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Intr’unulu din minierii trecuțl amu arătata 

în articululfi de fondii de ce mare libertate se 
bucură scdlele neromâne din România, si cu ar
gumente tari anul dovedită, că acele scdle nu 
numai nu se potu plânge de nici o ingerință din 
partea organelorO autorității școlare a statului, ci 
din contră suntu întâmpinate cu tdtă bunăvoința 
și unele chiar subvenționate de guvernă.

Făcendu o comparația între starea scdleloru 
neromâne din România, scdle ale unoru coloniști 
de erl alaltăeri numai, și între starea scdlelonî 
nemaghiare din Tansilvania și Ungaria, și mai 
cu sdmă a scdleloili ndstre, ale Româniloru, po- 
porii autohtonă în aceste țâri, nu ne-amu pututu 
opri d'a nu esclama, că le invidiămu străinilor^ 
din România sdrtea scdleloru loru, în care 'și 
potă desvolta și cultiva limba și naționalitatea 
loră totu așa de liberu ca în patria mamă.

Eramu deplină convinși, că adevărurile, ce 
l’-amă spusă în acelă articula, argumentele cele 
tari ce le-amii adusă spre a dovedi, că stăpânirea 
ungurâscă n’are dreptulu a se geta ca liberală, 
eramu deplinii convinși, dicemă, că voră să pro
ducă supărare, pentru că adevârulu și dreptatea 
supără pe cei ce le ’nlocuescii cu falsitatea și cu 
strîmbătatea, și ’i supără cu atâtu mai multă, cu 
câtă n’au curagiulu d’a păși pe față cu tdtă urîciu- 
nea principiilor^ loră de intoleranță și absolu- 
tismă, ci ’și mai iau și odiostilfl rolă ală vanie- 
șiloră și fariseiloru.

Cele mai multe foi unguresci au avută pu
terea d’a se stăpâni, de a’și înăbuși supărarea, 
pentru că și-au simțită slăbiciunea și neputința 
d’a combate argumentele ndstre. Nu se pdte 
lăuda însă cu aedsta foia koșutistă din Clușiu, în 
care cătranulă contra Româniloru clocotesce ca 
materia dintr’ună vulcanu. In locă să ne aducă 
măcară unu singură argumentă contra celoru 
dise de noi, se afundă în absurdități, în șovi- 
nismu, în grandomania și în neadevăruri, căci 
âtă ce tjice:

... Acea scdlă germană din Iași se’nțelege de sine 
că a putută să refuse acele lămuriri unei autorități, care 
n’are asupra ei nici ună dreptă de a dispune. Ori ddră 
In România universitatea e o autoritate imediată peste 
celelalte institute de invâțămenta ? Conduce ea seolele 
inferidre? Nu!..,. l)ăr decă universitățile au în adevără 
dreptulo să se amestece ca autorități în afacerile instilu- 
teloră de invâțămenta interiore și acestea le ignoreză 
dreptulo. atunci e o dovadă, că autoritățile n’au nici o 
vadă și că statuia e slabă. Din contră împrejurarea, că 
guvernulo sprijinesee scdlă reală germană, e o dovadă 
că guvernulii are nevoia de acestă scălă, căci in casă 
contrară guvernulă n’ar fi atâtă de nătângă, să arunce 
15.000 franci, când ar pute întrebuința acești bani pe 
târemuld propriei sale instrucțiuni publice. De aci nu 
pote urma, că România e mai liberală decâtă noi Cu- 
ndsce .Gazeta, noulă proiectă de lege asupra instrucți- 
unei publice in România? Nu-lă cundsce ori nu vrea 
să scie nimieă despre elă. Ei bine, după acestă pro
iectă de lege e permisă să esiste în România de aci 
înainte numai scdle cu limba de instrucțiune română și 
tdte institutele de invâțămenta stau sub nemijlocita su- 
praveghiare a statului.» („Ellenzek" din Febr. a. c.)

Și ca să se cufunde biata fdiă kosutistă și 
mai adâncă în nomolulă „argumenteloru11 sale, 
că nu suntemă persecutați, întrebă: Câte milidne 
a votatîi Germania, ca să ruineze o naționali
tate? Pentru ce Rusia rusifică Basarabia?

Va să cJicA. esistă în România sc61e nero
mâne, cari fără târnă de a fi supărate în urmă 
potfl refusa a satisface unei cereri a ministrului 
instrucțiunei, fiă că se simtă atinse în dreptulu 
loru sâu din prea mare răsfățare. Este acesta 
o lipsă de vâtjă a autoritățiloru și o slăbiciune 
a statului, ori este libertate? Ce s’ar întâmpla 
cu o scdlă nemaghiară, care în puterea autono
miei ei legale ar refusa a da lămuriri, nu mi

nistrului de instrucțiune ci celui din urmă in
spectorii scolaru ungurescu ? Der să întdreemiî 
lucruliî și să înt.rebămu : Ar fi documentată gu- 
vernulu românii o deosebită tăriă dâcă ar fi 
constrînsu cu forța pe direcțiunea sc,61ei nero- 
mâue din Iași să satisfacă fără amânare cererei 
sale ce nu-i era impusă de lege? — Noi cre- 
demii din contră că în casulii acesta ar fi do
cumentată slăbiciune.

Prin urmare când la noi în Arddlu și în 
Ungaria nu se respectă autonomia legală a scd
leloru ; când voința ministrului se pune mai pre 
susil de lege; când dela notară, solgăbirău, fiș 
panii și până la ministru, toți dearândulu inge- 
reză în afacerile scdleloru nemaghiare spre a do
vedi „veda“ și „tăria11 statului, atunci, dău, de 
t6te pote fi vorba numai de libertate nu.

Ce privesce subvenționarea scdlei reale ger
mane din BucurescI, e o absurditate a dice, că 
guvernulă românii are nevoiă de aedstă scdlă 
când scdle reale esistă în România și când limba 
germană se învață ca studiu obligată și în gim- 
nașii și în scdlele comerciale. E cu atâtu mai 
mare absurditate, cu câtă visteria statului ro
mână e departe de a servi ca locuință paiange- 
niloru, și ar pute pune în cdstele scolei ger
mane nu numai o singură scdlă română. Ddr 
guvernulă română subvenționâză o scdlă nero
mână, pentru că e guvernă liberală ală unei 
țâri liberale, care prețuesce cultura fiă în orice 
limbă, și pentru că nu ’și bate jocă de limba și 
naționalitatea nimârui, nici nu alergă după des- 
naționalisarea străiniloru.

Der ce ni se întâmplă nouă Româniloră de 
aici? Nu numai că nu ni se subvenționdză nici 
o scdlă — de cumva n’amă voi s’o maghiari- 
sămă — dâr încă se ridică cu banii noștri câș
tigați cu amară scdle unguresci, în cdstele scd
leloru ndstre, pentrucă, vorba fdiei unguresci, nu 
e nătângă guvernulă ungurescu se ne și ia și să 
ne și dea. Este aedsta libertate, ori despoiare 
de drepturi?

