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Brașovu, 9 Augustă st. v. 1888.

Nn puțină sensațiă va face pre
tutindeni soirea ce vine dela Pa- 
risiî, că generalulu Boulanger a 
fostă alesu erășî în trei departa
mente deodată, și adecă în Lille, 
Charente infeiieur și Amiens.

Este surprindătoru succesulQ a- 
cesta după netăgăduitul^ fiasco 
ce l’a făcută Boulanger în cameră 
si după duelulu, ce l’a avută cu 
ministrulă-'președinte Floquet, a 
caruia resultată de asemenea a fostă 
nefavorabilă pentru elă.

Se vorbia de scăderea rapidă 
a popularității generalului Bou
langer și i se precjicea, că cu a- 
nevoe va mai pute reuși la vre-o 
alegere. Foile germane se între
ceau cu foile republicane din Fran- 
eia în a-lă numera între cei poli- 
ticesce morțl. Se părea tină mo- 
mentă că în adeverii steua aces
tui aspirantă modernă la dicta
tură ar’ fi în apunere și că tote 
stăruințele lui de-a ajunge la pu
tere nu voru lăsa în urma loru 
decâtă împresiunea ridiculului.

Der s’a întîmplată altfelă.
Generălulă Boulanger, necum 

se nu fiă alesă precum se credea, 
a reportată chiar o victoria elec
torală întreită.

Ce dovedesce acestă alegere 
întreită ?

Credemu că amu greși decă 
amu atribui-o însăși personei lui 
Boulanger. Victoria lui nu în
semnă atâtă că popularitatea lui 
lui este erășî în crescere, câtă 
mai vîrtosă că popularitatea re
publicei este în decrescere.

Generalulu Boulanger, mai a- 
lesă după enunciațiunile sale din 
urmă, s’a presentată Francesiloră 
ca o uneltă a monarchism ului și 
decă poporulu francesă din trei 
departamente se pronunță în f'a- 
vorea lui, acesta dovedesce numai 
că elă nu este mulțumită cu re- 
gimulă de față republicană.

Fote că nu ne înșelămă decă 
admitemu, că la succesulă acesta 
a lui Boulanger a contribuită 
multă și impresiunea ce au pri- 
mit’o Francesii din cele ce s'au 
petrecută în afară în timpulu din 
urmă.

Apropierea Germaniei de Rusia 
a trebuită se facă pe FrancesI să 
simță îndoită situațiunea loră po
litică isolată și părerea, că princi
pala causă a isolărei acesteia este 
forma de guvernare republicană, 
prinde în asemeni împrejurări totu 
mai mari rădăcini în țeră.

Piarulă rusescă ,.Grașdanin“ 
făcu de curendă aspre imputări 
foiloru rusesc! din causă că se a- 
rată atâtă de simpatice formei de 
stată republicane din Francia. 
Rușii, dice ,.Grașdanin“, trebue 
se sprijinescă tradițiunile monar- 
chice în Francia. căci numai în 
monarchiă îșl pote ea afla scăpare.

Din starea de astăcjl la care 
a redusă republicanismulăpe Fran
cia — adauge Ajrașdanin" — 
numai Germania pote profita, 
căci ea prevede că prin republică 
se slăbesce puterea Francesiloră, 

pregătindu-se baioneteloru ger
mane calea spre inima Franciei; 
de aceea reu facă foile rusesc! 
că dorescă Franciei totă aceea, 
ce-i doresce principele Bismarck 
și se temu pentru Francia de-a- 
ceea, ce Bismarck nu-i doresce : 
de-unu monarchismă puternică și 
energică.

In adeveră că politica germană 
consideră forma de stată actuală 
a Franciei ca forte favorabilă ni- 
suințeloru ei de a-o isola și e forte 
probabilă, că considerațiunl de fe- 
liulu celoră amintite au contribuită 
multă în momentele de față la suc
cesulă electorală ală lui Boulanger.

Clisa din Francia a luată ast- 
feliti unu caracteru torte seriosă 
și prințulă Victori Bonaparte s’a 
și grăbită a’și identifica aspirațiu- 
nile sale cu ale lui Boulanger, 
prevestind^ apropiatulă sterșită 
ală Republicei.

Speranțele lui înse cu greu se 
voru împlini așa curendă și ne 
tememă, că Francia va ave să 
frecă încă printr’unu șiră de lupte 
crâncene interiore pănă când se 
va pute decide odată definitivă săr- 
tea republicei ori a inonarchiei.

Scrisorea primatelui Simor cătră 
ministrulă Trefort.

(Urmare.)

Instrucțiunea acesta importantă în 
feliulă ei s’a redactată cu adevărată sen
timente pedagogică și cu considerațiunl 
la legile esistente. In țj 59 se prevede, 
că inspectorului școlară „nu-i se pote con
cede să facă planuri de învățămentă" și 
după aceea în punctă 4 astfelă deter
mină obligamentele inspectorelui școlară:

„4. In urma puncteloră principale ce 
se cuprindă în suscitatele numere, in- 
spectorulă școlară de stată este datoră 
să se convingă decă în preparandiile con
fesionale se propună ori nu obiectele ce 
se prevădă în § 88, și că ore se urmeză 
planulă de învățămentă și se întrebuin
țezi rechisitele școlare ce suntă prescrise 
de lege ?

Că ore institutele memorate au școle 
de esercifiu pe lângă ele, și de asemenea 
se propună ore obiectele de învățămBntă 
prescrise în cele 3 puncte ale §-lui 11 
din legea pentru școlele poporale: că 
ore se țină esamenele' publice de peste 
ană, și se trimită despre decursulu aces
tora raporte ministrului de instrucțiune 
publică? In fine să se convingă și des- 
pre-aceea, că ore în sensulă ț; 102 din 
legea .școlară, candidații de învățători, 
cari au făcută cursulă întregi, fost’au 
supuși de cătră autoritatea confesională 
la unu strictă esamenă ? Pentru ca să 
se potă convinge despre împlinirea acu
rată a condițiuniloru acestora, inspecto- 
rulă trebue să esamineze matricolele in- 
stituteloru preparandiale, și decă aceste 
nu voră fi aflate în ordine, primo loco 
să facă atentă suprema autoritate biseri- 
cescă asupra faptului, și la casă de lipsă 
să facă arătare și la ministeriulă de in
strucțiune publică".

Nici chiar în acestă instrucțiune, de- 
altmintrelea destulă de clară, nu se află 
nimică privitori la subscrierea diplome- 
loră învățătoreșcl. Urmândă mai de
parte disposițiunile legilori nostre pre
cum și instrucțiunile Exelenț.iei Vostre, 
ajungă la art. de lege XVIII din 1879, 
care a fostă făurită de legislatorii noștri 
cu scopă de a oferi cetățenilor^ mijlo
cirii de lipsă spre a-și însuși limba ma
ghiară, ca limbă a statului. Credi că 
v’aducețl încă bine aminte Escelență, că 
episcopii ce se aflau în camera magna- 
ți lorii cu ocasiunea desbaterei asupra le- 

gei acesteia au enunciată într’unu glasă, 
că ci primescă proiectulu de lege din 
totă inima,*)  pentrucă vădi într’însa ună 
factori puternici ală consolidărei sta
tului maghiară. In legea acesta se cu
prinde destuii de clară următorea dis- 
posițiune: „La acele institute preparan
diale, unde limba de propunere nu e cea 
maghiară, esamenele de cualificațiune tre
bue să se facă în presența inspectorului 
școlară seu în lipsa lui în presența unui 
delegată ală ministeriului de instrucțiune 
publică, er diplomele de cualificațiune 
dela 30 Iuniu 1882 trebuescă subscrise 
și de densulă, der diploma numai în ca- 
sulă acela se pote da, decă respectivulă 
scie limba maghiară, în sensulă legei. 
(§• 6 p- 1-)

Cu legea acesta conglăsuesce pe de
plină esecutarea artic. de lege XVIII 
din 1879 din partea Escelenței Vostre, 
precum și instrucțiunea dată în 29 Iuniu 
a. c. sub nr. 17.284, ală căreia capitolu 
II, arată chiar și numai prin titlu, că 
legea însăși are valore numai pentru 
preparandiele confesiuniloră nemagliiare.

