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Foile guvernamentale au re

produs din tiru în pgrft darea de 
seină, ce a iacut’o alegetoriloră 
s6I deputatulu maghiaru-ardeleanu 
luliu Horvath, umilii din omenii 
cu ve<]ă și cu intluință ai partidei 
tiszaiste. Ele au cuvent de a lăuda 
vorbirea lui din punctulu loru de 
vedere, bine sciindu că omulu 
bună de gură pote se zugrăvescă 
cu seducătdre colori stările cele 
mai urîte și triste, pote se amă- 
gescă chiar pe mulțl de a se ală
tura lui și de a servi scopuriloru 
sale. Der și noi avemu cuventu 

c.redenni —- de-a reduce aser
țiunile d-lui Horvath la adevărata 
lorii valore, nu numai din punc
tul nostru de vedere, ci din al intere
sului generală. Lipsindu-ne inse 
timpulu și spațiulfi de a ne ocupa 
eu întrega vorbire a numitului 
deputată, ne vomu mărgini a 
atinge numai done părți pregnante 
dintr’ensa.

Decă d-lii Horvath face elogii 
d-hn Tisza înfățișându’lu înaintea 
alegătoriloru sei ca omu provi
dențială alu statului ungară ; decă 
punendu-se pe sine însuși în pa
ralelă cu elu se face atâtă de mică, 
atât-u de naivă în vederile și ten
dințele sale, numai ca se potă 
înălța cu atâtă mai susu pe Tisza 
- trecă, ducă-se. D-lu Horvath e 

unulă dintre stelpii lui Tisza, re- 
presentantul principală alu ole- 
loră egiptene din cari se lirănesce 
Ungurimea din Ardelă; nu e mi
rare der ca pe ministrulă-preșe- 
dinte îlă declară de omu provi
dențială.

„Providențială- pare Tisza în
tru adeveru pentru interesele spe
cifice maghiare și maghiare-arde- 
lenesci, fiind-că abia se va mai 
afla vreodată bărbatu de stătu în 
Ungaria, care se îndrăsnescă a 
subordina cu atâta necruțare și 
cutezare interesele superiore de 
stată intereseloră de rassă ma
ghiare.

Der tocmai pentru aceea, noi 
cari voimă consolidarea statului 
pe basa raporturiloru firesc! ale 
țeriloru și popdreloru, cedă con- 
stituescă, — adecă unu stată cum 
l’a lăsată Dumnezeu și l’a făcută 
istoria, er nu cum și-lu închipuesc 
kulturegyletiștii și șoviniștii,—con- 
siderămă pretinsa „misiune provi- 
dențială“ a d-lui Tisza ca forte 
fatală pentru viitorulu acestoră 
țeri.

Istoria va face la rendulă seu 
judecată dreptă între noi și ma- 
melucii lui Tisza. Destulă că pe 
noi nu ne intereseză pretinsele în
sușiri strălucite de bărbată de stată, 
ce i le atribue Horvath d-lui Tisza, 
ci ne intereseză faptele lui de doi- 
snre-dece ani, de când e la cârmă, 
si aceste, după convingerea nos
tra cea mai profundă, numai laudă 
și recunoscință nu merită.

E fdrte caracteristică modulă, 
cum atinge d-lă Horvath în vor
birea sa, intre altele multe mai 
puțină importante, și miserabila 
politică interiori dela noi, cestiuuea

Mițioualitățiloru. Ca sS ne împace 
cu starea nostră actuală creată de i 
duinnealoră și de guvernulu Tisza : 
Horvath se provocă simplu la ceea ; 
ce face Rusulu cu frații noștri din : 
Basarabia.

N’aveamu nevoia de marea e- 
locință a d-lui Horvath ca să ne 
putemă închipui diferența ce pote 
se liă între a fi tocată în capă de 
ună uriașă ca îndată să mori, și 
între a fi torturată de ună șerpe, 
care se căsnesce a te înghiți, der 
nu pote — doue stări în adeveră 
nu prea plăcute.

Noi din punctul nostru de vedere 
estetică morală nu vedem# nicidecum 
justificată asuprirea cea mai. mică cu 
cea mai mare și este ceva ce ne face 
se comparămă mai multă în fa- 
vorea aceluia, care se declară pe 
față, că voiesce a-ți face reu ne- 
negândă, neescusându și și neîn- 
frumsețându-și fapta, decâtă în 
favorea aceluia, care îți vorbesce, 
ție și lumei, numai de bine, pre- 
tecstândă cele mai leale și amica- 
bile intențiuni, și-ți face apoi celă 
mare reu.

Dealtmintrelea amă fi forte cu
rioși a afla dela d-lă Horvath, că 
pe lângă totă desteritatea lui de 
a face din negră albă, cum ar pute 
aduce d-sa constituțiunea, legea de 
naționalitate și pretinsulu libera- 
lismă ungurescă în consonanță cu 
ceea ce trebue se sufere <]ilnică 
națiunile nemaghiare din Ardelă 
și Tera ungurescă; căci esplicațiu- 
nea, ce ni-o dă d-lă Horvath, că 
„statulă acesta e maghiară“ ni se 
pare cu totulă nesuficientă fața cu 
adevărulă și faptulu nenegabilă: 
că statulă așteptă și pretinde și 
dela noi Nemaghiarii tote câte le 
așteptă și pretinde dela Maghiari, 
prin urmare trebue se ne dea și 
nouă tote cele ce li le dă loru.

Cealaltă parte a vorbirei d-lui 
Horvath, care ni-a atrasă atenți
unea, tracteză despre răscumpă
rarea regalieloră și în deosebi 
despre întrebuințarea acelor sume, 
cari voră încurge în cassele comu
nale pentru dreptulă de cârciu- 
măritu trilunară. D-lă Horvath 
făcu în vorbirea sa între aplau- 
sele ascultătoriloră săi propagandă 
pentru idea, ca din aceste sume | 
să se creeze ună fondă de împru
muturi pentru economi. Mărturi- 
simu, că nici acestă ideă a d-lui 
Horvath, seu pote a măiestrului său 
Tisza, nu ne este mai simpatică, 
decâtă vederile d-sale privitore la 
politica interioră.

Folosirea fondului acestuia de 
împrumuturi, ce este a se înființa 
din competințele de desdaunare 
seu răscumpărare comunală, nu 
se va pute restrînge numai la 
micii economi, tară de a causa 
însuși fondului daună, ci va tre
bui să fiă generală, devenindă 
banii fondului accesibili peiitru 
fiă care doritoră de împrumuturi. 
Tocmai de aceea însă nu înțele
ge mă, de ce să se facă fonduri 
de împrumuturi cu folosire gene
rală numai din competințele co
munale și nu și in competințele 
posesoriloră de mijlocă și mari.

Nu cumva se intenționeză și 
aici, ceea ce s’a făcută și se face 
și ac}i cu împrumuturile de stată, 
adecă, că posesorii cei de mijlocă 
și mari le-au întrebuințată pe ale 
loră pentru scopurile loră proprie 
pănă ce administrațiunea pe cele 
comunale (individuale dealtmintrea 
după firea loru, și nu comunale,) 
nu le lăsa în cele mai multe lo
curi a se întrebuința numai pen
tru scopuri comunale, pentru cari 
a contribui datori suntă și pose
sorii din afară. Decă suntă acele 
fonduri de lipsă și folositore pentru 
ca economulă se potă obține îm
prumuturi eftine, ce admitemă, că 
ar fi lucru bună, pentru ce se nu’și 
lase și posesorii de mijlocă și mari 
competințele loru din regalie ca 
acționari pentru acele fonduri ? fon
durile astfeliu aru deveni mai mari 
aru pute face mai multă bine și 
folosirea loră generală ar fi îndrep* 
tățită.

