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E dulce puterea!
însoțirea Kossuth - Apponyi - An

ti rassy capătă pe zi ce merge tot mai 
mare poftă de a fi la putere și de a 
se înfrupta cu bunătățile ei după 
placul inimei. S’au și întocmit așa ca 
și când ar avea să mai guverneze 
încă cei puțin zece — cinsprezece ani, 
ca odinioară așa zisa „dinastiă" Tisza. 
Nu-i vorbă e dulce puterea, și în 
Țara uugurească se poate, cum s’a 
dovedit în cești 40 de ani din urmă, 
ca un partid care a secvestrat odată 
toată puterea în stat și știe să joace 
provedința maghiară, ațâțând massele 
cu ajutorul politicei esclusiviste-șovi- 
niste, care-i dă prilegiu de a se gera 
ca singurul scut și scăpare a țărei 
și a „națiunei“ în apărarea lor față 
cu milioanele de dușmani interni, 
cari ar înghiți-o dacă n’ar fi ei cas’o 
păzească, să stea și 15 ani la putere.

Oameni mai nepreocupați, ca Mo- 
csary, s’au plâns de repețite ori că 
coaliția n’are opoziție în cameră, afăr’ de 
naționaliști pe cari aceasta îi consideră 
numai ca pe niște turburători puși la 
cale de dușmanii din afară ai Maghia
rilor. Ei bine, acum coaliția are și o- 
poziție: ceata mică, ce e drept, dar 
vitează a lui Szappanos. Cei din a- 
ceastă ceată le-au făcut nu numai 
odată zile amare celor din coaliție, de- 
eând s’au rupt de ei. Cu toate sfor
țările lor însă n’au fost în stare să 
câștige teren în țară și cu atât 
mai puțin în dietă. Cei ce sunt stă
pâni pe oalele de carne au știut să 
atragă în cercurile cele mai largi pe 
ai lor în jurul lor și să dea fie căruia 
să guste din ele.

Vor vedea și vor trebui să se 
convingă combatanții lui Szappanos 
și Lengyel pentru principiile părăsite 
dela 1848, că nu vor putea să-și atingă 
nici pe departe scopul, care, re
cunoaștem, are și o trăsătură ideală 
din punctul de vedere al desvoltărei 
istorice a maghiarizmului, pe câtă 
vreme nu vor primi întregul program 
de acțiune al prietinului lor Mocsary,

* X

FOILETONUL «GAZ. TRANS.«
X X X X.X ,X X X X -X-..X X X<«XX . X X . X .X X X X X X X X X X X X

Congresul profesorilor de istorie.
Impresii de Neptun.

Urmare. —(2)

La Galați : Erau 3% oare după amiazi, 
când am intrat în gara Galați. Nu dau de 
nici un cunoscut; mă iau după sfatul unui 
coleg de-acasă și dau adresa hotelului; 
birjarul mă duce repede — ca si în Bucu
rești — la Bristol. Aici prima întrebare: 
sunt congresiști? Destui, nu unui, chiar și 
președintele congresului, d-1 D. Onciul; 
mai este o singură cameră. Bucuria mea, 
că am colegi, ba și prietini. N’am astâm
păr — și după lunga mea călătorie de 
aproape 12 oare, n’am stare în cameră ; 
de grab îmi fac toaleta de stradă, căci la 
congres nu puteam participa de-ocamdată, 
fiind prea obosit, pentru a asculta confe
rințe și disertații. începuse a se lăsa puțin 
umbra pe strada domnească, cum o arată 
și numele, centrul intelectual și locul de 
convenire al publicului mai ales din orașul 
Galați. In fața hotelului e o frumușică gră
dină, aparținătoare unui restaurant, înaintea. lui românesc, 
restaurantului mese, ocupate de burghezi Astfel și în cazul de față n’a pregetat să 
gălățeni; mă așez și eu la un țap de bere; fie pe drum obositor, să acorde cele mai— ~ — ----- ------ .... - _

stau și tot privesc publicul, care tot spo

care le-a spus cu cuvântul și în scris 
de repețite-ori, că, dacă vor să aibă 
putere și să lucre cu succes pentru 
independența țării și a națiunei ma
ghiare, trebue să închee o pace sin
ceră și durabilă cu națiunile nema
ghiare din țară.

Pe câtă vreme coaliția, cu toate 
că-1 are pe Kossuth în mijlocul ei, 
se va preta Austriacilor ca bună 
soață dualistă în schimbul mânei li
bere ce i-se lasă față cu naționali
tățile ; pe câtă vreme acțiunea de 
atac și de suprimare în contra na
ționalităților ofere acestei coaliții mij
locul cel mai de căpetenie de a ținea 
legată și fermecată opinia publică 
maghiară, sub pretext că apără țara 
și naționalismul maghiar contra unor 
dușmani teribili, cari stau să le nimi
cească, nu vor putea să facă nimic 
cei-ce în mod sincer și desinteresat 
vor să desfășure steagul libertăței 
maghiare așa cum au voit’o eroii 
zilei de 3/15 Martie 1848.

Nu este și nu poate fi o libertate 
cu două fețe în țara aceasta. Ori că 
va fi una, cea curată și adevărată, 
care trebue să îmbrățișeze pe toți fii 
patriei fără deosebire, ori că nu va 
fi nici una, nici pentru Maghiari, nici 
pentru celelalte popoare conlocuitoare. 
Se țină bine minte ceice au încercat 
să urmeze sfatul lui Mocsary ca să 
facă opoziție națională maghiară în- 
gânfaților dela putere, că ce cred ei a fi 
pentru Maghiari libertate, nu este decât 
desfrâul puterei, care n’are temeiu în 
mersul real și în caracterul etic al 
desvoltărei poporului maghiar —- 
care desvoltare e condiționată dela 
libertatea, mulțumirea și bunăstarea 
țărei întregi și a tuturor popoare
lor ei.

Libertatea, de care se bucură azi 
Maghiarii, este ca cuțitul ascuțit in 
mâna copilului, care se joacă cu el, 
fără a se gândi, cât de periculos poate 
deveni pentru el. și se joacă până ce 
unul mai tare și mai cuminte i-1 smân- 
cește din mână.

l

rește pe stradă : spre seară iată și bogă
tași în echipagii luxoase, ca la șosea în 
capitală. Am distracție, fără a fi întâlnit 
vr’un cunoscut.

Ce frumos ! Cu toții iau parte Ia șe
dință, nici măcar unul rătăcind pe stradă, 
ori uitându-și programul în fundul vre-unei 
cafenele. Mă certam pe mine, că n’am for
țat să fiu și eu, ca ei; mă întrebam ce va 
fi cauza, care-i face pe toți așa de zeloși, 
și unul nu e răzleț? Ușor am ghicit. Era 
prezent și căpitanul școalei române, d-1 
ministru al instrucției venise anuine pen
tru engres. Aflu de prisos să mai stărui 
asupra persoanei d-lui Haret. E prea cu
noscut în țara românească, și cred, că i-a 
mers vestea și peste granițe. In d-1 Haret 
școala românească și-a aflat adevăratul 
mentor. Nici cel mai aprig adversar poli
tic nu i poate contesta hărnicia, împreu
nată cu capabilitate în conducerea învăță
mântului, în deosebi în organizarea și des- 
voltarea culturei generale; în privința 
această nu există doară țară, care să fi 
avut un astfel de bărbat în fruntea școa
lei. Și mai prefus de toate cu cât zel, cu 
câta abnegațiune urmărește d-1 Haret ori-ce 
chestie, care tinde spre progresul neamu- 

care servește patriei sale.

întinse favoruri profesorilor de istorie,

Din dieta ungară. Din cauza căldurilor 
prea mari dieta ungară deabea mai poate 
ținea ședințe, neîntrunindu-se numărul de 
deputați, recerut de regulament. Astfel 
Mercuri dieta n’a putut aduce hotărâri, 
fiind prezenți deab'a 83 deputați. Eri, Joi, 
dieta nu s’a întrunit, fiind sărbătoare. Din 
cauza aceasta se vor desbate înaintea în- 

i ceperei vacanțelor de vară numai proiec
tele privitoare la darea pe beuturile spir- 
tuoase, la execuțiuni, la zidirea locuințelor 
pentru muncitori și proiectul despre pre
lungirea judicature!’ curiale. Celelalte pro
iecte se vor amâna pe sesiunea de toamnă.

