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Brașovu, 2 Septemvre 1886.
Pare că nu-i lucru curatu. De câte ori 

kulturegyletiștii își ținu adunările generale în 
Meca maghiarismului ardelenescu, tocmai atunci 
mai puțină se vorbesce de ei.

Asta a surprinsă fdrte multă foile „patrio
tice" și pe „patrioțl," și se vede că geniulă rău 
i-a îndemnată să afirme în pressă, că acăstă tă
cere a naționalităților^ este pentru „Kulturegy- 
let" ună „semnă bună."

Amu fi tăcută și mai departe, căci mărtu-, 
risimă că timpulă ne este multă mai scumpă, 
decâtă ca să ne ocupămă cu ofticată ideă a ma- 
ghiarisării; dăr amă crezută că îndeplinimă ună 
actă de umanitate deschi^ându-le ochii celoră 
ce se află în rătăcire.

Sinceri ca totdăuna, ținemă să le arătămă 
kulturegyletiștiloră motivele ce ne facă să nu 
ne perdemu nici timpulă și să nu stricămă nici 
hârtia ocupându-ne de ei.

Noi privimă tdtă campania maghiarisării ca 
ună jocă de teatru tragi-comicu. Eroii piesei își 
învață rolurile peste ană pe la filiale, er la a- 
dunarea generală se representăză piesa întrăgă. 
Anunțurile se facă cu luni înainte prin foile „pa
triotice", în care eroii își facă reclame, fiecare 
după cum îlă taiă capulă: unulă înjurându pe 
Români, altulă pe Sași, ală treilea și pe unii și 
pe alții, și așa mai departe. La representația 
piesei partea tragică o formăză scenele cu : pa
tria, națiunea, maghiarismulă, irredentismulă, da- 
coromânismulu, pangermanismuliă ș. a. Vine apoi 
partea comică: banchetulă, toastele, dăcă se pote 
și danță, și în fine — dulcele somnă pănă a 
doua 4b când kulturegyletiștii deșteptându-se se 
frăcă la ochi, ca să se desmetecăscă din frumo- 
sulu visă ală 4^ trecute.

Ală doilea motivă, care ne face să nu ne 
ocupămă de campania kulturegyletistă suntă fias- 
curile ce le suferă luptacii nedumeriți ai maghia- 
risărei. Ne dâre inima de răulă altuia -și apoi 
unde mai pui și simțulă de rușine ce presupu- 
nemu că trebue să cuprin4ă pe celă ce într’o în
treprindere nicidecum recomandabilă vede că tdtă 
lumea îi întdrce spatele. întrebarea e numai dăcă 
simțulă de rușine se unesce cu șovinismulă.

Ală treilea motivă ce ne face să tăcemă și 
care e celă mai puternică, e convingerea ce o 
avemă despre puterea de viăță națională a po
porului română, care ia în bătaia de jocă orice 
încercare de maghiarisare.

„Pănă nu se înființase „Kulturegyletulă" 
— ne scrie ună Română de lângă Calea lui 
Traianu — flăcăii noștri dăinuiau doine de-ale 
loră ca:

Eu mă ducă, codrulă, rămâne, 
Plânge frunda după mine ș. a.

„Er de când maghiarismulă și-a dată arama 
pe față, pe tdte cdstele și luncile n’au4l cântân- 
du-se decâtă „Deștăptă-te Române," „Frun4uliță, 
frun4uliță verde de ștejară," „Măi copii cu chi
ca lungă," „Suntă Română de viță vechiă," ș. a. 
Pagubă că nu s’a înființată „Kulturegyletulă 
mai de demultă !"

Când odată din întâmplare amă întrebată 
pe nisce țărani români, — cari vorbău de alt- 
felă bine unguresce, fiindă că avâu afaceri cu 
Săcuii — că ce 4^ e’ despre sbuciumările Magya- 
riloră de-a’i face Unguri pe Români, cu ună 
zîmbetă fdrte semificativă răspunseră: „Câtu-i 
hăulă, Domnule! Nu ne batemă noi jocă de 
moșii și strămoșii noștri. Ungurii cară apă cu 
ciurulu !‘l

Când lucrurile stau astfelu, cum amă pută 
noi să ne perdemă timpulă, care ne e atâtă de 
scumpă, ocupândă coldnele din fruntea diarnliii 
cu cestiuni ce se ’nvârtescă împrejurulu unei 
idei bolnave, căreia ca mâne au să-i cânte kul
turegyletiștii vecinica pomenire?

Și chiar dâcă am fi atâtu de risipitori cu 
timpulă, ce să scriemu despre representatiunile 
teatrale anuale kulturegyletiste ? Să vorbimu des
pre sforăiturile actoriloră ? Seu despre lista de 
bucite și de băuturi dela banchetă? Său despre 
vedeniile ce le-au avută în visă sufletele bolnave 
ale patrioțiloră patentați și nepatentați ?

Tdte acestea suntă lucruri, cari au locu nu
mai într’o făiă umoristică, ca să-și petrăcă o- 
mulu, nicidecum însă într’ună 4*ar’l politică ca 
ală nostru cu o nobilă și patriotică misiune.

Avemă noi alte cestiuni de tractată, ces
tiuni seridse: persecuțiuni, asupriri, împilări, 
nedreptățiri, și alte multe năcazuri, ce avemă a 
le multămi rassei domnitdre.

Ce privesce „Kulturegyletulă", ne vomă 
mărgini a înregistra din timpă în timpă, în ru
brica sciriloră mărunte său a varietățiloră, câte 
o emulare în șovinismă, câte ună fiasco, câte o 
scenă tragi-comică, după cum vomă găsi noi cu 
cale. Dăr snriosă nu ne mai putemă ocupa cu 
estravaganțele șoviniste.

„Semnă bună" să fia pentru kulturegyle- 
tiști faptulă, că noi Românii nu vremă să scimă 
de nebuniile loră? Ii lăsămă să judece singuri, 
dăcă suntu în stare.

Pactulil austro-ungaru.
Ministrulă ungurescă de comerță, contele Szechenyi, 

a răspunsă ministrului de comerță austriacă printr’o 
notă în afacerea modificărilor^ făcute de camera de- 
putațiloră austriac! în proiectulă de lege a tarifului 
vamală.

Ministrulă Szechenyi dice, că guvernulă ungurescă 
e gata a recomanda dietei ungurescl se primăscă modi
ficările, în casă când se va ajunge la o înțelegere în privința 
tuturoră diferențelor^. Nu va primi însă guvernulă ungu- 
rescă cu nici ună preță taxa vamală de 2 fl. în aură 
pentru petroleulă brută greu și de 2 fl. 40 cr. pentru 
celă ușoră, ce a stabilit’o camera dnputațiloră austriac!, 
căci cu asemenea taxă vamală industria de petroleu e- 
sistentă în Ungaria s’ar face imposibilă și visteria sta
tului ar suferi o însemnată pagubă. Guvernulă ungu- 
rescă propune, ca să se introducă și la noi principiulă 
vămuirei petroleului, ce e valabilă în Germania, scutin- 
du-se de vamă petroleulă brută, ăr petroleulă rafinată 
să se vămuiăscă în modulă corăspuntjătoră. In același 
timpă guvernulă ungurescă cere o esențială modificare a 
tarifului vamală stabilită pentru tortulă de bumbacă, 
pentru lână, pentru tortulă de lână și pentru mărfurile 
de lână, pentru arama brută și pentru mașinele de 
cusută.

