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GAZETA apare în flecare zî
Abonamente pentru Anstro-Ungaiîa: 
Pe un an 24 cor., pe șase luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
H-rlI de Duminecă 4 cor. pe an.
Pentru România și străinătate:
Pe un an 40 franci, pe șase 

luni 20 fr., po trei luni 10 fri 
li-rJI de Dumineca 8 fr. pe an. 
, 8e prenumoră la toate ofi

ciile poștale din întru- și dirr 
afară și la d-nii coleotori.

Abonamentul pentru Brașov;
AdminlstrațluneB, Piața maro 

târgul Inului Nr. 30. etagiu 
I. Pe un an 20 cor., pe șa?3e 
luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Ou dusul acasă : Pe un an 24 
cor., pe șase luni 12 cor., pe 
trei luni fi cor. — Un esem- 
plar 10 bani. —. Atât abona- | 
montele, cât și inserțiunila 
sunt a se plăti înainte. f
— ..................... ........... ... i r /
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Din causa sfintei sărbători de sn&ne, Marți, 

ziarul mu va apare pănă .Miercuri sara.

ABONAJW£a>
LA

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Iulie st. v. 1908

ae deschide nou abonament pe cuartalul trei 
.al anului, la care invităm pe toți amicii 

și sprijinitorii foiei noastre.
Prețul abonamentului:

Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 
coroane, pe șese luni 12 coroane, pe trei luni 
6 coroane, pe o lună 2 coroane.

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

ADMINISTRAȚiUNEA.

Zilele acestea s’a desbătut în ca
mera deputaților din Budapesta no
vela la legea de execuțiune propusă 
de ministrul de justiție Dr. Giinther. 

f Iu ocasiunea aceasta s’a putut vedea 
în mod mai bătător la ochi, cu câtă 
ușurătate lucrează de o parte majori
tatea inaependistă și cu câtă pripire 
se compun și se prezentă proiectele 
de lege ce ating de aproape interese 
de viață ale poporațiunei. Așa a fost 
în cazul de față problema de a ușura 
soartea debitorilor, cari prea erau ex
puși crâncenei proceduri a execuției 
nemiloase, fără ca printr’asta să se 
lovească în interesele creditorilor în 
așa mod, ca să se altereze chiar ba
zele creditului, prin ceea ce existența 
oamenilor mici: Țărani, meseriași, mici 
funcționari ar rămânea tot așa dacă 
nu mai mult îngreuiată. A voit gu
vernul cu novela aceasta să-și câș
tige popularitate lui și partidei sale 
la oamenii mici, arătându-le, că iată 
v’am scăpat acuma de o mare cala
mitate, ce vă amenința existența în 
cazuri când nu puteați plăti ; v’am scă

FOILETONUL >GAZ. TRANS.<

Din amintirile lui Barbă-Albă.
Moți o.

Nepotul : „De ce ni moșule barba 
. așa albă ?“

Moșul : „Cum n’ar fi albă când 
a nins pe ea de șeapte- 
zeci și două de ori“.

I. Copilăria.
„Scăiușul dascălului Bucur. — Tonsura. — 

Virgașele lui Andronie. — Cum au intrat Ungurii 
în 1848 în Brașov. — Tulirea. — Spaima pe drum.
— Părerea de rău după merindea mea. — Moș 
cătană îmi face curaj. — Spre Fandata. — Peste 
graniță. — Noaptea în pădure. — Cu vacile spre 
Câmpulung. — Cum am ajuns băiat de prăvălie.
— Turcul mă scapă de moarte6.

Ca băiat de 9 ani am intrat în școala 
din sat la dascălul Bucur, om învățat, 
vestit cântăreț de psaltichie cu gorgoane 
și foarte destoinic în tipic și în trebile 
bisericești. Deși eram isteț din fire, totuși 
mi-a trebuit 2 ierni pană ce am învățat să 
cetesc cu literile slavonești. Nici nu era 
lucru ușor să înveți silabizatul după aceste 
slove. Multi copii stau câte '3—4 ierni în 

pat și d9 szura fără conștiință ce se 
Eăcea cu voi când ajungeați în belea; 
în viitor micului econom nu i-se va 
putea lua cia execuția și ulltimul pe
tec de pămâat, ci va trebui să se 
lase neatins aceea de ce are neapă
rată trebuință, ca să mai poată exista: 
așa numitul „fundus instructus.“

Cu tot avântul ce și Fa luat mi
nistrul Giinther la compunerea nove
lei de față, proiectul lui n’a mulțu
mit pe nimeni, aflându-1 și unii și 
alții defectuos. Cea mai mare nemul
țumire a întâmpinat’o ministru de justi
ție chiar în sînul partidului independist. 
La început Dr. Giinther a suferit chiar 
un desastru cu proiectul său de lege, 
fiind înapoiat de partidul independist 
comisiunei ca să-l mai revadă odată. 
In decursul desbaterei s’au făcut multe 
schimbări și amendamente la proiect. 
Cu toate acestea chiar unul din apă
rătorii săi a zis, că au rămas atâtea 
greșeli în el încât va trebui cu oca- 
ziunea aducerei nouei proceduri civile 
să se creeze o nouă lege de execu
țiune, în care să se îndrepteze acele 
scăderi. Ministrul de justiție Giinther, 
deși face însuși parte din partidul in
dependist, a trebuit să sufere atâtea 
atacuri din această parte, încât un al
tul mai senzibil ar fi trebuit să tragă 
consecințele.

Și în decursul desbaterei speciale 
a novelei ia legea de esecuție s’au 
ivit niște greutăți, cari au încurcat 
mult pe ministru de justiție și erau 
p’aci să facă să cadă proiectul, — 
cel puțin pentru sesiunea de față, 
dacă nu cerea interesul guvernului 
ca să fie votat deja acuma. Deputa
tul Nagy a propus în desbaterea spe
cială un amendament, după care se 
declară și pensiunile funcționarilor și 
ale văduvelor ca neputând cădea sub 
esecuțiune. Ministru trecuse cu vede
rea a arăta că acest amendament este 
din punct de vedere iuridic imposibil. 
Numai după-ce independiștii au primit 
amendamentul s’a trezit ministrul 
de a arăta consecințele la cari poate 
duce acea disposiție. Dacă lefurile 
funcționarilor de stat pot fi zălogite,
școală, dar nu puteau a o aduce pănă la 
cetit. Iată aici buchile slavonești: az=a,
— buche=b, — vide=v, — glagor=g, — 
dobro=d, — est=e, — juvete=j. zalo=z,
— zimne=ț, — i.je=ij — kako—c, — 
lude=l, — mislete=m, — naș=n, — on=o,
— pocoin=p, — rîță=r, — slovo=s, — 
ferdo=f, — uk=u, — șa=ș, — șta=st,
— și mai erau și Fu, cîsa, pîsa, ior, iorî, 
ticla, ix, ipsilon etc.

Iată și silabizarea. Spre a ceti spre 
exemplu „pentru rugăciunile sfinților" — 
trebuia să silabizezi: »pocoi estnas=pen — 
ferdo rîța uk«=tru — = pentru. Rîța uk 
=ru, —’ glagor ierî—gă—cerf ije uk—ciu, 
nas ije=ni, lude este=le =
Slovo fita, ije nas=sfin, zimne ije=ți, — 
lute on rîțe=lor = sfinților. Cu aceste 
litere și cu aceasta silabizare am învățat 
a ceti.

Mă prinde, mirare, cum a fost cu 
putință a învăța cu o astfel de silabizare, 
a ceti ? Să vede treaba, că pedepsele, ce le 
aplica dascălul Bucur prin punerea școla- 

’ rilor în genunchi pe boane de cucuruz, 
ținerea în genunchi pe boane de mazăre 
câte 2—3 ciasuri, din când în când prin 
facerea de mătănii pe aceste boane, apoi 
înțepenirea chicei de păr, (atunci purtam 
toți păr lung cu chica înapoi) în gaura 

dar pensiunile lor nu, funcționarii cari 
vor fi urmăriți de creditorii lor, n’au 
dlecât să-și ceară pensionarea pentru 
ea să scape de bucluc, ear statul, care 
trebue ’să plătească noi funcționari în 
locul lor, ar avea pagubă.

