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Nr. 107. Dumineca 20 Septembre|2 Octobre 1881.
Cu 1 Octobre st. v. 1881 se începe unu nou 

abonamentu la

„GAZET’A TRANSILVANIEI"
Rogamu pe On. Domni prenumeranti ai fâiei 

nâstre, a grăbi cu înnoirea abonamentului pe tri- 
luniulu alu IV-lea.

Spre mai mare înlesnire recomendamu a se 
lipi adres’a, sub care s’a tramisu fâi’a până acuma, 
pe dosulu cuponului dela asignatiunea poștala.

Domnii noui abonanti sunt cu deosebire rogati, 
a ne tramite adressele D-loru esactu, aratandu si 
post’a cea mai aprope de loculu, unde locuiescu.

„Gazet’a Transilvaniei" apare dela 1 lanu- 
ariu 1881 de trei ori pe septemana.

SS" Pretiulu abonamentului la „Gazet’a Tran- 
silvaniei“ este :

pentru Brasiovu: pe trei luni 2 fl„ pe siese luni 
4 fl., pe anu 8 fl.; — dusu in casa: pe trei luni 2 fl. 
50 cr., pe siese luni 5 fl. ; pe anu 10 fl.

pentru Austro-Ungari’a cu post’a: pe trei luni 
2 fl 50 cr,, pe siese luni 5 fl., pe anu 10 fl.,

pentru Romani’a si alte tieri esterne: pe trei luni 
7 franci, pe siese luni 14 franci, pe anu 28 franci.

Brasiovu, 19 Septembre (1 Octobre.)
Dâca privimu la silintiele estraordinare ce si 

le dau contrarii esistentiei nâstre că se impedece 
desvoltarea nâstra naționala si că se sape astfeliu 
grbp’a elementului romanescu din aceste tieri si 
dâca ne gandimu, de alta parte, la gradulu de 
mărime alu lucrului ce ’lu prestamu noi pentru a 
resiste tendintieloru inimice, ne cuprinde o mare 
îngrijire pentru viitoriu. Ei sunt un’a si nedespar- 
titi, ori de căte ori se tractâza de unu interesu 
alu domnirei loru de rassa, pe noi ne gasescu din 
contra mai t6te atacurile loru nepregatiti, divisati, 
si de aceea descuragiati; ei sunt resoluti in urmă
rirea scopuriloru loru, noi ne distingemu din con
tra printr’unu gradu mare de indiferentismu că se 
nu dicemu tocmai indolentia.

Si inca ne-amu mai potâ mangaiâ cu un’a cu 
alfa dâca amu vedâ acâst’a trista aparitiune numai 
pe terâmulu politicu, care prin uneltirile contrarie 
a devenitu pentru noi aprâpe nepracticabilu, dâr' 
este de totu durerosu candu trebue se facemu ace- 
lesi esperientie si pe terâmulu culturalu, alu inve- 
tiamentului, singurulu pe care mai potemu se des- 
voltamu o lucrare seriâsa pentru aperarea limbei si 
a nationalitati nâstre.

Din tiâra ne sosescu sciri sinistre, pe cari, dâca 
nu amu avă deplina încredere in persânele ce ni 
le comunica, nu le-amu tienâ de adeverate. Ni se 
scrie că afacerile școlare, caus’a cea mare a culturii 
poporului romanu, incepe a fi negligeata in mesura 
inspaimantatâre chiaru de cătra aceia, cari prin 
cunoscintiele ^ru si prin positiunea ce-o ocupa in 
societatea nâstra sunt in prim’a linia chiamati a 
lucră neincetatu si din t6te puterile pentru a ei 
promovare. Si ce e mai tristu, ni se asigura că 
si preotimea nâstra este in multe parti gravu in
fectata de acâst’a bâla a indiferentismului. O co- 
respondentia ce-o publicamu mai la vale, ne dă o 
mica proba despre acâst’a.

Este unu casu specialu de care tractâza acea 
corespondentia, o adunare a Reuniunei invetiatori- 
loru romani, de unde au lipsitu multi preoți din 
cei ce erau datori chiaru prin oficiulu celu ocupa 
a se interesă mai de aprâpe de decursulu ei, dâr’ 
acdst’a abseutare, deși destulu de batatâre la ochi, 
este inca flâre la ureehia pe langa celelalte neajunse 
ce trebue se le suferimu.

Avemu sciri totu din comitatulu Solnocu-Do- 
boc’a, că p’acolo cei mai multi d’intre protopopii 
romani nu sunt abonați nici măcaru la una din fâile 
romane si că mai bine ^prefera de a citi fâi’a ma

ghiara clericala „Magyar Allam8, care isi mani
festa la ori-ce ocasiune pe fația ur’a in contra a 
totu ce e romanescu. Se dîce că acestu diaru li 
se tramite preotiloru memorați c’unu pretiu sca- 
diutu, că si candu ar’ fi unu organu alu diecesei 
romane. Ce se pâte așteptă in impregiurarile grave 
actuale pentru cultur’a nCatra naționala dela preoți 
romani, cari sbâu principiele desvoltate in „Magyar 
Allam8 ?

Isi pâte face cineva o idea despre pericululu ce 
amenintia cu deosebire instrucțiunea nâstra poporala, 
dâca chiaru unii preoți de ai noștri, caroru este in- 
credintiata după lege supraveghiarea si conducerea 
scâleloru nâstre, incepu a se face culpabili de-o 
nepăsare atătu de mare fația de interessele inain- 
taria nâstre in cultura. Faptulu insusi că mare 
parte din preoții romani, abstragându dela cei lip
siți de medilâce, nu se interesâza mai de locu de 
productele literarie si de diaristic’a romana este 
unu semnu destulu de gravu, că densii in consecen- 
tia se voru interesă puținu de totu si de scâlele 
romane.

Cu ce succesu ne vomu luptă noi in contra in- 
cercariloru de maghiarisare, ddca in locu de a po- 
tentiă activitatea pe terâmulu culturalu, preoții noștri 
pe ici si colo isi voru vedâ mai multu de alte in- 
teresse si voru consideră pe invetiatori numai că 
pe nesce fiintie condemuate de s6rte de a le face 
servicii de cantoru si de crăsnicu ? A sositu cre- 
demu timpulu că se ne desbracamu de hain’a cea 
vechia a ignorantiei si se imbracamu hain’a cea 
noua, in care invetiatoriulu nu mai apare că unu 
servitoriu alu fețieloru bisericesci, ci că unu fac- 
toru de căpetenia pentru crescerea intelectuala a 
poporului.

Aceia d’intre preoți, cari citescu cu preferintia 
fâiea clericala maghiara, mai destâpta in noi si 
suspitiunea, că ei de aceea nu se interesâza cum 
se cuvine de instrucțiunea romana, pentru că se 
placa celoru dela „Magyar Ăllam8 cari isi gan- 
descu negresitu, că Romanului nu-i trebue multa 
scâla, că e destulu de bunu de a fi servulu loru 
si dâca tocmai ar’ avâ dorintia după o cultura mai 
mare se mârga la scâlele maghiare, cu cari tidr’a 
este multu mai bine înzestrata!

Se iea aminte acei preoți, cari prin indiferentis- 
mulu loru fația cu caus’a nâstra școlara isi negli- 
gâza cea mai santa datoria cătra poporu, că odata 
voru trebui se dd sdma inaintea natiunei si că si 
până atunci voru fi condamnați si urgisiți de opi- 
niunea publica !

