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Rusia în concertul puterilor.
Sunt interesante contemplările, ce 

le face P. Krustaleff, vechiul preșe
dinte al consiliului delegaților lucră
torilor ruși, asupra rolului de azi al 
Rusiei în concertul internațional. Is
toria, zice el — într’un articol publi
cat în revista franceză „Courrier Eu- 
ropeen“ — impune Rusiei din nou 
un rol din cele mai importante în po
litica internațională, la care pentru 
acuma nimeni nu s’a așteptat. Părea 
din contră, că Rusia pentru mult timp 
este eschisă din rândurile marilor pu
teri cari decid asupra sorții lumei. Să 
ne aducem aminte numai de răsboiul 
rușinos, care s’a sfârșit cu dezastrele 
dela Laoyang, Mukden, Tsusima și 
Port-Arthur. Și nu atât desastrul în 
sine cât mai mult abuzurile mon
struoase și demoralizatoare, ce le-a 
scos la iveală războiul constitue in
famia. Nu trebue să uităm nici de 
revoluțiunea internă ce o străbate de 
mult timp Rusia și care e atât de 
profundă încât a turburat toate func
țiunile vieței. Sămânța ce a arun- 
cat’o ea, deși este acum sufocată, nu 
va peri fără urmă.

Astăzi se observă o reîntoarcere 
complectă la trecut, o restaurare a 
absolutismului. Forța de resistență a 
elementelor revoluționare e paralizată 
printr’o depresiune colosală, care se 
estinde asupra vieței sociale politice, 
economice, industriale și morale. Este 
aceasta o criză ? Nu, e mai mult de
cât o criză. Observatorul superficial va 
crede că toăte sunt liniștite însă fap
tele dovedesc, că boala e departe de-a 
fi fost lecuită, că ea rămâne latentă 
în organism.

Războiul civil care sfâșie Rusia 
o costă zilnic mai considerabile pier
deri decât le are Franța în războiul 
său cu Marocul. Vreți probe? Cetiți dă
rile de samă ale curților marțiale. In
solvabilitatea și faliții se înmulțesc ca 
bureții. Secvestrele număroase făcute 
de tribunalele comerciale vorbesc elo- 
cuent. întreprinderile industriale reduc
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Norocul.
■— Poveste. —

II.
Mai cu frică de jigănii, mai îmbăr- 

bătându-so cu credința în »Cel de sus« 
petrecu,“3!eși cam epurește, toată noaptea.

A doua zi, cum se sculă își luă mân
carea rămasă și plecă prin codru doar va 
găsi un drum, care s’o scoată la limpeziș... 
dar deși a umblat toată ziua, când veni 
sara, ea văzu că mai tare se înfundase. 
Ei!... Ce să facă?

Căută un loc mai îndosit și-și făcu 
un culcuș ca o colibă din ramuri de copaci.

Cât a ținut mâncarea s’a mai olejit 
ea. cum a putut... dar dela un timp mân- 
tuind merindele începu a-și ostoi foamea 
cu putregai de fag, ori cu rădăcini de bu- 
rueni, pe cari le găsea și ea prin pădure.

Trecuse acum amar de vreme de 
când locuia singură în pădure. Intr’una din 
zile, cum stătea ea tupită în umbra co- 
libii de ramuri, numai iată că un copoi de 
vânătoare se opri în dreptul ei și începu 
a chelălăi la dânsa, trezând depărtările din 
muțenia, ce le acoperi de veacuri.

Ce era ?.., 

producțiunea lor și mii de mii de lu
crători sunt aruncați pe stradă. Nu
mărul crescând al sinuciderilor pro
vocate prin încetarea lucrului ne arată 
mai bine decât toate statisticele ofi
ciale starea lamentabilă a industriei 
rusești. Dificultățile financiare vin cu 
carul. Bancherii străini refuzând un 
împrumut, consiliul de miniștri a 
decis să acopere deficitul printr’un 
împrumut interior.

Ravagiile, ce le-a produs timpul 
în vechiul edificiu al absolutismului, 
nu numai că nu s’au îmbunătățit, ci 
din contră situația e câte-odată mai 
rea ca înainte de revoluție. Cum se 
făcu dar că absolutismul rusesc a pu
tut să-și reocupe din nou locul în 
concertul internațional?

Conservarea păcei armate și re
partiția sferelor influențelor diverse 
coloniale constitue osia împrejurul că
reia se grupează puterile. împărțirea 
Europei în alianța triplă și dupJă și-a 
trăit traiul și se pare că face loc 
unor noue combinații internaționale. 
Apariția pe scena lumei a Statelor- 
Unite și a Japoniei, a trebuit prin 
sine însăși să aducă o schimbare ra
dicală în gruparea puterilor.

Deja c’un an înaintea întrevede
re! dela Reval s’au stabilit între An
glia și Rusia îelațiuni cordiaîe prin 
aplicarea principiului ce domină în 
politică: Do ut des. Așa s’a făcut în
țelegerea cu privire la Afganistan apoi 
cu privire la Persia.

întrevederea amintită a fost un 
act politic. Pe când pressa reacțio
nară rusească a proclamat aceasta 
întrevedere de o victorie a diploma
ției ruse, pe atunci organele liberate 
rusești se încearcă a dovedi impor
tanța ei pentru politica interioară a 
Rusiei. Liberalismul rusesc îusă și-a 
făcut numai iluziuni asupra influenței 
personale esercitată de Eduard VII, 
Regele constituțional, asupra lui Ni- 
colae II. Eduard al VII-Iea în contra 
camarilei rusești și a împăratului ger
man ! Sărmană constituție rusească a 

Un fecior de împărat, vânzolea făga- 
șurile codrului din partea locului — ia 
vânat. Cum auzi chelălăitul copoului, își 
lua sineața la mână... gata să fulgere 
moarte în dihania, ce credea că i-se va 
arăta din vizuină.

Dându-se mai aproape de colibă, cău
tătura iscoditoare i-se izbi de chipul de 
zână al fetii lăpădate. Rămase încrucit și 
nu-i venea să-și dea crezare ochilor, când 
văzu minunea de fată, ce sta cinchită în 
culcușu-i de ramuri, cu ființai înfricoșată 
de tainele necunoscutului și care în săl- 
bătăcia ei, părea atât de frumoasă, că nu 
putea-i să-i găsești păreche pe pământ.

Atunci luându-si inima în dinți — ‘fe- 
ciorul de împărat o întrebă că cum s’a întâm
plat, ca ea să locuiască în pădure departe 
de cealaltă lume; iar fata îi răspunse, că 
întâmplarea făcuse, ca să se rătăcească 
de părinții ei la o plimbare... căci sărmana 
fată nici vorbă să bănuiască adevărata 
pricină a rătăcirei ei.

De cnm o văzuse, ceva tainic începu 
a-i trage inima spre fată.., căci de... era și 
el cruce de flăcău, nu altceva.

Simțind că nu se va putea duce acasă 
fără dânsa, o luă cu sine, căci și fetii îi 
curgeau ochii după feciorul cel de împărat.

Iar dac’ ajunse acasă el spuse mamii 
sale întâmplarea și nici mai mult nici mai

căreia viitor atârna dela vizita cută- 
rui monarh în Rusia !

întrevederea dela Reval are o 
importanță politică, dar nu Rusia va 
trage roadele ei, ci ea va rămânea 
tot cea păcălită, căci incapacitatea di
plomației sale și politica ei aventu
rieră o face incapabilă de-a profita de 
situația internațională chiar și pentru 
deslegarea cestiunei balcanice. Pentru 
moment Rusia nu e nici așa de tare 
de a face o politică a sa proprie, nici 
așa de slabă pentru a fi ignorată în 
concertul internațional.

După Eduard VII va vizita Re- 
valui președintele republicei franceze 
Failures, apoi vom vedea acolo tre
când pe Wilhelm II. Până când nu 
va eși din criza ei interioară, jocul 
de șah diplomatic nu va mări pute
rea Rusiei în lume. Absolutismul se 
leagă de el ca de un paiu spre a eși 
din situația izolată, în care l’a băgat 
un răsboiu rușinos și o revoluție în
grozitoare.

Iată de ce, încheie Krustaleff, 
Rusia democratică se pronunță ener
gic contra alianțelor diplomatice și 
pentru alianțele cu națiunile și po
poarele.

Din dieta ungară. Proiectele de legi 
se trec cu mare iuțeală prin casa deputa
tion Nu doară pentru că d-nii deputați 
se grăbesc pe acasă, cum scriu foile ma
ghiare, ci pentru că proiectele prezentate 
sunt de cea mai urgentă necesitate pentru 
viața social-politică. Domnii miniștrii se 
grăbesc și ei cu proiectele, — căci se a- 
propie ora cea însemnată. — ora când se 
va prezenta dietei votul universal.