S’au sfătuit miniștrii cu prezi
dentul și cu propunătorii, cum se re- 
pareze greșala, dar nu s’a putut afla 
nici o altă modalitate decât aceea ca 
corectura să se facă prin camera 
Magnaților. Ministrul însă a dat ex- 
presiune temerei, că prin procedura 
aceasta s’ar face imposibil ca legea 
să între în vigoare încă în vara a- 
ceasta în interesul oamenilor mici 
încărcați de datorii. Magnații sunt 
domni mari și nu se grăbesc cu ase
meni lucruri. In cele din urmă însă 
tot a rămas ca magnații să salveze 
situațiunea și s’au luat măsuri ca 
camera lor să țină ședință deja mâne 
s’au poimâne.

Cei mai multi sunt de părere că 
micii oameni prin estinderea cercului 
averei ce nu poate fi supusă^esecuției, 
poate vor suferi mai mult, căci vor 
perde tot creditul. Reuniunea croito
rilor s’a și grăbit a atrage atențiunea 
membrilor ei ca să-și validiteze pre- 
tensiunile încă înainte de a întră în 
vigoare noua lege. Mai domnește te
merea, că creditorii, după intrarea în 
vigoare a legei, vor pretinde plătirea 
tuturor datoriilor pentru a se asigura, 
mai cu isamă după ce ministru de 
justiție a luat în nouei o dispoziție 
care vine în ajutorul creditorilor pre
lungind c’un ‘an terminal aplicărei 
dispozițiunilor noilor legi pentru acele 
esecuțiuni, ce se vor baza pe un do
cument ce s’a făcut înainte de in
trarea în vigoare a legei actuale și 
cu privire la cari creditorii vor cere 
esecuțiunea în timp de 30 de zile 
dela promulgarea legei.

Sărmanii datornici sunt în peri
col astăzi a cădea din puț în lac. 
Ministrul de justiție vrând să le ajute 
le creează nouă dificultăți, iar neajun
sul vine mai ales de acolo că nu 
cumpănesc lucrurile temeinic. Dar 
aceasta se întâmplă nu numai într’un
făcută în ușa școalei cu un scăiuș pe care 
îl înțepenea, apucând chica vinovatului, în 
gaură, așa încât bietul băiat, când intra i 
sau eșia cineva îl bușa cu ușa, în care era j 
înțepenit părul de i-se liodorogia capul: 
sau apoi aceea că îi trântea un măgar 
zugrăvit pe o jumătate de scândură, de 
gâtul copilului, după ce trebuia să-l sărute 
și cu care trebuia să meargă acasă la pă
rinți și a doua zi trebuia să vie tot cu 
măgarul de gât așa ca să se vadă de ori 
și cine. Astfel erau atunci cele mai mici 
pedepse pedagogice.

După ce am isprăvit școala din sat 
și știam bucoavna și ciaslovul de rost, ba 
cetiam și apostolul în biserică, părinții mei 
se hotărâră să mă aducă în Septemvrie 
1847 la școala românească din Brașov, 
înainte de plecare îmi spuse fratele cel 
mai mare, că în Brașov nu ne primește 
cu chica, deci trebue să mă tundă. Aveam 
un păr frumos galbin, lung, de toți -îl ad
mirau, și nu voiam cu nici un preț să las 
să mi-1 taie.

Intr’o zi mergând în grădină găsesc 
pe frate-meu lucrând la o șapcă din sca
ieți,. era mai gata. I) întreb ce face? Îmi 
răspunde că face o șapcă frumoasă. După 
ce gătase șapca mi-o arată. I-o cer să 
mi-o dea mie. Bine, zise el, dar să ți-o pui 
mai întâi pe cap, ca să văd ți-se potri

caz, ci este o trăsătură caracteristică 
a întregei activități desfășurate de 
acești curioși legislatori.

înainte de vacanțe. Miniștrii umblă 
forfota, ca să mai ție pe deputați în sala 
de ședințe a dietei pentru primirea câtorva 
proiecte, și când sunt adunați și vorbesc 
mai cu drag (!) atunci vine știrea, că mag
nații nu se pot întruni săptămâna viitoare 
pentru primirea proiectelor trimise. Tre- 
buesc deci desbătute iute, repede proiectele, 
la deputați. Bun, rău, e vorba că proiectul 
trebue primit...

— In împrejurări cam extraordinare 
proiectul novelei execuționale a fost în- 
tr’adevăr primit și în detail. O mare gre- 
șală a scăpat în el, din vina... cui? A d-lor 
deputați nu, pentru că au votat ce au pre
gătit miniștrii, a acestora nu, căci ei au 
aflat greșala.. nereparabilă însă, căci pro
iectul e deja primit. Repararea o poate 
face numai casa magnaților, retrimițând 
proiectul la deputați. E vorba de funcțio
narii, cari după ce’s’au încărcat de dato
rii, trecând la penzie, își i-au adio — apă
rați de lege — pentru tot-deauna de cre
ditori, cari nu-și pot încassa, după legea 
nouă, datoriile. Ușor, nu-i așa? Faci datorii 
ca funcționar și ca să te scapi de ele... 
treci la penzie, sub scutul legei ?

Căldurile mari fac pe deputați să uite 
această absurditate nescuzabilă de drept! 
Iar d-nii miniștri observă numai la votarea 
proiectului... Se așteaptă însă corectura 
din partea casei magnaților.

— Deputății vor mai desbate probabil 
proiectul privitor la regularea posesiunii 
— de nu l’or fi și primit azi, Luni, când 
scriem aceste șire — și apoi liniștiți, se 
vor duce la băi, după măcinarea atâtor 
proiecte.

— Magnații țin săptămâna asta ul
tima ședință pentru primirea novelei exe
cuționale.

Manifestul partidului starcevician. Am 
scris în numărul trecut, despre conferen- 
țele partidului croat din Budapesta. Parti
dul starcevician a publicat — după cum 
scriu foile maghiare — un manifest, în 
care se revoltă și desaprobă cu energie 
purtarea deputaților croați. Atacă cu vio
lență pactul maghiaro-croat, care a făcut 
cu putință ridicarea Ungurilor peste Croa
ția, având ca rezultat pragmatica de ser
viciu a căilor ferate. Coaliția, zice mani
festul, a jurat, că va lupta cu energie con
tra domniei maghiare și nu va depune 
arma până ce nu va elupta independența și 

vește ? Eu i dau capul și el mi-o așează 
bine pe cap ; merg la mamă-mea, să mă 
vadă ce șapcă frumoasă am. Când m’a vă
zut mamă-mea și-a făcut- cruce și să răs
tește la mine cu cuvintele: Ce ai făcut 
proclete? lăți acum șapca jos! Eu încerc 
să o iau jos, dar șapca nu venea jos de
cât cu păr cu tot. Am început a plânge 
și a mă boci, dar înzadar. că șapca se li
pise așa de tare de păr încât nu mai era 
cu putință a mai descleșta scaii de păr și 
părul de scai. Au, trebuit ca frate-meu, 
care râdea de mine, să ia foarfecele de 
tuns oile și cu acelea să-mi taie frumosul 
păr și chica, așa că devenisem ciungăritși 
tuns pănă în piele.

în Septemvrie m’a adus Ia Brașov la 
școală.

Dascălul meu cel dintâi în Brașov 
mi-a fost Andronie, de origine din Sebeș. 
Era mare maestru de cioplit în lemn, sculp
tor și cel mai bun caligraf ce am cunos
cut. El ținea mult la aceea, că din școlarii 
lui să facă tot caligrafi, de aceea punea 
pond ui col mai maro pe orele de caligrafie. 
Îmi plăcea dialectul lui, sebeșan, când do
jenea pe unul sau altul cu cuvinte »n’ar 
mai fi pomeana de fine sclabule* sau >ne- 
dusule l^ besericăx. Ii plăcea să facă cele 
mai cornurate și îndrăsnețe caraghioslâcuri 
cu școlarii lui.
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paritatea Croației, dar și-a călcat jurămân
tul și a călătorit la Pesta pentru a se lăsa 
în pertractări cu Ungurii. Coaliția de aceea 
s’a dus la Pesta, ca să-și asigure puterea, 
dar n’a zis nici un cuvânt în contra prag
maticei... Poporul croat, zice mai departe 
manifestul, să se întoarcă la partidul starce- 
vician, care singur e în stare și e aplicat să 
elupte independența și unitatea Croației.