In conferințele ce se voră țină în curăndă între 
representanții guverneloră austriacă și ungurescă asupra 
acestoră cestiuni pendente, se va aduce în vorbă p6te 
și cestiunea sporirei dărei de consumă pe petroleu și a 
sporirii vămii pe cafea, precum și cestiunea d’a se plăti 
vama pe petroleu în hârtiă.

Aniversarea luărei Griviței.
Sâmbătă în 30 Augustu s’a serbată. în Ro

mânia aniversarea luărei Griviței de cătră trupele 
române la 30 Augustu 1877. Cu acdstă ocasiune 
scriă „România" :

Tricolorulă națională este arborată pretulindenea. 
T6te legațiunile străine au rădicată bandierele. Româ- 
nimea, dela ună capătă la altulă ală Daciei, serbăză pe 
față și în inimi... a noua aniversare a luărei Griviței 
de cătră nemuritărele batalione ale tinerei armate ro 
mâne ce, pentru prima Oră în secululă nostru, a primită 
botezulă sângelui într’o bătăliă regulată. Străinătatea, 
care ne-a admirată atunci, și care a recunoscută în 
eroii noșri pe aceiași viteji, cari sub Domnii noștri in
dependenți și naționali, au purtată cu gloriă vulturii 
români dela Baltica pănă sub murii Adrianopolei; 
străinătatea ne admiră și astăzi, și, prin semne vădite, 
aduce omagiu valorei oșteanului română și esistenței 

statului, care ca și ună Fenice, a odrăslită la viăța de 
sine stătătOre, din sângele decimiloră de mii de viețe 
românesc! repuse pe câmpiele Bulgariei, alătur! cu le
giunile rusesc!, pentru a contribui atâtă la apărarea 
Patriei române, câtă și spre a aduce (fiua în care Orien- 
tulă să fîă ală popOreloră ce-lă locuescfi.

Etă în adevărfi o serbare Ia care se va asocia, 
din totă sufletulă său, orice Română fără escepțiune de 
partidă său provinciă. Și acăsta va fi ac|I, și acăsta va 
fi mâne pănă la sfîrșitulă văcuriloră.

ț)i mărăță, (fi sfântă, di neuitată, (fi alesă între 
4ile, te salutămă cu venerațiune și te vomă saluta din 
totă sufletulă nostru. Căci în 30 Augustă 1877 sân
gele cursă s’a transformată într'o rouă dătătăre de viăță 
care s’a revărsată asupra României ca și asupra Orien
tului întregă, întocmai precum acestă nobilă sânge ro- 
mânescă a cursă secule întregi pentru apărarea Crucei 
și a Naționalităței nOstre și a veciniloră noștri.

Martiri dela Grivița , recunoscință eternă vouă 1 
Repausaț! în pace! Voi v’ați făcută datoria. Rămâne 
să ne-o facemă și noi pe a nostră !

Manevre austriace și rusesci.
Impăratulă Rusiei — scrie „N. fr. Presse* — a 

sosită în 11 Septemvre, acompaniată de marele principe, 
în Brest-Litewsk, unde se voră țină mari manevre 
ale trupeloră rusesci. D-Iă de Giers a așteptată pe Țaru 
deja acolo. Totodată se voră țină, precum scimă, și 
manevre ale trupeloră austriace în Galiția și împă- 
ratulă Franciscă Iosifă se află deja de câteva (file în 
Grodek. Domnitorii amenduroră împărății învecinate 
petrecă de presentă în provinciele loră mărginașe, și de-' 
părtarea dintre ambele curți abia este de câteva Ore. 
Cu atâtă mai multă trebue să ne surprindă, că nici u- 
nulă diu cei doi monarch! n’a trimesă, precum e obiceiu, 
o personalitate în misiune specială spre a saluta pe su- 
veranulă învecinată. Acăsta se va observa ou atâtă 
mai multă, cu câtă impăratulă Wilhelm a trimesă la 
Brest-Litewsk pe nepotulă său, prințulă Wilhelm, ca să 
salute pe Țară, și cu câtă în cuartirulă generală ală 
împăratului Franciscă Iosifă se aștăptă să vină să-lă sa
lute ministrulă de esterne română, prințulă (?) Sturdza.

Precum ni se anunță din Lubin, atașatulă militară 
rusescă, care va fi de față la manevrele austriace, a 
fostă chiămată de Țarulă la Brest-Litewsk Se pOte că 
generalulă br. Kaulbars va primi ulterioră ordinulă de a 
saluta pe impăratulă Franciscă Iosifă. Eticheta curții 
ar pretinde fără îndoială Galiția, deOrece impăratulă 
Franciscă Iosifă a sosită în apropiarea graniței comune, 
înaintea împăratului Rusiei.

Circulara Porții cătră puteri
în privința eventualei intervențiuni în Bulgaria 

Constantinopolu 7 Septemve.
Comisarulă imperială la Sofia ne înformăză că 

prințulă Alexandru ală Bulgariei a decisă a se lepăda 
de puterile sale și a părăsi principatulă și că, din par
tea loră, președinții adunărei bulgare și ai ministerului 
princiară, angajândă pe comisarulă nostru a ne comu
nica în modă oficială această revoluțiune a Prințului, au 
făcut în același timpă să se observe că guvernulă, ar
mata și populațiunea bulgară nu s’ar hotărî a lăsa pe 
prințulă să plece înainte de a fi primită din partea cur- 
ței suzerane și a mariloră puteri signranța că nu va fi 
nici o ocupare, nici amestecă străină în Bulgaria și că 
condițiunile de esistență, garanta tăprincipatului de tra
tate, voră fi ocrotite.

Amă însărcinată pe comisarulă nostru să declare 
ca răspunsă guvernului princiară că, avendă în vedere 
împrejurările actuale, nu putemă decâtă să consimțimă 
la hotărîrea prințului de a părăsi Bulgaria, că pe câtă 
timpă principatulă nu se va depărta de calea de lega
litate a liniștei și a înțelepciunei, așteptândă numirea 
succesorului Prințului, precum și de datoriile ce ’i in
cumbă față cu curtea suzerană, nicî o intervențiune stră 
ină nu va fi din nici o parte, că, prin urmare, luândă 
în considerația pemersulă de care e vorba, ne am pusă 
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în comunicațiă în astă privință cu marile puteri pentru 
a putea fi de acordă spre a satisface dorințele exprimate 
de președinți.

Comunicând^ acea ce precede d-lui ministruală a- 
faceriloră streine, veți bine voi a’I atrage seriosa-i aten
țiune și de a’lă încunoștiința că demersulă de care e 
vorba ală miniștriloră bulgari merită a fi luată cu alâtă 
mai multă în considerațiune de guvernulă imperială, cu 
câtă e indespensabilă să se puie capătă câtă mai cu- 
răndfi unei situațiuni anormale, care pustiesce Principa- 
tulă Bulgară și Rumelia Orientală și preocupă într’ade- 
vără pe puteri în momentulă mai cu semă în care prin- 
țulă se retrage din postulă său și să asigure respectulă 
angajamenteloră internaționale.

