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Viua discusiune, ce s’a îneinsu 
in pressa ungurescă asupra cau- 
seloru și efecteloru „ conflictului “ 
iscatu între primatele Simor și 
ministrulu Trefort, a fostă în modă 
tragică întreruptă de soirea des
pre mortea acestui din urmă.

Diarele unguresc!, cari și a- 
eestă ocasiune o iolosiră, spre a 
face cele mai mar! elogiuiri mi
nistrului Trefort pentru „energia‘: 
dovedită în apărarea omnipoten
ței statului față cu primatele un
gurescă, nu scieau că aducă ado
ratului loră ministru laudele cele 
din urmă, nu se gândeau că tote 
in acesta lume suntă nestatornice 
și trecetore.

Cu atâtu mai mare va fi jalea, 
ce va cuprinde pe representanții 
opiniunei publice maghiare, că
rora a avută se mulțumescă rfi- 
posatulu Augustin Trefort, că a 
ajunsă a fi considerată de Ma
ghiar! ca ună mare apostolă ală 
omnipotenței statului și ală ma
ghiarismului.

Timpă de șese-spre-cjece am a 
fostă Trefort ministru de culte și 
de instrucțiune publică, și împre
jurarea, că numai mdrtea l’a des
părțită de portofoliulă seu, dove- 
desce mai lămurită ca ori-și-ce, 
marea însemnătate ce a trebuita 
se-o aibă acestă ministru pentru 
desvoltarea interibră în Ungaria 
și Transilvania.

Despre importanța misiunei ce 
a avut’o Augustă Trefort părerile 
nu voră fi diferite. Inse nu totă 
aceeași se pote cjice în ce pri- 
vesce modulă cum a căutată elfi 
se-ș! împlinescă acestă misiune, nu 
de aceeași părere vorfi fi poporele 
acestoru țări și asupra resultatelorfi 
și a efecteloru activității, ce-a 
desvoltat’o elfi pe terîmulu instruc
țiunii și alfi culteloru dela 1872 
încoce, de când a fostu numitu 
ministru.

In dieta ungurescă dela 1861 
Trefort s’a distinsă prin nisce vor
biri pătrunse de ideile adevăratu
lui liberalismfi. P’atunci elfi găsea 
încă cuvintele cele mai elocente 
spre a arăta marile folbse ale unui 
regimu drepții, care să respecteze 
și scutescă limba și naționalitatea 
diferitelorfi popore, er vorbindfi de 
omnipotenta statului, profesată de aus
triac! cjicea : „apostolii acestei doc
trine au esperimentatu fără milă 
în țările coronei s-lui Ștefană și e 
greu a decide decă operațiunile 
Ioni s’au distinsă mai multă prin 
lipsa sentimentului morală și de 
dreptu, or! prin nedibăcia politică.“

Așa vorbia la 1861 Augustă 
Trefort și etă’lu abia după 12 an! 
jucândfi elfi însuși cu patimă multă 
mai mare rolulu acela tristă 
alfi regimului absolutistu de odi- 
nioră, cu singura deosebire, că 
actorulu era îmbrăcată în haina 
amăgitore a falsului liberalismfi și 
constitutionalisms.

Activitatea de 16 ani a mi
nistrului Tretort n’a fostă decâtfi 
unu șiru lungfl de esperimente 
triste și fatale pentru realisarea 

scopurilorfi utopice ale maghiari- 
sării.

Legea pentru scblele poporale 
a căreia autoru a fostă br. Eiitvos, 
era alcătuită pe basa principieloru 
mai liberale, ce le profesau încă 
bărbații de stată unguri în anulă 
1861. Ce a făcută însă dintrînsa 
Trefort, care a fostă chiămatu să 
o esecuteze ?