Instrucțiunea acesta este pentru mine 
atâtă de importantă, încâtu cu tote că 
ea este pre bine cunoscută Escelenței 
Vostre, totuși trebue să citezi unele 
părți din ea aici din cuvântă în cuvântă, 
și anume:

„Capitolului!: Procedura inspectorului 
față cu preparandiile confesiunii oră nema- 
ghiare. § 18. hispectorulă școlari ori de- 
legatulă ministrului de instrucțiune pu
blică este datoră a visita aceste insti
tute preparandiale din când în când 
preste ană și a fi presentă la orele când 
se propune limba maghiară și se caute 
a stărui și influința ca elevii preparan- 
diall si facă progrese îmbucurătore în 
studiulă limbei maghiare."

Inspectorulă ori substitutuli său mai 
departe are datorința si fiă de față la 
esamenele publice și la esamenele de cua
lificațiune ale instituteloră preparandiale 
de fete, și a figura ca esaminatoră în 
studiulă limbei maghiare."

„Der fiindă că dela 30 Iuniu 1882 
în astfelă de institute nu se p ,tă îm
părți diplome decâtă individiloră cari 
suntă capabili a scrie și instrui în limba 
maghiară, esamenele de cualificațiune tre
bue să se țină în presența inspectorului 
școlară seu a substitutului aceluia; și 
fiindă că diplomele acestora n'au nici o 
valore fără subscrierea și punerea sigilului 
oficiosă a inspectorului seu substitutului a- 
cestuia. urmeză că diplomele ce se voră 
da dela 30 Iuniu 1882 încependă der nu 
voră purta subscrierea desamintită nu 
voră ave nici o valore."

Deja încă mai înainte am făcută ob
servarea, că însuși titlulă capitolului II 
din legea acesta vorbesee despre insti
tutele preparandiale confesionale cu lim
ba de propunere nemaghiară, institutulă 
preparandialu din Sâmbăta-mare însă 
este tocmai așa ună institută cu limba 
de propunere maghiară, precum este și 
celă din Debreținii, ca și celă din Se- 
ghedină și ca orl-care altă institută pre- 
parandială de stată. încă înainte de 
1879 eu am făcută din preparandia din 
Sâmbăta-mare ună adevărată institută 
maghiară, și încă în așa măsură încâtu 
din cursulă primă încependă fiecare o- 
biectă deosebită se propune numai în lim
ba maghiară, limba slovacă este deja 
scosă afară dintre obiectele de învăță- 
mentă, profesorală limbei maghiare nici 
nu scie limba slovacă, preparandiștii 
comunică între ei numai în limba ma
ghiară și deja din cursulă primă înce
pendă cu toții cunoscu pe deplină lim
ba maghiară, și nutrescă astfelă de sen
timente încâtă îșl țină de cea mai mare 
vătămare când 11 se trage la îndoielă 
maghiarismulă, afară de aceea ei au o 
societate maghiară și o bibliotecă con- 
stătătore din mai multă de 600 volume 

cuprindendă scrierile celoră mai aleși 
autori maghiari. împrejurarea, că lim
ba ținutului acestuia este cea slovacă, 
nu pote schimba de locă caracterulă 
maghiară alu preparandiei, tocmai așa 
precum nici institutulă preparandială de 
stată din vecinătate nu încetă a fi ma
ghiară. pentru că locuitorii din jurulă 
lui nu suntă Maghiari. Dealtmintrelea 
preparandia confesională din Sâmbăta- 
mare e mai maghiară decâtă cea din 
Modor și acesta pentru că în preparan
dia de stată din Modor se propune și 
limba slovacă, pe când în cea din Sâm
băta-mare nici de-cum.

Așaderă nici legea amintită nici in
strucțiunea ministerială nu se referescu 
la preparandia catolică de aici fiindcă 
pe când se filuri acestă lege, și chiar 
înainte de promulgarea ei ea era cu de
săvârșire maghiară. Eu nu credu că or
ganele Excelenției vostre voră fi putută 
constata bareml odată, că preparandia 
din Sâmbăta-mare n'are limba maghiară 
ca limbă de propunere ci din contră că 
ea este curată maghiară, astfelă ve ți 
binevoi a vă convinge, că desu aminti
tele instrucțiuni și legi nu privescă de 
locă preparandia nostră.

(Va urma).

Germanisarea Budapestei.
Câte unu casă de tristă desamăgire 

îi face din când în când și pe Maghiarii 
șoviniști să se deștepte din amețela loră 
și să vedă, că în prea mare copaciu 
șl-au plântată săcurea, când șl-au 
pusă ca problemă maghiarisarea națio- 
nalitățiloră nemaghiare din Ungaria și 
mai alesă din Transilvania, în timpu ce 
ei nici cele mai însemnate orașe din Un
garia nu suntă în stare a-le maghiarisa 
conformă nisuințeloră loră utopiste.

Scimă. că nu de multă constatară 
diarele ungurescl, că Timișora e germa- 
nisată. altă dată că Sopronulă nu e un- 
gurescă, acum vine „Egyetertes" și cons
tată, că nici chiar Budapesta, capitala 
Ungariei, nu este scutită de pericululă 
germanisărei.

Etă ce scrie în privința acesta ,,E- 
gyetertes" dela 18 Augustă.

„In cronica scandalosă a veterani- 
loră nu ocupă ultimulă locă casulă a- 
cela ne mai pomenită, că s'au pronun
țată contra imnului ungurescă și și-au 
alesă ca cântare a loră pe „G-ott erhalte." 
țimnulu împărătescă) Acum din nou au 
comisă ună astfelă de faptă, care a scan- 
dalisat-ă pe toți bunii patrioțl maghiari.

Casulu s’a întâmplată în sînulă unei 
reuniuni, care face forte multă sfară’n 
țeră. Președintele primei societăți a ve- 
teraniloru militari din Budapesta, socie
tate ce portă numele Alteții Sale ces. 
reg. archiducele Iosifă, — care celă pu
țină după cum îlu arată uniforma, este 
generală de artileriă, — a invitată pe 
pompierii voluntari din Budapesta la a- 
niversarea înființării societății printr’o 
scrisore scrisă în limba germană....

Acesta este faptulă, care în colori 
triste ilustreză convingerea nostră, pe 
care de atâtea ori amă esprimat’o, că 
reuniunile veteraniloră, cari cutropescă 
poporațiunea din clasa mai săracă și mai 
puțină cultă, suntă nisce pepiniere ale 
germanisărei. Uniculă remediu contra 
acestui râu este, ca locuitorii fruntași să 
nu mai sufere ca numele loră să figureze 
pe stindardele veteraniloră. Celă mai 
maghiară archiduce de sigură nu va 
privi în tăcere la nepatriotismulă acestei 
reuniuni, care a cerșită patronisarea lui"...
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SCIRILE DILEI.t
Iu Brașovă, ca și în [celelalte orașe 

dela uoi, a foștii serbată rțiua nascerii 
Maiestății Sale cu „Te-Deumu-urile și pa
radele militare obicinuite. O deosebită 
pompă s'a desfășurată de rândulă acesta 
în Austria și mai alesă în Ischl, unde se 
află curtea, și în Viena, dedrece anulă 
acesta este ală patru4ecilea dela suirea 
pe tronă a împăratului și se facă deja 
pregătiri pentru serbarea iubileului.

