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176. Mercurl, 6 (18) Augustu. 1886.

Din causa S-tei serbători de mâne, diarulu nu va 
apare până Joi.

Brașovu, 5 AugustH 1886.
Este constatata, că sprijinulă ce l’a întem- 

pinatu causa națională a Maghiariloru din par
tea opiniunii publice europene dela 1848 încdce 
s’a datorită părerei ce era răspândită de unii cu 
intențiune, de alții fără intențiune, că poporulu 
maghiară este pătrunsă de adevăratele principii 
liberale și constituționale.

Acăstă bună părere despre misuințele și 
stăruințele Maghiariloru pe cărarea progresului 
liberală a dispărută aprdpe cu totulă. Pănă ce 
se luptau în contra asuprirei, politicii unguri 
sciau să păstreze o conduită între marginile date 
de spiritulă timpului și nu puțină au sciută ei 
să amăgăscă lumea din afară asupra sentimen
tului și tendințeloră loră.

A fostă de ajunsă însă, ca Ungurii să aibă 
frânele guvernului în mâna loră timpă de opt
sprezece ani, pentru ca să credă că suntă dis
pensați de a mai respecta spiritulă timpului și 
opiniunea lumei civilisate despre tendințele loră 
naționale, sociale și culturale. Nu numai odată 
și-au dată în petecă lăsândă să se vâdă sub spo
iala liberalismului urîciunea egoismului și a into
leranței naționale celei mai încarnate. Astfelă 
lumea civilisată a Europei a începută să cunăscă 
natura despotică asiatică a celoră ce se laudă 
înaintea lumei, că suntă înainte-mergătorii civi- 
lisațiunei în Orientă.

Amă arătată la timpulă său cum au fostă 
demascați Ungurii de Francesi și de Germani la 
diferite ocasiuni, fiindă reduse reclamele foiloră 
subvenționate de guvernulă ungurescă la adevă
rata loră valdre. Două cașuri întâmplate de cu- 
rândă au produsă o justă amărăciune în capi
tala ungară.

Universitatea din Heidelberg și-a serbată 
jubileulă său de 50 de ani. Universitățile din 
tătă lumea au fostă învitate la acâstă serbare, 
numai universitățile unguresc! din Budapesta și 
din Clușiu au lipsită din lista celoră învitate.

Care este causa acestei ignorări? „Nemzet”, 
organulă oficiosă ală guvernului ungurescă, răs
punde la acâstă întrebare printr’ună articulu, în 
care se plânge despre „lipsa de tactă” a sena
tului universitară din Heidelberg, care — Z’ce 
numita fdiă — ar isvorî numai din șovinismulă 
națională ală învățațiloriî de acolo, în mijloculă 
cărora se află și Rudolfă Heintze, care a scrisă 
la provocarea Schulvereinului cunoscuta broșură 
asupra stăriloră din Ungaria. Este regretabilă 
— Zice i^ia ungurâscă — acâstă erdre a sena
tului universitară, pentru că ea turbură din nou 
relațiunile amicabile dintre Nemți și Maghiari și 
întunecă din nou raporturile, nu între statulă 
germană și monarchia austro-ungară, ci între 
națiunea germană și națiunea maghiară.

Dâcă în adevără șovinismulă este causa, 
atunci se egalisâză socotâla: șovinismă pentru 
șovinismă. Trebue însă că „șovinismulă” ger
mană are cause multă mai temeinice, dâcă a 
sciută să rănâscă atâtă de adâncă la inimă pe 
șoviniștii din Budapesta.

Noi suntemă departe de a revindeca șovi
nismulă numai pentru nația maghiară, căci elu 
precum ne convingemă dilnică începe a deveni 
o bălă generală în Europa; Dăr în casulă a- 
mintitu, ală procederii senatului universitară din 
Heidelberg față cu Ungurii, totuși nu putemă 
vedâ atâtă șovinismă, câtă mai multă o legitimă 
mâhnire pentru purtarea intolerantă și curată 
șovinistică a Universitățiloră maghiare față cu 
interesele de cultură și desvoltare națională ale 
Germaniloră din Ungaria.

Nu negămă, că faptulă ignorării în sine in- 
vdlvă o nepoliteță, dâr se vede că societatea ger

mană, sub presiunea legăturiloră politice ce esistă 
astăzi între Germania și monarhia austro-ungară, 
nu găsesce altă mijlocă spre a dovedi, că ea nu 
se conduce în relațiunile cu Ungurii de vederile 
politicei dominante bismarkmne, decâtă manifes- 
tându’și indignațiunea prin asemenea demonstra- 
țiuni „nepolitice”, ddr fdrte pișcătdre.

Pe cei din Heidelberg i-a secundată consi- 
liulă comunală din capitala Bavariei. Acesta, 
precum scimu, a refusată a lua parte la serba
rea revindicării cetății Buda, declarândă limpede, 
că acâsta o face în vederea relațiiloră în care 
se găsescă Sașii din Ardeală. Inzadară se si- 
lesce secretarulă societății istorice ungurescl a 
întdree palma, ce a primit’o șovinismulă ungu
rescă dela cei din Munchen, și observațiunea 
„delicată" a lui „Pester Lloyd,” că consiliarii 
comunali din Munchen au fostă amețiți de bere 
când au luată acea decisiune, nu contribue în
tru nimică de a o șterge.

Nu scimă ce învățătură voră trage de aici 
șoviniștii unguri. P6te că se voră grăbi a face 
pace pe hărtiă cu Sașii din Ardâlă. Acâsta ar dovedi 
numai slăbiciunea șovinismului ungurescă față cu 
șovinismulă germană, fără a delătura însă relele 
esistente în relațiunile cu Germanii dinăuntru și 
dinafară.

Ca să se gândâscă seriosă, că șovinismulă 
loru neputinciosă ațîță numai puterniculă șo
vinismă germană și face treburile politicei de 
germanisare în Orientă, de o asemenea judecată 
mai adâncă nu-i ținemă capabili pe șoviniștii un
guri de astădi.

Cu atâtă mai rău pentru ei!

Ignatieff despre Serbia, Bulgaria și Ger
mania.

Ună diară sârbescă publică vederile ce le-a espri- 
mată generalulă Ignatieff cătră corespondentul^ din Pe- 
tersburgă ală acelui diară :

Cu privire la Serbia, generalulă a disă: Serbia este 
sub raportulă morală, materialo și politică nimicită, glo
ria ei militară s’a dusă și poporului sârbescă nu ’i mai 
rămâne decâtă să ’și schimbe religiunea greco-orientală 
și apoi șî-a terminată cu desăvârșire rolulă său în Eu
ropa. înăuntru Serbia este desbinată și de aceea în 
afară nu p6te fi nimenui periculâsă. Puțina putere, care 
a mai rămasă acestei țări, este necesară spre a împie
deca turburările interne, și marile evenimente, cari se 
voră ivi mai curândă său mai târdiu, voră găsi pe Ser
bia nepreparată.