Resultatele lucrării sale sunt 
prea învederate, decâtu ca se mai 
aibă lipsă de esplicări. Ajunge 
decă vomă fiice, că Trefort a a- 
flatu unu astfeliu de modu spre a 
esecuta legea de școle și de na
ționalitate, prin care a transplân- 
tatu lupta de rassă și pe tăremulu 
școlară.

Trefort a fostu acela, care s’a 
lăudată în dietă, că nici unulă 
din antecesorii săi n’au făcută mai 
multă pentru maghiarisare ca den- 
sulu. Elu a fostu, care a declarată 
răsboiu scolelor și bisericelor nema
ghiare, proclamându principiulu 
nefastă, că statulu este numai alu 
Maghiariloru și că ori-ce desvol- 
tare, ce nu servesce numai spre 
întărirea elementului maghiară, 
este dușmană statului.

Idea conducătore a ministrului 
Trefort a creată miseria cea mare 
a stăriloru nostre culturale de as
tă^. Elu este părintele legiloru de 
maghiarisare dela 1879 și 1883. Elu 
ne-a făcută tributari pentru înain
tarea întereseloru specifice ale rassei 
maghiare ; elu a creată curentulă 
nenorocită care tinde a sfârîma 
viața nostră individuală națională 
în numele omnipotenței statului, cu 
care se identifică elementulu dela 
putere.

Decă activitatea lui Trefort 
a avută și vi’unu resultatu folosi
tor, de acesta se potă bucura numai 
Maghiarii. Direcțiunea ce a dat’o el 
însă spiritului maghiară, ideile șo- 
viniste, ce le-a lățită în sînulu po
porului maghiară facă ilusorie 
tote acele folose prin marele pericul 
în care i-a băgată pe Maghiari.

Erăși s’an scandalisată Unirii.
piarulă „Egyetertes11 este erășl 

forte indignata pe oficioșii din Austria 
pentru că cu ocasiunea onomasticei Ma
iestății Sale au vorbită numai de împă
rate și de „poporele Austro-Ungariei.“ 
Eată ce scrie numita foiă în numărulă 
său dela 21 Augusta :

„Maghiarii locuitori în Austria, scan- 
dalisațl grozavă, ne trimită numărulă 
189 dela 17 Aug. alu cjiarului oficioșii 
„ Wiener Abendpost,11 care din incidentulă 
aniversărei fiilei nascerii Maiestății Sale 
a scrisă unu primă articolu, în care se 
dice despre domnitorulă, ca despre Im- 
plratulă poporeloră Austro-Ungariei ur- 
mătorele: „Mit besonderer Weihe be- 
gehen diesmal die Volker Oestereicli-Un- 
garns das geburtsfest ihres erhabenen 
Kaisers und Herrn11*). Astfelă vorbesce 
articululă scandalisătoră. Scandalisarea 
acesta e cu desăvârșire îndreptățită fiind-

*) Pe îomânesce: „Cn deosebită pietate 
serbezi de astădată popârele Austro-Ungariei 
diua nascerii pre înălțatului loră Imperatu și 
stăpână.11 

că tocmai foia oficiosă comite acest fapt care 
nu e alta decâtă negarea regatului și a 
regelui maghiară și pentru că chiar ofi- 
ciosa austriacă este, care vatemă în mod 
așa de urîtă sentimentală poporului Un
gariei, care nu ctuiosce imperatu. Aș- 
teptămă, că guvernulă va face pașii de 
lipsă în contra acestui scandată seu la 
guvernulă austriacă seu în cerculă său 
de putere subtragendu-i adecă foiei 
oficiose vienese debitulă poștală, ori 
în casulă celă mai rău confiscândă 
prin judecătoria de pressă tote esem- 
plarele acelui numără, cari au tre
cută în Ungaria. •'

Sub titlulă Maghiarofagl în Seraievo 
publică „Egyet rtes“ dela 21 Augusta 
următorea scire, ce i se comunică din 
Seraievo :

„Din incidentulă aniversărei dilei 
nascerei Maiestății Sale se arborară pe 
podulă Latinsca din Seraievo 4 stindarde 
ungurescl. O cetă de CroațI a năvălită 
asupra stindardeloră ungurescl, dintre cari 
pe 2 le-au luată josă și le-au ruptă. Unii 
dintre acești violătorl de stindarde un
gurescl suntă funcționari de stată, cari 
după ce au spintecată stindardele, le-au 
luată și le-au aruncată pe o grămadă de 
cărămidi.