Wekerle a făcut schimbări însemnate 
în proiectul dării de alcool, fără ca depu
tății în graba lor să le fi observat. E 
vorba de modificarea făcută în ceasul din 
urmă pentru intrarea în vigoare a legei 
despre impozitul de alcool primit în ședința 
de Marți și în a treia cetire. Legea acegu j 
sta trebuia adecă să între în vigoare cu 
1 Septemvrie a. c., dar Dr. Wekerle a 
amânat data intrării în vigoare, făcându-o 
pendentă de întărirea și promulgarea legei 
austriaco despre darea de alcool. Deputății 
nu observă, tac — și sunt cu gândul pe 

1 acasă — pentru că e o lege sfoarte ur
gentă.*

puțin, că el ia pe fata găsită în pădure de 
nevastă... ba chiar se și logodi cu dânsa.

Mama feciorului de împărat, când 
auzi cele povestite, își dădu numai decât 
cu gândul, că asta trebue să fie o fată fără 
de noroc și lăpădată de părinți (cum și 
era). Nu zise nimic deocamdată, văzând 
pe fecioru-său atât de aprins 4e focul dra
gostei, dar a doua zi, căută printr’o vrajă 
să încerce, de nu-i adevărat, ceea ce bă
nuia ea.

Făcu, deci, doi porumbei de lemn și-i 
agăță de coarda casei într’o odaie, iar pe 
masă puse o tipsie cu galbeni. Deodată cei 

i doi porumbei de lemn înviară și se co- 
■ borâră în fâltăit ușor pănă la tipsie, din 
care înghițiră toți galbenii. Bănuiala ei, 
că fata e de cele fără noroc, se adeveri în 
chipul acesta.

In vremea aceasta fiul cel de împărat 
era plecat cu logodnica lui în plimbare 
prin împrejurimile castelului, când trecând 
pe lângă malul unei ape, inelul logodnicii 
îi alunecă din deget și căzu în apă ; iar 

j un pește se repezi la moment și i-1 înghiți.
Când ajunse acasă și istorisi mamei 

sale și întâmplarea cu inelul, aceasta îi 
spuse că logodnica lui e fată fără noroc, 
spunându-i și vraja ce o făcuse cu po
rumbeii, și-l sfătui să se ducă s’o lepede' 
de unde a adus’o.

Marți s’au primit două proiecte, cel 
despre zidirea locuințelor muncitorilor și 
cel privitor la prelungirea judicaturei cu- 
riale. La acest din urmă a luat cuvântul 
între alții și deputatul naționalist Dr. Vlad, 
presentând următoarea moțiune : »Să de
cidă camera, că proiectul de sub discuție 
să ia dela ordinea zilei și guvernul e în
drumat să prezinte de urgență proiectul 
despre votul universal, secret, după co
mune, care să se estindă și asupra fe
meilor, și tot odată să se enunțe urgența 
discuției asupra acestui proiect, ca reforma 
electorală, care va fi alcătuită în sensul a- 
cesta, să devină lege înainte de 10 Sept.l909.«
— Azi se începe desbaterea novelei exe- 
cuționale, care asemenea nu va întâmpina 
mare opnziție. După votarea acesteia se 
va discuta înarticularea convenției radio- 
telegrafice și poate și proiectul despre or
ganizarea posesiunii — la cererea câtorva 
deputați.

După toată probabilitățile dieta va 
lua vacaifță la finea săptămânei acesteia,
— pănă Ia finea lui Septemvrie.

— Toate proiectele primite zilele a- 
ceste de casa deputaților, vor fi trecute 
în galop și prin camera magnaților Vineri, 
în 3 1. c., care apoi asemenea va lua va
canță pănă la toamnă.

Croații. Delegații croați din dieta un
gară neltiând parte la desbaterea ultimelor 
proiecte puse la ordinea zilei, au plecat, 
precum știm, acasă, pentru a continua 
lupta în contra guvernului Rauch. Palmele 
date constituției croate prin amânarea 
dietei croate, pensionarea profesorului Sur- 
min și multe altele, ei nu le vor uita așa 
iute, cum crede guvernul maghiar.

— Ministrul președinte Wekerle se 
pregătește să plece în Croația pentru a 
lua în primire minele cumpărate acolo din 
partea statului; el va fi însoțit, după cum 
se vestește — de deputatul croat Bibici 
Lyuba.

— Foaia oficioasă publică numirea 
de consilier intim a banului croat, bar. 
Rauch.

Evenimentele din Persia. Situația din 
Persia nu pare a fi atât de liniștitoare, 
precum au descris’o telegramele recente, 
căci iată ce se vestește din Teheran : Ne
siguranța crește, poporul e redus la des
perare. Trupele, cari n’au ce mânca, sunt 
gata să jefuiască și să comită acte de vio
lență. Generalul Liakov e stăpân pe situa
ție și joacă rolul unui vice-rege atotpu
ternic și independent. Se zice că în ta

Ce să facă bietul fecior de împărat? 
Cu durere de inimă, cu jale și plâns trebui 
să se supună soartei și să se despartă de 
logodnica lui ducându-o și părăsindu-o în 
pustiul codrului.

III.
Când se văzu fata iarăși singură în 

pădure și înțelegând acum din spusele fe
ciorului de împarat, care-i pricina de fu
sese lăpădată de părinți, unde nu se puse 
pe un plâns strașnic, de-i sălta și cămașa 
de pe dânsa. Și așa plângea cu jale, do 
ți se rupea inima de durerea ei, căci orice 
nădejde de fericire în viața pământească 
îi pieri din minte.

își blestema de o mie de ori ceasul 
nașterii și ruga pe Dumnezeu, să trimită 
moartea, s’o ia, decât s’o mai ducă așa 
înainte în pustietate.

Mai ogoindu-și plânsul, o luă așa 
razna prin pădure, agățându-și sufletul de 
un firicel de nădejde..., că poate bunul 
Dumnezeu, care-i tatăl nenorociților, tot 
n’a lăsa-o să rătăcească așa, pân’ce moar
tea îi va curma firul vieții! ...

Mergând ea așa într’o doară, numai 
ce dădu de o cărărue îngustă, ce șerpuia, 
pe o costișă spre mijlocul pădurii. Ea plecă 
numai decât pe această cărărue, care-o 
scoase la un bordeiu, cufundat în întune
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băra Șahului ar fi până acuma 10 mii do 
oameni.

Agenția Westnik anunță, că preșe
dintele și un membru din adunarea »End- 
chumen* au fugit la consulatul rusesc, 
unde, arătând consulului că diferite maha
lale ale orașului sunt vrășmașe una pe 
alta, au cerut consulului general mediațiu- 
nea lui spre a restabili pacea.

O depeșă din Londra, publicată la 
13 (26) Iunie în ziarul »Die Zeit*, zice: 
»In cercurile politice de aci faptul de ne
tăgăduit e că Rusia a împins pe Șah la lo
vitura de stat. Numirea generalului Liakof 
ca guvernator al Teheranului și mai ales 
purtarea necruțătoare față de ambasada 
engleză, stârnește mirare și neliniște. Cri
mele nespuse săvârșite sub ochii Europe
nilor, mai ales că generalul Liakof lucră 
din porunca Șahului, fac pe Englezi să 
se indigneze. In camera deputaților se 
vorbea numai de întâmplările din Tehe
ran. Paza ambasadei cu Cazaci se socoate 
ca ocara cea mai mare și aud cu plăcere 
că ambasadorul a cerut depărtarea aces
tora. Se întreabă, cine se află îndărătul 
Șahului. Nu se poate crede, că lovitura s’a 
făcut fără învoirea Rusiei. Casele mari de 
negoț, după știrile ce am primit, nu au 
încredere în vorbele Șahului că nu se va 
atinge de constituție și se plâng că au su
ferit pagube uriașe din pricina încetărei 
negoțului.

Pricina loviturei, după agenția telegrafi
că rusească, ar fi’unchiul Șahului Till es Sul
tan. Acesta vrea să-și răstoarne nepotul. Șa
hul a voit numai să facă parlamentul să se 
mulțumească a avea puterea legiuitoare, 
iar nu ca până acuma să se întinză și la 
cea executivă, a mai cerut să aibă el co
manda supremă a armatei, apoi garanții 
pentru neatingerea dinastiei și a persoa
nei sale. Toate aceste cereri le-ar fi pri
mit parlamentul, dar să dea în mâna Ța
rului pe cinci căpetenii ale revoluționari
lor n’a voit. Din această pricină nu s’a. 
putut ajunge la înțelegere.

Concertul
reuniunei de cântări dat în amintirea 

lui C. G. Porumbescu.
Dirigent:- G. Dima.