Să vedemă cum stă lucrulă cu proiect.ulă 
de lege ală instrucțiunei în România. Aci fdia un- 
gurescă se dovedesce și ignorantă. Citdză ună 
punctă nu din proiectulă ministrului de instruc
țiune, ci din contraproiectulă profesoriloru. Ei 
bine, tocmai acestui punctă alu contraproiectului 
face mai mare oposițiune ministrulă Sturdza. Să 
ne spună fdia ungurdscă ună casă, în care s’a 
opusă vr’odată ministrulă Trefort unei porniri 
vătâmătore învățământului naționa'litățiloră ori 
că n’a fostă chiar elă inițiatorulu acestor porniri. 
Și apoi cum vine fdia ungurescă sâ ne combată 
c’unu proiecta, despre a căruia sdrte încă nimieă 
nu se scie, căci încă nici în desbaterea parla
mentului nu s’a adusă? Și dâcă cu tdte astea 
s’ar întâmpla, ca frații noștri de dincolo luân- 
du-și esemplu râu dela Unguri să scurteze pe 
locuitorii neromâni ai țârei în libera loră des- 
voltare culturală, crede dre fdia kossutistă, că 
prin aedsta s’ar spăla și s’ar ispăși tdte păcate e 
guvernanțiloră unguri comise în diua mare în 
contra poporului băștinașă română de dinedee?

Der ne mai aduce fdia ungurdscă ea esemplu 
pe Germania și pe Rusia, spre a ne arăta că 
nu suntemă persecutați ca Polonii din Rusia și 
Românii din Basarabia. Ei bine, dre Ungurii 
n’ar vota bucurosft multe milidne, ca sâ ruineze 
naționalitățile, dâcă visteria statului n’ar fi cu 
totulă sleită de bani? Ore nu se frământă și 
Ungurii sâ ne maghiariseze, dovadă legile din 
1878 și 1882, dovadă înființarea scdleloră de 
stată între Nemaghiari, dovadă persecutarea scd
leloră acestora de autoritățile școlare unguresci, 
dovadă kulturegyleturile și sprijinirea loră din 
partea guvernului, dovadă declararea din dilele 
trecute a ministrului Trefort, cu ocasiunea des- 
baterei bugetului culteloră și instrucțiunei, că 
are de gândă se desființeze mai multe scdle 

confesionale și sâ le ’nlocuiască cu scdle de 
stată ?

Nu e maghiarisare și persecuțiune, când 
grădina de copii săsdscă din Bistrița sâ’nchide 
numai pentru că așa vrea, inspectorulă școlară 
și fișpanulă ? Nu e maghiarisare și persecuțiune, 
când inspectorulă școlară și notarulu din Crișiu 
interzică sub amenințare d’a se mai țind serate 
litetare în șcdla săsdscă de acolo? Nu-i maghia
risare și persecuțiune când șcdla română a co- 
piiloru dela meserii din Brașovu s’a închisă, pen
tru că obiectele nu s’au propusă și în limba 
maghiară ?

Libertate e, când în scdlele ndstre nu ni 
se mai permite a învâța istoria trecutului nos
tru? Libertate e când cărți nevinovate ca „Fata 
dela Cozia,“ „Economia rurală la Români “, 
„Cursă de agricultură,“ „Studii de economia ru
rală,11 „Epistolia11, „Visulă Maicei Domnului11, 
„Alexandria11, „Arghiră și Elena11, „Calendare11, 
„Basme11 ș. a. se confiscă de autoritățile ungu
resci ?

Ddr cine ar mai fi în stare sâ înșire dea
rândulu nenumăratele și nesfârșitele dovedi, ce 
le primimă dilnicu despre aceea, că maghiari- 
sarea și numai maghiarisarea o voescă Ungurii 
„liberali11 dela putere?

SOIRILE PILEI.
„Milităr-Zeitung“ află, ca Maiestatea Sa a admisă 

introducerea puscei- cu repetiții Mannlicher pentru in
fanteria.

—x—
Deputatul!! Ugron Gdbor scrie ună articula de 

fonda în „Ellenzek“, prin care îndemnă pe fii Ungariei 
la curagiu și pregătiri continue în fața periculului imi
nentă ala unui râsboiu cu Rusia. „Las’ sâ vedă totă 
lumea — dice Ugron — că toți fii Ungariei, fiecare omfl 
din acâstă țâră este gata a’și apăra patria sa contra ti- 
ranismului rusescO. Las’ sâ vedă chiar și Vtena, că ni- 
suințele națiunei maghiare nu tinda la slăbirea, ci Ia 
potențarea splendorilor^ străbune ale tronului.’ Spre 
scopuiâ acesta îndemnă Ugron sâ nu se cruțe spesele de 
lipsă, der iși esprimă durerea, că atâția bani trebue sâ 
se dea pe mâna unui guverna atâta de risipitorii, ușu
ratica și cu nume râu, care nu dă garanță despre aceea, 
că lupta pentru esislență a națiunei se va purta cu sue- 
cesa. Câta pentru glote, dice Ugron, acestea voră sta 
in legătură cu honvezi mea și se voru organisa pe basă 
națională. Armele voru fi în mâna Maghiariloru, pentru 
ca si pădiscă ordinea publică și pacea internă față cu 
ârecare naționalitate revoltătâre, in timpa ce armata co
mună și honvecjimea va intempina pe inimică în afară 
de granițele țârei. — Râu l’a apucata ferbințelele pe de- 
pufatulă sâcuiu, noroca numai, că în Ardeală se găsesce 
ghiață destulă și suntemă încă în ernă.

—x—
S’au mâniată intrâ ei actualulo viceșpanO alu co

mitatului Murișu-Turda, Sândor Lâszlo, și Szentivânyi 
Kâ'man, fostulă viceșpanO ală acestui comitatu. Ca râs- 
bunare, actualulă viceșpanO (ace grave imputări lui 
Szentivânyi pentru numârâse abusuri și încurcături, eșite 
la ivelă după dimisionarea acestuia din postO. Mai ver- 
tosă in ședința publică a comitetului permanenta, ținută 
la 25 Februarie in TergulO Murâșului, d. Sândor face 
importante destăinuiri asupra modului, cum d. Szentivânyi 
administra banii comitatului pănă era în oficiu. După 
cum se vede din aceste destăinuiri, d. Szentivânyi se 
juca in vremea lui cu miile comitatului, ca și copii pe 
la Pasci cu ouâle roșii iăfă a ave temă de nici unO 
controla. Dâcă statuia dispune de astfelu de organe ad
ministrative, nu e mirare chiar de lo'.'O, cum de se spo- 
rescă in așa mâsură înspăimânlătore deficitele Ungariei 
pe tote terenele. E vorba de mai multe mii de florini 
și neregularităll grozava de mari in administrarea bani- 
lorO, pentru cari d. Szentivânyi — dâcă n’a sciutO sâ 
se pătjâscă de a nu supâra pe succesorulO sâu — tre
bue acum sâ-șl dea sâmă