Trebue să adăogaji că guvernulă imperială ală Ru
siei a binevoită a ne asigura în mai multe rînduri, chiar 
din momeniulă în care prințulă Alexandru va părăsi 
Bulgaria, că Rusia n’are de locă intențiunea de a inter
veni în Bulgaria și că doresce a vedea domnindă li
niștea atâtă în principată câtă și în Rumelia.

Cu acăstă ocăsiune, credemă că ar fi dreptă și ur
gentă să fimă în măsură de a asigura guvernului prin
cipatului, în numele nostru și în ală mariloră puteri, că 
nu va fi în Bulgaria nici o intervențiune streină, și că 
condițiunile ce i suntă garantate prin tratate nu voră fi 
de locă atinse.

Binevoiți a ruga pe guvernulă pe lângă care sun
teți acreditați de a ne da răspunsulă său în privința ce- 
loră ce precedă și a mi-lă comunica fără întârdiere.

(Semnată) Said.

SOIRILE DILEL
Maiestatea Sa monarchulă va visita lucrările 

de fortificațiune din Przemysl, unde va sosi în scopulă 
acesta și ministrulă comună de răsboiu contele Bylandt- 
Rheidt.

—x—
Suntemă informați, că guvernulă română a 

permisă Mocaniloră ardeleni a’și trece oile în România 
fără a mai depune la vamă cauțiunea ce li se cerea. 
De asemenea caii, cari țină de târlă, suntă scutiți de 
cauțiunea vamală.

—x—
Cu ocasiunea trecerei prințului Alexandru prin 

Peșta, poporulă adunată la gară și studenții universi
tari cu stegulă națională au strigată: „Trăiescă prințulă 
Bulgariei! Trăiescă eroulă dela Slivnița! Josă Muscalulă!" 
Ună despărțămentă de studenți s’au dusă înaintea con
sulatului rusescă strigândă »Eijen Șandor ! Abzug Musz- 
ka!“ și întrândă chiar in curtea consulatului.

—x—
Artiștii noștri d-nii D. Ionescu și S. Mavro- 

dină, cari ne-au delectată câte-va seri în Brașovă, au 
dată două representațiuni teatrale în Săcele cu ună 
succesă strălucită. Mâne seră MercurI și Joi săra voră 
juca în Zernesci, de unde se voră duce în Râșnovă 
ca să dea Duminecă și Luni representațiuni. Le dorimă 
deplină succesă.

—x—
In săptămânile trecute f6ia oficială ungurescă a 

publicată o lungă listă de preoți gr. or., cari au 
primită ajutoră dela ministrulă Trefort. In filele aces
tea o nouă seriă de preoți au primită bani. Amă cre
zută că e păcată de (Jiară să’i ocupămă colonele cu a- 
tâtea nume, der ținemă a constata, că de cațiva ani în- 
căce avemă o seriă de preoți, înaintea cărora banulă e 

mai multă decâtă Dumnedeu și națiunea din care facă 
parte. Onăre și stimă escepțiuniloră! Fericiți popo- 
renii ai căroră preoți au refusată banii ven4ării!

—x—
Camera deputațiloră din Pesta își va țină 

întâia ședință după vacanțe, Sâmbătă în 18 Septem- 
vre n.

—x—
Ni se scrie din Blașiu : „Societatea teatrală 

română ambulantă din Ungaria, sub direcțiunea d-lui 
G. Aug. Petcuiescu, petrece de vre-o 8 dile în Bla
șiu și ne delectăză cu frumăse piese. In speranță că 
va mai petrece vre-o săptămână două la noi, rugămă pe 
publiculă română din vecinătate și locă ca să asiste în 
numără câtă de mare că numai astfelu putemă încu
raja acăstă frumosă scălă a vieții/ Ună blășiană.

—x—
»Szăk. Nemzet« dice că este informată din isvoră 

sigură, că la raportulă ce s’a adresată ministrului de 
interne ungurescă despre încălcarea granițeloră 
ungare din partea Româniloră, ministrulă, dreptă răs
punsă, îndrumă comunele proprietare ca să se silăscă 
ele însele a-și apăra proprietatea loră contra încălcăto- 
riloră. »Acesta disposițiune — observă numitulă 4iarC1 
— s’ar părea omului aprope de necrecjută ; dăr dăcă ea 
este adevărată, atunci nu ne putemă lăuda că amă avă 
vă4ă mare, când guvernulă nostru nu este în stare cu 
mijlăeele ce-i stau la îndemână, ca să facă ordine față 
de mica, der precum se vede, puternica Româniă.... 
Dăcă însă guvernulă le dă în causa acăsta mână liberă 
Săcuiloră noștri, celă puțină suntemă asigurați, că pe 
viitoră vecinii Români nu voră mai comite încălcări de 
graniță, numai cătă acăsta păte să aibă și urmări seri- 
ose, și cine va lua atunci răspunderea pentru acăsta?’

—x—
»Ellenzăk“ nu-și află destule cuvinte de, a glorifica 

representanța comunală din PetroșenI, care deși în ma
joritate este nemaghiară, a votată 100 fl. pentru a se 
înscrie ca membră fundătore la „Kulturegylet." „Meri- 
tulă* îlă atribue mai vîrtosă notarului Vasiliu Dom- 
bora. — Foia ungurăscă are aerulă a ni lă presenta 
ca Română! Ferit’a sfântulă să fiă Română ! n’are nă- 
mulă românescă asemenea membri I Său e Ungură, său 
Armeană, său Jidovă, său altă sânge streină I

—x—
Din Strigoniu ’i se scrie lui »Egyetărtăs«-, că 

cu ocasiunea manevreloră din acestă ană, din regimen- 
tulă din Strigoniu au murită 7 ostași, ăr 63 s’au bolnă
vită. Causa bălei nu e cunoscută. Se spune însă, că 
unulă dintre ostașii bolnavi fiindă dusă în spitală, s’a 
observată că totă trupulă i s’a învinețită în scurtă 
timpă.

De câteva t^ile bânfue în Cohalmă diareea cu 
sânge, secerândă numerăse jertfe, mai alesă copii ro
mâni, fîincă părinți; său nu ceră ajutoră medicală, său 
îlă ceră prea târziu. Chiar și adulți suntă bântuițl de 
acăstă bolă.

—x—
In viile comunei Piliș-Csaba din comitatulă 

Pe șt ei s’a ivită filoxera.
■—x—

• Pol. Korr.« e informată din Peșta, că demisiunea 
ministrului de comunicațiune Kemeny e irevocabilă.

Scola de fete a Associațiunii.
(Urmare).

Nr. 84. Urmăză la ordine raportulă comisiunii șco
lare asupra concursuriloră la posturile de profesori și 
profesăre la scăla civilă de fete a Associațiunii, consta- 
tândă, că la cele 3 posturi de profesori s’au presentat.ă 
15 concurențl, ăr la cele 2 posturi de profesăre 10 con
curente.

