elelces. 
Acusator, substitutul de procuror T)r. Knorr 
er apărător candidatul de advocat Dr. 
loan Bruma, substituind pe d-l advocat 
Simion Damianu. Pentru crima circum
scrisă în numiții paragraf! se prevede în- 
chisore de stat până la doi ani și amendă 
până la 2600 cordne. Causa s’a început 
de la o repartiție grea făcută pentru edi
ficarea bisericei. Se mai făcuse anume 2 
repartiții, er acum cea de a treia întrecea 
puterile bieților dmeni, căci se repartizase 
1 11. 80 cr„ după fiecare fiorin de dare 
directă. Eșise la fața locului solgăbirăul 
Mester Kăroly cu o sumedenie de gen- 
darmi, spre a face esecuțiunea. Omenii 
s’au cam năcăjit, cretjând esecuția ilegală 
și au murmurat puțin. Totuși au .făcut ce 
au făcut și a doua di au plătit taxele.’ Cu 
tdte acestea 16 dine ni au fost dați în ju-

selbatic fanatism, seu și numai Ia ordinul 
stăpânilor voștri, vă aruncați cu armele 
cete și popore întregi unii asupra altora, 
și vă măcelăriți cu grămada, într’un mod 
înfiorător, cum rar se întâmplă între alte 
animale. Voi faceți astEel din frumosă 
ndstră planetă un iad îngrozitor; pe când 
ați pute face din ea un templu al armo
niei și al iubirei, ddcă ați îndrepta armele 
vostre numai în contra relelor din afară 
ale mediului cosmic, cari ori cât de nu
merose, sunt mai puține decât acelea, cari 
vi-le faceți voi înșivă.

Omul rămase câteva minute gânditor 
la vorbele stejarului. Apoi cuprins de un 
simțământ religios esclamă:

— Adorabili arbori! "aveau dreptate 
străbunii noștri, se vă înalțe imnuri de 
laudă ca unor cunoscători ai tainelor și 
voinței devine, și să vă ceră sfaturi în 
nevoile lor. Voi sunteți în adevăr sim
bolul înțelepciunei, al păcii și al bogăției. 
Fără a face cuiva vre-un rău, voi răspân
diți cu îmbelșugare împrejurul vostru bi
nele și fericirea. Voi vă hrăniți cu fruc
tele vostre; vă desfățați cu verdeța fron

delor, cu mirosul florilor și cu măreța 
vostră figură, îndreptată ca o înaltă as- 
pirațiune cătră cerul luminos. Voi ne dați 
lemnul, coja și sucul vostru pentru felu
ritele ndstre trebuințe. Și când venim la 
voi triști și descuragiați, ne șoptiți vorbe 
de înțelepciune, ne redați liniștea senină, 
și deșteptând simțăminte înalte în sufletul 
nostru, ne arătați calea cătră idealul ade
văratei vieți. Er când îmbătrâniți, voi pă
răsiți fără părere de rău un organism veș
ted, și renăscând din fragede vlăstare, 
continuați sub forme etern întinerite a- 
ceeași liniștită și binecuvântată vieță, îm
părțind darurile și sublima vostră învă
țătură tuturor cari vă înțeleg.

Astfel vorbi vânătorul, uitând vâ
natul pentru care pornise de acasă; și 
rămase pănă târdiu, meditând sub pavi
lionul verde și recoros al arborilor de la 
marginea pădurei. In închipuirea sa, lui 
i-se părea, că vede în acești arbori se
culari pe urmașii acelor bătrâni evlavioși, 
despre cari o vechie legendă ne spune 
că zeii, pentru bunătatea lor, i-au schim
bat la morte în arbori. Și nu se mai în- I

doia de simțirea, ce poeții o atribuesc 
arborilor și florilor și despre sufletul cel 
mare și divin al naturei, de care ne vor
besc filosofii.

M. Strajanu.

Departe, departe.
Din volumul „Intre vis și vi6ță“.

De Delavrancea.
(Urmai- e.)

A fost odată, când și p’aicl bătea 
vântul și se mișca apa, a fost un împărat 
mare și vitez, der reu, că mortea de om 
la el era jucărie. Și bătrâni și femei, și 
copii despicase în două. Când eșia la plim
bare totl cădeau cu frunțile la pământ în
dată ce-1 zăreau. Și mergea cu capul în 
piept și c’o mână pe mânerul paloșului. 
Privirea lui era cruntă și zalele se scuturau 
pe el, lucind ca sdrele la sore. In palatul 
de marmură era răcore, dâr când întră el 
pe toți îi apucau florile. Și avea o împă- 
rătesă frumosă, frumosă și blândă, blândă, 

I ca un miel plăpând. Dor de-o vede pe ea

se descreția fruntea împăratului și i-se 
oprea în mustăți un surîs de care țl-era 
frică. Și trecu un an, trecu doi de la cu
nunie, și n’avură copil.

împăratul se posomori. Chiemâ pe 
toți doftorii și le dise :

— Ecă, o pungă cu diamante și pa
loșul meu. Oăruia o ghici lecui, ca să ră
mână împărătesa grea, punga, dr de nu 
paloșul.

Trei ani d’a rândul isbi cu mâna lui 
câte dece capete de doftori, și capetele se 
rostogoliau pe marmoră.

Intr’o di era la chef mare. Și bău, 
bău, că ochii din cap erau ca două pică
turi de sânge, par’că se pice pe masa de 
borangic galben. Se ridică în piciore. Trase 
paloșul și-l învârti pe de-asupra împărăte
sei. Perul ei se lumină ca de fulger. Și 
împăratul, băgând paloșul în tecă, dise:

— Muiere, mai aștept un an !
Mesenii înmărmuriră. Impărătesa se 

făcu albă ca hârtia.
Pănă la isprăvitul mesei, împăratul 

tăcu și bău, uitându-se drept înainte. Când 
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decată și la pertractare au fost citați vr’o 
30 martori. In urma vorbirei de apărare 
însă, ce a ținut-o Dr. loan Fruma toți 
acusații au fost achitați. Apărătorul și acu- 
sații s’au mulțumit cu sentința, procurorul 
a apelat.

0 aventură neplăcută. Un domn 
bogat din Paris se duse în Italia făcând 
o călătorie de plăcere. In apropierea ora
șului Varese este o peșteră mare, unde 
francesul a mai întrat odată înainte de 
asta ou câțî-va ani, când mai făcuse o că
lătorie în Italia. Credendu-se sigur că cu- 
nosce drumul, a luat cu sine numai o lu
minare și chibrituri și a întrat așa în peș
teră. Impiedecându-se însă într’un loc, a 
scăpat luminarea și chibriturile din mână 
și cu t<5tă căutarea nu le-a mai putut găsi. 
Sărmanul frances a umblat ca nebun, pi
păind prin întuneric și n’a putut găsi eși- 
rea. A început să sbiere, apoi a descărcat 
cinci gldnțe de revolver, nădăjduind, că 
îl va audi cineva. Istovindu-i-se puterile a 
căcjut de la o vreme neputincios la pă
mânt. Avea de gând ca cu glonțul ce-i 
mai rămăsese în revolver, să-și ia vifița. 
Tocmai când voia însă să se sinucidă, fită 
că zăresce din depărtare o radă de lu
mină. Speranțele îi înviaseră. Lumina se 
apropia din ce în ce mai mult. Cine era? 
Era un inginer frances, care petrecând în 
Varese a venit să vadă și el peștera. Bu
curia nenorocitului care se rătăcise a fost 
mare. In urma spaimei însă, el a rămasîcu 
o bolă de nervi, așa că a trebuit se-1 in
terneze într’un sanatoriu.

Inteligența română din Bucerdea- 
Vinosă și împrejurime învită la produc- 
țiunea teatrală, ce se va arangia în 19 
Iulie st. n., cu ocasiunea adunării generale 
a despărțământului „Alba-Iulia“ a „Aso- 
ciațiunei" române în edificiile d-lui Anto- 
niu Pop. începutul la 7 fire p. m. Ve
nitul curat este destinat biblotecei școlare. 
Prețul de intrare de persdnă 1 cortină. 
Comitetul arangiator: Moise Meteșiă, pre
ședinte. Teodor Pop, cassar. Antoniu Pop, 
controlor. Aurel Giurca, controlor. Virgil 
Radeșiu, stud, jur., Nicolau Berghian, teol. 
abs., George Dănilă, teol. abs., Ioan M. 
Bătăcuiu, teol., Prancisc Boțian, teol., Au
rel P. Pecurariu, când, de not. Tit L. 
Ciortea, stud, univ., Traian Rațiu, teol., 
Liviu Dumitreanu, teol., Vasile Avram not., 
Ioan Pop, stud, jur., Ioan Bianu, stud, jur., 
Pompeiu Morușca, teol., Iacob Trif, stud, 
abs., Nicolau Munteanu, stud, abs., Petru 
Meteșiu, stud, abs., Nichifor Borza, înv., 
Ocravian Costea, octav., Ioan Meteșiu, 
octav., Coriolan Metesitî, sept.

Ciocnire de trenuri în America. 
Un tren personal care a plecat dile aces
tea din New-York spre New-Orleans s’a 
ciocnit lângă Charlottenville „u un tren 
de marfă. In acest tren o«.u vr’o 55 de 
emigrant! din Ungaria. Numărul morților 
este 30, a celor răniți nu se scie încă. 
Unuia din călători, care în momentul 

ciocnirei se uita pe ferfistră, i-s’a despăr
țit capul de trunchiă. Șeful trenului a 
înebunit și rupându-și hainele de pe sine 
a fugit în pădurea apropiată.