In privința Bulgariei, Ignatieff s’a esprimată ast
felă : Nimeni n’a avută mai multă simpatiă pentru acâstă 
țâră decâtă mine. Vădă însă că m’am înșelată în aș
teptările mele. Este adevărată că Bulgarii erau chiămați 
d’a juca ună rolă în Europa, dâr păcătoșii loră 6menî 
politici au împinsă țâra spre prăpastiă și i-au păpată vii- 
torulă. Vina în prima liniă este a principelui Alecsandru, 
care a fostă atâtă de neghiobă d’a încheiată alianța cu 
Turcii, cu acei Turci, cari au apăsată și esploatată atâta 
timpă pe Bulgari. Pentru ce a urmată astlelă Batem- 
bergulă, pote oricine înțelege. Densulă a venită în Bul 
garia cu datorii și acum dispune de milione. Principele 
Alecsandru pote că și-a făcută treburile, dâr Bulgaria a 
perdută enormă de multă. Se găsesce tocmai în posi- 
țiunea Serbiei, și ea șî-a păpată viitorulă. Pentru Ru
sia, Bulgaria nu esistă câtă timpă va fi acolo Battem- 
bergulă.

Relațiunile dintre Rusia și Germania, Ignatieff le-a 
caracterisată astfelă: Rusia s’a arătată (oldeuna prietena 
Germaniei; a sprijinită pe Germania în luptă cu Austria 
și cu Francia. Dela încheiarea tratatului dela Berlină însă 
Germania resplătesce eu nemulțumire Rusiei. De câte 
ori Rusia voiesce să desvolte activitatea sa în peninsula 
balcanică, Germania o împedică d’a dreptulă, sâu o îm
pinge pe Austro-Ungaria înainte. Principele Bismarck 
este dușmanulă Rusiei și mai periculosă decâtă Napo- 
leonă I. Rusia trebue sâ stea la pândă, fiindcă conflic- 
tulă cu Germania este inevitabilă. Ignatieff crede că Ger

mania a făcută forte rău că s’a stricată cu Rusia. In 
Francia ideea de răsbunare câștigă totă mai multă fă
râmă și partidele politice împingă lucrurile spre resbelă 
Se pote întâmpla ca Germania, continuândă politica de 
pănă acum, să se găsâscă deodată între doi dușmani, 
cari voiescă să ’șl răsbune și ’și voră și resbuna.

Dela adunarea generală a „Associațiunei 
transilvane.”

Despre concertulă din Alba-Iulia, arangiată cu oca- 
siunea adunărei .Associațiunei*  mai primimă următorele 
amănunte :

Alba-Iulia, 10 Augustă 1886.
Însuflețirea e mare, lumea se mișcă veselă cătră 

otelulă «tkingaria*,  spre a se îndulci la accentele duiâse 
și la farmeculă doineloră românesc!, menite a alunga 
grigile și a alina suferințele dilnice.

Meritatulă nostru artistă, d-lă G. Dima, a venită cu 
corulă său ca să ne încânte, și întru adevără, bunăvo
ința cu care a fostă întâmpinată concertulă „Associațiu
nei transilvane11 a fostă o espresiune viuă de satisfacțiunea 
internă a mulțimei de peste 400 individ!, ce participase 
la elă. Era aprâpe de 8 ore sera, când concertulă se 
anunțase și publiculă nu încetase încă de a veni, înde- 
sându-se cu forța și cercând a străbate’n sală. Deja sala 
era cu totulă ocupată. Ună mică semnală, și aucjulă să 
desfătâză, inimele se înalță la esecularea din partea duoră 
coruri a frumdseloră piese «Corâna cufundată*  de H. 
Bonicke și «Vântulă suflă dela Vestă" de I. Durrner. 
Succesulă a fostă bună, și era de sigură escelentă, dâcă 
tenorulă ar fi fostă ceva mai proporționată cu celelalte voci. 
Ca diletantă, în corulă d-lui prof. Dima, afabila domnă 
Malvina Cacoveană, în «Miserere*,  din opera Trovatore, 
esecutată pe piană, a făcută o impresiune plăcută asupra 
publicului. Cântecele .Miedulă nopții*  de G. Dima și 
«Noră de vijeliă*  de W. Humpel, pentru o voce de basă 
cu acomp. de piană, au fostă sufletulă întregului con
certă, care a primită viâță prin cunoscutulă nostru cân- 
tăreță, d-lă Isaia Popa. Undulațiunile sunetului său fă
ceau ca publiculă să se simță ca cum ar fi într’o altă 
lume, mai poetică, mai ideală.

Totă asemenea farmecă au esercitată asupra au- 
dului publicului și celelalte două cântece: «Cântecă de 
jertfă" de L. v. Beethoven și «Soriora*  de F, v. Holstein, 
esecutate solo pe lângă acomp. de piano, de d-lă I. Popa. 
Inteligenta domnișoră Elena Pipoșă în piesa .Rapsodie 
Roumaine" op. 13 de A. Șipoșă, esecutată pe piano, a 
desvoltată o desteritate admirabilă și o technică fârte 
înaltă. Trecerea atâtă de sigură și fină în nuanțele și 
modificările figuriloră din complicata piesă .Raps. Roum." 
— în mânia căldurei celei enorme și a altoră dificultăți 
provenite din piană — s’a făcută cu o artă și ușurătate 
vrednică de admirată. Cu succesă a fostă esecutată pe 
viâră și «Doina Ciobanului*  de d-lă I. Pipoșă.

Pe lângă trei piese: „piua a apusă*  de H. Pfeil’ 
„Serenadă" și «Hai în horă de ai juca*,  esecutate de 
corulă d-lui prof. Dima cu succesă fârte bună, îmi per
mită a mai aminti poesia «Balcanulă și Carpatulă*  de 
V. Alecsandri, declamată de d-na Aurelia Pipoșă n. Ro- 
șescu. îmbrăcată într’ună frumosă costumă țărănescă, 
d-na Pipoșă își aținti ochii săi asupra publicului, ca și 
cum ar fi voită a cjice: «Priviți, femeca română își cu- 
nosce misiunea sa." Apoi cu vocea-i sonoră începu a 
declama istorica poesiă destulă de corectă.

*
Pe la 11 ore terminându-se concertulă, care aprinse 

inimele tuturoră și mai alesă ale tinerimei, mulțimea și 
cu deosebire junimea universitară se adună într’ună parcă 
unde continuă o adevărată petrecere românâscă. Dintre 
multele toasle ținute în aceâ nopte de cunoscință, amin- 
lescă toastulă d-lui Dr. V. Lucaciu, preotă, care în cu
vinte căldurose și eloeuente ni a arătată drumulă și mij- 
locele cn care se luplămă. Elă.

SOIRILE DILEI.
O telegramă din Berlină dela 13 Augustă n. co

munică, că refusarea învilărei budapestane din parțea 
comunei orășenescl Munchen d’a lua parte la serbarea
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...ărei Budei e în parte desaprobată în Berlină, 
a câtă se recunăsce că ministrulă-președinte Tisza 

ucmai acum îșl dă seriosă silință d’a duce la cale o 
împăcare durabilă cu Sașii din Ardeală.