Unitatea monarchiei si nationalismulu.
Sub titlulu „Nationalismulu si uni

tatea monarchiei austro-ungare8 a 
aparutu dilele aceste in „Augsburger allg. Ztg.8 
unu articulu fârte remarcabilu, din care estragemu 
urmatâriele :

„Este monarchi’a Habsburgiloru inca unu imperiu 
unitariu sâu nu ? Candu s’a plamaditu dualismulu 
la 1867, întemeietorii, amicii si aperatorii lui ilu 
landau dicându, că pe langa autonomi’a de stătu 
cis-si translaitana s’a intaritu prin densulu din nou 
unitatea monarchiei. Se asemenă pe atunci „Austri a8 
si „Ungari’a8 cu duâa columne, pe care se radîrnă 
monarchi’a că pe unu fundamentu tare. Uniunea 
reala avea sâ se manifeste nu numai prin persân’a 
monarchului si armat’a comuna, ci si prin ministe- 
riele comune de esterne, de resbelu si de finance. 
Se dice, că insusi Deak eră de părere, că factorii 
unitatii monarchiei voru trebui se fia inca mai 
multu intariti. Acâsfa sperantia a fost contribuitu 
multu că cercurile competente ale Curții se primdsca 
pactulu propusu. La 1867 s’a incheiatu si unu 
traciaui de vama si de conerciu intre ambele state, 
prin care s’a stabilitu si unitatea economica. Dâr’ 
aci uniunea reala s’a doveditu slaba; pactulu era 

incheiatu numai pe diece ani, Ungurii l’au anuntiatu, 
si abea după multe si dificile negotiari s’a pututu 
reînnoi cam-si pe diece ani.

Cu ocasiunea memorateloru negotiari s’a pututu 
vedâ, că in primii diece ani ai dualismului nu nu
mai, că ide’a de unitate nu s’a intaritu, ci că din- 
contra sa slabitu multu. Tendintiele secessioniste 
se manifestau pe fația mai cu sâma in partea un
gara. Agitațiunile pentru „terâmulu vamalu inde- 
pendentu8, pentru o industria naționala s. a. lăr
giră totu mai multu legatur’a intre Ungari’a si 
Austri a. Mana in mana cu acâst’a mergea miș
carea politica-nationala in favârea maghiarismului 
esclusivu. Chiaru si libertatea erau gata se-o jert- 
fdsca, ddca unu „absolutismu nationalu8 putea pro- 
movd mai iute tendintiele de maghiarisare. Parla- 
mentulu, guvernulu, biseric’a, scâl’a. societatea si 
press’a lucra in acâst’a direcțiune. Ddca tiâr’a are 
vr’unu folosu de aci; ddca scopulu, absorbirea tu
turora puteriloru inteligente prin maghiarismu se 
pâte ajunge; dâca acdst’a combatere necrutiatâria 
a popâreloru, in interessele loru cele mai intime na
ționale si de cultura, nu va mari chiaru întentiu- 
niie secessioniste — tâte aceste sunt cestiuni, cari 
prin înmulțirea numerului celoru ce vorboscu un- 
guresce nu se potu resolvâ inca nici de cum in fa- 
vârea tendintieloru de maghiarisare.

Unu lucru este inse neindoiosu : cu cătu mai 
departe merge acestu nationalismu unilateralu, cu 
atătu mai multu se slabescu legaturile d’intre Cis- 
si Translaitani’a; cu atătu mai multu se departdza 
societatea ungara de idea necessitatii uniunei strinse 
a ambeloru diumetati ale imperiului. Deja astadi 
se considera in Ungari’a statulu austriacu că tidra 
străină8. Opiniunea publica se conduce prin press’a 
din capital a ungara, care predomina adi tâta tidr’a. 
Provinci’a a devenitu spiritualminte si politicesce 
impotenta; Pest’a este rival’a naturala a Vienei, 
cu passiunea Maghiarului pentru Pest’a s’a, cresce 
antipathi’a lui contra Vienei, care se privesce si 
asiâ că simbolu alu politicei de unitate8.

„Nationalismulu unilateralu maghiaru a mai 
stricatu sub dualismu ideei de unitate si prin aceea, 
că a instrainatu si pe celelalte popâre nemaghiare 
ale Ungariei dela acâsta unitate. Serbii si Romanii, 
aceste duâe ginți, politicesce cele mai însemnate in 
Ungari’a-Transilvani’a, vedu, cum se sleiesce pute
rea ideei de unitate; ei vedu, că poporulu loru nu 
mai are se aștepte dela acdst’a unitate nici o scu
tire, si deârace in tidra insusi ’i ataca Maghiaris- 
mulu, ei ’si indrâpta doritârele priviri peste gra- 
nitiele Ungariei si ale monarchiei. Acdsta „gravi- 
tare in afara8 a devenitu naturalminte mai inten
siva, de candu in peninsul’a balcanica gintile înru
dite au ajunsa independentia de stătu deplina 8i 
aceste nisuintie fârte periculâse voru cresce si mai 
iute si agitațiunile esterne voru află unu terâmu si 
mai favorabilu, ddca cu partea maghiara nationa
lismulu esclusivu va remand principiulu conducâ- 
toriu in politic’a interidra.8

Vorbindu apoi despre nisuinti’a centralistiloru 
nemți din Austri’a, de a se constitui intr’o par
tida naționala germana „Augsb. allg. 
Ztg.8 dice, că acdst’a este unu semnu mai multu 
de decadintia alu ideei de unitate si că dovada ci- 
tdza urmatâriulu passagiu din „Deutsche Ztg.8 :

, Imperiulu unitariu este inmormentatu si se nu 
ni se cdra noue jertfe spre a câștigă pe Unguri 
pentru elu. Desvoltarea independenții Austriei si a 
Ungariei este in interessulu nationalu alu Germa- 
niloru si alu Maghiariloru... Numai atunci ne vomu 
asigură amiciti’a Unguriloru, ddca representantii 
noștri nu se voru mai grupă in giurulu ideei de 
unitate a monarchiei, ci voru aperâ intr’unu „clubu 
germanu8 o programa naționala.8

Ddca lucrurile in Austro-Ungari’a — continua 
„Allg. Ztg.8 — se voru desvoltâ după nationalis
mulu maghiaru si germanu, atunci vomu avd se 
intimpinamu inca curiâse formațiuni in viitoriu. 



Maghiarii au cam renuntiatu la Croati’a-Slavoni’a 
si sunt pe aci ămeni seriosi chiaru, cari dicu, că» 
perderea eventuala a Transilvaniei nu este eschisa, 
pentru că atunci s’ar’ potă castjgă cu atătu mai 
usioru alianti’a romana, si maghiarisarea s’ar’ potă 
continuă apoi in Ungari’a propria c’unu succesu 
si mai mare. Tocmai asiă jertfescu naționaliștii 
nemți veciniloru loru maghiari nu numai pe Ger
manii din Ungari’a-Transilvani’a, ci dau inca si 
Dalmati’a Croatiloru, Galiti’a si Bucovin’a Poloni- 
loru si Romaniloru, spre a ’si concentrâ apoi t6ta 
puterea germanisatăria asupra Cehiloru si a Slo- 
veniloru.

Astfeliu, dîce „A. Ztg.“, sunt planurile partide- 
loru naționaliste dincăce si dincolo si ele voi eseu 
se trăca peste monarchi'a habsburgica la ordiuea 
dîlei. Cu ce titlu de dreptu 1 Cu nici unulu: 
naționalismul u esclusivu nu are basa morala, elu 
insămna o decadentia morala, o negatiune a uma
nității si se radîma pe forti’a bruta materiala. Na
ționaliștii passiunati nici nu visăza, ce va fi de o 
„Maghiari a" amputata dincăce si de-o „Teutonia" 
ciuntita dincolo de Laita, cari jaluse un’a pe alta 
voiescu intre ele numai o „uniune personala curata*. 
Pe ruinele monarchiei distruse astfeliu ar’ domni 
anarchi’a, chaosulu, lupt’a generala de rassa s'ar’ 
incepe.