Ni se pare totuși cam nedreptă 
lucru ca posesorii de mijlocă și 
mari să-și întrebuințeze competin
țele loră pentru lipsele loră indi
viduale, er comunele din compe
tințele loră să facă ună fondă de 
binefacere de obște. Mai bine să-și 
acopere atunci comunele cu com
petințele loru lipse de acele, la 
cari a contribui nu suntă datori 
posesorii din afară d. e. plata în- 
vețătorescă, chieltueli eclesiastice 
etc., cari se acoperă prin aruncuri.

’ Nu trebuie se uitămă, că căr- 
ciumaritulă de trei luni, așa nu- 
mitulă cărciumărită cantorală, e 
după firea lui confesională, adecă 
compete bisericilor^, și că pe lân
gă totă opintirea posesoriloră și 
păna acum e predată în multe 
locuri prin documente valide și 
obligătore bisericiloru respective. 
Ce se se întemple cu aceste com
petințe? Nu cumva crede dlă 
Horvâth a lipsi pe aceste eclesii 
prin legea despre răscumpărarea 
regalieloră de acele competințe 
seu de libera disposițiă asupra 
loră? Așa ceva totuși ar tăia 
pre afundă în dreptulă proprie
tății.

Avisă deci comuneloră, ca la 
timpulu seu, când se va aduce 

| lege despre răscumpărarea rega
lieloră, se-și âmble de treba și să 
’și pretimță libera dispunere asu
pra acelora competințe tocmai 
așa ca posesorii privați.

Scrisorea primatelui Simor cătră 
ministrulu Trefort.

Scimu, că ministrulu Trefort a adre
sată unii rescripts cătră primatele din 
Strigoniu, Ioauti Simor în afacerea șco
lară din Sâmbăta mare (Nagy-Szombat), 
provocândft pe primatele sâ procedă cu 
rigore contra directorului preparandiei 
romano-catolice de acolo Regeczy Iozsef, 
care a respinsă cu ocasiunea esamene- 
loră finale din anulă acesta orice inge
rință a inspectorului școlară Bartal 
Rezso —celă ce a fostă trimisă să asiste 
la esamene ca comisară din partea gu
vernului — sub cuventă, că scbla fiindă 
confesională și nu de stată, statulă nu 

pote ingera la aceste esamene prin co
misarii săi. Scimă totodată, că în acelă 
rescriptă ministrulă adause, că decă nu- 
mitulă directoră școlară nu se va su
pune ordinului său, elă îlă va suspenda 
din oficiu și-lă va trage în cercetare 
disciplinară.

In urma acestui rescriptă, dela 8 
Augustă, primatele, ca răspunsă, adresă 
ministrului cu data de 14 Augustă ună 
rescriptă, care de sigură nu-i va fi îă- 
cută ministrului o surprindere prea plă
cută și ală căruia cuprinsă este din cu
ventă în cuventă următorulă :

Nr. 4334.
Escelența Vostră d-le ministru de culte și 

instrucțiune publică !
Am primită prețuitulă resseriptă ală 

Esc. Vostre cu data de 8 1. c. nr. 26,428 
din ală căruia cuprinsă a trebuită să 
conchidă, că în causa preparandiei din 
Sâmbăta mare, căreia fără nici o causă 
fundată ’i s’a dată o importanță atâtă 
de mare, nu v’au servită Escelenției 
Vostre cu informațiunl de totă impar
țiale și obiective aceia, cari ară fi fostă 
datori să vă descopere adevărata stare 
a lucrului, încungiurândă astfelu multe 
nențelegerl neplăcute.

împrejurarea acesta însă, precum și 
împrejurarea, că rescriptulă memorată, 
nu sciu din ce causă, s’a publicată și 
prin cjiare și Escelența vostră ați luată 
cunoscuta disposițiune fără ca mai ’na- 
inte să-mi fi făcută mie împărtășire, ca 
unuia care suntă autoritate bisericescă 
responsabilă asupra preparandiei catolice 
din Sâmbăta mare : tote aceste împreju
rări nu mi voră împedeca a-ml espune 
vederile mele asupra acestei afaceri în- 
tr’ună modă cu totulă obiectivă, cu sin
ceritate și cu stima ce o datoresce Es- 
celenței vostre, ca unuia din representații 
puterii legale esistente în țeră, fiăcare 
cetățenă ală patriei și prin urmare .și eu, 
care nicl-odată nu m’am gândită ca din 
considerațiunl mici personale se pună 
pedecl nisuințeloră culturale ale Esce- 
lenței vostre, seu să slăbesc u autoritatea 
de care guvernulă pretutindenea are 
lipsă; acesta cu atâtă mai puțină așă 
pute-o face, cu câtă provedința dumne- 
deescă m‘a ridicată și pe mine la o ast
feliu de posițiune, care are necesitatea 
și dreptulă de a fi stimată și onorată în 
aceeași măsură pentru a pute ajutora 
statulă în realisarea ponderoseloră sale 
probleme și pentru ca în unire cu elu 
să-și potă duce în deplinire și sublima 
sa problemă.

Dup’acesta declarațiune să-ml fiă 
iertată a reveni la întâmplarea din Sâm - 
băta-mare, care culmineză în întrebarea, 
că ore pe basa legiloră esistente și în 
urma ordinațiuniloră și instrucțiuni loră 
date de Escelenția Vostră cuvine,-sc ins- 
pectorelui școlarii ret), dreptidu de-a sub
scrie diplomele Invctătoriloru, seu ba? Ori 
eu alte cuvinte, că ore statului, a cărui 
dreptă de inspecțiune eu totdeuna fam 
respectată, îi compete ori nu a pretinde 
subscrierea diplomeloră învățătorescl din 
partea organeloră sale dela astfelă de 
institute preparandiale confesionale, cum 
este celă ală Sâmbetei-marl? Pentru jus
tificarea vederi loră și principiiloră mele 
în cestiunea acesta, sunt nevoită a mă 
ocupa mai pe largă cu legile și ordina- 
țiunile privitore la acestă causă, fiindcă 
scurțimea n’ar pute fi decât numai în de- 
favorulă adevărului .și luminei și în de- 
trimentulă clarificării ideiloră după cum 
se dice : „obscura, fio, dum brevis esse la- 
borou.

După Șț-tfiă 10 din artieulul de lege 
XXXVIII din 1868. amăsurată legiloră 
esistente, potă să-și ridice institute pre
parandiale publice tote confesiunile din 
stată, prin urmare și confesiunea cato
lică. A.șa deră când statulă a dată con- 
fesiuniloră acestă dreptă, nu mai sufere 
îndoielă, că esercitarea lui a legat’o de 
unele condițiunl anumite. Nu se pote 
contesta statului acestă dreptă, pentru 
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că nimeni nu va pute susține că pentru I 
stătu ar fi lucru indiferentă cum se 
crescd cetățenri lui de cătră confesiuni.

Drepturile confesiuniloră la educa- 
ț’unea poporală statuia ll-o recunosce 
în ijȘ. 11—-15 ai amintitei legi, îngrijiu- 
du-se totodată și de aceea, ca conce
siunea dată confesiunilorfl, acestea să nu 
o întrebuințeze drepții armă în contra 
intereseloru statului.

Ca se nu se întâmple acesta, se pdte 
dice că ..orice institute confesională, care 
se oc-npă de educațiunea poporală, stă 
sub inspecțiunea statului**. Insă după ar- 
ticululă de lege din vorbă, de institutele, 
cari se ocupă cu educațiunea poporală 
se rină și ,,preparandiele“ ; prin urmare 
stă în dreptulă confesiuniloră. și de-aicl 
în dreptulă catolic-iloră, să susțină astfelă 
de institute, sub inspecțiunea supremă 
a statului.

Se nasce acum întrebarea, că în ce 
constă acestă inspecțiune ? După țj 14 
guvernulă are dreptulă și datorința a) 
de-a vi-'ita din când în când școlele con
fesionale prin organele sale ; b) să îngri- 
jască cu totă rigorea, ca să se împlinescă 
punctuală condițiunile cuprinse în ȘȘ 11, 
12, și 13; c) să se convingă despre a- 
ceea, că ore respectivele autorități șco
lare împliuescu-șl obligațiunea de a 
folosi averea școlei numai spre scopu
rile ei?"