Dacă s’ar fi putut ne-ar fi fost dat 
să auzim numai compoziții de Porumbescu. 
Dar și alegerea celor trei s’a făcut așa ca 
să-l poată cunoaște și cel, caro încă nu 
l-a știut pănă acum : ca un compozitor 
bogat, care se inspiră din filozofia vieții, 
din multe alte prilejuri de bucurie și du
rere, ce-ți scoate viața pas de pas înainte, 
și în sfârșit din acea suflare stăpânitoare 
a tuturor, care este conștiința națională a 
unui popor. Astfel am auzit misteriosul 
„Imn funebru" (»Adusu-mi-am aminte de 
prorocul ce strigă« etc.), ^Serenada* 
f»Dormi ușor*) duioasă ca un cântec de 
leagăn și >Trei colori*, un cântec al tu
turor Românilor.

Cântările religioase sunt medievalo. 
Și sunt sterpe chiar și pentru un artist, 
care are altcum originalitatea. Ele au efect 
prin clasica măestrie cu care sunt armo
nizate, ca ale d-lui G. Dima cântate ieri 
„Ce e viața noctslră" și „Cu adevărat de
șertăciune sunt toate“ ; primesc câte odată 
o deosebită putere prin conducerea ener
gică a câte unei voci, ca în melodia ba
sului din compozițiile lui A. Bena: *Sfânt, 
sfânt, e Domnul. Savaot* și ■„ Agnus dei" ;

recul îngrămădirii unor copaci. Soarele își 
ascunsese de mult fața după deal, iar amur
gul își destrăma umbrele printre frunzișul 
copacilor.

Fata cum ajunse la bordeiu bătu în 
ușa încuiată, cioc!... cioc!...

Nici un răspuns nu s’auzi dinăuntru.
Fata începu a bate din nou.
Atnnci pânza de muțenie, în care era 

învăluit bordeiul, se rupse și un glas dină
untru întrebă răstit:

— Cirie-i acolo?...
— Eu sunt, o biată fată nenorocită, 

ce m'ain rătăcit prin pădure. Fă-ți pomană 
de mă primește în astă noapte în borde
iul d-tale.

— N’am nici un chip să te pot primi, 
mai zise voceâ dinăuntru, căci sunt un 
biet moșneag bolnav și neputincios, ce zac 
pe o biată laviță pe care o ăm și eu pen
tru odihna ciolanilor mele.

— Da.... mă rog d-ta și primește-mă, 
cum a fi pentru astă noapte !... M’oiu culca 
și eu acolo jos într’un ungher, unde-va, 
numai nu mă lăsa, să fiu cu frica ’n sân 
•de teama jigăniilor.

Dacă văzu bătrânul, că n’are încotro 
cârni, îi deschise uȘa. Și fără s’aprindă 
zare de lumină îi așternu un țolic într’un 
ungher.

dar ele nu mișcă, nu ating acea coardă a 
sufletului, pană la care într’adevăr că nu 
pot pătrunde decât numai tonurile mu- 
zicei ori simțirea adâncă a poetului de 
geniu. Generației noastre îi plac cântecele 
cari pornesc dela viața reală.

De aceea a trebuit să fie repetat 
i>La mijloc de codru des«, poezia ca o 
pânză de painjen a lui Eminescu, melodi- 
zată de G. Dima, despre care am mai 
spus, că este un fin interpretator al tex
tului adăugându-i în tonuri, ce poetul nu 
a putut exprima în cuvinte.

„Serenada", de Porumbescu este atât 
de bogată în teme (vre-o cinci) încât ea 
iese din cadrele unui cântec liric ușor, și 
s’ar preface ușor prin semnele de note 
așezate și măsurate de un componist răb
dător într’o simfonie.

In sfârșit »Trei colori*, cântecul stâr
nitor al voinței naționale, dela melodia 
energică a căruia a învățat și G. Dima 
pentru cântecul timpurilor noastre demo
cratice, pentru »Plugurile* sale.

Patru cântece, de Mendelssohn-Bar- 
tholdy și un discurs comemorativ rostit de 
d-1 Andreiu Bârseanu, care a știut să ne 
caracterizeze viu pe mortul, a cărui amin
tire se împrospăta prin acest concert, au 
variat potrivit programul atât de bine al
cătuit.

Frumosul cor, — ca înfățișare ; căci 
avea numai 41 de membrii, și au 1'ost 
timpuri, când el număra și 100 de per
soane, — a dovedit și de astădată prin 
bucuria și siguranța, cu care cânta, că e 
cel mai disciplinat cor. Un »trăiască« și 
lor, cari toți prefer lenevirii orientale în- 
dărăptul ușilor încuiate atmosfera încălzi
toare de suflet a sunetului.

1 Iulie n. 1908.
Dr. Alexandru Bogdan.

Creșterea copiilor în familie.
Discurs rostit la încheierea anului școlar a școa- 

lelor noastre primare capitale din Brașov 
Duminecă în 8 Iunie n. de d-1 învățător

Romul Frateș.

— Fine. —

După cele ce le-am spus până acuma, 
fiecare părinte ar putea să creadă, că copii 
mai bine crescuți decât ai lui nu pot să 
existe, pentrucă fiecare mamă își iubește 
copiii și fiecare tată caută să fie respectat 
din partea lor.

Aceasta însă ar fi o credință deșartă, 
pentrucă realitatea ne dovedește contrarul.

Nu greșesc do loc dacă susțin, că 
două din trei părți din copiii, cari dau con
tingentul școalelor noastre sunt rău cre
scuți. -Asta o adeverește faptul, că cei mai 
mulți vin la școală înzestrați cu cele mai rele 
năravuri. Unii vorbesc vorbe urâte și mur
dare, alții sunt răutăcioși, alții invidioși și 
câte alte dastea.

I

De unde provine oare aceasta ? Căci 
mama îi iubește, ear când tata se află între 
ei, smirna stau cu toții. Și nu e zi lăsată 
de Dumnezeu, în care să nu-i povățuiască 
la bine, ear de dragul creșterii bune de 
câteori nu fac sărmanii copilași cunoștință 
cu nuelușa din grindă, s’au cu gârbaciul 
de după ușe 1 Și toate acestea în loc să 
ajuto strică.

Da strică, pentrucă lipsosc pildele 
bune. Părinții una cer dela copii și ei în
șiși alta fac.

Pe la miezul nopții, numai ce s’auzi 
o bătaie în geam și un glas, ce întrebă :

— Cum ursești pe cutare, care s’o 
născut în astă noapte, la cutare casă?

— Boi, cum să-l ursesc — făcu bă
trânul. — Cum sunt eu în astă-noapte su
părat și năcăjit, că m’a apucat noaptea lără 
un strop de a^fără fir de sare și fără zare de 
chibrit din pricina că mi-o picat o lătu- 
noaie pe cap, așa să fie născutul în toată 
viața lui.

Fata, pe caro somnul n’o putuse 
prinde, atât i-a trebuit s’audă. De-odată 
sări, de unde se culcase, ia bătrân și apu- 
cându-1 de barbă îl trântește la pământ.

— Va să zică tu mi-ai fost cel ce so
rocești noroacele?!... Bine că dădu-i peste 
tine? Nu ți-i păcat oare, să mă ursești pe 
mine, să mă canonesc, umblând prin pă
dure ca sălbătăciunile, goală, nemâncată și 
sgribulită de frig?

Nu ți-ajunge oare, că ți-ai făcut men
drele cu mine atâta timp ? !...

Unde mi-i norocul? Norocul să mi-1 
scoți și să mi-1 dai, că te și gâtuesc 
de-acu.

Bătrânul cârcăea la început, dar vă
zând că nu-i de șuguit cu fata și că-1 în
tețește cu strânsul gâtului — de să-i i-a 
suflarea — îi zise abia trăgându-și su
fletul :

E cunoscut, că la noi căsătoriile în 
multe cazuri sunt simple afaceri de târg. 
Tare rar se caută, dacă cei doi, cari se 
leagă pentru a forma o căsnicie, se potri
vesc la fire și la felul do gândire s’au nu. 
Se lucră de comun după principiul: care 
dă mai mult. Urmarea la astfel de căsă
torii e, că scurtă vreme după cununie ob
servă și bărbatul și femeea, că nu sunt 
unul pentru altul. Acum ce-i de făcut? Să 
se despartă? Asta nu merge cu una cu 
două și-apoi mai sunt în joc și ochii lu
mii. Căsnicia nu se desface, dar se începe 
între bărbat și femee traiul cânelui cu pi
sica.. Dacă apoi în astfel de familii mai vin 
și copii, — și asta de regulă se întâmplă 
— aceștia ajung martori la câte și mai 
câte scene urâte: Văd certe, aud vorbo 
murdare, ba văd chiar și părueli.