Acăst’a catastrofa — finesce „A. Z.", — se 
p6te opri numai, dăca intieleptiunea ămeniloru de 
stătu si patriotismulu sinceru voru crutiâ funda
mentele esistentii salutare ale monarchiei si ale parti- 
loru ei si aceste sunt: Continuarea unei legaturi 
f6rte reale intre tăte părțile monarchiei si dreptate 
binevoităria fația de diferitele pop6re iu tierile sin
guratice, din a caror’a uniune mai strinsa s’a nas- 
cutu acăst’a monarchia spre durabil’a aperare a aces- 
toru pop6re. Formarea si discompunerea a facutu 
dincăce si dincolo progresse inspaimantat6rie — se 
asteptamu sosirea catastrofei insusi ? Numai unu 
imperiu consolidatu in intru si tare in afara păte 
se implinăsca acea mare missiune, la care este chia- 
mata de sute de ani monarchi’a Habsburgiloru. 
Nationalismulu unilateralu inse nu numai că e celu 
mai mare inimicu alu acestei monarchie, ci elu 
vatama si interessulu generalu europănu".

Asupra invetiamentului ruralu 
in Romani’a se respica „Rom. Lib." in modulu 
urmatăriu:

„Legea din 1864 declara invetiamentulu obli
gatoriu, si totuși nici păna acum — după 16 ani 
trecuti — nu esistu scăle in tăte comunele." Cu 
aceste durerăse cuvinte incepea „Romanulu" re- 
vist’a s’a de eri. E dăr’ o confessiune franca, de 
si cam inbrobodita si cam tardia, ce-e dreptu — 
că si guvernulu, cu firm’a pompăsa a democrației, 
a pusu, aprăpe că tăte celelalte guverne, mai pu- 
ținu declamatăre si cu mai puțina pretensiune păte 
la monopolulu sentimenteloru patriotice, — si elu 
a pusu, dicemu, d’avalma cu tăte cărmuirile tre
cute in timpu de siese-spre-diece ani pe jetiulu pu
terii, t6te interesele instrucțiunii in genere, si pe 
ale instrucțiunii rurale in parte, ia dosarulu uitării 
si alu indiferenții.

„Dăca bub’a intrăga a invetiamentului ruralu ar’ 
stă numai in lips’a de locale, că satele n’ar avă 
adeca case de scoli, că se vina toti tieranasii la in- 
vetiatura de carte, atunci leaculu n’ar’ fi tocmai 
anevoie de gasitu. Adi mai cu săma, candu tiăr’a 
dispune de o societate romana de constructiuni, cu 
unu capitalu atatu de intinsu, guvernulu ar’ pută 
se incerce cu aceasta societate o invoire cătu mai 
lesniciăsa pentru tăte clădirile, ce-ar urma să se 
faca deodata in comunele mai impoporate, si nu 
mai taidiu, că in duăi, său trei ani de astadi, sa
tele de fruute s’ar inzestra cu aceste altare ale 
civilisationii moderne, fara să se împovăreze peste 
mesura nici cheltuelile fiscului, nici budgetele co- 
muneloru, plat’a aceloru clădiri putendu să se faca 
cu incetulu prin anuitati. Intr’unu modu său altulu, 
cestiunea localeloru nu ne pare tocmai o dificul
tate de neinvinsu, chiaru in casulu ca amu voi, după 
cum diseramu, că, in celu mai scurtu intervalu, se 
nu mai fia satu, fara patru păreți de adunatu si 
de invetiatu copii. Căte nu mai lipsescu inse, pe 
langa cei patru păreți, că instrucțiunea se devină 
obligatăria, cum dice la carte si in închipuirea ma- 
riloru logofeți. Se nu luamu alta pedica de cătu 
lips’a de invetiatori bine preparați, cari se scia, 
cu sporu si folosu, se reverse lumin’a invetiaturii 
in sate, si va fi de ajunsu, credemu, că se dovedimu 
nepasarea, in care amu pirotitu păna adi, intru totu 
ceea-ce privesce cultui’a înapoiatului nostru sateanu.

„Normalisti (Elevi dela preparandi) sunt inca 
păsări rare in domeniulu instructiunei satesci, si a- 
ceia, cari se gasescu de sementia, pe ici si pe co
lea, sunt frirte departe de-a fi fost pregătiți, in 
modu solidu si seriosu, pentru inalt’a missiune ce 
au in lumea de la tiăra, unde ei ar’ căta se fia 
si ochiulu si man’a drăpta a satului la tăte nevoile 
de care ar’ fi bantuitu, la aprinderea dragostei de 
invetiatura, la respandirea ideiloru unei culturi mai 
raționale, la imboldirea ămeniloru spre unu traiu 
mai demnu si mai confortabile, la nevoi’a mesuri- 
loru igienice, la propagarea sentimenteloru națio
nale, la otielirea sateniloru in lupt’a, ce au adi se 
susțină in contra totu ce este strainu său asupri- 
toru. Unde vi sunt dăscălii aceștia, cu sciintia 
temeinica de carte, cu dorulu de-a fi folositori in
tru tăte satului loru iubitu ? . . . .

„Ar’ fi in adeveru de risu se spunemu, cum isi 
are guvernulu organisate scălele lui normale! . . . 
Dăca ne intărcemu inse la partea curatu didactica 
a institutiunii, acolo scandalulu este la culme. Noi 
amu gasitu cu cale, că nimenea pe lume, se carpimu, 
tocmai scălele, cari aveau destinatiunea se ne prepare 
invetiatori, — se le carpimu cu jumatati de catedre, 
cu profesori ceruti imprumutu de pe la alte scoli, 
reu platiti si adesea fărte puținu preparați pentru 
dificila meseria de-a formă pedagogi. Alte-ori s’a 
suitu pe catedr’a scăleloru normale, tineri ce abia 
terminau cursurile si cari nu fuseseră nici-cum pre
gătiți in vederea carierii profesorale, că se faca 
păte barbieria didactica ia capulu bietiloru nor
malisti. N’aveti inse de cătu se cititi raporturile 
de est-timpu ale comisariloru, ce-au asistatu pe la 
esamenele scăloloru normale, spre a ve convinge că, 
in privinti’a acestoru importante institutiuni, totulu 
este de derimatu la pamentu si de claditu din nou 
de la temelia, localu, programa, corpu profesoralu, 
dîestre școlara, literatura didâcta, si altele căte mai 
trebuie, că se dispunemu de scoli normale, in (pe
dagogice) in totu intielesului acestui cuventu. De 
n’ar’ fi fost alaturi cu statulu si patriotic’a inițiativa 
a cator-va cetatiani luminați, cari au creatu scoli 
normale si cari au produsu unu bunicelu numeru 
de invetiatori, — de n’ar’ fi fost si acestea, ar’ fi 
trebuitu, se mai asteptamu inca unu veacu, numai 
cu pepinierele statului, că se daruimu cu dăscăli 
comunele, multe-puține, in care se vedu astadi scoli 
cu normalisti. D. ministru se indeletnicesce inse, 
cu tăta starea decadiuta si neindestulatăria a in
strucțiunii satesci, — se jăca, dicemu, impreuna 
cu intreag’a pleiada de cărturari ce’lu incungiura, 
de-a neBfirsit’a schimbare a programeloru de 
liceu..............

Din R o m’a se scriu urmatărele relativu la 
serbarea aniversarei dela intrarea 
trupeloru in Ro m’a: Aniversarea dela Port’a 
Pia s a serbatu in modu maretiu, luandu parte tăte 
corporatiunile si autoritatile publice. Primarulu vor
bi in memori’a celoru cadiuti, după aceea elu si 
personagiulu oficialu s’au restrasu. Cu tăte, că s’au 
luatu mesuri de precautiune, totuși radicalii deve- 
nira stapani pe tribunele de vorbitu. Petroni vorbi 
in favărea lui „Cireoli anticlericali" si propuse a 
se tramite o depesia de condolentia in Wasching- 
ton in numele orasiului Rom’a. Fabricantulu de 
asfaltu Parboni polemisăza contra vorbirei de totu 
slabe a primarului si atacă in modulu celu mai 
violentu legea de garanția. „Alievi volontari" s’au 
presentatu păna intrunulu cu stindartulu loru. 
„Questurinii" si „Carabinerii" au fost bine repre- 
sentati.