Erăși ucidere și sinucidere. Cum 
le ia Dumnezeu mintea omenilor. s’a vă- 
<jut mai deunăzi aici în Brașov unde chel
nărul Schunn și-a lăsat nevasta și 5 co
pii îd cea mai mare sărăcie, fir el s’a îm
pușcat cu o servittire, tjicend că dfică nu 
pote trăi cu ea, cel puțin în mfirte să se 
unescă. Tot despre așa un lucru ni se 
scrie din Clușiă, unde pantofarul Wăchter 
Ede a împușcat pe nevasta pantofarului 
Alexe Hurducaș în casa ei proprie și apoi 
s’a împușcat și pe sine. Așa pățesc timenii 
când se lapădă de Dumnezeu și de po
runcile lui, își sfîrșesc vifița ca ucigași .'și 
sinucigași....

Redactor condamnat la încliisore. 
D-l Hargitai Băla, care mai anul trecut 
redacta aici o ftiie în trei limbi, luase la 
refec pe d-l Mihail Maurer. fișpanul pen
sionat al comitatului numindu-1 între al
tele „orszdgos marhau (archidobitoc). D. 
Maurer l’a dat în judecată pe Hargitai, fir 
tribunalul din Brașov l’a condamnat la 60 
cor. amendă. In urma apelului, ce s-a fă
cut, tabla regfiscă din T. Mureșului a schim
bat amenda în închisfire de 8 dile.

Care farmacie va fi deschisă? 
Mâne, Duminecă d. m. dintre farmaciile 
din cetate va fi deschisă farmacia d-lui 
Eugen Neustădter la „îngerul păzitor14, 
Târgul-Graului Nr. 7.

Capela orașulni va da Duminecă 
săra concert la cafeneaua Neustădter. în
ceputul la firele 8'/2. Intrarea liberă. Ace
eași capelă va da pe promenada de jos 
concerte în următorele dile: Luni, Marți, 
Miercuri, Vineri și Sâmbătă. începutul la 
drele 5*/ 2 p. m.

La Gewerbeverein va fi fi mâne 
săra concert militar. In cas de timp favo
rabil în grădină. Intrarea liberă.

La restaurantul Gambrinus. Du
minecă, în 12 Iulie concert militar. înce
putul la firele 7. Intrarea liberă.

£ s a m e n e.
Jupani, Iunie 1903.

Onorată Redacțiune! In 30 Maiii s’a 
ținut esamenul de la șcfila nfistră confesio
nală sub conducerea prea Ou. d-n proto- 
presbiter ca inspector districtual asistat de 
d-l comisar de esamene Traian Unipan înv. 
în Făget.

PresențI la esamen au fost 41 elevi 
din vr’o 55 obligați. Clase sunt 3 ou 6 des- 
părțăminte. Pe masă au fost probele de 
esamen românesce și unguresce. La esamen 
au mai luat parte pe lângă preoțimea lo
cală și antistia comunală încă și învățătorii 
din Sudriaș, Susaul și Cliciova, cari îm
preună cu comisarul de esamene au da- 

torința a-șl face notițe asupra părților bune 
și slabe din esamen a le lua în dreptă 
cumpănă și apoi în urmă fără nici o preo- 
oupațiune și după a lor credință și con- 
sciință, a-șl da verdictul. Frequentarea 
șcfilei după însăși mărturisirea învățătoru
lui a fost destul de bună și regulată. Păn’ 
la 50 de copii a avut mai tot-deuna.

Esamenul s’a început cu religiunea — 
din care a întrebat pe cei mai mici rugă
ciunile și din Istoria biblică mai multe 
piese. Recitarea rugăciunilor a fost de tot 
greșită. Se vede treba că d-l învățător prea 
puțin ș’a bătut capul cu ele. Istoriorele din 
istoria biblică încă au mers rău — dicân- 
du-se d’arostul fără nici un înțeles la cu
prinsul lor. Un rău acesta ce se observă 
în mai multe școle d’ale nostre. In chipul 
acesta predat studiul religiunei — nici 
când nu ne vom ajunge scopul cel sublim 
ce-1 urmărim — d'a face din copiii noștri 
omeni religioși și cu frica lui Dumne4eu.

Cu privire la cetirea română și gra
matică țin să amintesc d-lui învățător Ste
fan Țigris ceea ce am mai amintit cu mai 
mulțl ani înainte la un alt d-n învățător a 
cărui esamen a fost întru tote asemenea 
cu al densului — și să-i aduc înainte pe 
renumitul profesor de limba română care e 
o autoritate pe terenul limbistic și ale că
rui gramatici și opuri de composițiuni și 
stil a ajuns la nu sciu a câtea edițiune. — 
Cu privire la întâiele deprinderi din gra
matică, acel profesor dice următorele : „In- 
tâiele deprinderi se vor face în bucăți mici 
de cetire. Bucățile se vor ceti și esplica 
de învățător în cât școlarii să fie pătrunși 
de totalul cuprins al lor. Apoi bucata se 
va copia de atâtea ori, — pănă ce școlarii 
să vor obiclnui a o decopia curat și fără 
de greșală ortografică*.

Din aritmetică a esaminat cu cei mai 
mici — N-rii de la 1 —10, fir cu cei mai 
buni și păn’ la 20. Răspunsurile au fost în 
parte mulțămitore, — deși întrebările erau 
aceleași cu puțină deschilinire ceea ce i-s’a 
și observat din partea d-lui comisar că 
oeea ce a întrebat odată să nu mai întrebe 
a doua oră. Nu tot așa pot dice însă de 
cei mai mărișori și față de computul în 
scris la tablă. Tema dată la tablă trebuia 
mai odată repetată — apoi prin întrebări 
potrivite resolvită mai întâii! în cap și apoi 
numai la tablă. Der nu cum a făcut d-l 
învățător: Tu copile capeți de la tatăl tău 
12 cor. 10 filerl, de la muma ta 5 cor. 4 fii. 
fir de la fratele tău 3 cor. și 10 filerl — 
scriele una sub alta — trage linie și adu- 
năle — cât țl-a eșit ?

A urmat apoi geografia cu istoria — 
care fir s’a tractat rău și slab de tot—d’a
rostul fără să fi înțeles ceva elevii. Ar fi 
trebuit ca fie-care eveniment istoric să fie 
legat de partea de țâră numită comitat în 
care s’a petrecut evenimentul istoric. Așa 
d. e. vorbind de comitatul Hunedfirei — 
s’ar ti adus în legătură cu el „lupta de pe 
câmpul pânii“, s’ar fi putut aduce în legă
tură cu Ioan Huniade Corvin etc.... și 

așa și despre oelelalte comitate. Căci nu 
esistă comitat în care să nu se fi întâm
plat vr’un evenimant istoric. întâmplările 
acestea istorice mai bine se țin minte, le- 
gându-se de locuri și părți de țâră anumite 
unde s’au întâmplat.

Trecând peste istoria naturală, din 
care a întrebat despre mâță ,cal, bou, gâscă 
etc.... după manualul de istorie naturală 
de d-l profesor gimnasial Ip. Uasieviciti, a 
esaminat din fisică — despre căderea cor
purilor despre „scripețău în loc de scripe- 
țul, „plumbină" în loc de plumbul. In loc 
de căderea corpurilor, cu mult mai înțe- 
lepțesce ar fi lucrat, dfică li-ar fi esplicat 
elevilor, despre cântarul mic și decimal 
(maja metrică) că de el are trebuință în 
vifiță — că tote bucatele ce le vinde și 
cumpără tot cu cântarul le măsură și-i în- 
șfilă jidovii de-i rup la piele pe părinții 
lor, că nu pricep la cântar nimic. Apoi 
despre căldură șl frig, despre ploie, brumă 
rouă, ghiață, termometru și barometru și 
altele în legătură cu lucrarea pământului. 
Adecă ce influință esercfiză ele asupra pă
mântului, ca să scie țăranul trage folos și 
să-și lucre pământul d’așa la timp ca să 
nu sufere sămănăturile sale.

Cel mai din urmă obiect a fost con
stituția patriei — un obiect acesta de mare 
importanță — că îi arată cum e constitu
ită țfira, începând cu comunele și sfârșind 
cu capul încoronat. — Cum se aleg dife
ritele corporațiunl și cei ce stau în fruntea 
lor etc... și propus bine obiectul acesta — 
mare folos ar trage viitorii membri ai co
munei și viitorii cetățeni. Der așa cum l’a 
propus d-l învățător Stefan Țigris, puțin 
se vor fi luminat bieții elevi.

Esamenul s’a încheiat prin cântarea 
în cor, a unei cântări -bisericesc! și a uneia 
lumesc-I, — după care urmeză cuvintele de 
la inimă purcese pe cari d-l protopresbiter 
le adresfiză poporului și elevilor — ca să-și 
iubfiscă școla și pe mama ei biserica să le 
cerceteze regulat și atunci și binecuvânta
rea lui Dumnedeu va veni asupra lor și a 
tot cuprinsului lor.

După acfista s’a împărțit la mai mulțl 
copii unele cărticele acomodate priceperii 
lor, dăruite din partea deputaților noștri 
eparchiall Tit Hațeg și Dr. Pahomie Av- 
ramescu, cărora în numele micuților le 
esprim mulțumirea mea.

Rep.

SdlagiU, Iunie 1903.
Onorată Redacțiune! Deși târcjiu vin 

a vă scrie ceva puțin despre decursul esa- 
menului de la școla greco-catolică română 
de Bășeșci.