In jurul unui proect de lege, In șe
dința de Mercuri a dietei urma să se dez
bată proectul de lege privitor la execuții. 
Ministrul de justiție Anthon Griinther n’a 
apărut însă la dezbaterile proectului său, 
aflându-se în Viena, unde a fost primit, în 
audiență de Maj. Sa. Primui-ministru We- 
kerle a invitat camera să șteargă din or
dinea de zi proectul de lege și să-l predea 
comisiunei de justiție, susținând cererea 
sa cu faptul, că deputății au propus atâtea 
modificări încât e imposibil ca proectul să 
fie dezbătut în parlament și e nevoe ca 
comisiunea să discute aceste modificări. 
Mai mulți deputați au declarat că acest 
procedeu este în contradicție cu obiceiu
rile parlamentare și au cerut ca ministrul 
justiției să sufere consecințele faptului, că 
a retras odată proectul de lege. S’a zvonit 
chiar că ministrul Giinther și-ar fi dat de
misia. Svonul nu s’a confirmat însă și nici 
nu șe va confirma. Guvernul declară acum, 
că afacerea e foarte simplă și că s’a în
tâmplat și în trecut de multe ori ca un 
proect de lege, care fusese supus camerei, 
să fie retras după începerea dezbaterilor 
și prezentat apoi din nou.

Garmanismul în Ungaria. Societatea 
austriacă pentru susținerea germanismului 
în Ungaria a ținut alaltăeri o întrunire în 
Viena. Conferința a hotărât instituirea unui 
comitet compus din studenți universitari, 

i cari să organizeze în timpul verei întru- 
j niri populare în toate localitățile din Aus
tria, arătând publicului persecuțiile la cari 
sunt supuși Germanii în Ungaria.

Din camera austriacă, in decursul des- 
baterii speciale a budgetului în ședința de 
Mercuri deputatul german radical W’olff a 
făcut aluzie la acordul intervenit la Reval 
întro două mari puteri, cari rivalizează în 
Balcani și în Asia orientală, declarând că 
Rusia și Anglia au căzut de acord șă se 

pentru ca cu toții să poată lua parte Ia 
congres, ca din frământările lor să răsară 
îndrumări bune și folositoare învățămân
tului și creșterei viitoarei generații.

Dau seara mai târziu de primii co
legi ; dela ei aflu, că congresul s’a deschis 
încă dimineața după un serviciu divin la 

I episcopie. Relevează frumosul discurs de 
j inaugurare al congresului, ținut de d-nul 
| ministru. Conducerea congresului e încre- 
. dințată d-lui profesor universitar 7). On- 
j ciwl, care a desvoltat și o interesantă con- 
| ferință, vorbind despre’: sentimentul patrio- 
, tic în învățământul istoric ; purcezând de 
la cuvintele regale : Școala e sanctuar al 

I științei morale și al patriotismului, afirmă, 
că învățământul istoric servește în parte 
mai mare educația unui popor. Prin isto
ria naționala trebue crescută tinerimea în 
senz național. Inzistă, ca profesorii să pre- 

i dea istoria cu dragoste și însuflețire, sco- 
j țând din adevărurile istorice învățăminte 
j educative pentru viață. Cunoașterea trecu
tului să facă înțeles prezentul și să se dea 
indicii asupra viitorului, ultima țintă a 

; istoriei.
Bine să cunoaștem istoria politică, 

cu deosebire cea contimporană, dară să 
-îmbrățișăm și istoria culturală, și să nu se 
uite istoria fraților din alte părți, pentru 
-întreținerea unității culturale cu ei. Teoria 
trebue completată cu tablouri istorice, fă-

; pue deasupra programului dela Muerz- 
steg. Această stare de lucruri ar putea pro
voca un pericol de războia, și cu greu ar 
putea diplomația să se ferească de războiu. 
Oratorul amintește de asemenea și călă
toria celor trei șefi ai partidelor slave din 
cameră, ceeace are o anumită conexitate 
cu întrevederea dela Reval.

c
Alegerile din Prusia. Rezultatele defi

nitive ale alegerilor pentru dieta prusiana 
sunt următoarele: Au fost aleși 152 con
servatori, 59 conservatori-liberaii, 64 libe- 
rali-naționali, 28 partidul poporal-liberal, 
8 uniunea-liberală, 105 centru, 15 polonezi, 
6 social-democrați, 2 danezi, 3 fără partid.

Situația politică în Serbia. Din Bel
grad se anunță că în noua Skupcină, care 
s’a întrunit eri, radicalii vor să provoace 
căderea guvernului și vor lupta cu toate 
mijloacele, de cari dispune opoziția, în con
tra convenției comerciale cu Austro-Un- 
garia.

Politica externă a Franței. Ministrul 
de externe, Pichon. luând cuvântul la un 
banchet dat de cătră alianța republicană 
democratică și vorbind de politica exterioară, 
a relevat, că marea alianță contractată de 
Franța a fost întărită de amiciții strânse 
și solide, cari dau țărei o autoritate nouă, 
întrebuințată numai pentru cauza păcei și 
conciliațiunei. Nici un gând de războiu nu 
s’a amestecat în apropierile și înțelegerile 
efectuate, fie în Europa, fie în Extremul 
Orient. N’am avut altă preocupare decât 
să asigurăm pacea; am avut în vedere de 
a mări buna înțelegere internațională, fără 
să provocăm neliniște sau să sfidăm pe 
cineva. In ce privește afacerile din Maroc, 
știm cari sunt datoriile noastre; nici un 
pericol pentru pacea lumei nu poate ieși 
d!n intervenția noastră provizorie, bazată 
pe titluri necontestabile.

Din România.
București, 4 Iunie v. 1908.

i
i;. '■» ,7 vechilor conservatori.

«Marca. ongres al partidului con-
■ servator-democrat; dela 3 Februarie î-s’a
1 răspuns prin «marele*  congres al partidului 
| conservator-vecliiu (carpist) ținut la 2 Iunie, 
I a doua zi de Rusalii, în sala Eforiei.

Cu toată căldura înăbușitoare, care 
1 era îndeosebi în sală, a fost lume, cum 
1 rar se întâmplă de multă. De dimineața 

i

cută vioaie cu poezii și completată cu lec
turi istorice. Această conferință a iăcilt 
adâncă impresie asupra auditorului.

De dorit ar fi, ca îndrumările înțe
lepte, date de d-1 prezident, să se sape în 
sufletele tuturor colegilor și să le servea
scă do îndreptar. Ar fi apoi foarte bine, 
ca să avem cât mai curând o carte cu lec
turi istorice potrivite. In această privință 
un bun început a făcut d-na Holban, care 
ne-a dat interesante pagini în opul: «Oa- 
meni celebri din anticitate«. Urmarea o 
așteptăm.

După amiazi a urmat tratarea subiec
tului : «Cartea în învățământul istoriei«. 
D-1 conferențiar E. Ionescu, tînăr profesor 
din București, arată legătura ce trebue să 
fie între manualul de istorie și între pro
fesor, stăruind, că totul depinde dela pro
fesor. Urmează apoi d-1 Alexianu desvol- 
tând teza: «Depersonalizarea elevului la 
lecția de istorie«, prin care voește, ca pro
fesorul să introducă pe școlari în timpul, 
de care- vorbește, transportându-se însuși 
în acel timp. — Cu acestea s’a terminat 
ziua primă a congresului.-

Luni, ziua.a doita, la orele 8 dimineață 
se continuă lucrările în amfiteatrul liceu
lui Vasile Alexandri.

Amfiteatrul se umple îndată de con
gresiști. La masa prosidială remarcăm pre
zența d-lui ministru. Băncile prime din 



PagiLa GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 123.—1908.

și chiar din ajun au sosit delogați din 
toate colțurile țării, chemați în Capitală 
sau trimiși, pentru a tace cât mai impu
nătoare aceasta manifestare, menită să do
vedească puterea conservatorilor carpiști, 
■slăbiți prin ruptura și propaganda conser
va tor-democrată.