Din dieces’a Gherlei, 28 Septembre 1881, 

Domnule Redactoru !
In 21 si 22 Septembre a. c. s’a tienutu adu

narea generala a Il-a a Reuniunei i n- 
vetiatoriloru romani gr. cath. 
din giurulu Gherlei" de estu timpu 
in Gherl a, la care am participatu si eu că mem
bru ordinariu. Me pregătisem inca de acasa a vedă 
lucruri interesante desbatendu-se si decidiendu-se 
in favărea năstra a bietiloru invetiatori dela sate. 
Cu atătu mai vărtosu me gandiam a fi indreptatitu 
la așteptarea mea, că speramu a salută in midi- 
loculu nostru pre onorabilii membri ai Ven. con- 
sistoriu scolasticu din Gherl’a, unde se direge si 
hotaresce despre sărtea năstra — a dascaliloru. 
Dăr’ mai multu, audisem, ba vediusem — deși nu
mai cu căd’a ochiului — la unu d-nu protopopu 
o hartia a Ven. Consistoriu din Gherl’a, prin care 
se indetorira toti doisprediece protopopi de pre 
tentoriulu Reuniunei amintite precum si d-nii preuti 

cu toti — ceia că inspectori si presiedinti ai ce
loru 12 reuniuni filiali (a Gherlei, Buzei, Secului, 
Logiardului, Giulei, S. Margitei, Caticăului, Voa- 
dului, Olpretului, Beteagului, Cristurului si a La- 
pusiului), ăr’ cestia (preuti) că directori școlari a 
participă la adunarea generale din estu tempu. 
Scurtu, așteptam a me vedă, că se vorbescu nu mai 
sciu cu care beliduce alu lui Pyrrhu din vechime 
„intr’o adunare de regi" ai causei școlare atătu de 
uitate si neglese la noi.

Dăr’ precătu de mare ’mi fă așteptarea, chiar’ 
pre atăta ’mi fii si insielarea. Dintre, pare-’mi se, 
siăse canonici, vre-o cinci professori de teologia, 
vre-o trei de preparandia si alti inteligenti romani 
civili din Gherl’a (cari toti au fostu invitați la a- 
dunare, precum am audîtu din reportulu anualu alu 
comitetului); din 12 protopopi si celu puținu una 
suta de preuti: abia ne-am adunatu — că la 40 
de dăscăli necăjiți, cari dinpreuna cu biroulu Reu
niunei (d. canonicu Sierbanu preș.; prof. de prep. 
V. Gr. Borgovanu v-pres.; I. Hodoreanu si V. Su- 
ciu asemenea prof. de prep., I. Boieriu si V. Dum- 
brav’a prof. la institutulu corectoriu) amu formatu 
intrăg’a adunare. In restimpu de 2 dîle abia pe 
a onoratu cu presentia protop. Gherlei A. Antonu, 
si intr’o siedintia duoi tineri — pe semne clerici 
absol. — M'am miratu multu, că pentru-ce nu s’a 
infațiosiatu măcaru asiă numitii barbati de scăla ! 
Acolo e unu P. Papiu, care ni-a pusu in cărca unu 
Abcedariu, carele eră mai bine se nu fi vediutu lu
min’a sărelui niciodată; decătu că puse la indeman’a 
multoru invetiatori (cari n’au mai vediutu nici o 
preparandia) cu unu midilocu mai multu pentru dă 
a potă ingalmacf si chinul pre bieți prunci nevino
vata Acolo ’su pră invetiatii profesori de teologia 
etc. etc. cu unu cuventu acolo ’i „lumin’a, care 
trebue se ne luminăza năue, celoru ce amblamu ia 
intunerecu si in umbr’a mortiei" —, dăr’ păte 
n’amu fostu vrednici a ne potă impartasî de cin
stit’a-le fația!

Multu m’a surprinsu si esemplar’a absentia a 
celoru 12 protopopi si a tutoru preutiloru de sub 
man’a loru. — De aci s’a pututu vedă mai bine, 
cătu de tare tienu d-nii protopopi si preuti la po
runcile Ven. Consistoru si cum le implinescu. — 
Noi invetiatorii se mergemu la Gherl’a pe josu dela 
Chiuz’a, Lapusiu, Olpretu; ăr’ d-nii protopopi si 
preuti nici cu c a r u t i ’a nu — si apoi intr’o 
causa a careia buna deslegare ne interesăza pe toti 
de-o potriva, inca de nu mai tare pe dd-loru.

Ar’ fi cu multu mai bine, dăca nu numai amu 
dîce si amu totu porunci, fora amu si face, amu 
lucră, că-ci din fapte se cunăsce omulu!

Altucum comitetulu si-a implinitu chiamarea. 
Din raportulu anualu s’a vediutu, că cinci pro
topopi :

1. a Caticaului: I. Welle ; 2. a Vaadului:
Ghelner ; 3. a Cristurului: I. Oltean; 4. a La-
pusiului: V. Muște si 5. a 8, Margitei: A. Bene 
nici măcaru cele 2, său 3 relatiuni anuali nu le- 
au facutu cătra Comitetulu centralu; n’au tienutu 
pe semne conferentiele rânduite dela Pră Ven. Con
sistoriu pe 26 Aprile a. c., n’au incassatu taxele 
membriloru s’au desî le-au incassatu nu le-au tra- 
misu comitetului, — scurtu: n’au facutu ni mi cu 
E de insemnatu, că toti acești d-ni protopopi ’su 
ămeni tineri, din scăl’a moderna, si inca prot’a San 
Margetei Al. Bene fostu vreo 5 ani professoru de 
preparandia in Gherl’a ! 1

’Mi place a așteptă si a vedă, cum cugeta co
mitetulu Reuniunei năstre a-’si esecutâ acea parte 
a raportului, unde se dîce cam asiă, „c ă n u va 
lipsi a-’si face detorinti’a fa- 
ția cu nepasarea cea grăsa a 
acestoru d-ni protopopi", precum 
mi aducu aminte a fi audîtu in reportulu gene
ralu. —

Dăr’ destulu cu acestea ! Se impartasiescu, îna
inte de a sfărsi neplacut’am lucrare, si unele din 
conclusele acestei adunari :

1. S’au desbatutu si votatu unu regulamentu 
pentru afacerile interne ale celoru 12 reuniuni fi
liali, carele astăptâ numai aprobarea Pră Ven. Con
sistoriu scol, din Gherl a, cu a caruia intrare in 
viătia, credu, că activitatea reuni uni loru filiale vă 
fi pusa p’o basa solida.

2. S au hotaritu a se cere dela Pră Ven. Con
sistoriu aprobarea „Abecedariului si Legendariului" 
lui V. Petri si introducerea loru in scălele, macaru 
in cele de pe teritoriulu Reuniunei năstre in loculu 
celoru ale lui P. Papiu din Gherl’a, cari nu pla- 
tescu o căpa degerata.

3. S’au decisu a se rogâ Pră Ven. Consis
toriu a pune stavila scaritiarei solutiuniloru inve- 



tiatoresci, ce se comiiu de unii individ! nedemni de 
statulu invetiatorescu cu ocasiunea alegeriloru, pre
cum si a se regulă alegerile de invetiatoru asiă, 
că să se faca candidatiune ternaria prin Ven. Con- 
sistoru, dintre cari singuru numai să se alăga in
vetiatoru lu celu mai demnu sub conducerea proto- 
popiloru.

S’au mai adusu si alte hotariri salutare, cari 
se voru potă cunosce la tempulu său din publicarea 
proceseloru verbale ale siedinteloru. Altcum de 
s’ar’ realisâ ceea ce s’a hotaritu, câ-ci atunci ar’ 
mai pătă si bietulu invetiatoru se resufle mai usioru; 
n’ar’ fi chiar’ de fugitu in lume după cum e a- 
cuma. „Voiesce, si vei potă, dîce proverbulu ro- 
manu. Acestu adeveru ’mi permită a’lu adressâ 
venerabileloru consistorialisti si părintelui Episcopu 
din Gherl’a, ăr’ nu a totu așteptă, că se ne cada 
porumbulu friptu in gura.