—x—
ț)iarulă ungurescă «Szekely Nemzet*  primesce din 

comitatulă Ciucului, și încă după cum <Șice din isvoră 
,vrednică de credință*  următorea corespondență: „Abia 
trece di, în care să nu fiă cercetată teritoriulă nostru 
de ofițeri din România, cari vină aici cu scopulă ca să 
esaminese și iscosâscă. încă nici nu s’a recită bine lo- 
culă pe care fusese ună căpitană și cu ună locotenentă, 
când etă că la 29 a lunei trecute se ivesce ună loco
tenentă, ună sergentă dela genie, mai mulți snbofițerl, 
împreună cu 100 de dorobanți provăduți cu săcurl, hîr- 
lețe, sape și ciocane, fiindă trimiși în Moldova cu sco
pulă ca să facă drumuri și poduri. Lucrulă și l’au în
cepută la pichetulă Nr. 1, numită Șipoțelă, și și-lă con
tinuă spre pasulă Oituzului. Cam la mijlocă, în apro 
piarea comunei Ghepeța, la muntele numită «Fagulă ro
tundă*,  au ocupată ună teritoriu ungară de 1—3 klm. 
Mai întâi au împlântată semne, apoi la comanda și în 
presența locotenentului au tăiată și drumulă prin teri
toriulă ungară. Totă cu ocasiunea acesta au ocupată 
muntele numită Vajka și pichetulă nostru militară de 
de pe teritorulă ungară. In 6 al. c. generalulă română 
din Focșani, Gre'goriu Cuntele (?), împreună cu ună ma
joră dela genie, cu ună căpitană, cu ună locotenentă 
și cu ună subprefectă veniră la pasulă Ciucă-Ghimeșiu, 
de unde în timpă de o oră și jumătate au privită cu 
atențiune la fortificațiunile nostre militare, cari ce-i drept 
se află într’o stare desolată. Urcându-se pe o înălțime, 
au începută a se ocupa cu privirea deosebiteloră charte 
și cu însemnări și și-au făcută din nou alte notițe. La 
6 a 1. c. acestă comisiă și-a începută lucrarea la piche
tulă Nr. 1 și și-o continuă spre cornitatulă Treiscaune- 
loră."

*) Giorgio Vasari Vite di piu eccelenti pittori, scultori ed 
architetti.

—x—
In urma autografului monarhului, Pesta, Debri- 

ținulă Ch eci c|heme tu 1 ă și Timișărei nu voră 
mai adresa petițiuni la dietă în afacerea Edelsheim-Ianski. 
Se dice că acestă esemplu va fi urmată și de alte orașe.

—x—
O ordinațiune a ministrului comună de răsboiu 

dispune ca nici unui voluntară pe ună ană să nu i se 
dea gradulă de oficeră în reservă, decă nu cunosce 
limba germană după cum cere serviciulă.

—x—
Din Caransebeșă se telegrafiază lui „P. Ll.« 

că în ședința de constituire a noului corpă representant, 
a cărei maioritate constă acum din elemente «patriotice" 
s’au luată mai multe hotărîrl importante atâtă în direc
țiune națională, câtă și administrativă. «Fostulă oficeră 
de grăniceră Gurescu — (jice telegrama — cunoscută 
pănă acum ca naționalistă, propuse ca orașulă se vo
teze 80 fl. pentru școlarii, cari arată cele mai bune pro
grese în limba ungurescă. Propunerea s’a primită cu 
însuflețire și totodată s’a hotărîtă să se alăture la „Kul- 
turegyletulă Torontalului*  și la Reuniunea «Geangăi- 
loră.*  — Se vede că fostulă «naționalistă" — vorbă să 
fiă — Curescu a rămnită la laurii lui Moldovan Ger- 
gely. Adecă de ce n’ar avea și Bănatulă ună ,mărgă- 
ritară Kulturegyletistă," cum are și Ardelulă 1 Fra păcată 
să rămână Gerguță stingheră.

—x—
MercurI în 30 Iulie au plecată din Iași 10 Evrei 

spre Ham burg. „Liberalulă*  află că să formeză în 

Iași ună comitetă pentru încurajarea emigrărei. Suc- 
cesă bună!

Necazurile Sclieienilorii.
Brașovu, Augustă 1886.

Căletorulu indigenă și streină, apropiându- 
se de Brașovă și vădendu îmfrumsețările ce i se 
facă orașului, ar crede că edilii noștri suntă cu
prinși de o părint^scă iubire cătră comună și 
poporațiunea ei, și ară dice negreșită: dtă o co
mună, căreia i se răsplătesce pentru dările ce le 
plătesce. Și cum n’ar admira îngrijirea și zelulu 
ce-lă desfășură edelitatea ndstră în îmfrumsețarea 
orașului cu promenade, cu parcuri, cu căi bune, 
cu plantarea locuriloră gdle, începândă dela ca- 
pătulă dinspre Sclieiu ală cetății și pănă pe la 
Fântâna popii (Honterusplatz), apoi jură împre- 
jurulă cetății și pănă în Ștejerișă.

Să ferăscă Dumnedeu însă să mărgă vr’ună 
călătoră să visiteze suburbiulă Scheiă! Acestă 
suburbiu, care plătesce dările cele colosale ca 
ori și care altă suburbiu, necum, să vă(Jă 
vr’o înfrumsețare, dăr nici măcară ună drumfi 
cum se cade n’are. Din Prundă în susă gropile 
și nordiele suntă vecinice, necurățeniile pe mai- 
danuri asemenea, canalulă ce cutrieră Scheiulă 
d’alungulă e într’o stare deplorabilă, — din ană 
în ană se pune câte-o scândură la vadă, — pen- 
trucă conducătorii afaceriloră comunei năstre nici 
nu vrea să scie de Sclieiu, decâtă numai atunci 
când e vorba de încassarea dăriloră comunale, 
care se sporescă din ană în ană. Peste totă 
Șcheiulă e tractată cu atâta vitregiă, încâtă 
îți vine a crede, că nici nu face parte din 
comuna Brașovă, ci că ar fi o comună separată, 
de care nimenea nu se mai îngrijesce fiindă 
lăsată în plata Domnului în ce privesce îngriji
rea, nu însă și în ce privesce dările.

Vitregia celoră din fruntea comunei însă a 
mersă și mai departe față cu Sclieiulă. N’a fostă 
destulă, că starea materială a poporului din acelă 
suburbiu a dată îndărătă cu pași repedi din 
causa decădinței comerciului brașovenii și a stag
nării mai tuturoră afaceriloră, ci „părintăsca“ 
oblăduire comunală a îngrijită să li se ia și 
bruma de mijldce ce le mai rămăsese Scheieni- 
loră pentru a’și agonisi pânea de tdte (bilele și a’și 
încălzi corpul în timpul ernei. Bieții dmeni cu chiu 
cu vai își agonisiseră atâta câtă să’și p6tă cum
păra o vacă, două trei oi său capre, ună cală, 
ca astfelă să’i susțină familiele. Nici acăstă grea, 
dăr onestă esistență nu i-a fostă dată s’o aibă 
poporațiunea Sclieiului.

Pășunitulu pentru vite s’a ângustatu, plan- 
tându:se pășunile, ba pănă și livezile, - cu bracul, 
contrară promisiuniloră făcute că numai rîpile 
și căstele se voră planta, așa că adi s’a oprită 
tăte locurile de pășune pănă în Poiană, chiară 
și cele neplantate, numai și numai în scopulă 
d’a nu mai face posibilă tfaiulă omului săracă, 
a cărui vită forma singurulă isvoră de esistență. 
Locurile acestea le-a arendată comuna pentru 
ună venită de câțiva florini ce-i aduce fânulă, așa 
că prin acăsta s’au luată biețiloră dmeni pănă 
și isvdrele cu apă de pe acele locuri, din care 
se adăpau vitele. Adi vitele trebuescă mânate 
— urmărite fiindă de pădurari — pănă în Po

iană fără a pune gura pe ărbă și fără a se pută 
adăpa undeva, și astfelă vitele facă nentreruptu 
ună drumă de 21/a—3 6re pănă ce să ajungă 
în Poiană. Aci apoi altă greutate, păditorulă vi- 
teloră e nevoită să le adape cu gălăta dela o 
singură fântână, muncă grea pentru el ii, căci nu
mai în o parte a Scheiului suntă peste 100 de 
vite mari. Câtă pentru vitele mărunte, acestea 
s’au oprită cu totulă dela pășunitu, și abia mai 
întâlnesc! câte una pe ici colea, păte multă mai 
rară decâtă lupi, urși și porci sălbatici.

