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Abonameme pentru Anstro-Ungarla. 
Pe nu anii 12 fl., pe ș6se luni 

6 ti., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Duminecă 2 fi. pe anu.

Pentru Bomânla șl străinătate: 
Pe ună ană 40 frânei, pe găse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii de Duminecă 8 frânei.

Se prenumără la tdte oficiale 
poștale din Intru și din afară 

și la dd. ooleotorl.

Abonamentul^ pentru Brasoru: 
a administrafiuno, piața mare, 
Tflrgulu Inului Nr. 30 etaglulă 
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luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulu în casă: Pe unu ană 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Ună esemplaru & cr. v. a. 
său 15 bani. Atâtu abonamen
tele oătă și insertiunile auntn 

a se plăti Înainte.
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Nou abonamente
la,

Cu fl Aprilie 1M>3 st. v. 
w’n desclilsu nou abona tiicntu, 
la eare îiivitiimu pe toți amicii și 
sprijinitorii fotei ndstre.

P^ețulfi abonamentoaluâi
Pentru Austro-Ungaria:

pe -ULZX-&. aziAi.....................................12 fL
pe șese lvxxxi..................................... ©fl.
pe trei 1-a.xxx..................................... 3 fl.

Pentru România și străinătate:
pe -curviu. an-ix ..... -5tO fra-rxci 
pe șese lnxrxi..............................20 ,,
pe trei luxrxi..............................IO „

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
pe unu anu................................................ 2 fl.
pe șese luni............................................1 fl.

Pentru România și străinătate:
pe unu anu...................................... 8 franci
pe șese luni..................................4 „

Abonarea se pote face mai ușorii 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
,,Gazetei Transilvaniei**.

Se veghiămii și se SucrămO!
Brașovti, 10 Aprilie v.

In clil®!® următdre dieta un- 
gurescă va desbate noulu proiectu 
de lege pentru regularea salarie- 
loru învețătoreeci la tdte șoolele 
poporale din Transilvania și Un
garia.

Acestâ proiecta a fostu des- 
bătutu de comisiunea pentru în- 
vețământu a dietei și acuma l’a 
primitu și clubulu partidei guver
namentale în confereuța sa de 
alaltăerl.

Nu-i mai stă așader nici o pie- 
decă în cale, căci nemulțămirea 
națiuniloru și a bisericilor^ ne
maghiare cu elu — puternicii 
cjilei de acjî nu o privescu ca 

piedecă, ci numai ca îndemnu se 
mergă înainte pe calea maghia- 
risării.

Și într’adeveru, că și de astă- 
dată numai de maghiarisare este 
vorba. Și care lege propusă de 
stăpânirea ungurescă, mai alesu 
dela 1879 încdce, n’a urmărită 
acestu scopu ?

Se pdte cfice, în casulă de față, 
că legea pentru regularea salarie- 
loru învăță toresci nici nu s’ar fi 
propusă de locu, decă regimulu 
n’ar ave de cugetă se zădărni- 
cescă printr’înea libertatea, ce-o 
cuprinde legea școlară (art. de 
lege 38 din 1868) pentru diferi
tele biserici seu confesiuni, ca sus- 
țiitdre ale șcdleloru confesionale, 
cari la noi au caracteră națională, 
fiindă naționale și bisericele nostre.

După acesta lege școlară (§11) 
confesiunile au dreptulă se-șl în
ființeze și se susțină pe banii loră 
proprii școle pentru instrucțiunea 
poporului și au libertatea ca la 
asemeni șcdle se institue ele pe 
învățători și se hotărască după 
buna loră chibzuință salariele loră, 
se prescrie ce manuale se se în
trebuințeze în șcdlă și se decidă 
asupra programului învățămân
tului.

Libertatea acesta încâtă pen
tru alegerea manualeloră și pro
gramului învățământului a fostă 
lovită amară prin legea dela 1879 
și legile și ordinațiunile din anii 
ultimi. Acuma se tracteză de aceea 
să se desființeze și libertatea con- 
fesiuniloră cu privire la numirea 
învățătoriloră și la dotarea loru.

Nu-i vorbă, nimeni nu este în 
contră ca să se îmbunătățescă sa- 
larele învățătoriloră. Toți dorimă 
ca esistența loră să fîă câtă mai 
asigurată și pentru ușurarea sorții 
loru s’au și adusă multe jertfe în 
cursulă aniloră și gata suntemă a 
le aduce și în viitoră. Der tre- 
bue să se țină semă de împreju

rările materiale ale confesiuniloră, 
cari numai treptată, și în condi- 
țiunl favorabile pentru libera des- 
voltare a învățământului de sub 
conducerea și scutulu loră, potu 
să-și împlinescă cu succesă chiă- 
marea loră culturală.