Examinândă cererile și documentele presentate de 
concurențl și consultândă și disposițiunile legii, comisiu- 
nea constată:

a) că în virtutea §-ulni 102. Art. L. XXXVIII din 
1868 aspiranții la posturi de învățători la scălele popo
rale, în restimpă de 1—2 ani după terminarea studiiloră 
preparandiale, suntă datori a face examenă scripturistică 
și verbală din Iote obiectele de învățămentă și din me
todica loră, dăcă voiescă a obțină diploma de învățătoră;

b) că aspiranții la posturi de învățători la scăle po
porale superiăre și la scăle civile în virtutea §-ului 103 
legea citată, afară de examenulă cerută în § 102 au să 
trăcă ună examenă și din obiectele de învățămentă ale 
scălei poporale superiăre, său ale scălei civile, și din me
lodica loră, — examenă, care este a se face înaintea 
unei comisiuni numite de guvernă;

c) că aceste disposițiuni ale legii se întregescă prin 
disposițiunile cuprinse in statutulă ministerială despre con
ducerea preparandiiloră de stată pentru scălele poporale 
și civile de dato 13 Iulie 1877 Nr 10998, § 12, care (jlice, 
că după terminarea cursului de 2 ani la preparandia pen
tru scăle civile, aspiranții la posturi de învățători la scăla 
civilă, conformă §-ului 103 Art. L. XXXVIII din 1868, 
potă fi admiși la examenulă de cualificațiune pentru ob
ținerea diplomei de învățătoră; la cari se mai adauge că: 
la acestă examenă potă cere a fi admiși și toți acei în
vățători dela scălele poporale, cari după aprobațiune (§ 
102 A. L. XXXVIII: 1868) au funcționată celă puțină 2 
ani ca învățători, său au continuată în timpă ecuivalentă 
studiile la ună institută de învățămentă superioră, său și 
aceia, cari după trecerea examenului de maturitate au 
funcționată 2 ani ca învățători seu au frecuentată ca as
cultători ordinari studii academice;

d) că în §§. 2 și 24 ai normativului pentru exa
minarea aspiranțiloră la profesure de scăle civile de dato 
26 Ianuarie 1877 Nr. 3309 se circumscriu aceleași con- 
dițiuni de admitere cu adausulă că: profesorii de gim- 
nasiu său dela scăle reale potă fi aplicați la scăle po
porale superiăre și civile, numai pentru obiectele din cari 
au primită atestată de cualificațiune;

e) că dintre concurenții și concurentele la posturile 
de învățătoră la șcăla civilă, nici unulă nu are diploma 
de învățătoră pentru acăstă categonă de șcăle, dăr că 
pe de altă parte, în virtutea Ș-ului 12 ală statutului susă 
citată de sub Nr. 10998 din 1877, nu numai învățători 
aprobați pentru șcălele poporale elementare după practica 
învățătorăscă de 2 ani, ci și absolvenții de gimnasiu cu 
examenă de maturitate și 2 ani practică învățătorăscă 
său cu 2 ani studii academice, potă fi admiși la facerea 
esamenului de cualificațiune pentru școlele civile, și că 
prin urmare, pănă la trecerea acestui esamenă, după 
analogia instituirii de profesori la școlele medii, potă fi 
admiși profesori provisori, ceea ce se păte deduce din 
împrejurarea, că alâtă la preparandiile pentru șcăle po
porale elementare, câtă și la cea pentru șcăle civile, se 
află în legătură organică șcăla foporală său civilă de 
practică învățătorăscă, precum și din împrejurarea, că 
cerendu-se la esamenă și cunoscințe din metodica spe
cială a obiecteloră de învățămentă din fiăeare din cate
goriile aceste de șcăle, cunoscințe, pe cari cei admiși la 
esamenă în virtutea §-ului 12 ală ord. ministerială, Nr. 
10998/1877 lit. b. și c. numai prin funcționare provi- 
soriă la o astfelă de șcălă și-le potă însuși.

f) In fine, combinândă tăte acestea comisiunea avend 
în vedere: că aspiranții, cari au studii academice dau 
mai deplină garanțiă pentru trecerea cu succesă a esa
menului de cualificațiune și pentru împlinirea preten- 
siuniloră drepte, ce se potă face la denșii, ca fiitorii 
învățători, atâtă ce privesce purtarea oficiului, câtă și 
activitatea loră literară comisiunea propune Nr. exb 
302/1886.

și comitetulă, acceptândă vederile espuse în

FOILETONU.
Chiuituri și strigături țerănescl-

culese de Eugenia Farkas din Cacuciu.

Frunză verde-a mărului, 
Nu crede ficiorului,

Că te pune pe genunchie
Și-ți mințesce mii și sute,

Cu mâna pe după capă
Cu gându la alta’n sată.

** *
Hopă leliță lelișără

Dulce-ai fostă la gurișără,
D’ai mâncată ună blidă de linte ;

Și-ai rămasă fără de minte,
Ai mâncată ună blidă de bobă 

Și-ai rămasă fără norocă.
** *

M’.im însurată și eu beată 
Și-am luată hîda din sată,

Hîda-i hîdă, nu-i frumăsă
Da’mi place că’i drăgăstăsă.

* o *

Dragostea din ce să face?
Din omulă care îți place,

Nu din mere nici din pere,
Ci din buze subțirele.

*
* *

Urîtulă din ce’i făcută?

Din omulă care’i tăcută. Cine-a făcută crîșma’n drumă
Urîtulă din ce să face? N’a făcut’o de nebună

Din omulă care nu-ți place. Ci-a făcut’o de-omă cu minte
* o o Cine-a bea în ea să cânte.

Of, urîtă, urîtă, urîtă, * îfc *
B61ă fără crecjămentQ, Nu te lele lăcomiDe te-ai duce, duce, duce / La ficioru cu bumbii,Ursu’n labe să te-apuce, C’aceia’i suntă și boii;Și cine-a făcută urîtulă Și nu te lele’nbucuraSă nu-lă primescă pămentulă. La ficioru înțănțălată

**« C’aceia’i mai blăstămată,
Gura de fătă spălată *

E ca mierea străcurală, * *
Gură de fătă urîtă Totă de acelea mi-au fostă dragi

Nice dracu n’o sărută Care’să cu pălele largi,
* Totă de acelea am iubită♦ *

Are popa patru boi Cu pără lungă și nete4ită.
*

Preoteasa bude moi, * *
Are popa patru junei Duce-m’așă cu norii’n ventă

Preoteasa bu4e dulci. Nu mă potă de-ală mândrii gândă
* M’așă duce cu stelelea o

Strigă popa din altară: Nu mă lasă mândrele.
Prindeți sluga că’i tâlhară I

Preoteasa nu îlă lasă, Când mă ve4i mândră băută,
Că a fostă slugă aleasă. Nu’mi da drumulă să mă ducă,

** * Ci-mi așterne să mă culcă,
Susă e lună, josă e noră, In patulă cu pilotile

Departe’i badea cu doru, Să’mi aline junghiurile.
Nu m’aude, nu mă vede ** *

Că io-lă strigă cu mare sete. Pentru tine rujă creață

Nici n’am somnă, nici n’am viăță, 
Pentru tine rujă plină

Nici n’am somnă, nici n’am hodină.
*

* *

Vai de mine bine mi-i,
Nu sciu mâne cum mi-a fi, 

Da și mâne mi-a fi bine
C’a fi plosca, lângă mine.