* « *
După infbrmațiunile ce le aremă, 

sediulă ambiloră arbitri pentru demarca
rea fruntariei intre Austro-Ungaria și Ro
mânia s’a mutată pe ună timpă nedeter
minată dela Sibiiu la Brașovă. Comisa- 
rulă română d-lă generală Pencovicl a și 
sosită deja în Brașovă, de unde făcu 
astădl, Marți, o escursiune la Brană spre 
a resolva cestiunea remasă [deschisă în 
privința neînțelegeriloră ivite la punctulă 
numită la „Cruce11. Odată cu d. gene
rală PencovicI a sosită aici, în trecerea 
sa spre București, și d-lă Locot.-Colo
nelă Groza, care face parte din comisia 
de delimitare.

* * *
Archiducele Albrecht, care se află în 

Galiția cu scopă de-a inspecta trupele 
de-acolo, se va reîntdree la 27 1. c. în 
Viena de unde va pleca erășl la 2 Sep- 
temvre cu împăratulă la manevrele din 
Pitek în Boemia.

* *
Serbările reuniunilorii săsesci, ce s au 

ținută în anulă acesta în Sebeș», precum 
se anunță, au fostă forte bine cercetate 
șl-a domnită în decursulă loru multă ani
mația. Reuniunea ardeleni evangelică 
„Gustav Adolf“ șl-a ținută cu acesta o- 
casiune a 23-a adunare generală anuală. 
Ea a fost presidată de episcopulă Teutsch. 
Erau de față 47 membri votanțl din 
tdte părțile. In 12 1. c. s’a deschisă 
totă acolo esposiția de unelte econom.ce, 
apoi cea de producte și de vite. Intre 
cei ce au primită diplome de recunos- 
cință pentru vitele cornute expuse se 
află și ună Română, Demetriu Popă, din 
Alba-Iulia. In 13 1. c. s’a ținută adu
narea reuniunei de agricultură, er în a- 
ceeașl di d. a. au ținută ședință reuniu
nile rurale de păstrare și împrumută 
sub președința d-lui Dr. W ollfi. Sera la 
8 ore a fostă producțiunea coruriloră.

** *
Regina României Ehsabeta a plecată 

în 18 1. c. la Oderberg spre a visita pe 
mamă-sa. Aici va veni și regele Carol 
dela Graefenberg și la 27 Aug. s. n. su
veranii se voră reîntdree înpreună în 
țeră.

Părechea regală portugesă, regele 

Ludovicii și regina Maria Pia, precum și 
prințulă Alfonso de Portugală se află de 
câteva cjile în Viena unde pentru prima 
oră suntă dspeții împăratului. Ei au 
fostă primiți cu tdte onorurile regale.

** *
Se cjlee, că împăratulă Wilhelm că- 

tră finea lunei lui Septemvre va merge 
la curtea imperială din Viena. Nu se 
scie încă cu siguritate, decă împăratulă 
va fi însoțită și de Bismark; se asigură 
însă, că în săptămânile viitore cornițele 
Kdlnoky se va întâlni erășl cu cancela- 
rulă Bismark în Friedrichsruhe.

Scola civilă de fete din Sibiiu 
susținută de Associațiimea transilvană pentru 
literatura română și cultura poporului român.

Apropiindu-se începerea anului sco
lastică 1888/9, subsemnata direcțiune îșl 
permite a atrage atențiunea Onorabi
lului publică română asupra acestei scole, 
care pentru Românii din întregă impe- 
riulă austro-ungară este unica școlă cu 
menirea de a da sexului femeescă o cul
tură mai înaltă și mai alâsă și carea prin 
escelenta sa organisațiune internă și ex
ternă, deși funcționeză abia numai de 
doi ani, a isbutită a întruni în sînulă ei 
eleve din tdte părțile locuite de Români 
și anume nu numai din Ungaria și din 
părțile transilvane, der chiar și din Bu
covina și din România.

In școla acesta se primescă eleve, 
cari au eșită cu succesă bună din a 
patra clasă primară, seu cari, supunen- 
du-se unui examenă, potă dovedi, că 
posedă pregătirea necesară pentru șco- 
lele civile. Ea are patru clase cari for- 
meză patru cursuri anuale de învățămentă 
și pe deasupra încă ună cursă comple
mentară, menită de-a profunda și com
pleta învățămentulă din cele patru clase 
și mai alesă a da aceluia o mai pro
nunțată direcțiune spre ocupațiunile prac
tice, ce le așteptă pe eleve în vieță, In- 
vâțământulu din obiectele mai impor
tante se provede în tdte clasele de pro
fesori cu cualificațiune academică.

Dotată astfelu cu puteri didactice 
de o cualificațiune sciențifică și pedago
gică mai înaltă, școla civilă a Associa- 
țiunii a dovedită deja prin examenele, 
ce s’au făcută în ea, că e pe cale a se 
ridica la înălțimea instituteloră de a- 
ceeașl categoriă din țerile cele mai îna
intate. Cu școla este împreunată și ună 
internată (pensionată), întocmită după 
tdte cerințele pedagogice și liigienice. 
Scurtă, institutulă se presintă, grații sa- 
crificiiloră Associațiunei și îngrijirei co
mitetului, sub a cărui egidă funcționeză 
astfelă, ca elu se pdtă corespunde din 
tdte punctele de vedere înaltei sale 
misiuni.

Didactrulă (taxa pentru învățămentă) 
ce trebue se plătescă o elevă pe ană 
este 20 fl. Eră taxa anuală pentru în
treținere, îngrijire și instrucțiunea pri
vată în internată este 200 fl. necompu- 
tându-se aci timpulă feriiloră de vâră, 
pentru care, decă o elevă ar voi a’lă pe
trece în internată, trebue să plătescă 
40 fl. Elevele, cari voră să învețe și 
limba francesă, au să mai plătescă o 
taxă de câte 1 fl. pe lună. De asemenea 
au să plătescă taxă deosebită și cele ce 
voră să învețe la piană, și anume o 
elevă luândă două ore pe săptămână 
plătesce 9 fl. la lună, eră decă se înso- 
țescă două, una plătesce 6 fl. pe acelașă 
timpă.

Elevele, cari voră să fie în internată, 
au să aducă cu sine: ună țolă pe saltea, 
ună covorașă la pată, 2 perinl, 4 fețe 
de perinl, o plapomă, 4 ciarciafurl (le- 
pedee,) 6 ștergare, 6 șervete, cuțită, fur
culiță, lingură, linguriță, cari tdte ră
mână proprietatea loră. Afară de a- 
cestea fiăcare elevă trebue să aibă schim
buri (albituri) câte o jumătate duzină, 
ciorapi și batiste câte o duzină, și în
călțămintea necesară. Elevele din in
ternată voră ave să-și procure și o uni
formă, carea însă pe câtă e de cu gustă, 
pe atâtă e și de ieftină. Alte toalete, 
ce părinții voră dori să facă eleveloră, 
încă se potă face prin mijlocirea direc
țiunii cu prețuri forte moderate.