Dovada cea mai puternică 
pentru multele și marile jertfe, ce 
le aducă, în proporțiă crescândă, 
bisericele și confesiunile din Tran
silvania și Ungaria în favdrea în
vățământului poporală, este fap- 
tulă constatată de statistică, că 
în timpă de doueȚecI de ani chel- 
tuelile loră pentru susținerea șc6- 
leloră s’au încincită. Așa pe când 
la 1869 confesiunile contribuiau 
pentru șcdlele poporalenumaisuma 
de 778.482 florini, la anulă 1890 
contribuirea loru s’a urcată la 
suma însemnată de 3 milidne 
631,885 florini. Astfelu dintre vreo 
14,648 învățători confesionali 9566 
au ună salară anuală de 300 fl. 
și mai multă, er’ numai vre-o 5000 
n’au ajunsă încă a ave suma de 
300 fl. seu 200 fl. (pentru su- 
plențl), ce se stabilesce ca salară 
minimală în proiectulă de lege 
amintită.

Din nenorocire totă noi Ro
mânii suntemă aceia, cari, în urma 
greleloră asupriri din trecută, 
avemu să luptămă acfi și pe tă- 
râmulă învățământului cu cele 
mai multe năcazuri. Lucru firescă 
der, că biserica ndstră are lipsă 
încă de multă spriginu, și de 
multă bună voință pentru ca 
să și pdtă încetă-încetă împlini 
cum se cade sfânta ei chiămare 
pe tărâmulă școlară.

Cum vrâ să sprijinescă însă 
stăpânirea ungurescă lucrarea ei 
culturală ?

Ii restrînge libertatea în pri
vința dotării învățătoriloră, și îi 
impune salarisarea minimală sub 
nisce condițiuni, anume ticluite 
spre a încurca și zădărnici tâtă 

autonomia ndstră școlară confe
sională. Comunele bisericesc!, cari 
nu voră pută corespunde la timpă 
cerinței legii, voră primi ajutoră 
dela stată și pe basa aceâtfii aju
toră, fiă câtă de mică, guvernulu 
va ave dreptulă — după noulu 
proiectă de lege—de a se amesteca 
în șcălă, biserica va perde drep- 
tnlu de a alege pe învățători și drep- 
tulu de disciplină asupra loră și 
șcăla confesională se va străforma 
în șcblă comunală, menită a se 
maghiarisa cu încetulă de totu.

De pe acuma se ridică multe 
voci în sînulă dușmaniloră limbei 
și a naționalității ndstre, cari pre
tindă să prefacă tdte șcdlele, și 
cele confesionale, în șcdle de statu 
și cei dela guvernă le răspundă: 
amă face-o bucurosă, der n'avemă 
bani, ne-ar mai trebui încă 20 de 
milione și de aceea trebue să lă- 
sămă pe confesiuni să contribuescă 
mai departe pentru șcdlele loru, 
căci și așa aceste voră fi pe în
cetulă maghiarisate, care scopă 
îlă urmăresce și noulă proiectă 
de lege!

Șcdlele ndstre confesionale ro
mâne stau der față de-o nouă și 
mare primejdiă.

Se veghiămu și să lucrămă 
pentru apărarea și salvarea loră! 
Să nu ne spăriamă de nici o jertfă, 
ci s’o aducemă cu inimă deschisă 
pe altarulă învățământului nostru. 
Să fimu cu băgare de semă și cu 
prevedere, ca să nu ne încurce cei 
ce nu voiescă decâtă a face să înge- 
nunchiămu înaintea loră.

S’avemă minte și să fimu cu 
inima la locfi/ Avemă lipsă de cea 
mai strînsă înțelegere și unire 
între noi, ca să nu ne slăbimă 
puterile desbinându-ne. Blașiulă și 
Sibiiulă trebue să mergă în acestă 
cestiune gravă de esistența mână 
în mână, ca să putemă apăra cu 
succesă interesele învățământului 
nostru națională!

FOTLETONULU „GAZ. TRANS.“

Cocutu voămculu.
Poveste.

Pe când trăia Tata-moșu celă bă
trână, oi că umblau poveștile la oo- 
lindată.

Nu mă miră de una oâtă asta, dâr 
mă miră de baba cea bătrână egârciu, 
ce pare c’o vădă cum o fi umblată oo- 
ouțs, tic înainte, tîc înapoi, — că alt- 
felă o babă, care pârtă o sută și unulă 
de ani numai pe-o parte, adecă numai 
de dile soootindă, apoi altă sută și unulă 
de ani numai de nopți, dău nu pute 
umbla mai oătunesce decâtă ea.