** *

Duce-m’așă cu badea’n lume, 
Mă temă că mi-oră pune nume,

Mie grâu, bade-i tăciune;
M’așă duce și l’așă lăsa, 

Da io nu sciu cărarea
Și mă mustră inima.

* 4:

Bate Domne omu hîdă,
Că nici la moră n’are răndă, 

Da dău omu ce-i frumosă
Se duce și tornă’n coșă.

O
o *

De-așă trăi câtă pătra’n vale 
N’oiu merge la lelea FlOre,

Că Flăre’i blăstămată,J
Nu-mi dă gură pe ferăstră; 

M’oiu duce la Palagie
Că ea sci ce-mi trebe mie;

Față mândră și spălată
Și nu gură’nzăbălată.



Nr. 197. GAZETA TRANSILVANIEI. 1886.

raportulă comisiunii, statoresce ca principiu, ca pentru 
posturile de învățători la șcâla civilă să se prefere cei cu 
studii academice.

Nr. 84. In legătură cu aceste, comisiunea, abstrac
țiune făcândă dela concurenții cei cu studii academice, 
cari suntă aplicați ca profesori la alte școle medii, și 
pe cari nu ține consultă a-i abate din calea odată apu
cată, recomandă pentru numirea în posturile de învăță
tori provisorî, la școla civilă de fete pe concurenții cu 
studii academice: Enea Hodoș, Septimiu Albini și cu 
maioritate de voturi pe concurentulă Sabină P. Barcianu, 
eventuală pe concurentulă Constantină Popă. Față cu 
aceslă propunere membrulă Dr. II. Pușcariu din motivulă 
că probabilă nu tate clasele școlei civile se voră des
chide deodată, și că prin urmare nici trebuință nu va fi 
de toți învățătorii acum dela începută, recomandă insti
tuirea numai a 2 învățători și a unei învățătore.

Avendu-se însă în vedere, că eleve se potă in
sinua pentru tate clasele, și că nu se pote lăsa se ajungă 
lucrulă la funcționarea șcâlei complete fără a ave învă
țători necesari.

— Comitetulă decide a alege, în conformitate cu 
propunerea comisiunii, 3 învățători la școla civilă.

Nr. 85. Urmândă deci a se face alegerea, con
formă conclusului de sub Nr. precedentă, și anume prin 
votă sacretă. s’au dată 10 voturi, abținendu-se secreta- 
rulă ală II lea dela votă, ca înrudită cu unulă din as
piranți.

Din aceste voturi au obținută:
Enea Hodoșă 9, Septimiu Albini 9, Sabină P. Bar- 

ceanu 8, și Constantină Popă 4 voturi. Astfelă:
— se declară numiții învățători provisorî ai scdlei 

civile de fete : Enea Hodoșiu, Septimiu Albini și Sabină 
P. Barceanu, cu îndatorirea de ă face la timpulă său 
esamenele de cualificațiune cerute prin legea statului.

Nr. 86. Aceeași comisiune, avendă în vedere, că 
unulă dintre cei trei învățători numiți ar fi să fie insti
tuită directoră, der avendă în vedere, că nici unulă din 
concurenții luați în considerare la numire, nu întrunescă 
cualificațiunea necesară, pentru a i se încrede condu
cerea scolei, propune a nu se institui dintr’înșii nici unulă în 
postulă de directoră, ci a se face pe altă cale instituirea 
provisoriă a unei persdne capabile pentru conducerea 
scâlei.

— Comitetulă, adoptândă aceste vederi ale comi
siunii, și-avăndă în vedere, că în conformitate cu statutulă 
de organisare ală scâlei, ună delegată ală comitetului are 
să pârte inspecțiunea asupra tuturora afaceriloră de 
scdlă și de internată, numesce pe membrulă suplentă 
ală comitetului, secretară ală doilea ală Associațiunii și 
profesoră la seminarulă Andreiană din locă, Dr. D. P. 
Barcianu, delegată ală comitetului în afacerile școlare și 
ale internatului, cu caracterulă și de directoră ală insti
tutului pentru anulă scol. 1886/6.

Nr. 87. Cu privire la numirea de învățătăre, ve- 
nindă a fi luate în considerare numai 7 dintre concu
rente, ca întrunindă cualificațiunea pentru numire provî- 
soriă pănă la facerea examenului precisă, comisiunea a- 
vendă în vedere, că dintre învățătorele iustituite, una 
ar fi a se numi directoră a internatului, er pe de altă 
parte avendă în vedere, că dintre concurente, cele că
sătorite, tocmai din acestă causă, nu potă împlini prin
cipala și esențiala condițiune, de a fi de a pururea în 
fruntea și în mijloculă eleveloră din internată și că prin 
urmare trebue esimate din capulă loculni, — er cele 
necăsătorite, nu oferă tate garanțiile pentru aptitudinea 
de a conduce internatulă ca directore;

Mai departe, avendă în vedere, că pentru anulă 
primă ală funcționării scâlei cu cei 3 profesori și cu 1 
învățătâre, se va pută face provisiunea necesară, pro
pune a se institui numai una din concurente ca învăță- 
tare, rămânendă ca pentru postulă de directoră să se 
institue pe altă cale o personă, care ofere tate calitățile 
recerute pentru conducerea internatului, fără a se reflecta 
și la aceea, ca să dea instrucția din obiectele de în- 
vățămentă.

— Comitetulă, adoptândă vederile comisiunei, de
cide alegerea numai unei învățătâre pentru acum, ră
mânendă ca postulă de directoră a internatului, fără în
datorire de a preda și obiecte de învățămăntă, să se 
facă pe altă cale.

Nr. 88. Fiindă timpulă înaintată, er pe de altă 
parte mai avendă trebuință de unele informațium spe
ciale cu privire la unele dintre concurente:

— Alegerea formală a învățătorei se amână pe 
altă ședință.

(Va urma).

tabloulă releloră de cari suferă țera din causa Evreiloră. 
Oratorulă dice între altele că sângele creșliniloră e între
buințată de IsraelițI în ârecarl taine ale loră. La aceste 
cuvinte, ună domnă din publică protestă și obiectâză că 
cele dise de oratoră nu suntă esacte. Intrerupălorulă, 
care era Evreu, fu scosă din sală afară.