In astfel de împrejurări și în așa fa
milii, undo sfințenia căsniciei lipsește, unde 
părinții nu-și dau unul altuia cinstea și 
stima cuvenită, copiii nici odată nu vor 
putea fi bine crescuți; pentrucă în mama 
lor ei nu văd, decât o ființă slabă, pe care 
trebue s’o compătimești, ear tata e tira
nul înaintea căruia ai să te pleci, dacă nu 
vreai să-ți ia părul foc. Și pildele, ce le dau 
astfel de părinți sunt otravă pentru sufle
tul nevinovat al copiilor, cari, din pricină, 
că nu pot pricepe, ce o bine și ce e rău, 
nu urmează sfaturile și povoțelo părinților, 
ci pildele lor.

Altă pricină a creșterii rele este al- 
coholul. Sunt între oamenii noștrii unii, 
cari sara, când se întorc dela lucru, în loc 
să meargă de-a dreptul acasă, undo și-ar 
putea petrece un ceas-două în mijlocul dra
gilor lor copilași și și-ar mai putea dere
tica câte ceva prin a căscioară și curte, ei 
intră mai întâiu pe la alte case. Intră la o 
gură de udătura, ca să’și mai amorțească 
cele oase, trudite de munca zilei. Aici însă 
se întâlnește omul cu pretinul cutare și 
cutare și până să’și golească păhărelul, mai 
povestesc ba de una, ba de alta și vorba 
curge, curge, dar... curg și păhărelele. Ear 
când își aduce bietul muncitor aminte, că 
trebue să mai meargă și la casa lui, simte, 
că și-a amorțit oasele do-a binele, căci mai 
nu-1 mai țin picioarele. In starea asta a- 
junge apoi acasă, unde prin purtarea sa 
s’au bagă groază și’n nevastă și ’n copii, de 
fug de el cu toții ca de »Ucigă-l toaca«, 
ca să nu-i încapă cumva în ghiară, s’au de 
nu, se face de râsul copiilor.

Și durere acest păcat al păhărelului 
nu-I au numai unii bărbați, ci chiar și unele 
femei. De câteori nu vezi, mai ales iarna, 
când vm femei din piață spre Scheiu, că 
în loc să’și ia drumul spre casă prin ulița 
mare s’au pe după vale, cotesc prin strad 
Fântânii roșii, ca să iasă mai de-a dreptul. 
Unde? De..., mai știu și eu unde?...

Nu ne putem mira de loc, că astfel 
de părinți apoi își perd orice respect și 
toată autoritatea în fața copiilor, ear a- 
ceștia fac cele mai nechibzuite năzdrăvănii 
și răutăți, pentrucă »așchia nu sare de
parte de tulpină* și >ce rtaște din pisică 
șoareci mănâncă*.

O altă pricină a creșterii rele a co
piilor noștri mai este și următoarea:

Sunt părinți, cari își dau toate silin
țele ca să-și crească bine copiii; îi conduc 
prin povețe, prin sfaturi și prin exemple 
bune și nu cruță nici osteneală, nici jertfă 
numai ca să poată face din ei oameni 
cinstiți și de omenie. Dar toate’s înzadar, 
căci numai ce auzi pe bieții părinți și mai 
ales pe sărmana mamă oftând: »Nu știu

■— Slăbește-mă, mă rog și lasă-mă 
până mâne, că ți l’oiu da.

A doua zi, după ce se sculară, moș
neagul plecă cu fata spre zarea unui deal. 
Ajungând pe creștetul lui, când se uitară 
de ceea parte a lui, în vale, fata văzu că 
din mijlocula mulțime de ogoare, împăna
te de o sumedenie de robi, ce munceau în 
arșița soarelui de vără, că se ridică o curte 
mare și frumoasă.

— Vezi curtea ceea?'— făcu bătrâ
nul, întinzându-și degetul într’acolo.

Să te duci și să întri într’ânsa, ș’ai 
să găsești o cucoană mare. Aceea este no
rocul tău. Câtu-i ziulica de mare ea nu
mai sade, pe când alții muncesc pentru 
dânsa, în loc să muncească ea și să te 
ajute pe tine.

sCumu-i da cu ochii de dânsa, să-i 
cei să-ți dea 3 firo de păr din capul ei... 
Da.... ți-a da bani, aur, bogății mari și mai 
știu eu ce... tu să nu ia-i nimic decât cele 
3 fire de păr din capul ei«. — Și spunân- 
du-i acestea, bătrânul î.și luă tălpășița îna
poi spre bordeiu iui, iar fata începu a co
borî costișa, la vale, spre curte.

Ajungând ea și intrând în curte, 
dădu de cucoană stând tologită pe un di
van împodobit cu mătăsuri și fel de fel de 
scumpeturi.

Cucoana, cum văzu că întră fata, se 

ce să mă mai fac cu băieții ăștia?... fac 
tot ce-mi stă în putere și mi-aș da și su
fletul numai să-i văd bine crescuți si să 
aud numai vorbe bune despre eișiei... când 
mi-e* lumea mai dragă, atunci îmi fac 
pozna*.

Oare cnm se explică faptul acesta? 
Foarte simplu. Oamenii noștri din Scheiu, 
partea cea mai mare, lucră la gară, la fa
brici, la prăvălii și așa mai departe. Ei — 
unii cu femei cu tot — pleacă dimineața 
de acasă și se întorc numai sara.

Ce fac în timpul acesta copii lor? 
Rămân acasă în grija unui frățior sau soră 
mai mărișoară. Părinții le iasă cele de 
lipsă și le dau grije, să nu iasă din curte. 
Băieții însă sunt băieți. Cât ai bate’n 
palme, au și uitat porunca părinților. Ies 
în stradă. Aci dau de alți copii. între cari 
sunt și de cei cu năravuri urâte, șijdela 
aceștia învață toate răutățile.

Nu e bine să ne lăsăm copiii de capul 
lor. Oricât de săraci am fi, avem o mamă 
bătrână sau o vecină, care stă toată ziua 
acasă. S’o rugăm pe aceasta să Ie poarte 
grija, când noi nu putem fi în mijlocul lor. 
Sau dacă asta nu so poate, atunci să-i tri
mitem pe cei dela 3—6 ani la grădina de 
copii, care pentru poporul nostru din 
Scheiu ar fi bine să fio astfel întocmită, 
ca copii părinților, cari sunt toată ziua la 
lucru, să poată petrece acolo, până când 
aceștia se întorc dela lucru și și-i duc 
singuri acasă. Iar pe cei mai mici de 3 
ani să căutăm cu orice preț să-i lăsăm 
în grija unui om crescut și nu do capul 
lor. ’

Aceste trei împrejurări amintite, 
adecă: neînțelegerile din familii, năravurile 
rele ale părinților și prea puțina controla 
ce o exerciază ei asupra copiilor lor, sunt 
— după mine — cauzele de căpetenie ale 
creșterii rele și alo înmulțirii năravurilor 
stricate la poporul nostru din Scheiu.

Să căutăm deci a delătura aceste 
pricini! Și să ne iubim copii, să-i îndrep
tăm prin povețe, sfaturi și mai ales prin 
pilde bune, pe calea cea adevărată și con- 
trolându-le toți pașii să-i ferim de căi 
greșite și să-i dedăm să iubească și să 
facă în toată viața lor numai ce o bun si 
plăcut și oamenilor și lui Dumnezeu.

Atunci vom avea — dacă nu alta — 
cel puțin mângâierea sufletească, că ne-am 
tăcut datoria de părinți și am înmulțit 
neamul, din care facem parte, cu oameni 
vrednici de lauda și cinstea întregei lumi. 
Și asta e de mai mare preț chiar și decît 
comorile lui Iov.

— 18 Iunie v.
Examenele de maturitate la gimna

ziul român din Nâsăud. La gimnaziul ro
mân din Năsăud s’a ținut zilele trecute 
examenul de maturitate, la care fondurile 
grănițărești susținătoare au fost reprezen
tate prin d-1 Ciril Peak, vicar. S’au pre
zentat 25 elevi absolvenți. Dintre aceștia 
au lost declarați maturi cu eminență: S. 
Damian, N. Candale și C. Hutira, cu'calcul 
bun : V. Câmpan, A. Pop, T. Popp, A. Sas, 
L. Strohmaier și C. Sabo, maturi: f. jBudu, 
Ș. Buzila, A. Câmpian, M. Cionca, L. Mi- 
hăese, A. Sângeorzan, A. Șorobetea, Dr. 
Șiuțea, T. Suceava și G. Vermeșan. Patru 
elevi au fost relegați la emendare din câte 
un studiu, iar doi Ia repețirea întregului 
examen.

sculă în capul oaselor și se răsti la dânsa 
întrebând’o:

— Ce cauți?
— Cum ce caut? — făcu lata, fără 

să-și piardă curajul. — Nu-mi ajunge de 
când mă chinuești, de umblu goală prăpă
dită și moartă de foame și sete prin pus
tietăți ?