Nu lipseau țăranii, ba ce zic? Erau 
foarte mulți țărani. Până acum vrc’o doi 
ani abia dacă se vedea pe la întrunirile 
liberale, îndeosebi, vre-un țăran doi; de 
sigur dintre țăranii fruntași, alegători în 
primul colegiu. De când însă (anul trecut) 
țăranii au arătat că și ei trăiesc în această 
țară (și că trăiesc greu) partidele politice 
în întrunirile și congreselo lor țin să arate 
că e toată țara cu ele. Sunt ei azi mai 
conștii de drepturilo și datorințele lor? — 
sau sunt aduși așa cu grămada? Conștii, 
nu credem, căci dacă ar fi, ar apuca, în 
politică, drumul care duce spre idealul lor 
economic. Sistemul e vechiu. ca si partidul 
și ca și celelalte partide din țară.

Partidul conservator carpist însă se 
poate mândri cu statulsău major de oameni 
cu nume, luminați și cinstiți sau mai bine, 
de cea mai bună partea statului său major, 
care a putut li văzut și auzit la congresul 
de Luni. Și acest partid să poate în adevăr 
numi carpist, fiindcă forța și valoarea lui 
au crescut nutnaixlupâ fuziune, caro a dat 
vechiului partid valoarea și autoritatea. 
Politica sa însă se întemeiază pe marea 
proprietate și în general, po bogăție și 
cultură. Ea nu vrea un sistem nou, pe 
care îl cer vremile și evoluția societății; 
vrea politică cinstită după sistemul vechiu. 
Acuma, se poate întâmpla ca un sistem 
să fie nedrept și prin urmare necinstit și 
totuși pentru conștiința celui ce 1 practică, 
e cinstit.

In politica conservatorilor-democrați 
— împotriva cărora se îndreptau atacurile 
mai a tuturor oratorilor — vechii conser
vatori nu recunosc nici un sistem și nici 
un program deosebit de al celorlalte două 
partide «istorice». Nu recunosc decât acti
vitate, activitatea cea mai bogată de or
ganizare în vederea puterii, pe care atât 
generalii cât și ostașii o așteaptă cu bra
țele deschise, nu ca pe o armă cu care 
vrei să câștigi biruințe, ci ca pe o pradă 
pe care o poți împărți celor «gata de luptă ».

învinuiri și apostrofe și mai violente 
cădeau în lagărul conservatorilor-democrați 
din- cuvintele frumoase și puternice ale 
Dlui Delawancea și mai cu seamă ale 
Dlui N. Filipescu, care a avut, pentru gru
parea »tachistă« cuvinte pe cât de violente 
pe atât de puternice prin frumsețea și 
alegerea lor.
•' Aproape în aceiaș măsură cuvintele 

oratorilor dela Eforie se îndreptau împo
triva partidului dela guvern; «vinovat» 
prin reformele și politica sa «anarhistă». 
Și atacurile trebuiau fără îndoială să se 
îndrepte și împotriva celor ce dețin puterea, 
pentru a apropia cât mai mult ziua unei 
schimbări. ...

La sfârșit a vorbit d. Petre Carp, 
șeful partidului, ale cărui cuvinte pline de 
miez sau remarcat prin fineța lor pătrun
zătoare și adâncă ca și prin umorul și 
noutatea aproape clasică a observațiilor.

Congresul s’a încheiat pe la ceasurile 
6 seara, iar publicul s’a risipit în liniște.

Numirea dela noul minister.

Luni dimineața s’a lăcut în fața M.' 
8 Regelui, fiind de față și d. priui-ministru 

stânga sunt ocupate de elevii clasei VUI-a 
a. liceului Alexandri, cu cari d-l E. Io-, 
nescu ține o lecție practică din istoria mo
dernă a României, ocupându-so cu unirea 
principatelor române. .Lecția o face l'olo- 
sindu-so de metoda euristică, adecă pu
nând în continuu întrebări elevilor, cari 
căutau să dea răspunsuri potrivite. A ur
mat apoi critica lecției, întâiu autocritica 
și după aceasta discuția generală, la care 
au participat mai mulți colegi. îndată s’a 
observat, că lupta se dă între profesori 
mai vârstnici, aderenți ai metodei expozi
tive și între tineri susținători ai metodei 
euristice. Scânteietoare au fost ciocnirile 
de idei; învingerea — după a mea părere — 
aurepurtat’o bătrânii, cari au dovedit, că la 
istorie nu se poate aplica, ca la alte științe, 
metoda euristică, pentrucă elevii nu pot 
afla: nume, locuri și evenimente ; căasucr 
ces la lecția model, cauza e, că materialul 
din chestie, se m*r  tratase odată.

*) Cuvântarea aceasta o vom reproduce în
estras în numărul viitor poporal. — N. ii.

Dorința era, să se țină o lecție nouă, 
în mod euristic, dară nime nu s’a încume
tat Discuția a încheiată) d-1 ministru Harot, 
dela care se aștepta oarecum să spună 
cuvântul deciziv(,Și la acest loc s’a distins 
ca un bărbat, care deși nu specialist, se 
știe ridica la un nivou superior de apre- 
ciare. » s-

Printr’o logică severă și mod fin face 
critica, reprezentând punctul de vedero al 
opiniei publice, relevând continuitatea nece-
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D. A. Sturza, depunerea jurământului de 
catră d. Djuvara, ministru la noul depar
tament al Industriei și Gomerciului.

D. Djuvara deține acum pentru a 
doua-oară un portofoliu. Pentru prima-dată 
l’a avut în 1897 pe acel al Justiției, tot 
sub cabinetul Sturza.

Noul ministru e dintre liberalii aripei 
stângi, a generoșilor.

Congres.! ligei cuItui ale.

Congresul anual al Ligei pentru uni
tatea culturală a tuturor Românilor s’a 
ținut în zilele do Rusalii în sala Alcazar 
din Galați, luând parte delegați ai tuturor 
secțiunilor din țară. S’au discutat mijloa
cele pentru o mai hotărîtă și mai bogată 
activitate a Ligei. S’a chit raportul anual 
de cătră d. A. Florescu, secretarul Ligei. 
D. Șomănescu a dăruit 5500 lei, dintre 
cari 1000 pentru biserica ce urmează să 
se ridice la Viena. D. Grădișteanu caută 
să dovedească că nu este o faptă anti
patriotică acea de a fi scris în ziarul 
«Adevărul». — Oarocari neînțelegeri se 
ivesc la alegerea noului comitet care iese 
amostocat dar împrospătat.

Se adresează o lungă și avântată te
legramă apărătorului cauzei celor asupriți, 
Bjoernstjerne Bjoernson:

»Membrii Ligei pentru unitatea cul
turală a tuturor Românilor reuniți în con
gres la Galați azi la 1/14 Iunie 1908, ad
mirând exemplul sublim de solidaritate 
umană care decurge din viguroasa D-Voastre 
protestare în pressa europeană.. vă trimit 
ilustre scriitor, campion al libertății, oma
giul de recunoștință și do vecinică veno- 
rație din partea României libere.

«Când justiția socială a viitorului 
își va îndeplini opera, când episodul dra
matic al tirăniei omenești va fi dispărut 
din cartea Universului, numele vostru glo
rios, încunjurat do aureola nemuritoare a 
artei, va străluci și în analele luptei pentru 
libertate, auroră boreală pe cerul senin 
al patriei voastre îndepărtate».

Telegrama adresată de Ligă -.Gazetei 
Transilvaniei» cu ocaziunea jubileului ei, 
a-ți primito și de sigur a-ți publicat-o deja, 
ceeace mă dispenzează de a o reproduce.

S’a ținut o conferență de d. lorga: 
«Cestiunoa națională și datoriile Ligei» și 
alta de d. Scurlu despre revoluția din 1848 
și influența ei asupra timpurilor moderne.

Ar.

înmormântarea lui Traian H. Pop.
— Raport special a) »Gaz. Trails.11 —

Șard, 4 (17 Iunie c.
Înmormântarea mult regretatului Tra

ian li. Pop a fost imposantă, imposantă 
nu prin mulțimea curioasă, ci imposantă 
prin durerea sinceră din inimă, co se oglinda 
pe fețele tuturora la intrarea carului mor
tuar în satul natal Șard al iubitului de
funct. Adus dela gara Alba-lulia, în capul 
satului fu primit de vrednicul preot local 
Enea îmbrăcat în odăjdii înainte cu 
praporii și condus până la ușa bisoricei în 
sunetul lugubru al clopotelor.