D. deputată Butculescu succede la tribună. D-sa 
represintâ în modă mai clară ideile ce actualmente esistă 
în țâră în privința elementului evreu. D. Butculescu re
cunoscu, că acestă elementă e mai lățită spre nordulă 
Moldovei, din causa apropierii de Galiția. Servindu-se 
de nisee date statistice încă dela 48, oratorulă probeză 
cum populația israelită a crescută din ce in ce mai multă; 
basându-se pe citațiunl scdse din analele societății etno
grafice universale, d. Butculescu crede că Evrei ar fi în 
țâră aprope în numără de opta sute mii. Făcândă o 
digresiune și esplicândă ceea ce Evreii înțelegă prin 
t'rif și cușer, oratorulă esplică cum țâranulă moldo
veana e de multe ori silită a plăti Evreului ca s6-i calce 
vinulă, pe care altfelă nu l’ar putâ vinde. In Botoșani 
și Romană și în alte orașe din Moldova se vorbesce mai 
multă evreesce decâtă românesce. Chiar acte adminis
trative, cum suntă biletele de acsiză suntă redactate în 
limba judeă cu caractere evreescl; continuândă, oratorulă 
crede că toți Românii voră lua crucea în mână spre a 
lupta în contra cornului. Multe pasage din discursulă 
d-lui Butculescu au fostă aplaudate. D-sa finesce prin 
cuvintele: Trăiâscă representanții străini, cari au venită 
în BucurescI ca să apere cu noi causa antisemită 1

D-lă Ștefană Nanu, absolventă ală facultății de 
litere, se ridică în contra slabei organisărl ce s’a dată 
la începută operei Congresului. Când o așa importantă 
cestiune se trateză într’ună congresă ce se ține în ora- 
șulă nostru, pressa și inteligența trebue se ’și dea mâna 
și să lupte pentru o causă așa de importantă pentru țâră. 
Ar trebui sS se compue ună comitetă din înaltele auto
rități ale Statului, care sâ se puie în capulă mișcării. 
Binevoiâscă d. Gherghelă, încheie oratorulă, să se încon
jure de persâne inteligente și desinteresate și noi tinerii 
declarămă că suntemă gata a ne înrola sub stindardulă 
desinteresării cu ferma hotărîre de a lupta contra lățirei 
jidovismului în țâră.

D-lă Negoescu, profesoră din PloiescI, constată că 
esistă o cestiune israelită și va esista pe câtă timpă va 
fi la Parisă o alianță israelită. D-sa combate teoria u- 
manitară, după care Românii și Evreii fiindă omeni, ur- 
măză că Românii suntă Evrei. Soluția d-sa o vede în 
unirea tuturoră. D-sa crede că Evreii trebuiescă tratați 
după cum denșii ne tratâză pe noi; acâsta să fiă poli
tica nostră față cu dânșii. Numai astfelă vomă scăpa 
țărănimea din Moldova, care se găsesce la discreția jido- 
viloră. Pentru acâsta facemă apelă la tinerime, și la 
inteligențele oneste, care nu suntă ținute încă în cleștele 
elementului judeu.

D. de Biez incheiâ ședințele congresului print.r’o 
mulțumire la adresa Româniloră, la cari a întâlnită ele
mente tinere și vigurâse, destoinice spre a lupta în con- 
tru alianței israelite. MS ducă la Parisă, dise d. de Biez, 
ca să anunță frațiloră noștri că aci sunteți încă liberi, 
stăpâni și puteți să impunețl respectă Evreiloră. Să spe- 
rămă că și în capitala Franciei unde se află capulă șar
pelui, acelașă succesă va câștiga causa nostră. (Aplause 
frenetice de mai multe ori repetate).

D. președinte Gherghelă declară primulă congresă 
anti-semitică închisă.

CongresultL antisemiticil.
A treia ședință a congresului antisemitică din 

BucurescI, ce s’a ținută Joi, a fostă visitată de multă 
lume. La desbaterl au luată parte și studenți universi
tari și representanțl d’ai societății «Tinerimea română“.

Se dă citire resoluțiuniloră luate în ședința parti
culară de către comitetulă dirigentă, care se resumă în 
sarcina luată de d. de Biez de a se traduce în limbele 
europene statutele alianței anti-israelite, cari voră fi o- 
bligatâre pentru tâte națiunile.

D-lă Mano le seu, studentă ală facultății de sciințe. 
constată cu părere de rău indiferența arătată de unii față 
cu lucrările congresului. D-sa atinge cestiunea israelită 
din punctă de vedere comercială și economică. Deplânge 
starea de decădere a țăranului română, care se lasă a fi 
esploatată de Evrei și trece la tratarea cestiunei din punctă 
de vedere naționalistă. D-sa dice că în Moldova chiar 
limba, tradițiunile și obiceiurile au începută să degene
reze, din causa prea marei afluențe a elementului judaică. 
(Aplause numerâse).

D-lă Sa velă Mina, representantulă Suceavei, face 

Ultime sciri.
(Telegr. part, ale ,Românului“).

Rusciucu, 31 Augustu st. v. Din t6te ora
șele Bulgariei s’au trimisu telegrame de felicita- 
țiune principelui Alexandru, pentru <|iua de eri, 
sf. Alexandru.

Vidina, 31 Augustă st. v. O persdnă care 
ocupă o înaltă funcțiune m’asigură că Englitera 
va ocupa în curendu una din principalele insule ale 
archipelagidui. In acestu scopă s’a și pornită flota 
din Mediterana spre Smirna.

Sofia, 1 (13) Septemvre. AstădI se deschide 
Sobrania, o mare agitațiune domnesce aci. Felu 
de felii de sgomote se răspândesc^. Rublele ru
sesc! j6că ună mare rolă. O persdnă, care ocupă 
o înaltă funcțiune, m’a asigurată că Stambulov 
a declarată că va lua cuvântulă spre a deschide 
adunarea și va comunica deputațiloră că Rusia 
sprijinesce pe ducele de Oldenlrwrg. Se pretinde că 
acestă candidată ar fi agreată chiar de principele 
Alesandru de Battenberg.

Sofia, 11 Septemvre. Ună Te-Deum s’a ce
lebrată ac|l diminăță în ondrea Țarului cu pompa 
obicinuită. Miniștrii și Regenții, reîntorșl la So
fia dela Turnu-Severinu astă ndpte, asistau la 
aeâstă ceremoniă. Nu s’a produsă nici ună in
cidență. Două sute de deputați, amici ai prin

țului Alexandru, au semnată o adresă de feli
citare Alteței Sale cu ocasiunea dilei Sale ono
mastice.

Lembergu, 11 Septemvre. — D. Sturza a 
sosită aci la 2 6re și a plecată îndată la Lu- 
blină.

Strasburgu, 11 Septemvre. — Impăratulă a 
trecută în revistă ală 15-lea corpu de armată. 
Ținuta trupeloră a fostă din cele mai strălucite. 
Maiestățile Loră au fostă pretutindeni aclamați 
cu entusiasmă.

Sofia, 11 Septemvre. — Astăzi s’a distri
buită: drapele regimenteloră rumeliote, de cătră 
colonelii Mutkurov și Nicolaiev. Mitropolitulu 
a binecuvântată stindardele, apoi, ceremonia fi
indă terminată, au defilată trupele. Nu s’a pro
dusă nici unu. incidență.

St. Beterslmrg, 12 Septemvre. — „Novoje 
Vremja“, comentândă faptulă distribuirei drape- 
leloru bulgare regimenteloră rumeliote, spune că 
unirea celoră două provincii uu va întâlni fără 
îndoială nici o obiecțiune din partea Rusiei. 
Guvernulă Țarului va comunica de altminteri 
Sobraniei, ceea ce crede în privința acestei 
cestiuni.