— Bine!... Să-ți dau atunci bani cât 
vrei... zise cucoana.

— Nu-mi trebue nimic — răspunse 
fata — decât să-mi dai 3 fire de păr din 
capul tău.

— Poi ce să Iaci cu ele? Mai bine 
să-ți dau bani, să te ’mbrac cu aur din 
cap până ’n picioare, să te dăruesc cu tot 
felul de bogății, cât îi putea ridica cu 100 
de cără. Ce ai să înțelegi din 3 fire de 
păr ? !...

Nu!... și nu!... Nu-mi trebue să-mi 
dai decât 3 fire de păr din capul tău.

Văzând și văzând, că n’o poate scoate 
la capăt cu fata îi dădu cele 3 fire de 
păr, cari erau de aur și pe cari fata le 
băgă în sân și... p’aici îi fu drumul.

Merse ea cât merse, până ce ajunse 
în satul unde se afla feciorul de împărat 
— logodnicul ei. De unde și până unde 
află, că el se însoară cu fata unui crai și 
că umblă în lungiș și curmeziș prin îm-
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Ințjropați de vii. In Sâmbăta Rosalii- 
lor au fost omorâți la o lucrare de pă
mânt lângă Cleveland doi Români. Iată 
cum descrie foaia »America« această ne
norocire : Compania de trenuri »Lake 
Shore* zidește o linie nouă, prin care vrea 
să lege Cleveland cu orașele Youngstown 
și Pittsburg. Lângă Cleveland linia trece 
peste mai multe văi și deci pe acolo tre- 
bue umplut cu pământ, trebuesc tăiate ca
naturi și șanțuri de scurgere. Sunt Români, 
cari lucră într’un anumit loc »Belt Line« 
mai bine de un an. S’a nimerit că tocmai 
făcea un șanț de 2 stângeni de afund și 
lucrătorii chiar voiau să între la lucru 
earăși, după-ce mâncaseră de amiazi, când 
un părete de pământ se prăbușește și în
groapă pe George Morariu, George Banciu 
și Bucur Lincu. Morariu a fost îngropat 
do nu i-s’a văzut decât numai capul și a 
și murit momentan. Lui Banciu îi a ajuns 
pământul până la subsuori, dar și el nu a 
trăit mai mult de un ceas. Lincu a scăpat, 
alegându-so cu câte-va vânătăi, fiind în 
pământ numai până ’n brâu. In Lunea Ru
saliilor au fost reposații înmormântați în 
Cleveland de preoții: Tr. Scorobețiu și M. 
Balea. George Morariu era din Cața, de 
42 ani, avea soție era tata a'or 6 copii, 
din cari unul de 14 ani era cu el. Venise 
în America a doua oară. George Banciu 
era din Mercheașa de lângă Cohalm, de 
33 ani, necesătorit și venise în America 
■de 1 an și 8 luni.

Societatea română de diletanți »Progre- 
SUl« dill Făgăraș învităla producțiunea tea
trală, ce se va aranja Duminecă în 5 Iulie 
n. 1908 în sala dela »Hotel Paris* (Sorea) 
în Făgăraș, cu concursul artiștilor noștri 
dramatici : d-nul și d-na Zaliarie Bârsan. 
Făgăraș în 26 Jlunie 1908. Dr. loan Șen- 
chea președinte, Mateiu C. Liga secretar, 
Ioan Dejenariu cassar. începutul la 8 oare 
seara. Prețurile de intrare: locul 1. de per
soană 2 cor., locul II. 1 cor. 40 bani, par
terre 1 cor. Venitul curat este destinat 
pentru fondul societăței. Bilete se capătă 
înainte la »Furnica", precum și seara la 
«assă.

Program : I. „Luna de miere«, come
die într’un act. iii. »Adresa greșită*, co
medie într’un act. III. »Cânele și pisica«, 
comedie într’un act. (Traduse din italie
nește). Intre piese declamații comice. După 
producțiune urmează dans.

, Logodnă. Veronica Dan și Victor 
Barna logodiți. Iclodul mic — Borgo-Su- 
soni.

Pentru masa studenților români din 
Brașov au întrat: dela d-1 Andrew Voina, 
■comerciant în Sinaia 10 cor. în amintirea 
soției salo decedate, dela d-1 Stefan Do- 
breanu, comerciant în Galați, Lei 40 în a- 
mintirea răposatei Filotea Glodariu.

Primească generoșii donatori sincerile 
noastre mulțumite. — Direcțiunea școalelor 
medii gr. or. rom. din Brașov.

0 nouă foaie românească în America. 
Din Cleveland ni-se scrie, că părintele Sco- 
robeț va scoate în curând o loaie biseri
cească. Această foaie va fi închinată I. P. 
E. Sale Metropolitului loan Mețianu din 
prilejul împlinirii etății sale de 80 ani.

Tarif — pentru advocați. In urma de
selor plângeri din partea advocaților, că 
judecătorii le fixează spese de proces 
foarte minimale, dar mai ales pentrucă 
plângerilo partidelor despre notele de ex- 
pens prea pipărate ale advocaților sunt 

părăția lui și prin cele de prin împreju
rimi să găsească puțin fi de aur, ce-i mai 
trebuia la rochia miresii; și nici că era 
chip să găsească. Atunci fata se îmbrăcă 
într’o rasă de călugăriță și se duse la 
-curtea împăratului de-i trimise vorbă pe 
o slujnică, că are dânsa, ce-i trebue. Fe
ciorul de împărat o chemă sus, dar ba să 
zici c’o cunoaște, și făcură împăcăciune, 
ca să i-se plătească firele de aur cu ce 
s’or cumpăni ele în cântar.

Așa măicuța puse firele de aur pe 
-unul din talgerele cântarului, iar feciorul 
de împărat încopu a pune pe celalalt tal
ger: bani, scule, nestimate în sfârșit toate 
.averile lui și nici era chip ca firele să se 
urnească din loc.

Atunci călugărița văzând că fiul de 
împărat și-a pus toate averile și numai 
avea ce pune, îi zise:

— la să te sui și Măria Ta, în cum
pănă !

Numai decât firele se ridicară și cân
tarul se cumpăni tocmai pe tocmai.

Atunci călugărița lăsându-și rasa și 
rămânând în toată frumuseța ei, ia pe fe
ciorul do împărat în brațe, zicându-i cu 
glas dulce:

— Tot al meu trebue să fii!
Ia, hai acum ia porumbei să vedem 

.mai înghit galbinii ? 

foarte dese, ministrul de justiție s’a văzut 
îndemnat într’o adresă trimisă camerelor 
advocațiale, să facă întrebarea, dacă came
rele nu doresc, ca să se stabilească în sumă 
fixă taxele advocaților.

»LOS VOn ROffl*. Din Insbruck se a- 
nunță. că Duminecă a. m. au trecut Ia 
protestantism 26 studenți liberali. Această 
trecere demonstrativă stă în legătură cu 
ultimele evenimente din politică și e ur
marea mișcăriii studențești inaugurată la 
universitatea din Graz sub numele de »Los 
von Rom«. După cum se vestește, pe Oc- 
tomvrie și-au anunțat repășirea lor din 
biserica rom. cat. 64 studenți din Praga, 
80 din Briin, precum și număroși studenti 
din Graz și Insbruk.

Recolta 10 America. După datele sta
tistice ale ministrului de agricultură din 
Washington, se vede că recolta grâului în 
Statele-Unite va fi în anul acesta enormă. 
Cu 1.000.000.000 (un miliard) de bușele se 
va recolta anul acesta mai mult ca anul 
trecut. Va fi o abundanță și o bogăție cum 
n’au mai văzut nici-odată Americanii.

Tunuri contra furtunei. E știut, că în 
urma deselor furtuni și vijelii din Unga
ria, au fost introduse tunuri pentru îm- 
prăștiarea norilor. Acestea au împrăștiat, 
nu-i vorbă, furtuni, dar au și adus furtuni, 
ba s’a întâmplat, că au atras și trăsnetul 
asupra lor. Destul că ele n’au fost primite 
și utilizate cu mare plăcere de economi, 
deși în multe locuri întrebuințarea lor era 
impusă și supraveghiată de jandarmi. Acum 
ministrul de agricultură, convingându-se 
de nepracticitatea acestor tunuri, a der,ras 
printr’o ordinațiune ajutorul de stat ce se 
da pentru ținerea și folosirea lor. Iar soar- 
tea tunurilor: muzeul, care de aici îna
inte va avea cu un obiect mai mult între 
misterele sale.