Și cu Poiana cum stămă ? E plină de mu- 
șiroie și de tufe de Bradulu ciumei; nu voră trece 
câțiva ani și tătă Poiana va fi încurcată, încâtă 
nu va mai pută pasce nici o vită. Și acestă cuibă 
de pășunită e plătită de fiecare capă de vită cu 
2 fl. Mai nainte se plătea numai 1 fl., dăr e- 
șindă o comisiune acum vr’o 12 ani și vădândă 
că Poiana se va încurca prin mușirăie și Bra
dulă ciumei, a hotărîtă ca să se plătăscă 2 fl. 
de vită, cu condițiune însă ca cu adausulă de 1 
fl. să se plătăscă ămeni ca să curețe Poiana de 
mușirăie și de acele tufe, ca baremi în bucățica 
aceea de pășune să pătă pășuni vitele. Făcutu-s’a 
ceva? Nimică, banii se iau, ăr Poiana a deve
nită ună „frumosă parcă de mușirăe și de Bra
dulă ciumei11. Unde voră pasce ca la 350 vite, 
câte suntă acji, căci în Poiană n’a mai rămasă 
aprăpe nici rădăcina erbei, pe drumă în josă 
suntă numai bolovani, ăr celelalte locuri suntă 
oprite? Se’ntorcă vitele sbierândă de făme și 
de sete, așa că sărmanulu omă trebue să,și sa
ture acasă vita, dăcă vrea să aibă ce să mă
nânce elă cu familia sa, care abia aștăptă să-i 
se pună pe măsă ună castronașu cu lapte, și 
dăcă vrea să mai aibă vită.

Ce privesce loculă pentru vite de prăsilă, 
nici pomenălă nu e, căci n’au ămenii locă de 
pășune, dăr să mai aibă și de prăsită! Au ce
rută Scheienii să li se dea Poiana lui Brâncă, 
pentru ca să’și păta prăsi săraculă o văcșără, 
dăr zadarnică a fostă cererea, căci nici pe bani 
n’a vrută s’o dea comuna, necum să o lase 
pentru prăsitulă viteloră; mai bine a dat’o în 
arendă pentru cosită. Nu vrău cei din capulă 
comunei să audă cererile poporațiunei scheiene, 
nu vrău să’i dea nimică, e gata însă ori când 
să’i ia. (Va urma.)

Din Transilvania, Augustă 1886.
II.

Ungurii încă suntă despărțiți în confesiuni, der 
acesta nu-i împedecă a țină fotă mereu unii cu alții în 
cele naționale și a fi solidari. Prin solidaritate ei au 
impusă acolo, unde Românii prin desbinări s’au com
promisă. Așa ori cum vomă lua lucrulă 5 miliăne 
Unguri dominăză 9 milione Slavi și Români.

Istoria anului 1848/9 o scimă cu toții. Cine să ne 
remunereze jertfele nostre, când noi înșine ne arătămă 
nevrednici de martirii noștri?

De tinerulă maghiară, studieze elă’orl unde, nu se 
prinde cosmopolitismulă, elă rămâne nestrămutată Un- 
gură și nu cunosce altă omă mai sublimă pe fața pă
mântului, afară de Ungură.

Dăr tinerimea română de adi? In Glușiu nu se 
potă înțelege cum se cade nici la ună concertă. In 
Pesta, unde nu arareori suntă câte 100 de ascultători 
universitari, abia să înscriu ca membrii la unica socie-

FOILETONU.

Cele trei mărgăritare din începutulu 
renascerei italiane.

(Studiu archeologică de Severii Mureșianu).
(Urmare.)

Architectura și Bruneleschi.
Deși stilulă gotică apare de timpuriu în Italia, încă 

în prima jumătate a seclului 13-lea, totuși stilulă ro
mană persevereză cu o energiă tenace pănă la finele 
evului mediu, când este înlocuită cu formele antice. 
Unde însă stilulă gotică prinde rădăcini, acestea suntă 
scurte penlrucă elă este considerată ca ună productă 
străină și e acceptată nu din necesitate, ci mai multă 
din considerațiuni ale spiritului timpului. In Italia elă 
nu apare în tătă seriositatea forrneloră lui nordice, căci 
acestea nu se unesei'î cu usulă tradițională ală archi- 
tecturei italiane, ci se îndestulesce mai multă cu o su
perficialitate esterioră. Așa d. e. în esterioră predomină 
orisontalismulă, care este indicată prin nisce streșini pu
ternice, pe cari se află galerii și statue. Aci nu este 
ca în nordă, eschisă podoba plastică, ci din contră i se 
dă terenă deschisă a se desvolta în totă splendorea ei. 
In genere nici turnurile nu suntă împreunate la corpulă 
bisericei și nici nu formeză ca în Germania acelă com- 
plecsă armonică ce cu ună avântă genială, în butulă tu

turoră greutățiloră, prin agerimea calculului satistăcândă 
cutezanței concepțiunei se ridică ca minunea minuniloră 
spre înălțimea eterică.

In interioră distanța stîlpiloră, cari suntă în 4 seu 
8 cornuri, este cu multă mai mare, năile au asemenea 
o lățime mai spațiăsă, înălțimea loră este însă mai mică 
ca în nordă. Și fiindcă fereslrile nu suntă așa colosale, 
fața părețiloră devine mai mare, locă destulă ca pictura 
în fresco să-și desvolte acelă farmecă, cu care a sciută 
să încânte posteritatea.

Și pre când architectura italiană oscila din imita- 
țiunea formeloră antice în celea gotice apare pe orison- 
tulă artistică italiană acelă sore ce răspândesce lumină 
Ia toți seculii următori. Acela este Filippo Bruneleschi. 
Și dăcă în genere istoria architecturei posede bărbați caii i-a 
făcută servicii, au desvoltat’o și rădical’o la culmea pres- 
tațiuniloră posibile omenesc!, de sigură Bruneleschi este 
unulă dintre cei dântâiu.

In anulă 1377 când Papa Gregoriu XI cu mare 
pompă serbeză după esilulă de captivitate din Avignon 
introducerea scaunului pontificală în urbea antică, când 
republica florentină în butulă interdicțiunei papale de- 
mândă clerului a deschide bisericile și a oficia servicii 
divine, — se nasce în Florența în cerculă unei familii 
pacinice și îndestulite acela, care are să fiă marele în- 

temeiătoră și celă mai escelinte principe ală architec
turei moderne.

Filipo*)  a arătată în prima etate a copilăriei sale 
o aplicare deosebită spre arte și lucruri ingeniose. In- 
vățândă a scrie și ceti, tatălă său îlă nașe la învățătură 
la ună aurară, unde a desvollată o activitate mare și 
unde a începută și a desemna.