—x—
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Reuniunea de cântări săsescă din Brașovă : Kron- 
stădter Mânner-Gesangoerein, a arangială Joi in 2Ș Sâm
bătă in 26 și Luni in 28 Februariu a. c. o serată eu 
producțiuni vesele (heitere Liedertafel) in sala Redutei 
sub conducerea d-loră dirigenți de corii Antonă Brandner 
și Leopoldă Frank. Seratele aceste și-au câștigată ună 
renume frumosă, așa că la cele doue representațiuni din- 
tâiu biletele erau luate cu două dile înainte și anevoie 
găsea omulă locă dâcă nu se presenta cu o oră înainte 
de începerea producțiunei. Și’n adevără, programa de 
acum n’a rămasă indărătulă celoră din alțî ani.--Partea
1- a s'a introdusă c’ună eoră bărbătescă „Spielmannslied*  
de R. Schwalm, cântată cu putere și cu multă esactilate 
A urmată apoi ună solo ală baritonistului Fr. Stenner, 
bravă esecutată; composiția musicei de A. Brandner, pre
cum și tecstulă de E. K. au fostă câtă se pote de jbine 
succese. Cupletulă „Jeunesse doree“, compusă (tecstulă 
și musica) și esecutată de E. Kuhlbrandt a produsă 
multă bază și a fostă de repețite ori și tforte viu aplau
dată de publică. Efectulă ar fi fostă, credemă, încă și 
mai mare, decă refrenulă cupletului ar fi fostă predată 
într’ună tempo puțină mai accelerată. A urmată co
media în trei tablouri pentru voci solo și choră de E. 
S. Engelsberg , Dr. Heine seu ună rigurosă în timpă 
de veră“, piesă care a fostă bine studiată și dibaciu 
cântată și jucată de toți participanții. — Partea a
2- a a programei s’a începută cu-o producțiuue instru
mentală umoristică a membriloră reuniunei de cân
tări sub direcțiunea lui Floda Zsiev (d. A. Weiss) După 
ce s’a recomandată publicului cu capela sa, a esecutată 
ună potpuriu •Suveniră din Bulgaria", compusă de 
densulă, care s’a începută cu marșulă lui Battenberg și 
s’a finită cu hora bulgărescă; mai departe o poleă fran- 
țaise „Jeunesse doree«. Ambele piese au secerată a- 
plause. „Cuartetulă jidovescă," ce a urinată, a fostă 
forte bine nemerită și a produsă multă ilaritate. Debu- 
tanții, in frunte cu d. F. Schmidt, n’au mai lăsată ni- 
mică de dorită Satirisarea povestei cu „milionulă*  celu 
vestită a fostă sublimă. In piesa următore »der falscbe 
Persoir" s’au produsă d. A. Weiss ca tobașă dibaciu pe 
mai multe tobe, cu acompaniarea orchestrei sale. — 0 
frumosă încheiere a programei a fostă representarea o- 
peretei comice ,Der Schatz*  (comhra) de Alphonse Mau- 
rice. D-șora Jetty Hiemesch (Ottaj a cântată ți a ju
cată ca totdeuna forte drăgălașă: d-șdra Leontina Neu- 
geboren (Teresa) a secerată pentru îniâia oră pe scenă 
meritate aplause; cu multă pricepere și-a jucată rolulă 
d. Ernst Hintz (judele satului) pe care l’a ajutată și 
vocea sa escelentă de baritonă, forte bine a cântată și 
tenoristulă d. Orendi (Frieder). Numârosulă choră de 
dame bine disciplinată și puternică a contribuită multă 
la reușita piesei, care in partea ei musicală este a se 
datori în deosebi diligentei și dibăciei d-loră dirigenți 
Brandner și Frank. Froducțiunea a durată până la ine- 
dulă nopții.

—x—■
Ni se scriu următorele: >Am înțelesă, că în Ban- 

dulu de Câmpiă la 20 Faură s. n. s’a ținută cu mare 
svonă balulă in favorea Kulluregyletului. Fii lui Arpadă 
au alergată a’și depune dinariulă loră pe • alfarulă*  
Kulluregyletului: numai câtă nu au fostă tare norocoși 
in așteptarea loră, 6r dintr’enșii unulă, fiindă tare flă
mândă, pre la cină era gala de a duce veste despre re- 
sultatulă Kulturegyletului și dincolo de mormenlă, dâcă 
din norocirea lui nu-lă reținâu Inderătă cei ce au ve
nită în ajutoră de i-au scosă osulă, deja acățată în

gâtă cu atâta putere, câtă densulă n’a putută a-lă mai 
scote. Ce privesce pe Rom inii din locă și jură și-au 
cunoscută chiămarea loră, alură de liulă fostului preotă 
gr. or. cu numele Ioana Hodoșă. care încă a alergată 
cu dinarulă său Ia picidrele Kulluregyletului. udândn-și 
sermanulă că s’a hrănită cu prescură românesea și se 
hrănesce încă și astăzi.*  —

Cu privire la museulă comercialii din Budapesta 
d. Eug. Jekelius, representantulă museului pentru Bra- 
șovă și împrejurime, face cunoscută cercuriloră intere
sate, că direcțiunea museulni a hotărilă ca, pe lângă fo
losirea unui spațiu de ună metru pătrată fără chiriă, 
pentru orice altă metru pătrată și pentru acele obiecte 
ce nu se espună în dulapuri, chiria locului pe ună ană 
se reduce dela 5 fl. la 2 fl. Astfelă de obiecte suntă 
de esemplu mașini, cară, mobile, producte silvanale, par 
chete, producte agricole, feră etc. Mai departe direcți
unea a hotărilă, ca acei produceați și industriași, cari 
au de gândă să ia parte la esposițiunea, ce se va deschide 
în luna Maiu, au să’și trimetă colele de anunțare celii 
mai târdiu pană la 31 Martie a. c., deorece obiectele 
celoră cari se anunță mai târdiu nu se mai potă aședa 
în grupulă corăspuncjetoră și nici în catalogulă pe 1887 
nu se potă aminti. Terminală de trimitere a obiecteloră 
se va face cunoscută, er mai nainte să nu se trimetă. 
Orice amărunte se potă cere de d. Jekelius, la camera 
de comerță și industria din Brașovă.

—x—•
• Politische Correspondenz' dice, că cunoscutulă a- 

gitaloră (?) română în Macedonia, d. Apostolii Mărgărita 
a fostă dilele trecute arestată din ordinulă autoritățiloră 
turcesc! în Macedonia. Scirea acesta are nevoiă de 
confirmare.

Reuniunea română de cântări și musica din Oră- 
vita a arangiată Duminecă in 15 (27) Fauru 1887 in 
sala hotelului „Corona ung • din Orăvița ună baiu mas
cata cu ocasiunea căruia corulă a esecutată .Forfecării'1- 
operetă comică în 1 aetă, avendă rolurile astfelă îm
părțite: Oprescu, primară: d-lă Bazară Dragoescu, Sbi- 
cescu, studentă: d-lă Ioane Popa, Ghiță, haiducu: d-lă 
Alexie Pocreanu, Ioana, servitore: d-lă Ștefană Doden- 
ciu. Corulă studențiloră. Corulă senatoriloră.

