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Brașovu, 9 Augustu 1886.
Ministrulu nostru de esterne cornițele Kal- 

noky s’a întâlnitu în (JiLle trecute de două ori 
cu principele de Bismarck, la Kissingen și la 
Gastein, dâr lumea curidsă politică înzadaru a 
așteptată pănă acum să vâdă și pe ministrulu 
Rusiei d-lh de Giers „gravitândti11 în jurulu can
celarului imperiului germanu.

Se p6te că miniștrii conducători ai Germa
niei și Rusiei să fiă înțeleși de mai înainte și să 
nu mai aibă lipsă de întrevederi speciale între 
dânșii. Misterele diplomației sunttt adânci. Dâr 
dâcă este să ținemu sâmă de limbagiulu foiloru 
inspirate rusesci, atunci trebue să credemă că de 
astădată esistă drecare încordare în relațiunile 
Rusiei cu Germania și cu aliata ei.

„Le Nord“ din Bruxelles, organulă oficiului 
de esterne din Petersburgu (jice cu privire la 
absentarea d-lui de Giers dela întâlnirile din 
Kissingen și Gastein între altele: „Ministrulu de 
esterne alb Rusiei n’avea ce căuta în strălucita 
întrunire a diplomațiloru, cari gravitâză în ju
ruit! cancelarului imperiului germanu. Mărirea 
Rusiei se opune unei asemeni gravitări, fiă chiar 
și numai aparentă.“

Același diaru dice că tripla alianță se con
tinuă încă avândă de scopă susținerea păcii, dâr 
acâsta se p6te numai pe câtă timpii nu se vorti 
compromite interesele Rusiei, care în ori și ce 
împrejurări voiesce să-și păstreze libertatea ei de 
acțiune.

Organulă independentă rusescă „Novoie 
Vremia“ merge și mai departe dicândă: „ Amă 
ajunsă la convingerea, că acordulu pe care se 
intemeiâză tripla alianță ne este vătămătoră. 
Scopulă politicei ndstre este de a recăpăta liber
tatea nbstră de acțiune și situațiunea generală 
în Europa ne permite să realisămă chiar de pe 
acum acestă programă.“

Ce scopă urmăresce Rusia, amenințându prin 
organele sale de publicitate, că ușoră s’ar pută 
retrage din tripla alianță ? Cu acăstă. interesantă 
întrebare se ocupă „Le Temps11 din Parisu. Se 
înțelege că fdia francesă ar dori ca amenințările 
organeloru rusesci să nu remână numai pe hăr- 
tiă și ca Rusia să se desbine de Germania și 
Austro-Ungaria. In casulă acesta ar urma de 
sine ca Rusia să caute șpriținulă și alianța Fran- 
ciei.

De aceea fdia parisiană se întrâbă cu 6re- 
care neliște: avemu de a face aici cu o ruptură 
ori numai cu o furtună trecătdre? Vrea Rusia 
numai să facă o presiune asupra celorlalte două 
împărății, ca să obțină vr’ună mandată de-a in 
terveni în Bulgaria, său vrea să o rupă cu po
litica de pănă acuma care legându-o de cele două 
puteri eminamente conservatdre o împiedecă de 
a’șl realisa programulă seu orientală?

Adevărulă este, că Rusia nemulțumită cum 
e cu mersulu lucruriloră în peninsula balcanică, 
și adi se opune unirei Bulgariei cu Rumelia. Se 
afirmă, că Rusia s’ar nisui acum a încheia o 
convențiune cu Turcia, cu scopulă de a câștiga 
pe acâsta în contra Bulgariei.

In Sofia este întrunită comisiunea însărci
nată cu revisuirea statutului Rumeliei orientale. 
Rusia, se (jice, ar avă de scopă să împiedece lu
crările acestei comisium cu ajutorulă Turciei. 
Telegrama cea mai nouă ce-o primimă din Con- 
stantinopolă ne spune că deliberările comisariloră 
bulgari și otomani asupra revisiunei statutului or
ganică au fostă suspendate din „causa unoră ne
înțelegeri formale/1

Nu cumva este acesta primulă semnă ală 
lucrărei de subminare ce a întreprins’o diploma
ția rusâscă la curtea Sultanului?

E probabilă că marea decorația, cu care 
Țaiulu a distinsă pe actualulă ministru de es
terne ală Turciei Said-pașa, să fi fostă dată în

vederea viitdrei cooperațiunei turco-ruse în ces- 
tiunea bulgară. De se va realisa înțelegerea în
tre Turcia și Rusia trebue se damă dreptate a- 
celora, cari dică, că acâsta ar fi semnulă celă 
mai învederată, că Rusia e hotărîtă să âsă din 
tripla alianță. Acțiunea de sine stătătdre a Ru
siei în peninsula balcanică însă păte să provdce 
totă așa de „spontaneu11 răsboiulu, pe câtă de 
„spontaneu11 contribue purtarea ei reservată ac
tuală la susținerea păcii.

întrevederea dela Gastein.
Punemă astăzi sub ochii publicului apreciă- 

rile (parului „Le Nord11 în privința întrevederei 
dela Gastein. „Le Nord11 se scie că stă în 
strînsă legătură cu guvernulă rusescă.

S’a observată fârte multă, (fiee numitulă diară, ab
sența d-lui Giersă la Gastein și din acăstă împrejurare 
s’au trasă, pe nedreptă, conclusiunl neliniștitore. D. 
Giers face o cură seriâsă în Franzensbad: călătoria sa 
nu este o eseursiune politică. Probabilă că va avea o 
întâlnire cu principele Bismarck, dâr chiar decă nu va ave 
nu urmăză că pacea și bunele relațiuni ale celoră trei pu
teri imperiale ar fi amenințate. Trebue să se aibă în 
vedere posițiunea Rusiei. Ministrulă ei nu putea să se 
presinte într’o strălucită adunare, a cărei osiă era Bis
marck , importanța Rusiei îi interdice ună asemenea 
rolă.

De altmintrelea Rusia scie că ar fi ună păcată de 
morte contra omenirei d’a deslănțui ună resbelă euro- 
penă și nu voesce să ia asupră’șl o răspundere atâtă de 
grozavă, afară dăcă nu cumva i s’ar atinge demnitatea 
națională său interesele vitale.

Visita archiducelui Carolă Ludovică la Peterhof are 
orecare însemnătate, cu atâtă mai multă că ea s’a în
tâmplată mai în același timpă cu schimbarea ministe
rului în Londra. Conservatorii suntă dușmani declarați 
ai Rusiei; ei au privită cestiunea bulgară ca o pană 
pusă în alianța celoră trei împărați, în care pană n’are 
cineva decâtă să bată, spre a desface alianța. Călătoria 
archiducelui Carolă Ludovieă nu este ună presemnă fa
vorabilă pentru aceste planuri ale conservatoriloră en- 
glesl; amăgirile și ofertele loră nu găsescă tărâmă în 
Austria.