Nu a trecută multă timpă și dânsulă a ajunsă în 
progresă așa departe, avândă o desteritate atâtă 
de mare, câtă lega mai bine giuvelele ca măestrulă 
său. Dăr sufletulă său tînără nu s’a îndestulită numai 
cu atâtă, elă cerca mereu a-și însuși aceea ce nu cu- 
noscea, a străbate aceea ce i se părea necuprinsibilă.

Cu Donatello, cu acelă măreță naturalistă, din 
prima etate a copilăriei s’a aflată în cea mai strînsă le
gătură de amicițiă, cu elă studia pe întrecute și se per
fecționa în sculptură. Perspectiva, matematica și geo
metria, cari îi erau indispensabile în studiele architec- 
tonice, le-a cultivată lungă timpă cu multă grijă. ’

De două ori a dată în vieța sa o dovedă incon
testabilă despre marele său talentă ca sculptoră și a- 
nume prima dată în emulațiune cu Donatello, âr a doua 
<5ră în urma unui concursă cu Ghiberti și alți artiști 
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late român&scă de acolo »Petru Maiorii*  câie 30—40 
inși. Și câte cestiunî și neînțelegeri și intre aceștia. Cei 
ce absolvbză pe la Oradea și Baia mare trecă peste 
pragulă universității și afară de puține escepțiunl nu cu- 
noscă nici pe scriitorii români. In împărțirea ajutoreloră 
pentru tinerimea studiosă la noi domnesce numai pro- 
tecțiunea. Diligința și lalentulă precum și purtarea bună 
prea puțină se bagă în semă după legea, că celă năs
cută din domnă trebue se trăbscă domnesce, br celui 
născută din poporă nu-i rușine dbcă rămâne și în mi- 
seriă, că-i învățată cu ea.

*) Apelulă ne-a sosită abia Duminecii în 15 Augustă n.,
după ce a colindată prin Sibiiu.

In biserică domnesce mai multă nepotismulă. Cei 
cu nepbtele ocupă parochiile cele mai bune, er de ceia- 
lalțl îngrijăscă Dumnezeu. — Ungurii, 5 milione de su
flete, au sute de diare cari le apără interesele naționale. 
Noi numai cu două milione mai puțini abia avemă 2—3 
diare politice și și aceste cum suntă susținute?

Preoții noștri mare parte cetescă pe »Magyar 
Allam", care stimatiseză de trădători de patriă pe apă
rătorii intereseloră nbstre, și pe „Religio" față de care 
învățătorii noștri abia se potă apăra prin apologii, cari 
ne caracteriseză de omeni periculoși statului și crești
nismului. Seu nu cetescă nici o foiă și așa comită cele 
mai mari erori contra intereseloră nbstre naționali și 
bisericesc!.

»Poesiile poetului nostru Petiify — îmi spunea Un- 
gurulă, de care făcui amintire mai susă — care (jice 
că și bisericile nbstre să le sfărîmămă, când idea națio
nală ar fi impedecată, le-am vădulă legate în luxă la 
ună cărturară de ai voștri, 6r poesiile lui Andreiu Mu- 
reșianu, care v’a (fisă „Deștăptă-te române*  abia le în- 
tălnescl pe lavița câte unui stydentă sermană. Ungurulă 
fiă câtă de avută nu-și dă crucerulă nici diaristului 
vostru nici literatului română și nu numai aici, der nici 
în România !“ Și ore să aibă dreptate Ungurulă nostru ? 
— Elă mai adause spre mirarea mea: ,Clușiulă și 
Budapesta aprobă tbte năsdrăvăniile junimii nostre ma
ghiare, pe când Blașiulă dă carențiă junimii române, 
fiindcă cuteză a se afirma de ceea ce este și-i interzice 
chiar convenirile aprobate de ministru; Beiușulă aprobă 
și se însuflețesce când cutare domnișoră română debu- 
tâză în declararea vreunei poesii maghiare, ăr ur
mașii .eroiciloră grănițerl*,  Năsăudenii, când nu-și dau 
câte cu jupână Gumbrinus se mănâncă unii pe alții pbte 
ca să se împuternicescă și să pbtă juca mai bine băr- 
buncu celă cătănescă pe ună cruceră de frica unui 
singură Ungură, a lui Banffy dela Deșiu*.  »Fie-vă des
tulă a sci — esclamă Ungurulă — că voi cu intrigile, 
invidia și gelosia ce vă rode la inimă și cu servilismulă 
ce este sub demnitatea omului — nu meritați altă 
sbrte....*

D-le Redactoră 1 Nu voiu să cerceteză încâtă suntă 
basate seu nu cele atinse mai susă der de ar fi numai 
a decea parte din ele adevărate amă trebui să ne înspăi- 
mentămă. Lucrurile vorbescă de sine și dâcă mai am 
ceva de adausă este numai, ca pănă când mai e timpă, 
omenii noștri de bine să se gândăscă la mijloculu celă 
mai potrivită și sigură, spre a sterpi neghina desbină- 
riloră dintre noi și a ne scăpa din jugulă rușinosă ală 
servilismului. Așa să fiă 1 —v.—p.

Iclandulu-mare, 12 Augustă n. 1886.
Petrecere, și dare de semă. Onorate Domnule Re

dactoră 1 In 8 Augustă s’a ținută o petrecere de veră în 
Iclandulă mare, în folosulă eleviloră săraci dela scola 
confesională din amintita comună.

Românii din Iclandă și jură, precândă Associațiunea

renumițî. Donatello, care finind un crucifics și întrebândă pe 
amiculă său, că ce părere îșl dă, să fi primită ca răs
punsă: »Tu ai pusă pe cruce nu ună Christosă, ci ună 
țărână;*  ăr elă atinsă fiindă, să-i fi disă: »probăză, fă 
și tu unulă dăcă poți*.  Donatello c|icO i-a dată ansă 
ca să iacă acelă crucificsă scuipată în lemnă, adl află
torii în S-ta Maria Novella, care pentru studiulă său 
anatomică și pentru espresiunea durerbsă în față storce 
laudă și admirare în tbte timpurile.

Acesta s’a întâmplată încă înainte de 1401, adecă 
pănă a nu fi fostă ajunsă ală 24-lea ană ală etății sale.

In anulă 1401 s’a publicată concursă pentru fi
nirea ușeleră baptisteriului S. Giovanni din Florența. 
Dela mortea lui Andrea Pisano trecuse preste o jumă
tate de seculă și acestă baptisteriu era lipsită de ușile 
laterale, fiindcă republica florentină nu avuse bărbați, 
cărora să le potă încredința o întreprindere atâlă de gi
gantică. Acum când deodată apărură pe orisontulă ar
tistică italiană atâtea talente tinere și multă promițelbre 
se decide a se delătura astă lipsă atâtă de simțită, pu- 
blicându-se ună concursă și anume într’ună stoțiu dată 
să se esecute ună reliefă în bronsă representândă sa- 
crificiulă lui Isaacă. Reliefulă lui Bruneleschi posede 
nisce liniamente naturalistice, dovedă despre influința lui 
Donatello asupra lui.

-------------- (Va urma.)

îșl ținea adunarea în Alba-Iulia, au aflată cu cale a a- 
rangia acestă petrecere pentru aceea, cari seu din causa 
depărtărei seu din alte cause nu au putută participa la 
adunarea din Alba-Iulia.

Scopulă acestei petreceri a fostă în mică același, 
care e și ală Associațiunei în mare, adecă luminarea 
nâmului română.