—x—
Ni se scriu următorele: „Societatea română de 

lectură din Roșia-montană 'și-a ținută adunarea generală 
anuală la 20 Februariu n.. constituindu-se cu alegerea 
de președinte în persdna d-lui Simeonă Ilenzelt', de sub- 
președinle și cassară d-lu parochă gr cat. Ioană Maiorii, 
de notară și bibliotecară d-lă Ioanichiu Crișanu. Spe- 
rămă că acești pre st. domni, in cari și-a pusă societa
tea totă speranța, voră lucra neobosiți pentru sprijinirea 
susținerea și înaintarea .societății, ca să potă fi de mo
delă celorlalte societăți de lectură in munții apuseni. — 
Unii membru. —

—x—
Primimă spre încunosciințare următorele: »Dorito- 

riloră de-a posede .Manualulă de stupăritu" le aducă 
la cunoscință, că mai am încă esemplare, și cei ce
rni trimită prețuia de 65 cr. cu mandate poștale pri- 
mescă cartea cu porto solvită, dela 10 esemplare pri- 
mescă rabafulă îndatinată, leuții de susă, p. Nagy- 
banya Ioană Costinu preotă.*

De lăngă Fâgărașfi, Februariu 1887.

Onorate Iile Redactorii! Munca tr°bue resplătită 
omului și pentru fructulă îmbucurătoră ală muncei are 
să urmeze laudă lui Dumnedeu și ămeu loră. cari au 
făcută să resară bunătatea. Ună astfelă de fructă ală 
muncei care a înveselită inimile de Română a fostă și 
„producțiunea literară'- a corpului invățătorescă dela scola 
confesională română din Becleană (lăngă Făgărașă), a- 
rangiată în frumosulă edificiu școlară ală acestei comune 
la 8 <"20) Ianuariu a. c.

Învățătorii acestei comune: George Taflană și Ni- 
eolae Ludu, fii eșiți din sînulă poporului da aici, nu in- 
zadară aruncă sămânța in pămentulă dată loră spre 
cultivare, căci aceea își aduce rodulă totdeuna la timpă 
în modă forte mulțămitoră. Am observat’o acăsta în re- 
pețite rânduri, când am avută fericirea să aprețieză re- 
sultatele acestei scole.

Programulă producțiunei din cestiune — căci des
pre acesta voiu să raporteză ceva onoratului publică ce- 
titoră — a fostă esecutată pe deplină și cu resultate 
preste așteptare, mai alesă unele puncte ale lui. „Cu- 
ventulu de deschidere,“ rostită de d-lă George Taflană, 
învățătorulă primară ală scălei din Becleană, a fostă se- 
riosă și bărbătescă. In elă s’a arătată însemnătatea 
scolei in societate și a întruniriloră lilerare pentru po- 
poră. Cântările corului micst mândră," ,.Cân-
teculă gintei latine" și „Cisla," cuartetă umoristică-sa- 
tirică de C. Porumbescu, esecutate în diferite voci de 
sco’arî, școlărițe și omeni adulți din poporă, au fostă a- 
devărate resultate ale artei musicale. ,Dialogulă între 
cei patru elevi,' în care s’a arătată însemnătatea scolei 
și a meseriiloră pentru poporulă nostru, a fostă fdrte 
instructivă, și glumele picante din elă au făcută mare 
hază publicului asistentă, pirații Sderlf poesiă de Va- 
sile Alexandri, a declamat’o cu simțămentă și bine d- 
nulă Nicolae Ludu, învățătorulă ală doilea al acestei scdle.

La desvoltarea programului acestei producțiuni li
terare au contribuită și unii d ni învățători din jură, 
anume : d-nulă George Dobrină, dirigintele scolei grăni- 
țeresci din Voila, care și-a cetită disertațiunea: Chiă
marea inteligenței române Jață cu poporulă dela sate," 
și d-nulă E. Prodană, învățătorii la schia capitală din 
Avrigă, care a rostită în modă comică ună „Monologu 
ocasionalii' plină de spirilu, combatendă mai mutte rele 
din societatea omenescă. Atâta disertantele câtă și mo- 
nologistulă au satisfăcută pe deplină chiămărei loră. A- 
mintescă aci pe d-ș<5ra Elena Prodană, învățătoresă în 
Voila. care a esecutată solo frumosulă cântecă populară 
„Fântâna cu trei isvore." D-ș6ra Prodană, costumată 
națională, cum era, avându și o voce curată și plăcută, 
a transpusă cugetile celoră presenți la vieța dela (eră, 
unde nu arareori audi pe poporă cântându-și năeasurile 
așa cum scie elă. „Adio București" romanță cântată 
duetă de d-nii George Taflană și Nicolae Ludu, a fostă 
ună plăcută contrastă ală cântecului populară de mai 
înainte.

La sfirșitulă producțiunei m. o. d-nă luliu Dană, 
administratorii protopresbiterală și inspectoră districtuală 
de scole, prin câteva cuvinte alese și-a aretată mulță- 
mirea față de astfelă de întreprinderi salutari și a în
demnată pe d-nii învățători a arangia și pe viitoră ast
felă de producțiuni literare, cari suntă de folosă pentru 
poporulă nostru.

După producțiune a urmată petrecere cu jocă. In 
timpulă pausei optă juni Becleneni în frunte cu d-nulă 
George Taflană, ca vătafă ală loră, au esecutată jocurile 
istorice Călușarulă și Bătuta cu o tactică rară. Publică 
asistentă am vâtjută din tote părțile. Preoți, învățători, 
notari și alți inteligenți din cele mai îndepărtate locuri 
n’au lipsită. Venitulă, după cum am înțelesă, a fostă 
frumosă. Se voră bucura școlarii miseri dela schia din 
Becleană, când din aceslă venită li se voră cumpăra re- 
chisite de învățămenlă și alte lucruri, a căroră lipsă se 
găsesce in Iotă loculă.

Etă adevăratulă fructă ală osteneleloră : ^călă co- 
răspundălhre întru thte. Becleanulă se pole bucura, și 
cu elă veteranulă preotă din locă Ibnă Bârsană, care a 
condusă și conduce lucrurile, că astăzi strălucesce în

FOILETONU.

Satira în genere și în specie.
Satira la Români.

(Conferința d-lui G. Marianu ținută în sera de 8 
Februarie 1887 la Ateneulâ din Bucurescl.)

(Urmare și fine.)
Grigore Alexandresu, care a fostă dusă la mor 

mântă părăsită de toți prietenii săi, este unulă din cei 
mai de frunte satirici. Sentimentulă patriotică, pe care 
ilă găsimă in genere la toți scriitorii epocei nostre de 
renascere, e forte desvoltată la densulă. Elă e poetă fi- 
losofă când tjice:

De’mbunătățiri rele câtă vrei suntemă sătui
seu

Ce-i pasă bietei turme în veci nenorocită,
Să scie de ce mână va fi măcelărită
Și decă are unulă sâu mulți asupritori?
E poetă ală inimei când scrie 'Candela" său 

„Elisa". E satirică când scrie fabulele sale, din cari 
conferențiarulă cetesce una, ce pare a fi scrisă pentru 
vremea nostră de adi.

Alexandrescu are multe din subiectele, ce le tra- 
tăză, originale, cum e ,,Boală și vițelulă" „Toporulu și 
Pădurea", etc.

Poesia cetită este: ,, Vulpea liberală",
Vulpea fără încetare
Strigă in gura mare

Că, de când Elefantulă peste păduri domnesce

Trebile mergă la vale și lumea pătimeșce, 
Că este nedreptate, 
Că o să cheltuiască 
Veniturile tote 
Pentru masa crăiască.