Unu dascalu dela sate, dintre cei presenti.

P. S. Adunarea generala din anulu urmatoriu 
se va tienă in Chesieu, in l-a Dumineca a lui 
Octobre.

13 Septembre.
Diu’a de 13 Septembre st. v., aniversarea luptei 

din D e a 1 u 1 u Spirei (13 Sept. 1848), s’a 
serbatu, că in toti anii dela 1867 incăce, si in estu 
anu. „Binele Publicu" descrie evenimentulu din acea 
di in chipulu urmatoriu:

„Punctu la 12 Septembre sear’a, taber’a pagana 
era asiediata la porțile Bucuresciloru pe campi’a 
Filaretului si a Vacaresciloru. Ea se compunea din 
flărea armatei otomane. Cine din cei dela 1848 au 
vediut’o se ne desminta. Cu o di mai ’nainte co- 
lonelulu regimentului de garnisăna venise la loco- 
tenenti’a domnăsca si intrăba: ce se faca de voru 
intră Turcii si voru cere casarm’a ? Da, li s'ar’ fi 
respunsu de cătra comandantulu primaru, da Tur- 
ciloru, de se voru purtă că amici, se le damu os- 

bare si de desperare, apucarala mijlocu pe Zaganescu 
si amenintianda’lu care de care striga mai tare : 
„Ce’i asta, domnule capitanu? Ne aduse-si aci cu 
puscile găle. Turcii ne ucidu că pe nisce vite ! 
Suntemu venduti 1 Venduti! ! ! Venduti!" stri
gară cu totii. Capitanulu Zaganescu nu sciâ, ce 
se faca, ce se respunda. Isi perduse mințile. To-

pitalitate ; inse de ne voru cere armele ? intrăba tuși strigă si elu: Venduti fratiloru, inse de 
earasi colonelulu Golescu. „Se nu le dati!“ res-1 Turci. Se murimu cu totii că nis

ce viteji!punsui-s’a: „amicii nu ne ceru armele." Astfelu 
era, resumatu, ordinele ce se dedesera soldatiloru ro
mani, in numeru de vre-o 400 din alu 2 lea de 
linia si alti vre-o 200 pompieri.

„Candu sosi in casarm’a Mihaiu-Voda soirea, 
că se apropia Turcii, in o colăna că de vre-o 6000 
pe Podul-de-pamentu, se tramise cătra pompierii ce 
erau la politia, se vina a se uni cu ceil alti soldați. 
Cei 400 de linia steteau la frontu cu musica in 
curtea casarmei. Cum se apropiara Turcii, music’a 
năstra intonă marsiulu de ceremonia si soldatii pre- 
sontara armele. Turcii in locu de a stă inaintea 
porții, că se intre, repedira tunurile in fug’a mare 
de cealalta parte a casarmei si le asiediara in linia 
de bataia, tragăndu si o mare parte din soldatii 
loru intr’acolo. Atunci tocmai venia si compani’a 
de pompieri, condusa de capitanulu Zaganescu. 
Zaganescu comandă pasu mai iute. Turcii porunciră, 
că toti ai loru să se adune la unu locu. In iutieala 
unu soldatu de ai loru se impiedică de unu șoldatu 
romanu si cadiîi josu. Unu oficeru turcu lovi cu 
latulu săbiei pe pompierulu romanu. Unu soldatu 
ptomanu, urmandu esemplulu siefului seu, descarcă 
arm’a in peptulu unui pompieru si’lu culcă mortu 
la pamăntu. Pompierii erau atunci dreptu in gur’a 
tunuriloru si siliau a se apropiâ mai repede de 
casarma. Puscile loru erau găle. Căndu mai multu 
de jumetate trecuseră din dreptulu artileriei, deo
dată bubui unu tunu si se deschise unu drumu 
largu printre pompieri. Acăsta descărcare se repeți 
pentru a duă’a 6ra. Căti-va pompieri cadiura din 
nou. începură apoi carabinele si puscile turcesci, 
pompierii inse erau deja mai la ada^ostu langa 
casarma.

„Vediendu ai noștri, că s’a trecutu de gluma 
si că Turcii, in locu de-a respunde cu salutare Ia 
salutarea Romaniloru, tramitu glăntie si bombe, fă
cură si ei vre-o căte-va cruci, îsi adusera aminte 
de străbunii devotați in valea Rahovei, Calugăreni- 
loru, si o suma de alti cămpi de bataie, uitara că 
sunt numai 200 in contra a vr’o 1000, implura 
puscile si incepura a trage, cum scie se traga Ro- 
manulu totu sub t i t i’a s t ă n g a, că se nu 
dica paganulu. că a intratu intr’o tiăra de natarai. 
Ori-cum inse mitrali’â turceasca ’i prapadea. Ve
diendu acăsta, soldatii noștri esecutara manevr’a de 
a se culcă la pamăntu, căndu dedeau tunurile, in 
cătu treceau glăntiele pe de asupra-le. In aceste 
manevre si ori in care altele pompierii noștri dela 
1848 erau unici in Europ’a intrăga. Pompierii au 
fost arm’a de predil ectiune a guverneloru regula
mentare. Dăr’ in cele de pe urma1 disperați stri

gară cu totii: pe tunuri, copii I Si in adeveru că 
fulgernlu se repedîra pe tunurile inamice cari erau 
pline, nu scimu pentru a cățea 6ra, dăr’ se repedira, 
cu atăta iutiala, că tunarii n’avura nici timpulu 
de-a pune fitil ulu ce stă aprinsu. Odata stapani pe 
tunuri, pompierii le suciră in locu, se indreptara 
cu gur’a spre Turci, puseră fitilulu, inhatiati cu 
sabia dela Turci, le descarcara barbatesce si in- 
tindu la piciărele loru o mulțime de morti si ră
niți (400)!, .. Baionetele si spadele inca jucara 
binisioru. Baionet’a romanăsca a facutu si minunele 
dele Griviti’a. Atunci Pompieri. Asta-di Curcani. 
Da Dămne ! — Pustiirea fă grozava !

„Ai noștri erau stapani pe situatiune si pe tu
nuri, inse cum se le tiena ? Unu colonelu turcu 
se repede calare spre capitanulu Zaganesculu. 
Acest’a i-a pușca din man’a unui soldatu, ’lu o- 
chesce si Tu intinde mortu la pamentu. Cei 400 
de ostasi ai noștri din casarma dau si ei mereu, 
dăr’ focurile loru veneau prea departe si glăntiele 
cădea mai mărte. Pompierii inca sfărsisera patră- 
nele si alergara care in cătrau a prtutu spre a se 
aprovisionâ. Intre aceste generalulu turcu, Che- 
rem-pasia, nu’i scapă din vedere, că man’a acea 
de pompieri, de se va aprovisionâ earasi, este in 
stare, a’i stârpi tăta colăn’a de operațiune, si strigă 
se stă focalu. Soldatii noștri din curtea casarmei 
inca ridicară o batista alba in vărfulu unei baio
nete. Parlamentarile incepu. Colonelulu Golescu 
se duse la Turci si inceph a vorbi.