Probabilă că și celelalte stindarde 
le-ar fi rupta, decă în decursulă lucrării 
loră n’ară fi fostă aduși în drecare con- 
fusiune. Anume pe unulă din stindarde 
colorile erau puse dea’nddsele, așa că li 
se păru că ar fi ună stindardă italiană 
și din asta causă nu l’au ruptă.

Asemeni demonstrațiunl croate, dice 
„Egyetertes11, se facă adeseori în Sera
ievo. Stindardulă națională ungurescă, 
arborată pe casa unui depositaru ma
ghiară de vinuri, a fostă de repețite ori 
ruptă, din causă că acestă stindardă nu 
este respectată în Seraievo. In genere 
vorbindă, corespjndentulă lui „Egye
tertes11 se plânge, că situațiunea Un- 
guriloră în Seraievo e forte tristă.

PrimatelelSimor și guvermilU.
piarele din Budapesta spună, că cu 

prilegiulă unui prândă de gală minis- 
trulă președinte Tisza ar fi disă cu pri
vire la conflictulă dintre primatele Simor 
și guvern că „se va îngriji ca lucrul să 
nu mergă pănă la estremă.11 După altă 
versiune ministrulă-președinte a disă că 
„se va îngriji ca lucrulă se nu fiă luată 
pre ușoră.“

In cestiunea acâsta oficiosă „Cores
pondență de Budapesta11 desvoltă urmă- 
torele principii periculose de omnipotență 
și infabilitate ministerială : „Răspun- 
sulă primatelui Simor la cunoscutulă 
rescriptă ală ministrului de culte și in
strucțiune publică, a desfășurata destulă 
de amănunțită idea, că directorulă pre
parandiei din Tyrnau a lucrata corectă 
când n’a contesă inspectorului școlară 
reg. să subscrie diplomele de cualifica- 
țiune. Der noi departe de a ne lăsa 
într’o discuția mai detaiată asupra aces
tui fapta, constatămă aici în scurtă că 
punctulă de radimă ală primatelui este 
greșită și nici că pote fi motivată. Pri
matele în răspuusulă seu s’a identificata 
pe sine cu procedura directorului pre- 
parandială fără considerațiune la aceea 
că directorulă ori și în ce împrejurări 
ar fi fostă datoră a se supune țâră de 
nici o șovăire ordinațiuniloru ministeri

ale, pentru că elu nu are dreptulă de-a 
critica aceste ordinațiunl și cu atâtă mai 
puțină de-a li se opune. Avea dreptă 
atâtă primatele câtă și supusulă său a 
cere esplicări —chiar și în parlamentă— 
și a stărui pentru sanarea răului, der cu 
procederile practicate de denșii unde ar 
ajunge puterea de stată decă orl-cărui 
directoră școlară i-ar trăsni prin minte 
a nu respecta ordinațiunile ministerului? 
Asta nu se pote ierta nici în casulă — 
care dealtmintrelea în afacerea acesta 
nu esistă — când ministrulă n'ar ave 
dreptate în ordonanțele sale.11

SCIRILE DILEI.
9

Despre călătoria împăratului germanii 
în Italia, care se va întempla în luna 
viitore, se mai scriu următorele: împe- 
ratulă pe la mijloculă lunei Octomvre 
va petrece câteva dile în Italia și afară 
de Roma va mai visita și Neapolea. unde 
va fi însoțită de regele Umberto. Mu- 
nicipiulu din Neapole face mari pregă
tiri pentru primirea câtă se pote de ono
rifică a împăratului. In onorea lui la 
Castella mare va fi o mare revistă cu 
năi de răsboiu. Amendoi domnitorii voră 
privi acesta manevră marină de pe co
rabia panterată numită „Umberto I“. 
Din Neapole va merge împăratulă ger
mană și în Pompeii, unde asemenea ’i 
se pregătesce o primire strălucită.