Insinuările pentru primirea în in
ternată au se se facă cu câte-va dile 
înainte de 20 Aug. (1 Sept.), eră înscrie
rile voră urma a se face încependă din 
l-a pănă în 5 Septemvre c. n. în insti- 
tută în cancelaria direcțiunii (Sibiiu, 
strada morii Nr. 8) dela Orele 8—12 
înainte de amedă și dela 3—5 după a- 
medă.

Aducendă acestea la cunoscința o- 
norabilului publică română, subsemnata 
direcțiune nu pote a nu da expresiune 
vinei sale dorințe de-a vede câtă mai 
multe Româncuțe întrunite în scola Asso- 
ciațiunii pentru a participa la salutara 
ei influință culturală!

Sibiiu, 7/19 Augustă 1888.
Direcțiunea scolei.

Coresponleuța „Gazetei Transilvaniei.1
Din Sălagiu.

Despre frumdsa sărbătore națională, 
ce au avut’o Românii din Sălagiu cu 
ocasiunea adunărei generale a Despărt. 
XI ală Associațiunei, împreunată cu a- 
dunarea Reuniunei femeiloru române, ți
nută la 6 Augustă n. c. în comuna Dom- 
uinu, amu mai primită încă o corespon
dență, din partea d-lui V. Vaida, în care, 
pe lângă cele memorate în numărulă de 
erl, ne spune, că pregătirile ce s’au fă

cută pentru dina acesta, mai alesă din 
partea poporului, au fostă estraordina re. 
Casele țâraniloră văruite din nou, feres- 
trile văpsite cu galbenă și roșu, păreții 
în lăîntru erau împodobiți cu ștergare 
frumdse și blidurî văpsite, patimile aș
ternute frumosă cu covorâ împănate, 
umplute cu perinl pline de înbroditurl; 
pe grindă era pusă ună șiră de busuiocă 
și tămâiță: așa-șl împodobescă țăranii 
români din Sălagiu casele loră în clile de 
sărbătore.

Scdla din Domnină e forte frumdsă; 
la înființarea ei a contribuită forte multă 
d-lă proprietară Ioană Popă. Premiile 
ce s’au împărțită în adunarea generală 
de ăstă ană a despărțământului au avută 
o valore de 300 fl. S’a luată hotărîrea 
oa în viitoră adunările să se țină numai 
în comune, adecă în mijloculă poporu
lui. D-lă corespondentă ar dori, ca a- 
ceste adunări să fiă împreunate în. viitoră 
cu prelegeri publice.

Față cu Reuniunea femeiloru române 
se arată mare interesă din partea |Româ- 
niloră selagianl. Pretutindenea se facă 
mari colecte pentru crescerea fondului. 
Comitetulă a distribuită nisce colo de 
colectare dintre cari unele încă nu i s'a 
înapoiată, din cele înapoiate însă fondulă 
Reuniunei s'a sporită cu 800 fl. S’a ho- 
tărîtă ca la 1 Septemvre st. n. Reuniu
nea se-șl deschidă scola proiectată de 
fetițe în Șimleulă-Silvaniei. Concertulă a 
avută ună succesă peste așteptare bună.

0 escursiune la Poiaua-Sărată.
Estragemu dintr’o corespon

dență dela Slănică a cjiarului „ Ga
lații “ următorele pasage privitore 
la Poiana-Sărată:

Erl am făcută o escursiune la Po
iana Sărată, sată românescă pe terito- 
riulă Transilvaniei, situată pe țărmulă 
dreptă ală Oituzului, distanță de 21 
ore dela Slănică.

Poiana Sărată este loculă sântă de 
peregrinagiu pentru visitatorii Slănic u- 
lui, nu dor că sătulă ar fi unu locă sântă, 
seu locuitorii lui ară fi mai sânțl ca alțl 
omeni, nu, ci pentru că in fruntea aces
tei frumose comune de vr’o 240 de case 
tdte de bârne și pietră, acoperite cil 
șindrile, se află ună bărbată escepțio- 
nală cunoscută de aprbpe toți bărbații 
din România de ceva valore pe tere- 
nulă politică și culturală sub numele 
de Popa Ioniță.

Acestă venerabilă bătrână are o 
forță magnetică: Cine a avută ferici
rea a petrece o oră în casa lui, rămâne 
fermecată.

Iată-mâ și pe mine în acestă mo
menta răpită și transportată lângă, ve- 
nerabilulu și veselulă septuagenară. Așa

FOILETONUL!! „GAZ. TRANSA 

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

(Urmare.)
Inse Frobel era ursită, ca nici în a- 

cesta încercare să nu reușescă după do
rința sa. Peste patru ani fu silită a în
chide institutulă din causa lipsei de mij- 
loce. Atunci Frobel, însoțită de amicul 
seu Middendorf, întreprinse o călătoria 
prin mai multe orașe mari ale Germa
niei și făcu o zelosă propagandă a ide- 
iloră sale prin conferințe ținute în deo
sebite locuri. Urmarea fii înființata 
mai multoră grădini de copii.

După acestă apostolatu, Frobel în
cerca din nou punerea în practică a te
oriei sale. La 1849, după ce în congre- 
sulă institutoriloră ținută în Rudolstadt, 
în 1848, și urditu de însuși Frobel cu 
scopu de a-șl predica și răspândi evan
ghelia sa pedagogică ; după ce, dică, 
avu durerea de-a se vede desaprobată 
și după ce se vădii părăsită de mai toți 
elevii și amicii săi, neobosituliî apostolă 
se aședă la Liebenstein, în ducatulu 
Saxen-Meiningen, unde începu ună nou 

cursă pentru gregătirea „grădinăreseloră 
de copii“, punând ideile sale în practică 
cu micii copilași dimprejură.

Aci Frobel avu fericirea sâ fiă cu
noscută de cătră baronesa de Marenholz 
și prin ea de renumitulă pedagogă Dies
terweg. D-na de Marenholtz-Briilow se 
afla la băile dela Liebenstein, și audia 
vorbindu-se de unii „bătrână nebună-, 
care făcea să joce copii țăraniloră din 
apropiere. Frobel era atunci de 68 de 
ani. Baronesa întâlnind într'o di la pre
umblare pe acestă „bătrână nebună11, 
vorbi cu elu și rămase uimită de con- 
versarea lui; îlă visita la casa de țară 
unde era stabilită, și de atunci d-na de 
Marenholtz se făcu cea mai zelosă elevă 
și propagatdre a doctrinei frdbeliane. 
Prin scrieri, prin conferințe, prin diare, 
prin cuvânt și faptă, ea a răspândit’o 
pe urmă, nu numai în totă Europa, vi și 
în America.

Totu atunci se găsia la Liebenstein 
și Diesterweg direc-torulă scolei normale 
din Berlin. D-na de Marenholtz îi vorbi 
de Frobel și stărui să i-lu facă cunoscut 
personală. Diesterweg avea o falsă ideă 
de Frobel; elu și-lă închipuia ca pe un 

felă de șarlatană, și numai cu orecare 
dificultate primi să-i visiteze institutulă.

„Când ajunserămă, — dice d-na de 
Marenholtz, — Frobel îșl începuse lec- 
țiunea și era atâtă de preocupată de 
obiectulă ce predă, încâtă în înferbin- 
țela propunerii sale nu ne observa, când 
întrarămă în sală. Diesterweg ascultă 
la începută cu ună ușoru surisă de iro
nia cuvintele lui Frobel; der puțin câte 
puțină acestă espresiune dispăru, făcând 
locă espresiunei celui mai viu interesă, 
și la urmă unei emoțiunl care se traduse 
în lacrimi. Diesterweg era cucerită. 
Mișcătorea simplitate și vorbele de a- 
postolă inspirată ale acestui bătrână, 
care nu trăia decâtă pentru o ideă, a- 
tinseră inima vestitului pedagogă, care 
nu se mișca lesne de ori ce lucru; și 
de atunci Diesterweg, deși nu aproba 
tdte amănuntele metodului lui Frobel, 
deveni și elu ună convinsă și ună ener
gică sprijinitoră alu sistemei frdbeliane 
în ideile ei fundamentale“.