„Intr’acestu intervalu restulu batalionului sacru 
intrase in curtea casarmei si se unise cu ceil’alti. 
Bieții ămeni, mai mulju de cătu dieciuiti prin mo- 
dulu irfamu, ce amu aretatu, esiti din sine de tur-

„Se murimu ! se murimu!" respunsera cu totii, 
soldați si oficeri, cătu nu mai semena a strigări ome- 
nesci. Turcii insisi se spariasera si incepura a se sili 
se arete prin felurite semne, că sa facutu o gre- 
siala si cerura pace numai se lase armele si se se 
duca fiacare pe a casa. Depunerea armeloru fii o 
mare gresiala că si evacuarea Vidinului in 1878, 
căci n’apucara a face cătiva pași afara din curtea 
casarmei, si unu nou actu de fradare se indeplini. 
Tunurile începură a-i matura din deretu. Mitralia 
’i seceră grozavu. Puțini din acești martiri scapara. 
Remasitiele venerabile ale companiei celoru 200 le 
am vediutu in săra de 13 Septembre 1867, candu 
s’a serbatu, pentru prim’a ăr’a, in modu mai ofi- 
cialu, in fați’a ămeniloru si a lui Dumnedieu, me
moria acelei lupte, care a redatu in timpi moderni 
botezulu sângelui armatei romane inainte de ve
nirea Plevnei. Oficeri, ce au comandatu gloriăs’a 
grupa afara de capitanulu Zaganescu, au fost: sub 
locotenenti Dinca, Fochinn, Starostescu si locote- 
nentulu Druescu, ucisu in modu infamu de unu 
Turcu".

XD 1 -v e i s e.
(Studenții adunați la Pitești) au salu- 

tatu prin telegrafu pe Maj. S’a Regele, care binevoi a 
le respunde in modulu urmatoriu : „Ve multiamescu 
pentru sentimentele văstre de dragoste si credintia. 
Ele sunt scumpe animei mele, pentru că tinerimea 
este chiamata a păstră neatinsa frumăs’a moștenire 
căstigata priu labore, prin perseverantia si intarita 
prin viteji’a armatei. Carolu." — Poetulu Ale- 
sandri a respunsu si elu la felicitările junimei do- 
rindu-i unu frumosu viitoriu.

Despre visit’a ce au facut’o studenții la Gr o- 
les'ci i se scrie „Romanului" intre altele:

„.. . La gara, au intalnitu pe d. I. C. Bratianu, 
care mergea la Bucuresci; o deputatiune dintre 
studenti ’i-au dusu o cocarda a congresului, felici- 
tandu-lu din partea junimei studiăse. D. Bratianu 
a respunsu prin câteva cuvinte fărte patriotice. 
Dela gara, toti si-au indreptatu pașii spre acea 
casa, ce a datu pe acești iluștrii cetatiani, cari ’si 
au sacrificatu averea si viăsti’a loru pentru marirea 
si fericirea Patriei. Acolo, au gasitu pe ultimulu 
Golescu, care, deși bolnavu, a intimpinatu pe stu
denti. Lacrimi de bucuria străluceau in ochii lui 
vediendu, că este recunăscâtăria acăsta generatiune 
viităriu, pentru care elu si frații sei sau lupiatu 

spre a lasă o tiâra libera si mare. Ne-a aretatu 
singuru loculu, de unde Tudoru a fostu ardicatu si 
dusu la Târgovisce. Elu termină istorisirea faptului 
omorîrei lui Tudoru, prin cuvintele: „Sunt mândru, 
că dintre cei ce l’au ucisu n’a fostu nici unulu 
Romanu. S’au visitatu mormintele patriotiloru mari, 
depunăndu-se o cununa. Mormăntulu lui Alexandru 
Golescu, se afla in gradina, in măn’a stânga p’o 
movila. In fundulu gradinei se afla unu pavillonu, 
unde betranulu patriotu Dinicu Golescu ținea con
silia cu Tudoru, si de unde adresau cuvăntari pan- 
duriloru strinsi in vale. Mormăntulu lui Stefanu si 
alu lui Nicolau Golescu se afla in bisenc’a familiei, 
in măn’a drăpta, alaturea cu matrăn’a României, 
Zoe Golescu ; in stăng’a se afla mormăntulu lui 
Dinicu Golescu. După adăsta s’au visitatu salănele 
casei, care au fost deschise; pentru acăsta ocasiune 
si nepoții Golescilor, dd. A. Davila si Ed. Grant, 
au avutu buna-vointia de a aretâ totulu si de a 
da esplicatiunile ce li se cerău. Ni s’a aretatu, unde 
a fost scăl’a, unde siedău Heliade si Lazaru. Duăe 
locuri sânte sunt in Romani’a, unde fia-care tâneru 
ar’ trebui să se duca, să se inspire in momente, 
căndu se simte cuprinsu de scepticismu. Aceste lo
curi sunt Golescii si Mânji na.. .“

(In d i u’a Crucii) S’a decoratu, cu ordinulu 
„Stelei României* bataliouulu alu 2-lea de vână
tori, care s’a distinsu la luarea Grivitiei. Cu acă- 
sta ocasiune s’a datu unu banchetu, presidatu de 
generalulu Anghelescu.

(Romanii din Turtuca i’a) carora 
guvernulu bulgara le-a refusatu deschiderea scălei 
romanesci, s’au adresatu de-a dreptulu si prin te
legrafu, dîce „L’Indăp. Rourn.", cătra Maj. S a Re
gele României, rogandu’lu, să intervină in favărea 
deschiderei scălei din Turtucai’a.

(Marea victoria a civilisa- 
t i u n i i.) — Până si țiganii, cari se punu supt 
legile lumei civilisate ! Maiestatea S’a Enricu Lec, 
regele tuturora tiganiloru din Americ’a si marea- 
Britania, s’a casatoritu la New-Jersey cu princi- 
pes’a Elena, făt’a unui siefu vestitu de țigani. Ca- 
setori’a nu s’a facutu după traditiunile seculari ale 
gintei tîgane, intr’o pădure, in fați’a naturei, ci 
intr’o biserica. Doctorulu Bishop, de ritulu an- 
glicanu, a binecuventatu însoțirea augusteloru per- 
s6ne. (!)

(Casatori’a in Japoni ’a.) Occi
dentalii sunt totdeuna atinși de starea de inferiori
tate a femeiloru in tierile asiatice, si sunt cu
prinși de mila la vederea conditiunei loru de su
punere in mănele despotice ale tiranîloru de fa
milia. Femeile din Japom’a făcu esceptiune dela 
acăst’a stare de lucruri generala; ele sunt tratate 
cu respectulu si consideratiunea datăria sexului 
loru. In realitate, in Japoni’a, că si iu Americ’a, 
sunt stapane in casa loru. Ele au mai multa li
bertate si in acelașiu timpu mai multa demnitate 
de cătu t6te celelalte orientale; cu tăte acestea, 
nu se permite amiciloru tineri a celuilaltu sexu se 
fia primite de ele cu aceeași libertate, cu care se 
permite Americaniloru, ele trebuie asemenea se aiba 
o causa binecuventata, pentru că să se păta duce, 
său la plimbare său la teatru, insoțite d’unu amicu 
care le place. Nu se aude nici-odata in familiele 
japoncse acele espresiuni dulci de dragoste său de 
simpatie, cari sunt permise in Statele-Unite. Iubi
rea este privita acolo că unu lucru prea delicatu, 
peotru că să se permită d’a fi aratata in fați’a a- 
miciloru, rudelora seu parintiloru. Urmările sunt, 
că fărte rara se vede, că casetori’a in Japonia se 
fia fructulu unei inclinatiuni mutuale ; ea este in 
generalu o afacere, a cărei conducere este lasata 
cu totulu in manele familiiloru si, ceea ce este cu- 
riosu, e, că numerulu casatoriiloru nenorocite său 
uniriloru reu esite este cu multu mai micu in Ja
poni’a de cătu in Americ’a, unde casetori’a nu este 
de cătu resultatulu unei lungi cunoscintie si alu unei 
iubiri reciproce.