In disposițiunile acestei legi nimică 
nu se cuprinde privitoră la diplomele 
învățătoresci. Să vedemă deeă nu ne 
voră lămuri alte instrucțiuni.

Astfelă de instrucțiune este aceea 
care a dato înaltulă ministeru la 2 Sep
ta.nvre 1876 și a fostăașa de bună a mi-o 
împărtăși .și mie. (Va urma).

SCIRlLfî DI LEI.♦
Societatea pentru jondu de teatru ro

mâna, ce se va ține în Lugoșă în 15 și 
16 Septemvre n. c., are se fiă, după 
cum cetimu în „Familia," una din cele 
mai frumose adunări culturale câte amă 
avută noi Românii în acestă monarchiă. 
Comitetulă arangiatoră, alesu de inteli- 
gința română de acolo, lucreză cu zelă. 
Elă se compune din 22 persone, alegân- 
du-și președinte pe d-lă Mihailă Beșanit, 
vice-președinte pe d-nii I. Ncdelco, C. 
Brediceanu, și G. Jlărtinescu, cari în casă 
de împedecare au a substitui pe preșe
dintele. er în secțiunile respective voră 
ocupa loculă presidială; secretară gene
rală : d-lu Dr. Ștefană Petroricl. Comite
tulă este împărțită în 4 secțiuni: Sec
țiunea I are să se îngrijescă de încorte- 
larea ospețiloru și să roge pe unii băr
bați de frunte anume ca să participe la 
acestă adunare, Secțiunea II are să a 
rangeze representațiunea teatrală, con- 
certulă, banchetulă, cina comună și e- 
mularea coruriloră vocale din poporă; 
Secțiunea III are se se ocupe de partea 

materială și anume se colecteze taxe de 
la membrii vechi și noi, parale pentru 
premii și pentru cheltuell; Secțiunea a 
IV se compune din președintele, vice
președinții și secretarulă generală ală 
comitetului, și are menirea să suprave
gheze lucrările secțiuniloră, să pregă- 
tescă disertațiunl pentru adunare și se 
compună comisiunile aceleia. Comitetulă 
a compusă o programă fdrte interesantă 
pe care și noi o vomă publica.

** «
In 15 Augustă n. c. a avută locă 

primirea noiloru alumni in seminarul tcolo- 
gilorti din Blașitt. Au fostă primiți 11 
tineri, dintre cari unulă este destinată 
pentru seminariulă centrală din Buda- 
Pesta.

* <•*
Ministeriulă domeniiloră din Ro

mânia, avendă în vedere îmbunătățirea 
sorții econom ilarii de rite și a agricultorilor 
din Dobrogea, a decisă reînceperea lu- 
crăriloră de venclare in loturi dela 10— 
100 hectare a pământului ce se mai află 
în proprietatea statului română. Toto
dată ministeriulă a decisă, ca să se. vândă 
și loturile mici pentru acei proprietari, 
cari nu au încă pământă de feliu seu 
au prea puțină pentru trebuințele eco
nomiei loră. Dreptulă de cumpărare îlă 
au esclusivă numai locuitorii din Do
brogea ; se recere încă, ca cumpărăto
rii se fiă de origine seu de naționalitate 
română, capi de familia, și să fiă seu cul
tivatori de pămentă, seu economi de rite. 
Unu locuitoră pote să-și cumpere pă
mentă numai în hotarulă comunei în 
care locuesce. Decă cumpărătorulă ar 
emigra din Dobrogea, pământulă lui 
trece în proprietatea statului. Cu ese- 
cutarea acestoră lucrări, așa numite ven- 
dărl suplimentare, este însărcinată d-lă 
ingineră Ioană llâmniceanu, care celă 
multă pănă la 1 Ianuarie 1890 va ave 
să-și termine lucrările sale. — Prin re
introducerea acestoră măsuri, ce fură 
cassate de guvernulă trecută, se va îm
bunătăți forte multă sortea țăraniloră, 
cari și cu bani mai puțini suntu puși 
în posibilitatea de a se iface proprietari 
de pămentă. Se scie apoi, că pământu
rile statului se vândă în Dobrogea pe 
prețuri forte eftine.

*
Regele României se va întdree din 

străinătate în diua de Iii Augustă și va 
descinde la castelulă Peleșă (în Sinaia).

„România11 află, că mai mulțl domn* 
din BucurescI voescă se constitue o so
cietate pentru înscrierea acelora, cari ro- 

cse.t se risiteze esposițiuma din Parish. 
Cei înscriși voră ave avantagiulă de a 
cheltui mai puțin, căci societatea va în
tră în tratări cu mai multi hotelieri și 
restauranțierl din Parisă.

* * *
Dlă locot.-colonelă în armata ro

mână, liloise (Iroza, este numită șefă ală 
statului majoră dela divisiunea III de 
infanteria.

*
La fortijicațiunile Bucuresciloru se lu

creză cu mare activitate. In tomna a- 
nului curentă se voră termina șese for
turi împrejurulă acestei capitale.

* * *
„Epoca** publică sub reservă urmă- 

torele: „Se dice că ar fi venită din Tur
cia vro ,20 de țărani români, cari, soldați 
fiindă pe timpulă resbelului ruso-româno- 
turcă, au fostă făcuț.I prisonierl și îm
preună cu alp 140 au fostă internați în
tr’o fortăreță din Asia mică. Acești ță- 
ranl mai povestescă, că ei au putută 
scăpa de acolo numai evadându-se, și că 
frații loră de acolo suferă cele mai mari 
miserii din partea autoritățiloră turcescl 
cari îi trateză ca pe nisee sclavi.**

»* *
Cetimă în „Națiunea**: Se vorbesce 

în unele cercuri că d. Odobescu, membru 
ală Academiei române, va fi în curând 
chemată într’o funcția diplomatică.^

*0 *
„Românulu** scrie că d-lă 0. Nai- 

man Paraschivescu, proprietarulă apeloră 
minerale dela Brezu, care s’a constatată 
a fi mai bune de câtă apa de Buda, s’a 
hotărîtu ca chiar în luna viitore să pună 
în consumațiune acestă apă minerală.

**
Din diferitele părți ale României se 

raporteză, că cucuruzulK se, desroltă bine 
și dă speranța la ună rodă bogată. — 
Grânele au începută a se eaporta în can
titate mare. La portulă Brăilei se observă 
o mișcare forte animată. In portulu 
Galați s’au descărcată Mercurea trecută 
mai bine de 320 vagone cu cereale ve
nite din diferite puncte ale României. 
Din Odesa sosescă în România ne’nce- 
tată cereri de grâu.

* * *
In timpulă esposițiunei din Parish, 

D-na Adelina Patti va da câte-va con
certe acolo.

* sj: t-;
Din incidentulă sărbătorirei cente

narului ală 9-lea ală con verși unei Rusiei 

la creștinismă, au trecuta la confesați "a 
ortodoxă 2360 de Cehi.

**
In BucurescI au începută din nou 

să circule mai multe piese false dr tufe 
5 franci. Ele suută ușoră de recunoscută 
din causa fabricărei loră celei prdste.

Intemplărî diferite.
Haiducii bulgari. După ce tâlharii 

dela Bellova au liberată pe cei trei func
ționari răpiți, despre cari amă amintită 
cu altă ocasiune, guvernulă bulgară a 
reluată cu energiă măsurile pentru ur
mărirea tîlhariloră din munții Bellovei. 
Lină altă deta.șamentu de trupe urmă- 
resce ceta, compusă din vre-o dece in- 
dividl, cari acum au răpită și dusă în codrii 
pe fotografulă Stoianow și pe ajutorulă 
acestuia și anume aprope de mănăstirea 
Rylo. Stoianow fusese chemată se fo- 
tografeze ținuturile cele pitorești dela 
Rylo, unde se găsea tocmai prințulă 
Ferdinand. Haiducii profitară de asta 
ocasiune pentru a-lă răpi și acum ceru 
pentru punerea lui în libertate sume c- 
normă de mari.