Așezat coștiugul în naia bisericoi, 
după cetirea sf. evangelii și a rugăciunilor 
cei de față se depărtară ca să vină earăși | 
Ia orele 2'/2 când se va așeza spre odihna 
de veci.

sară între cursul primar și secundar, și 
acesta și cel superior.

Se va aplica în cursul superior al li
ceului mai mult metoda euristică, trecând 
treptat în cursul superior tot mai mult la 
cea expozitivă, aplicată aproape exclusiv la 
universitate, unde de altfel încă nu e ex- 
chisă total metoda euristică, ci profesorul 
o aplică involuntar după observațiile psi
hologico asupra elevilor. Toți- au fost, “do a- 
cordi că d-I ministru a expus mai nimerit, 
aducând un deci» just.

Ascultăm apoi cu multă atențiune 
conferința "d-lui Pătrășcanu, despre: «Me
moria, înțelegerea și aprecierea fenomene
lor istorice. D-sa arată mijloacele de fixare 
a memoriei, expunerea limpede, pozitivă și 
dogmatică, ear nu critică^Fiind ora 12 se 
încheie ședința, anunțându-se proxima șe
dință po după amiazi la Școala Normală.

X - - - ' * • . v • • /•

Eu am folosit puținul timp liber să 
vizitez fugitiv liceul; am intrat în câteva 
sale de învățământ, înțesate de elevi. Notez, 
că liceul e foarte.populat, numărând cala 
500, având clasele inferioare paralele. Aran
jamentul e modern, mijloacele intuitive de 
învățământ, în deosebi tabele murale pen
tru istorie naturală; hărți; etc, sunt mai 
toate străine; aduse din Germania. Demnă 
de văzut e biblioteca; prețios legat al feri
citului, mare, naționalist-Vi H. Urechia. Aici 
m& condus- d-1 V-. Stirdu, secretai' al> direc-

țiunei școlare și bibliotecar, originar din 
Ardeal. Mi-a arătat frumoasele amintiri, 
păstrate în frumosul local al bibliotecei; 
diverse cărți rare, manuscripte, toate scrie
rile privitoare Ia chestia națională; apoi o 
colecție rară de obiecte istorico; relovez 
fluerui lui Horia, sabia Iui lancu: portrete 
ale color mai de seamă bărbăți ai neamu
lui. Azi biblioteca numără peste 38.000 vo- 
ltimo, fiind'întro cele mai însemnate'din 
țară, și deschisă publicului zilnic.

Cu o bogățio de cunoștințe nouă 
in’am dus la masă, fiind cei mai mulți co
legi la un loc; aici am convorbit prieti- 
nește chestiile, dosbătute oficios mai înainte 
în ședință. Presărată astfel cu glumo și cu 
multă satiră, masa a fost do tot veselă; 
începea a se forma galerie de curioși în 
jurul nostru, când vedem, că e ora do 
plecare la școala normală (pedagogică). 
Fiind spre marginea orașului, într’un fru
mos loc liber, ne-ain dus în trăsuri.

La sosire ni-so ridică în față o ad
mirabilă clădire nouă, sale mari, coridoaro 
spațioase închise ; și aici se observă tot 
lucruri moderne, dară durere multe rău 
aplicate; culminează în mare parte estetica 
pe socoteala practicității. Vedem sale 
imense cu ferestre-- colosale, tavanuri cu 
ștucatură frumoasă de lemn. întreb: Cum 
e 4arna aici? «Foarte frig4 dârdăim»,dom
nule profesor, îmi răspunde un normalist 
(pedagog).’ Nepotrivite mf-se par dormi

toarele colosale, cu câte 4 rânduri de pâ: 
turi, încăpând la un loc câte 60—80 de 
elevi. Apoi curios e laboratorul do fisică 
și chemie, unde elevii neavând bănci stau 
pe terase, așezate în amfiteatru.

Acest așezământ, dedicat cultivării 
învățătorilor poporului, a fost prefăcut de 
un înaintaș al d-lui Haret în cazarmă — 
co ironie ! mirare că n’au imitat cu totul 
pe Turcii, cari le ar fi prefăcut în grajd 
pontru cai! Pană unde merge patima ome
nească !

Ne-am îndreptat apoi în sala, în caro 
se ține lecția practică anunțată. In fața 
profesorului I, Velichi este cursul II nor
mal. Elevi puțini — doară 8 — în haine 
naționale de sărbătoare; vioi, isteți, i-au 
parte activă la lecție, lăcandti-o și d-1 Ve
lichi în mod euristic. Lecția, interesantă de 
altfel, predată vioi și întrețesută cu poesii, 
a suferit de erorile amintito dimineața Ia 
lecția d-lui lonescu.. S’a vădit, că numai 
la repetiție se poate aplica la istorie sin
gură metoda euristică. După discuție mai 
lungă, în caro so accentuează mai cu seamă 
defectele prelegătorului-, d-1 president D. 
Onciul închide ședința, accentuând calită
țile d-lui Velichi, care pregătise foarte 
bine pe elevii d-salo și ne-a ținut vioi o 
lecție, rămânând ca continuarea discuției 
să so facă colegial la masa de sară.

(Va turna.)

Iată, înainte de a se trage de adu
nare, întreg satul cu mic cu maro în du
rerea și liniștea cea mai mare se adunase 
în curtea bisericei. După finirea prohodu
lui făcut de preoții Andrea din Ighiu și 
Enea Bota din Șard, cel din urmă cu cu
vinte calde isvorâto din inimă sinceră, a 
ținut panegiricul înălțând meritele și vir
tuțile ce le a avut adormitul în Domnul.

Dus la groapă, represent an tul «Gaz. 
Trans.» d-1 I. Mureșianu prof, a rostit un 
ultim salut al colegilor lui, a tovarășilor 
lui de muncă și îndeosebi al Red. „Gazetoi», 
care a trimes și o mare și frumoasă cu
nună «Neuitatului Tr. H. Pop», încheiând 
cu cuvintele «Rămas bun suflet nobil, dormi 
în pace, de noi neuitat. Adio!»

Ochii celor de față erau plini de la- 
crămi. Așa o durere generală arare-ori 
vezi; iubită și stimată astfel numai o inimă 
ca a Iui Tr. H Bop a putut fi.

Așa s’a încheiat tristul actI

Serbările „Societății meseriașilor 
din Biaj“.

Concert, și teatru. — Sfințirea steagului. — 
Px[ o/ițitt.

— 16 Iunie 1908.
In zilele de 14 și 15 lunio (în sărb. 

sf. Rosalii) au avut loc în B'aj serbările 
aranjate do Societatea meseriașilor români, 
cu ocaziunea sfințirii steagului. S’a făcut 
cu ocazia aceasta o frumoasă manifestație 
pentru cauza meseriașilor noștri, și cred, 
că vor înțelege cel puțin de aici înainte, 
aceia cari până acum nu și-au dat samă de 
aceasta, că clasa meseriașilor e indispen- 
zabilă pentru întărirea și înaintarea noa
stră națională și vor apreția după merit 
stăruințele acelora, cari au luptat și până 
acum pentru cauza meseriașilor. Cred tare că 
publicul român de aici și din jur va spri
jini tot mai mult pe meseriașii și negu
storii noștri pentruca «ridicându-i pe oi 
să ne ridicăm pe noi înșine*.

Aici în Blaj meseriașii români mai 
ales în anii din urmă au înaintat foarte 
mult, ceeace e do a so mulțămi deoparte 
hărniciei lor, dar de altă parte acelui 
bărbat însuflețit, care i-a organizat și 
i-a închegat în societate, d-1 profesor gim
nazial Gavrilă Precup, care ca presidont 
al soc. meseriașilor e sufletul dătător do 
viață al reuniunii lor. De când îi conduce 
d-sa, societatea a înaintat frumos, meseriașii 
noștrii pot să se cultive și să-și câștige 
cunoștințe frumoase prin lectură, prele
geri (ținute de câțiva domni din Blaj), 
conveniri, aranjări de concerte, teatru, etc. 
Deși numărul membrilor acestei societăți 
nu e mare (căci Blajul e un orășel care 
nu are nici 3000 locuitori) totuși ea poate 
servi de model pentru ori care reuniune 
de acest fel.