Esamenul s’a ținut în 18 Maiii n. c. 
după amiadl de la ora 2 pănă la 7. Sala 
de învățământ, care e o sală mare și fru- 
mosă, era împodobită cu cununi de flori 
naturale. Locul presidial îl ocupă M. 0- 
D. Alessiu Varna, protopopul tractului pro- 
topopesc al Băsescilor și inspector școlar 
tractual; la stânga d-sale ocupa loc părin-

se scula de la masă, se opri în prag, se 
uita la împărătfisă și dise:

— Un an mai aștept!
împărătfisă ofta. Două lacrimi mari îi 

picară din amândoi ochii, pic, pic. Și se 
duse în odaia ei de culcare.

Acolo îngenunchiâ la icone și se rugă; 
se ruga, pănă când adormi în genunchi. 
Pe la miedul nopții, trei femei bătrâne in
trară la dânsa. Slabe, uscate, dășirate. Se 
pipăi să va lă dfică visfiză. Dădu să țipe 
der nu putu. Babele o întrebară pe rând:

— Vrei un copil?
— Da, răspunse împărătfisă.
— Vrei un copil?
— Da.
— Vrei un copil?
— Da!
— Bine! 41S6râ tustrele și eșiră pe 

ușe afară.
Der, s’au oprit.
Vorbesc între ele.
Impfirătfisa le aude.
— Să fie fată.
— Să fie.

— Să semene măsii, că la 16 ani 
împăratul să crecjă că e măsa.

— Să fie.
— Să fie muma ei și fata ei, și îm- 

peratul bunic fiului și tată nepotului său...
— Numai atunol când fata îi va în

tinde dou& mâni, c’o mână...
— Și tot ce-o fi rfiu să pieră și ce 

n’o fi rău să ’ncremenfiscă; fir el să fi6 um
bră și vecinie să efiră iertare, și iertare să 
nu aibă.

împărătfisă dădii un țipet și căcju le
șinată.

A doua <ji când se deștfiptă înmăr
muri, văfjând pe împărat lângă dânsa.

împăratul începi! s’o mângâie, fir ea 
îi (jise plângând :

— Oh! măria ta, măria ta, mai bine 
mi-ai fi tăiat capul de oât să te fi culcat 
lângă mine!

împăratul începu să rîcjă.... și ce rîs!

Nu trecu mult și totă împărăția afla 
că împărătfisă rămăsese grea.

Eu de buourie îi săruta-i mâna și îi 
cjisei:

— Ai scăpat, măria ta.
— D’o fi băiat, am scăpat, da vai de 

mine d’o fi fată.
Șl-o podidi plânsul.
— Și dfică ar fi fată..,?
— Va fi muma ei și fata ei și îm

păratul bunic fiului și tată nepotului lui....
— Și-’ml spuse tot ce vorbise cele 

trei femei, fir eu mă gândii că femeile grele 
aiureză.

Când îi sosi cfisul, abia apuca să nască 
și întrebă pe împărat:

— Ce e măria ta, băiat ori fată ?
— Fată... și ce fată! — răspunse 

împăratul și se întorse la împărătfisă.
împărătfisă era rece ca ghiața, cu 

mânile încleștate peste amândoi ochii. îm
păratul o pipăi. Se căuta la cingătfire, și 
văcjând că. nu are paloșul, strigă de se 
sgudui palatul de marmură:

— LuațI-o d’aci, că-i turtesc capul!
Eu, înfășuraiil copila într’un cearșaf 

cald și fugii cu dânsa. Mă închisei în ia
tacul acela pecetluit cu lanțuri.

împărătfisă ofta când cătju pământul 

peste ea. 0 audiră toți, afară de împăratul 
care privia, cu mâna pe mânerul paloșului 
și (jicea celor cari aruncau pământ: „mai 
iute! mai iute!..."

Și fata crescea și nu vedea sfirele 
de cât prin grătiile ferestrelor.

Trecură cjece ani ca 46ce
Părul bălaii! și lucios ca mătasea i-se 

învoita în umeri: ochii ei ca zmarandul 
priviau galeș, așteptând ca din umbra por
tocalilor să răsaie mama ei de care întreba 
necontenit.

— O să vie ?
— Da, bunico....
— Și un’ s’a dus ?
— Dăparte, dăparte...
— Și când s’a dus?
— De mult, de mult...
— O să vie ?
— Vec}I bine...
— Der, tata? De ce nu mă lasă prin 

grădină? El e, când aud zale zuruind ?
— El, îi răspunseră eu, și începui 

să-i spui câte ’n lună și ’n sore, pănă când 
o fură somnul cu capul în pola mea, între- 
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tele Antoniu Băliban, preotul Băsescilor, 
precum și curatorul primar și mai mulțl 
ospețl și părinți de-ai școlarilor. Harnicul 
învățător loan Chira începe cu elevii și 
elevele rugăciunile obicinuite, apoi urmeză 
însăși esaminarea din singuraticele obiecte 
pe rend, răspundând școlarii aprope toți, 
cum se cade. Cu deosebire însă au dat 
răspunsuri bune școlarii din Catechism și 
aritmetică. Interesante au fost apoi și nisce 
declamărl instructive, cu deosebire cele 
despre beție. La sfârșitul esamenului o fe
tiță a ținut o frumosă cuvântare adresată 
părintelui protopop Al. Varna, și alta la 
adresa preotului Băsescilor; după care a 
urmat vorbirea de încheiere a M. 0. D. 
protopop tractual, în care laudă frumosul 
succes al esamenului îndemnând școlarii la 
ascultare față de mai marii școlei și recu
noscând stăruințele preotului local, și cele 
ale zelosului învățător loan Chira.

A.

Varfdl&u (protopopiatul Arieșului).
Onorată Redacțiune! In 1 Iunie n. 

s’a ținut esamenul cu elevii șcblei gr. cat. 
din Varfalău.

Esamenul a fost presidat de protopo
pul Simeon Pop. Frunte și ramuri vercjl 
de ștejarl împodobeau cele patru colțuri 
ale salei de învățământ, de flori naturale 
și cununi măestrite erau grei păreții, cari 
păreau invidioși și mâhniți, că nu ’șl pu
teau arăta și ei frumosa lor coloră albă, 
ghirlande lungi și pestrițe de flori, atârnau 
de-alungul plafonului, dâr mai atrăgătore 
era inscripția de pe păret.ele din front: 
„Dumnedeu v’a adus“, făcută din frundă 
de ștejar.

Decursul esamenului îl schițez în ur- 
mătorele : Cuvântul de deschidere fu rostit 
de unul dintre băeții de școlă. On. d. pro
topop a respuns, îndemnând pe băieți să 
depărteze de la ei orl-ce frică și cu curaj 
să răspundă la întrebările ce li-se vor pune. 
Și nici n’a fost fără efect acest îndemn al 
Prea On. D. protopop. Indată-ce începu d-1 
Alesandru Pop. învățătorul local, esamina
rea din singuraticele obiecte de învățământ 
băieții răspundeau frumos, clar și precis, 
în cât ’ți era mai mare dragul să-i asculți.

Răspunsuri forte bune am audit din 
religiune, limba română, istorie, geografie, 
istoria naturală.

Esamenul s’a finit chiar la 1 oră d. 
a., când Prea On. D. protopop prin o fru- 
mâsă vorbire arată înaintea poporului din 
Varfalău zelul și activitatea d-lui învățător 
Alesandru Pop, desvoltată pe terenul șco- 
lastic, ’1 laudă și-l încurajâza ca și pe vii
tor cu același zel să muncescă. Indâmnă 
pe popor, ca neobosit să lucre pentru bi
nele și prosperarea școlei, er băeților le aă 
părintescul sfat: să fie ascultători și mnnsl 
părinților, să se porte cu bună cuviință și 
față de învățătorul lor, cari numai pentru 
ei și pentru binele lor muncesc.

Rifus.

Concurs.
!

Pentru ocuparea unui post de învă
țător (învețătore) ordinar și a postului de 
învețătore suplentă pentru lucrul de mână 
la șcăla civilă de fete a „Asociațiunei se 
publică concurs.

I. Doritorii (doritdrele) de a ocupa 
postul de învățător (învețătore) ordinar au 
să presinte comitetului Asociațiunii (Sibiiu 
str. Morii nr. 8) următorele documente:

1) Atestat de botez.
2) Document despre cualificațiunea 

cerută prin legea statului având preferință 
cei ce au cualificațiune specială pentru limbi 
și istorie (nyelv ăs tortenettudomănyi szak- 
csoport).

3) Arătarea despre studiile pregătitore 
și ocupațiunea de pănă acuma.

4) Să dovedescă, oă posed perfect 
limba română în vorbire și scriere.

Concurentul (concurenta) ales va avă 
să observe disposițiunile statutului de or- 
ganisare al școlei.

învățătorul ordinar, pănă când e pro- 
visor, primesce salar anual kor. 1400 solvit 
în rate lunare anticipative și cor. 300, bani 
de cuartir, solviți în 4 rate trilunare, âr 
devenind definitiv primesce salar anume 
cvr. 2000, bani de cuartir cor. 600, 5 cuin- 
cuenale â cor. 200 și drept de pensiune 
de la stat, unde va solvi taxele prescrise; 
învățătorea provisorie primesce salar anuai 
cor. 800 și întregă întreținerea în interna
tul școlei, er cea definitivă primesce salar 
anual cor. 1200, întrâgă întreținerea în in
ternat, ouincuenale și drept de pensiune ca 
învețătorul. Invățătdrea, locuind în internat 
va ave să dea directorei mână de ajutor 
la agendele internatului.