(Calindariulu Bunului Eco
nom u) pe anulu comunu 1882 intocmitu de D. 
Comsi’a si Eugen Brote. Cu mai multe 
ilustratiuni intercalate in tecstu. Anulu VI Sibiiu. 
Editur’a tipografiei Ios. Drottleff. Pretiulu 45 cr. 
v. a. său 1 leu n. — Pe langa partea calenda
ristica, la care s’a adausu unu conspectu completu 
alu târguriloru din Ardealu, Ungari’a, târgurile 
principale din Romani’a si Bucovin a. Post’a. Co
respondenta telegrafica. Mesuri. Timbre (cu ta
bele). Tabele de interesse s. a. Sfatuitoriu juri
dicii : art. de lege XXVI din 1881 despre modi- 
ficatiunile legei de timbru si de tacse, — acestu 



calindariu contiene o „parte economica " cu folosi- 
t6re tractate economice illustrate si cu tabele, in 
fine o „parte beletristica" („Petru Raresiu", n’o- 
vela de N. Gane. Poesii : „N6ptea Sântului An- 
dreiu" de Alesandri. Radu Calonfirescu, din psal
tirea metropolitului Dositeiu). Literatura romana 
agricola s. a.

Ad. Nr. 291/881.

IF’ULtolioeize de ooncmsu.
In virtutea decisiunei, luate de cătra adunarea generale 

a Asociatiunei transilvane pentru literatur’a romana si cul- 
tur’a poporului romanu, tînuta la Sibiiu in 27—29 Augustu 
a. c. si cu privire la positiunile dela Nrii 3, 12, 17, 18, 
19, 23, 24, 25, 27, din budgetulu aceleiași, votatu pe a- 
nulu 1881/2, se publica :

I. concursu pentru 2 stipendie (burse) de căte 60 fl. 
destinate a se dâ la tineri seu tinere ; care ar’ voi se in- 
vetie la vreunu institutu seu corporatiune industriale din pa
tria vreuna diu acele professiuni seu meserii, care pe lângă 
ce presupunu desteritate si diligentia relative mai mare, sunt 
si de natura de a fi exercitate cu folosu mai bunu, precum 
intre altele : tiesutulu de pensarii, covâra, parti de imbraca- 
mente, din tortu de canepa, inu, bumbacu, lana si metasa, 
pe resboie moderne perfecționate — cusetur’a de albituri 
pentru ambele sexe, cum si brodarii (chindiseli) cu atia, me
tasa, firu de argintu si auru ; croitori’a superidra de dame 
său de barbati; artea orlogeriei, a juvariei si a lucrarei in 
auru si argintu, artea farmaciei.

Persduele, doritdrie a se folosi de acestea stipendie, au 
se substerna suplicele loru deadreptulu : La subscrisulu 
Comitetu in Sibiiu ; nesmintitu pena in 31 Octobre 1881. 
Concurse venite după acestu terminu fixu nu se voru lua in 
nici-o consideratiune.

Suplicele trebue se fia insoțite de urmatdriele docu
mente :

1. Carte de baptismu, in originalu seu in copia le
galisata.

2. Testimoniu scolasticu celu mai puținu din a patr’a 
classe normale pentru fetitie, de a patr’a gimn. seu reale 
pentru fetiori, in origine seu in copia legalisata ; testimonie 
din clase mai inferiori nu se voru consideră.

3. Atestatu de paupertate si la intemplare de stareț 
orfana a persdnei concurente, datu dela primari'a comunei, 
subscrisu de parochulu locului, vidimatu de câtra ofîciulu 
politicu (pretura).

4. Declaratiunea in scrisu a parintiloru seu tutoriloru, 
că nu numai se invoiescu, ci se si oblega, că fiiulu, fiic’a 
seu pupilulu ori pupil’a loru se invetie cutare professiune, 
pe care o va fi alesu, si că de du6e ori in anu, la 1 Fe- 
bruariu si la 1 Augustu voru inaintă la comitetu atestate 
autentice despre diligenti’a, progresulu si bun’a portare a 
eleviloru. La casu contrariu, stipendiulu, care de altmintrea 
se va dă in cate trei rate, la inceputu, la midiulocu si la 
finea anului scolasticu, seu in Septembre, Februariu si Au
gustu după susternerea testimoniului, se va sista immediatu.

II. pentru unu stipendiu de v. a. 200, destinatu a se 
dâ la o eleva, care seu se afla in studiu la vreo scdla pe
dagogica, seu se va fl decisu a se devota de aci inainte fru- 
mdsei vocatiuni de docența si a frequentâ cursulu de peda
gogia in regula.

Concurentele aspirante la acestu stipendiu au se inain- 
tedie suplicele loru de a dreptulu la subscrisulu Comitetu in 
Sibiiu, nesmintitu pena 31 Octobre 1881, că-ci concurse 
venite după acelu terminu voru fi refusate.

Suplicele trebue se fia insoțite de urmatdriele docu
mente *.

1. Carte de baptismu in originalu, seu macaru in co
pia legalisata.

2. Testimoniu scolasticu de frequentare in vreunu in
stitutu pedagogicu de femei, s’au dela vreo sc61a superiâra 
de fete. In casu, candu testimoniulu ar’ emana dela vreo 
sc61a de alta limba, aspirantele au se probedie totu-odata, 
că vorbescu bine limb’a materna romana si că au incai no
țiuni elementarie din literatur’a ei.

3. Atestatu de paupertate dela primari’a comunei, 
subscrisu de parochulu locului si vidimatu de cătra ofic:ulu 
politicu.

4. Se numesca institutulu, la care ee afla, s’au la care 
cugeta se asculte cursulu de pedagogia.

5. Se arate, deca aspirant’a este si deprinsa la lu
cruri de mana, necessarie a se invetiâ in scâlele de fete.

TTL pentru duoe stipendie do căte 100 fl. v. a. des
tinate a se dâ la duoi elevi, aleși cu precădere din „Inuntii a- 
puseni" ai Transilvaniei si anume din teritoriulu, in care o 
parte a poporatiunei se ocupa cu confecționarea vaseloru de 
lemnu, spre a se perfectionâ in acea professiune la vreunu 
institutu seu corparatiune, seu in ramurile speciali de aceeași 
natura, precum e facerea de buti mari, confecționarea de 
cruci si colonade, invelisie de case după sisteme moderne, 
din lemnăria mai puțina si totuși fârte durabile, ori si 
strugari’a

Aspiranții la acestea burse au se’si submitta suplicele 
loru la subscrisulu Comitetu, nesmintitu până in 31. Octobre 
st. n., insocite de urmat, documente :

1. Carte de baptismu in originalu seu in copia le
galisata.

2. Testimoniu scolasticu celu puținu din a patr’a clase 
normale, pe iănga care se ceru si noțiuni macaru elemen
tari din desemnulu liniariu.

3. Atestatu de paupertate si in casu de asie, de sta
rea orfana.

4. Atestatu dela mediculu cercului, că aspirantele este 
de constitutiune fisica vigorâsa si deplinu sanetosu.

5. Adeverintia, că se afla dejâ invetiandu vreuna din 
meseriile, care lucra in lemnu, si declararea, că este decisu 
a se perfectionâ intr’ins’a, obligandu-se totu-odata a submite 
totu la căte 6 luni atestatu dela institutu, seu dela corpo- 
ratiunea respectiva, despre activitatea si portarea morala.

IV. se publica concursu pentru stipendie de căte 
60 florini val. austr., destinate a se dâ la duoi juni dintre 
acei cari se afla la cursu in vreunu institutu pedagogicu 
din patria.

Aspiranții la aceste burse au se’si submitta suplicele 
loru la subscrisulu comitetu nesmintitu pena in 31 Octobre 
st. n., insocite de urmatoriele documente :

1. Carte de baptismu, in originalu seu in copia le
galisata.

2. Testimoniu scolasticu celu puținu din classea IV. 
gimnasîale si că se afla ascultatoriu la vreunu institutu de 
pedagogia.

3. Testimoniu de paupertate dela primari’a locala, sub
scrisu de parochu, vidimatu de cătra oficiulu politicu 
(pretura).

V. pentru unu ajutoriu din fundatiunea E. M. D. Ba- 
siota, destinatu a se da la unu studente gimnasistu cu pre- 
ferintia din munții apuseni, seu din fostulu districtu alu 
Naseudului.