Raportul!!
Comitetului Associațiunii transilvane pentru^literatura ro
mână și cultura poporului românii despre activitatea sa 

în decursulu anului 1885.
Onorată adunare generală!

Instituită prin adunarea generală dela Brașovă, din 
anulă 1883, pentru periodulă dela 1884—1887, co- 
mitetulă Associațiunii îșl ia voiă a presenta în confor
mitate cu § 32 lit. g. din statute raportulă despre acti
vitatea sa în timpulă dela 1 Ianuarie pănă la 31 De- 
cemvre 1885.

I.
In decursulă anului 1885 s’au ținută 18 ședințe 

sub conducerea vice-președintelui Iacobă Bologa. In 
aceste ședințe s’au făcută cele trebuinciose pentru ese- 
cutarea concluseloră adunării generale, pentru folosirea 
sumeloră votate în bugetă cu privire la administrațiune 
la ajutorarea de studențl și învățăcei de meserii, pentru 
fâia periodică a Associațiunii și pentru șcdla de fete, re- 
solvându-se în același timpă și curențiile. Din rațioci- 
niulă, ce se presentă onoratei adunări generale, acesta se 
va convinge mai deaprdpe despre amănuntele folosirii 
sumeloră votate în bugetulă anului 1885.

Stipendistii din anulă premergetoră au folosită și 
în anulă despre care raportămă, stipendiile avute, cu 
escepținnea unui stipendiu din cele menite pentru ascul- 
tătore de pedagogiă, care, devenindă vacanlă, s’a con
ferită pe calea concursului unei eleve din cursulă ală 
IV-Iea dela șcâla de pedagogiă din Clușiu, și cu escep- 
țiunea unui stipendiu din cele menite pentru realist! care, 
sistată la rata ultimă, din causă că stipendistulă îșî pă
răsi cursulă învățăturii, a fostă dată, în suma acestei 
rate, ca ajutoră unui studentă lipsită de mijloce, dela 
gimnasiulă de stată din Sibiiu. Afară de acestă ajutoră 
s’a mai votată din economiile bugetului, conformă în
drumării primite dela adunarea generală din Gherla, ună 
ajutoră de 50 florenl învățătorului P. Grama din Sânte- 
Jude, dreptă incuragiare în continuarea lucrării pentru 
promovarea instrucțiunii în industria de casă. — Totă 

în conformitate cu disposițiunile adunării generale pre 
cedente s’a făcută, pe calea concursului, instituirea unu 
cancelistă stabilă ală Associațiunii,

Zidirea școlară, pentru care în anii precedențl să 
făcură lucrările pregătitâre, s’a ridicată și s’a pusă sub 
coperișă în decursulă anului 1885, rămânândă preste 
iârnă în stare crudă, pentru ca să se svente pe deplină 
înainte de a se procede la lucrările ulteriâre de termi
nare a edificiului. Pentru siguranță în o solidă și con- 
sciențiosă esecutare a tuturora lucrăriloră de construc- 
țiune comitetulă a numită, cu o remunerațiăne de 300 fl. 
pe inginerulă orașului, inspectoră ală lucrăriloră de zi
dire, și a exmisă totodată din mijloculă său ună dele
gată în persâna d-lui Davidă baronă Ursu, pentru con- 
trolă în aceeași afacere. Viului interesă, dovedită mai 
alesă de cestă din urmă în tâte afacerile ce privescă 
zidirea școlară și înzestrarea scdlei cu cele trebuinciâse 
este a se atribui prompta executare a tuturoră lucrăriloră 
făcute în acăstă direcțiune.

Pe timpulă adunării generale presente, fiindă edi- 
ficiulă școlar’i cu totulă terminată, ne aflămă în ajunulă 
deschiderii scolei împreunate cu internată a Associațiunii, 
și Comitetulă nu pâte decâtă să învite de nou pe pu- 
bliculă română din patriă a da celă mai căldurosă spri
jină unicei scole superiâre de fete, ce pănă acum avemă 
noi Românii din patriă.

Pentru a avă și din partea de cătră parculă ora
șului o intrare la scolă, s’a făcută cererea la magistra- 
tulă orășenescă, ca să permită înlocuirea zidului vechiă 
orășenescă prin ună grilajă de feră și facerea unei uși în 
acesta. Magistratulă însă n’a încuviințată cererea, a- 
ducendă de motivă că zidulă dinspre parcă ar cădă pe 
ună locă, care este proprietatea erarului de justițiă. In 
urma acestei denegări Comitetulă a dispusă cele nece
sare pentru obținerea amintitului favoră dela înaltulă 
erară.

Pentru acoperirea speseloră reclamate de zidirea 
școlară s’a creată, pe basa concluseloră adunăriloră ge
nerale, și din fondul Associațiunii ună fondă de zidire 
cu 40,000 fl., care prin interesele dela acăstă sumă, 
prin ună împrumută de 797 fl. 37 cr. și prin o contri- 
buire de 500 fl. dela înstitutulă de credită »Albina«, s’a 
urcată la suma de 42,378 fl. 72 cr. Din acestă fondă 
s’au plătită unele spese mai mărunte, făcute cu lucră
rile pregătitore pentru zidire, și ratele architectului cu 
41,400 fl. v. a.

In conformitate cu conclusele adunăriloră generale 
din Brașovă, Orăștie și Gherla s’a exmisă ună apelă 
cătră publiculă română din tdte părțile, pentru contri- 
buiri în favorulă scălei de fete, cu scopă de a se aco
peri dintr’ensele, succesivă, suma reclamată de edificiu 
și înzestrarea scălei, întrucâtă ea trece preste suma de 
40,000 fl. votați de adunarea din Brașovă în favorulă 
scălei. Aceste colecte fiindcă se continuă, despre resul- 
tată se va raporta la altă adunare generală.

Stătutulă de organisare și planulă de învâțământă 
a fostă supusă unei nouă revisiuni, luându-se în consi
derare și părerile presentate în adunarea generală din 
Gherla. In urma îndelungateloră pertractări asupra a- 
cestui obiectă, Comitetulă a credută a satisface mai 
multă așteptăriloră publicului cu privire la scăla supe- 
rioră și a se conforma mai deaprdpe legii recnicolare 
de insrtucțiune, decă, revenindă asupra proiectului pre- 
sentată adunării generale din Brașovă, va accepta sis- 
lemulă unei scole civile cu 4 clase, în care copilele voră 
avâ să între dupăce voră fi terminată cursulă elemen
tară de 4 clase la o altă scălă din afară, său la o scâlă 
de aici din locă, care eventuală ar întră în legătură cu 
scâla Associațiunii. Disposițiunile cu privire la internată 
și la cursurile complementare, rămânândă totă cele din 
proiectulă publicată în „Transilvania*,  organulă Associa
țiunii, schimbările s’au făcută mai. alesă în direcțiunile 
indigitate. Redactată definitivă, statutulă dimpreună cu 
planulă de învățământă au fostă mai în urmă presentate 
inspectorului reg. de scâle din comitatulă Sibiiului, pen
tru a fi așternută autoritățiloră competente, cu scopulă 
de a obține aprobarea pentru deschiderea scolei.