II. Doritdrele de a ooupa postul de 
învețătore suplentă pentru lucrul de mână 
au să înainteze:

â) atestat de botez;
b) document despre cualificațiunea ce

rută prin legea statului pentru ocuparea 
posturilor de învățătore la școlele civile;

c) arătare despre studiile pregătitore 
și despre ocupațiunea de păna acum;

d) atestat despre cunoscința în teorie 
și în praxă a lucrului de mână;

e) să doveddscă, că vorbesce bine ro- 
mânesce și unguresce, eventual șimemțesce

Vor fi preferite acele concurente, cari 
— pe lângă cualificațiunea diu lucrul de 
mână — mai au cualificații și din dre-care 
categorie de studii, în deosebi din grupul 
limbilor.

învățătorea primesce o remunerație 
anuală de cor. 600, solvită în rate lunare 
anticipative, și întregă întreținerea în in
ternat.

Tnvățătdrea angajată va avă să dea 
directorei mână de ajutor la agendele in
ternatului.

Terminul de concurs espiră la 15 Au
gust a. c, st. n.

Posturile sunt a-se ocupa cu 1 Sept, 
a. o. st. n.

Sibiiu, din ședința dela 2 Iulie 1903 
a comitetului central al Asociațiunii pen
tru literatura română și cultura poporului 
român.

Iosif Ster ca Șuluțiu, N. Beu,
secretar II,
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Pe un

ușor

abonam^
LA

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Iulie st. v. 1903

se deschide nou abonament, la care învităm 
pe toți amicii și sprijinitorii foiei ndstre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 

cordne, pe șese luni 12 corone, pe trei lunî 
6 cordne, pe o lună 2 cordne.

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 40 franci, pe șese luni 20 franci, pe trei 
luni 10 franci, pe o lună fr. 3.50. 

Abonamente numai la numeral poporal 
de Dumineca:

Pentru Austro-Ungaria: Pe un 
cordne, pe șese luni 2 cordne

Pentru România și străinătate: 
an 8 franci, pe șese luni 4 franci.

Abonarea se pote face mai 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

Convocări.*)
Comitetul despărțământului XVI al „A- 

sociațiuneiu Selăgian-Chiorean prin acestă 
convocă adunarea generală de ăst-an a 
acestui despărțământ în comuna Giumelciș 
(Sălagiu) pe diua de 2 August a. c, st. n. 
unde cu stimă sunt invitați toți amicii și 
părtinitorii culturii și literaturei ndstre ro- 
mânescl.

Șimleu, la 1 Iulie 1903.
Dr. C. Meseșianu, Alimpiu Barboloviciu, 

secretar. președinte.*
Reuniunea femeilor române Selăgene 

îșl va ține adunarea sa generală în comuna 
Giumelciș la 2 August a. c. st. n. cu ur- 
mătorea ordine de di:

1. Deschiderea adunărei prin domna 
presidentă la 10 ore a. m. 2. Dare de semă 
a actuarului reun. despre activitatea anuală 
a comitetului. 3, Dare de sdmăad-nei cas- 
siere a reun. despre averea reuniunei. 4. 
Constituirea comisiuuilor censurătore și a 
conscrierei membrilor și colectare de taxe 
5. Demisiunea comitetului vechiu și alegere 
de comitet nou ad. §. 11 a statutelor. 6. 
Propuneri diverse. 7. Ținerea de diserta- 
țiunl anunțate la presidiu. 8. Fixarea 
locului adunărei viitore. 9. închiderea adu
nărei.

Rugăm cu tot respectul pe stimabilele 
domne și domnii membri ai reuniunei și 
pe toți părtinitorii culturei femeiei române 
să binevoidscă a lua parte- la acea adu
nare.

Șimleu, la 5 Iulie 1903.
Pentru comitet:

Maria Cosma n. Dragoș Augustin Vicaș 
presidentă secr. r. f. r. s.

♦) Tote (Țârele ndstre sunt rugate a repro
duce în tocmai acestă convocare.

ULTIME SCIRI.
Roma, 11 Iulie. Papa s’a simțit 

eri erășl mai reu și fu după amdcji 
din nou operat. Operațiunea a reușit 
deplin, 1000 de grame de fluiditate 
puroiosă a fost depărtată. Papa după 
operație se simte mai bine. Doctorii 
Mazzoni și Rossoni spun, că Papa 
nu se va mai pute reînsănătoșa și 
că în fie-care moment pote se moră 
pe neașteptate.

Salonic, 11 Iulie. Autoritățile de 
aici au descoperit un nou atentat, 
ce era îndreptat în contra Salonicu
lui. Planul era ca câte-va bande 
bulgare se năvălescă de-odată în 
oraș și se arunce bombe asupra pa
latului guvernatorului.

Literatură.
„Visuri de noroc11, de Zaharie Bâr

san. Un drăgălaș volum de poesii apărut 
în „biblioteca Semănătorului11 la institutul 
„Minerva*  din Bucuresci. Volumul conține 
17 cântece și 34 de alte poesii, din 
cari cea mai mare parte au fost publicate 
pentru prima dră în „Gazeta Transilva
niei11. Adunate la un loc, îți fac impresia 
unei grădini, în care fiecare poesie repre- 
sintă câte o fibre mirositore. In curând 
va apără o recensiune asupra acestui vo
lum. De ocamdată atragem atențiunea pu
blicului asupra lui. Se află de vândare la 
„Minerva* , Bucuresci, str. Regală 6. Prețul 
2 lei, In Brașov se vinde la librăria Ciurcu 
cu prețul de 2 corone.

— „Călăuz pentru Sibiiu și împre
jurime11 editat de secțiunea „Siebenbiir- 
ghischer Karpatenverein11. Sibiiugl903. Im
primat și în comisiune la W. Krafft. Pre
țul 1 cordnă.

Adunări de învetători.5 
(Convocări.)

Reuniunea învăț, gr. cat. din Cttele 
Sătmar și Ugocia, aparținători la diecesa 
Gherlei îșl va țină adunarea generală 
anuală în 30 Iulie st. n. a. c. în edificiul 
școlei române gr. cat. din Turțiu (comit. 
Ugocia.)

La acâst-a adunare se învită cu tot 
respectul:

a) P. T. domni membrii fundatori or
dinari, ajutători și onorari ai Reuniunei.

b) P. T. Reuniuni învățăt. din Un
garia.

c) Toți iubitorii de înaintarea școlelor 
și învățământulni poporului nostru.

Membrii ordinari ai reuniunei conform 
regulamentului în vigore au să notifice 
presidentului pănă în 22 Iulie st. n. scu
zele pentru eventuala lor absentare precum 
și doritorii de a diserta seu de a face 
propuneri, cu ocasiunea acestei adunări, 
operatele lor să le trimită tot la acel 
termin.

Competințele și restanțele sunt a se 
răspunde de cătră domnii cașsarl filiali 
pănă la 20 Iulie st. n. a. c.

Dat Baia-mare în 30 Iunie 1903.
loan Leșian m. p., Ștefan Pop ra. p., 

președ. reun. secret, reun.

bând necontenit prin vis: „o să vie?“
Alțl șăse ani ca șese dile.
împăratul se răsboise în patru părți 

ale lumii. Se întorcea biruitor. Pe zea.ua 
lui stropi de sânge. Mă chiamă. Dăduitt în 
genuchi, și întrebai, cu fruntea lipită de 
pardosâlă:

— Ce poruncescl ?
— Mi-e dor de fată !
N’o văcjuse de la nascere.
Intr’o clipă mă repezii pe scări, des- 

chiseiîi iatacul, o luai de mână și-’i (jisei •
— Te chiamă împăratul.
Cum o văcju sări în picibre. Scutură 

zalele și după ele eăcjură câteva picături 
de sânge.

— Fata mea ?
Semăna atât de mult... nu sămăna... 

era chiar măsa din cap pănă ’n piciore.
— Fata mea? dise împăratul, ca și 

cum l’ar fi sugrumat cineva.
Amândouă încremenirăm.
— Eșițll strigă împăratul și căcju pe 

un jeț de argint.
Cum intrarăm în odae, fata îșl re- 

zimâ capul de ferestră și începu să plângă. 

Eu mă ghemuil într’un colț și mă înfiorai 
aducendu-ml aminte de vorbele împărăte
sei : „va fi muma și fata ei, âr împăratul 
bunic fiului și tată nepotului...11

Cum mă gândeam fata tresări și îmi 
cjise:

— Vin de vedl...
Privii pe geam.
Pe malul lacului un cioban cânta din 

fluer, și cânta așa de duios că oile se strîn- 
seseră împrejur și ascultau, uitând să mai 
bea apă.

Ce frumos cântă, și ce bine’ml face! 
Du-te și-’i spune, că în fie-ce di să cânte 
sub ferestrele mele.

Mă întorceam de la cioban. Pe scări 
împăratul, galben ca căra și dus pe gân
duri. Cum mă vădii îmi dise:

— Ce face fata ?
Și pănă să-i răspunej, se făcuse nevă

zut, trântind ușa după densul.
A doua di abia se orăpase de diuă și 

fata la ferâstră.
Ciobanul se zărea în depărtate, într’o 

cdță albastră. Turma ca un nor tîrîndu-se 
pe pământ.

Fata îmi petrecu amândouă mânile 
pe după gât, mă săruta, și ’ml cȚse plân
gând :
, „ — Ce am, bunico, ce am?

A Și ciobanul sosi pe malul lacului; îșl 
aruncă pălăria; îșl scutură pletele și începu 
să cânte așa de frumos, că oile uitară să 
mai bea apă. Și de la picidrele lui în jos, 
în lacul luminat, un alt cioban ține fluerul 
Ia gură.

Fata se rumeni și nu mai eflse nimic.

Intr’o di (tocmai îi desfăcusem cbdele 
ca să o pieptăn) întră pe ușă o robă, o 
arăpoică, și ’i spuse că o chiamă împăratul.