Suferințele, ce e dreptu, nu pără
siră pe Frobel pănă la mortea sa ; însă 
elu muri convinsă de triumfală ideii, 
căreia șl-a consacrată vieță. Deși minis- 

terniă prusiană la 1851 opri înființarea 
grădineloră de copii în regatulu Prusiei 
prin unu decretă, care de abia la 1S6(>, 
adecă optă ani după mortea lui Frobel, 
a fostă retrasă: ele se răspândiră cu re- 
pejnne, și aștădl se află grădini de co
pii nu numai în totă Germania, ci în 
Austria, Rusia, Danemarca, Italia, Spa
nia, pănă și în Turcia, în Constantino- 
polu. Literatura acestei doctriiie peda
gogice este deja forte bogată-; și afară 
de cărțile de acestă telă. mai multe jur
nale în Germania, Francia, Italia, An
glia și aiurea, aducă unu mare serviciu 
educațiunii miciloră copii.

** ♦
Grădinile de copii, —numite mai na- 

inte în Francia „salles d’asileu, er dela 
organisarea scoleloră prin noua lege în 
anii trecuțl, numite „ccolles matmiclles*  ; 
în Belgia „tcollcs gardia>i)>cs“, în Italia 
rastliu seu „scuole infantine1^, — trebuescă 
deosebite de scoici e pregătitore pentru 
cursulu primară, numite acum în Fran
cia „ecolles infantincs'1 câtă și de insti
tutele de pază numite „err-bcs11, și de 
șalele de asilă, cura erau organisate la 

| începută.
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e omuliî: Se simte fără voia lui atrasă 
de unele persone, pe când alții — și 
aceștia suntă cei mai mulțl — cu totâ 
silința ce-’șl dau, de a câștiga afecțiu
nea confraților^ loră, suntă respingă
tori....

Ca să ajungemă la Poiana Sărată, 
trebuia să plecămft din Slănică călare, 
căci drumulă « greu pe joșii, er de tră
sură nici vorbă nu pOte fi.

Astfelă eu și tovarășii mei am per- 
cursă călare drumulă pe Slănică în susă 
departe de pichetulă româna și austriaca, 
departe de noua graniță pe care ni s'a 
restituita una întrega munte de-a stân
ga Slănicului, fixându-se ca graniță pă- 
răula caprelortl. De-a drepta Slănicului 
teritoriula României mai numără câțl-va. 
chilometri înainte.

După ce am mersa astfela mai bine 
de 40 minute ama trecuta Slăniculă și 
ama începută a ne urca pe muntele nu
mita „Muntele la picheta11 acoperita de 
o pădure seculară de bradl și fagi.

Urcarea și scoborîrea muntelui e 
grea, der din cele mai frumose. Caii 
mergeau singuil, înliolbamă ochii când 
în drepta, când în stânga admirândă 
frumseța copacilora, cari sunta de o înăl
țime colosală și de una aspecta măreța.

La fiă-care momenta era ceva nou 
de văduta. Ceea ce m'a surprinsa în 
deosebi a fosta, că fagii, cari de obiceiu 
crescă groși, crenguroșl și de o înălțime 
puțina considerabilă, aci rivalisau cu 
bradii: fagii erau tota așa de drepți și 
înalț! ca cei mai rrumnși bradl.

Curiosu, forte curiosa fenomenă. 
Nisce copaci fără simțire au căutata să 
se ridice și nobiliteze, imitânda pe con
frații lora bradl, cari totdeuna au esce- 
lata prin statura lora frumosă!

Omilii nu e așa. Deosebi în socie
tatea nostră omenii nu caută a imita pe 
cei mai capabili și mai morali decâta ei 
— a se ridica la nivelulu lora morala 
și intelectuala, nu: din contră, ei caută 
a tîrî pe aceștia în mocirla ignoranței, 
a imoralității și a sentimenteloră brute, 
în care se află ei....

Susă pe verfulă muntelui este ună 
pichetă românescu și mai josh de elu 
noua graniță. Acestă liniă merge spre 
suda pănă în vale în părău, de aici pă- 
răulă e graniță pănă unde se varsă în 
Oituzu.

Aci e și Poiana Sărată sub polele 
colosalului munte, peste care amu tre
cută.... Aci e și Popa Ioniță Hal oi, tul
pina întinsei familii Baloiescu din Ro
mânia, der popa nu-i popă; părintele 
Ioniță o protopopă, are brâu roșiu. 0- 
brajii săi împresurați de o barbă mare, 
albă, rivaliseză însă cu brâulă. Figura 
acestui eminenta bărbată e clasică în a- 
devăratulu înțelesă ala cuvântului.

Casa lui ospitalieră a fosta visitată 

aprope de toți bărbații mari ai țării. 
Aici verjl pe lângă tablouri naționale 
deci de portrete, cu cari părintele Io
niță a fosta onorata de cătră marii băr
bați în semna de înaltă stimă și afec
țiune.

Veselula și spiritualul^ protopopii 
ne-a primita cu o estremă buouriă și ne-a 
ospătată, cum numai o inimă românâscă 
oțălită în nevoile nâmului său o pote 
face. Der prândula, orl-câtă de buna a 
fosta ela, a fosta nimica pe lângă hrana 
sufletâscă, cu oare ne-a nutrita sufletulă 
și inima inteligentula și spiritualulă bă
trână.... Cine merge la Poiana Sărată, 
e răsplătită pe deplina pentru ostenelele 
făcute, deefi a avuta fericirea a petreoe 
o oră cu părintele Joniță. Nici eu, nici 
alții, ri'amă mersa la Poiana Sărată, ca 
să vedeină frumdsele case țărănescl, ama 
mersa să vedemă pe părintele Ioniță.

Când părintele Ioniță nu va mai fi, 
Poiana-Sărată va fi una sată — uitata!

CoinerjnlH României cu Austro-Umaria în 1886.
n.*)

*) A se vede Nr. 170 alb „Gaz. Trans.“ din 
anulu curentu.

Acum câțiva ani, România făcea unu 
însemnata comerțu de vite cu Austro- 
Ungaria. Anuala esportam pentru acestă 
țeră animale vii în valore de aprope 15 
milione; comerțula de porci cu deose
bire întră cu o țifră forte însemnată în 
acestă sumă; și producătorii români ca 
și proprietarii și arendașii de păduri, în 
care se hrăneau rîmătorl, realisau bene
ficii frumose. De pe la 1882 în coce 
însă, Austro-Ungaria, și mai cu semă Un
garia, au începută a face tota felulă de 
șicane esportatoriloră români cari, în- 
cetula cu încetula, au trebuita să renunțe 
și la esportațiune și la cultura viteloră. 
De și eramu legați printr’o convenția de 
comerța, care asigura libera intrare în 
Ungaria a vitelora române, guvernula 
acestei puteri înventânda existența epi
zootiei în țeră se găsea tot-d’auna în 
dreptu d’a ne închide granițele, aci în 
moda absoluta și pe față, aci indirecta 
prin impunerea, la intrare a unoru condi- 
țiunl absurde și ridicole.