Insărciuăriloră primite în causa lăsămentului lui 
Țiție din Dejă și ală lui Avramă Iancu, comitetulă a sa
tisfăcută prin provocările adresate celoră competenți, 
pentru terminarea afaceriloră atâtă de multă, însă nu 
din vina Comitetului, trăgănate, și sperămă, că în decur
sulă anului 1886, vomă vede dâră terminată afacerea 
acestoră lăsămente. (Va urma.)

SOIRILE DILEL
Suntemă informați, că la granița română nu 

numai pentru cară și cai să depună la vamă sume mari 
de bani, dreptă garanțiă pentru casulă când s’ară vinde 
în România, ci și pentru oi. De fiăcare âiă se cere o 
garanțiă de 2 lei. Acăstă e o măsură din cele mai as
pre pentru mocanii noștri, căci cu oieritulă numai Ro
mânii se ocupă. Mocanii noștri îșl țină oile ărna în Ro -
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cine este autorulă acestei „neghiobii", care «cu atâta 
duritate a plesnită în față simțământulă acestui orașă pa
triotică, care este capitala Săcuiloră». Totă cu ocasiu
nea festivitățiloră acelei dile s’a întâmplată o minune 
încă și mai mare, și încă nu numai în capitala Să
cuiloră, ci chiar în Clușiu, în care se află regia mono
polului „patriotismului". Anume: „nisce «obraznici*  au 
cutezată să strige «hoch!*  în locă de „âljen!"—Păcat.ă 
că cei din Berlină și Munchen nu sciu unguresce, căci 
în jidovesculă „Pester Lloyd*  nu le află tâte.

*) Celelalte cjiare românescl încă suntă rugate a-o reproduce.

—x—
Totă o foiă «patriotică*  scrie, că oficerii s’au pur

tată forte rău în Ghichinda mare De curândă au 
erangeată o alergare de cai, pentru care trimiseră învi- 
tațiunî germane și spațiulă destinată pentru acâstă aler
gare de cai îlă decoraseră numai cu stindarde ne- 
grn-galbenă*.  Gu acestă procedere și purtare iritătdre 
nu s’au îndestulită, ci a doua 4b hi sala unei ospătării, 
au insultată pe mai mulțl civili. Unui civilă în fine i 
păru pre multă acestă procedere a vitejiloră oficeri, și-i 
înfruntă pentru necuviința loră. Acuma săriră mai mulțl 
dintre oficeri asupra lui, îlă tăvăliră pe pământă și îlă 
deteră afară din birtă. Respectivulă civilă provocă pe unulă 
dintre oficeri la duelă, dâr acesta refusă.—Multe mai sciu 
foile patriotice și de aceea Ie reproducemă ca curiosități, 
ca să ’și petrecă cetitorii.

—x—
Loc. colonelă în retragere Ionă Clococeană, 

care trăia în Sibiiu, a murită în etate de 86 de ani.
—x—.

Boia egiptenă de ochi Trachoma bânlue tare 
încă și acum în Calocea și împrejurime. Acum începe 
a se lăți boia și în ținuturile de susă.

—x —
Curia r. a întărită sentința Tablei r., prin care 

brutarulă Moriz Fleischmann din Lip o vă, care șl a 
omorîtă soția și o rudă, e condamnată la mărte 
prin spen^urare.

Societatea austro-ungară de navigațiune pe Dunăre 
se ocupă cu planulă d’a face Mureșul ă navigabilă 
pentru v a p 6 r e.

—x—
In viile comunei Kezepes de lângă Pesta s’a 

constatată filoxera.
—x—

Intre scirile dilei de erl amă pusă o întrebare d-lui 
pretoră ală Br anul ui. O erore s’a strecurată pu- 
nându-se târgulă Brașovului în locă de târgulă Branului. 
Prin urmare amă voită să-lă întrebămă: cum de cere 
negustoriloră concesii, pentru ca să ’și potă vinde marfa 
la târgurile anuale, libere ale Branului?

—x—
.România" scrie, că laCongresulă interna

țională. ală Orien ta 1 i știloră, ce se va deschide 
la Viena în diua de 15 (27) Septemvre, Bomânia va fi 
represintată de d. Hășdău, membru ală Academiei și 
profesoră la Facultatea de litere.

—x—
Gurentulă de emigrare a Israelițiloră creșce 

pe fiăcare di, ne spune «Lupta" din Iași. Au mai ple
cată din Iași două transporturi de emigranțî. Primulă 
cu trenulă de 196, ală doilea de 42 persâne. Numărulă 
celoră ce au venită să-i conducă era de peste trei mii. 
Jrintre emigranțî se aflau vr’o 6 familii din Vasluiu și 4 
din Huși

mânia, âr vâra le aducă aci la munți. Cum să le mai 
trâcă acum la ernată în România, când cu banii ce i-ar 
depune la vamă trebue se plătâscă ernatulă? Și chiar 
dâcă ar avă ațâța bani ca se întâmpine tote necazurile, 
ore în casă de nenorocire, când adeca ar bântui oile 
vr’o bolă, și ar muri din ele, nu suntă perduțl banii de
puși la vamă fiindă că lipsescă din oi, și deci i se va 
(Jice că le-a vândută? Aflămă că o deputațiune de 
mocani a plecată în Bucuresci, ca sâ-lă râge pe 
d-Iă Brătianu a le ușura trecerea oiloră în România, 
căci altfelă voră fi nimiciți cu totulă.

—x—
„Bud. Tgbltt « comunică, că din partea unui gu 

vernă străină s’a adresată confidențială o întrebare cătră 
guvernulă ungurescă, decă acesta ar fi gata să ia parte 
la o conferință care ar ave să se consulte asupra 
măsuriloră ce ar fi de luată în contra agitațiuniloră 
social e-demo erați ce. Guvernulă ungurescă n’a re 
fusată directă, dâr a accentuată că asemenea agitațiuni 
nu s’au ivită în Ungaria și prin urmare țâra nu e în 
nici ună astfelă de periculă. Cu tote astea e gata să 
trimetă ună representantă la conferință ca să aducă in- 
formațiuni. Se crede, că la întrevederea din Gastein s’a 
vorbită și asupra cestiunei unei conferințe europene în 
afacerea nisuințeloră sociale-democratice. Se aștâptă o 
Invitare oficială.

—x—
Ministru-președinte Tis za a plecată la Ostende, 

ca să se mai recorâscă în acele băi de sudorile ce i le-au 
scosă întâmplările din urmă. Să caute numai să se ră- 
corescă și să se’ntărâscă bine pentru viitărea sesiune 
dietală.

—x—
D-Iă Neculae Ghițescu, redactoră la diarulă 

«România*  din Bucuresci, a fostă în săptămâna acesta 
în Brașovă, unde a visitată și esposiția industrială.

—x—
Cu totă autografulă monarhului, comitatulă Ugocea 

a hotărîtă să adreseze o representațiune în afacerea Ianski. 
De asemenea în Nyiregyhâza, Kaba și Emfings’a 
hotărîtă să petiționeze la dietă pentru înființarea armatei 
independente maghiare.