Ea începu să tremure și plecă.
Nu trecu mult și audi un țipet ascu

țit, apoi nisce pași repedl. Era ea. Dădu 
să vorbăscă și nu putu. După-ce răsuflă 
bine, îmi dise:

— M’a strîns în brațe... o! așa m’a 
strîns în brațe... dă-ml nițică apă... așa m’a 
strîns... nițică apă că nu mai pot!

Bău și mă întrebă:
— Sunt fata lui ?
— Da ...

— Domne!... Domne!...
Inbepu să se închine.
Se trânti în pat. Mă chiamă lângă 

densa și mă rugă să i spui adevărat cine 
a fost măsa, cum a sosit ea pe lume și 
oe să facă ca să scape de împărat?

Ii spusei îi tot. Cele trei femei la îm- 
părătesa. Au vorbit la ușe. A rămas împă- 
rătâsa grea și a murit într’o clipă îndată 
oe el i-a spus că e fată.

Biata domniță, șopti podidită de plâns 
„să fie muma ei și fata ei, âr împăratul 
bunic fiiului și tată nepotului...11

Unde am apucat amândouă, acolo am 
rămas pănă ’ntru târejiu.

Aprinseiîi o văpaiță. Ea sări din pat 
Se uită la iebne.

— Cum să-i întimj două mâni c’o 
mână?

Ce clipă fericită ar fi aceea în care 
ar peri tot ce se mișcă în acest palat de 
spaimă și de morte!

Apoi îmi spuse că altă scăpare nu e: 
să fugă cu ciobanul și să-și i-a lumea 
în cap.

(Va urma.)

zea.ua
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Spre orientare. Invitare la petrecerea 
le vară proiectată deja, se va face în mod 
deosebit. După ședința primă va fi prânci 
comun la care moralminte e dator a par
ticipa fie-care membru present. Acei, cart 
doresc a participa la prândul comun sunt 
rugați a se înscrie barem cu 8 dile mai 
nainte de adunare la d-l Augustin Coardoș 
în Turțiu (p. u. Halmi), carele—la cerere 
— va trimite apoi la gara din Halmi în 
29 Iulie st. n. adecă MercurI sâra trăsurile 
necesare.

Programa:
Ședința l-a. 1) La 7 ore a. m. ser

viciu divin solemn în biserica parochială. 
2) La 9 ore deschiderea adunărei prin pre
ședinte. 3) Cetirea și verificarea protocolu
lui adunărei ultime. 4) Raportul gen. al 
comitetului despre activitatea sa, de la 
ultima adun. gen. prin Stefan Pop, secret, 
lîeun. 5) Raportul cassarului gen. Georgiu 
Dipse despre averea în bani a Reuniunei.
6) Raportul bibliotecarului gen. Ioan Batin 
despre starea bibliotecei gen. 7) Raportul 
comisiunei critisătbre a operatelor presen- 
tate pentru acâstă adunare prin Ștefan 
Pop, preș, oomisiunei critisatore. 8) Ceti
rea disertațiunei: „Cari sunt erorile cres- 
cerei din timpul nostru?" și desbaterea 
proiectului de statute pentru înființarea 
reuniunilor tinerimei în fie-care comună. 
9) Alegerea comisiunilor de câte trei 
membri: a) pentru esaminarea raportului, 
Z>) censurarea socotelilor, c.) încassarea ta
xelor și înscrierea membrilor noi, rtj comi- 
siunea pentru constatarea membrilor pre- 
sențl și absenți, precum și a on. ospețl 
presențl.

Ședința a 11-a. 1. La 4 p. m. ore
redeschiderea ședinței prin președinte. 2) 
Raportul comisiunilor alese: a) comisiu- 
nea censurărei raportului comitetului, 6) 
comisiunea censurărei socoteielor cassaru
lui, c) comisiunea incassărei taxelor și a 
înscrierei de membrii noi. 3) Cetirea și 
aprobarea statutelor pentru Reuniunile ti
nerilor. 4) Stătorirea locului și a timpului 
pentru adunarea generală a anului viitor.
5) închiderea adunărei.

Nu speriați copiii.
Taie popa limba!
Vine gogorița și te mănâncă!
Las’, te-oiu da eu la școlă, te-o înveța 

el dascălul!
Vine doctorul și-ți taie nasul!
Cu aceste lucruri încercă ome

nii, ca din copiii neascultători și rSi 
se facă copii buni și ascultători.

Dâr ce se mai faci la nevoie, 
(jice omul, ce să faci, să-l bați? Să-l 
omori? II sperii mai bine acolo cu 
ceva, și scapi de densul.

E adevărat, când îi spui de go
goriță și de alte prăpăstii, și de tă
iat limba și de tăiat nasul, copilul 
se sperie. Te aude vorbindu-i de lu
cruri nouă, de lucruri, cari după 
mintea lui se pot întâmpla; te aude 
rămâne pe gânduri și luându se pe 
gânduri își uită pentru moment în
dărătnicia lui.

Ție îți pare bine, tu te bucuri, 
că copilul s’a astâmpărat, s’a cu
mințit, der ta înșeli. Nimic în lumea 
asta nu se pierde. Adese-ori nu ve
dem, nu prindem noi de veste ce 
se face, der nimic nu se perde.

Decă vec|i că pe jos, pe unde 
ai vărsat apă, s’a uscat, ce crec|i? 
Cred! că apa aceea s’a pierdut? S’a 
nimicit?

Decă pui cârpe la uscat, îți în
chipui că apa din ele s’a nimicit, 
s’a pierdut?

Sâu dâcă ai aruncat o vorbă în 
urechile unui copil, crecji că vorba 
aceea s’a pierdut în mintea lui, fără 
nici un răsunet? fără nici o ur
mare?

Din locul cel ud, când se usucă 
locul, apa se schimbă în vapori și 
se ridică în sus în atmosferă, unde 
se amestecă cu aRi vapori și de 
acolo va căde îndărăt pe pământ în 
formă de ploie.

O vorbă aruncată în mintea 
unui copd va eși odată de acolo, 
nici nu seif în ce formă și nici nu 
scii ce rău pbte să pricinuescă ea.

Taie popa limba? Așa ai spus 
tu copilului. El te-a credut. In min
tea lui de aci înainte, singurul rol 

pe care îl are preotul pe lume, va 
fi de a tăia limba copiilor.

Mai merge de-acum copilul la 
preot? De-acuma când la o întâm
plare, copilul va fi bolnav, mai pbte 
preotul să se apropie de el să-i dea 
grijanie?

Ai spus, că vine gogorița și-l 
mănâncă. Ai spus, și el te-a credut 
El a tăcut când a rămas cu gândul 
la gogoriță. I-a rămas în minte, că 
se află în lume ființe de acestea, 
cari pot să între și prin ușile în
cuiate, și prin părete și pre ori 
unde; ființe a-tot-puternice, de cari 
nu poți scăpa.

Ei bine, scii ce va eși de pe 
urma acestei gogorițe?

Pe urma acestei gogorițe va 
eși, că copilul tău se va alege un 
fricos, care se va teme și de umbra 
lui; se va alege, că în loc să cresc! 
un om voinic și cu curagiu, va 
cresce un păcătos. Și păcătos va fi 
tbtă vieca, căci ceea ce a întrat de 
tînăr în sângele lui, nu-i mai iese 
până nu i-o ieși și sufletul.

II sperii cu școla și cu dascălul 
de la școlă? Se nu te miri dâr când 
îi va fi șcbla urîtă.

II sperii cu doctorul, că i taie 
nasul ori limba? pi ferescă D-deu 
să nu se întâmple să dea peste co
pil vr’o bolă de cele rele ca: an- 
ghină, scarlatină, etc., căci va fi 
vai de tine cum te vei uita la dân
sul, de pildă, că nu se lasă ca să 
i-se uite doctorul în gât.

Etă la ce puteți ajunge speriind 
copiii.

Și să nu dice ți: Dâr lasă că și 
pe mine m’au speriat când eram 
mic și n’am ajuns așa. Să nu dicefl 
așa pentru-că nu e adevărat. Gân- 
djți-ve mai bine și vă cercetați mai 
cu de-amănuntul : nfletul vostru și 
veți vede, de pildă că ori cât v’ați 
păre de viteji tot trebue se fie ceva 
de care vă temeți. Ei bine, frica 
acesta e de la gogorița de când 
erați mici.

Și chiar de nu vei găsi, că ești 
fricos, să scii că tot nu ești așa 
cum ai fi fost, decă nu te spăria.

Der pentru ce aveți nevoie să 
speriați copiii?

Etă de ce:
Se întâmplă odată de e mai 

bolnăvior, că-1 dore ceva, că nu 
pote mânca, plânge, țipă, e rău dis
pus. In acest cas vă perdețl capul 
și-’i dați tot, tot; tot ce nu cere; 
îi dați tot ce altă-dată nu i-ați fi 
dat. Ii dai câsornicul, îi dai căli
mara, îi dai luminarea, îi dai pușca, 
îi dai briciul; tote i-le dai pentru 
că stai tu să-l păzesc!. Der când 
copilul se va face bine, nu-i vei mai 
da, căci tu nu vei mai sta de geba 
lângă dânsul, căci tu mai ai și altă 
trebă.

Tu nu-i dai și copilul va plânge 
și atunci tu îl vei speria.

Deci care e lecui ?
Intâifi lecuesce-te pe tine: Fii 

cuminte și nu-i da odată ce nu-i 
poți da tot-dâuna. Nu-i da de loc. 
Nu-1 învăța ai da și nu-țl va cere, 
și tu nu vei fi nevoit să-l sperii.

(.,Albu) Th. D. Speranță.

Lupta împotriva grindinei.
(F i n e.)