Grindină. Se scrie din Bistrița, că 
în 14 1. c. s'a descărcată asupra acelui 
orașă o ploiă cu grindină atâtă de mare, 
încâtă nici cei mai bătrâni moșnegi nu-.șl 
aducă aminte se se fi pomenită cu o 
grindină asemenea ei. Tote ferestrile 
de cătră medă-di au fostă sdrobite. Ora- 
șulă îți pare ca pustiu când vedi locu
ințele omeniloră aprope fără ferestri. 
Tote verdețurile de prin grădini și de 
pe câmpu suntă nimicite. Paguba agri- 
cultoriloră e mare.

Jafu la postă. După cum se scrie 
din Deva, dilele acestea a fostă jătuitu 
oficiulă poștală de acolo. Hoțulă a pusă 
mâna pe 120 fi. după ce a spartă cu 
multă istețime zidulă. Era nimerită și 
timpulă spargerei fiindcă tocmai atunci 
se aflau mulțl bani la poștă; derîndrăs- 
nețulă făptuitoră neaflândă o sumă mai 
mare s‘a îndestulită și cu 120 fl. Este 
suspiționată ună fostă servitoră dela o- 
ficiulu poștală, care e și ținută în 
arestă.

Sinuciderea unui deputată, piarele 
din Pesta aducă scirea, că deputation 
croată Szanislau Rasicl s’ar fi sinucisu 
prin glonțu. Nenorocitulă omă se dice 
că suferea de mania de a persecuta pe 
nedreptă; pentru astfelă de fapte mus- 
trându-lă consciința, s‘a hotărită să se 
sinucidă.

Tempestîițl în Austria. Din Austria 
de susă se telegrafiază, că în părțile a-

FOLLETONULU „GAZ. TRANSA

Despre gradinele de copii-
Conferință ținută la ateneulă din Craiova.

Ddmneloră și Domnitorii!
Unulă din faptele caracteristice ale 

vecului nostru, și ună faptă care for- 
meză temelia civilisațiunii de astădl este 
grija pentru crescerea și instrucțiunea 
tinerimei, și cu deosebire pentru răs
pândirea acestora în massele poporului 
prin felurite aședăminte de educațiune. 
Nu numai nu se mai află omeni, cari 
se privescă cu ochi dușmănoși cultura 
poporului, ci ea a devenită astădl una 
din cele mai însemnate afaceri ale gu- 
verneloru. Revoluțiunea cea mare dela 
1792 a făcută începutulă. Mai târdiu, 
ce e dreptă, ideea școleloră primare 
pentru poporă a întâmpinată, în tim
pulă reacțiunei, multe dificultăți, as
tădl însă, atâtă în Franța, mai alesă 
dela întemeiarea Republicei, câtă și în 
celelalte state civilisate, instrucțiunea 
publică, obligatore și gratuită, este bine 
organisată prin lege și fiă-care copilă 
trebue să cerceteze scola încependă dela 
6 și 7 ani.

S’a observată însă, că numai sco- 
lele primare nu suntu de ajunsă, și că 
fără completarea loră prin institute pre- 

ătitore și prin alte aședăminte care se 

continue lucrarea loră, numite în Ger
mania ,,Fortbildungsschulen“ școlele pri
mare nu potă da educațiunea trebuin- 
ciosă orl-cărui individă într’o societate 
civilisată.

Timpulă pănă la șese ani, etatea de 
școlă, este celă mai însemnată pentru 
viitorea existență a individului. In a- 
ceștl primi ani ai copilăriei se pune te
melia pentru întregă desvoltarea fisică 
și sufletescă a omului. Iinpresiunile pri
mite atunci rămână adâncă întipărite în 
natura copilului și devină hotărîtore pen
tru ulteriora lui desvoltare și activitate. 
Acesta a vădut’o și a spus’o Comenius, 
Pestalozzi și alțl pedagogi încă din ve
chime. Der ei erau de părere, că fami
lia. sub grija dulce și plină de devota- 
mentă a mamei, are destule mijloce și 
e singură în stare de-a da copilului creș- 
cerea trebuinciosă pănă la 6 ani. Pen
tru aceea, in antichitate, însăși poporele 
care cresceau tinerimea în modă publică 
ca Spartanii, Perșii și, în teoriă, Pla- 
tone în republica sa, lăsau copii pănă 
la 7 ani în familia, sub îngrijirea ma
mei și numai de atunci Statulă se în
sărcina cu întreținerea și educațiunea 
loră.

In contra acestei păreri, filosofulă 
germană Fichte și înainte de elă câți
va omeni ai revoluțiunei fraiicese, ca | 

Leppelltier, Robespierre, Romme pro
puseră sistema educațiunii publice dela 
primula ană ală esistenței, credândă, că 
numai așa s’ar pute regenera omenirea.

Prin instituțiunea grădiniloru de co
pii s’a aflată calea de mijlocă între a- 
ceste două extreme, dintre cari una, 
creșterea publică a copiiloră mici, este 
o utopiă, er cealaltă, educațiunea nu
mai în sinulă familiei, este neîndestu- 
lătăre.

Prima grădină de copii s’a înființată 
la Blankenburg, ună orășelă în Germa
nia, lângă Rudolfstadt. Autorulă ei este 
ună pedagogă germană, nebăgată în 
semă pe timpulă vieții lui, er adl ce- 
lebrulă Frederică Frobel. După mai 
multe încercări de-a îmbunătăți educa
țiunea tinerimei, încercări încoronate 
altfelă de cele mai bune succese. Frobel 
concepu fericita idee de-a ajuta și com
pleta mai întâiu educațiunea maternă 
prin o instituțiune publică, organisată 
și condusă după principiile sciinței pe
dagogice de cătră femei pregătite anu
me pentru acestă scopă.

încă dela 1837 înființa Frobel în 
Saxonia la Blankenburg, o scolă de co
pii, numită la începută „institută pentru 
îngrijirea miciloră copii" (Anstalt fur 
Kleinkinderpflege), și întemeia totă a- I 
tunel ună jurnală de săptămână întitu- ;

lată: „VenițI, să trăimă pentru copii 
noștri (Kommt, lasst uns unseren Kin
der leben), în care publică mai întâiu 
jocurile sale pentru copii. Frobel avu o 
vieță forte sbuciumată, însă nimică nu 
’lă pute împiedeca în urmărirea ideiloră 
sale. La 1839, elă avu nefericirea de-a. 
pierde pe nobila sa soțiă, care, deși bol
navă conducea cu multă devotamentu 
aședămentulă înființată de soțulă ei. 
Mare fii durerea lui Frobel; der elă îșl 
căuta mângăerea într’o îndoită activitate. 
In acelașă t.impă venindu-i în ajutoră 
celă mai devotată elevă și amică ală 
său, Middendorf, elă căută să dea o 
nouă desvoltare așe4ămentului său și 
pentru acestă scopă ’i dete și o nouă 
numire dicându-i ,.grădină de copii." 
Acestă nume cuprinde în sine o reali
tate și ună simbolă: o realitate, întru 
câtă fiă-care aședămentă de acestă felă 
trebue să aibă o grădină cultivată îna- 
dinsă pentru educațiunea copiiloră. în 
care ei jucându-se să învețe a cunosce 
și a iubi natura ; și ună simbolă, întru- 
câtă copii trebuescă priviți ca nisce 
flori, a căroră desvoltare cere sciința și 
grija neadormită a grădinarului.

(Va urma',.



celea au fosta în dilele trec- te mari 
tempestă». Așa în Lin- și împrejurime 
a pricinuita pagube mari una vifora gro
zavi! ce in urmă s’a sfârșita c'unft pu
ternica pulioiu de grindină și ploie. In 
satele de lângă Linz trăsuetuli! a aprinsa 
ca la ‘20 de case. In i’wis au fosta lo
viți de trăsneta o femeiă și una copila. 
Pagubele pricinuite prin revărsarea ape- 
lora comuneloră învecinate suntă forte 
mari.