D’acestea, elefantulă, câtă a luată de șcire, 
Temendu-se, cu dreptulă, de vre-o răsvrătire,
Pe epure la vulpe cu ună biletă trămise, 
O invita la curte, o îmbrățișa și’i ițise:
„Am aflată jupănesă, că ai mare talentă. 
„Voiu să te pună în pâne.
• Și, încependă de mâne,
• 1 ți dămă cu mulțămire, 
,Ca ună semnă de cinstire,
„Ală găiniloră nhstre întinsă deparlamentă. 
.Cautăți bine treba".
— ,Pe seama mea te lasă“,
Răspunse oratorulă. Și sărutându-i laba, 

Se’ntorse-acasă.
In diua viitore,
Vulpea ca totdeuna veni la adunare;
l)6r însă oblojită, pe sub barbă legată
Și cu ună lipană mare la capă înfășurată,
— »Ce ai? de ce ești astfelă?*  O întrebară fote.
— „lmi-e rău de-aseră, îmi-e rău câtă se păte 
„Și cu trebile țârei mă lăsați în pace.
„Craiulă șcie ce face.
• Elă ne’ncetată gândeșce la ală obștei folosă.
• Adio! sunt bolnavă....

M’am înecată c’ună osă 
Cunoscă mulți liberali, la vorbe se. intrecă.

Dăr pănă în sfârșită cu hse se înnecă.
*

D. G. Crețeanu, care a scrisă frumhse poesii lirice 
autorulă „Cântecului străinătății" :

Fiă pânea câtă de rea, 
Totă mai bine’n țera mea !

a făcută și satire. A descrisă întruna pe ambițioșii po
litici, cari trecă când într’unjcâmpă politic, când intr’altu). 
De atunci, cjice conferențiarulă, suntă 14 ani; deci fiindă 
la adăpostulă epocei și sub scutulă unui inamovibilă, 
nu mă temă că voiu fi acusată, că voiescă a vorbi de 
unele din personele eșile la obraze de când cu era nouă 
în care trăimă.

Sfruntilă, eroulă acestui poetă, nu e boieră nou, 
ci ciocoiu nou. Altele suntă moravurile boerului, altele 
moravurile ciocoiului. Din tagma loră, cei mai periculoși 
suntă ciocoii politici. Ei suntă seu ai guvernului și atunci 
corupă pe ori-ce guvernă îi ia cu sine: seu ai poporului 
și atunci propagă anarhia, corupă moralulă poporului și 
când, prin elă se rădică, ilă strivescă sub piciore. Sfrun
tilă e unu ciocoiu ală guvernului. In partea întâiu, care 
s’ar putea întitula: „Sfruntilă democrată", eroulă vor- 
besce cu ună fostă amică de colegiu, anume „Paulă". 
Int e altele îi cțice:

Pe draculă, ca-altă-dată, de cădă nu’lă mai tragă, 
Fiindă că ’nțelegă timpulă, fiindă că am spirită largă. 
D’așă fi voită virtutea sublimă-a cultiva, 
N’așă fi ’n aste palate...
Suntă suflete naive ce în principii credă, 
Ce n’au nici de mâncare și ’n teorii se pierdă...
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mijloculă lui frumosulă edificiu școlarii cu doi învățători 
harnici, cărora nu Ie e greu a corespunde chiămărei loră 
câtă numai să păte; se pote bucura, că altă scOlă con
fesională înaintea acesteia în jură nu se află. n.

Cutremura de p&iueutu iu Europa de suda.
In 23 1. c. s’a simțită tină cutremură puternică 

da-alungulă Alpiloră liguricl, dela Marsilia pănă la Mi
lano și Livorno, ba chiar și pănă la Riva (laculă de 
Garda), și care mai alesă la litorală, intre Genua și Nizza 
a causată mari stricăciuni, cădendă victimă acestui cu
tremură o mulțime de vieți omenesc! In Bajardo la 
San-Remo au fostă omorite în urma surpării unei bise
rici 300 persone, cari asistau tocmai atunci la serviciulă 
divină. In Albisola, in Savona și în Nolli numgrulă mor- 
țiloră și ală rănițiloră a ajunsă cifre însemnate, în Dia- 
nomarina, unde s’au surpată a treia parte d n case, au 
fostă o mulțime de morțl și răniți, se dice peste 600.

Renumitulă astronomii Rudolf Falb crede, că pu
terea cutremurului șl-a ajunsă tnaximulă ei in Diano- 
marina, și că prin urmare vatra acestui cutremură este 
a căuta, dăcă nu sub fundulă mării, apoi in apropiarea 
muntelui Fronte și a muntelui Geppo. Undele primei 
sguduiturl s’au lățită peste iotă provincia Pavia și asupra 
provinciei de sudă. In Marsilia, Genua, Acqui, Casale și 
Alexandria au mai urmată, după sguduitura principală, 
și mai multe sguduiri mici. In Nizza, unde prin surparea 
unei case au fostă omorite trei persone, asemenea s’au 
ivită mai târcjiu câteva sguduiturl mai slabe. Cutremu- 
rulă s’a sgmțită destulă de tare și în Elveția și a răsu
flată tocmai in Grecia, unde in 24 Februarie dimineța 
s’au întâmplată sguduiturl in mai multe puncte.

In Genua populațiunea a părăsită casele, cele mai 
multe familii au petrecută în câmpă de frica cutremu
rului, trăsurile, omnibusele, vagonele și corăbiile din 
portă erau îndesate de fugari. Din Nizza au plecată in 
2 (Jile 15 mii de călători, spaima a cuprinsă intrega po- 
pulațiune a orașului. După o depeșă sosită in Paris s’au 
scosă de sub ruine numai în Dianomarina 700 de ca
davre. Poporațiunea campeză la litoralulă mării. In Men- 
lone siluațiunea este fărte tristă, orașulă este părăsită, 
stradele suntă gâle, magazinele închise, poporațiunea a 
lugită in munți, oii tăbăresce sub măslini. Se asigură, 
că in urma cutremurului în localitățile francese și ita- 
liane au perită peste o miie de persone.

Convocare. — Domnii membrii ai Reuniunii române 
de gimnastică și de cântări din Brașovă suntă invitați 
prin acesta a lua parte la adunarea generală anuală, ce 
se va ține Duminecă in 22 Faură st. v. in localulă Reu- 
niunei Nr. 132, ulița Scheiloră (casele văd. Elena George 
Ioană) la 3 ore după amedi.

Brașovă. în 16 Faură 1887.
Ioană Bozoceanu, Ioană Lengeră,

secretară, președinte.

Mulțămită publică. Subsemnatulă coinitetă ală Re
uniunii femeiloră române pentru ajutorarea văduveioru 
sărace se simte îndatorată a aduce și pe calea acesta 
mulțămită cordială Domniloră nepoți ai reposatului în 
Domnulă Dumitru Eremias pentru darulă de 50 fl. fă
cut de domniele loră fondului renniunei nostre întru eternă 
amintire a numelui unchiului loră. Dumnedeu protegă 
firma D. Eremias nepoții.