In anulu 1883 încă mai exportamă 
în Austro-Ungaria vite pentru suma de 
10.315.085 lei; la anula 1884 însă, acesta 
esporta a căcjută la 6.368.853; la 1885 
țifra esportațiuniloră ajunsese la 2.987.428 
pentru vite. Aplicarea măsuriloru repre
sive din partoa Austro-Ungariei, ca răs
punsa la tarifulu nostru autonomii, n'a 
mai avuta a produce nici ună efectil, 
valorea esportațiuniloră în vite fiind ă 
deja redusă la minimulu posibila prin 
șicanele practicate mai dinainte de ve

cinii noștri. In anula 1886 aceste espor- 
tațiunl au fosta în adevără de 3.129.123, 
adecă mai multa ceva de câta în 1885.

O scădere mai simțitore decâta a- 
cesta nici că se putea.

Și însă ce e mai de regretata e, că 
în acestă ramură de producțiune debu- 
șeula ce ne oferea pănă acum Austro- 
Ungaria n’a putută fi înlocuita cu nici o 
altă țeră în aceleași proporțiunl.

Italia e singura țeră pentru care si
lințele făcute în ultimii ani de esporta- 
torii de vite au avuta ore-care succesa. 
Pentru acestă țeră nu esportamil în ade- 
văril în 1883 nici o vită; în 1884 s’a 
făcuta prima încercare și s’a esportata 
pentru 1600 lei; Ia 1885 esportuln a a- 
tinsa 642.300 și la 1886 s'a urcata la 
1.939.063 lei.

Resultă deci, că aplicarea tarifului 
autonomii față cu Austro-Ungaria și mă
surile represive ale acesteia, n’a făcuta 
nici una rău comerțului de vite română, 
acesta comerța fiinda deja ucisa înainte 
de 1886 prin șicanele Ungariei.

Unu ala doilea articolfi, în care cons- 
tatămă însemnata scădere la esportula 
româna în Austro-Ungaria, sunta produc
tele făinose și derivatele lora. In 1886 
esportulfi acestoru materii pentru Austro- 
Ungaria se cifra cu 46.333.06 lei; la 
1884 figurau încă cu 45.920.917 și la
1885, esportațiunile se ridicase chiar la 
59.996.426 din causa slabei recolte ce 
se făcuse atunci peste CarpațI. In anula 
1886 însă acestă esporta a căduta deo
dată la 15.953.696 lei, adecă la ’/4 parte 
de ce era la 1885.

Austro-Ungaria sciindă, că România 
e o țeră agricolă, șl-a îndreptată tote 
săgețile în contra comerciului de espor- 
tațiă a cerealeloră nostre, ca măsură re
presivă. Silinței5“sale n’au făcuta de
câta se dea o altă direcțiune cerealeloră 
române; în loca de Austro-Ungaria, ele 
au luată drumulă Engliterei. Pentru a- 
cestă țeră nu esportamă în adevără în 
1883 cereale decâta pentru lei 87.129.889 ; 
pentru 59.966.820 în 1884; în 1886, ci
fra s’a ridicata la 106.396.104 lei.

Esportula materielora fertile și in- 
dustrielora derivate a suferita asemenea 
în 1886. Valorea lui se menținuse în 
anii 1883, 1884 și 1885 la 4 milione lei; 
în 1886 elu a căduta deodată la 1.449.098 
lei; esportula fructeloră, legumeloril și 
altora produse vegetale în Austro-Un
garia, a căduta la 218.904 în 1886, dela 
2.040.260 în 1885.

Esportula de beuturî a crescută din 
contră în proporțiunl forte însemnate în
1886. In anula 1883, Austro-Ungaria 
abia ne cumpăra băutură pentru 225.260 
lei, în 1884 pentru 213.121; în anula 
1886 cifra esportațiuniloră nostre a a- 
tinsa 5.669,295.

Esportula de spirta cu deosebire a 
sporita în moda considerabila. De unde 
spirturile austro-ungare găseau debușeurl 
pe piețele româue, acum nu numai că 
•le au fosta cu desăvârșire escluse de pe 
acestea, dăr încă sunta cu succesa con
curate pe piețele Austro-Ungariei.

Esportula celorlalte produse româue 
în Austro-Ungaria presentă puține vâ
riațiunl în ultimii ani.

(Curier. Financ.)

SCIRÎ TELEGRAFICE.
Parisu, 21 Auguatu. Generalulu 

Boulanger a fostu alesu în de
partamentele Lille, Charente infe- 
rieur și Amiens. După ce s’a lă
țită svonulu despre alegerea, lui Bou
langer în trei departamente în Parisu. 
mulțime de poporu s’a adunată 
înaintea redacțiunei carului „La 
Presse“.

Bruxella, 21 Augustă. Victor 
Napoleonă a declarată, că victo
riile electorale ale generalului Bou
langer suntă victorii ale Bonapar- 
tiștiloră și că ele însemnă inau
gurarea sfârșitului Republicei.

Cursulu Ia bursa de Viena

Cursulii pieței
din 19 Augusta st.

Brașovii
n. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.9S Vănd. 9.02
Argintti românescii . „ 8.92 »• 8.95
Napoleon-d’ori ... „ 9.77 n 9.79
Lire turcesc! ... n 11.08 ii 11.10
Imperiali........................ „ 10.08 ii 10.10
GalbinI......................... . 5.72 n 5.76
Scris, fonc. „Albina1^"/,, „ 101.—

r.iH r ti ° , o n 98.- 98.50
Ruble rusescl . . . „ 118.— „ 119—
DiscontuIH .... 61/,—-S'1;, pe anii.

din 20 Augustă st. n. 1388.
Renta de aură 4°J„................................ 101.25
Renta de hârtia 5";................................ 91.65
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 119.25
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostu ungare (1-ma emisiune) . . 98.G0
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostă ungare (3-a emisiune) . . 113.50
Bonuri rurale ungare.............. 101.80
Bonuri cu clasa de sortare .... 101.70
Bonuri rurale Banatu-Tiinișu . . . 101.80
Bonuri cu c). de sortare..........101.50
Bonuri rurale transilvane......... 101.60
Bonuri croato-slavone.............. 201.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă...........................................99.25
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 129.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului......................................... 125.75
Renta de hârtia austriacă .... 82.25
Renta de argintă austriacă .... 82.85
Renta de aură austriacă.......................111.55
Losuri din 1860   139.75
Acțiunile băncei austro-ungare . . . S70.—
Acțiunile băncei de credită ungar. . 308.—
Acțiunile băncei de credită austr . . 31G.7O
Galbeni împărătesei ....................... 5.87
Napoleon-d’ori..................................... 9.77
Mărci 100 împ. germane........................ 60.25
Londra 10 Livres sterlings .... 123.50

Editorii și Redactorii responsabilii:
Dr. Aurel IVIureșianu.

„Lcs creches'i primescu ca să îngri- 
jescă copii mici, dela cincisprezece clile 
pănă la trei ani, ai femeiloril muncitore, 
care suntu silite se plece la lucru afară 
din locuința loru. Aceste așeclăminte 
suntu forte necesare mai aleșii în țările 
unde clasa uvrieriloră este numerosă. 
Mama, neavendă cui încredința pruncul 
său, îltt lasă pentru o mică plată în a- 
cestii asilu, unde vine să-iu lăpteze în 
orele mâncării; er noptea, precum și 
Duminecile seu în alte dile când nu e 
la lucru, îlu ia acasă. Prima crcșă, care 
a avuții unii succesu durabilă, s'a înfi
ințată în Parisu la 1844 ; de atunci ele 
s’au răspândit în totă Europa, unde, îm
preună cu o industriă desvoltată, există 
și clasa uvrieriloră. Creșele înlocuescă 
casa părintescă și pregătescu pentru gra
dinele de copii.