Congresul studeniimei române.
Dela societatea » România Jună* din 

Viena primim spre publicare următorul 
avis :

Fraților! Din răspunsurile încurse la 
„România Jună*, ne-am convins că în
treagă studențimea română aderă la idea 
noastră, ca toț.: studenții români să se în
trunească într’o organizație puternică. Vă 
mulțumim frățește pentru valorosul d-voa- 
stră răspuns. Deși câte-va societăți s’au 
esprimat numai pentru congres Iară con
ferință de delegați, noi rămânem la păre
rea noastră să se țină și o conferință de 
delegați. La aceasta va participa fiecare 
societate prin delegații săi, se va fixa or
dinea de zi si regulamentul congresului, 
ce se va ținea paralel cu conferința și în 
care fiecare participant își va putea da 
părerea asupra decisiunilor luate în confe
rință și anunțate în congres. In conferință 
so vor ceti și discuta și referadele.

Tot așa rămânem și mai departo la 
părerea, că numărul delegaților să fie trei, 
pentru ca luarea deciziunilor să nu fie îm
piedecată prin massa participanților. La 
congres ia parte toată studențimea. Pro
gramul congresului și al conferinței vi-1 
vom comunica în scurt. Vă rugăm însă 
să ne împărtășiți dorința d-voastră asupra 
punctelor ce vroiți să se pertracteze la 
congres și vă asigurăm că la compunerea 
programului definitiv le vom respecta.

Ca loc al acestui congres s’a fixat 
deja definitiv lașul, deoarece transportul 
într’acolo e foerte ușor din toate părțile' 
locuite de Români. Timpul ținerii congre
sului va fi între 15—20 August st. n. și 
aceasta din causa, că o mare parte din 
studențimea noastră e împiedecată deja 
pe la începutul lui Septemvrie să ia parte 
la un astfel de congres.

Primiți salutările noastre frățești și 
la revedere la congres.

Pentru «România Jună*
G. Teleagă, Dim-ilrie Marmcliuc, 

preș. seer. I.

Starea fondurilor năsăudene.
—Epilog—

— U rma re. —

Dar să revin la obiect. Care este oare 
acuma cauza, sau mai bine zis cauzele, că 
fondurile scolastice contrate au ajuns așa- 
ztcând în o criză finanțiară, și oare facto
rii compctenți făcutu-și-auși împlinitu-și-au 
cu scumpătate datorințele, și făcutau-oare 
tot posibilul, ca răul să fie delăturat. 
ori ba ?

Prima lovitură grea asupra fondului 
nostru a venit în urma articolului de lege 
XXXVI din 1888 referitor la răscumpăra
rea regalului, a dreptului de crâșmărit, care 
forma izvorul principal și cel mai de căpe
tenie a fondului nostru. Urmarea a fost 
desființarea celor trei scoale triviali din 
Sângeorz, Teici și Zagra !

Pe un școlariu mai slab, care învă
țase a cânta dela soldații muscălești, ce 
erau înquartirați prin Sclioiu, cântece ru
sești, îl pedepsea așa, 'că îl făcea să se 
urce desculț pe cuptorul cel mare de că- 
hăli din școală, când ardea foc în el, și îl 
făcea să cânte de pe cuptor cu glas tare 
«ele 3 cântece muscălești despre care au
zise, că Ie știe. Se ’nțelege, că pe cuptor, 
care era bine încălzit, nu putea sta bietul 
băiat liniștit, ci trebuia să-și caute margi- 
nele cuptorului, unde căhălile erau mai 
puțin înfierbântate, și așa cântând, sărea 
ca ursul de pe un loc pe altul, nu-i ora 
însă iertat să se scoboare jos, până ce 
nu-și isprăvea porția, altfel s’ar fi expus a 
fi înjordat cu nuiaoa, ce dascălul totdeauna 
o ținea în mână. Băiatul cânta admirabil 
pănăce cântarea se prefăcea în urlet de 
plâns. Auditorului îi făceau mult haz zvâr
colirile și căutatul acesta.

La astfel de producțiuni Andronie 
chema totdeauna și pe învățătorul din 
clasa dintâiu, căruia îi părea totdeauna 
bine de cinstea ce i-o făcea colegul lui. 
Bătăile cu virgașul erau la ordinea zilei, 
deși în clasă se aflau și fete, li plăcea să 
vadă rugările, zvârcolirile, târâerîle bieților 
băieți, care veneau la rând spre executare. 
El având acel principiu, că fiecare școlar 
al lui, trebue să fie măcar odată bătut,

A doua lovitură tot atât de grea a 
fost art. de lege V din 1902, despre con
vertirea mai multor datorii de stat. Prin 
aceasta convertire venitul capitalului pla
sat în obligațiuni de stat s’a redus numai 
la 4’/o-

Acestea două lovituri au zguduit a- 
proape din temelii fondul, căci acesta în 
urma lor a pierdut nu mai puțin decât 
56.000 cor. anual. Așa dară mai mult de 
cât jumătate venitul anual de azi al între
gului fond 1

Apoi, ce a fost și mai rău, chiar din 
momentul acestor pierderi au început a 
crește, așa potențat din zi în zi și trebuin
țele, spesele fondului cu susținerea insti
tutelor de învățământ: speso personale și 
reale.

In fața acestei situații grele și insu
portabile, factorii competență au făcut tot 
ce s’au putut !

1. Au desființat școalele triviali din 
Sângeorz, Teici și Zagra, — fără ca prin 
aceasta să zdrobească neamul românesc 
din acest ținut, fără de ai acuza cineva de 
sperjurii! și ai trage în tină!

2. Au desărcinat fondul de obligă- 
mântul de a penziona pe profesorii gimna
ziali intrând în legământul fondului de 
penziune regnicolar înființat pe baza arti
colului de lege XXVII din 1894.

3. Prin anii 1898—1899 s’a câștigat 
ajutorul de 480.000 ca. capital fundamen
tal, care să plătește în rate anuale de câte 
24.000 coroane.

4. Asigurarea în 1900 a unui ajutor 
de 60.000 coroane pentru îmbunătățirea 
salarelor profesorale.

5. In 19-/7 asigurarea ajutorului de 
400.000 coroane pentru înființarea convic- 
tului atât de mult dorit și așteptat.

6. Nizuința continuă de a asigura un 
alt ajutor anual de 6.000 coroane. Toate 
acestea din fondul silvanal,

Din acestea se vede numai originea 
răului, dar trebue să recunoaștem, că între 
împrejurările de azi și factorii competenți 
și-au dat toată silința întru delăturarea 
răului, și dacă po lângă toate acestea nici 
pe o cale nu ne putem scăpa de năcaz, ce 
ai să faci ? Dacă cumva nu voim să ne 
perdern și cea mai scumpă instituțiune a 
noastră — gimnaziul, — cu mânile în sân 
nu putem sta, salariile profesorilor trebue 
regulate. Să luăm pildă dela confesiunea 
conlocuitoare săsasca. care încă în 1904— 
așa dară acum simt 4 ani — a ridicat plă
țile, iar în 1 Noemvrie 1907 a stabilit de
finitiv plata fundamentală cu 2.400 cor. și 
cinci cuinquenale a 500 cor., va să zică n’a 
așteptat sosirea legei, căci a prevăzut pri
mejdia, ce le amenință autonomia.

Să ne însemnăm însă bine, că înainte 
de foate trebue să avem în vedere, ba mai 
mult, să executăm necondiționat înlenț-iunea 
s’au mai bine zis dispozițiunea fundato
rilor din instrumentul fundațional: susți
nerea intactă a averei fundamentale a fondu
lui, exprimată această dispozițiune atât de 
limpede și clar și în statutele fondurilor 
din 1878, cari deși nu sunt aprobate, dar 
conțin testamentul fondatorilor. Dacă a- 
ceastă dispoziție nu ar afla răsunetul do
rit în sufletele noastre, oare unde vom a- 
junge ? Alunei, am perdul totul și nu mai 
suntem vrednici să ne numim fiii fundato
rilor ! JNumai o mână sacrilegă să poate 
dar atinge de aceasta avere, care nu nu
mai, că nu e iertat a o atinge, ci din con
tra ar trebui înmulțită !