Corespondența „Gazetei Transilvaniei/
De pe lângă Eriu (Selagiu) 1 Aug. 1888.

Adunarea despărțementului XI. ulii 
,.Asxociațiuneia și adunarea Reuniunei fe- 
■miilurii române din Selagiu. — Despărță- 
mentula XI. ala Associațiunei transilvane 
pentru literatura română și cidtura po
porului româna și „Reuniunea femeiloră 
române din Sălagiu11 și-au ținuta adună
rile generali în anula acesta în comuna 
Domnina, la 6 Augusta.

Dimineața la S bre s’a începută ser- 
viciula dumneâeescă la care a asistata 
comitetulă Despărțământului ala XI, și ală 
Reuniunei, pontificândă Rs. Dna Alim
piu Rarboloviciu, Vicariula Silvaniei și di- 
rectorula Despărțământului. La 10 ore 
în localitatea într’adevărb spațiosă a șco- 
lei gr. cat. române din locă amintitula 
Domna Director^ ala Despărțământului 
prin o cuvântare clasică, rostită cu elo- 
cința-i rară și binecunoscută, a dechia- 
rata ședința de descinsă, după care ac- 
tuariula Despărțământului, devotatul!! și 
bravulă Româna ala Sălăgieniloră, D-la 
Andrei Cosma, ceti raportulă anuala 
despre activitatea despărțământului. S’au 
împărțită apoi cele 7 premii între învă
țătorii cei mai distinși ai Sălagiului; și 
anume estimpa au fostă premiațl urmă
torii d-nl învățători: loan Chira din Bă- 
săștl cu o vacă cu vițălă, Ipatliie Todo- 
ranu din Domnin cu o scrofă cu 5 purcei, 
Petru Longin din Șimleula Silvaniei cu 
20 florini, Vasiliu Olteană din Periceiu, 
Gavrila Hosu din Crasna, Gavrila Alttaș 
din Babța și încă unuia, ala căruia nume 
nu-lu șciu, cu câte 10 fl. fiă-c.are. S’au 
împărțita mai departe premii între șco
lari și școlărițe și adecă între 2 școlari 
câte o păreche de ciobote, între alțl doi 
câte una taleră de una florenă, er între 
alții năirăml, tăblițe, ere one, caiete de 
scrisa și altele de aste.

După rădicarea ședinței Despărță
mântului, s’a deschisa ceea a Reuniunei 
femeilora române din Sălagiu sub pre- 
sidiula Demnei Clara Maniu n. Corola nu, 
președinta Reuniunei.

Principalula obiecta ala pertractă- 
rilora a fosta înființarea unei școle de fe
tite, române in Șimleulă Silvaniei, care se 
va și deschide cu 1 Septemvre a. c. con
forma concursului pentru învățătore pu
blicata în „Gazeta Transilvaniei11 și „Tri
buna11. — Nu esagereză, când afirma, 
că meritula incontestabila la rădicarea 
acestei școle e a marelui naționalista Să- 
lagian, Andrei Cosma, directoriula insti
tutului de credita și economii „Silvania11 
și marele proprietara ala Supurului de 
susfl. Dla Andrei Cosma nu numai cu 
vorba, ci cu fapta, cu esemplu viu și 
demna de imitata a premersă inteligen- 
țilora sălăgienl întru rădicarea acestei 
instituțiunl culturali. Ore cine să fiă a- 
cela, „orecine11, care 100 fl. a data pentru 
înființânda școlă, cine e acela, care peste 
600fl. a colectata pentru densa? La suma 
de 600 fl. au contribuita afară de D-la 
Cosma. marele proprietara din BăsăștI 
Georgiu Popa, Vicariula Alimpiu Barbo- 
loviciu, Dr. Nichita din Zelau și alții.

La 3 bre a avuta loca una prâneja 
comuna, la care au participată cam 160 
persone domni, domne și domnișore. Pri
mula toasta îla rosti Directorulă Des
părțământului Rs. D. Alimpiu Barbolo- 
viciu pentru Maiestatea S’a Impăratula 
și Regele apostolica și pentru augusta 
casă domnitore. Apoi urma Dla Andre 
Cosma, Gavrila Trifă, Vc.siliu Pătcașfl, 
Constantina Lucaciu, vredniculă frate ala

iubitului preota românii Dr. Vasiliu Lu
caciu, Demetriu Suciu, Serbaci! din Mar- 
mația și alții. După bancheta învățăto- 
ruli! TodoranU s’a produsa cu .școlarii 
săi, cari au declamata forte bine. Ondre 
Dlui Todoranft'.

La 8 bre sera balulă a fostă prece
dată de lină concertă declamatorico-inu- 
sicală, in care au debutată precumă ur
mează: 1. „Balcanuh! și Carpații11, poe- 
siă de Vasilie Alexandri, declamată de 
d-ra Maria Vașvari. 2. „Galopă briliant 
de Fiori11 pentru 4 mân! osecutată prin 
d-șdrele Emilia Trifă -și Laura Popă 3. 
„Cântecă contimporană11, poesiă de Iustin 
Popfiu declamată prin D-șora Elena Pop- 
fiu. 4. „Doina11 cântată pe flaută prin 
Dlă Aureliu Șiraonă. 5. „Mazurca11 de 
Tecla Badaszeivska pe violină și piană 
prin domnișorele Eugenia și Emilia Trifă. 
6. „Uni! devotamentă familiei Hurmuza- 
chi“, poesiă de Andrei Mureșianu deci, 
prin Dlă Aureliu Șimon. 7. „Fantasia11 
de Mihali esecutată pe piană prin d-ra 
Laura Popă. A escelatu d-ra Laura Popă, 
care și primi din partea publicului cele 
mai frenetice aplause, cerendu-se totodată 
din partea publicului în mai multe rân
duri să se repeteze, er geutila D-șora 
Laura Popă avu bunăvoința a repeta în 
mai multe rânduri. Primescă totodată 
și grațiosele d-re Emilia și Eugenia Trifă, 
împreună cu escelentele declamante: E- 
lena Popfiu. Maria Vașvari și d-lu Au
reliu Simonă cele mai sincere gratula- 
țiunl pentru succesulă reportată.

Binereușitului concertă ’i urma dan- 
sulă ală căruia începută se făcu cu „Ar- 
delena.11 Cuadrilulă primă l’au dansată 60 
părechl. Sala ce-i dreptă, a fostă cam 
strimtă, der pentru aceea petrecerea a 
fostă destulă de animată; durere numai, 
că pe când la balulă Reuniunei femeiloră 
române sălăgiene din anulă trecută cos- 
tumulă națională fu representată de 23 
de femei, pe atunci în anulă acesta abia 
4 costume naționale au fostă. Nu în- 
țelegă chiar de locă causa acestei 
aparițiuul. Anume. în costumă națională 
s au presentată d-nele: Roșa Ilieș n. Len- 
ghelîi și Veronica Popă n. Lasleu din 
Trani.șă, er dintre d-nișore : Veronica Ola- 
riu din Stâna și Luisa Costa din Peceiu.

Dimineța la 5 ore, după o petrecere 
adevărată românescă, publiculă s’a de
părtată ducendă cu sine suvenirile cele 
mai frumose și în dulcea speranță de a 
conveni pe viitoră în Treznia și mai 
consolidați spre lupta pentru cultura po
porului română.

Observă cu asta ocasitme, că acum 
nu va mai ave ocasiune raportorulă dia- 
rului ungurescă „Szilagy“ sâ se laude, 
cum s’a lăudată anulă trecută, dicendă, 
că „csârdâșulă11 încă s'a jucată pănă la 
„non plus ultra11, căci ană încă numai 
odată și, și atunci forte puțină s’a dansată, 
ăstă timpă însă nu s’a dansată chiar 
de locă.