Concert și teatru. — Serbările din 
zilele acestea s’au început în sara de 14 
Iunie cu un concert și teatru dat de me
seriași. A luat parte loarto mult public 
din Blaj și din jur, chiar și din depărtări 
au venit meseriași români pentru serbări 
din diferite contre românești. Dovadă că 
publicul nostru dă atențiunea cuvenită me
seriașilor în nizuințele lor spre cultură. 
S’a jucat mai întâiu sceneta : *Vivandiera*,  
de V. Alexandri, de cătră diletanții: D-na 
E. Trifan și d-nii A. Gruița și I. Moldovan. 
S’a cântat apoi «Imnul steagului», compus 

ocazional de măestrul 1. Mureșianu, care 
a dirigiat corul meseriașilor, apoi : «Muie- 
rușca din Rrașou», baladă de I. Mureșianu 
(cor cu soli). A fost bine esecutată și a 
plăcut foarte mult ca și: „Cântarea popo
rală», de G. Dima. Multă delectare ne-a 
procurat frizerul N. lenășel cu predarea 
naturală și potrivită a cunoscutului mono
log «Achim fileru». S’a mai cântat: «Mo- 
rariul», de G. Kiriac, apoi s’a jucat come
dia : *După  teatru*.  de Ste.'ânelli. S’au di
stins prin joc corect d-1 A Gruița și d-na 
E. Trifan, ca doi diletanți, cari și-au câști
gat deja o rutină frumoasă.

Sfințirea steagului. — In 15 lunio s’a 
împlinit actul cel mai însemnat în serbă
rile meseriașilor noștri: sfințirea steagu
lui societății. Mai întâiu s’a adus steagul 
în biserica catedrală, unde au ascultat sf. 
liturgie toți meseriașii din Blaj în corpora 
cu familiile lor. După terminarea seviciu- 
lui divin, la care cântările au fost esocn- 
tate do corul teologilor, s’a făcut sfințirea 
steagului în piața Blajului dinaintea bise
ricii catedrale. A luat parte Excelența Sa 
Dr. Victor Mihalyi, metropolitul din Blaj, 
și un public foarte numeros din Blaj și 
din jur. Au fost de față un număr îndem
nat de delegați ai reuniunilor de mese
riași din alto centre românești: un grup 
din Sibiiu în frunte cu presidentul V. Tor- 
dășianu, din Cluj în frunte cu presid. lor 
Eugen P. Păcurariu capelan gr. cat., repre
zentanții societății de meseriași «Arcadia» 
din Sebeș apoi meseriași din alto părți. 
Sfințirea steagului a îndeplinit’ol părintele 
canonic Dr. Aug. Burtea, acest distins 
fruntaș al nostru.

După actul sfințirei s’a făcut botezul, 
nașe au fost doamnele: Dr. D. Szabd, V. 
Precup, văd. I. Pop (sora deputatului Dr. I. 
Maniu) C. Hodoșiu și E. Trifan. După ace
stea păr. Bunea. care o cunoscut și ca un 
distins orator, a adresat meseriașilor no
ștri o frumoasă cuvântare.*)

La cuvântarea păr. Bunea răspunde 
în numele meseriașilor presid. G. Precup. 
Mulțumește păr. Bunea pentru că a bine
voit a săvârși actul sfințirii steagului, și 
adânc emoționat promite solemn că me
seriașii români din Blaj își vor săpa 
adânc în inimi povețele înțelepte, cari- li 
s’au dat, își vor da silință, ca să-și împli
nească cum se cade chemarea lor în acest 
oraș românesc și vor griji cu sfințenie ca 
steagul lor să-l poarte curat și ca sub el 
să triumfeze cauza lor spre binele neamu
lui nostru și spre fala Blajului.

Expoziția. — După sfințirea steagului 
s’a făcut deschiderea solemnă a expoziției 
aranjată de membrii societății meseriașilor 
din Blaj în sala de gimnastică a gimnaziului. 
A fost de față public ales în frunte cu Esce- 
lența Sa Metropolitul. Expoziția acoasta e 
o icoană frumoasă a muncii moseriașilor 
și negustorilor noștri și totodată o cea 
mai bună reclamă pentru dânșii. Cine nu 
a știut de mai înainte se poate convinge 
de aici, că în Blaj avem aproape tot felul 
de meseriași români, la cari să lucrăm 
fără de a avea lipsă de străini. Lucrările 
expuse no îndreptățesc să așteptăm o îna
intare tot mai frumoasă pe acest teren al 
meseriilor șl al comerciului. La aceasta 
însă e de lipsă și sprijinul cuvenit din 
partea publicului român, și aceasta o zic 
mai vârtos despre negustori, cari aproape 
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în toate orașele noastre o duc rău. mai 
ales din cauza lipsei de sprijin. Și nu vom 
putea sta mai bine în privința asta nici 
în Blaj nici în alt loc, până când marele 
public român nu-și dă seamă pe deplin de 
împrejurarea asta, căci oamenii noștri, fie 
țărani, fie inteligenți, trec de multe-ori pe 
lângă o prăvălie românească și dau banul 
la străin. Oare când va sosi timpul, ca să 
fim și noi mai disciplinați în privința acea
sta și să pricepem ce însamnă a no spri
jini meseriașii și negustorii noștri, ca 
»prin ei să ne ridicăm pe noi înșine»!?

Rap,ȘTIRILE ZILEI.
— 6 Iunie v.

Serbările comemorative arangiate săp
tămâna aceasta în Sibiiu în amintirea re
gretatului Ciprian Porumbescu au avut, 
după cum ni-se scrie, un succes foarte 
frumos. Luni înainte de amiazi s’a ținut 
matineul, iar seara s’au representat „La 
iȘ’esă/owre" icoană din popor cu text do 
Sandu-Aldea și Dr. 1. Borcea și cu muzică 
luată din motive românești și arangiată 
do Dr. Tiberiu Brediceamt și opereta 
»Craiu nou*.  Representația teatrală s’a 
dat pentru a doua și a treia oară Marți 
și Joi seara. La toate trei representațiu- 
nile a asistat un public număros, caro a 
răsplătit cu bogate aplause prestațiunile 
frumoase ale diletanților. Punctul de atrac
ție l’a format piesa d-lui Dr. T. Brediceanu, 
căruia I-s’au făcut mari ovațiuni. Dintre 
persoanele, cari au luat parte activă ia 
succesul acestor înălțătoare serbări, s’au 
distins îndeosebi d-nele V. Triteanu și 
Lucia Barbu, d-nii C. Ghișe, I. Enescu, S. 
Roșea și P. Curea. — c.

ProtOSinCBi nou. Duminecă a fost hi- 
rotesit în catedrala din Sibiiu întru pro- 
tosincel ieromOnăchul, asesorul consisto
riali Dr. Miron E. Gristea. Actul hirote- 
sirei l’a îndeplinit I. P. S. Sa Metropolitul 
cu mare asistență.

Greva universitară în Austria. Repre
zentanții studențiolor naționali-gormani din 
Viena au decis cu unanimitate continuarea 
grevei. Hotărârea aceasta a fost comuni
cată rectorului și ea este motivată astfel: 
»Studențimea nu se poate mulțumi cu re
zoluția conferenței rectorilor și nu vede 
alt mijloc mai bun pentru asigurarea li
bertății învățământului, decât continuarea 
agitațioi și a grevei. Studenții vor con
tinua greva cu toată energia și declară că 
nu se tem de amenințările cu cari vrea să-i 
sperie conferența rectorilor.» Hotărârea a- 
ceasta a fost transmisă pe cale telegrafică 
tuturor școalelor superioare din Austria. 
Din mai multe părți precum din Kracovia 
și Praga au sosit telegrame, anunțând că 
studențimea din acele localități e hotărâtă 
do asemenea să continue greva.