Brașovă, în 31 Ianuariu 1887. Comitetulă.

Mulfămită. Pe acăslă cale aducă mulțămită D. S. 
Samitca, librară în Craiova, carele ml-a trămisă 10 
esemplare din instructiva isloriără -Miculă Andreiu*  cu 
acea dorință să-le impărțeseă intre școlarii mai diligențl. 
Din acestă scriere am donată 5 esemplare pentru totă 
atâtea biblioteci școlare, eră restulă la 5 școlari mai 
diligențl. lină Costinu, preotă.

Zăpăcită de idei fixe,

Pe st rade rătăcia;
0 mantă și-o corănă domnescă vrâ a’șl face
La cânii din răspântii discursuri lungi ținea

într’o 4> fu luată și
Când se tretji, Sfruntilă era la Balamucu,

■ ** *
Conferențiarul termină tjicăndă că e bine ca la 

Ateneu sg se permită ori-ce subiecte. Nu numai pură 
sciențifice seu de teorii politice și sociale, ci și studii de 
moravuri și lucruri mai înțepătăre, căci numai așa se 
păte ajunge pe deplină la idealulă Ateneului: reforma 
mintală.

Forte bine a făcută conferențiarulă că a luată sa
tirele mai de multă ceva. Singurulă lucru ce i s’ar pută 
obiecta este, că nu a pomenită pe Mihailă Eminescu, 
care n’a făcută satire politice, der lucrările sale în acestă 
genă, deși puține, trebue sg’i asigure ună primă locă 
printre satiriști. Și mai alesă că satira sa urmăreșce, 
cum 4icea și conferențiarulă, formarea caractereloră.

Mai multă decâtă ori când satira îșl are locă atjll, 
pentru că ceea ce ne lipsesce suntă caracterele... Sfrun
tilă nu e într’ună singură esemplară.

(„România") Gheorghe dela Plevna.

Dare de semă. —■' In urma apelului emisă din par
tea subscrisului comitetă au intrată in favorea fondului 
de abcedare și legendare suma de 75 II. v. a. și anume 
dela următorii domni din Brașovă: domnii Frații Stă- 
nescu 20 fl., Dimitrie Joncioviciu 10 fl., Gr. Birea 10 fl., 
P. M. Zănescu 10 fl., G. M. Zănescu 5 II., Verdulă (co- 
lectante) 20 II., cărora prin acesta li se esprimă cea mai 
cordială mulțămită

Sperândă că nobilulă scopă ce urmărimă și fru
mosule esetnplu ală d-loră mai susă amintiți va servi 
ca ună indenmâ forte pentru on. publică română cu 
dare de mână suntemă cu (6tă stima.

liodna rechiă, 25 Faură 1887.
Porciusu, Ioană Popă Reteganulă,

președinte. primă-secretară.

Ultime sciri
Pesta, 27 Februarie.— piarulă săptămânală 

„la Revue d’Orient“ pune din nou în circulație 
scirea, că în cercurile guvernamentale bulgare 
este vorba de a se proclama regatulu și de a 
alege pe principele de Battenberg Rege alu Bul
gariei.

—x—
Parisă, 27 Februarie. — Se asigură, că gu- 

vernulu germană, îngrijită de resultatele alege- 
riloră în Alsația-Lorena, unde populațiunea s’a 
pronunțată în imensă maioritate pentru candidați 
protestatori, este hotărîtă a exercita o mare repre
siune în cele două vechi provincii francese, care 
voru fi supuse unui regimu excepțională de ri- 
gore.

—x—■
Viena, 27 Februariu. — ,,Neue Fr’eie Presse“ 

de adi vorbindă de atitudinea anti-germană a 
Rusiei, dice că ea va avea o influință decisivă la 
Berlină și va înlătura astfelă ună răsboiu între 
Francia și Germania.

—x—-
Pesta, 27 Februariu. — D. D. Sturza delei 

gatulă României pentru înebeerea unei conAnți- 
comerciale, t.rebue sâ sosească aici după Wclii- 
derea delegațiuniloră, pentru a reîncepe negociă- 
rile întrerupte.

—x—
Viena, 28 Februaiie. —■ Scirile răspândite 

de (jiare în privința unei apropiate mobilisări a 
armatei austro ungare suntă neîntemeiate.

—x—
Lubeck, 28 Februarie. — Poliția a confis

cată 10,000 esemplare ale unui manifestă so
cialistă, care conține atacuri violente în contra 
împăratului și principelui de Bismarck.

DIVERSE.
Cununiă. — l)-lă Ioană Daloga și d șăra Pelagia 

Popă și-au serbată cununia loră la 24 Faură 1887 st. 
n. în biserica gr. cal. din comuna Bichigiu. — Urămă 
tinerei părechi vieță lungă și fericită I

** * *

Șarlatamă. — lntr’unâ orășeld francesă se arăta 
publicului ună leu într’o baracă și provinciali intrau cu 
grămada sg veijă pe regele desertului. Ună colonelă din 
Parisă, venindă cu afaceri în acelă orășelă, întră de a- 
semenea în baracă spre a-i trece de urîtă. Minunatulă 
leu africană era într’o colivie întunecâsă, în care domes- 
ticitorulă locmai îșl începea producțiunile, dândă câtă 
putea cu ună bastonă în sermanulă suverană alu ani- 
maleloră. Leulă suferea liniștită acestă operațiă înjo- 
sităre neîndrăsnindă nici sg mirie. Golonelulă se uita 
cu băgare de sămă la animală; când imblâncjitorulă în
cepu din nou: „Acesta e leulă celă mare africană", co- 
lonelulă îi tăia vorba dicendă: „Ba nu, domnule, acesta 
nici nu e leu, ci e cânele meu ce mi s’a furată acum 
ună ană." Apoi colonelulă strigă: „Hectorăl Hectoră!1 
Și âtă că leulă sări în susă și începu sg dea semne de 
bucuria la glăsulă stăpânului sgu, care îi desfăcu dela 
gfttă coma de leu, ce fusese odată păte la vre-ună co- 
voră vechiu. De altminteri Hectoră era ună colosă.

* * *
0 esplicare a pregătiriloru de rgsboiu. — „Pun- 

chul", diară umoristică din Londra, face mai multe jo
curi de spirită în privința preparativeloră de resboiu 
dintre Francia și Germania, 
mai principale.1-

Pregătiri de resboiu.
Interdicția absolută 

a exportului cailoră 
din Francia.

Cumpărarea a
10,000,000 cartușe 
de cătră Francia.

Cumpărarea a
10,000,000 cartușe 
de cătră Germania.

Refusulă concediului 
cerută de cătră oficerii 
francesi.

Refusulă concediului ce
rută de cătră oficerii ger
mani.

Mobilisarea completă a 
armatei francese.

Mobilisarea complectă a 
armatei germane.

Emisiunea unui împru
mută de 100 milione de 
cătră Francia.

Emis, unui împrumută 
de 100,000,000 de cătră 
Germania.

Ultimatulă Franciei dată 
Germaniei.

Ultimatulă Germaniei 
dată Franciei.

„România" estrage pe cele

Semnificarea loră.
Din causa scumpetei 

carnei de vacă.