Ni se comunică din Bl aș iu: »La concursulă din 
anulă acesta, din 23 concurențî pentru teologiă s’au pri
mită 10 ordinari, dintre cari 2 destinați pentru frecuen- 
tarea cursului teologică din Pesta cu condițiunea ca după 
absolvare să se celibeze, âr ceilalți 8 rămână aici. Afară 
de aceștia 10, s’au mai primită 7 esterni cu condițiunea. 
ca după absolvare să mergă în stațiunile ce li se voră 
da, fără dreptă de refusare, remânându-le în voiă de-a 
cerceta cursulă teologică de 2 seu de 4 ani.

—x—
Conferința industriașiloră din Sibiiu și 

giură s’a ținută în sala dela «Impâratulă Romaniloră<. 
Conferința a luată o resoluțiune, în sensulă căreia ar fi 
a se compune ună memoriu îndreptată cătră camera co
mercială din Brașovă, cu rugarea ca acesta să intervină 
la guvernă pentru reînceperea legăturiloră comerciale cu 
România. Pentru compunerea memoriului s’a alesă ună 
comitetă.

—x—
S’a scandalisată rău o foiă patriotică din CI uși u 

din causă că, cu ocasiunea iluminației făcute în Mureșă- 
Oșorheiu la diua regelui ungurescă, cineva ar fi atâr
nată ună mare stindardă negru-galbenă în fața 
casei orașului, (liarulă ungurescă doresce să sciă, că

Blașiu, 17 Augustă 1886.
D-le Redactoră! In 9 1. c. săra am cerută ună biletă 

de călătoriă dela cassarulă stațiunei din Apahida, româ- 
nesce, dâr cassarulă care e Săcuiu n’a voită să-mi dea 
biletulă ; ceră a doua oră totă românesce și âcă ce’ml 
răspunde în limba lui Arpad: „Nu’să obligată să sciu 
acâstă limbă!*  Așa m’a lăsată în așteptare fără
să mi se împlinescă cererea, după cum îi este da-
torința, și nu mi-a dată biletulă, pănă ce ceilalți călă
tori nu i-au spusă pe unguriă ce voescă. Inmediată
după mine ceru ună soță de-ală meu ârăși românesce 
biletă, der nici cererea lui n’a fostă urmată și nu ia 
dată biletă, pănă n’a cerută unguresce. A urmată apoi 
între alții să’și scdtă biletă și ună Jidană, căruia i-a 
dată și pe nemțesce biletă.

Invățândă din pățăniele altora, în urma purlărei 
acesteia a cassarului, l’am rugată, eu și soțulu meu, să 
ne dea registrulă în care se trecă plângerile călătoriloră 
și care după cum stă scrisă în văcjlulă tuturora, la ce
rere trebue să se dea ori și cui. Dâr cassarulă nici 
acâsta n’a voită să o facă, deși în publicațiune apriată 
se cjice că se p6te căpăta dela cassă (pânztâr); repli- 
cândă că să o ceremă dela șefulă stațiunei, căutămă 
după șefă, der șefulă nicăiri, și n’a eșită la ivâlă pănă 
ce n’a sosită trenulă la gară, când apoi n’amă mai dis
pusă de atâta timpă ca să putemă nota întâmplarea 
acâsta regretabilă, pentru ca pe calea acesta să vină 
forulă competentă la cunoscință

Și acești âment mai au obrazulă a se gera de 
.toleranți*,  «liberali*  și pe lângă alte tote încă și de 
«civilisatori*  ai Orientului!*

Ună studentă română.

Dare de semă și mulțămită publică,.*)
Reghinulu săsescu, 17 Aug. 1886.

Cu ocasiunea petrecerei de vâră arangiată de juni
mea română din Reghină și jură, la 10 Augustă st. n. 
a. c. în acelă orașă, au incursă următorele suprasolviri, 
și anume dela d-nii: Georgiu Gergedi, căpitană 1 fl.; 
Forro Geza, notară 5 fl.; Galactionă Șagăn, protopopă 
2 fl.; Davidă Deacă, teologă abs. 1 fl.; Nicolau Laszlo, 
preotă 1 fl.; Dr. Gidafalvi Istvân, not. publ. 1 fl.; Simeonă 
Crainică, preotă 3 II.; Maria Lemenyi 1 fl.; Teodoră Popă 
preotă 2 fl.; Dr. Helvig, medică 1 fl.; văd. Vladă 2 fl.; 
Dr. Alesandru Ceușiană, medică 5 fl.; Reicher Alfred 1 
fl.; Vasiliu Hossu, protop. 1. fl.; Elteto Albert 1 fl.; Emil 
Vermescher 1 fl; luliu Montani, protop. 1 fl; Eliă Câm- 
piană, preotă 1 fl. Cu totulă 31 fl. v. a.; âr sera la 
cassă s’au incassată 131 fl. v. a. Suma totală face 162 
fl. Subtrăgendu-se spesele, rămâne ună venită curată de 
84 fl. 33 cr., cari bani, conformă destinațiunei loră, se 
voră împărți studențiloră săraci din Reghină și jură, cari 
voră ave a-șl înainta rugările provădute cu documentele 
de lipsă pănă la 29 Augustă st. n. a. c. la d-lă Dr. Ale 
sandru Ceușiană, medică în Reghină. Suma de 84 fț. 
33 cr., este împărțită în ajutâre de câte 10 și 5 fl. și 
numai decâtă după conferire le voră pute primi.

Fiindcă acestă scopă sublimă a fostă sprijinită cu 
tătă bunăvoința din partea publicului românescă îmi 
țină de o plăcută datorință, în numele comitetului ju- 
nimei române, a aduce mulțămită publică tuturoră con- 
tribuitoriloră, rugându-i totodată ca și pe viitoră să ma
nifeste aceeași bunăvoință față de tinerii români, cari 
tindă spre înaintarea nemului loră.

Astăzi junimea română din jurulă acesta se păte 
făli, că în decursă de 3 ani a contribuita prin venituiă 
petreceriloră sale fârte multă la repararea scolei române 
din Reghină.

Cu durere trebue însă să observă, că o parte în
semnată din inteligi'nța română din Reghină în anulă

FOILETONU.

Cele trei mărgăritare din începutului 
renascerei italiane.

(Studiu archeologică de Severă Miireșianu). 
(Urmare.)

Și pre când niynărulă loră se înmulțise din ană 
în ană, să simțea și lipsa unoră talente mai mari, cari 
se pună o basă mai solidă direcțiunei de ei indicată 
formând scole, cari să regenereze arta sculpturei ce su
ferise atâta timpă.

Provedința a voită ca astfelă bărbați să nu lipses
că din sînulă loră. Celă mai mare dintre aceștia, și 
p6te celă mai mare ală tuturoră limpurilorrt, este Lo- 
renz o Ghiberti.