Dâcă grindina ar lovi numai securea 
ce țărancele nostre înspăimântate o îm
plântă înaintea casei în calea grindinei, 
am fi siguri, că se sparge ghiața, âr nu 
ferul. Năcazul e însă, că lovesce în câm
puri pline de flori mirositore și de balsa
muri răcoritore, în holde pline de viâță; 
in vii și în pomi încărcațl cu daruri ce- 
rescl. Er de isprava, ce o face nimănui 
nu-i cresce inima, cu atât mai puțin plu
garilor și proprietarilor.

Cine are o moșie
Cine-i bun proprietar 
Are supărări o mie 
Care-1 umplu de amar.

Ba-i prea mult sore, 
Ba-i prea răcbre.

Ba suflă criveț, ba vent cu foc
Ba cade ploie
Și curg șiroie

Care-țl îuâcă lanul pe loc
Ba prețul scade 
Grindina cade

Lăcusta vine potop grozav 
Etă cjeu ce vrea să dică 
De a fi proprietar 
Fruncjă multă, trebă mică 
Și folos cât frunda ’n par.

(Alexandri.)

Nu e mirare, dâcă agricultura își ia 
refugiul la tot felul da mijloce, posibile 
pentru a-șl apăra recolta de distrugere. 
Astfel își ia refugiul împotriva grindinei 
la ajutorul tunurilor.

Ideia nu o tocmai nouă. Am vădut 
că deja în secolul al XVHI-lea se publică 
un premiu pe tema acesta.

Marinarii, când se apropie de o câță 
periculosă, o împroșcă ou tunurile și o ri
sipesc.

Norii încă sunt formați din negură, 
care plutesce pe sus.

A pușca în ceță de pe suprafața mă
rilor nu e nici un păcat. De ce să fie pă
cat a o împroșcă în regiunile înalte ale 
atmosferei.

Și în fine nimeni nu cârcă a risipi 
norii, ci a risipi sâu a distruge grindina ; 
lupta nu se dă împotriva norilor, ci îm
potriva grindinei.

Nici omul religios nu pote prin ur
mare să obiecționeze nimic în contra mo
dului de apărare.

Divinitatea a înzestrat pe om cu 
minte, ca să învețe, a se apăra în contra 
tuturor năcazurilor cart îl neliniștesc. 6re 
șorecii de câmp, ore lăcustele nu sunt și 
ele creațiuni de ale lui Dumnedeu și to
tuși le declarăm răsboid de esterminareî 
Ciuma și colera nu sunt și ele lăsate de 
Dumnedeu, nu sunt manifestări înțelepte 
ale puterii divine, și audit’am vr’odată de 
la cineva, că nu e bine să ne împotrivim 
la întinderea lor?

Etă pentru-ce este cât se pote de în
țelept procedeul preoțimei din Stiria și 
Italia, de a sfinți cu evlavie creștinâscă 
tunurile dastinate pentru lupta împotriva 
grindinei, și de a le înmagazina — pe cât 
e posibil — în curtea bisericâscă.

Apărarea împotriva grindinei se face 
după două sisteme: a) după sistemul din 
Stiria, &) după sistemul italian. La sistemul 
din Stiria se aplică în genere tunurile Sti- 
ger. Tunul constă din trei părți: 1 tubul
acustic, construit din tinichea de fer în 
grosime de 2 mm. și înălțime de 2 metri; 
2) dintr’un morsier, construit din fer com
pact în greutate de 20—25 kg., 3) dintr’o 
trasină de fer, așezată pe șine. Aparatul 
complet costă 90—100 cor.'

Bateria Stiger, având cusurul de a 
se încăldi prea repede, a fost modificată și 
ameliorată în urmă de fabricantul M. Unger.

Un al treilea tip al tunurilor de Sti
ria se lucrâză în fabrica lui Gfreimtz în 
Graz.

Colibele necesare pentru scutirea per
sonalului se construesc lângă baterii. In- 
templându-se însă nu odată să explodeze 
morsierele, astădl încep a fi preferite coli
bele suterane, unde personalul e mai bine 
ocrotit.

II) Italienii întrebuințezi la apărare 
esclusiv tunuri de tir repede și sistemul 
lor se pare, că va delătura total sistemul 
de Stiria.

Tunurile de țir repede ale lui Garola 
Gisenti, Serini și Laverda sunt construcții 
model în felul lor, și vor contribui 
mult la resolvarea definitivă a problemei 
de apărare.

Mai întâiîi, morsierele sunt eliminate 
din mechanismul construcției, locul lor 
ocupându-1 obusurl de alamă, căci se um
plu cu praf și sunt provădute cu aprindă- 
tore centrale. Obuzul se închide hermetic 
în partea inferioră a tunului și se descarcă 
prin apăsarea ușoră a unui levator. Pe mi
nut se pot face 10—lo pușcăturl. Forța 

espansivă a gazurilor lucreză esclusiv în 
direcția de lipsă. (De ore ce dedesubt tu
nul se închide hermetic) și personalul e 
în siguranță absolută.

Aceste motive și altele de ordin eco
nomic, au câștigat frumosă reputație tunu
rilor italiene, a căror specialitate o for- 
meză și acele tunuri monstruose — cu tu
buri de 4 metri și mai bine de înalte — 
cari ou drept cuvânt se numesc „Formi
dabil11.

Să vedem efectul lor.
Gazurile desvoitate la esplodarea pra

fului se avântă din gura tubului în roto- 
gole sprintene în atmosferă, rotogole, cari 
în vreme negurosă să observă destul de 
frumos. Inelele de gazurl împing columna 
de aer, ce le stă în față cu vehemență 
teribilă și sguduie moleculele aerului pănă 
la înălțime de 1000—1200 de metri, stîr- 
nind valuri și vârtejuri și unde, scurt o 
adevărată ferbere a văzduhului.

Ferberea văzduhului conturbă starea 
electrică din atmosferă; conturbarea stării 
electrice curmă seu suprimă formarea grin
dinei ; prin ceea ce grindina formată deja 
seu se abate în altă parte sâu să disdlvâ 
și cade ca ploia pe pământ.

Stațiuni de apărare s’au ridicat deja 
și în patria nostră (în comitatele Zala, 
Fehâr, Vas, Zemplen, Pest-Piliș, Arad și 
Timiș).

Etă unele observațiunl:
„In decursul verei 1899 în Lendva de 

jos ni-s’a dat ocasiune să ne-apărăm'în opt 
rânduri împotriva grindinei. In 6 cașuri 
norii s’au risipat, în cât nici ploie nu a 
mai căclut, în două cașuri apropiindu-se 
norii grei dinspre apus, cum am început a 
pușca, s’au oprit și desbinându-se în două 
au trecut pe la drepta și stânga stațiunei 
nostre. In aceste două cașuri, pe dealurile 
comunelor învecinate a cădut ghiață, der 
puțina".*)

*) Raportul farmacistului Ferd Fuss, în 
„Kisârletiigyi kozleinenyek*1 1899 pag. 21<>.

*») L. c. pag. 213.

In 24 Iulie, pe la 3 bre după prând 
— se într’un alt raport din comitatul
Alba**)  — veniau dinspre nord nori grei, 
întunecați, pe cart i-am așteptat pănă la 
distanță de 2 km. Atunci am început sal
vele. După un sfert de oră (17 pușcăturl) 
norul s’a risipit și s’a ivit sorele", dâr „pe 
la 5 bre se scorni un nor și mai greu din 
spre apus; ferbea văzduhul, norul se apro
pia de noi. L’am risipit cu 15 pușcăturl;

„Sera pa la 7 bre s’a scornit un al 
treilea nor, cu fulgere și tunete, care iute 
a ajuns d’asupra nostră. N’am dat de cât 
8 pușcăturl și s’a întors spre ploie, care și 
acâsta s’a oprit nu peste mult. Norul s’a 
retras cătră miadă-(ji și în comuna Enying 
a cădut atunci ghiață, destul de multă".

In 14 Iulie, la amedl a venit un nor 
forte greu din spre nord-est. Cu 65 de puș
căturl l’am abătut, desbinându-1 în două. 
O parte a apucat cătră apus. — laV.ârpa- 
lota ploie dâsă — oealaltă parte cătră sud- 
est — la Szent-Ivân, Tâcz — ploie.

In 17 Iulie — după prând pe la l'/2 
bre se iviră nori grei de la medă-nopte. 
Când s’au apropiat la 2 km. am dat 15 
pușcăturl. S’au oprit și în curând s’au în
tors cătră apus, schimbendu-se în ploie to
rențială. La noi încă a plouat, der puțin",

Raportele sună tot cam în felul aces
tora.

Condiție e, că apărarea să se încâpă 
consciențios și energie de pe la tote bate
riile de-odată.

Cât de vitale sunt interesele, în ser
viciul cărora s’a pornit lupta împotriva 
grindinei ne-o dovedesce și Italia, unde 
guvernul a încredințat ștudiarea cestiei re
numitului Vinolog Ottavi și profesorului 
Marangoni. TechuicI de frunte cu rîvnă 
lăudabilă se nisuesc să perfecționeze<cons- 
trucția tunurilor âr în laboratoriul piroteh
nic al lui Chiniali din Milano se fac încer
cări pentru a produce bombe, cari să es- 
plodeze de-a dreptul între norii cu grin
dină.

G. Todică.
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Un meseriaș român la Paris.
Dumitru Tiu, pantofar, originar din 

Brașov, care a fost sprijinit de societatea 
meseriașilor din localitate, în rîvna de a 
se perfecționa în meseria sa, s’a dus în 
țeri streine și acuma adresâză din Faris 
o scrisdre d-lui N. P. Petrescu,'președintele 
societății meseriașilor, din care scrisdre re
producem următdrele:

„Vă fac cunoscut, cuincă eu suut săt 
nătos și acum sunt de 2 anî în Paris. Am 
fost și în Londra ajî primăvară, dâr nu 
am reușit a găsi de lucru și am fost silit 
a mă reîntdrce la Paris.