Acum, dacă chiar am putea ajunge

altfeliu îl uită și nu-1 mai ține minte, îi 
afla și celui mai bun școlar o pricină, ca 
să-l bată odată, trăgându-i în toată regula 
barem două virgașe. Dacă nu ași fi căpă
tat și eu virgașul oficios, nu l’ași mai fi 
ținut în minte și nu l’aș fi mai pomenit. 
In clasa a lll-a, unde Barac îmi era das
căl, am stat până în Martie 1849, când în- 
chizându-se școlile, s’a închis și școala 
noastră.

Trec peste multele întâmplări hazlii, 
din clasa a lll-a până la închiderea ei. 
Lumea începuse a fugi din Brașov de frica 
Ungurilor, pribegind prin România. Gazda 
mea încă o luase Ia sănătoasa și râmase
răm acasă numai eu cu o bătrână. In loc 
să fi plecat și eu cu ceilalți copii compa- 
trioți cătră casă, mi-am pus în cap să mai 
stau în Brașov, să văd bătăliile ce se dau 
în țara Bârsei. In toată ziua mă urcam pe 
dealul Străjii. De aici puteam privi bătăile 
ce s’au dat între Unguri și cătanele și gră- 
nițerii noștri pe la Codlea și Herman, unde 
a căzut și laitnantul de grănițeri Itu, un 
bărbat frumos, pe care l’au îngropat în 
Brașov. Inii făcea plăcâro să văd câmpiile 
pline de soldați, să privesc la mișcările lor 
ca într’un telescop.

Intr’una din zile văd, că lume multă 
se adunase la poarta vămei și aștepta în

la nouă ajutoare din fondul silvanal res
pective dela comune, — abstrăgând, că a- 
jutoarele de până aici s’au câștigat tot 
c’am pe lângă compromisuri de diferite 
naturi, — să judecăm puțin, că oare de
pendința aceea nesigură cu fondul silva
nal ne-ar fi bine venită? Să ne aducem 
numai aminte de intențiunile din dispozi
țiile școlare lui Berzeviczy, când o școală 
e ajutorată în o măsură mai mare din 
cassă comunală ori din fonduri cu acest 
caracter ? Să nu ne temem oare de o in
gerință neașteptată și nedorită ? E ușor a 
zice: să cerem, că din al nostru cerem, dar 
trebue cumpănite urmările 1

(Va urina.)ȘTIRILE ZILEI.
— 23 Iunie v.

Arhiducele Leopold Salvator în Brașov.
Eri seara cu trenul dela oarele 9'/.| a sosit 
în Brașov Alteța sa Imperială și regală 
Arhiducele Leopold Salvator. La gară nu 
îi s’a făcut primire oficială. Alteța Sa Im
perială a descins la otelul ■» Continental*, 
proprietatea dini Petru I’opovici. La intrare 
în otel Alteța Sa a 1‘ost primit de genoralul 
Șandru în frunte cu colonelii regimentului 
50 de infanterie, a regimentului de arti
lerie, a regimentului do husari a honve- 
zimei și adjutanții lor, precum și de pri
marul orașului Hiemesch și de fișpanul 
comitatului contele Mikes. Alteța Sa Im
perială și regală, după ce a schimbat câ
teva cuvinte cu cei prezenți, a lost con
dus în apartamentele reservato din etajul 
I. Văzând aranjamentul elegant al odăilor 
A. Sa s’a exprimat în mod foarte elogios 
despre otelul dlui Popovici, care n’are 
păreche la noi în Ungaria în ce privește 
confortul și eleganța. După un sfert de oară 
A. Sa a lijat masa în restaurantul dela 
Redută, după aceea s’a retras în aparta
mentele sale, însoțit de adjutantul său, 
colonelul Weigner. Un public număros s’a 
strâns în fața otelului la sosirea Alteței 
Sale.

Astăzi dimineața Alteța Sa a azistat 
la exercițiile trupelor de artilerie. La prânz 
a avut loc un dineu în casarma Artileriei.

Cu trenul de după prânz a sosit în 
Brașov și a descins la otelul «Continental* 
prințul Lobkovitz, cu care împreună Alteța 
Sa va pleca mâne la Sinaia spre a vizi’a 
pe Maj. Sa Regele României.

Principele Garol ai României a vizitat 
astăzi orașul nostru venind cu bicicleta 
din Sinaia. Alteța Sa a luat prânzul în 
restaurantul «Transilvania*.

Sinodul b’sericei Sf. Nicolae. Eri s’a 
ținut sub presidiul d-lui protopresbyter V. 
Voina sinodul ordinar ai bisericei Sf. Ni
colae din Brașov-Scheiu, având la ordinea 
zilei raportul comisiunei sinodale despre 
revidarea socotelilor bisericei și despre 
activitatea comitetului parochial în anul 
expirat 1907. După cetirea raportului do 
cătră referentul comisiunei sinodale, d-1 
V. Branisce, și după cetirea raportului ge
neral al comitetului parochial de cătrăse
cretarul comitetului, părintele I. Prișcu, si
nodul a dat cu unanimitate do voturi ab
solutoriu comitetului și epitropiei pe anul 
de gestiune 1907, exprimând celor două 
corporațiuni mulțămitele sale pentru ad
ministrarea conștiențioasă a averii bise
ricei. De notat este, că în acest sinod s’a 
aprobat și «actul de decontare și învoială*, 
încheiat în București între representanții 

vesminte sărbătorești. — întreb pe unul : 
«ce este*? «Vin Ungurii să ia cetatea Bra- I 
șovului și îi așteptăm*. M’am băgat și eu I 
printre mulțimea, ce aștepta. Peste o ju- 1 
mătate de oară aud strigări de «Vivat*! 
«Eljen* și văd cum lumea își aruncă că- 
ciulele, pălăriile și cilindrele în sus și strigă: 
«Vivat, Eljen*! Mai întâiu au sosit vre-o 
30 de husari ungurești călări cu un oficer 
în săbiile scoase, în galop. Se opresc, în- 
naintea portei Vămei, acolo i-au întâmpi
nat deregătorii dela magistrat și după pu
țină vorbă, au intrat în oraș.

Pe mine mă cuprinse o groază și 
spaimă mare, căci auziam dela unii și alții, 
că vor face omoruri, că nu vor cruța pe 
nimeni. Luându-o pe «după ziduri* la pi
cior, ajung în Scheiu. îndată ce am ajuns, 
mi-am pachetat în traistă rufele și ce mai 
aveam, vre-o 2 pâni mari grumbe, un.dă- 
rab de slănină, și i-au poteca prin Poiana 
Brașovului spre Râșnov și Bran.

Ajungând în drumul de țară în valea 
Sohodolului am văzut, că în șanțul dru
mului se odihneau vre-o 4 soldați. Mă a- 
pucase o frică mare, crezând, că soldații 
acești vor fi Unguri, și mă vor tăia în 
cap. Voiam să mă abat din drum și să 
dau în tufiș, dar un soldat îmi strigă să 
stau, altfel mă împușcă. Ani stat, și cu

bisericei Sf. Nicolae și fostul arendaș D. 
Popescu, prin care s’a finalizat spre mul
țumirea ambelor părți afacerea datoriilor 
fostului arândaș D. Popescu. Sinodul a ex
primat mulțămitelo salo protocolare tu
turor, cari au conlucrat la încheierea a- 
cestei păci și îndeosebi d-lor Titu Maio- 
rescu, Dr. V. Saftu și contabilului bisericei 
d-lui I. Murăroiu.