După o comunicare neconfirmată încă 
pănă acum Maj. Sa Monarchul ar fi spus 
nlaltăeri cu prilejul deschiderei stațiunei 
pentru întremarea copiilor ministrului cul
telor Marchet: »Puneți odată capăt acestui 
scandal». Împăratul ar fi întrebuințat în 
același timp o expresie violentă fată de 
rectori. Această știre a produs mare sen
zație în cercurile universitare. In cercuri, 
■cari se află în legătură cu guvernul, se 
-declară că nu corăspunde în totul adevă
rului descrierea făcută de social-creștini 
asupra declarațiunei împăratului. E ade
vărat numai, că împăratul s’a declarat 
Intr’o discuț’e energică în contra studen
ților liberali și a spus ministrului cultelor: 
>Puneți odată capăt acestei stări de lu- 
-cruri!« Împăratul s’a exprimat apoi în ton 
neamical și asupra rectorilor, dar în cursul 
discuției a amintit că rectorii, cari s’au 
Identificat cu studenții, n’au cunoscut sco
cul urmărit prin grevă. Ministrul cultelor 
a amintit atunci împăratului rezultatul 
-conferenței rectorilor și acesta s’a declarat 
mulțumit do purtarea rectorilor.

Starea viilor în România. Serviciul 
viticol de pe lângă ministerial de domenii 
.al României, a fost încunoștiințat, că viile 
se prezintă în condițiuni excelonte în 
toată țara.

0 escadra rusă în porturile bulgare. 
-O telegramă din Sofia spune că între» 18 
Și- 23 Iunid o mare escadră rusă,- compusă 
din 3 cnirasate,- 2 încrucișătoare și 9 tor
piloare. va întră în porturile bulgare din 
Marea-neagră.

Persia în plină revoluție. Din Persia 
■ sosesc încontinuu știri grave? In toate ți
nuturile agitația a atins punctul culmi
nant. Jafurile șr omorurile sunt la ordinea 
zilei. Din "Londra se anunță că Lordul 
Grey a declarat în camera comunelor că 
după informațlunile primite dela însărci
natul de afaceri englez, turburări și de- 

sordine domnesc în Teheran. însărcinatul 
adaogă că viața, proprietatea și interesele 
străinilor sunt în pericol.

Dtl divorț interesant Tribunalele din 
New-Yersey se ocupă acum cu un proces 
de divorț, care e poate cel mai interesant 
din câte s’au judecat în anii din urmă în 
America. O doamnă din lumea mare vrea 
să se despartă de bărbatul ei, cunoscut de 
mult și în Europa, fiindcă acesta e de o 
sgârcenie murdară, nesuferită. Reclamanta 
afirmă că nu mai poate trăi cu bărbatul 
ei, fiindcă acesta îi face învinuirile cele 
mai aspre, dacă depășește numai cu un 
ban suma de 8 fr., pe care i-o dă el pe 
săptămână. A două-spre-zecea zi după că
sătoria lor, femeia a rugat pe bărbatul său 
să-i sporească suma aceasta. Harpagonul 
se înfuriă atunci așa de grozav, încât își 
luă pălăria și plecă de acasă. De atunci nu 
s’a mai văzut. Din pricina aceasta femeia 
cere divorțul și istorisește lucrurile cele 
mai uimitoare și mai de necrezut despre 
zgârcenia bărbatului ei. Intr’o zi și-a cer
tat grozav băiatul, fiindcă acesta când mer
gea făcea pași prea mici. Tatăl îi strigă: 
»De ce nu faci pași mai mari? Iți strici 
fără nici o socoteală ghetele. Nu te gân
dești că două tălpi de ghiată costă 8 fr. ? 
Dacă ai păși mai larg nu ți-ai uza așa de 
repede gnetele». Omul ăsta curios cumpă
rase un mare număr de cântare; tot ce 
se cumpăra pentru casă, să fi fost și o 
litră de zahăr, cântăria cu cea mai mare 
băgare de seamă și dacă lipsia numai un 
gram, nenorocita femeie se alegea cu cele 
mai ordinare înjurături și ocări. Nu de 
mult, cu prilejul zilei sale de naștere, 
zgârcitul a cumpărat un funt de maca
roane și toată bucuria lui din aceea zi a 
fost să numere macaroanele fir cu fir. Pu
blicul și tribunalul au făcut firește haz 
mare de amănuntele acestea din viața 
unui milionar. Și nici nu mai încape în
doială că sărmana femeie va fi divorțată.

Din Bistrița.
Din peregrinajul clela Roma și Fsamenul 

dela școala română gr. cal.
Duminecă în 14 Iunie, adecă în prima 

zi a Rosaliilor la sfârșitul st. liturgii, ca
re a fost celebrată de d-nii Gearasim 
Domi.de protopop și Ciril Negruțiu paroch- 
capelan, iar cântările esecutate fiind de 
corul inteligenței, — distinsul protopop al 
Bistriței, pășind în mijlocul bisericei, cu 
blândeță și cu amabilitate se adresează 
cătră popor, făcându-i cunoscut pe scurt 
peregrinajul, Ia care și d-sa a avut ferici
rea a lua parte — la leagănul nostru stră
bun, la bătrâna Roma. Văzut’am, zice în
tre altele vrednicul protopop, monumentul 
lui Traian, genialul împărat al Romanilor, 
a celui mai puternic popor din lume, și 
dela care și noi Românii avem fericirea 
a-ne trage originea Văzut’am statua sf. 
Petru, carele a fost pus de Christos ca cap 
văzut al bisericei pe pământ, zicându-i: >Tu 
ești Petru și pe piatra aceasta voiu zidi 
biserica mea; iar porțile iadului nu o vor 
învinge pe ea». Văzut’am mai departe ca
tacombele, unde se ascundeau creștinii pe 
timpul păgânismului, de își făceau rugă
ciunile. Văzut’am biserica cea mai mare 
și frumoasă de pe pământ — biserica s. 
Petru, ba am avut și fericirea a auzi în 
dulcele nostru graiu românesc sf. liturgic 
celebrată fiind de Inalții Prelați d-nii Dr. 
Demetriu Radu, episcopul diecesei Oradei 
mari și Dr. Vasile Hossu, episcopul Lugo- 
șului și alți protopopi și preoți în această 
sf. biserică. In urmă am avut fericirea do 
a fi primiți în audiență de cătră sfântul 
părinte, capul văzut pe pământ al sf. noa
stre biserici papa Pius al X-lea, Ne-a en- 
tusiasmat, zice, cuvintele cu cari ni-s’a 
adresat acest sfânt părinte zicând : »Bunii 
și iubiții mei Românii». Și în urmă împăr
tășește poporului binecuvântarea preasfân
tului părinte dela Roma.

Aceste cuvinte rostite dc pe buzele 
acestui energic protopop cu atâta dibăcie 
și prin destoinicia oratoriei sale a impre
sionat atât de adânc inimile celor de față, 
încât se vedeau lacrămi eșind din ochii 
celor ce-1 ascultau.

La sfârșit, apoi tace cunoscut șî în- 
vită inteligința și poporul la esamenul 
pruncilor dela șeoala română gr. or. din 
loc, care s’a ținut în aceeași zi cu pruncii 
din cl. I. și (I. înainte de amiaz dela oarele 
1’1, Iar cu cel din cl. III și IV după amiazi 
la orele 3. Esamenul se începe cu studiul 
religiuneî, care a fost propus de d-1 Ciril 
Negruțiu și caro a succes foarte bine, dând 
dovadă d-1 Negruțiu, că se interesează șî 
că se pricepe în ale pedagogiei A urmat 
apoi harnicul învățător Iuliu Chita din 
celelalte obiecte de învățământ, despre ca
rele am constatat și m’am convins, că 
se poate număra între cei mal buni 
și harnici învățători. — Băetîi răspund 

energic, clar și frumos, iar de pe fețele 
părinților so putea ceti îndestulirea și mân- 
găerea.

După amiaz la orele 3, sala de învă
țământ era iarăși îndesuită de public. Din
tre inteligenți am însemnat pe lângă pro 
topopul/, ca comisar, și mai mulți învăță
tori, po d-nii advocați Dr Dumitru Ciuta 
și Dr. Victor Onișor cu spectabila sa d-nă. 
Esamenul se începe cu frumoasa cântare 
»Impărate ceresc», care a fost cântată de 
elevii din cl. 111 și IV sub conducerea dex- 
trului învățător Teodor A. Bogdan, așa de 
frumos și cu o tactică exemplară. Conform 
programului a urmat studiul religiuneî, 
care de asemenea a fost propus de d-nul 
Ciril Negruțiu și carele a dovedit de ase
menea ca și la celealalte clase, că e la 
culmea chemării salo.