„Acum tare așî dori se mă reîntorc 
cătră casă, că mi-e fdrte dor. Deci vă rog, 
faceți bine și-mi scrieți, cum le merge 
meseriașilor în Brașov ?

„Mai departe vă fac cunoscut, că aici 
unde lucrez este o școlă pentru a se per
fecționa muncitorii în meseria lor și în 
tot anul este un concurs și eu am făcut 
lucrări pentru exposiție. In anul dintâiu 
când am venit în Paris am căpătat premiu 
prima diplomă, în anul al doilea am că
pătat medalie de bronz. In anul acesta am 
căpătat a 4-a medalie de argint.

„Mai departe vă fac cunoscut, cum 
că și aici, ca în tdte părțile, ‘3 luni de 
dile nu e de lucru absolut nimic, deci vă 
rog decă s’ar pută să-mi faceți rând să 
capăt și eu câte o gazetă românăscă, ca 
să am și eu să citesc, că de multă vreme 
nu am cetit jurnal românesc.

„Rămân recunoscător al d-văstră.
Paris Orfanul

(ss) Dumitru liu.

Puiul și mama.
(Basm pentru Bebe.)

— Piu, piîâ, piu.
— Clone, Clone.
— Pil, piă, piu.
— Clone, clone.
Așa făcea puiul și găina, par’că vor

beau, și fia se înțelegeau, când de-odată 
âtă și cocoșul:

— Cotcodac - cotco! adecă ce este 
acolo ?

— Ce să fie, dice găina, ecă eu vrău 
să mă duc, se mă duc să caut să văd unde 
găsesc ceva mâncare bună și apă bună și 
puiu nu vrea să stea puțin aici cuminte 
pănă ce void veni eu, căci eu vin numai 
de cât.

— Dâr cu mine vreai să stai, puiule 
întrăbă cocoșul.

— Cu d-ta stau.
— Ei, decă stai atunci bine.
Și puiul a stat frumos și cuminte și 

mama lui s’a dus și numai de cât a venit 
înapoi. Și după-ce a venit a luat pe puiul 
și a mers cu densul și cu domnul cocoș și 
au mâncat bine, și au băut apă bună și pe 
urmă d-1 cocoș a dis:

— Acuma puiule, decă ai ±ost cuminte 
acuma haide cu mine că-țl arăt ceva 
frumos.

Si cocoșul ia pe puiii și pe mama 
lui și merg înțr’un loc la o ușe mică și 
numai ce aud înăuntru nisce glasuri ca de 
puișori care făceau:

- Fi-fi-fi! Fi-fi-fi!
— Vai ce frumos, dice puiu; der ore 

ce să fie aci ?
— Ghici.
— SteclețI?
- Nu. .

•— Canari ?
-- Nu.
— E ceva frumos?
— Da, forte frumos.
— Sunt nisce păpuși?
— Nu.
— Sunt?... Ce sunt?
— Ei, ecă ce sunt, dice cocoșul și 

odată deschide ușa. Și când deschide ușa 
ce să vetjl ?!... 0 mulțime de bobocei de 
gâscă! Nisce bobocei frumoși, frumoși, cu 
nisce pufușor ca de aur, par’că erau cu 
nisce flaneluțe, și cu capușone galbene. Și 
aveau piciorușe roșii și frumușele, și par’că 
vorbi au așa făceau:

— Fi-fi-fi! fi-fi-fi!
Și când i-au vedut puișorii găinei 

le-au părut așa de bine și au rămas acolo 
și s’au jucat cu ei, totă cjiua pănă sera. Și 
domnul cocoș le-a dis:

— Vedeți ce 
fost cuminți?

Și altă-dată o

(„Peutru copii11)

v’am arătat decă 

să vă mai arăt.

ați

Th. D. Speranță.

»Romana«
este titlul broșurei, care a apărut în editu
ra tipografiei A. Mureșianu, cu descrierea și 
esplicarea dansului nostru de salon

„Romana11, dans de colonă în 5 figuri. 
Descrisă și esplicată împreună cu musica 
ei, după compunerea ei originală. Cu-o in
troducere („în loc de prefață11,) de Tunarul 
din Dumbrău, Popa. — Tipografia Aurel 
Mureșianu, Brașov 1903.

A trecut deja o jumătate de secol, de 
când, în epoca redeșteptării nostre națio
nale, s’a compus și înființat în Brașov-„Ro- 
mana“, unicul dans de colonă român. In 
iârna 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 acâsta și 
jubileul de 50 de ani al „Romanei11. La 
acest jubileu vre-o 20 de părechl, dame,le 
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 „Reuniunei11.

Autorul broșurei esplică „Romana11 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 
anunțate 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 musice a „Romanei", esplicând prin
tre note tote mișcările dansului după tactele 
musicei. Pe lângă popularitatea, de care se 
bucură dansul „Romana11 pretutindeni în
tre noi, a fost tot-deuna o dorință viuă a 
publicului nostru de a o vedâ jucându-se 
bine, esact și uniform. Credem, că broșura 
de față, care face istoricul și descrierea 
figurilor dansului cu multă îngrijire și acu- 
rateță, va satisface pe deplin dorinței ge
nerale.

Broșura este în cuart mare, hârtie 
fină si tipar elegant, cu adausul unei cole 
de note (musica „Romanei11 cu esplicărl) și 
costă numai 2 cor. 50 bani (plus 5 bani 
porto-postal) pentru România 3 lei.

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

*)• Sarmale.
**) Vornicei.

Merge racul s6 se ’nsore.
Frunduliță foișore
Merge racul să se ’nsore, 
Der n’are nici o prinsore. 
întâlni pe broscă ’n cale:
— Hai! tu broscă, după mine, . 
Că te-oiă ține tare bine.
Am o moră după casă
Curge făina pe ferestră ;
Doi cocoși
Țin de coș ;
Doi gândaci
Pun în saci.
— Der la nuntă cine-o fi
— Două muște
Tot fac gălusce ;*)
Cu topore
Două cocore.
Șed și taie lemne afara.
— Der în casă cin’ le-aduce ?
— Rațele
Cu brațele
— La nuntă cine-ai poftit ?
— Doi purcei
Sunt vătășei**)
— De cântat, cine-o cânta?
— Doi țînțarl
Sunt lăutari.

(„Peutru copii11.)

Anunțuri de căsătorie.
e la 3 Iulie pănă la 9 Iulie 1903.
1) Popescu Ioan gr. or. lucrător, cu Laslo 

Iuliana gr. cat. din Brașov. 2) Szavuj Ferencz r. 
cat. voiagior de asecurare domiciliat în Oernatu 
cu Wilhelmine Rissdorfer ev. aug. din Brașov. 
3) Wolf Mathias r. cat. friseur Brașov, cu Wil
helmine Vogel rom. cat. din Făgăraș. 4) Schmidts 
G-eorg ev. aug. sergent-maior de artilerie Brașov, 
cu Caterina Gerger ev. aug. din Reșnov. 5) Bruss 
Karl r. cat. calfă de templar cu Carolina Rozsa r. 
cat. amândoi domiciliat! în Brăila. 6) Tânos Fe- 
renez r. cat. cismar, cu Csiszev Ida Zenobia r. 
cat. Brașov. 7j Veres Mihail gr. or. lucrător, cu 
Maria Gămulea gr. or. Brașov. 8) Perșenariu loan 
gr. or. lucrător, cu Mușica Eufrosina gr. or. Bra
șov. 9) Pocsvajler lozsef r. cat. calfă de ferar 
Brașov, cu Kovâri Ilona r. cat. din Clușiil.

CalencLarxxl septemânei.
IUNIE. (1903) are 30 dile. OIREȘAR.

pilele Călend. Iul v. Căleud. Greg.
Dum. 
Luni.
Marți 
Mere.
Joi 
Viner 
Sâm.

29 Ț Petru și Pavei
30 t Adun. ss. apos.

1 CosmașiDămian
2 f Vest. Preacur.
3 Mart. lacint
4 P. Andrei Criten
5 P. Atan și Anton

12 Enric
13 Margareta
14 Eugeniu
15 f Impărț. aps.
16 Maria
17 Alexie
18 Fridrich

Prețurile cerealelor slin piața Brașov.
Din 10 Iulie 1903.

Mesura
seu 

greutatea
CalUaiea.

Valuta
în

Kor. fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 13 30
n Grâu mijlociu . 13 10

Grâu mai slab . . . 12 70
Grâu amestecat 9 30
Săcară frumosă. . . 8 —

n Săcară mijlociă. . . 7 90
n n......-P-Vltâ»...................... 7 10
n .jlociu. . . . 7 —

Oves frumos. 5 20
îl Oves mijlociu . . 5 —

Cucurjiz.................... 9 30
Mălaiu (meii!) . . . 8 —

ÎJ~ Mazăre........................ 16 —
Linte......................... 16 —
Fasole........................ 14 —

n Semența de in . . 16 —
n Sămânță de cânepă . 7 10

Cartofi........................ 1 60
Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 96
n Carne de porc . . . 1 12

Carne de berbece. . — 72
100 kil. Său de vită prdspăt . 40 —

n Seu de vită topit . 62 —

Tărgul de rimători din Steinbracb.
Starea rî mă tori lor a fost la 7 

Iulie n. de 48,596 capete, la 8 Iulie au 
întrat 297 capete și au eșit 514 capete, 
rămânând la 9 Iulie n. un număr de 
48,379 capete.