Concertul sodalilor români 
din Cluj.

Cu privire la raportul apărut în n-rul 
127 al ziarului nostru despre concertul so
dalilor români din Cluj primim din partea 
unui »vechiu maestru, membru al reuniiț- 
nei dela înființarea ei« o întâmpinare mai 
lungă, în care se zice, că unele constatări 
făcute în amintitul raport nu corespund 
stărei faptice, și că sîntortochiarea fapte
lor, lucru firesc, face sânge rău în socie
tatea românească și aduce zizanie perma
nentă pe toate terenele«. Numitul maestru 
face între altele următoarea constatare:

»Corespondentul D. scrie despre reu
niune și atribue înființarea ei lui Dr. Si- 
lași, care numai în 1873 a venit în Cluj 
ear reuniunea s’a înființat în 1871. Dacă 
D. ar fi cetit istoricul reuniune!, scris de 
primul ei secretar domnul lacob Mureșianu, 
care încă trăește, ar fi putut afla următoa
rele fapte cu privire la înființarea reuniu- 
nei, scrise din actele ce se allă în pose
siunea noului comitet.

Eată ce zice la pagina 4, istoricul reu- 
niunei :

»La impulsul spectabilului d-1 jude 
sing. Iosif Popu, Rvd. d-1 protopop și pa- 
rocli actual G. Pop cu învățătorul lacob 
Mureșianu, văzând, cât sunt de risipiți so- 
dalii și maeștrii români aflători în Cluj pe 
la d’feritele maeștrii, și cum unii se în
străinează de’și uită limba, religiunea și da- 
tinele strămoșești, își propuse a-i aduna și

Si cu adevăr când se duseră, cei 2 
porumbei de lemn se lăsară în fâlfâit ușor 
până la tipsie și vărsară toți galbinii, ce-i 
înghițiseră în rândul intâiu.

Cei doi tineri se îmbrățișară și plân
seră mult, unul în brațele celuialalt, de 
bucurie. Apoi punând caii la trăsură plecară 
prin împrejurimile castelului, ca să se 
plimbe. După mai multe ocoliri printre 
holdele împestrițate ca apele unui covor, 
ajunse la locul unde-și siăpase inelul de 
logodnă.

Tocmai atunci năvodarii prinseră 
peștele care-1 înghițise și pe când îl spin
tecau îl găsiră în măruntaele lui.

Intorcându-se acasă cei doi tineri se 
logodiră din nou și făcură nuntă mândră 
și frumoasă, la care a venit și boerul — 
tatăl fetii — împreună cu surorile și cum- 
nații ei, care se bucurară de dânsa că-și 
găsisă norocul, dar și plânseră la povestirea 
vieții ei până când l’a găsit.

Și-au chefuit cu toții la un loc o săp
tămână încheiată ș’or fi chefuind ș’acum 
dac’or fi mai trăind.

Iar eu încălecai pe o roată și vă 
, spusei o minciună toată.

(Auzită de maică-mea).
Th. Popovici-Grivița. 

a-i întruni într’una reuniune. Spre scopul 
acesta învățătorul lacob Mureșianu, ca mai 
cunoscut cu sodalii și cu maeștrii, i con- 
scrise și’i aduna în Casina română, într’un 
număr de 33; ear dintre fruntașii inte
ligenței fuseră conchemați prin d-1 proto
pop la conferința preliminară în această 
cauză domnii : Petru Nemeșiu, Josif Pop, 
Leontin Pop, Vasiliu Ranta, Lazăr Baldi și 
Ladislau Pop, cari toți se oferiră a intra 
ca membri ajutători în reuniune, ear soda
lii și maeștrii, se și însoriseră ca membrii 
parte ordinari, parte fundatori. In adunarea 
generală din 26 Februarie 1871, se con
stitui reuniunea în mod provizoriu, pe baza 
statutelor primite în aceasta adunare ale- 
gându-și de președ. pe Rvd. d-1 protop. G. 
Pop, de vicepreșed. pe corfariul Iosif Muște, 
de secretar pe învățătorul lacob Murășianu, 
cassar cismarul Iosif Vezendi, controlor Sa- 
moilă Pop; ear membrii în comitet: Nicolau 
Pescăriți, Ștefan Pop, David Pente, loan 
Brehariu, Andreiu Lungu și Vasiliu Stanciu*.

In partea a doua a întâmpinării se 
vorbește în ton pătimaș despre cauzele, 
pentru cari au abzis toți membrii vechi din 
societate. Despre însuși concertul dat »ve- 
chiul maestru* face următoarea consta- 
toare :

»Noi ăști bătrâni suntem cu mult mai 
săraci desât să ne putem permite luxul a- 
cela, ce au aflat de bine al desvolta câteva 
calfe prezentându-se în lac și frac, iară co
ristele în straie domnești cu mătasă de sus 
până jos, la concert. Domni cu poziție socială 
s’au exprimat publice, că nu-și pot duce 
familia la un concert cu intrare așa de 
mare, căci fără vesminte ’i trebuesc vre-o 
30 de coroane ca să poată corespunde tu
turor așteptărilor*.

Convocare.
Adunarea cercuală ordinară a des

părțământului Cluj al „Asociațiunii pentru 
literatura română și cultura poporului 
român'1 în anul acesta se va ținea în co
muna Jucul de jos în 7 Iuliu n. (24 luniu) 
cu următorul program:

1. Deschiderea adunării la 2 oare p.
m. căreia va premerge celebrarea unui 
parastas pentru odihna lui George Barițiu.
2. Raportul general al comitetului despăr
țământului despre activitatea sa dela ul
tima adunare cercuală. 3. Raportul cassa- 
rului prin care prezentează rațiociniul de 
pe 1907 și budgetul pe 1908. 4. Alegerea 
unei comisiuni pentru cenzurarea acestora.
5. Alegerea unei comisiuni pentru înscrie
rea membrilor noi și încassarea taxelor.
6. Prelegere populară despre viața lui 
George Barițiu și despre folosirea peste 
măsură a beuturilor spirtuoase. 7. Rapor
tul comisiunilor de sub 4 și 5. 8. Alegerea 
a doi delegați la adunarea generală ce se 
va ținea în anul acesta în Șimleu. 9. Ale
gerea directorului pe restul periodului 
1907—1910. 10. înființarea bibliotecii po
pulare. 11. închiderea adunării.

Cluj, 15/28 Iunie 1908.
Comitetul desp. Cluj.

Teodor Ciortea Eugen P. Păcurariu
director. secretar.

Bibliografic.
— »C i p r i a n P o r u m b e s e u, 

icoane din frământările unui suflet de ar
tist.* De Dr. Valeriu Branisce. Broșură de 
120 pagini. Cu portretul lui Ciprian Porum- 
bescu, după ultima fotografie. Prețul unui 
exemplar 1 cor. 50 bani. Se poate comanda 
prin librăria »Gazetei«.

Broșura conține următoarele capitole: 
I. Introducere. Direcția și programul acti
vității lui Ciprian Porumbescu. II. Originea 
familiei și numelui. Părinții comoozitoru- 
lui. 111. Activitatea tatălui compozitorului 
și influența lui în direcție națională. IV. 
Anii copilăriei și prima instrucție muzi- 
ca'ă. V. Stupea. Violina lui Ciprian. Vechii 
lăutari naționali. VI. Serbarea dela Putna. 
Durerea neamului. Moartea mamei compo
zitorului. Vil. Studiile teologice. Fondarea 
»Arboroasei*. Dragoste nefericită. VIII 
Centenarul adnexării Bucovinei la Austria. 
Depeșa »Arboroasei«. IX. Arestarea lui Ci
prian Porumbescu. Temnița. Pregătirea 
procesului. X. Desbaterea publică a proce
sului. Achitarea. XL Libertatea. Studiile la 
Cernăuți și Viena. Profesor la Brașov. XII. 
Opereta >Crai nou*. Reprezentarea ei la 
Brașov. XIII. lubileul dela Chizătău. Mor
bul. Plecarea la Nervi. XIV. Petrecerea în 
Italia. Reîntoarcerea acasă. Moartea. XV. 
încheiere. Privire fugitivă asupra produc
ției lui Ciprian Porumbescu.