0 frumoasăTserbara s’a ținut eri în 
localitățile internatului Reuniunei femeilor 
române din Brașov. A fost sorbarea în
cheiere! anului școlar și totodată exame
nul elevelor din croi și menaj. Examenul 
s’a ținut în prezența unui public distins și 
numeros sub presidiul d-lui Dr. V. Saftu. 
La întrebările d-șoarei directoare Ana Bi- 
răescu și a d-șoarei vicedirectoaro Ma- 
rioara Ilusu, elevele au dat răspunsuri pre
cise, dovedind frumoase cunoștințe din 
croiu și din afacerile de menaj. La începu
tul examenului și de încheierea lui corul 
elevelor a executat sub conducerea d-lui 
învățător N. Stoicovici câteva coruri fru
moase Terminându-se examenul președinta 
reuniunei femeilor române, doamna Maria 
Baizdescu a rostit un frumos și instructiv 
discurs, în care a mulțumit d-lui Dr. V. 
Saftu și publicului numeros pentru interesul 
dovedit și cu aceasta ocaziune față de inter
nat, adresându-se apoi elevelor le-a dat. ca o 
mamă adevărată, sfaturi prețioase pentru 
viață. A răspuns părintele Dr. Saftu decla
rând examenul succes de încheiat. După 
aceasta publicul, în număr de peste 200 
persoane, a vizitat localitățile școalei, șa
lele de învățământ și grădina, admirând 
Inimoasele obiecte expuse din domeniul 
industriei noastre de casă, lucrate în mod 
artistic de harnicele eleve ale internatului.

Un raport mai amănunțit despre a- 
ceastă serbare și frumosul discurs al d-nei 
M. Baiulescu vom publica în n-rul nostru 
poporal.

Proilioțilini. Domnii Ilie Barbu și loan 
Papp au fost promovați la universitatea 
din Budapesta doctori în drept.

Iubileul de 150 de ani a bisericei ro
mâne din Lugoj. In ultima ședință a comi
tetului parohial din Lugoj — scrie «Dra
pelul*— dl Dr. George Dobrin a atras aten
țiunea comitetului asupra faptului, că la 
anul viitor în 15/28 August, în ziua «A.- 
dormirei Maicii Domnului*, se vor împlini 
150 ani dela punerea pietrii fundamentalo 
a pompoasei biserici din Lugoj. P. O. D. 
Dr. George Popoviciu, a luat cu vio plăcere 
la cunoștință comunicatul dlui Dr. George 
Dobrin, rămânând a se reveni asupra 
cauzei. După cum suntem informați, se 
fac pregătiri mari în taină pentru serbarea 
grandioasă a acestui evoniment și că a- 
ceastă serbare nu va fi numai a lugoje
nilor, ci a Bănatului întreg. S’a lansat 
știrea, că un bun mânuitor al condeiului 
a primit însărcinarea de a face din acest 
incident monongrafia comunei Lugoj.

Examen de notar. Dl loan Mafieiu 
din Paloș corn. Târnava mare, absolvent 
al școalelor din Brașov, a depus în 4 Iulie 
crt. st. n. examenul de notar cu clislinc- 
țiune la cursul administrativ din Târgul- 
Mureșului.

Cununie. Elena Rusan și Laurențiu 
Curea ne anunță serbarea cununiei lor, ce 
se va ținea în 28 Iunie st. v. (12 Iulie n.) 
a. c. la oarele 5 p. m. în biserica gr. ort. 
din Alba-lulia(Maeri). Alba-Iulia, Iunie 1908 

inima cât un purece de frică, am mers iar 
pe drum până în dreptul soldaților, cari 
erau grăniceri din oastea lui Haiti, trecut 
în acea zi spre Bran în România, dinpreună 
cu toată, armata. Soldații erau maroderi, 
cari parte răniți, parte mai morți de foame, 
au rămas în șanțul drumului. Unul din ei 
mă întreabă: de unde viu si ce am în 
traistă ?

I-am răspuns, că viu din Brașov unde 
au intrat Ungurii, și că n’am altceva în 
traistă, decât ceva pâne și slănină și merg 
acasă. «Dacă mergi acasă numai ai lipsă 
de merinde și ni-o poți da nouă, că de 
două zile n’am mâncat nimica*, îmi zise 
unul dintre ei. îmi părea bine, că nu mai 
trebue să duc în spinare sarcina, și luând 
traista din spate le-am dat soldaților cele 
două pani și slănina. Ei, do bucurie, m’au 
sărutat, ear eu, prinzând curaj m’am așe
zat lângă, ei și mă uitam cu ce apetit de 
lup au început a mânca, de n’a rămas nici 
o coaje din pitele cele grumbe și din dăra- 
bul de slănină, nici șoriciul.

Când începusem a le spune că Ungu
rii au întrat îa Cetatea Brașovului, iute 
și de grabă s’au sculat și care cum putea 
a luat drumul cătră Bran.

(Va urma).
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Manuale didactice. Ministrul cultelor 
și al instrucțiunei cu rezoluția dola 4 Maiu 
a.c. Nr. 51049 a aprobat următoarele scrieri 
alo Dlui Iuliu Vuia., cari se pot comanda 
dela tipografia diecezană din Arad: ambele 
abecedare, cărțile de cetire, limba română, 
aritmetică, geometria și economia. Sub 
Nro. 28419/1907 s’au aprobat ambele cur
suri de maghiară, sub Nr. 823/1906 geo
grafia, sub Nr. 2384/1904 naturala și sub 
Nr. 4140/1903 Carte de învățătură.

Petrecere în Dicio St. Mărtin. Reuni
unea femeilor de religiune gr. cat. și gr. 
or. din comitatul Târnavei mici, invită 
la Petrecerea de vară ce o aranjează Du
minecă în 12 iuliu st. n. 1908 (sărbătoarea 
ss. Apostoli Petru și Paul în Diciosânmăr- 
tin în sala cea maro dela otelul »Nemzeti«. 
Venitul curat este destinat pentru fondul 
reuniunii. Prețul de intrare: Pentru o 
persoană 2 cor. pentru familie de 3 membri 
4 cor. iară peste 3 membri 5 coroane. 
Începutul la 8 oaro sara. Diciosânmărtin 
la 22 luniu 1908. Comitetul.

NB. Contribuțiile marinimoase peste 
taxă se primesc cu mulțumită și se vor 
publica. Ofertele benevole să se trimită la 
adresa domnișoarei Maria Călnțin în Di- 
csoszentinârton.

Fân de Vânzare. Dl Aurel Constan- 
tinescu, conducătorul »Cordianei« din Ag
nita aduco la cunoștința celor interesați 
că are de vânzare 34 care de fân do cai 
prima calitate, loco Agnita (Szt.-Agota).

Două producțiuni publice culturale.
Râșnov, Iunie 1908.

— Urmare. —

Toate 6 de^părțăminte se perândează 
clasă de clasă, începând cu cl. I. Examenul 
începe cu o rugăciune sau o cântare bise
ricească prescrisă. Elevii cl. I. mici răs
pund din religiune — more solito, — apoi 
in cetit observi oare-care dificultate în ac
centuarea corectă și firească, de altmintrea 
considerând frageda vârstă de 6 ani și 
ceva ești mulțămit și cu atâta. Luând în 
mână probele în scris regulamentare pen
tru examen observi unele mancități — omite
rea unei litere— despărțirea unui cuvânt cu 
vocală și trecerea altui cuvânt în linia a 
doua cu consonantă Iară vocală lângă ea, 
și viceversa. Din socoteală calcularea se 
face în minte, cum e și corect. Răspunsu
rile sunt exacte și momentane; — combi- 
națiunca zecimilor separat și a infimilor 
tot așa, în fine somarea, e dovadă, că ele
vul are conștiința do ceeace face. Toate 
aceste observări le poți face și în cele
lalte clase cu plusul calculăroi pe tablă.

Aci îmi permit o observare generală: 
In țara noastră etatea prescrisă de lege 
pentru frecuentare este de 6 ani. In țările 
sudice și mai de aproape în România, e 
de 7 ani. Oare nu e mai practic din punct 
de vedere pedagogic să se adoapte și la 
noi tot vârsta de 7 ani? Dar aceasta în 
■cazul nostru special nu depinde de noi, ci 
■de legilo statului nostru, cărora suntem 
constrânși a ne supune. Timpul dela 4—6 
ani sau chiar și dela 3 ani este destinat 
creșterei raționale în familie sau în școa- 
lele froebeliane. Noi Românii, încât știu, 
mai că n’avem astfel de școale aici ale 
noastre proprii — afară de una din Bra
șov — și of! cât ar fi de lipsă să ne în
grijim până mai e timp și de acest ram 
de viață națională, indispensabil. — Dar 
iată că mă abătui dela tema mea — deci 
să-i reapuc firul întrerupt.