Se notâză marfa tifiyureseă: veche 
grea dela 104—1C6 fii. tînărăgrea dela 
113—115 fii., de mijloc dela 113 — 115 fii. 
— Serbescă: grea 114—115 fii., de mijloc 
113—114 fii., ușori 112—114 fii. kilo
gramul.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Traian II. Pop.
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| Săpun SCHICHT. £
M 2L E C

*^3 seu «KA"

Săpunul cel mai bun și cu spor 
și prin urmare și

cel mai ieftin

(/hei a

A.

Nu conține ingrediențe streine vetămătore.

Se ©apetâ pretutindeni “ÎS®
La cumpărare să se observe, ca pe fie care bucată de săpun 

să fie numele „Schicht“ și una din mărcile sus indicate.
63 -00.1725),

C e r b ii

Domnii abonați ai foiei
5

ndstre, cari nu și-au reînoit încă 
abonamentul sunt rugați a-1 re- 
înoi neamânat ca să nu li se în- 
trernpâ regulata espedare a Zia
rului.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei11.

©OGOOOOOOOO
De închiriat

care constă din 28 camere, un 
Salon, Prăvălie, bucătărie, 
grajd etc.

Doritorii se vor adresa la D-na 
Bălașa Blebea, Brașov, strada negră 
nr. 21, său în- Bucurescl la D-1 advo
cat I- Ciulley, strada Mântideasa 44.

©©©ooaooooo

Casele din strada Ații, cari con
stau din 4 camere, bucătărie, pod, 
pivniță, șopron; mai departe casele 
din strada negră nr. 21, 2 camere, 
prăvălie, cămară, pivniță și pod.

Doritorii se vor adresa la D-na 
B. Beblea, strada negră nr. 21.

3—6.(1016)

A apărut și se capetă la tote , 
librăriile

< SINGURĂTATE

cântece pentru o voce cu âcompania- 
re de pian, de

> HERMANN KIRCHNER.
3 9 cor. 20 bans.
5 Editura G. A. B.EISENBERGER

3-3. C1019) Mediaș.

O plătesc celui ce va 
ilW M. mai căpăta vre-odată 
săafis’er1® die ori' îî va
mirosi gura, după ce va folosi 

apa de dinți 
a lui Bartilla, o sticlă 70 bani. 
(Pentru paohetare 20 filler deosebit) 
Erezii A. Bartilla (E. Winkler) VIEIO, Scmmergass'â i<.„
Să se eeră pretutindenea apriat apa 

de dinți a lui Bartilla. Denunțări de 
falsificare vor fi bine plătite. La locu
rile, unda nu se pote căpăta, trimit 7 

J sticle cu 5 cor. 20 fii. franco ; 16 sticie 
j cu 9 cor. franco.

Se capetă în BRAȘOV la farmacia 
D-lui Victor Roth.

xx
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PAGIJANO-SERUPi i
MSjBoc «Se CBBrățiB’ea S&ngelllE. Preparat din anul 1838, 

de Prof. Girolamo Pagliano, FLORENZ, Via Paniloîfini, (ITALIA). 
Depositul <le trimitere: Farmacia BHACHETTL ABjA, Siid-Tirol.
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TIHOOTAJ MIOHOICL
Avem onbrea a face cunoscut On. public, că am arangiat 
FÂ3BI3A MKSAMICÂ 9K W 18TAJ, 

și ne recomandăm pentru confecționarea lucrurilor ce cade în 
branșa acesta, precum și confecționarea de cămăși de bărbați, 
cămăși' de Turiști, Veste, Fuste de dame etc. etc.

Reparaturi se esecuta prompt și ieftin.
Cu iotă stima

ZTxoțîi ZSiexxxer-
de aSMtauri și împletituri. 

Brașov, strada Vămii nr. 7.

t
i

a
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■iiiiiiiiiniil........ . ...................................................ii-
Primul atelier român. :

I llllltl 11 lllll IIIIIIIII II lllll 11 III  ......... Ill<-

Jte deposit de Pânzărie a tai Benedict Schroll. 
Se vinde ew bucata, cu prețul «fie fabrică, 

per cassa se dă sconto de 80,0.
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FRAȚII ȘIMAY
Brașov, Tergul grâului nr. 3.

Truso urî complete pentru mirese; 
deposit de MBHWH fi f’ÂlSM de masă; 
asortiment bogat de Confecțiuni pentru 
dame, articole de modă, indigene și streine.

Se primesc comande pentru vestminte 
db dame SÎ bărbați, care se vor esecuta cât se A . ?
pote cu gust, solid și punctual, cu preuri mo^rț’+'“

Deposit mare de Pânza de Olanda și Pânzeturi
..............— calitastea cea. mai ^țsiaă. ...........—

uni........ ............................................ iii.....
Fondat la a, 1867. :

llllllllllllllllllllllll........ IIIIIIIII III1HH»=

FRAȚII CIOFLECU
------Brașov, Strada Vâmii nr. 30. ^ss— 

Artiști diploizia-țl d.e 

Clavire, .laraeaiwl și iastomeaU musicale.
------- =7 Ae®r«fiări «fie S®Âane și Clavire

Facem cunoscut On. public din oraș 
și Împrejurime, că ținem în deposit 
Clavire, Pianine și Harmoniuri noue, 
fabricația cea wi«i vestită, sunt lucrate elegant 
și tari în iarnă de fler, cu tonuri tari și plăcute 
Cu prețurile fabrice! cele mai moderate.

s11
©

Dăm garanție Ia fie-care iă ani. 
Luăm In schimb și vechi. — Ț i n e m t<ât feiiui 
de INSTRUMENTE musicale și cdrde veritabile.

Efectuăm tot felini de reparaturi din branșa acâsta în 
timpul cel mai scurt și sub garanță.

Apelăm deci la sprijinul On. public, suntem
cu deosebită stimă

FSSAȚBÎ CTWILJKOU,
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Antreprize de pompe funebre 
ZEL Tyutsefe:-

KBrașov, Strada IPorțîi Nr. 02.
(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Sâbădeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de mbrte, așezământul 

său de înmormântare bogat asortat în cari tote obiectele, 
atât sortele mai de rând, cât și cele mai fine, se pot că
păta cis prețuri ieftine.

Comisiune și depou «le sicriura de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturor sicriUFfilor de lemn, de 
metal și imitaținm de metal și de leufiu de ștejamu

Depou de cununi pentru monumente și planticl cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un car funebru vânât, 
pentru copsâ, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prompt si leftist, i a u 
asupră-mi și transporturi «le morți in ’străinătate.

La cașuri de morte a se adresa la
7_*  E. Tutsek.
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5-10.(994)

Cel mai bine asortat și convenabil Magazin de Coloniale.
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G. G. REN ȚI A, 

------Brașov, Strada Orfamlor nr. 2—3.
Am onore a aduce la cunoscința On. public și în spe

cial Prea stimatei mele clientele, că iui-a. sosit în

MAGAZINUL de COLONIALE:
Cafele de tot felul. — Orezuri CU prețurile cele 

mai convenabile, ca de eogros. — Ahfime americane. — 
Kohut crnd. — ®ar«leSe de Lissa. — TîrL Scrumbii 
sărate și afumate. IfiawRS? prbspete sărate. Sere negre, 
beposit de iSSahsat de Svra cu fisticurî și fără.

811SA1VS penitrsii covs-igi.
Prepar gratuit salate te țîri Hamsi și Sardele de Lissa, 

ne mai vedut la Brașov.
Pescărie de tot felul, engros și detail. 

Bewtwri spirtuose — ȚTmcă betrână naturală de prune.
Șampanie. -- Co^nacwri francese. 

Ecraoranm W5WR3 de Malaga și Sherry, etc. etc.
Cine doreșce sg se încredințeze, rog se binevoescă a 

me visita. & G

Vinuri 
M

alaga. — Beuturi spirtuose.

FescăzîG exe tot felxxl-

fel
Cea 

bonic și 
cură de

mai bogată baie feruginosă în acid car- 
baie de nămol, idroterapie rațională, 
zer și lapte.

6—10 (1008)

Fie-care cumpărător al acestui cognac es1e îndreptățit a-l presenta (în embalagiul 
___________ original) institutului indicat (Viena IX) spre nnalisă gratuită.

Aprobat <Je primele capacități ale clinicei din Viena.

Prima destilerie de cognac iriestină Camis și Stock în 
cola la Triest recomandă

Cognac medicmal 
indigen, după sistem francez cu dop de controlă al institutului 
de analisă al Reun. gen austr. a farmeiștilor din Viena.

O sticlă c®r. 5.—, juni, sticlă c®r. 8-6®.
Se află de vendare în tote băcăniile și magasinele de delicatesse din Brașov.

Fie-care cumpărător al acestui cognac este îndreptățit a-l presenta (în embalagiul 
original) institutului indicat (Viena IX) spre analisă gratuită.
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stație, a Cililor ferate, situată la confluența Bornei și 
Bistriței aurie.

Palate monumentale de cură, apaducte din isvbre al
pine, canahsație, lumină electrică, cale pentru biciclete, 
concerte, escursiuni: in România Transilvania și Ungaria 
apiopiată cu trăsura, cu căi și plute.

Succese splendide la bole de nervi femeesci și cele de 
inimă, la anemie, arteriosclerosa și exodate.

■bkctwm» Prospecte gratis.
La consult ițiunî medicale respunde medicul stabili-

mentului de uăi cons. imp. 83r. Arthur Loebel.

—
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„Gazeta Transilvaniei“ cu numeral ălO fii. se vinde 

la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții. "WS
Abonamente ia „Gazeta Transilvanie?1

se po+ ori și când pe timp mai îndelungat seu lunare.

Tipografia Aurel Mureșian