Berlina, 12 Septemvre. — „Gazeta Germa
niei de Nord“ declară că prințulă Alexandru 
hotărîse a renunța la tronulă Bulgariei înainte 
ca puterile să fi ridicată cestiunea relativă la 
pedepsirea conspiratoriloru. ț)iarulu berlinesu 
adauge că chiar dâcă Sobrania ar vota pentru 
Prință, puterile semnatare ale tratatului din Ber
lină nu ’și voră da probabilă adesiunea loră.

Constantinopola, 11 Septemvre. Cale indi
rectă. Răspunsurile puteriloră la circulera ce 
le-a adresată Pdrta la 7 Septemvre în privința 
Bulgariei începă a sosi. Ele suntă afirmative și 
se prevede de altminteri, că tdte voră fi astfelă. 
Alocuțiunea prințului care făcea alusiune la o 
campaniă ce ar întreprinde Bulgaria în Macedo
nia a produsă aci o rea impresiune. Pănă acum 
Pdrta n’are nici ună candidată preferită pentru 
succesiunea prințului Alexandru. Informațiuni 
autorisate arată opiniunea publicăturcâscă 
din ce în ce mai favorabilă Rusiei. în
țelegerea intimă ruso-turcă, care există acum în 
principiu, este considerată ca iminentă de faptă.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.<)

SOFIA, 14 Septemvre. — Eri s’a des
chisă Sobrania. In numele regenței a ți
nută Stambulov ună discursă, amintindă de 
abdicarea prințului Battenberg. Elă apelă Ia 
toți Bulgarii să sprijinâscă regența spre a scăpa 
țâra din situațiunea critică în care se află în 
urma celoră întâmplate. In fine a anunțată So- 
marov că câtă mai curândă va fi conchemată 
Sobrania cea mare pentru alegerea prințului. 
(O voce: Prima nâstră cugetare să fiă dedicată 
prințului absentă! Membrii Sobraniei sculându-se 
în picidre strigară: Trăiască principele!)

DIVERSE.
Necrologu. — Radu Radovicî, comersanțe și ce- 

tățână română, fostă epitropă parochială și membru ală 
Eforiei și delegațiuneloră șcâleloră române gr. or. cen
trale, membru ală Associațiunii transilvane, pentru cul
tura și literatura poporului română, șl-a încheiată cur- 
sulă vieții sale plină de activitate în 27 Augustă în 
în etate de 76 de ani, după o bâlă îndelungată. Ră
mășițele pământesc! ale regretatului defunctă s’au în
mormântată Vineri, 29 Augustă (10 Septemvre) în 
cimiterulă cetățeniloră români din^ Grâveră, în Brașovă.

Fiă-i țărîna ușâră și memoria eternă!

Bibliografii.
Noulîi călindaru de casă, pe anulă 1887, a apă

rută deja în tipografia Alexi. Elă este de ună cuprinsă 
bogată (93 pagine afară de an nciurl) cu mai. multe 
ilustrațiunl, între cari în frunte portretulă vestitului vână- 
toră de urși, Badea Nichita Bloșiu. Afară de partea ca
lendaristică „Noulă călindară de casă“ cup’rinde urma- 
târele: Dinaintea Griviței, novelă istorică — Ilustrațiunile 
nâstre. — Nu sâ cade. — Nu e pentru cine să gătesce, 
ci e pentru cine se nimeresce, proverbă de Th. Alexi. 
Badea Nechita Bloșiu (biografiă.) — „M’am înșelată» și 
„Moșă Rotă“, poesii de Th Alexi. — Câteva glume. — 
Călindarulă alfabetică. — Timbrurile ungare. — Poșta 
ungară. — Tarifă telegrafică. — însemnarea târguriloră 
Poșta, telegrafulă și timbrele in România. — Căile fe
rate. Prețulă unui esemplară 30 cr. v. a.

Editară: Iacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă Dr. Aurel Mureșianu



Nr. 197. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

{tatulă la bursa, âe Viena
din 13 Septemvre st. n. 1886.

Rentă de aurtt 4°/0 • • ■ 107 30
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.95 
[mprumutulO căilorți ferate

ungare........................—.—
Amortisarea datoriei căi- 

lorti ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.—

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) ....------

Bonuri rurale ungare . . 105.— 
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.— 
B nuri rurale Banat-Ti-

zniști............................105.—
Bonuri cu cl. de sortare 105.— 
Bonuri rurale transilvane 105.—

Bonuri croato-slavone . . 105.—
Despăgubire p. dijma de 

vină ung............................99.75
împrumutul!! cu premiu

ung................................... 120.80
Losurile pentru regularea.

Tisei și Segedinului . 126.60 
Renta de hărtiă austriacă 84.85 
Renta de arg. austr. . . 85 60
Renta de aurii austr. . . 118 80 
Losurile din 1860 . . . 140 50
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 864 —
Act. băncel de credită ung. 288.25 
Act. băncel de credită austr. 278 —
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! ................. 5.95
Napoleon-d’orI .... 9.98
Mărci 100 împ. germ. . . 61.70 
Londra 10 Livres sterlinge 126.10 Bancnote austriace contra aurii. . 2.01

Sguaa-ssJia de (Hhaewresci.

Cota oficială dela 30 Augustă st. v.

Cump.
Renta română (5%). 94 —
Renta rom. amort. (5%) 96s/4

convert. (6%) 88 —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32—
Credit fonc. rural (7%) 103%

2- „ „ (5°/0) • 87%
» urban (7%) . 100—

• » (6%) • 92—
» (5»/0) . 82—

Banca națională a României 500 Lei------
Ac. de asig. Dacia-Rom. —

< > » Națională —
Aură contra bilete de bancă . . 13.90

1886.
vend.

94Va
97*/a
88i/2
34— 

ior/4
87s/4 

101—
92V2
83—

14.10
2.02

Cursulu pieței Brașov ti
din 13 Septemvre st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.68 Vend. 8.72
Argint românesc .... . . » 8.57 • 8.62
Napoleon-d’or!................. . . » 9.96 > 9.99
Lire turcesc!..................... . . » 11.27 » 11.30
Imperial!......................... . . » 10.26 ♦ 10.29
Galbeni............................. . . » 5.88 » 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50 > 101.50
Ruble Rusesc!................. . . > 121.% » 122.%
Discontulă . . . » 7—10 °/0 pe ană.

Li c ii ai iu ne.
„Albina“, institutu de creditu și de economii în Sibiiu, escrie li- 

citațiune pentru vinderea bunului său din Zoltan, fostu alu contelui Fran
cisco Haller, cuprinsă în prot. fund. Nr. 5 din Zoltanu, carele constă din: 
Intravilane de..........................
Agrii..........................................
Li vedi..........................................
Pășune..........................................
Pădure...........................................
Vieă..................... .....
Nesupuse contribuțiunei de pămentu

Totală .... jug. 761 (i8(71G00 
Din ună birtă, mai multe edificii de economie, și din d re p tu 1 ă re
gală de cârciumărită pentru întregu teritorulă comunei.