încă pe la 6 ore sala scolei gr. or. era îndesuită 
de publică.

Era ună ce fermecăioră a privi mai multe Român- 
cuțe drăgălașe în costumă națională, care prinde așa 
de bine talia mlădiosă a copilițeloră române. Intre par- 
ticipătorl au fostă și vre-o câțiva Maghiari. Eramă în 
cântați când vedemă cu cată plăcere și esallare s’a ju
cată ,Ardeleana" de vre-o 25 părechi er la medă de 
nopte „Călușeriulă*  și „Bătuta*  cari au fostă aplaudate 
în o formă, de Români ca și de străini.

Au incursă 41 fl. 50 cr. de cari subtrăgându-se 
29 fl. spesele, au rămasă venită curată 12 fl. 50 cr.

Suprasolviri au binevoită a face următorii: Dna 
Laura Boeră 1 fl. 50 cr., D-lă Alexandru Câmpiană 1 
11., D-na Caboșă, D. Viciu, Muntenescu și Catona câte 
50 cr.

Acestoră onor. Dbmne și Domni — cornitetulă le 
esprimă mulțămită.

Comitetulă arangiatoră.

Programa festivităților!!,
ce se voru arangia dela 18—25 'Augustă 1886 c.u oea- 

siunea întrunirei reuniunilor^ săsesci din Ardeală 
în Brașovă.

(fine.)
Sâmbătă 21 Augustă, 8 ore dim.: începerea espo- 

siției de vite, gimnastarea Rauniunei de gimnastică din 
Brașovă. — 81/3 a. m. IV.: adunare generală a învăță- 
toriloră săsesci în bis. ev. din Scheiu. — 10 ore a. m. 
întrunire industrială în localulă Reuniunei industriale. 
— 2 bre p. m.: prândiă comună în hală. — 5 ore p. 
m.: Gimnastare în publică a Reuniunei de gimnastică 
Brașovene. — 6 Va bre sâra: Ședință preliminară a 
Reuniunei Gustavă Adolfă. — 8 ore sera: Bală festivă 
arangiată de Reuniunea de gimnastică în sala hotelului 
Nr. 1. —

Duminecă 22 Augustă, 7 ore dim.: Salutarea cjilei: 
corală din turnulă bisericei negre (evang.) — 8 bre dim : 
Raghiarea deputațiloră și a ospețiloră în piață, dinaintea 
sfatului. — 8l/2 ore a. m.. Musică bisericescă și ser
viciu divină solemnelă. — Adunarea generală a Reuni
unei principale Gustavă Adolfă pentru Ardeală, în bise
rica evang. — 2 bre p. m.: Prândă festivă. — 3—4 p. 
m.: Esposiția de vite, aducerea cailoră înaintea porții 
dela Strada negră. — 4 bre m. p.: Esercițiu în publică 
a pompieriloră voluntari din Brașovă. — 6 ore sera: 
Liedertafel în hala festivă. — 8 ore sera: împărțirea 
premieloră între trăgători la semnă și prândă festivă în 
casa de tragere la semnă (Schutzenhaus.)

Luni 23 Augustă, 9 ore a. m.: Adunarea generală 
a Reuniunei economice săsesci din Ardeală în biserica ev. 
din Scheiu. — 10 ore a. m.: Adunarea generală a Reu
niunei ardelene carpatine in Schutzenhaus. — 1 bră p. 
m.: Prândă comună in hala festivă. — 2lja Ore p. m.: 
Escursiunea Reuniunei carpatine in Stejerișă. — 4 bre 
p. m.: împărțirea premieloră Reuniunei economice în es- 
posițiă. — 8 bre sera : Serată de adio în hala festivă.

Marți și Mercur!, 24 și 25 Augustă: EscursiunI ale 
Reuniunei carpatine ardelene în munți. Detailurile se 
voră comunica prin programe deosebite. 

Apelă*)
călră frații învățători români de sub co

rona Ungariei.
Este supremulă timpă, ca multă cercata și descon

siderata nbstră învățătorime să-și vină odată în ori să se 
cugete seriosă nu numai la metodă, îmbunătățirea și per
fecționarea acestuia, der să se cugete totodată și la nă
cazurile, ce copleșescă și ,pe deaprbpele loră, sbrtea 
colegului loră, și la acele dile negre în cari învățăto- 
rulă, obosită de diinica muncă, în mijloculă sărăciei și 
a miseriei, cu care se luptă, cade atacată de morbă, 
zace luni și ani întregi, neconsolată de nici ună sufletă 
de omă, neajutorată de nimeni, ba scurtată încă în be- 
neficiele sale și așa destulă de precariă; elă în asemenea 
nefericite cașuri părăsită de comună, pentru a căreia 
înflorire a căzută victimă, desconsiderată de superiori
tatea și chiară și de amicii săi, este avisată la cerșitoriă! 
— Repausată, scăpată de greutatea năcazuriloră lumesc!, 
lasă după sine o văduvă amărîtă lipsită de orice mijlbce 
materiali, alungată pe drumă câte odată și cu câte 2—4 
orfani; lumea in țipă de recunoscință pentru sacrificiulă 
soțului ei, o huidue; nu este omă, înaintea căruia se afle 
îndurare de ajutorință.

Pănă cândă să totă așteptămă, ca alții să ne facă? 
Pănă când să fotă alergămă umilindu-ne și înamtea 
plăieșului! Timid! întocmai epuriloră, rrăcnimă și ne lă- 
sămă în mâna sorții cu suspinulă desperațiunei pre 
buze: „ce-a vrea bunulă Dumnedeu?!*  Pănă când se 
totă privimă cu nepăsare la nedreptățile, ce se facă 
afâtoră învățători, fără să ne mișcămă sărindă în aju- 
torulă loră ? 1 Pănă când vomă li indolenți și indife
renți față de suferințe neputincioșiloră și ale văduviloră 
nbstre ?

Mai în tbte statele cevași mai luminate și civih-

a firisariloră au societățile loră, au fondurile loră de 
ajutorare pentru dile de nevoi. Noi învățătorii, agăierămă 
sate, chiară și classa chelneriloră, a lucrăioriloră dilerl, 
numai la fondulă regnicolară de pensiune, la acea pen
siune, pre care și așa numai în grele cașuri o putemă 
ajunge și căpăta, der și atunci numai probabilmenfe; 
căci câți din noi voră ajunge 60 de ani!? Să nu mai 
slămă locului; căci stândă mergemă îndărătă. Reuniu
nile nbstre învățătorescl esistente au cu totulă altă me
nire. Ele se ocupă mai cu semă cu sarcinele chemărei 
nbstre.

Avemă însă lipsă neapărată de o Reuniune tare 
să aibă menirea și scopulă a apăra pănă la estremă pe 
nefericiții învățători, care să fiă gata în totă momentulă 
a le sări în ajutoră cu tbte permisele mijlbce ; avemă 
lipsă a crea ună fondă din crunții noștri denari, pen
tru cașuri de nenorocire și de neputință, cărora suntemă 
espuși, pentru ajutorarea, alinarea suspineloră și șterge- 
gerea lacrimiloră văduveloră și orfaniloră noștri.

Spre scopulă acesta, subscrișii îșl iau voiă a invi
ta pre domnii și frații învățători români — fără dife- 
rință de confesiune — de sub corona Ungariei la o con
ferință prealabilă, fiă măcară prin delegați, pe 30 Aug. 
vechiă a. c. în Timișbra, pentru a ne consulta și a pu
ne temeiu unei astfelă de asociațiuni umane crești
nesc!.