Școlele pregătitore suntă de câte o 
singură clasă, în care copiii dela șese 
ani suntă duși în cursă de unu anii, pa
tru seu cinci ore pe di, ca sub îngriji
rea unei institutricl, pe lângă felurite jo
curi și cântece copilărescl, și pe lângă 
învățământulu intuitivă, să învețe într’un 
mod înlesniciosu, ca unii felă de jocă, 

și lectura și scrierea. Unde suntu gra
dine de copii, clasa pregătitore se con
sideră ca ultimulu gradil alil acestoru 
așeclăminte, și este alipită seu de gră
dina de copii, seu de vre-o școlă pri
mară de fete. Ele suntu clase interme
diare între grădinile de copii și scolele 
primare.

Sale de asii ii se numeau mai nainte 
nisce așeclăminte asemenea grădineloră 
de copii, întocmite însă și destinate mai 
multă pentru îngrijirea fisică decâtil 
pentru o adevărată educațiune a copii- 
loril. Ele au începută a se înființa în 
Germania încă de pe la capetulu vecu- 
lui trecută, er în Anglia, Francia, Bel
gia, de prin întâiele decenii ale acestui 
veacă. In Francia d. e. primele s«le de 
asilu, cum s’au numită ele pănă la 1881, 
s'au fundată la 1825 de cătră o socie
tate de dame, prin subscripțiunl particu
lare. In anulă 1834 erau în Parish cin- 
spredece sale ele asilu, er în departa
mente 102. Pe urmă s’au înmulțită ast- 
felu, că la 1864 se aflau în totă Franța 
3308 sale de asilu, împoporato de 383 
de mii 856 copii de ambele sexe. Ase
menea în Belgia, la 1826 s’au înființată 

primele sale de asilu totu prin o socie
tate: „la socicte des salles d’asile-ecoles gar- 
diennesu. Așa în Austria, în Italia. Spa
nia și aiurea.

Insă aceste așeclăminte, o repetă, 
erau la începută ceea ce numescă Ger
manii Kinderlieicahranstalten, adecă insti
tute de pază ale copiiloru. Cu timpnlă 
s'a vădută, că numai paza copiiloră, nu
mai grija de a-i feri de perierile, de a-i 
ține curați și a-le îndestula trebuințele 
fisice, nu este de ajunsă. Au începută 
deci a se lua măsuri și pentru educați- 
unea faeultățiloril sufletescl și a face, ca 
mintea, simțurile și inima copilului să 
se desvdlte deopotrivă cu corpulă. As- 
tădl prin adaptarea sistemei frobeliane, 
șalele de asilă, seu ori ce altă nume 
li se dă după localități, au primită o or- 
ganisațiune forte deosebită de aceea ce 
o aveau la începută; din simple sale, de 
asilu au devenită grădini de copii, deși 
nu li se dă pretutindeni acestă nume.

Ș:*
Să vedem acum, pe ce principie sunt 

întemeiate grădinile de copii, cum suntă 
organisate, și care suntă mijlocele și 
metodele lorii de educațiune.

Activitatea este însăși esența vieții. 
Pentru aceea omulă nu pote fi fericită 
dec-âtu prin muncă, prin o activitate 
proportionate cil puterile, cu aplicările 
și trebuințele sale. „Acei cari trăescă 
în uelucrare. dice unii Eglesil*),  bărbați 
seu femei, oricare ar fi posițiunea loră. 
de-a fi bogațl, de-ar ave tote lucrurile 
cu prisosii și tote bunurile ce inima do- 
resce, câtă timpă voră rămâne în ne
lucrare, nu voră fi niciodată mulțumiți. 
Voră ave totdeuna vre-o durere în 
corpii seu în sufletă, voră suferi de urîtă, 
voră fi lâncedl, bolnăvicioși, desgustaț! 
de tote, îșl voră trece timpnlă oftându 
și plângendu-se mereu, lumea întregă îi 
va supăra, ară voi să fugă de sine înșiși 
seu să moră, ori voră deveni jucăria 
capricieloră unei fantasii absurde.“

Așa e și natura copilului. Vieța lui 
e numai activitate, elă nu se repauseză 
decâtă când dorme.

(Va urmai.

*) Citatu de 8. SmileJ în „Le carae- 
tăre“ p. 101.
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I.

Zsciiexe de
Pentru 6 stipendie din Fundaținnen fericitului l)r. Siiueouii llaiuanțiai se 

escrie concursă cu terniiiiulu de 15 Septenivre a. e. st. nou, și anume: pentru 
1 stipendiu de 315 fl. v. a. devenită vacantă.

Pentru done stipendie de cate 84 fl. v. a., unuia usuată de losifă Pintea 
studenta la academia comercială din Clușiu, și altuia usuată de Ioana Cosma 
studenta Ja academia montauistică din Schemnitz, ainbe decliiarate de vacante 
din causă că cela dintăiu stipendiata nu s a legitimata de loca, er ala doilea 
n’a produsa atestata scolastica satisfăcătoră despre progresulă făcuta în studie 
in anula scolastica 1887 8.

Pentru trei stipendie de câte 63 fl. v. a., usuate de Corneliu Popa medi
cinista, Titu Tilea gimnasistă absoluta și Alfonsă Poparadu, studenta de. a III-a 
clasă gimnasială, dechiarate de vacante din motiva, că nici unuia dintre numiții 
stipendiațl nu s’a legitimata despre progresula făcuta în studie în decursulă a- 
nului scolastica 1887'8.

La cari stipendie pota concurge:
а) numai tineri studenți miserl, cari sunta născuțl în Transilvania și sunta ro

mâni de nascere;
б) carl pre lângă purtare morală bună au din studie calculi de Eminențiă.
c) ascultătorii de cursulă filosofica, cari se prepară de profesori pentru gim- 

nasie, cari au s6 fiă teologi absoluțl, mai încolo ascultătorii de medicină, 
de drepturi, de sciințele reale, precum sunta: teclinică, montauistică, silva- 
nistică și la vr’o academia comercială.

d) dintre concurențl voră ave preferință în înțelesulfi testamentului, ceteris 
paribus, cei de origine nobili și consângenii piului fundatoră;

e) dela concurențl se recere, ca pre lângă testinioiiiele alăturate în copie au
tentice și nu în origine la oererile concursuale, se mai producă: carte de 
boteză, atestata de paupertate, care să fiă subscrisă de antistia comunală 
politică și de parocliulă concernente, și întărită cu sigilulă parochială 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 conti
nue sciințele academice ori gimnasiale.
Cererile concursuale ăstmodă adjustate se le subșternă până la terminulă 

prefiptă consistoriului metropolitană subsemnată.
Concursele, cari nu voră fi astfeliu instruite și nu se voră subșterne în 

.terminulă prefiptă, nu se voră lua în considerațiune.
Blașiu, din ședința consistorială ținută în 11 Augustă 1888.

Consistoriulu metropolitanii gr. cat. de Alba-Iulia.
120—123, 3—2

11.
Esciiere o_e

Pentru unii stipendiu de 60 fi. v. a. din Fundaținnea fericitului Episcopii 
loan Bobu, usuată de Georgiu Anca gimnasistă absolută, și dechiarată de va
cantă din causă, că beneficiatul^ nu s’a legitimată despre progresulă făcută în 
studie în anulă scolastică 1887'8 se escrie concursă cu terininnlu pre 15 Sep
tenivre 1888,

Doritorii de a obține acestă stipendiu au de a-șl instrui cererile sale ame- 
surată condițiuniloră espuse mai susă în escrierea de concursă pentru stipendiele 
romanțiane, și pre acele a le subșterne subsemnatului consistoriu.