Pentru a trage salve 
cu ocasiunea diferiteloră 
serbări.

Pentru a îmbogăți co- 
lecțiunile artistice.

Din causa penuriei de 
danțatorl în salănele din 
garnisone.

Spre a opri pe oficeri 
d’așî cheltui leafa în străi
nătate.

In interesulă sănătății 
soldațiloră.

Pentru a putea res- 
pund^cu toții la apelulă 
nouțjgfeilă.

Pentru a pava cu ma
cadam stradele ce con
ducă la Bois-de-Boulogne.

Pentru aședare de nuoi 
arbori la Unter-den-Linden

Pentru a împedeca rgs- 
boiulă.

Pentru a asigura o pace 
onorabilă în eternă.

MK*'  Numere singuratice din „Gazeta Transilva- 
niei“ ă 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae
I. Ciurcu.

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Anrel Mureșiaun

Eu...
AcJT apgră pe celă tare, strivescă pe celă mai slabă, 

Ce este vieța nostră ? Unu șiră de contradiceri! 
Și numai gugumanii mai potă avi convingeri. 
Mai aurită vre-odată la Cameră vorbindă, 
Tractândă de plebă vilă p’egalii mei de eri, 
Când vgdă majoritatea compusă de boerl; 
Apostrofândă în urmă pe foști’-aristocrați, 
Că țera voră sg ven4ă la șăpte împărați? 
La scopu-ml spre-a ajunge nimică nu m’a oprită ; 
Fuiu arogantă cu slabii, cu cei tari umilită; 
Din tablră în alta d’a rendulă am trecută;
Unde scuipam eri, astădi me’ntorcă ca se serută. 
Așa mî-am făcută drumulă, așa m’am ridicată; 
De trei ori fuiu ministru și acp sunt in Senată, 
Nu dor că nu potă încă ministru a mai fi, 
Der voiu câtă-va vreme a mă mai odihni.

Spre-a umili mai tare pe foști-aristocrați,
Ii imitămă în tote, noi, capi de democrați.

Paulă ii cjicfc:
In loculu boeriei, eu vedu că’să ridicați
O castă mai avidă de âmeni leșinați,
Ce nu cunoscă pudirea, ce nu au nici ună freu
Ce-țl taie diua mare chiar punga dela brîu.

Acusată că ar ataca persăne anume, poetulă se 
disculpă prin partea a doua, ce cuprinde jurnalulă lui 
Sfruntilă.

1872.
Culegu cu fericire onorile ce-rol vină
De cruci, stele, cordone, ml-e gâtulă, peptulă plină. 
La 4'le de paradă, când tăie le înșiră,

Stau ore la oglindă și singură mg admiră;
Puterea e a nostră și țera suntemă noi, 
La critici, invective, rgspunsulă e așa-voiu.

Câte va sgptgmânl în urmă:
Nu e destulă puterea în mână ca sg ții, 
E totulă la putere lungă timpă sg te menții.

Ună plană d’organisare am concepută sublimă 
Cu densulă la putere p’ună secolă ne’ntărimă. 
La noi n’a domnită încă sistemulă feudală, 
Ei bine! îlă vomă face sistemă. . națională.

Justiția pe mâna poliției voiu da.

In stată mai mare fi-voiu eu dupg suverană, 
Precum Vizirulă este la Turci dupg Sultană.
Ce sferșită a avută acestă nenorocită? Poetulă 

ne spune:
Sfruntilă ajunsese mai susă decâtă visase

Er când o eră nouă deschise-o largă cale 
La toți făr’osebire, elă fu nesățiosă 
S’ajungă câtă mai iute. Prin meritele sale
De ar li ’nireprinsă cercarea, nimica mai frumosă, 

Der uită
Câtă e datoră

Ideiloră moderne, sorgintea lui obscură. 
Visă o țeră sclavă cu densulă dictatoră.

Din nefericire pentru elă, vechii lingușitori îlă pă
răsiră,

£r ămenii de bine toți îlă desprețuiau.
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Burau «le Bik ures< 1.

Februarie st. v. 1887.
Cump. vend.

89*/ a 9O‘/a
9P/s 92*/ a
85— 84—
33>/a 37*/ a
98l/a 99*/ a
83— 84—
96— 97—
89— 90—
79— 80—

Ouxanlâ I*  bnraa de Vlann
din 28 Februariu st. u. 1887

Bonuri croato-slavone . . 104 50
Despăgubire p. dijma de 

vină ung............................ 99.50
împrumutul# cu premiu 

ung.................................. 118.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 120 25
Renta de hărtiă austriacă 78 50
Renta de arg. austr. . . 80 05
Renta de aură austr. . . 108 75 
Losurile din 1860 . . . 133.—
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  853 —
Act. băncel de credită ung. 284.— 
Act. băncel de credită austr.273.20 
Argintulă —.

împărătesc!
Napoleon-d’orI

Rentă de aurii 5*,'o ... 96 70
Rentă de hârtia 5’/„ . . 86 90
împrumutul# căilor# ferate

ungare................ 147 50
Amortisarea datoriei căi-

lor# ferate de ost# ung.
(1-ma emisiune) . 96.20

Amortisarea datoriei căi-
lor# ferate de ost# ung.
(2-a emisiune) . . ♦ . —

Amortisarea datoriei căi-
lor# ferate de ost# ung.
(3-a emisiune) . . • • 113 —

Bonuri rurale ungare . . 104.90 
Bonuri cu cl. de sortare 104.90 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miș#............................  104 00
Bonuri cu cl. de [sortare 104.— 
Bonuri rurale transilvane 104 —

Galbinl
, . . 6.02
. . . . 10.12

Cota oficială dela 15

Kenia română <5%).
Renta rom. amort. ț5°/0)

> convert. ((5°/0) 
împr. oraș. Buc. (20 Ir.) 
Credit

>
tone, rural

n

»

>> 
urban

(7°/o)
(5°/0) 
(7°/o) 
(6°/o)
(5°/o)

p
»• X

națională a României 500 Lei
»

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom.

« » » Națională
Aură contra bilete de bancăAură contra bilete de bancă . .Mărci 100 nnp. germ 62.70, , ■ „ „ > „

Londra 10 Livrea sterlinge 128.15 I Bancnote austriace contra aură. .
19.50

1.98
20.50
2.00

Cursulu pieței Brașovu
din 1 Martie st. n. 1887

Bancnote roinânesci . . . . Cump. «.39 VAnd . 8.42

Argint românesc . . . . 8.35 • 8.40

Napoleon-d’or) . . . . « 10.07 • 10 12

Lire turcescl..................... . . » 11.44 > 11.48

Imperiali.......................... . . » 10.44 • 10.48

Galbeni.............................. . . » 5 95 » 6.00

Scrisurile fonc. «Albina» . . • 101.— • 102.- -

Ruble Rusesc!................. . . > 116.— » 117.—

Discontulă . . . > 7—10°/B pe ană.

Nr. 63/1887.
a. t. sc. c. d.

Concursâ la postulu de profesorii 
de musică și cântări.