Urmează apoi rândul d-lui Bogdan, 
cu celealalte obiecte de învățământ, carele 
pe lângă ocupațiunile sale literare, a do
vedit că se interesează de mersul învăță
mântului împiinindu-și cu conștiențiositate 
chiemarea sa de luminător. A plăcut mult 
dialogul predat de 2 fetițe despre lux.

De-e Dumnezeu, ca acești luminători, 
încă mulți ani să poată servi cu credință 
poporului, a căror conducători sunt.

Bistrița, la 17 Iunie 1908.
Michail Tătar.

învățător.

Examene publice.
Ordinea ex tmenelor, ce se vor ținea 

cu elevele din Internatul „Reun. Fem. 
Roni.“ din Brașov:

Vineri, în 13 (26) Iunie a. c., dela 
4—5 oare p. m. Examenul de studii în 
sala cea mare a gimn. rom. Elevele vor fi 
examinate: Cursul I și al II din: Religiune, 
limba română, istoria patriei. Cursul a III 
din: Religiune, limba și literatura română, 
istoria universală și higienă.

Duminecă, în 22 Iunie v. (5 Iulie n.) 
la 3 oare p m. Examenul de croitorie și 
menaj, care se va ținea în casele interna
tului, strada Caterinei Nr. 8. Examenele să 
vor încheia cu cântări. Lucrurile de mâne 
ale elevelor vor fi expuse în atelierul și 
în sala de studii a internatului. La aceste 
examene comitetul invită cu toată onoarea 
pe părinții și rudeniile elevelor, precum și 
pe toți sprijinitorii și b nevoitorii reuniune! 
noastre.

Brașov, în Iunie 1908.
Maria B. Baiulescu, 

prezidentă.$

Ordinea examenelor dela școala ele
mentară capitală rom. gr. or. din Brașov, 
la finea anului școlar 1907—1908.

Examenele publice se țin Vineri și 
Sâmbătă în 13 și 14 Iunie st. v. a. c. în 
sala festivă a gimnaziului dela ștoalele 
medii gr. or. român», în ordinea următoare: 

Vineri, în 13 Iunie v. dela 8—12 oare 
a. m. eu clasele de f tițe l-a, ll-a, IlI-a,
IV și V. Del;*  2 —5 p. m. eu clasele I-b, 
Il-b și III b. Eximenul cu clasa a IV și a
V se >n h-ie cu cântări.

Sâmbătă, în 14 Iunie v. dela 8—12 
a ro. clasele de băieți I a, II a, l-b, Il-b, 
ill a, III b. Dela 3—4 p. m. cu cl. IV, dela 
4—5 examen de gimn. cu cl. IV de băeți 
Examenul cu clasa III a) și b) și a IV se 
încheie cu cântări. După examenul de 
gimnastică, excursiune în grădina școlară. 
Lucrurile de mână ala elevelor din clasa 
a II—V-a .-unc expuse în decursul exa
menelor ac stora în sala de examinare.

Școala froebeliană a bisericei Sft 
Nicolae ține examenul Dimtnecd in 15 
Iunie st. v. în a eea-și sală, dela 3—4 oare 
p. m. Duminecă în 15 Iunie st. v, după 
serviciul div.n va li încheierea anului șco
lar cu cetirea clasilieațiunilor și împărțirea 
premiilor în sala festivă a institutului 
numit. La txamenele publice și la festivi 
tatea încheierii anului școlar se învită cu 
to«tă onoarea P. T. public a lua parte.

Brașov, în 29 Main v. 1908.
Direcțiunea.

Glume.
La judecătorul de instrucție :
— In adevăr crima d-tale e îngrozi

toare... Să ucizi o sărmană femee bătrână 
și bolnavă, care poate nici nu mai avea 
mai mult de cincisprezece zile de trăit.

— Ei 1 răspunde asasinul, asta nu-i 
la urma urmelor cine știe ce... Cincispre
zece zile mai mult ori mai puțin !„.

*
— Dragă bunicuțe, am venit să te 

sărut de ziua matale...

— Dar, dragă nepoțică, ziua mea e 
tocmai peste vre-o două luni...

— Știu eu asta bunicuțo... Da uite... 
mi-ar trebui o păpușe nouă...

*
Explicația unui băutor:
— Știi tu mă pentru ce beau halbele 

una după alta? — Când beau prima halbă 
simt că devin alt om și omul ala vreai și 
el o halbă — și așa mai departe...ULTIME ȘTIRI.

Vi8na, 19 Iunie. Arhiducele Leo
pold Salvator a plecat să inspecteze 
artileria din Ungaria. Cu această oca- 
ziune, din Brașov, arhiducele va pleca 
și în România la Sinaia, pe la înce
putul lunei Iulie, spre a face o vizită 
suveranilor României.

Ajjram, 19 Iunie. La procesiunea, 
care a avut loc cu prilejul sărbatoarei 
catolice (Joia verde) au avut loc de
monstrații furtunoase în contra ba
nului.și a membrilor guvernului. După 
terminarea procesiunei baronul Paul 
Rauch și membrii guvernului luară 
loc în trăsuri. Din mijlocul mulțimei 
se auziră deodată strigăte de „Jos! 
jos!“, și mai multe pietre fură arun
cate asupra trăsurilor. Zgomotul creș
tea din ce în ce. In momentul critic 
sosiră polițiști călări cari înconjurară 
trăsura banului pentru a’l apăra în 
contra furiei poporului. Banul se în
dreptă spre palat. Reprezentantul ba
nului și alți membrii ai guvernului 
au fost și ei obiectul unor furtunoase 
demonstrații. Au fost arestate mai 
multe persoane. Dimineața la orele 11 
o mare mulțime de popor se îndreptă, 
spre palatul banului, fu însă respinsă 
de poliție.

PragRi 19 Iunie. Rectorul univer
sității germane a fost înștiințat în 
mod oficial că guvernul a numit pe 
Wahrmund ca profesor de drept ca
nonic la universitatea germană de 
aci. Warhmund a declarat ministrului 
cultelor că nu va face recurs în contra 
întreruperei cursurilor sale la univer 
sitatea din Insbruck și că la iarnă 
își va începe activitatea la Praga.

Petersburg, 19 Iunie. Cu privire 
la vizita Țârului la Raconigi, se co
munică următoarele: Contele Muravief, 
care S6 află de mai mult timp la Pe
tersburg, și despre cari se știe că 
este reprezentantul Rusiei în Italia, 
a stabilit într’o conferință avută la 
Peterhof, programul călătoriei Țarului 
în Italia. Călătoria aceasta va avea 
loc la toamnă.

B ibliograiie.
„0 roșă veștejit»* 4 cu text nemțesc 

după Heine și roihârieăc de Matilda Cug- 
ler-Poni pentru voce și pian. Prețul 1 
coronă, plus.5 bani.

T. Lugojanu: „De ducă“, cor băr
bătesc pe motiv poporal. Prepil 1 eo‘r. 
plus 6 bani porto.

lntâiu Maiu romanță pentru voce și 
pian de G. FI. Ireșmereanu, dedicată d-nei 
Elena Dr. I. Mețianii. Prețul 1 cor. (Lei 
1'20) plus 10 bani porto.

Imn festiv și Hora dela Plevna co
ruri mixte de G. FI. Preșmereanu. Prețul 
1 cor. plus porto 10 bani.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor respom».; Victor Branisea.

Wăllischliof,
sanatoriu aranjat — după sistemul Dr. 
Lahmaim — cu toate întocm rile moderne 
ale therapiei fisicale și dietetice; ‘/2 oră 
depărtare dela Viena în regiune romantică 
și sănătoasă. Posta și telegraf; Mfc- 
ria-Enzensdorf bei Wien.

Cu des!uș:ri și prospecte stă la dis- 
posiție direcțiunea și medicul șef al sta
bilimentului ;

Dr. Marius Sturza.

Domi.de
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Vilă de vânzare.
Posițiune admirabilă, pe Straje, 

cu curte și grădină care conține 
4000 m.n; 55 m. front de stradă, 
se vinde din mână liberă cu preț 
redus.