* 
•S *

Mai multe dame din Bulgaria, cari 
consimtă cu politica partidului rusescă 
de acolo, dilele acestea au trimisă ună 
prețiosă presenta noului născută ală prin
cipesei Waldemar. Presentulă constă 
într’ună frumosă vestmentu înfrumsețată 
cu catifea și broderii de Bulgaria, fiindă 
de mare preță. Principesa mai înteiu a 
refusată presentulă din punctă de vedere 
politică, der în fine|totă s’a înduplecată 
a-lă primi trimițendă pe cale telegrafică 
căldurose mulțămirl complesantelor dame.

* 
A -ț

Gambia, ună medică rusă, se ocupă 
de multă cu vindecarea colerei; elă fiindă 
partisanulă teoriei baccileloră, voesce să 
delăture acestă bolă înfricoșată prin ino
culare. Despre cercetările și resultatele 
obținute a dată ună raportă lui Pasteur, 
renumitului său colegă parisiană, care a 
atinsă cestiunea acesta în academia fran- 
cesă arătândă cum Gambia a inoculata 
cu succesă microbii de coloră în epurl și 
porumbi de mare. — Dâcă se va pute 
face inocularea și la omeni, atunci peri- 
cululă colerii nu va amenința mai multă 
omenimea.

** *
Cu ecasiunea dărîmării turnului 

Colțea din BucurescI, ce se săverșesce 
acum, s’a scosă din turnă ună clopotă 
mare pe care se află unnătorea inscrip- 
țiune : , Turnatu în Vicna de lohann Bap
tist Dioal în anulă 1815“. Pe partea de 
afară a clopotului se află o aquilă cu 
două capete, sf. Vasilc, sf. Ioană și sf. 
Gheorghe.

* * *
Eicursiune la Sinaia. Cu ocasiunea 

serbătorei de Sânta-Măria va circula în 
diua de 15/27 Augustă a. c. ună trenă 
separată între Brașovu și Sinaia. Plecarea 
din Brașovă: 5 ore 20 minute diminâța. 
Sosirea la Brașovă 11 ore p. m. Bilete 
pentru dusă și întorsă la acestă excur- 
siune se voră libera numai la biroulu o-
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rășenescă ală căiloră - ferate ungare 
(Strada Vămei Nr. 10). (Numărulă mem- 
briloră fiindă precisă) pănă in diua de 
24 Augustă (ora 12 p. m.) cu următorele 
prețuri reduse:

Clasa II fi. 2.70. Clasa IR fi. 2.10 
Doi copii dela 10 aul iu joșii pottî că
lători cu unii biletă întregii în vagonele 
claselorii menționate. — InformațiunI mai 
deslușite a se lua la subsemnatului birou. 
— Biroulă orășenescă alii căiloră-ferate 
ungare din Brașovă.

îșl luâ rămasă bună dela nevastă-sa. A- 
poi fu îmbrăcată în hainele de arestant. 
Soția lui mai rămase puțină cu elă, ru- 
gându-se ca bărbatulă ei să fiă tractată 
cu bunătate. La eșirea ei din aresta 
demonstrațiile nu s'au repetată.

Observămă, că nu numai totă poli
ția disponibilă a orașului a fostă trimisă 
să prevină eventualele demonstrațiunl, 
ce dealtmintrea se puteau cu siguritate 
prevede, der erau puse la disposițiune 
spre scopulă acesta chiar și 2 companii 
de infanteria și alte 2 escadrone de ca
valeria.