înainte de a termina nu potă să nu 
amintescă în seria celoră mai meritați 
bărbați ai Româniloră sălăgenl pe d-nii: 
Vicariulă Barboloviciu, devotatulă Cosma 
și G. Trifă, nevoindă a detrage din me
ritele unui advocată, ca G. Filipă ori 
din ale unui preotă ca Pătcașă etc.: fa
langa și pleiada românismului din cla
sica Silvaniă. cărora asemenea să ne mai 
dea Dumnetjeu!

Primescă toți p. t. domni, domne 
și domnișore, cari au participată și con
tribuită la balulă Reuniunei femeiloră 
române din Sălagiu, mulțămita cea mai 
cordială.

La revedere pe viitoră în Treznia!
Unu Românașu selăgianu.

Literatură.
Cuvântări bisericesci și funebrale de 

Iosifu-Ioanu Ardeleană, parochă română 
gr. or. Tomulfl II. Aradă 1888. Edi
tura autorului. Tipografia diecesană. 
Prețuia 1 fl. — Opulă acesta, care nu
mai acum a eșită de sub țipară, cu
prinde în formată mare 8° 145 pagine. 
In partea primă a lui se află 11 cuvân

tări bisericesci întocmite pentru diferite 
ocasiunl, anume: la Nascerea Domnu
lui, la chramulă bisericei, la ună scopă 
de caritate, sfințire de clopote, întâm
pinarea Domnului, Dumineca Tomei, 
Dumineca a VI după Rusalii, la ună 
martiră, Dumineca VIII după Rusalii, 
sfințirea de cruce și înălțarea sf. cruci. 
In partea a dona se cuprindă 11 cuvân
tări funebrall: La ună preota tinără 
binemeritată, la ună creștină fruntașă, 
la ună sinucisă, la o fecioră, la ună 
creștină piosă, la o preotesă tin eră, la 
ună vechiu și bravă învățâtoră. lamorțl 
de diverse stări, la mortea grabnică a 
unui preotă tinără, la ună casă de morte 
prin înecare și la ună funcționară.

*
Foia bisericescă și scolastică, organă 

ală provinciei metropolitane gr. c. de 
Alba-Iulia și Făgărașă. Apare în Blașă 
de 2 ori pe lună și costă pe ană 6 fl. 
— Nr. 22 dela 15 Augustă cuprinde în 
partea bisericescă, redigeată de Dr. Ioană 
Rață: Tatălă nostru tună ciclu de me- 
ditațiuni), de Dr. Victori! Szmigelski. 
Vieța și învățătura lui Isusă Christosă, 
prelucrată de Ioană Boroșiu. Din vieța 
pastorală (îndrumări practice), de Titu 
Budu. Sânta unire și desvoltarea nostră 
națională, de Adalbertă Pitică. Epistola 
lui Gregoriu Maioră de d-to 20 '.ug. 
1782 în causa abdicerei. Varietăți. — 
In partea scolastică, redigeată de Ale
xandra Uilăcanu: Sântulă Georgiu și 
Pascile, de Dr. Paulă Tanco. Este și 
trebue se fiă frica mijlocă disciplinară 
și prin urmare educativă?, de R. Simu. 
Ce să propunemă în I-a Clasă a scolei 
poporale? de P. Ungureanu. Esperiențe 
pedagogice, de Petru Popescu.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
Beri inii, 20 Augustfl. După prân- 

cjulCi de gală împăratul!! Villielm 
a făcută o primblare pe apă, pe-o 
resgată cu pânze care purta ban- 
diera de mare ținută și pea căreia 
catargu principală fâlfăia stindar- 
dulă Anstriei.

Parisii, 20 Aug. Se pregățescă 
secretele de espulsare contra in- 
diviijiloră străini, cari au luată 
parte la demonstrările lucrători- 
loră greviști.

NECROLOGY.
Capitululu catedralei gr. cath. de 

Oradea-mare cu inima durerbsă anunță 
mortea iubitului său confrate:

loanu Cuuc de CupșenT,
abate SS. AA. Petru și Paula de Kâcs, Cano
nica Lectore, Presidentele Oficiului esactu diec. 
Ases. consist., consilieră la tribunalulă matr. 

esaminătoră, presinodale scl.

întâmplată în 15 Augustă st. n. sera la 
10 ore, după ună morbă scurtă der greu 
în anulă vieții 78 și ală preoției 54. In 
repausul sufletului adormitului în Domnul 
S. Liturgiă cu parastasă se va ține în 
17 Aug. la 8 ore a. m. Rămășițele pă- 
mentescl se voră îmormenta în Cimiti- 
rulă gr. cath. de Ujvâros, la 17 Aug. 
d. a. la 4 ore.

Oradea-mare, 16 Augustă 1888.
Fiă-i țărina ușdră și memoria bine- 

cuventatu!
«

Subscrișii cu inima înfrântă de du
rere aducă la cunoscința număroșiloră 
loră consângeni, și tuturoră amiciloră 
și cunoscuțiloră, că multă iubita și ne
uitata loră : soțiă, mamă, fiică, soră și 
cumnată Victoria Frâncu născ. Sterca 
Siuluțu, după ună morbă gravă și îndelun
gată, astăzi în al 51-lea ană alu vieții și 31 
ală prefericitei sale căsătorii, împărtă
șită fiindă cu sf. taine, șl-a dată nobi- 
lulu seu sufletă în mânile Creatorului. 
Rămășițele pămentescl consacrate după 
ritulă gr. or. se voră așeeja în cimite- 
rulă gr. or. din locă în 5 (17) Augustă 
a. c. la 5 ore d. a.

Miscolță (Comitatulă Borsod), la 3 
(15) Augusta 1888.

Amosă Frâncu, jude reg. de tribu
nal, soță; Victoria și Florica fiice; 
Victoria St. Siuluțu, născ. Joanoviciu mamă; 
Alexandru St. Siuluțu, căpitană de poli
ția, frate; Elena Simionașiu născ. St.

Siuluțu și Ana Si. Siuluțu sororl; Ioană 
Simionașiu, assesoră la sedria orfanalâ 
cumnată.

Fiă-i ttrina ușdră și memoria biui- 
c-uventatâ!

DIVERSE.
Unu originalii. Ună strungaru forte 

originală a încetată acuma din vieță la 
Maiența. Meșterulă acesta, nemulțumită 
în 1866 de mersul u evenimentelor^ în 
Germania, dela bătălia dela Sadova îiicoce 
supărată că Austriacii să lăsaseră a fi 
bătuți de PrusienI, se închisese de atunci 
în casă și jurase că n’o să mai iasă a- 
fară. S’a ținută de cuvântă în timpă de 
douedecl și doi de ani, pănă ce a mu
rită. In acesta curgere lungă de vreme 
a scosă numai câte-odată capulu pe fe- 
restră ca se vadă mișcarea lumii pe 
stradă, der despre transformarea orașu
lui cum și despre mișcarea spiriteloră 
elă n’a mai seiutil nimici! decâtă de prin 
cjiare.

Unii cimitiru inundații. Cimitirulu is- 
raelită din TrebicI /Austria) a fostă nă
pădită și stricată de apă, în urma ploi- 
lori! ce nu se mai sfârșescil. Cosciuge, 
cadavre și osăminte se duceau sub vâr
tej ă, căci inundațiunea desfăcuse tote 
mormintele. O văduvă era se se înece 
alergândă ca se prindă cosciugulă băr
batului ei, de curendă îngropată, și pe 
care apa îlă rostogolea. Se cufunda 
într ună noroiu licuidu, din care cu greu
tate abia o scoseră cei de față.