In cl. 11. se petrece acelaș mod de 
examinare. Copiii fiind mai vârstnici dau 
răspunsuri mai respicate. Aud câteceva și 
din goografie — văd probe scriptice și din 
limba maghiară prescrisă de lege, dar ob
serv, că în probele din 1. română se stre
coară câte un K în Ioc de C, rod învede
rat al învățământului bilingvic forțat. Nu 
sunt contrar absolut. Limba maghiară să 
se predea unde i-ar fi locul, — dar a forța 
natura, e cel puțin o utopie nedemnă de se
colul luminilor, în care conștiința de sine 
și de al său e vie chiar și în păturile in
ferioare ale neamului nostru.

Se perândează la examen clasele 
111.—V. cu despărțăminte 6. Se petrec ma
teriile din religiune, din limba română și 
maghiară, din geografie, din științele na
turale și în cl. V. desp. 6, și din fizica ele
mentară. Răspunsurile elevilor sunt mai 
precise, probele în scris mai exacte — de- 
semnurile elementare conform prescripte- 
lor, toate aceste, bine înțeles, având în ve
dere etatea și desvoltarea elevilor.

O impresiune plăcută făcu în public 
dialogurile între 2, ori și mai multe pă- 
rechi de băieți și fetițe relative la căsnicie 
rațională și mâncărimea de a se judeca 
(eroare națională ca și invidia, din care 
iese) cu ori-ce preț perzând timp și bani, 
cu concluzia, că o pace strâmbă încâtva 

este mai priincioasă ca o judecată dreaptă 
dar costisitoare.

Pe la orele 6'/2 se încheie examenul 
prin un cuvânt bine simțit al președinte
lui. D-sa accentuiază rolul mamei româno 
a tace fiilor și fiicelor sale agreabilă 
școala — îndeamnă pe elevii, cari ies din 
școală și pe părinți a îngriji și de carte, 
dar și de un viitor mai sigur prin îmbră
țișarea de meserii și industrii, ce ne lip
sesc aproape de tot — și cari în împre
jurările locale sunt cestiuni de viață con
siderând micile proprietăți din mânilo Ro
mânilor față de conlocuitorii noștri sași.

Dirigintele d-1 R. Cârstolovean mul
țumește protopopului președinte pentru 
zelul dovedit și cu asta ocaziune întru pro
movarea culturei noastre naționale prin 
școală și speră că, ca fiu eșit din această 
comună, promovat la onorificul post de cap 
bisericesc al tractului acesta se va inte
resa de aproape de mersul regulat și pro
gresiv al culturii prin școală.

Voiu face unele observări fără să 
voiesc a provoca susceptibilități, ci pur și 
simplu din îndemnul desinteresat a fi 
sulevat unele neajunsuri, ce cu oare-care 
bunăvoință și puțină abnegațiune se pot 
ușor și fără sgomot delătura.

In prima linie școala vechie destul 
de trainică s’ar putea adapta ca să corăs- 
pundă legii, cu care ocaziune i s’ar putea 
adauge încă o sală mai spațioasă și o can
celarie a direcțiunei indispenzabilă astăzi. 
S’ar scuti edificarea unei școli nouă costi
sitoare, numai să fie bunăvoință din par
tea celor chemați. Timpul prezent reclamă 
imperativ, ca și fetele să primească astfel 
de creștere, prin care ele în ori-ce caz să 
se poată susține pe sine. Spre acest scop 
se cere, și mă mir cum nu s’a făcut până 
acum, înființarea nu a școalei, ci a oare
lor de lucru prin o instruitoare pregătită 
conform legilor. Efectul este și orbului în
vederat. Croițarul ieșit din punga mai 
groscioară a celui mai avut pe lucruri 
cumpărate dela cine știe ce pârlit de ovrei 
sau dela o sască pricepătoare și dibace ar 
rămâne sau în pungă sau s’ar folosi la 
alte trebuințe ; iară fetelor din părinți să
raci li s’ar asigura un venit amăsurat cu
noștințelor și muncii oneste și n’ar fi ex
puse a alerga prin fabricile infecte, focale 
sau streine, ruinându-și și trupul și sufle
tul în multe cazuri.

(Va urma).

Varietăți.
. Este un orășel în Franța, uncie fe

meile sunt totul. Funcțiunile publice sunt 
exercitate de femei. Așa spre pildă, facto
rul postai este femeie; tot așa bărbierul 
— și încă un bărbier cu o rară dexteri
tate în mânuirea briciului. Tot o femeie e 
toboșarul orășelului: purtătoarea telegra
melor, cel puțin, e o femeie care face cin
ste serviciului său. înaintea ei a servit un 
băiat, care întotdeauna se oprea la jocul 
de popice.

Oare simțul datoriei să fie mai mare 
la femeie ?...

Să fie ea cap, nu ar întârzia la câr
ciumă? nu s’ar opri la jocul de cărți sau 
de popice? Nu s’ar atinge de banii pu
blici?

Sau, poate, ar fi greu până s’ar în
văța? !

S’au găsit dușmăniși disprețuitori de 
ai femeii (teologi și preoți catolici de bună 
seamă) cari au spus că ea n'are sii/tel.

Un profesor universitar, american, om 
în toată mintea, susține acum că ea ar fi 
având două suflete (!) Și unele reviste în
semnate de psihologie ținând seamă de 
reputația profesorului iau lucrul foarte în 
serios și dau toată importanța acestei noui 
descoperiri, care a scos din sărite pe fe- 
menistele doritoare de drepturi politice.

Acum femeile, ca femeile, au și ele 
prilej de o mare bucurie, dar ce zic’ băr
bații, cari nu puteau admite, ca femeia să 
aibă un singur suflet măcar.

Și dacă cu un singur suflet este ea 
atât de schimbăcioasă, de capricioasă și de 
pornită după lucruri ușoare, cum va mai 
putea fi ea satisfăcută când va avea două 
suflete ?

Un bărbat în toată puterea cuvântu
lui, care are un singur suflet desăvârșit, 
(dacă-1 are) și tot nu știe de multo-ori ce 
vrea, dar o femee cu două suflete ?...

Nu. Profesorul nostru sau că a vrut 
să îmbete pe femeniste cu apă rece (ceia 
ce n’ar fi cu putință) sau că n’a avut de 
lucru.

O nouă invenție în America e »nt- 
zica în ateliere.

S’a observat într’o fabrică din Chi
cago, că atunci când aproape de atelier 

cânta din instrument un muzicant de stradă, 
lucrătorii erau cu mai multă plăcere la lucru 
și munca produsă era întotdeauna mai multă 
decât în alte zile. Un marș sau un vals 
face pe muncitor mai viu, iar oboseala îl 
apucă mai greu.

Astfel în unele fabrici s’a introdus 
pianul mecanic, în altele alte instrumente. 
O încercare frumoasă s’a făcut în Chicago 
într’o fabrică de conserve de carne, care 
primise o mare și grabnică comandă pen
tru escadra oceanului Pacific.

Directorul fabricei, a angajat numai 
decât o mare orchestră și în timpul cerut 
comanda a fost satisfăcută.

M.ULTIME ȘTIRI.
Lfiiaîiei’g, 6 Iulie. Sâmbătă după 

amiazi a fost la Borislav o puternică 
furtună însoțită de tunete și fulgere. 
Primul trăznet a căzut asupra puțu
lui eruptiv Litava aparținând socie- 
tâței Montana; un al doilea trăznet a 
incendiat puțul eruptiv al societăței 
„Oii City", iar un al treilea trăznet 
un rezervoriu, care funcționa abea de 
două săptămâni și 600 cisterne de 
naftă. Flăcările se ridicau până la în- 
nălțimi de sute de metri în coloane 
amenințătoare de foc, întinzându-se 
asupra întregului ținut. Focul s’a co
municat imediat la puțurile Cischmet 
și Jadwigga, cari au avut de suferit 
mai mult de pe urma groaznicului in
cendiu. Cel mai mare pericol îl pre
zenta puțul companiei Oil City, la a 
cărui stingere nici nu se putea gândi 
cineva, de oarece era cu totul cuprins 
de flăcări. Noaptea au sosit două com
panii de pioneri pentru a contribui la 
localizarea incendiului.