NECROLOG Subscrișii cu sullet în
tristat și cu inimă înfrântă de durere 
vestim tuturor rudeniilor, prietinilor și 
cunoscuților trista știre despre preatimpu- 
ria trecere din aceasta viață a mult iubi
tului nostru soț, fiu, tată, frate, cumnat, 

unchiu etc. lacob Pop, protopop on. gr 
cat. profesor gimnazial care, după îndelun
gate suferințe, provăzut creștinește cu 
sfintele taine, astăzi în 28 Iunie a c. la 
9'/, a. m. a adormit pentru totdeauna în 
Domnul, în anul al 43-lea al etății, al 
18-lea al fericitei sale căsătorii și al acti- 
tății didactice și al 17-lea de preoție. Ră
mășițele pământești ale scumpului defunct 
se vor depune spre vecinică odihnă în ci- 
miterul parohiei gr. cat. din Năsăud Marț 
în 30 Iunie la 2 oare p. m. Ușoară să-i 
fie țărina și eternă pomenirea!

Năsăud 28 Iunie 1908. Cornelia Pop
n. Lup soție, Leontina, Silvia, Tiberiu copii. 
Irina Pop n. Ureche mamă. Alexandru Pop 
și familia ca frate. Iuliana Lup n. Gora 
soacră. Văd. Elena Dr. Pop. năs. Maniu și 
familia, Vasile Pordea și familia, Sabin 
Coroian și familia cumnați. Iulica Flămând 
n. Buzdug nepoată. Familia Dr. A Ghețe, 
Familia I. Tomuța ca afini.

ULTIME ȘTIRI.
LClllbCrg- 1 Iulie. Ieri s’a început 

judecarea procesului asasinului con
telui Potocky. Jurații au depus jură
mântul în limba polonă. Apoi s’a dat 
citire rechizitorului, care de asemenea 
era scris în limba polonă. Advocatul 
lui Sycinski, Lewitzki, a protestat îm
potriva acestui fapt. In urma acestui 
protest, rechizitorul a fost citit din 
nou, de astă dată în limba ruteauâ. 
S’a procedat apoi la interogatorul 
asasinului. Sycinski recunoaște că a 
ucis pe contele Potocki, spunând că 
motivul faptei sale este situațiunea 
politică a rutenilor. N’a avut nici un 
complice și nu s’a sfătuit cu nimeni, 
dar s’a pregătit multă vreme înainte 
de a comite crima. „Națiunea ruteană 
s’a declarat satisfăcută de fapta mea" 
încheie Sycinski. Președintele obiec
tând că fapta lui Sycinski e o crimă, 
acesta răspunse:

•— Asta e părerea d-voastră. 
Majoritatea poporului mă înțelege și 
mă aprobă". Advocatul Okunitztîi, 
deputat, cere ca acuzatul să fie supus 
unui examen medical, deoarece în 
familia lui, patru persoane s’au sin
ucis într’un scurt interval de timp. 
Curtea a respins cererea apărătorilor 
lui Sycinski, ca acesta să fie supus 
unui examen medical. Sycinski a fost 
condamnat ia moarte prin ștreang.

Berlin, 1 Iulie. Din Petersburg se 
anunță că mișcarea revoluționară din 
Persia se întinde în toată țara. In 
Teheran liniștea a fost restabilită pen
tru moment, dar din provincie sosesc 
știri foarte alarmante. In partea de 
sud a țârei trupele turcești nu s’au 
dedat încă la nici o acțiune. Ele o- 
cupă un teren însemnat pe teritoriul 
persan, teren pe care l-au ocupat încă 
mai de mult. Un ordin categoric din 
Constantinopol prevede ca trupele 
să’și menție pozițiunile ocupate, dar 
interzice înaintarea lor mai departe 
pe teritoriul persan In mai multe o- 
rașe de provincie continuă - încă și 
astăzi lupte sângeroase între diversele 
partide.

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor respons.: Victor Branisoe.

Z» •i zm.
Stabiliment bilnear l’/2 oară în de

părtare de Brașov, loc plăcut, climatic, cu 
bâi minerale de jod și fer folositor pentru 
toate boaleie de piept, stomah, taring, ane
mie. rinichi ți urogenitale. (Trai ieftin și 
confort.)

Medic balnear:
Dr. Alexandru Godarcea.

Wăllischhof,
sanator u aranjat — după sistemul Dr. 
Lalvnann — cu. toate întocm rile modene 
ale therapiei fisicale și dietetice; */2 oră 
depărtare dela Viena în regiune romantică 
și sănătoasă. Posta și telegraf: Ma- 
r i a-E nzensdo r f bei Wen.

Cu deslușiri și prospecte stă la dis- 
posiție direcțiunea și medicul șef ai sta
bilimentului :

Dr. Marius Sturza.
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£ela „Tipografia și Librăria- 
A. MUREȘIANU, Brașov 

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

pe lâng't portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
riciimandație.')

„Opere complete14 de N. Nicoleanu, 
C. Stamati și V. Cârlova la olaltă întro 
singură Broșuiă. Prețuri 1 cor. 50 plus 
porto 10 bani.

Din opere'e complete a lui loan Crean 
gă a apărut ediția a doua. Prețul 1 cor. 
£0 fii plus 20 b. porto.

O. Goga „Poesie“ din editura „Mt- 
tierva" premiate de Academie și costă nu
mai 1 cor. plus 10 bani porto.

Nestor Urechiă: „In Bncegi" (Nara
țiune) Format octav mare pagini 285 pre
țul 1 cor. 50 plus 20 porto.

„Popasuri vâuâtorești“ de Ion Bâr 
seanul pe 205 pagini for’, atul oetav mare 
prețui cor ] .50 bani plus 20 bani porto.

M Sadoveann. Am uțirile capraru- 
Ini Glieorghiță. Pagini 280. Prețul Lei 2.

Ludovic Dauș: „Doamna Oltea» 
(Mama lui Stelan cel mare) poem drama 
tic în versuri. Mu-icade d-1 D. G. Chiriak 
Piesa aceasta s’a jucat pentru prima oară 
pe scena Teatrului național din București 
în seara de 19 Noemvrie 1904 la repre
zentația de gală dată cu ocazia jubileului 
de 400 ani dela moartea, lui Ștefan cel 
mare. Poemul e scris pe 62 pagini. Costă 
1 coroană plus 10 bani porto.

D. C. Moruzi: „Rușii și Românii11 c’o 
prefață de N. Iorga. Prețul cor. 1.50.

N. Iorga-. „Negoțul și meșteșugurils 
în trecutul românesc11. Prețul cor. 2.50.

„Doamne ajntâ-ne“. Schițe din po
por de Romulus Cioflec, & 2 coroane plus 
10 bani por1 o.

A). I. Odobescu opere complet*'. 
Vol. I. Pagini 360. Prețul Lei 1.5< .

„Călăuza stațiunilor balneare" de 
Aurel Icuriu. Prețul 1 cor. 50 fii. plus 20 
bani porto.

Sandu Aldea „Cărticica plugarului1' 
— -50 bani plus 10 bani pOT.o.

Locuință modernă 
4 odăi parchetate, odae de bae, bu
cătărie. Stradă liniștită și fără prav, 
este de închiriat. Informații la admi- 
nistrațiunea „Gazetei*. (2U,i-4)

VOTSCH OTTO, 
farmacist în Terlungeni (Tatrang, 
Brasso megye), primește immediat 
pe lângă condițiuni foarte favorabile 
un tiner absolvent de cl. VI. sau 
VIII. gimn. ca practicant de farmacie. 
Deslușiri dă susnumitul farmacist. 
Cunoștința limbei maghiare și ru- 
mâne e necesară. (212,1-3.)

Nr. 5895/908

Concuis.
Pentru ocuparea postului de In 

giner al orașului BrassO, devenit va- 
ecant prin demisiune escnu concurs 
cu condițiile ce uimează și provoc 
pe toți aceia, cari doresc a ocupa 
acest post ași înainta documentele 
cu privire la calificație conform § 
10 I O. A. din 1883 că posed lim 
ba maghiară și germână în scriere 
și vorbire, și cea română împreună 
cu petiția, cătră subscrisul vice-co- 
mite cel mai târziu pană la 15 Iulie 
1908. Acele petițiuni ce vor sosi după 
terminul prescris nu se vor mai lua 
în considerare.

Emolumeutele împreunate cu 
postul de inginer sunt următoarele : 
2400 cur. salar fundamental anual 
600 cor. bani pentru cartir, precum 
și qui queniile statcrite în statutul 
orășenesc cL- organisație. Inginerilor 
orășeneșt nu li se permite a face 
și praesă privată

Fostul de inginer orășenesc este 
pe viață.

Brasso, 5 unie 1908.
August Iekelius m. p.

197,2 — 2. vice-co.:>ite.
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Cerința principală a frumseței 
este Teintul frumos

Fie-care Damă îl pote avea folosind 

Hawt-CsȘme 
a Sui FtaOE®.