Fiți resoluți și Dumnedeu va ajuta întreprindem 
nbstre 1

Beregsău, 19 luniu v. 1886.
Emericu Andreescu, învățătoră și proprietară de 

pămentă. Const. Popoviciă, înv. și mare proprietară în 
Șdibră. I. Moldovană, învățătoră în Lugoșă. I. Gruescu, 
învățătoră română în Cebsa. Ștefană Albu, învăț, rom 
Iosifă Olariu, învățătoră în Domană. Vasile Voianțu, 
înv. în Utvină. Vasiliu Nicolescu, înv. în Lugoșă. lancu 
Simu, învățătoră în Sculea. I. Efticiu, învățătoră în 
Pecica rom. E. Vuia, învățătoră în Fibișă. V. Martini, 
învățătoră în Allioșă. G. Serbu, învățătoră în Toraculă 
mică. 1. Surdu, înv. în Bucovăță. Ioane Marcă, înv. 
în Bocșa-Montană. Serafină Jurca, înv. în Vasiova. 
Iuliu Vuia, înv. cl. II. din B-Comloșiu. Nicolae Popo
viciă, înv. cl. I. din B-Comloșiu. Ioană Simu, înv. și 
red. «Ludimagister*  în Recița. P. Bosco, înv. în Somo- 
shes. D. Miculă, înv. în Babșa. P. Muțu, înv. îu Mae- 
rele Timișă. R. Ancușa, înv. în Ramna. S. Moldovană, 
înv. în Chișoda. I. Doboșană înv. în Șagă.**)

Ultime sciri.
Gonstemtinopolă, 14 Augustă. (Cale indirectă). 

Pbrta a interniști întrunirea Congresului literaru, 
ce era să aibă locă la 27 Augustă și care fu
sese organisatu de Syllogos, Grecu din Constan- 
tinopolu, cu ocasiunea a 25 aniversare a fundării 
acestei societăți. Totu corpulu șciințificu din Eu
ropa a fostă invitată de a lua parte la acestă 
congresă, mai mulțl delegați mai cu sbmă fran- 
cesi au și sosită. Pretextulă acestei interdicțiuni 
ar fi, că societatea Syllogos n’a cerută autorisațiă 
dela Pbrtă pentru reunirea acestui congresă. Ade- 
vărulă însă este, că Germania nu este străină 
acestei interziceri.

Constantinopolu, 14 Augustă (Cale indirectă). 
Sciri positive ce vină, din Filipopoli semnalează, 
că la finele săptămânii trecute, comandantulă 
militară din Rumelia a primită din Sofia ordi- 
nulă telegrafică de a ține tbte trupele, puse sub 
comanda sa, gata a înainta la primulă semnală 
în termenă de 3 dile. Mercur! acestă ordină 
a fostă renoită și confirmată. Trimiterile de 
munițiuni și materială de resbelă în Rumelia nu 
încetbză. Nu de multă au sosită la Filipopoli 
cinci sute de lăzi cu cartușe. Trebue asemenea 
notată, că s’a recomandată agricultoriloră să 
grăbbscă strângerea recolteloră căci materialulă 
loră de transportă pbte fi rechisiționată pentru 
serviciulă militară. In cercurile otomane se crede 
că atitudinea Serbiei invocată de Bulgaria pen
tru a justifica aceste pregătiri, este ună simplu 
pretextă, căci legațiunea sârbbscă a reînoită a- 
sigurările sale pacinice, cătră marele Viziră. 
Toți musulmanii ce locuescă în Rumelia și Bul
garia se pregătescă să emigreze în masă în Tur
cia, unde Sultanulă și Pbrta voră ușura stabili
rea loră prin concesiuni de pămentă locuința și 
materialulă agricolă trebuinciosă.

DIVERSE.
A fugită cânele lui Bismarck. — 0 f'biă din Ber

lina scrie, că omenii din sebla veterinară au fbslă prea 
îngrijaț! mai deunădi. Cânele Tyras, numită >ală im
periului," pe care prințulă Bismarck l’a Irimesă în acelă 
institută spre a i se face o operațiă, a fugită de acolo. 
S’a făcută imediată apelă la poliția, s’a depeșală în Iote 
părțile, der nu s’a putută da de urma fugarului, astfelă 
că suntă mar! temeri, că atâlă imperiulă, câtă și cance- 
larulă să rămâe fără câne 1

**> Onoratele Iledacțium dela celelalte foi naționale suntă 
rugate a publica acestă apelă,

Editoră : Iacobfl Mureșiaim.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu
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Oursulâ la bursa de Vlena 
din 16 Augusta st. n. 1886.

jBursa <lo Rueuresci.

Rentă de aură 4°/0 . . . 108.55
Rentă de hârtiă 5% . . 97.95
Imprumutulfi căilorfi ferate 

ungare........................154.50
Amortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.70

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) . . . . 128 50

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) .... 120 40

Bonuri rurale ungare . . 105.20
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.10 
B nuri rurale Banat-Ti- 

mișfl..............................105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.20 
Bonuri rurale transilvane 105 70

Bonuri croato-slavone . . 105.25 
Despăgubire p. dijma de

vinu ung........................ 100.25
împrumutul^ cu premiu

ung..................................121 70
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 127.— 
Renta de hărtiă austriacă 85.55 
Renta de arg. austr. . . 86 40
Renta de aură austr. . . 121 — 
Losurile din 1860 . . . 143 75
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 869 —
Act. băncel de credită ung. 291.25 
Act. băncel de credită austr. 282.80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.92
Napoleon-d’orI .... 9.98
Mărci 100 împ. gerrn. . . 61.70 
Londra 10 Livres sterlinge 126.—

Renta română (5%). 
Renta rom. amort. (5%)

» convert. (6°/0) 
împr. oraș. Buc. (20 (r.) 
Credit fonc. rural (7°/0)

„ „ (5°/o)
» » urban (7°/0)

(6°/o) 
(5%)

Cota oficială dela 2 Augustă st. v. 1886.

Guinp. venH.
937a 94—
98— 9874
887a 89—
33— 34—

103 3/4 101—
873/4 88—

1008/4 101—
92— 92^4

Importantă

Banca națională a României 500 Lei 1025
Ac. de asig. Dacia-Rom. 272

« » > Națională 215
Aură contra bilete de bancă . . 13.70
Bancnote austriace contra aură. . 2.01

8374
1030
276
222

13.90
2.02

pentru

școlari si stnhnti
In ulița mare Nr. 1433 (Sclieiă) peste 

drumă de gimnasiulă română se primescă sco-

bună îngrijire și cu prețuri eftine.

BXCnON&Bm. SBBMAHO-BOMĂW
de TSOCI4B 4LBXI

ă 1 11. 50 cr. seu 3 lei 50 bani exeinpl. edițisaiBea autorisatii, se află păită astădi de vendare la următor ele librării:
Brașovu: Tipografia Alexi, D. Nicolae I, Ciurcu, H. 

Zeidner, A. Altstâdter.
Bucuresci: D. D. Sotschek &. Comp., E. Graeve & 

Comp,, Ig. Haiman, R, Watzina. (A, Cerny,)
Budapesta: D. Gustav Grimm, strada. Hatvan, D. 