Pănă în 25 Martie 1887 la 6 fire după amfitjl se primescă aici 
suplicele celorti ce voră voi a ocupa postulă de profesoru de musică și 
cântări la institutele de înv&țămentu din Năsfiudă, susținute din fondulă 
scolastică centrală de aici, și anume:

1. Cu salară de 800 fi. v. a. pe ană, cu dreptulă de înaintare 
după trei ani la 900 fi. v. a. și cu dreptă de pensiune și adause dece
nale după acestă salară ca la ceilalți profesori gimnasiali, deca v a doVedi.

a) că a absolvată obiectele la vr’unu conservatorii de musică ot- 
dinarminte și are practică cu succesă de trei ani, purtare nemaculata și 
capacitatea de a da instrucțiune în tfite instrumentele obicinuite la oi- 
cliestru, precum și din cântare.

2. Cu 700 fi. pe ană salară la cei ce nu voră putfi dovedi ca- 
lificațiune peplină ca sub 1.

3. Concurenții își voră arăta originea prin carte de boteză.
4. Cei ce voiă sci limba română și voră dovedi ca potu pro

pune în ea, voră fi preferiți, ceilalți însă voră avfi a dovedi ca în 3 
ani o voră pute învăța așa ca se potă propune.

5. Suplicele se voră adresa: la comisiunea administrătfire de 
fondurile scolastice centrali districtuali în Năsăudă.

Din ședința coinisiunei administrătfire de fondurile scolastice cen
trali districtuali.

Năsăudă, 2 Faurii 1887.
Președintele: Secret.arulu :

Ionii Ciocanii. Ioachimă Mureșianu.
L â t t a m:

Besztercze, 1887 18/£.
Br. Bânffy Dezso, foispân.

Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fi. — cr. 6
Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia â fl. — cr 10.

Pentru repeți r I se a c fi r d â următor ele r abate:
Pentru repețiri de 3— 4 ori • .............................. 10"

H ri » 5 8 ,, ......................................15°
M „ „ 9-11 „ .............................. 20°
11 „ „ 12-15 „ • ..................................... 30°
V „ „ 16-20 „ ..................................... 40°

Dela 20 de repețiri în susă ..................................... 50"
Pentru anunciuri ce se publică Pe mai multe luni se facă în

voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susă.

Mersulil trenunloru
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealft-Biialapesta și pe linia Teiușii-.lradtt-Biidapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeal ii-Budapes ta Budapesta—Predealfi

BucurescI

Predealu

Timiș#
Brașov0

Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalv» 
Homorod il 
Hașfaleu

(
(

( 
(

Trenă 
d« 

persone
Tren 

accelerat
Trend 

omnlbus
Trenă 

omnibne

7.30
1.14

1.45

Sighișdr» 
Elisabetopole 
Mediaș# 
Copsa micS 
MicĂsasa 
Blașiu 
Crăciunelft 
Teiașifi 
Aiud# 
Vințul# de sus# 
Uiora 
Cneerdea 
Ghirisfi 
Apahida

Clnșiu 

Nedeșdu 
Ghirbfiu 
Aghiriș# 
Stana 
Huiedin#
Ciucia 
Bucia
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vârad-Velințe

7.47
8.24
8 51
9.14
9.51

i 1.03
11.29
11.26
12 09
12.29
12.44

1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.53
5.10
5.30

6 03
6.21

7.14
7.43

Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnok
Buda-peeta

(
(

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

2.32

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladany 
Oradea mare 

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhely 
Mezd-Telegd 
Rfev 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiediu 
Stana 
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

Clnșin

Apahida
Gliiriș

Cneerdea

Uiora
Vințulti dc 
A iudă
TeiușO 
Cr&ciunelQ

Viena 8.00
Nota: Orele de nâpte sunt#

Tipografia ALEXI Brașovă.

< 
I

sus#

Micăsasa
Cop șa mit.
Mediaș# 
Elisabetonole 
Bigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostotifalva 
Apatia 
Feldiora

Brașov# 

Timiș#

Predealu

Bucuresc!

cele dintre liniile grâse.

(
I

Trenă 
de pers.

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
de 

peraone

1 ll.iol — — --- 1
7.40 2.— 3.10 6.20

11.05 3.58 7.38 9.34
2 02 5.28 540 11.26

1.384..2 6.58 9.14
_ — 9.24 2.06

_ — 941 2 17
_ _ 7.33 10 19 2.40
_ 8.04 11.38 3.24
_ — 12.18 3.47
__ — 12.51 4.07
_ 8.58 1.57 4.33
—- 9.28 3.11 5.15
_ _ 3.40 5.31
_ — 4.15 5.55
_ — 4.36 6.07
_ — 4.58 6.24
— 10.28 5.26 6.43

11.00 — —
11 19 — — —
12 30 _ — —

1.01 — — —
106 _ — —
1,13 _ — —
1.20 _ — —
1.41 _ — —
2.00 __ — —
2 35 _ — —
2.48 _ — —
3.20 _ — —
3 36 _ — —
4.60 _ — —
4.35 _ -- —
5.12 — — —
5.37 — — ~~~

7.02 — —
7.43 — —
8.11 — —
8.41 — —
9.21 — —

„_ 1.55
— 2.53 —
_ — —

— _ 3.28
| 9.35

Tr.oti 
omuibua

8.09
11.4* ’
2.31

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3.49
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

Hârtia din fabrica d-loră Kbniges & Kopony, ZernescI

Budapesta- AradA-TeiușATeiușA- 1 iradA-Budap est a

Trenu Tre iă Trenă de
—

Trenă de Trenă
=--- [ 

Trenă !
omnibua omr .bua peradne peraone dc persone omnibn* ’

TeiușA 11.24 — 2.40 Viena 11.10 12 10 ___

Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 Szoiuok , 4.10 5.45 — •
Orâștia 1.01 — 5.18 A rad A 4.30 6.— 7.04
Simeria (Pisici) 2.03 — 5.47 Glogovață 443 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclea 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
llia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5 41 7.10 8 36
Gurasada 4 08 — 7.40 Conopă 619 7.37 — j
Zam 4.25 — «.11 Bârzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5 5b — 9 33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.27 — 9 53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 10 27 llia 8 55 9. 8 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclea 9 19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10 42 - -
Giogovață 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 11 07 —
AradA 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szoluok J 8 42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —

(| — — 5.12 Vințulă de josă 12 18 12.29
Budapesta __ — a.20 Alba-Iulia 12 36 12.46 —
Viena — — 6.05 TefușA . 1 29 1.41 —

AradA-TimișAra Ninsoria (Piski) PetroșenI

Trenă Trenă de Trenu Trenu de Trenă Trenă

• o mul fana persdne mixt persone omnlbus mixt

Arad A 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Aradulă nou o. 19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
N6meih-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vinga 7 16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.0b — 6 41
TfimișAra 9.02 — 9.08 Petroșeui 3.37 — 7.12

TimișAra-AradA Petroșeut—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
perafine pereâne omnibua de pers. omnibua mixt

Timișâra ' 6.25 5.00 Petroșeui 10 07 6.10
Merczifalva — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vmga 8.15 — 7.02 Pui 12 05 — 8.20
Nâmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12 42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 9.52

1 Arad 6 9.27 — 8 17 Ninsorii» 1.53 — 10.31