Aspiranții la acesta bursa au se-si submita suplicele 
loru la subscrisulu comitetu nesmintitu pena in 31 Octobre 
st. n., insocitu de carte de baptismu, testimoniu scolasticu 
diu semestrulu alu II-lea alu anului precedente si testimoniu 
de paupertate dela primari’a locala, subscrisu de parochu si 
vidimatu de cătra oficiulu politicu alu cercului.

VI. concursu pentru unu ajutoriu de 20 fl. v. a. des
tinatu a se da unui invetiacelu de vreo meseria din cele mai 
folositârie si mai cautate, din fundatiunea tofaleana, cu pre- 
ferinti’a concurentiloru descendenti din vreo familia de ale 
fostei comune Tofaleu.

Acestu ajutoriu se dă in totu anulu, pena ce invatia- 
celulu va termină, câ se se păta face sodalu.

Aspiranții au se-si inaintedie suplicele loru la sub
scrisulu comitetu pena in 31 Octobre a. c., insocite de 
urmatârîele documente :

1. carte de baptismu ;
2. testimoniu scolasticu, celu mai puținu de class’a a 

IV-a normala ;
3. contractu inchiaiatu cu unu măiestru, care iea asu- 

pra’si a deprinde pe invetiacelu la professiunea s’a cu t6ta 
bunavointi’a si a’lu tine in regula, fără a’lu supune la ocu- 
patiuni, care intrecu poterile lui si sunt străine de meseri’a 
ce voiesce se invetie ;

4. testimoniu de paupertate dela primari’a locala, sub- 
scriBU de parochulu comunei si vidimatu de cătra oficiulu 
politicu alu cercului respectivu.

VII. concursu la 8 (optu) ajutârie de căte 12 fl. 50 
cr. v. a. pentru învetiacei de professiuni (meserii) si 4 
(patru) ajutârie de căte 25 fl. v. a. pentru sodali de aceia, 
cari se sciu in conditiuni asie de bune, câ se se păta face 
măiestrii de sine stătători.

Aspiranții la acestea ajutârie au se substărna suplicele 
loru nesmintitu pena in 31 Octobre st. n., la subscrisulu 
comitetu, insocite de urmatdriele documente si anume la 
invetiacei :

1. Carte de baptismu in origiualu seu copia.
2. Testimoniu scolasticu din cl. IV. normala.
3. Testimoniu de paupertate dela primari’a comunei.
4. Contractulu inchiaiatu intre respectivulu măiestru si 

părinții seu tutorii concurentiloru; era dela sodali se cere, pe 
langa carte de baptismu, inca si documentu dela respectiv’a 
corporatiune, că merita se fia recunoscutu si admisu de câtra 
corporatiune.

Aceste ajutorie se dau numai odata.
vin. concursu la dude stipendie de căte 50 fl. v. a. 

pentru tineri romani, doritori a cultiva vreuna din artile 
frumose, desemnu, pictura, ,sculptura, musica, inca si foto
grafia, seu la vreunu institutu publicu, seu la unu măiestru 
din cei mai renumiti in patria.

Aspiranții au se’si inaintedie suplicele loru nesmintitu 
pena in 31 Octobre st. n. la subscrisulu comitetn, inso
lite inse de urmatăriele documente :

1. Carte de baptismu in origine seu in copia legalisata.
2. Testimoniu scolasticu celu puținu din classea IV. 

gimnasiala.
3. Testimoniu dela institutulu respectivu, seu dela 

maiestrulu, sub a cărui conducere aspiranții se deprindu in 
cutare arta, despre progressulu in aceea si despre portarea 
morale a loru.

4. Testimoniu de paupertate, datu dela primari’a co
munale, autenticatu de cătra oficiulu politicu alu cercului.

IX. concursu la dude stipendie asie numite ale lui G. 
Baritiu, de căte 50 fl. v. a., destinate a se da la duâe fe
titie școlari, de naționalitate romana, orfane de ambii pă
rinți, seu si numai de tata, si lipsite de avere.

Tutorii seu mamele aspiranteloru au se inaintedie su
plicele in numele acestora nesmintitu ptaa in 31 Octobre 

st. n. la subscrisulu comitetu ip Sibiiu, insocite de urmatd- 
riele documente :

1. Carte de baptismu,
2. Testimonin scolasticu din semestrulu II. alu anului 

scolasticu espiratu.
3. Testimoniu de paupertate, in care se se coprinda 

exactu si numerulu celorulalti frați si sorori ale aspirantei, 
căti se afla in vietia, cu numele si cu etatea loru.

4. Obligarea fuiorului seu a mamei de a inainta la 
comitetu pe fiâcare semestru testimoniu de cercetarea regulata 
a scdlei si de progressulu facutu.

Din siedinti’a comitetului Associatiunei transilvane pen
tru literatur’a e romana si cultur’a poporului romanu, tlnuta 
in Sibiiu, 15 Septembre st. n. 1881.

Jacobu Bologa, G. Baritiu,
v.-presied. secret.

CorLCVLXS-UL-
Pentru ocuparea postului de profesoru de lim

b’a romanăsca, maghiar’a si german’a la insti
tutulu pedagogicu diecesanu in 
Caransebesiu cu terminu pbna la 15/27 Oc
tobre a. c.

Cu acestu postu este impreunatu, pentru anulu 
antâiu de proba, unu salariu de 600 fl. si 200 fl. 
pentru cortelu, eara după decurgerea acestui anu, 
depunbndu respectivulu profesoru cu succesu esa- 
menulu de calificatiune si devenindu astfeliu profe
soru definitivu, primesce dreptu salariu de 800 fl. 
si 200 fl, pentru cortelu.

Competentii au se alature la petițiile loru :
1. Atestatu de botezu spre a documentă, că 

sunt romani gr. or.
2. Atestatu de maturitate.
3. Atestatu despre absolverea unui cursu mai 

inaltu de pedagogia.
4. In lips’a atestatului de sub 3) atestatu sdu 

absolutoriu dela facultatea filosofica său si dela 
alta facultate.

5. decumva au fost undeva aplicați, se producă 
si atestatu despre pracsea de pân’ aci.

Competentii trebue se aiba deplina cunoscintia 
si desteritate in tbte trei limbele in vorbire si 
in scriere si cu deosebire in limb’a romanica si 
maghiara.

Petițiile se adreseaza cătra Consistoriulu diece
sanu gr. or. in Caransebesiu.

Caransebesiu. Din siedinti’a consistoriala tînuta 
in 10/22 Septembre 1881.

Episcopulu diecesanu:
2—3 Ioanu Popasu m. p.

Cele mai pentru sortatulu suntu
bune grâuntieloru masînele |

Original M a y « » Trieurs
22,000

asemenea 10-10 4 se cere
masîne marc'a

s’af/a in fabricei
lucrare

tom

J. GROSSMANN
Waitznerstr. budapesta I Waitznerstr,
76. | 76.

O ix r s ii 1 ix de Eucuresci 
dela 17 / 29 Septembre 1881.

Valori Soadenti’a Cu.- 
pâneloru

Cum- 
pera Vinde

5°/0 Rent’a Romana.............. 1 Apr. 1. Ort. 92.% 93.—
6% Oblig, de Stat, convert. 

rurale................................. 23 Apr, 23 Oct. 102.— 103.—
8% Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul. —.— —.—
6°/0 Oblig, căiloru fer. rom. 1 Iuliu 102 — 103.—
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 103.% 104.%
7°/0 „ „ urbane idem 102.% 102.%
8% Imprum. municipalu . . idem 107.— 107.%
Oblig, casei de pensiune (lei

300, dobânda 10 lei). . . 
Losuri municipale (20 lei) . .

1 Maiu 1 Nov. 230.— 235.-
cu premie 29.— 30.—

Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. 1825 1845
Auru contra argintu.............. % %
Auru contra bilete hipotec. . % %
Auru contra bil. de Banca nat % 3/4

2.15—Florini Val. Austr.............. 2.14—
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