Și bătrâna era babă ca o iernă, der 
n’avea grijă de asta, nu-i era rușine dăr 
de lume, ba încă se fălia puiouța, dăcă 
cu tâtă huiduiala atâtora dile, i a mai 
rămasă vreme să-ți facă chiar acu ună 
ângeră de copilă ca ruptă de unde l’o 
fi ruptă ! Bucuria babii era sprâncenată 
și ’mpărea c’ontorce pe ’ntineritele de 
oând lăpta pe puiulă babii celă fără 
semănă și vugelă în întrega lume.

Copilulă crescu numai așa, ca co- 

pilulu babii, și trecu peste ani 13 și anii 
peste elă, âr baba era mai îngândurată 
ca pănă aci, căci oopilulă nu pre era 
ascultătoră și multă mai încâlcea ițele 
babii cu neînvoăla lui.

Nu scii cum îți vine năcasulă pe 
capă și nu scia baba ce posnă a hălă- 
dită pe copilulă ei, că oâtu-i drăguța 
de (fiulică și câtu-i năgra de noptfi, co
pilulă babii totă ună somnă trăgea, totă 
durmia și er durrnia, încâtă biata babă 
se puse și ea dela o vreme pe gânduri, 
căci vedea ea bine, că din puiulă mamii 
s’a drege ou timpulă ună d’ală de:

Lasă-mă, că lăsate-oiu
Stăi, pâne, că mâncate-oiu!

Din întâmplare copilulă babii mai 
era și mâncăoiosă lăcustă și sciind’o asta 
baba, tct-dânna, când îlă trimitea vn- 
de-va, îi făgăduia ceva; căci fără făgă- 
dașă, nu voia să mârgă nici pănă afară 
după lemne, ori oâtă îlă ruga biata 
mă-sa.

— „Du-te, dragulă mamii, adă-ml 
asta, adă-ml ceea, o’apoi ți-oiu da 
ori-ce!

— Da ce mi-i da, ha mamă ?
— Ți-oi da cocuțul

Când aucj'a oopilulă de cocuță, oâtă 
bați în palme se ducea ori unde l’ar fi 
trimisă. Copiii din sstă toți soiau de 
povestea cu oocuță și din asta pri
cină îlă botezară pe puișorulă babii: 
Cocuță.

Intr’o (fi baba făcea în cuptoră și 
ruga pe copilă să mârgă înoetișoră să-i 
aducă o botă de apă, că ea n’are vreme 
și dăcă i-a aduce de bună semă ia faoe 
ună ououță întregă.

Atunci luâ copilu bota și se duse la 
fâctâuă după apă. Aprope de fântână 
curgea o apă mare, er elă de trâ4ă ce 
era, după ce-șl umplu bota, ședu bini- 
șoră pe ea și adurmi șecjendă ciuciu pe 
botă și părea că visăză acu, că a dusă 
apă și n’are altă de lucru, decâtă să 
dorină.

De-odată „trosc 1“ se tredesce 
c’o drăguță de palmă peste obrazl, rece 
și grea, în câtă să n’o dorescl.

Sare ață-n susă! înaintea lui sta 
ună pesoe frumosă și mare, care venise 
chiar dintre valurile cele înmărgelate ale 
mărei, și care îi dise: „Copile! lasă-mă 
în botă la tine nițelă și dec’oră veni 
m’soe pesoarl și te-oră întreba: „n’ai vă- 

cjută ună pesce mare ?“ tu răspunde ne- 
cârcovată, că ai văzută qău cam de 
multișoră ună pesce mergendă de-a ven- 
(jolu pe apă în josă. Aucfit ai? — Fă, 
o’apoi mare bine ți-oiu face și eu, prietine 
Coouță 1“

Ei, bagă-te der în botă, voiu face 
ce mi-ai spusă, der nu cum-va să-mi 
mâncl apa, c’apoi te faoă să umpli tu 
bota de a doua-6ră!

Pescele se vîrî în botă și copilulă 
șecju er domnesce eșteptândă pes
carii.

Nu multă a așteptată și etă vină 
vre-o patru pescari suflecați și cum vădă 
pe Cocuță, îlă întrebă, de n’o văzută 
ună pesoe mare ?

— Ba am văzută, dău! nu mintă! 
Ună pesoe câtă o clae de fenă, așa a 
trecută pe apă în josă, de părea, oă i 
fugărită de ună ciurdoiu de bivoli, că 
altminteri n’ar fi putută face o așa gă- 
lăgiă cu apa, încâtă ți-o sootea din 
alviă.

—De multă l’ai văcfiită ?
— Cam de multă, dăr nici de acfi di- 

mineță!
— Unde era sorele când l’ai vă- 

cjută ?