Toscana, și încă Florența, dă la lumina dilei pe 
acestă bărbată mare, căruia posteritatea cu atâta reve- 
rință îi pronunță numele. Năseută în anulă 1381, în 
primii ani ai copilăriei sale a învățată măiestria dela 
tatălă său, care era de profesiune aurară. Asemenea 
elă învățândă cu multă diligință a sculpta și a desemna 
in scurtă timpă întocmai ca Bruneleschi a întrecută pre 
învățătorulă său. Pănă la ală 20-lea ană ală vieței sale 
cu puțină escepțiune îlă aflămă petrecândă în casa pă- 
rintâscă cândă și elă încredințată puteriloră sale ia parte 
la marea concurență pentru porta Baptisteriului floren

tină. Afară de elă și Bruneleschi, a mai concurată 
Jacopo della Quercia numită și della Fonte tînă- 
rulă Don a tel lo și încă alți trei. Reliefulă său de 
presinte se află în Bargello lângă ală lui Bruneleschi. 
Pre când vestmântulă lui Abraham cu deosebire dela 
mijlocă în josă nu a succesă cu multă norocă, aseme
nea piciârele nu pară a servi ca racjimă părții superi- 
ore a corpului și totulă acestei figuri respiră o confusiu- 
ne a evului mediu, se desvoltă în corpulă udă ală lui 
Isaacă ună adevărată simțământă de frumseță antică ce 
sculptura din epoca ei de aură pănă în acestă timpă 
așa ceva nu a fostă produsă. In studiulă lui anatomică 
Ghiberti este forte consciu. Posițiunea unui tinără, a 
cărui față se vede numai in profilă, este plină de viâță 
javenilă. Aruncarea vestmântului pre spate este cu 
multă gustă artistică aranjată. Intregă composițiunea 
respiră o liniște clasică, în parte chiară contrariă miș- 
cărei vehemente din Abrahamulă lui Bruneleschi. Ese- 
cutarea technică este cu multă paciență îndeplinită așa 
încâtă nu lasă nimică de dorită. După cum scimă ju- 
riulă a decisă în favorea lui Ghiberti și astfelă învingă
torului i s’a concre^ută facerea ușei nordice dela acelă 
Baptisteriu. Astă operă magnifică o esecutâ elă dela 
anulu 1403—1424. Ce se ține de stilulă ce a desvol- 
tată în astă operă elă corespunde întru t6te demnității 
reliefuriloră grecesc!, ordinândă puține figuri în ună 

complexă atâtă de armonică, ce stărce admirațiunea 
privitoriloră. Elă a continuată aceea ce Andrea Pisano 
cu vr’o 70 ani mai nainte a reînprospetată la ușa osti- 
că a Baptislerului. Insă mai multă, Ghiberti stă în astă 
lucrare pre o trâptă cu multă mai înaltă ca Andrea, 
elă dă mai multă viâță spirituală în espresiuni, mai 
mare frumseță în forme și o nobleță mai curată în.ves
minte. Asemenea formarea figuriloră omenescl este cu 
multă mai variată și mai perfectă ca aceea a lui Andrea.

Ce se atinge de esecutarea tehnică, Ghiberti a a- 
junsă acea înălțime a perfecțiunei ce ună ală doilea 
Ghiberti cu greu ar putea-o întrece. Ușa nordică este 
împărțită în 28 de câmpuri, dintre cari cele optă de- 
desuptă conțină figurile profețiloră și Evangeliștiloră șe- 
(Jândă, âr celelalte 20 scene din istoria testamentului 
nou, dela Bunavestire pănă la pogorîrea spiritului sfântă 
preste Apostoli. Aceste scene suntă ordinate în spa
țiul! cvadrate, jură împrejură înfrumsețate cu orna
mente, âr în cornurile acestora câte ună capă de băr
bată sâu femeiă, la olaltă 48.

Privitoruiă numai după o scrutare minuțiosă a a- 
cestoră reliefuri micuțe pote înțelege ce tesaură mare 
posede sculptura în acâstă operă; și cu câtă va privi 
mai îndelungată, cu atâtă mai multă va admira ma
rele talentă ală lui Ghiberti, care a fostă în stare să 
esprime atâtă de multă în spațiuri așa mici. In Buna- 
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acesta s’a arătată prea străină față de noi, și nici nu 
a binevoiții a ne onora cu presența domnialoră ia pe
trecere, ba in locă de ajutoră, nî-au făcută chiar pedeci, 
ceea ce este bine cunoscută publicului cetitoră interesată.

Pentru comitetulă arangiatoră:
Mateiu Ternaveann, 

membru în comitetu și secretară primă.

Ultime soiri.
Gasteinu, 19 Augustă. — Prințulă de Bis- 

marck a fostă primită ieri de împăratulu Francisco 
Iosifu, căruia i a presentatu felicitările sale cu 
ocasiunea dilei împăratului. Audiența a ținută o 
jumătate de oră.

Constantinopolil, 19 Augustă. — Impăratulă 
Rusiei a conferită lui Said Pașa, ministrulă afa- 
cerilorO străine ală Turciei, marele Cordonă ală 
vulturului Albă.

Farisu, 19 Augustă. — Scirl din Sofia 
anunță că prințulă Alexandru se aștăptă la o 
apropiată agresiune din partea Serbiei. Guver- 
nulă serbescă dă din nou o desmintire oficială 
acestoră șcirl.

Pesta, 19 Augustă. —Trecându pe aici D. 
Garașanină a intrată în negocieri cu șefulă ra- 
dicaliloră, D. Teodorovici. pentru intrarea sa în 
cabinetă; dăr tdte întrevorbirile n’au isbutitu.

Roma, 19 Augustă. — Convențiunea între 
Muntenegru și Vaticană pentru ocrotirea intere- 
seloră religidse ale catoliciloră muntenegreni a 
fostă semnată astădi de cardinalulă Jacobini și 
de secretarulă particulară ală prințului Nicolae. 
Acestă arangiamentă n’are caracterulă unui 
concordată.

Londra, 19 Augustă. —(Camera Lor^iloră). 
In cursulă desbaterei privitdre la adresa Tronului, 
Lord Salisbury a declarată că afacerile Birmaniei 
suntă pe cale de înțelegere, și că comisiunea 
afgană se va reîntdrce înainte de iărnă, de vreme 
ce e preferabilă a regula între cabinete acâstă 
cestiune de graniță, care formâză obiectulă în 
litigiu. Lord Salisbury a mai clisă, că guver- 
nulă are de gând sâ aplice în Irlanda legile or
dinare, și că d6că aceste legi se voră recundsce 
ca insuficiente, va cere puteri adiționale.

Triestu, 19 Augustă. — Situațiunea sani
tară nu s’a schimbată de 2 dile.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.*)

*) Xavier Marmier. — En Alsace-L’avare et son trăsor.

CONSTANTINOPOLtJ, 21 Augustă. — 
Scirea Oficiului „Reuter“: Deliberările comisa- 
riloră otomani și bulgari asupra revisuirii Sta
tutului organică ală Rumeliei s’au suspendată pro- 
visoriu din causa unoră formale divergințe de pă
reri. Delegații otomani au cerută instrucțiuni 
dela guvernulă turcescă.