La ce te duce amorulu. Ună Englesă 
înamorată la nebuniă de o frumosă și 
tânără fată, o ceru de soțiă, der fu re- 
fusată. De orece însă i se părea că și 
fata avea orecare dragoste pentru elă, 
voi să scie. care era causa, per.tru care 
fusese refusatu. Tânăra domnișoră, sur
prinsă de atâta stăruință, îi mărturisi, 
că motimlă, pentru care nu consfințise 
se-lă ia de bărbată, era, că ea. în urma 
unei amputațiunl, îșl perduse piciorulă 
și îlu înlocuise prin unuia de lemnă și că 
temându-se, ca nu cumva într’o di seu 
într'alta să-i reproșeze acesta defectă, 
nu vrea se consimță. Nebună de dra
gostea ei și voindă cu orice preță să o 
ia de nevastă, Englesulă se duse la Pa- 
risă și făcu să ’i se amputeze și lui unu 
picioră. Vindecată, se întorse ia Londra 
și presentându-se d-șorei îi spuse, <.ă 
acum nu mai e nici o pedecă la căsă
toria loră, de orece și lui îi lipsesce unu 
picioră. Domnișoră, convinsă de astfehî 
de probă de dragoste, consimți în fine 
să-lă ia de bărbată.

Cursiilai pieței Brașovft
din 18 Augustă st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.98 Vend. 9.0-2
Argintă românescu . ,. 8.90 8.92
Napoleon-d'orI ... 9.74 9.78
Lire turcesc! ... n 11.05 11.07
Imperiali........................ ,. 10.05 10.07
GalbinI........................ „ 5.73 5.7c
Scris, tone. „Albinau6"/0 „ 101.— _ #_

n n „ 5”/,, „ 98.— 98.5C
Ruble rusesc! . . . „ 119.— 1'20.-
Discontulu .... 6l/a—8% pe anâ.

Cursulu la bursa de Viena
din 17 Augusta st. n. 1888.

Renta de aură 4°/„................................101.45
Renta de hârtii 50/o................................. 91.20
Iinprumutuiu căilorU ferate ungare . 149.50
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) . . 99.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

osta ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căilorU ferate de

osta ungare (3-a emisiune) . . 113.25
Bonuri rurale ungare....................... 105.—
Bonuri cu clasa de sortare ... 104.70
Bonuri rurale BanatU-Timișă . . . 104.80
Bonuri cu cl. de sortare.......................104.50
Bonuri rurale transilvane.......................104.50
Bonuri croato-slavone....................... 104.—
Despăgubirea pentru dijma de vina

ungurescă...........................................99.50
Imprumutulă cu premiulă ungurescâ 129.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului..........................................125.40
Renta de hârtiă austriacă .... 81.90
Renta de argintă austriacă .... 82.90
Renta de aura austriacă.......................111.40
Losuri din 1860 ................................ 139,_
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 870.—
Acțiunile băncei de credită ungar. . 306,25 
Acțiunile băncei de credită austr . . 315.20
Galbeni împărătesei ....................... 5.82
Napoleon-d’orI..................................... 9.78
Mărci 100 imp. germane........................ 60.27
Londra 10 Livres sterlinge .... 123.55

Editorii și Redactorii responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Nr. 8871 — 1888. PUBLICAȚIUNE.
Se aduce prin acesta la cunoscința publică, cumcă se voră da in arendă 

josă însemnatele arături, parțelele de pășunată, pășunile de munte în fostulă 
Domeniu. aparținătore comunei Brașovă, asemenea pămenturile aflătbre pe teri- 
toriulă oră.șenescă, pe cale de licitațiune verbală și în scrisă pe lângă ulteridra 
aprobare din partea representanței comunale, conformă condițiuniloră aflătore la 
oficiulă economică orășenescă în orele de cancelariă în Brașovă pe timpulă de 
6 ani, adică dela luna Septemvre 1888 pănă în luna Octomvrie 31, 1894 oferențiloră.

Licitațiunea și ofertarea începe Joi în 30 Augustă a. c. la 8 ore anterae- 
ridiane în sala de ședințe, casa sfatului, în Brașovă, se va ține și în diua viitore 
in 31 Augustă a. c. pănă la darea în arendă a tuturora obiecteloră.

Fiăeare licitantă are a depune, înainte de a i se da voiă la oferirea ver
bală, ună vadiu de 10°/() din prețuia de strigare, în manile comissiunii de lici
tare. Ofertele scrise, cari se voru deschide după licitațiunea verbală, au să se 
predea închise, provăcțute cu denumirea acelui obiectă, pentru care se ofereză, 
eelă mai târdiu pănă în 29 Augustă a. c. la orele 6 postmeridiane, diligentului 
«meiului economică E. Hintz.

In ofertele, provădute cu 50 cr. timbru, este neapărată de lipsă să fiă con
ținută întocmai acea denumire a obiectului pe care se ofereză, asemenea să con
țină și prețuia oferită pe arendă anuală, esprimată în cifre câtă și în litere, tot
deodată și declararea, că oferentulă cunosce condițiunile de arendare și licitațiunea 
în totă cuprinsulă loră și se supune acelora. Asemenea are ofertulă să conțină 
acludată ună vadiu de ÎOM, din suma oferită de arendă.

Arendatorulă este obligată să depună o cauțiune egală cu prețuia de arendă 
pe ună ană, și decă arenda anuală trece peste 50 fl. este obligată pentru face
rea contractului de arendare în forma unui documentă notarială.

Obiectele de arendată suntă următorele, adică:
I.

Pămenturî pe teritoriulu orășenescu.
1. (Fleisehauerweiher), 0 livadiă de lângă

Racadău..................................................... pretulă de strigare fl. 8.-
2. Livadia Logofătului................................. r 77 T) 20.-
3. Pămenturile de fer mare si mică . . . T) 71 ii 71 30.-
4. Livadia în Lipiasă ............................. 71 71 71 40.—
5. Livadia în Tratzko ............................. 77 77 71 *7 8.-
6. Stoffenulă mare și mică........................ n 77 77 71 35.-
7. Livadia de lângă Ternbach.................... 71 77 71 71 20.-
8. Două petece de pămentă în Stoffenă și 

lângă fântănidră...................................... n n 71 71 50.—
9. Livadia tricesimaliloră în Timișulă de josă 71 71 71 n 10.-

10. Livadia viteloru în Timișulă de susă . . 71 77 71 71 5.—
11. Ierba pe loculă numită „Honterusplatz“ 71 77 71 71 20.-
12. Așa numitulă „Stadthauptmannshomm11 7? 71 71 71 10.-
13. 7 jugere de pășune în a V-a brazdă . . 71 71 71 71 75.—
14. Bodzauulă mică...................................... 71 71 71 800.-
15. Grădina în strada Katarina nr. 65 lângă 

casarmă..................................................... 71 ȚI 71 71 8.-
16. Pămentulă comunală pe partea de josă 

a scolei de înotare................................... 71 77 17 T 25.-
17. Parțelele Nr. 1 — 18jlivadiei oficiose din- 

coce de Bârsă........................................... •7 71 ') 71 600.-
18. Parțelele Nr. 1—4 livadiei oficiose din

colo de Bârsă........................................... 71 7 71 71 30.-
19. Parțela I în Tabăra mare................... 77 17 n 120.-

Brașovă, 1888 Augustă 4.

20. 11 H 71 71 71............................................ 71 T) 71 37 110.-
21. 71 1 11" 11 71 ȚI............................................