Mulțumită activității armatei fo
cul poate fi considerat ca localizat. 
Specialiștii spun însă că el va mai 
dura 3—4 zile. Au suferit pagube 
mari în special locuitorii satului Tus- 
tanovice. In total au fost distruse 
de incendiu 1200 cisterne cu provi- 
ziuni de naftă și au căzut victime 
elementului nimicitor mai multe case. 
Prețul petro'eului brut nu va avea 
probabil de suferit, întrucât aceste 
ținuturi au avut o considerabilă can
titate de supraproducție. Până acum 
pagubele se urcă la câteva milioane.

LemiJery. 22 Iunie. Se anunță din 
Olinoro, că eri un incendiu teribil s’a 
produs în satul Podubse ; 600 de case 
au ars și o mie persoane au rămas 
fără adăpost.

Petersburg- 6 Iulie. Incendiul din 
minele Jurilewka (guvernământul E- 
caterinoslav) este cea mai mare ca
tastrofă mineră din ultimul timp. 
După ultimele știri ctu casat victime 
catastrofei 4.00 de lucrători: 63 au 
putut fi salvați. Până acum s’au scos 
220 cadavre. 19 dintre cei salvați se 
află la spital. Pagubele se urcă la 
două milioane lei.

Glume.
— Ai auzit că B... a pierdut la bursă 

o sumă mare?
— Da. și e pe jumătate tâmpit I
— Atunci a câștigat' căci înainte era 

tâmpit cu desăvârșire.
*

Profesorul cătră un elev cu niște urechi 
mari și lăbărțate :

— Pentru ce ai lovit pe colegul tău 
cu călimara în cap?

Elevul ezitând:
— Fiind-că atunci... când tușesc spune 

tuturor în clasă... să se ferească de mine, 
că am tuse măgărească...

*
N. — Plec în străinătate,
B. — Cum se poate?
N. — Mi-s’a recomandat, dragul meu.
B. — Bine, dar tu ești ca un leu. 

Medicii ăștia sunt ridicoli...
N. — Nu medicul mă sfătuește să 

plec, ci avocatul meu...

Doamna Iudita Secula născută 
Truța, probata fosta directoară la in
ternatul de fetițe din Arad, ne roagă 
să publicăm următorul anunț, asupra 
căruia atragem atențiunea onor, public.

Anunț.
In vederea necesității simțite la noi 

Românii de a instrua fiicele noastre după 
terminarea claselor, în perfecțiunea cusu
tului de haine și lengerii, m’am decis a 
întocmi în locuința mea, o școală privată 
pentru eleve mai mari, unde să poată fi 
instruite după dorința părinților lor.

Elevele vor putea primi instrucție 
atât în limbi cât și din studiile aparțină
toare unui curs complementar, pe cum e 
istoria, literatura, igiena, pe urmă și din 
menagiu făcând praxă la pregătirea de 
bucate, coptul pânei, spălatul și călcatul 
de rufe.

Pentru a putea fi elevele instruite 
perfect, va fi angajată una din proprieta
rele unui salon de modă, unde numai 
eleve alese se pot primi. Asemenea cusu
tul de lengerii va fi condus de o perfectă, 
cusătoare.

Fiind pian în casă pot elevele Ia do
rință primi oare atât în casă cât și con
servatorii!. In fine se va da elevelor o 
creștere și educație care se recere dela o 
fată bine crescută.

Dela numărul elevelor, ce se vor pre
zenta până în 20 Iulie a. c. va depinde 
realizarea acestei școale proiectate, și 
simțite la noi îndeosebi; și atunci se va 
publica în extensiune programul și întoc
mirea ei.

Pentru a fi însă onor, public orientat 
în parte, notez: că voiu avea întru întoc
mirea acestei școale, ca ajutoare, două 
dșoare. Una română, care a terminat școala 
Oteteleșan din Măgurele, unde am func
ționat și eu ca dirigentă la despărțământul 
»Economii de casă» și una germână care 
a făcut școala în mănăstirea Ursulinelor 
din Sibiiu.

Taxele vor fi în conformitate cu alte 
școale.

In fine pentru orientare:
Dorința mea ferbinte fiind avântul- 

nostru cultural pe toate terenele, ca să 
putem ținea pas și noi cu alte neamuri culte; 
scopul acestei școale proiectate nu este ca 
să paralizeze, sau să facă concurență școa
lei române de fetițe din loc, fiind clar zis 
la primul pasagiu al acestui anunț: *dupil 
terminarea claselor«.

Știut fiind, că la școala civilă de IV 
clase cu ajutorul bunului Dumnezeu, a Ven. 
Conzistor, în frunte cu Preasfințitul Ilus
trul D. Episcop I. Papp în conțelegere cu 
D. Dr. Pipoș, am pus acea școală pe teme
lia unei școale civile cu internat, care 
doresc ca să promoveze multe eleve.

Să fiu bine înțeleasă. Nicăiri poate 
nu să simte lipsa unei asemenea școale, 
ca tocmai în acest centru bogat în greu
tăți, și lupta cu luxul istovitor de puteii, 
și nimicitor de averi.

Combaterea luxului mi-a fost tendința 
și îmi va fi.

Datorința noastră este: »Toți pentru 
unul (scop) și unul pentru toți» Deviza;

»Honor et labor».
Iudita Secula n. Truța, 
Arad, strada Kazincy 2.

IW Domnii abonați ai l’tfiei 
nostre, cari nu și-au reiîioit încă 
abonamentul sunt rugați a-1 rc- 
înoi cât mai curând ca s6 nu li se în
trerupă regulata espedare a Zia
rului.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei".

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor respons.; Victor Braniște.

Z» •
IZ 111.

Stabiliment balnear l’/2 oară în do 
părtare de Brașov, foc plăcut, climatic, cu 
băi minerale de jod și fer folositor pentru 
toate boaiele de piept, stomah, faring, ane
mie, rinichi și urogenitali. (Trai ieftin și 
confort.)

Medic balnear:
Dr. Alexandru Codarcea.

Wallischhof,
sanatoriu aranjat — după sistemul Dr. 
Lahmann — cu toate întocin rile modene 
ale iherapiei lisicale și dietetice; */, ora, 
depărtare dela Viena în regiune romantic i 
și sănătoasă. Posta și telegraf: M.t 
r i a-E n z e n s d o r f bei Wen.

Cu deslușiri și prospecte stă la di~- 
posiție direcțiunea și medicul șef ai si&- 
biliinentului ;

Dr. Marius Sturza.
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Osia „Tipografia și Librăria" !
A. MUREȘIANU, Brașov i

ss pot procura imnătârele cărți
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauga 

■pa lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomandație.')

diverse.
Scriitori', cetitori și critcT de N. Bli

dul eseu-Niger 50 b. plus 5 b. porto.
Lira Sionului seu cântarea sărbători

lor de Aron Boca Velchereanu 50 b. plus 
10 b. porto.

Bocete adecă Cântări la morțT, adu
nate de 1. Pop-Reteqanul. Prețul SO bani. 
(4- io b. P.)

Timbre și lumini poesii de Em. Pâ
rât anu, cor. 2'50 (porto 20 b.)

Cu vârful penei, scrieri satirico-hu'>no- 
ristice de Antonio Pop 1 Cor. plus 10 b. 
porto.

Arion său carte de cântece diverse 
-pentru toții și pentru tote de I. Dariu —.50.

„Elemente din Constituția Patriei său 
Drepturile și datorințele cetățenești0, de 
Gcldiș — .40.

Bucătăresa națională, carte de 
bucate escelentă și ușor de înțeles scrisă 
de Hințcscu după bucătăria română, fran- 
cesă, germână și maghiară. Prețui 1 cor. 
60 bani plus 30 bani porto.

Asupra situațiunei, articoli și foișdre de 
IănO A. Lăpedat. i?reț. 40 b. pl. 10 b. porto) 

lnfluința trancesă în România de A. 
Xenopol profesor la universitatea din Iași. 
Cu 50 b. -|- 6 b. porto.