DIVERSE.
NECROLOGU. — Georgiu Nadașianu, comer

ciantă și președinte ală comitetului parochială din Chiu- 
chiciu, a trecută la cele eterne în etatea cea mai fru- 
mâsă, în ală 32-lea ană ală vieții sale. Repausatulă 
prin blândețea inimei sale, prin caracterulă său firmă și 
zelă națională sacru și-a sciută câștiga stima întregului 

cercă-, care-lă considera de unulă dintre cei mai devo
tați fii ai bisericei și națiunei sale și fără de care nici 
nu-și pulâu închipui vre-o acțiune în cause naționale 
bisericesc!. La înmormântare, în 8 Augustă, a luată 
parte publică din vre-o 10 comune, corulă vocală din 
Biserica albă și toți consătenii lui, mică și mare, tânără 
și bătrână, și au celebrată 13 preoți. In acestă generală 
durere și condolență servescă de consolare și balsamă, 
pentru sociă, copii, părinții și socrii purtarea piă a 
defunctului, âră pentru frații și consătenii lui de esemplu, 
ca în faptele, iubirea loră de biserică și națiune să le 
fie de modelă defunctulă.

Fiă-i țărîria ușâră și memoria binecuvântată!
Necrologii. — Ștefană Szele, curelară, casieră 

ală casinei unguresc! din locă, precum și membru la 
t6te societățile maghiare de aci, a răposată după o 
scurtă suferință în 16 1. c. orele 8*/ a săra, în etate de 
69 ani. înmormântarea s’a făcută Mercur! în 18 1. c. în 
cimiteriulă ev. ref. din Blumena.

Fiă-i țărina ușora /
Faptă neumană. — Ni se împărtășescă următorele : 

In (jiua de 14 Augustă n. George Lupșană din Scheiu 
în Brașovă, calfă de măcelară, tată a 6 copii, întorcendu- 
să dela băile Slănică din România, unde se dusese să 
se cureze de o grea b61ă de care sufere mai bine de 
ună ană, fu adusă de socra sa in cară și, ne mai pu- 
tândă fi transportată pănă acasă, trase mai aprăpe la 
fratele său lână jLupșană, măcelară, omă cu dare de 
mână. Aci bolnavulă fu primită de mama sa, în absen
ța frate-său. Sera sosesce acesta acasă și vădândă pe 
bolnavulă său frate, care sămâna mai multă a fi mortă 
decâtă viu, dreptă mângăere bietului bolnavă amenință 
pe toți cei din casă dândă ordină ca la momentă să 
fiă aruncată afară „hofulă« care i ar fi datorindă 60 fl. 
căci altfelă îlă ia de picioră și-lă svârle ca p’ună câne 
Plângândă au alergată bietele femei după ajutoră. Nici 
rugămintele prietiniloră nici ale streiniloră, nici ale săr
manului bolnavă, de mila căruia a-i fi plânsă, n’au pu
tută îndupleca pe hainulă frate a-i da sălașă pănă a 
doua (fi- In vaete de durere fu transportată bolnavulă 
cu o pătură la casa părințiloră săi. Și o asemenea fi
ință mai merită âre a fi considerată ca omă ?

Patronulfl advocațiloru. — O legendă englesescă 
povestesce următorele în privința patronului breslei ad- 
vocațiloră: Ună advocată englesă, enume Evon, jvoindă 
să dea ună patronă și breslei sale, se duse la Papa și-lă 
rugă să alegă ună sfântă, care să fiă protectorulă ad- 
vocațiloră. Papa îl răspunse, că lucrulă nu este cu pu
tință deârece toți sfinții și sfintele’au bresla loră de o- 
crotită și nefiindă între sfinți nici ună advocată, brâsla 
loră rămâne fără patronă. Dâr advocatulă se rugă atâta 
de dânsulă, încâtă Papa îl dădă voiă să intre în bise
rică cu ochii legați și, închinându-se să pună mâna pe 
vr’ună sfântă și acela pe care va pune mâna mai ântâi, 
să fiă patronulă advocațiloră. Englesulă întră în bise
rică și pe dibuite se apropiă de altarulă Sfântului Miha- 
ilă și, puindă mâna pe icână strigă: „L’amă găsită.*  
Papa alergă la dânsulă, îl deslegă ochii și când colo, 
pe ce sfântă pusese mâna bietulă advocată? pe Draculă, 
care era călcată în piciore de arhanghdiă 1 ! 1 *)

Credința țeranilord ruși asupra bolelorfl epide
mice. — In Rusia, țăranii își represintă bucurosă epi- 
demiele sub forma unoră mici draci, cari iau forma unoră 
musculite microscopice și năvălescă în timpulă nopții 
asupra locuințeloră. Pentru a depărta aceste insecte

invisibile, se întrebuințeză două mijlâce, unulă care are 
de scopă de a le speria, celălaltă de a le desarma. 
.Revista Iradițiuniloră populare*  indică aceste două mij- 
loce. Primulă mijlocă : Fetele tinere din sată se în- 
trunescă în celă mai mare secretă la începutulă nopței 
sub președența celei mai curate și mai respectate. Dâcă 
vre-una comite o indiscrețiune comunicândă proectulă 
unoră persâne neinițiate în acestă secretă, său dâcă 
vre-una din ele este dărită în cursulă conjurațiunei, 
apoi efectulă este perdută și totulă trebue reîncepută 
într’o altă nâpte. Tânăra companiă se întrunesce afară 
din sată, îlă ocolesce în procesiune și la fiăcare capă de 
stradă care conduce în sată, ea se opresce și fiăcare 
ridică mânele în susă strigândă: o! o! o! Celalaltă 
mijlocă nu se întrebuințeză decâtă în cașurile cele mai 
grave și cu totulă escepționale. Locuitorii se întrunescă 
nâptea pe o înălțime, care domină sătulă ; acolo se face 
ună focă mare și o tînără fetă, o virgină, se desbracă 
și trece prin focă în costumulă lui Adamă. Este pro
babilă că acesta să nu fiă decâtă o reamintire a vre-unei 
vechi ceremonii. Tînăra fetă care adi scapă numai cu 
câte-va arsuri, altă dată nu scăpa ea numai cu atâtă. 
Este evidentă că atunci ea era sacrificată, arsă de viă și 
lăsată pradă spiriteloră rele pe cari le despăgubea prin 
mijloculă sacrificieloră și cari scăpau sătulă de acțiunea 
loră rău făcătâre. x

Nu tocmai corectă. — Intre varietățile unui cțiară 
șvediană s’a publicată de curândă următârea rectificare : 
♦ Notița nostră, că o bucătărăsă din Ystad din causa 
unei nefericite dragoste și-a sdrobită capulă de păreți, 
n’a fostă tocmai corectă. Loculă întâmplărei n’a fostă 
Ystad, ci Haparanda; n’a fostă o bucătăresă, ci ună sol
dată; causa n’a fostă dragoste nenorocită, ci ună de- 
lirium tremens (nebuniă); mortea respectivului n’a 
fostă pricinuită prin sdrobirea capului de păreți, ci prin 
spânzurare*.