Informațiuni Șirul Cetățuiei Nr. 8 
dela 9 —10 oare a. m. și dela 3—4 
oare p. m. (i86,7--6.)

0 grădină mare 
estensiune de circa 7 jugere 

cu pomi de tot soiul, casă cu 2 odăi, 
bucătărie și pivniță, fântână, la po
ziție foarte frumoasă, în Scheiu, 
strada Valea onlui nr 43 aproape de 
biserica de pe tocile, se vinde de 
mână liberă.

Inicrmațiuni la administrați; 
rGazetei“. Nr. i9?,3-3
r-anyilgiiyii nWnailSi jailS IBWîi

do o

BĂILE DE SĂNĂTATE BUZIAȘ
Stațiune de cale ferată poște și telegraf.

Dela gara de vest din Pesta Vagon accelerat diiect Sesonul dela 15 Maiu—15 Sept.

Băi speciale pentiio. "bosile d.e inimă, 
pentru boale femeeȘfi, suferințe de beșică și rinichi, piatră in beșică. catar de 
in test'iie și stomac, contra limfatecismullv, gălbinărei, anemiei, scrofule, con
tra siăbiciunei generale și contra de boale cronice la feme'. Isvoare radioac

tive cu said carbonic, sare și fer.
Prospect trimite la dorință: DirCCțiRllBd IjăîlOf.

J STABILIMENTUL DE AGID CARBONIC 
AL BĂILOR WSCH0NG BUZfAȘ, 

liferesză prompt or;-ce cantitate de acid 
carbonic curat, n3tura'. Nu face parte din cartel.

Să nu se confunde cu acid carbonic pre
parat artificial și puțin spornic.

---- - Serviciu prompt și conștiențios. ---------
Adresa telegrafică: MUS CHONG BUZIAS FURDO.
Interurban telefon : Nr. 18. Interurban telefon : Nr. 18
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Damele îl pot conserva prin folosirea a miraculoasei MABGIT-OREMM 
a lui FOL DES.

lUfAUPIT PPPMÎ? este un C03mebc cu deosebire fin și plă- 
cut, care netezește fața în scurt timp 

face p elea moale ca catifeaua, în 10—20 zile. Dispare cu desăvâr
șire pistrui, petele de ficat și orice necurățenie a feței.

0 particularitate avantagioasă a Cremei este că nu face pielea 
lucie ca a te creme, din contră dispare lustrul, se poate folosi peste 
zi. Avantagiu principal că nn conține argint viu sau plumb.

Prețul unui borcan mare 2 cor., borcan mic i cor. Margit Pasta 
de dinți I cor. Apă de obraz 1 cor.

Deposit principal în Brașov: Kellemen Fereocz; Klein Vmtor:, 
Kugler Rez-6 ; Lang & Theii drog.; C. H Neustiiiter drog ; Neu- 
stădter Jeno, Oberth Henrick, Roth Victor, Stenner Frigyes.

In Sighișoara: A. V. Langner, farm.; Julius Tarlier, drog.
Proflnceilt: v. farmacist în Arad.

Comande de 6 cir. să trimit franco.

Plecarea și sosirea trenărilor de slal rug. uag. ia Brașov.
Valabil din 1 Maiu st. n. și până în 1 Oct. st. n. 1908.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5'46 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste.Clușiu) la 6. 2'45 m. p. m.
IU. Trenul de pers, la ora 7'30 mm s6ra.
IV. Tr. accel. p. Arad la orele 10'26 m. sâru.

Dela Brașov la Bucureșcî:
I. Trenul de persone la ora 3'20

II. Trenul mixt la orele 12'00 in.
JII. Trenul accel. la ora 2T9 min.

(ce vine pe la Clușiu).
IV. Tren mixt la drele 7'47 sera.*

♦) (caro circulă numai la Predeal .

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

1. Trenul de pers, la 6ra 5.15 min. dim.*
(I. Trenul mixt. Iu ora 8'41 min. a. m.*

III. Trenul de per. la 6ra 3'05 m. p. m.
(aie legătură cu Ciuc-Szereda;,

IV. Tren de pers, la «rele 700 m. șira.*
(♦ au legătură numai la Szopszi-Szt.-Gyorgy).

Lela Brașov la Zernescî (gara Bartolcmoiu)
I. Trenul mixt la ora 8'40 min a. m.

il. Trenul mixt la ora 4 16 min. p. m. 
lîi. Tren mixt la 6ra 9 46 sera.

ni. dim. 
p. m.
p. m.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

Tren ace. p. Arad la orele 4'52 m. dim. 
Trenul de persone la ora 7*12  dim.
Tr. accel. peste Clușiu la 6.2'09 m. pt m 
Trenul mixt la 6ra 8'50 min. s6ra.

Dela Bucureșcî la Brașov :
Tren, de pers, la ora 7'28 min. dirrfn 

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

(Are legătură cu Sibiiu și Cluj).
Trenul pers., la ora 4 55 m. p. ni. 
Trenul mixt, la ora 9'18 min. s6ra.

Deia Eereczk-Kezdi-Oșorheiu și Ciuc-Glrme3 
la Brasov:

I. Trenul de persone la ora 8 16 m. dim ’
(ara legătură cu Ciuc-8ereda)

II. Trenul de pers, la ora 159 m. p. m. 
HI. Trenul mixt, la ora 6'33 m. sera.*)  
IV. Tre mixt, la orele 10'08 m. sdra.

(♦au legătură cu Ciuc-G;imes).
Dela ZertisscT Ia Brașov (gar. Bartolcme;u.)

I. Trenul mixt la ora 7*12  min. dim.
II. Treuul mixt la ora 1'39 min. p. m.

III. Tren mixt la or» 7 07 sâra.

i.
ii.
iii.
IV.

I.

II,

iu 
IV.
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„CONTINENTAL" -»e
proprietatea domnului Petru Popovici, situat în 

strada Castelului, Brașov, 
s’a tt©s©MsH 

Cel mai elegant otel din Brașov.
Patruzeci odăi. 
Lumină electrică.
Băi și grădină la dispoziție.

Otelul este arangiat cy cel elegant
și modern confort și e situat în centrul 
orașului, aproape de teatru și de aleele orașului.

Din cauza desfacerei totale a previziunilor noastre din

ȘCOALELE DE POMI 
FRIEDRICH GASPARI Co., în Mediaș (Ardeal) 
oferim cu prețuri scăzute toate articolele din 
școalele noastre de pomi ca: vârât ei, ernaticî, tufe 
de smeură, fragi, diferiți mărăcini pentru garduri. 
Conferi, trandafiri etc.

Catalog cm pretsirs Sa cerere se trimite gratis.

Â
gnsahai ?Vr. 8’0.
m’ovecjut cu cele mai 

fim; bine asortat cu tot
Acest stabiliment esi. 

bune mijlbce tehnice și 
felul de caractere dc litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a putd esecuta on-Cd 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

A1 ^FFIMATE ARTISTICE 
tN Al'R ARGINT Și COLORI.

cărț Ide sciințâ,
lițekatokă și didactice

FOI PERIODICE. 
BILETE DE VISIT!

DIFERITE FORMATE.PROGRAME^ZEGANTE. BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTA 
DUPĂ DORINȚĂ St ÎN COLORI.

Notă. începând cu I Iunie întră î. e'rculațiune trenul direct Arad-Bid..pesta și trenul tcceleraf 
de dimineața Bra;ov-8udapesta.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri. 

ETXj-^.ZST'Ț’TȚ^i.

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

Sou/V0X/l'^ in lolă rnăvimaa-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și. RESTAURANTE.■ preturi-cureȘe și diverse 

BILETE DE INMORBSENTĂRI. 

se primesc în biuroul

■h

♦yi
■
irr

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgui Inului Nr.'30, îneta- 
giul, înderept în curte. —Prețurile moderate. — 
Comandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. Brașov,.

ramwmi
? Gazeta Transilvaniei “ cu num irul ă 10 tileri 3e vinde 

la zaraful Dumitru Pop, la tutungerii, de pe parcul Rudolf, 
și la Eremias Wepațh.

1 ipografia A. Mureșianu, Brașov.