11 71 71 11 120.-
22. IV71 1 * 71 Ti 71............................................. T) O 11 îl 90.-
23. Parțelele I si 11 în Tabera mică . . 71 71 71 71 70.—
24. 16 parțele în Logdza mică................... 71 î< 11 100.—
25. 2 petece de pămentă lângă Bârsă în a IV 

brazdă ..................................................... n 17 7’ 15.-
26. Parțela I în Stoffenulă mică .... T) 71 77 11 15.-
27. n 11 71 71 71 ‘ •

71 n 71 35.-
28. 71 IU 71 71 71 • • ’ •

71 ii 11 31 35.—
29. 71 1 *7 71 • 1 ' •

11 ii 71 17 85.—
30. Grădina lângă casarma „Lazaretă11 71 5) 31 71 10.=
31. Peteculă de pămentă înaintea Blumănei 

mici......................................................... ii 11 57 37 5.—
32. Livadia cerbului și gropa lungă . . 71 11 77 77 50.—
33. Pășunea, Postovară și Colțu Crucurului. 

fără pășiunea de pădure........................ 71 71 17 73 100.=
34. Pășunea în Pissiacă și Piscu lungă 11 71 11 71 100.-

II.
1. Arături și livecll Turcheșă .... prețulă de strigare fl. 190.-
2. n ii ,1 Apața................... 11 71 71 55 150.=
3. ,, ., ,, Crisbavă .... 17 17 11 33 200.-
4. ,, ,, ,, Satulă-nou .... 17 11 11 35 40.—
5. ,, ,, ,, Brană .... 11 51 71 53 250.-
6. ,, ,, ,, ZernescI .... li 71 71 17 170.-
7. ,, ,, ,, Tohanu-nou 77 17 17 11 180.-
8. „ „ „ Vlădenl .... 17 17 17 7’ 140.-

III.
Pășium de munte allodiale în Secele, Branu și Zernescî.

1. Zenoga Bratoki...................................... prețulă de strigare fl. 400.—
2. Orlată......................................................... 77 77 11 31 300.—
3. Valea rece................................................ 77 11 1? 55 300.—
4. Oberschi capri........................................... 71 17 71 37 300.—
5. Paltiu......................................................... 11 31 17 11 400.-
6. Muntele cailoru...................................... 71 7? 71 53 650.—
7. Piatra mare................................................ 11 11 73 31 200.—
8. Zenoga lui Nană...................................... 77 11 71 17 900.—
3. Vaida......................................................... 37 11 71 17 700.-

10. Tesla......................................................... 11 37 77 77 600.-
11. Ciucașă și Pietra roșiă ........................ 51 71 11 73 300.-
12. Piscu și Coltu Barbului........................ 11 •7 11 73 600.-
13. Roșea.......................................................... 71 17 71 11 400.-
14. Pirosca.................................................... 1! ?1 11 •1 300.—
15. Radille.................................................... 77 11 11 31 200.—
16. Pășiunile de munte Tămașă în ZernescI a- 

fară de pășiunea de pădure................... 71 71 11 11 60.-
17. Pășiunea de munte .,Zănoga“ în Brană 11 3) 1? 33 300.-
18. Pășiunea de munte „Grohotisch11 în Brană 17 17 31 51 200.-
19. Pășiunea de munte Clobucetă .... 11 17 1J 33 200.-
20. Pășiunea de munte Măgura................... li 71 71 17 50.-

Magistratulu orășenescu.

_No. -2625—1888. J

EscHere de concursă.
Pentru 3 stipendie din Fundațiunea fericitului Archiepiscopu și Metropo- 

litîi Alesandru Sterea Șiuluții, din cari 2 de câte 200 fl. v. a. usuate unulă de 
; Vasilie Fodoră, rigorosante în drepturi, și altulu de Emanuilă Doctoră, rigoro- 

sante în medicină și dechiarate de vacante din causă, că celă dintâiu nu s’a le
gitimată despre progresulă făcută în studie în anulă scolastică 1887 z8, er alu 
doilea obținendă diploma de doctoră a terminată cursulă, — și unii stipendiu 

t’ de 60 fl. v. a. dechiarată de vacantă din causă, că beneficiatulă Octaviană To- 
f biasă, studentă de a IV-a clasă gimn. nu s’a legitimată despre progresulă făcută 
ț în studie în anulă scolastică 1887z8, se escrie concursă cu terminulă de 15 Sep- 
J temvre a. c. st. nou.

La aceste stipendie potă concurge:
î a) numai tineri studențl miserl gr. catolici, cari suntă născuțl în Archidiecesa 

gr. cat. de Alba-Iulia, și suntăRomâni de nascere.
j l>) carl pre lângă purtare morală bună au din studie calculi de Eniinențiâ.
I c.) ascultătorii de medicină, de drepturi, de sciințele reale, precum suntă :

technica, montanistica, silvanistica și la vr’o academiă comercială.
(I) dintre concurențl voru ave preferință în înțelesulă litereloră fundaționale, 

ceteris paripus, consângenii piului fundatoru.
e) dela concurențl se recere, ca pre lângă testiinoniele alăturate în copie au

tentice și nu în origine la cererile concursuale, se mai producă: atestată demnă 
de credință, prin care s«5 documenteze consângenitatea cu piulă fundatoră, carte 
de boteză, atestată de paupertate, care să fiă subscrisă de antistia comu
nală politică și de parochulă concernente, și întărită cu sigilulă parocliială și 
celă comunală, precum și cu subscrierea oficiului pretorială, er în cetăți și opide 
cu subscrierea antistiei cetățiene seu opidane, — în urmă:

f) concurenții să numescă espresă institutulă, la care și unde voră să continue 
sciințele academice ori gimnasiale.

Cererile concursuale ăstmodu adjustate se le subșternă pănă la terminulu 
124—126, 3—1

 — 

prefiptă consistoriului subsemnată. Concursele, cari nu voră fi astfelă instruite 
și nu se voră subșteme în terminulă prefiptă nu se voră lua în considerațiune.

Blașiu, din ședința consistorială ținută în 11 Augustă 1888.
Consistoriulu metropolitană gr. cat. de Alba-Iulia.

II.
Escriere de concursu.

Pentru unu stipendiu de 100 fl. din Fundațiunea Tordaiană, usuată de 
Aureliu Mureșianu, rigorosantă în drepturi și dechiarată de vacantă din causă. 
că nu s’a legitimată despre progresulă făcută în studie în anulă scolastică 1887 8 
se escrie concursă cu terminulu pre 15 Septemvre a. c. st. nou.

Condițiunile pentru obținerea acestui stipendiu suntă cele espuse mai susu 
în concursulă escrisă pentru stipendiele .șuluțiane.

Blașiu, din ședința consistorială ținută în 11 Augustă 1888.
Consistoriulâ metropolitanii gr. cat. de Alba-Iulia.

III.
Escriere de concursu»

Pentru unii stipendiu de 150 fl. v. a. din Fundațiunea fericitului loanu 
(’hirilla fostă canonică metropolitană, usuată de Eugeniu Banuțiu studentă de 
a IV-a clasă gimn. și dechiarată de vacantă din causă, că n'a produsă [atestată 
scolastică cu calcul! satisfăcători despre progresulă făcută în studie în anulă 
scolastică 1887/8, — și alții stipendiu de 40 fl. v. a. din Fundațiunea Aluta- 
niană usuată de Aureliu Petruca gimnasistă absolută, se escrie concursă cu 
terminulu pre 15 Septemvre a. c. st. nou.

Doritorii de a obține unulă din aceste stipendie au să-și subșternă cererile 
sale concursuale instruite în înțelesulă condițiuniloră din concursulă publicată 
pentru stipendiele șiuluțiane subsemnatului consistoriu metropolitană.

Blașiu, din ședința consistorială ținută în 11 Augustă 1888.
Consistoriulu metropolitanii gr. cat. de Alba-Iulia.

T. Plecarea trenuriloiu:
I. Dela Brașovă la Pesta:

Trenulă de persone Nr. 307 : 7 ore 10 de minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovă la Bucuresci:
Trenulă accelerată Nr. 302 : 5 ore 37 minute dimin°ț.a.
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

II. Sosirea trenurilorii:
I. Dela Pesta la Brașovă:

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amed'i
Trenulă .mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovă :
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedl. 
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.

A. Plecarea posteloru:
a) Dela Brașovă la RișnovA-Zernesc'i-Branti: 12 ore 30 m. după amedl 
1>) -n n n Zizinu: 4 ore după amedl.
G n n în Secuime [S. G-eorgI]: 1 oră 30 minute ndptea.
d) n n L Făgăraști: 4 ore dimineța.
<‘) „ „ la Săccle: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Reșnovu-Zcriiesci-Branii la Brașovă : 10 ore înainte de amedl. 
1>) „ Zlzinu la Brașovă: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovă: 6 ore sera.
d) „ Făgăraști la Brașovă: 2 bre dimineța.
c) „ Săccle la Brașovă: 6 ore 30 minute sera.

.Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.