CUNUNIA.—Iuliu Nistoră și Matilda Popa 
își voră serba cununia loră, în s. biserică catedrală din 
Bl aș iu, în 22 Augustă st. n. a. c.

Bibliografia.
Convorbiri pedagogice, revistă pentru educațiune și 

instrucțiune, apare odată pe lună în Satulă-Nou (Bânat- 
Ujfalu) și costă pe anulă 1886 numai 2 fl. v. a. Direc- 
toră: P. Stoica; Redactoră: I. Popă Reteganulă. 
— Nr. 3 dela 1 (13) Augustă are următorulă sumară: 
lonă Popescu, biografia și activitatea lui, cu portretă fo- 
tolitografică și facsimilă de subscriere, — de Iuliu Vnia; 
Ce carieră să-și alegă copilulă? — lonă P. Lazară; La 
cestiunea organisărei scoleloră — I. Popescu; Instruc
țiunea limbei materne în scolele poporale — Petru Po
pescu; Necrologă; Nu se cuvine; Anecdote; Cronică 
contimporană; Bibliografia; Mosaică ; Informațiunl; Ghi
cituri; Poșta ultimă.

Preotulu Românii, (țiară bisericescă, scolastică și 
literară. Anulă XII. Proprietară, Redactoră și Editoră: 
Niculae Feket.e Negruțiu. Apare în Gherla odată 
pe lună și costă: pe ană 4 fl., pentru România 10 
franci. — Nr. 8 dela 1 Augustă conține: Cunoscințe 
din dreptulă canonică (urmare) de I. Papiu; Gradurile 
Hierarchiei eclesiastice (urmare) de I. Boroșiu; Predică 
la înmormântarea unei femei ținere, de V. Budescu; 
Apelă; Diverse.

.Numere singuratice a 5 cr. din „ Gazeta 
Transilvaniei^ se potu cumpăra în totungeira 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae
I. Ciurcu.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă : Dr. Aurel Mureșiauu

vestire, Madona este presentată cu multă frăgezime 
castă în mișcare, din privirea ei se cetesce o surprin
dere inocentă ce o arăta la scirea adusă de ângeră. 
In adorarea regiloră, Madona șeQândă ține pre noulă 
născută pre genunchi, căruia i se închină ună rege. 
Dea dreapta ei stă St. Iosefă, care îlă contempleză, in- 
derătulă acestora regii, ținândă în mâni daruri urmați 
de curtea loră pășescă cu mare solemnitate ca să i se 
închine.

Afară de aceste reliefuri suntă de mare însemnă
tate Botezulă Domnului în lordană; ispitirea Satanei, 
care spăriată de cuvintele lui Christosă înclinată în o 
parte egală de fugă; alungarea vântjâtoriloră din templu, 
unde confusiunea călcătoriloră de lege în căderea și în- 
bulzâla loră este forte fidelă descrisă. Dintre reliefurile 
ce cadă în partea superiâră a ușei, merită mare atențiune 
sbiciuirea Mântuitorului, unde frumsețea corpului lui 
Christosă, privirea-i blândă și totdeodată durerâsă, vehe
menta mișcare a celoră ce’l sbiciuescă și espresiunea fe- 
țeloră loră crudele și pline de răsbunare suntă descrise 
în modulă celă mai pasionată.

Reliefulă ce conține Răstignirea este plină de sim- 
țământă tragică și posede o adevărată armoniă clasică. 
Ușea este încungiurată cu ornamente forte frumâse, re- 
presentândă fructe și flori esecutate în metală cu acea 
diligință și precisiune ce este în opera întreagă.

După o lucrare de 21 ani, Ghiberti putu așecja ușea 
la loculă desfinațiunei sale. Admirațiunea artistiloră și 
a publicului florentină a fostă atâtă de mare la vederea 
acestei opere grandiâse, încâtă Signoria numai decâtă a 
decisă, că ușea ostică a lui Andrea Pisano să se așecje 
în partea sudică, âr în loculă ei să facă alta Ghiberti.

Insă în decursulă acestoră ani, câtă a fostă ocupată 
cu facerea ușei nordice, Ghiberti a mai făcută și alte 
opere de mare însemnătate. In cele trei statue tote la 
Or San Michele elă îșî desvolta adevărata sa mărime ar
tistică. La anulă 1414 finise prima statuă a S-f. Ioan 
Botezătorulă, elă este seriosă și energică în privire, sti
lulă draperiei mai multă se apropiă de stilulă desvoltată 
la ușea nordică decâtă de celă antică. S-f. Mateiu ese- 
cutată dela 1419—1422 ; în astă figură plînă de demni
tate stilulă antică se desvoltă în modulă celă mai fru- 
mosă. A treia statuă, care fu esecutată cu multă mai 
târdiu, este St. Ștefană, una dintre lucrările cele mai 
măiestâse ale lui Ghiberti,

Renumele lui era mare, acasă în Florența era în
cărcată cu cele mai înalte onoruri și distincțiuni, în tâtă 
Italia era considerată de celă mai mare artistă ce sculp
tura a posedată pre ală loră pământă. Astfelă încredin- 
țându’lă Signoria cu facerea ușei ostice a Baptisteriului 
elă se puse pre lucru încă în acelă ană, adecă în 1424, 
și o fini abia la finea vieții sale.

Ghiberti împarte fiăcare aripă a ușei în cinci câm
puri, laolaltă 4ece; Pre acestea descrie scene din istoria 
testamentului vechiu. Elă scie în modulă celă mai ar- 
moniosă împreuna mai multe momente din una și același 
istoriă și a-le descrie atâtă de fidelă pre unulă și aceeași 
câmpă. La astă ușă Ghiberti nu urmăresce stilulă des
voltată ca la ușă nordică, ci din contră și elă se lasă 
mânată de curentulă timpului, înbrățișândă formele an
tice cum Bruneleschi în acelă timpă le desvoltă pre cele 
architectonice la cupola catedralei florentine și cu deo
sebi la capella dei Pazzi. In ală treilea deceniu ală 
acelui seculă, Masaccio usâză de studiulă perspectivic-ă, 
ce’lă învățase dela Bruneleschi, la minunatele sale fres- 
curi în capela Brancacci. Ghiberti sedusă însă de ma
rele efectă ce l’a secerată acestă studiu, ține de opor
tună a-lă întrebuința și la reliefurile lui.

Astfelă vedemă cum elfi se abate dela legile sti
listice ce le are reliefulă și introduce acele paisage pic- 
toresci, acea ordine ce corăspunde Ia tablouri, nicidecum 
însă la reliefuri. Insă totuși elă scie să le dea acea 
frumseță minunată a corpuriloră nude, acea dul- 
dulceță sublimă și înalta perfecțiune a espresiuniloră 
spirituali, acelă cursă curată ală vestminteloră, încâtă 
ochiulă privitoră de atâta plenitudine artistică e ademă- 
nită pănă la estasă. (Va urma.)
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QursnJu la bursa de Vlena
din 19 Augusto st. n. 1886.