Marqit-Creme este UD cosl,i1"1i' fin _____2__________  cu miros plăcut, îm
prumută piei-i îndată o molătate ca c»ti- 
feaoa, în iO dile se schimbă pip.lea perfect 
și dispar fără urme pistruile, pete’e de fi
cat și ori ce necurățenie de pe față

Un avantagsu are Crema acesta, că nu 
acopere pifclea cu grăsime, nu o faee lucii- 
ca alte creme din contră dispare lustru 
pielei ca și pudra, și în urma acesta se pore 
folosi și peste di. Hrănește pinlea, câști
gând o frescheță ca de copil și molătate ca 
catifea oa.

Are avaniaj împortant, că nu con
ține argint viu seu plumb, prin urmare este 

nevătămătore.
Prețul: un borcan mare cor. 2-—, mic C. 1. 
Margit-Săpun —70 b. Margit-Pudră C. I 20 b 
Margit-Pasta de dinți C. 1. Apa de obraz C. 1. 

Protent: Clemens v. Foldes 
farmacist în AMD.

Comande de 6 Cor se trimit franco.
Se capătă la farmaciile: Jul. Hornung, Emil 
Jekeiius, Fr. Kelemen, V. Klein, Rud. Kugler, 
Eugen Neustădier, H. Obert, V. Roth, Franc. 
Stenner, Teutseh & Tartler drug. în Brașov; 
și la farma Kernel Demeter în Orăștie. J E
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Plmm și sosirea trenurilor iii stal rog. ung. îi Bram.
Valabil din 1 Main st. n. și. până în 1 CLt. st. n. 1908.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Bela Brașov la tiud posta:

I. Trenul mixt la ora 5,zl6 min. dimin.
II. Tr. acc"i. (peste Clușiu) la 6. 2-45 m. p. m.
III. Trenul de pers, la ora 7'30 min s6ra.
IV. Tr. acdei. j>. A iad la orele 10-26 m. sera.

Boia Brașov la Bucurosci:
I. Trenul de persone ia ora 3'20 m. dim. 

II. Trenul mixt la orele 12-00 m. p. m.
III. Trenul accel. la ora 2'19 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
IV. Tren mixt la 6rele 7-47 sera.*

♦) (care circulă numai la Predeal'.

Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu Bereczk
și Ciuc-Ghimes:

I. Trenul de pers, la ora 5.15 min. dim.*
II. Trenul mixt la ora 8-41 min. a. m.*

III. Trenul de per. la ora 3-05 m. p. m.
(are legătură cu Ciuc-Szereda).

IV. Tren Ce pers, la - rele 7 00 m. s6ra.*
(* au legătură numai la Szepszi-Szt.-Gyorgy). 

Oala Brașov la ZernescI (gara Bartolemeiu)
I. Trenul mixt la ora 8’40 min a. m.

II. Trenul mixt la ora 4 16 min. p. m. 
III. Tren mixt la ora 9 46 sera.

Notă, ncepând cu I iunie întră îo ci 
de dimineață Brașov-Budapesta.

Sosirea trenurilor în Brașov;
Dala Budapesta la Brașov:

I. Tren ace. p. Arad la orele 4-52 m. dim. 
II. Trenul de persone la ora 7-12 dim.

III. Tr. accel. peste Clușiu la o.2-09m. p. m
IV. Trenul mixt la ora 8'50 miu. sera.

Dela Bucurase? ia Brașov:
I. Tren, de pers, la ora 7‘28 min. dim’n 

(numai dela Predeal).
II. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.

(Are legătură cu Sibiiu și Cluj).
III. Trenul pers,, la ora 4 55 m. p. m.
IV. Trenul mixt. In ora 9’18 min. sera.
Dela Eereczk-Kezdi-Oșorheiu și Ciuc-Ghimes 

la Brașov:
I. Trenul de persone la ora 8.16 m. dim.*

(are legătură cu Ciuc-Sereda)
II. Trenul de pers, la ora 1-59 m. pi m.*

III. Trenul mixt, la dra 6-33 m. sera.*)
IV. Tren mixt, la orele 10'08 m. sera.

(* au legătură cu Ciuc-Gyimes).

Dela ZernescI la Brașov (gar. Bartolomeiu.';
I. Trenul mixt la ora 7-12 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1-39 min. p. m.
III. Tren mixt la ora. 7'07 sera.

acceleratrculațiune trenul direct Arad-Budapesta și trenul

NOUL OTEL ral
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„CONTINENTAL" -m 
proprietatea domnului Petru Popovici, situat în 

strada Castelului, Brașov, 

s’a dtesehis.
Cel mai elegant otel din Brașov.

Patruzeci odăi.
Lumină electrică.
Băi și grădină la dispoziție.

Otelul este arangiat ©as ©el elegant 
și mofcro smfoH și e situat în centrul 
orașului, aproape de teatru și de aleele orașului. 

167,21—10.
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Cruce seu stea duplă. electro - magnetică
Nu e crucea lui Volta.

Vindecă și ismorezâ

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Nu e mijloc secret
pe lângă garanție.

se da împrejurării, că 
le vechi de 20 am.

X

< 
c
X.
X

Aparatul aoesta vindecă și folosește contra: durerilor do oap și dinți, migrene, ne
ural gie, împedecaroa ciroulațhmel sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă, egârciuri de inimă, asmă, audul greu, Bgâroiuri de stomao, lipsa poftei de mâncare, re- 
ceală ia mâni și la ploiore, reumă, podagră, isohias, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
circulația neregulată a sângelui și multor altor bole, cari la tractare normală a medicu
lui se vindecă plin electricitate. — In cancelaria mea se află atestate încarse din ttite păr
țile lumii, cari prețuesc cu mulțumire tnvențiunea mea și ori-cine pete examina aceste atestate 
Acel pacient care în decurs de 45 dile nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s’a constatat zădarnică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis st se 
confunde cu aparatul „Volta", de 6re-c> „(Jiasul-Volta" atât în Germania cât și în Austro- 
Ungaria a fost oficios oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut 
apreciat și cercetat. Deja ioftinătatea crucei mele electro-magnetice o rooomandă Îndeosebi

Prețui «paratului mare e 8 cor. 
folosibil la morburi, cari nu sunt 

mai vechi de 15 ani.

Prețul aparatului mic e fi» cor. 
folosibil la copii și femei de 

constituție forte slabă.
Expediție (lin centru și locul de ventjiire pentru țeră și streinătate etc. 

ROLLER ALBERT, Budapesta, w
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La Tipografia și Librăria A. Mureșianu, Brașov. 
-------wiiiiiiiHiiuim-------

Important pentru vândetorii de cărți prin orașe și târguri 
es'îe eartea sJe rsutgăcâaflne

35 L a as d a Hs i
pentru credincioșii de religiunea ortodoxă română, cuprindend rugăciuni de 
diruindța și de seră, la sfânta Liturgie, ia taina mărturisirei, precum și la alte 

multe rugăciuni folositdre 56 la număr pe 255 pagini, format octav mic.
Acesta carte de rugăciuni artistic legată este prima la Români, cari pănă 

acuma se închinau din cărți șubred legate și ordinare. Acuma nu trebue sâ 
stăm în privința acesta mai prejos de cărțile de rugăciune ale celorlalte na
ționalități. Prin cartea de rugăciune „Lauda lut Durnnedeuu s’a făcut Ro
mânilor un însemnat serviciu căci ea este o carte de rugăciune fruradsă și 
se pote căpeta' în diferite legături dela mai simple pănă la mai luxdse și tdte 
în preț fdrte paoderat.

î«r estesPrețuB
Cor. b.

și au- 
sfânt

Legătură trainică rdgră
rită cu seu fără . hip 

de fildeș în alb seu negru
7)

Imit.
a
n

-.90
1.60
1.80

Imit, de fildeș cu catifea și în- 
cliietore

„ „ „ cu catifea și po-
dobă mai mare

Vîndetorii de cărți primesc un 
mai considerabil.

publicului asupra „Cartei de

Cor. b.

2 65
3.10

rabat
„ cu îneheietore
„ cu cadriu argintat 

și închid^tore 
asemenea atragemTot

ciune" întocmite de protopresbiterul Calistrat Coca ou aprobarea consistent!ui 
episcopeso ortodox-oriemai din Cernăuți, care carte format mic octav, cuprin
zând asemenea tdte rugăciunile nostre folositdre ar fi cea mai potrivită carte 
de rugăciune pentru toti școlarii.

2.10
atențiunea rugă-

Loto acestea se pot procura prin Tipografia și Librăria A. JHu- 
reșianu, Brașov, unde au se se adreseze și vendetoriâ.

Br ețul acestei cărți:
In pânză ndgră............................. , . . . . . cor. 1.—
n n „ ceva mai luxosă................... . cor. 1.20
n n „ format ceva mai mare . . . cor. 1.40

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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