Sig. Robicsek strada coronei.
Blașiu: Librăria archidiecesană, Tipografia semin, 
Câmpulungu (Bucov,): D. Gabriel Storfer, 
Craiova: D. H. Zamitca.
Cernăuți: D. Romuald Sclially, D. EL Pardini li

brăria ’Universitătii.
Clușiu: D, Iohann Stein.

Se publiă pentru a nu s6 confunda cu alte edițiuni. 
Brașovă, 9 (21 Iuliu 1886.

Fs îjărașiu: D. D, Briider Thierfeld,
Iași: D. 0. ELildebrandt.
Lug >șiu: D. Adolf Auspitz.
Năseudu: Librăria Concordia, 
Oravicza: D, I. E. Tieranu.
Orșova: D. C. Bdhme.
Badautz: D. Iacob Niderhofer.
Sîbiiu: D. W, Krafft, D. A. Schmidicke. 
Timișora: Librăria Polatsek.
Viena: D, D. Mayer & Comp, Singerstrasse 7. D. 

Wilhelm Frick librăria Curții, D, D. Gerold &. Comp. 
D. Georg Szelinski librăria Universității.

Tipografia ALEZL

I» Bscrîere de concursu.
Pentru 7 stipendii din fundațiunea fericitului Dr. Simeonă Ro- 

monțai se escrie concursă, cu ierminulă de 15 Septemvre a. c. st. n. și în 
speciă: pentru ună stipendiu de 315 fl. devenită vacantă prin mărtea 
medicinistului Alexandru Buteanu, — pentru 3 stipendii de câte 84 fl. 
usuate de: Emiliu Negruțiu medicinistă, Augustină Chețiană juristă, și 
Liviu Marțiană silvanistă, și pentru 3 stipendii de câte 63 fl. usuate': 
de Emiliu Grerasimă juristă, Vasiliu Romanțianu și Alesandru Roman- 
tianu gimnasiști, decliiarate de vacante t6te din causa, că numiții stipen- 
diști nu s’au legitimată despre progresulu făcută în studii în decursulă 
anului scolastică 1885/6.

La aceste stipendii potă concura:
a) numai tineri studenți miseri, cari suntă născuți în Transilvania și 

suntă Români de nascere.
ti) cari pe lângă purtare morală bună au din studii calculă de emi- 

nențiă.
c) dimpreună cu ascultătorii de medicină ori drepturi potă concurge 

și aceia, cari se voră aplica la sciințele reale, precum technică, mon- 
tanistică și silvanistică.

d) dintre concurențl voră avă preferință, coeteris paribus, cei de ori
gine nobili și consângeni fundatorului.

e) dela concurenți se recere, ca pe lângă testimoniele scolastice alăturate 
în copiă autenticată la cererile concursuale, să mai producă: carte 
de boteză, atestată de paupertate, care să fiă subscrisă de antistiă 
comunală politică și de parochulă concernente și întărită cu sigi- 
lulă parochială și comunală, precum și cu subscrierea oficiului pre- 
torială, ăr în cetăți și opide, cu subscrierea antistiei cetățene ori 
opidane. In urmă concurentele se spună espresu institutul^ de înveță- 
mentă, la care voesce a continua ascultarea sciințeloru academice ori 
gimnasiale.

Cererile concursuale astfelă adjustate să se suestărnă pănă la ter- 
minulă supranumită Consistoriului metropolitană subsemnată. Concur
sele, cari nu voră fi astfelă instruite, nu se voră lua în considerațiune.

Blașiu, din ședința consistorială ținută în 10 Augustă 1886.

Coiisistoriulu metropolitanii gr. cat. de Alba-Iulia.

II, Bscriere de cciicursu.
Pentru 7 stipendii din fundațiunea fericitului Arcliiepiscopă și me- 

tropolită Alesandru St. Șuluțiu se escrie concursă cu termină pănă în 15 
Septemvre a. c. st. n. și anume: pentru . 1 stipendiu de 300 fl. usuată 
de farmacistulă Ioană Munteanu, pentru 1 stipendiu de 200 fl. usuată 
de Albină Popă devenită doctoră în medicină, pentru 4 stipendii de 
câte 100 fl. usuate : de Ioană Boeriu, Silviu Staneiu, Eugeniu Lemeny 
absoluțî gimnasiști și Iuliu Br. Popă, ală acestuia dechiarată de vacante 
din causă că nu s’a legitimată despre progresă, și pentru 1 stipendiu 
de 60 fl. usuată de gimuasistulă absolută Teodoră Bonca.

Doritorii de a obținea unulă din stipendiele acestea, au de a se 
instrui cererile sale concursuale amăsurată condțiiuniloră espuse în es- 

crierea de coucursă pentru stipendiele romanțiane, și pe acele astfelă 
instruite a le substerne subsemnatului consistoriu metropolitană.

Blașiu, din ședința consisforială ținută 10 Augustă 1886.
ConsistoriuliI metropolitanii gr. cat. de Alba-Iulia.

III. Bscrîere d© concursă.
Pentru 2 stipendii-de câte 52 fl. 50 cr. din Fundațiunea ferici

tului Episcopă Ioană Bobu usuate unulă de Davidă Radeșiu gimnâ- 
sistă absolută și altul de Vasiliu Budai gimnasistă decliiarate de vacante 
pentru nelegitimare despre progresulă făcută în studie în anulă scolastică 
1885/6 se escrie concursă pănă în 15 Septemvre a. c. st. n.

Cei cari dorescă se obțină unulă din aceste stipendie, concur
sele sale instruite conformii condițiuniloră din escrierea de concursă pen
tru stipendiele romanțiane au să. le substărnă subsemnatului Consistară 
pănă la terminulă supra indicată.

Blașiu, din ședința consistorială ținută în 10 Augustă 1886'
Coiisistoriulu metropolitanii gr. cat. din Alba-Iulia.

IV. Bscrîere de concursă.
Pentru ună stipendiu de 120 fl. din Fundațiunea Clainiana usu

ată de juristulă absolută Alesandru Ciaclană se escrie concursă pănă 
în Septembre a. c. st. n.

Concurenții la acestă stipendiu au de a-și instrui cererile s’ale 
concursuale in sensul condițiuniloră înșirate mai susă in concursulă pen
tru stipendiile romanțiane, și pre acelea astfelă instruite a-le susterne 
subsemnatului Consistoră metropolitană

Blașiu, din ședința consistorială ținută în 10 Augustă 1886.
Coiisistoriulu metropolitanii gr. cat. dc Alba-Iulia.

V. Bscrîere de concursă.
Pentru ună stipendiu de 60 fl. din fundațiunea alutaniană usuată- 

de Ambrosiu Dobocană gimnasistă și dechiarată de vacantă pentru ne
legitimare despre progresulă făcută în studii în anulă scolastică 1885/6 
se escrie concursă pănă în 15 Septemvre a. c. st. n.

Doritorii de a obțină acestă stipendiu au de a-și substerne cere
rile sale concursuale instruite amăsurată condițiuniloră espuse mai susă 
în concursulă pentru stipendiele romanțiane acestui Consistoriu metro
politană.

Blașiu, din ședința consistorială ținută în 10 Augustă 1886.
Coiisistoriulu metropolitanii gr. cat. de Alba-Iulia,

(Âvisu d-loră abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe fășia 
sub care au primită (jiarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTll. „GAZ. TRANS“

Tipografia ALEXI, Brașovă.