Acestă bună în privința pădurei și a pășunei este segregată. 
Terminulu de licitațiune se ficsdză pe 26 Septemvre 10 fire 

în comuna Z olt ană în unulu din localurile ce aparțină bunului. 
Se va supune licitațiunei întâiă bunulă întregă cu prețuiri de 

eschiamare de fl. 70,000.
Ddcă însă pentru bunulă întregă nu se 

ddcă suma oferită nu va fi acceptabilă se va licita 
mătdrea ordine:

1. Pădurea Nrii top. 2991/!,, 2991/c, 503/5, 
44583S/1G00 jug. și pășunea de pădure Nr. top.

01379 ,° i1G00 
113 555/.„. 
1661495/....

23 703/.... 
445 83<.

3------
5 519/....

a. m.

voru afla licitanți, 
după parcele în

504/ 
'5?

556 /
12

55G/n unfl arealfl 
de 13W5/1COO jug.

sdu
ur-

de
CU

prețulă de eschiamare de fl. 35,000 eventuală numai lemnulă cu 
prețulă de eschiamare de fl. 25,000.

2. Dreptulă regală de cârciumărită cu intravilanulă Nrii top. 
62 și 63 de 556°n pe care se află birtulă, cu tdte superedificatele, cu 
prețulă de eschiamare de fl. 7000.

3. Intravilanele de sub Nrii top. 58 59/3 și G°/1 de 21578/1GOO cu tdte 
superedificatele ce se află pe densele cu prețulă de eschiam. de fl. 4000.

4. Viea Nr. top. u89/1 de 3 jug. și grădină în vecinătatea dân
sei Nr. top. n88/! de 2503/1G0() jug. cu prețulă de eschiamare de fl. 1000.

5. Fenațulă Nr. top. 71G/2 de 28 'il5/1G00 cu prețulă de eschiamare 
de fl. 3000.

6. Fânațele Nr. top. 451, 453 și 454 de 1011251/1600 cu prețulă 
de eschiamare de fl. 10,000;

7. Agrulă Nr. top. de 32ul2/1G00 cu preț, de esch. de fl. 4,000.
8. Livezile Nrii top. 707 și 708 de 411000/1GOO cu pr. de es. fl. 3000.
Licitanții au să depună la mână representantului institutului dreptă 

vadiu 10% ală prețului de eschiamare în num&rară sdu în hârtii de va- 
16re natale la bursă. Prețulă cumpărărei se p6te plăti în rate în decursă de 
mai mulți ani, după stipulațiunile ce se voră încheia cu direcțiunea inst.

Condițiunile mai detailate să potă ceti la birourile Albinei în Si- 
biiu și în Brașovă și la primăria din Zoltană. — In casă de necesitate 
se va începe licitațiunea și sub prețulă de eschiamare, ddcă vre-ună ob
iectă s’ar vinde însă sub acestă preță, licitațiunea numai după obținerea 
aprobărei din partea Direcțiunei institutului va avea valdre.

Sibiiu, 5 Septemvre 1886.
DIRECȚIUNEA instit. de cred, și economii

Mersulu trenurilor!! *

pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Tehișă-Arudft-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealiâ-Budapesta Budapesta—Predealul

BucurescI

Predealu (
(

Trenu 
de 

persdne

Tron 
accelerat

Trenu 
omnibus

Trenă 
omnibus

Trenu 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenă
omnibu.i

Trenu 
do 

persdne

4.50
9.32

7.30
1.14

Timiștt

Brașovă 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodii
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediașii 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Grăciuneltt 
Teiuștt 
Aiudii 
Vințultt de susii 
Uioraț 
Cucerdea 
Ohirisă 
Apahida

Clușiu 

Nedeșdu 
GhirbCu 
Aghiriștt 
Stana 
Huiedin ' 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v

(
(

Mezfi-Telegd 
Fugyi-Vâsărhely 
Viirad-Velințe

Oradia-mara

P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta

(
(

6.31
6.52
7.08
7.23
8.12
8.12
8.52
9.10
9.29
9.41

10 24
10.43
10.53
11.—
11.15

1.09
3 29
6.38

Viena 3.00

9.56
10 29

7.37
8.01
8.21
9.05
9 43
10.02 
10.30 
10.50

11.34
11.52
11.41

1.12
1.42
1.51
2.15
3 12
4.59
5 30

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbttu 
Nedeșdu

Clușin

Apahida
Ghiriș

Cucei dea

6.03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.38
12.20
12.20
2.15
8.00|' 6.05

10.55
1 23
3.24
10.05
2.15

5.17
5.25

10.—>

(
(

(

I

10.45
11.14

1,06

1.45
3.44
5.21
(6.41

3.15
7*29

Tz7

7.14
7.42

8.31
9.01

10.28

6.20
9,11

11.26
1.28
2.00
2 11
2.34
3.18
3.41
4.01
4.26
5.08
5.27
5.50

Uiera 
Vințultt de 
Aiudtt
Teiiisii 
Crăciuneltt 
Blașii 
Micăsasa 
flepșa BJit 
Mediașii 
Elisabetopole 
SigițGra 
HașfaJeu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașoviî

Timiștt

Frodoalâ

nnst

(

(
(

2.01
2,10
2.19
2.33
3 35
4.09
4.29
5.0-
5.45
61.6
6.45
7.40
8.07

10.05
11.02
11.37
12.14

1.09
1.55
2.53
3.28

5.45
6.22
6.47

BucurescI 9.35 11.45

Nota: Orele de nâpte suntii cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Kbniges & Kopony, Zernesc’.

8.00
11.40
2.31

Trenu 
omnibus

Tesmșîi- artfu-Biidapesla. Budapesta- Aradft-Teiuștt.

Trenu Trenu Trenă de Trenă de Trenu Trenă
omnibus omnibus persdne persdne accelerată omnibus

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 _ __
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 OZiVlIlVK, k 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Armdft 3.37 — 6.25
Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 619
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 3.12 Bârzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 - — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 ... - 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradii 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Slznliink 1 2.39 — 4,53 Șibotă 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Biadapesta 6.50 — | 8.16 Alba-Inlia 11.19 — 1.40
Viena — 6.05 Tefiușft 12.05 — 2.24

Sissaerîa (Piski) ISPetroșent

Tr puii Trenfi do Trenu de Trenu de Trenă Trenă
omnibus persone persdne persdne omnibus omnibuB

Airadft 5.48 6.05 &Jtaaerla 11.50 2.23
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Strein — 12.27 3.00
Nemeih-Sâgh 6.44 — 6.58 Hategă — 1.19 3.49
Vinga 7.16 — 7.29 Pui — 2.10 4.40
Orczifalva, 7.47 — 7.55 Crivadia > — 2.57 5.28
Merczifalva — — — Banița — 3.35 6.07
Ttmișdra 9.02 — 9.08 PetroșeMi — 4.04 6.39

Petroșeaiii—Sisateria (Piski)

Trenu de Trenu de Trenu Trenă Trenă Trenă
persdne persdne omnibus omnibus omnibus de pers.

6.25 5.00 Petroșeni 6.49 9.33 _
Merczifalva — — — Banița 7.27 10.14 —
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 8.06 10.54 —
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 8.50 11.37 —
Ndmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 9.31 12.17 —
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 10.16 12.58 —
A’""'? 1 9.27 — 8 17 Mwerl» 10.53 1.35 —