None deraonstrațiom pentru Schonerer.
In 20 și 21 1. c. erășl s’au făcută 

în Viena mari demonstrațiunl pentru 
deputatulii antisemită cav. de Schănerer. 
Scimă. că Schonerer a foștii condamnat 
la 4 luni închisore din causă că, însoțită de 
mai mulțl inși, năvăli în noptea premer- 
gătdre morții împăratului Wilhelm 1 în 
redacțiunea diarului „Neues Wiener 
Tagblatt“ amenințândă pe redactorii lui 
semițl.

Schonerer avea să între în închisore 
la 20 Aug. Aderenții antisemițl ai lui 
Schonerer avisară despre acesta pe toți 
soții loră, provocându-i la nouă manifes- 
tațiunl pentru confratele lorti martiră. 
Provocările acestea au avută efectă, der 
au atrasă totodată și atențiunea poliției, 
care șl-a dată tote silințele spre a îm- 
pedeca demonstrațiunile.

La tote stațiunile căii ferate Scho
nerer era așteptată parte de demons
tranți, parte de polițiscl. Iu călătoria 
sa Schdnerer era însoțită de nevastă-sa 
cu 2 copii ai săi și de doi credincioși 
ai lui. Demonstranții oferiră lui Scho
nerer mulțime de buchete de flori de 
grâu și de secară. La gara din Viena 
Schonerer fu întâmpinată de mai multe 
sute de omeni și mai totă pe ațâți po
lițiscl, cari nu lăsară pe nimeni pe pe- 
ronulu gărei. Trăsura în care se afla 
Schonerer cu familia sa era urmată de 
o trăsură cu detectivi, er înaintea și în- 
dărătulă trăsuriloru mergeau polițiscl 
călări. Când mulțimea aclama pe Scho
nerer cu strigăte asurditore de „Hocli!“ 
poliția năvăli asupra demonstranțiloră 
și ’i împrăștia. Mai multi inși,dintre a- 
ceștia au fostă arestați.

Otelulu la care se încuartirâ Scho
nerer fu încunjurată peste nopte și chiar 
în diua unnătore de o gardă de poli
țiști. Dimineța la 10 ore, când Scho
nerer eși din otelă pentru a merge la 
închisore, fu erășl întâmpinată înaintea 
otelului de mulțime de poporă, care în
cepu se strige „Hocli!“ Poliția din nou 
împrăștia mulțimea și cu asta ocasiune 
11 demonstranți fură arestați.

Ajungendu la închisore, Schonerer

FOILETONULtJ „GAZ. TRANS.** 

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

(U l-mare.)
Ună altă boldă puternică în natura 

copilului este trebuința de-a fi în soci
etate. Copilulu plânge, când e singură; 
și chiar când nu ne ocupămu de elă 
este mulțumită să sciă, că se află cineva 
în jurulu lui.

Der societatea omeniloru adulțl nu 
i-e de ajunsă copilului; lui îi trebuescă 
semenii săi. Numai în societatea loră 
se pote desvolta natura c-opilărescă în 
totă libertatea. Aci se deprinde copilul 
a fi îndrăsneță și francă în purtarea sa, 
si a nu presupune prea multă de sine, 
a nu fi încăpățînată și tăcută; aci gă- 
sescă nutrimentulă loră pornirile cele 
bune, cari devină mai târdiu virtuți so
ciale, cum suntă toleranța, generosita- 
tea, simpatia și iubirea deapropelui și 
plăcerea de-a face bine.

Dec-ă societatea omeniloră adulțl nu 
e îndestulitore, aceea a copiiloră de 
stradă, cu totă felulă de aplicări și de
prinderi urîte, este chiar periculdsă. 
Unde să afle dercopilulă societatea ce-i 
trebuesce ?