Teoria dramei cu un tractat intro
ductiv despre frumos și artă de prof. Dr. 
Iosif Plaga. Prețul corone 3.60 (plus 30 b. 
porto.)

„Despre col dintâiu ajutor la vătă- 
jnări ale ochilor" de Dr. loan Popp, me
dic coloneii.și r. Acăstă broșură conține pe 
36 pagini sfaturile cele mai bune, cum se 
se procedă și ce măsuri grabnice să se ia

în cașurile de vătămări ale ochilor, o oăr- 
tioică, care n’ar trebui să lipsăscă din nici 
o familie.

Cântul în șcdla poporală de lull 
Pop, învățător în Năsăud. Teoriă, praxă -i 
cântări. Este o scriere întocmită pentr 
oeL ce propun cântările. Prețul 60 b. (cu 
posta 66 b.)

Amintiri din Grecia de Teodor 
Bule, prețul cor. 1.20 (plus 10 b. porto).

Manual catechetic pentru primii ani 
școlasticl, ca îndreptar pentru catechețl, 
învățători și părinți, prelucrat de Basiliu 
Rațiu, profesor la seminariul din Blașiu. 
Prețul 80 b. (cu posta 90 b.)

A mai apărut tot din peua medicu
lui oolouel Dr. Popp instructiva broșură 
„Combaterea Malariei'1 și va apare în cu
rând în broșură și tractatul forte intere
sant și folositor „Despre tutun0, o schiță 
istorică-igienică.

Broșurile de mai sus se pot procura 
dela tipografia și librăria A. Mureșianu cu 
40 b. exemplarul cu porto cu tot pentru 
intern și cu 50 b. exemplarul penîru Ro
mânia.

Concurs.
Direcțiunea institutului de credit 

și economii „S0MEȘANA“ societate 
pe acții în Des (ctul Solnoc-Dăbâca) 
publică concurs pentru ocuparea unui 
post de practicant, dotat cu salar 
anual de Cor. 1000-—.

Concurenții să-și trimită ofertele 
cel mult până în 20 1. c. sț. n. la 
direcțiunea institutului, având să do
vedească cu atestate în regulă, că 
au absolvat vre-o școală comercială 
superioară și că posed pe lângă limba 
maternă română și cea germână în 
vorbire și în scris perfect.

Postul este de a se ocupa în 
1 August st. n. a. c.

Dej, la 2 Iulie 1908.
(2i7,i-i.) DIRECȚIUNEA.

VOTSCH OTTO, 
farmacist în Terlungeni (Tatrang, 
Brasso megye), primește immediat 
pe lângă condițiuni foarte favorabile 
un tiner absolvent de cl. VI. sau 
VIII, ginin. ca practicant de farmacie. 
Deslușiri dă susnumitul farmacist. 
Cunoștința limbei maghiare și ro
mâne e necesară. (212,2-9.)

âyis!
în urma urcărei dării pe canti

tățile de rachiuri cu începere dela 
1 Septemvrie a. c. vând

Rachiu de droșdi și de prune 
produs de mine cu 60 CF. litru. 
Deoarece rachiurile din prune se vor 
scumpi, recomand a profita de această 
ocasie.

Ssego Arpad,
Fabrica de rachiuri de prune, 

(3-2.) Strada Fântânei 25.

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

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

ZBăi speciale pexatxaa. Too ale d.e îxiirrxă,
pentru boale femeești, suferințe de beșică și rinichi, piatră în beșicâ. catar de 
intestine și stomac, contra limfatecismului, gălbinărei, anemiei, scrofule, con
tra elăbiciunei generale și contra de boale cronice la femei. Izvoare radioac

tive cu acid carbonic, Bare și fer.
Prospect trimite la dorință : DirBCțillllCa tlfiîlOr,

STABILIMENTUL DE ACID CARBONIC 
AL BĂILOR MUSCHONG BUZIÂȘ, 

liferează prompt, ori-ce cantitate de acid
carbonic curat, natural. 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. 
Interurbau telefon : Nr. 18. Interurban telefon : Nr. 18.

Plecarea și sosirea imurilor flo stal m. mg. în Brasov.
Valabil din 1 Main st. n. și până în 1 Oct. st. n. 1908.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5-z)6 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2'45 m. p. m.
III. Trenul de pers, la ora 7-30 min. săra.
IV. Tr. accel. p. Atad la orele 10'26 m. sera.

Dela Brașov la Bucuresci:
I. Trenul de persone la ora 3'20 m. dim. 

II. Trenul mixt la orele 12'00 m. p. m.
III. Trenul accel. la ora 219 min. p. m.

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

*) (care circulă numai la P/edealV

Dela Brașov Ia 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 6ra 3'05 m. p. m.
(are legătură, cu Ciuc-Szereda).

VV. Tren de pers, la <^rele 7-00 m. sera.*
(* au legătură nv.mai la Szepszi-Szt.-Gyorgy).

Dela Brașov la Zemescf (gara Bartolcmeiu)
I. Trenul mixt la ora 8'40 min a. m.

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

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

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

III. Tr. accel. peste Clușift la 6.2'09 m. p. m,
IV. Trenul mixt la ora 850 min. sera.

Dela Bucuresci la Brașov:
I. Tren, de pors. la ora 7'28 min. dimin. 

(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, la ora 9'18 min. sera.
Dela Bereczk-Kezdi-Oșorheiu și Ciuc-Ghimes 

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

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

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

(* au legătură cu Ciuc-Gyimes).
Dela Zernescî 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 s6ra.
Notă. începând eu i Iunie întiă în crculațiune trenul direct Arad-Budapesta și trenul accelerat 

de dimineață Brașov-lîudapcsta.
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Cruce seu stea duplâ electro - magnetica
CE5 a,

Nu e crucea lui Volta.

Vindecă și învioreză
Nu e mijloc secret,

pe lângă garanție.

sc da împrejurării, că 
le vechi de 20 ani.

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă șl folosește contra: durerilor de oap și dinți, migrene, ne- 
uralgie, impedeoarea oiroulațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureohe, bătaie de ini
mă, sgâroiuri de inimă, asmă, audul greu, sgârciurl de etomao, lipsa poftei de mâncare, re- 
oeală la mâni și la pioitre, reumă, podagră, isohias, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
circulația neregulată a sângelui și multor altor bdle, oarl la tractare normală a medicu
lui se vindecă piiu electricitate. — In cancelaria mea se află atestate incurse din t6te păr
țile lumii, cari prețuesc cu mulțămire invențiunea mea și ori-cine p6te examina aceste atestate 
Acel pacient, cure în decurs de 45 cțile 2111 88 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 se se 
co /funde cu aparatul „Voltau, de dre-ce„Oiasul-Voltau 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 leftinătatea crucoi mele electro-magnetica o recomandă îndeosebi 

Prețul aparatului mare e 8 cor.
folosibil la morburi, cari nu sunt 

mui vechi do 15 ani.
Expediție din centrii și locul de vendaro pentru țâră șl streinătate eto.

MOLLER ALBERT, Budapesta,

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

constituție forte slabă.
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Brașov, '^’erg-ial Inulrai W. 3(5.

Acest stabiliment este provSfJut cu cele mai 
;,-ț bune miji 6 ce tehnice și fiind bine asortat cu tot 

felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de 

gj comande eu promptitudine
*1i
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a pute esecuta ori-ce 
și acurateța, precum:

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru taie speciile de serviciurî.

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

in Iotă mărimea-

s
IBSPRIMATE ARTISTICE

In auq, argint și colori.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

FOI mîODICE.
BILETE BE VISITĂ

DIKKRITK FORMATE.

PROQWffiJLEGAm.
BILETE B£ L080DSĂ ȘI DE WffĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

ANTBjlrjpiJKB.

Comande]e eventuale
tipografiei, Brașov Târgul laiikii Nr. 30, îneta- 

O gini, îndrept în curte. — Prețurile moderate. — 
SComandele din afară rugăm a le adresa la

A. MpREȘIAOT,- Brașov.

o

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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INDUSTRIALE, de NO TEL URI 
și RESTAURANTE.

PREȚURI-CDRENȚE ȘI DIVERSE 
BILETK DE IMORMENTARL 
se primesc în biuroul

.z