Rentă de aurii 4°/0 . . . 109 50
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 97.70 
Imprumutulit căilord ferate

ungare........................154 60
Amortisarea datoriei căi- 

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) . . . . 128 50

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 120 — 

Bonuri rurale ungare . . 105.70 
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.60 
B nuri rurale Banat-Ti-

miștt............................ 105 60
Bonuri cu ci. de sortare 105.60 
Bonuri rurale transilvane 106 —

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

vină ung........................100.25
Imprumutulă cu premiu

ung................................. 121 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 127.25 
Renta de hărtiă austriacă 85.65 
Renta de arg. austr. . . 86 55
Renta de aură austr. . . 12140 
Losurile din 1860 . . . 141 75
Acțiunile băncel austro-

ungare .......................  669 —
Act. băncel de credită ung. 291.50 
Act. băncel de credită austr. 282.60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.92
Napoleon-d’orI .... 9.99
Mărci 100 împ. germ. . . 61.70 

| Londra 10 Livres sterlinge 126.—

Cota oficială dela 5 Augusto st. v. 1836.

Bursa de Buciiresci.

Cump. vend.
Renta română (5%). . . 94— 95—
Renta rom. amorl. (5°/0) 98— 98^

» convert. (6°/0) 881/., 89—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 34—
Credit fonc. rural (7°/0) 103V2 10 i—

» 11 » (5°/0) . 87V2 88—
» urban (7°/0) lOOVa 101—

> > (6°/0) • 92— 93—
» • * (5°/o) • 82’/4 831/a

Banca națională a României 500 Lei 1030 1040
Ac. de asig. Dacia-Rom. 275 2 77

« » » Națională 218 220
Aură contra bilete de bancă . . 13.Va 14.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

Cursulu pieței Brașovu
din 20 Augustă st. n. 1886,

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.72 Vend. 8.73

Argint românesc .... . > 8.65 • 8.70
Napoleon-d’orI................. 9.96 * 9 99
Lire tureescl..................... - - * 11.27 • 11.30
Imperiali......................... » 10.26 10.29
Galbeni............................. > 5.88 > 5.92
Scrisurile fonc. »Albina* » • * 100.50 > 101.50
Ruble RusescI................. . » 121. > 122.i/2
Discontulă ... » 7—10 °/0 pe anii.

Concursu!
Pentru postulă de învățătdre la nou înființata scdlă română gr. 

cat. de fetițe în Opidulă Teușă comit. Albei inf. prin acăsta s.e escrie 
concursu până în 15 Septemvre a. c.

Emolumentele împr. cu acestii postii suntii:
1. Salaru anuală în bani 400 fi. v. a. solvindi în rate lunare 

anticipative de cătră comitetulă bisericescă-scolastică.
2. Cuartiră în edificiulă scolastică cu trei încăperi, celartl, ună 

șopronă pentru conservarea lemneloră și grădină de legumi aparținătdre.
Doritdrele de a obțină acestă postă voră avă de a-și așterne su- 

plicele concursuali pănă la terminulă suprafiptă la ofieiulă parocliială 
gr. cat. în Teușă, adjustate: cu carte de boteză, cu atestate despre ab
solvirea cursului preparandială în vre ună institută publică, despre de
punerea esamenului de cualificațiune și ocupațiunea de pănă acuma.

Teușiu, 19 Augustă 1886.

1—3 In numele comitetului bisericescă

Gregorin Serbii,
parochă.

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

monțai se escrie concursă cu terminulu de 15 Septemvre a. c. st. n. și în 
speciă: pentru ună stipendiu de 315 fi. devenită vacantă prin mărtea 
medicinistului Alexandru Buteanu, — pentru 3 stipendii de câte 84 fi. 
usuate de: Emiliu Negruțiu medicinistă, Augustină Chețiană juristă, și 
Liviu Marțiană silvanistă, și pentru 3 stipendii de câte 63 fi. usuate: 
de Emiliu Gerasimă juristă, Vasiliu Romanțianu și Alesandru Roman- 
tianu gimnasiști, dechiarate de vacante t6te din causa, că numiții stipen- 
diști nu s’au legitimată despre progresulă 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.
cari pe lângă purtare morală bună au din studii calculă nde 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 concurențî voră avă preferință, coeteris paribus, cei de ori
gine nobili și consângeni fundatorului.

e) dela concurențî 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 parocliială 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 espresil institutul^ de învfyă- 
mentU, la care voesce a continua ascultarea sciințcloru 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.

Coiisistoriulîi metropolitanii gr. cat. de Alba-Iulia.

II. Escriere de concursu.
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 fi. usuată 
de farmacistulă Ioană Munteanu, pentru 1 stipendiu de 200 fi. usuată 
de Albină Popă devenită doctoră în medicină, pentru 4 stipendii de 
câte 100 fl. usuate : de Ioană Boeriu, Silviu Stanciu, Eugeniu Lemeny 
absoluțî gimnasiști și Iuliu Br. Popă, ală acestuia dechiaratu 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-

Nr. 600/1886.

Prolungire de concurs.
Urcându-se salarulu dela 300 fl. v. a. publicații 

în concursulu anterioru, la 350 fl. anuali, pre lângă 
aceea cuartiru, șese orgii lemne de focu și eventualmente 
încă 50 fl. pentru propunerea cantului la școlari, se pro- 
lungesce terminulu de concursă ficsată pentru conferi
rea postului de învețătoră dirigente la scola grăniță- 
rescă din Cugiertt comitatulă Huniădorei, pănă la 31 
Augustu st. nou a. c. avându eventualii concurențî a-și 
substerne pănă atunci suplicele instruite cu diploma de 
cualificațiune din studiele pedagogice și din limba ma
ghiară și eventuală și cu alte documente la

Comitetulii administratorii de fondulu sco
lasticii alu foștilorii grănițeri din reg. I. ro
manii în Sibiiu. i_9 

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

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

III. Escriere de concursu.
Pentru 2 stipendii de câte 52 fl. 50 cr. din Fundațiunea ferici

tului Episcopă Ioană Bobu usuate unulă de Davidă Radeșiu gimna- 
sistă absolută și altul de Vasiliu Budai gimnasistă dechiarate 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 conformă condițiuniloră din escrierea de concursă pen
tru stipendiele romanțiane au să le substărnă subsemnatului Consistară 
pănă la terminulu supra indicată.

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

IV. Escriere de concursu.
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.
Consistoriulft metropolitanii gr. cat. de Alba-Iulia.

V. Escriere de concursu.
" ■ . i 111 • - • i ’4 1 i * i i . • • • I i « . i i i» • ' ' .:. • ■ I D' • h ! • ' •

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.
Consistorialii metropolitanii gr. cat. de Alba-Iulia.

Jvisu 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. ADMINISTR. „GAZ. IRANS*

Tipografia ALEXI, Brașovă.