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

III.

ZEZsoriexe de coxxoxxxstjl-
Pentru unii stipendiu de 50 fl. v. a. din Fundațiunea fericitului Gavriliî 

Vaida, usuată de Dionisiu Vaida, gimnasistă absolută, și declriarată de vacantă 
din causă, că stipendiatul^ nu s’a legitimată despre progresulă făcută în studie 
în anulă scolastică 1887'8, se escrie concursă cu terininulîi pre 15 Septenivre 
1888 st. n.

Cei cari dorescă să obțină acestă stipendiu, concursele sale instruite con
formă condițiuniloră espuse în concursulă pentru stipendiele romanțiane, au să 
le subșternă subsemnatului consistoriu metropolitană pănă la terminulă prefiptă.

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

IV.
ZZscxîere de

Pentru unii stipendiu de 180 fi. v. a. din Fundiițiiinea Clainianâ, usuată 
de Augustină Berianu studente la academia montanistică din Schemnitz, și de- 
cluarată de vacantă din causă că nu s’a legitimată despre progresulă făcută în 
studie în decursulă anului scolastică 1887 '8, se escrie concursă cu terminulă de 
15 Septenivre a. c. st. nou.

Concurenții la acestă stipendiu au de a’și instrui cererile sale în sensulă 
condițiuniloră înșirate în concursulă pentru stipendiele romanțiane, și pre acele 
pănă la terminulă indicată a le subșterne acestui consistoriu metropolitană.

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

Nr. 8871-1888. PUBLICAȚIUNE.
Se aduce prin acesta la cunoscința publică, cumcă se voră da în arendă 

josu însemnatele arături, parțelele de pășunată, pășunile de munte în fostulu 
Domeniu, aparținetore comunei Brașovu, asemenea pământurile aflătdre pe teri- 
toriulă orășenescu, pe cale de licitațiune verbală și în scrisă pe lângă ulteriora 
aprobare din partea representanței comunale, conformă condițiuniloră aflătdre la 
oficiulă economică orășenescă în orele de cancelaria 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 anteme- 
ridiane în sala de ședințe, casa sfatului, în Brașovu, se va ține și în dina viitore 
în 31 Augustă a. c. pănă la darea în arendă a tuturora obiecteloră.

Fiăcare licitantă are a depune, înainte de a i se da voiă la oferirea ver
bală, ună vadiu de 10% din prețulă de strigare, în mânile comissiunn de lici
tare. Ofertele scrise, cari se voră deschide după licitațiunea verbală, au să se 
predea închise, provedute cu denumirea acelui obiectă, pentru care se ofereză, 
celă mai târdiu pănă în 29 Augustă a. c. la orele 6 postmeridiane, dirigentului 
oficiului economică E. Hintz.

Iu ofertele, provâdute cu 50 cr. timbru, este neapărată de lipsă se fiă con
ținută întocmai acea denumire a obiectului pe care se ofereză, asemenea să con
țină și prețulă 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 loru și se supune acelora. Asemenea are ofertulă să conțină 
acludată unu vadiu de 10% din suma oferită de arendă.

Arendatorulă este obligată să depună o cauțiune egală cu prețulă 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 nrmătorele, adică:
I.

III.

20. 71 II „ „ „ ........................ prețulă de strigare fl. 110.-
21. 77 HI „ „ „ ................... 71 77 11 îî 120.—
22. îl IV „ „ „ ................... 77 •f 5 5 11 90.-
23. Parțelele I și 11 în Tabăra mică . 70.—
24. 16 parțele în Logoza mică................... 77 U 11 100.—
25. 2 petece de pământă lângă Bărsă în a IV

brazdă 15.—
26. Parțela I în Stoffenulă mică .... n ț» 15.-
27. 77 11 n „ „ • • • • 77 77 71 35.—
28. 77 UI „ „ , • • 51 11 ’ ) 35.—
29. 71 IV .. „ ... . 15 51 ; 1 85. —
30. Grădina lângă casarma „Lazaretă“ . . j) u 10.=
31. Peteculă de pămentă înaintea Blumănei

mici 5.—
32. Livadia cerbului și grdpa lungă . . îî )i

1 î
1 j 50.—

33. Pășunea, Postovară și Colțu Crucurului.
fără pășiunea de pădure........................ 1) 51 51 11 100.=

34. Pășunea în Pissiacă și Piscu lungă . . 11 11 11 51 100.-
II.

1. Arături și livedl Turcheșu .... prețulă de strigare fl. 190.—
2. îî „ „ Apața................... 51 îi 71 ’ 1 150.=
3. 57 ,, ,, Crisbavă .... 11 11 200.—
4. 55 ,, „ Satulă-nou .... 11 ii 1) 40.—
5. 57 ,, ,, Brană .... 11 i î 11 250.—
6. îî ,, ,, Zârnesci .... 11 1 7 ;i 170.-
7. 75 ,, ,, Tohanu-nou . . . Jî ■ 1 11 180.—
8. îî ,, ,, VlădenI .... 17 îî 11 11 140. —

1.

2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

Pămenturî pe teritoriulu 
iFleischauerweiher), O livadiă de lângă 
Racadău.....................................................
Livadia Logofătului..................................
Pământurile de fer mare și mică . . .
Livadia în Lipiasă .............................
Livadia în Tratzko .............................
Stoffenulă mare și mică........................
Livadia de lângă Ternbach . .. . • •
Două petece de pămentu în Stoflănu și

; . ........................ .... • • ’
Livadia tricesimaliloră în Timișulă de josă 
Livadia viteloru în Timișulă de susă . .
Ierba pe loculă numită „Honterusplatz“ 
Așa numitulă „Stadthauptmannshomm- 
7 jugere de pășune în a Â-a brazdă
Bo za nu<..............................  • • •
Grădina în strada Katarina nr. 6a langa

orășenescu.

n n n

n n n

77 •?

n n
n n n

prețulă de strigare
n 77 77

77 n 71

77 •7 77

77 77 77

77 77 77

71 71 71

77 71 71

77 77 77

77 77 71

17 77 71

77 77 77

77 77 77

77 77

. ....................................................................
Pămentulu comunală pe partea de josu 
a scolei de înotare.....................
Parțelele Nr. 1 —18 livadiei oficiose din- 
(■>,< »• <le ......................................................
Parțelele Nr. 1—4 livadiei oficiose din
colo d*  .......................................................

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.

Partela I în Tabera mare...................

600.—

1.
o.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

Pășiuni
Zenoga Bratoki......................................
Orlată..........................................................
Valea rece................................................
Oberschi capii...........................................
Palțiu..........................................................
Muntele cailoră.......................................
Piatra mare................................................
Zenoga lui Nană......................................
Vaida..........................................................
Tesla..........................................................
Ciucașă și Pietra roșiă ........................
Piscu și Colțu Barbului........................

Roșea..........................................................
Piro.șca.....................................................
Radille.....................................................
Pășiunile de munte Tămașă în Zernescl a- 
fară de pășiunea de pădure...................
Pășiunea de munte .,Zănoga“ în Brană 
Pășiunea de munte ,,Grohotisch“ în Brană 
Pășiunea de munte Clobucetă . . . .
Pășiunea de munte Măgura...................

Brașovit, 1888 Augustă 4.
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de munte allodiale în Secele. Brand
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17
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60.—
3(X).—
200.—
200.—
50. -

Magistratulu orășenescu.
Rimămi'i pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei binevoiască a scrie pe cnponnlti manda

tului poștalii și minierii de pe fâșia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei *.