întâmplări diferite.
Unu duelu de fete. Se telegrafiază 

din Cannes foil oră francese: „Două fete 
tinere aparținendă familieloră celoră 
mai distinse ale orașului, se amorezară de
odată într’ună tineră, erășl de familiă 
distinsă. Fetele după ce se certară straș
nică, se hotărîră a se duela pentru a 
pune capătă lucrului cu condițiunea, ca 
lupta să nu înceteze pănă când una din 
ele nu va cădea rănită de morte. Fe
tele se ținură de vorbă. Pistolele fură 
alese ca arme pentru duelă. Fata cea 
mai tinără, care avea etatea de 18 ani 
primi o rană în mâna stângă, cea mai 
vârstnică în etate de 22 ani printr’o 
înpușcătură în pieptă fu rănită de morte. 
Duelulă a produsă cea mai mare sensa- 
țiune în orașă.

Hoți romantici. O bandă de hoți 
răpiră nu de multă dinaintea porțiloră 
Constantinopolului o fată, fiica unui ță
rână, er căpitauulă hoțiloră hotărî a se 
căsători cu ea. Banda arangiâ o cere
monia, căsătoria sa serbată în munți 
după tote regulele. Unulă dintre ban
diți funcționa ca popă și dădu noiloră 
căsătoriți binecuvântarea. După îndepli
nirea căsătoriei se trimise o deputațiune 
îu comuna de unde s’a răpită fata — eu 
provocarea ca căsătoria făcută să se 
trecă în registrele oficiose, totodată fu 
amenințată comuna cu cele mai înfrico
șate represalii, decă nu se va duce în 
deplinire ordinulă acesta ală bandi
ților u.

Regina Margaretta în coliba unui 
cărbunarii. Regina Italiei, care petrece 
în Courmayeur, în Joia trecută a făcută 
o escursiune la Col-du Geant. Pe drumu 
a apucat’o ună viforă cu zăpadă așa de 
mare, îucâtă nu s'a mai putută întorce 
acasă. A fostă silită prin urmare să re- 
mână peste nopte în coliba unui cărbu- 
nară.

Cutremure «le pământii. In J'es- 
jnimti în 16 1. c. dimineța pe la 5 ore 
s’a constatată ună mică cutremură de 
pămentă. Totă în 16 1. c. au mai fostă 
sguduiri de pămentă și în B. Ssambathely

— In scolă! — s’ar pute respunde. 
In adevăru aci e loculă, unde boldurile 
omenescl suntu împiedecate de-a dege
nera în pofte și obiceiuri rele, aflându-șl 
îndestularea îutr’o activitate regulată și 
în cultivarea sciinței și a frumosului. 
Der ce face copilulu pănă la etatea de 
scolă? Ce face elă mai alesă acolo, unde 
lipsesce mama, seu unde crescerea este 
vițiată prin esemple rele și prin negrije, 
ori este părăsită pe mânile servitorilor? 
Organismulu. și cu elă natura morală, 
nu stă în locă; bine, reu, se desvoltă 
cum pote. Apoi precum un individă, că
ruia îu copilăria i-a lipsită nutrimentulă 
sănătosă și deajunsă. va rămâne în totă 
vieța mai multă seu mai puțină anemic; 
și precum o plantă, care n’a fostă plivită 
dela începută și n’a avută dela începută 
destulă sucu, destulă căldură și lumină, 
nu va putea fi niciodată ceea ce era în 
natura sa de a fi: așa copilulă. căruia 
pănă la șese ani i-au lipsită mijlocele 
unei desvoltărl armonice și depline, nu 
va pute repara nicl-odată deajunsă a- 
cestă pierdere. Și aceste mijloce nu 'i 
le pote da tote nici cea mai cultă și 
mai bogată familiă.

Etă pentru ce s’au inventată grădi-

și în Peer totă pe timpulă acela. Mai 
tari au fostă sguduirile în ținutulă Szend. 
— In Porto Mauricio după cum se anunță 
pe cale telegrafică, încă s’a simțită 4'* 
lele aceste cutremură de pămentă. Ase
menea în Genua au fostă trei cutremure 
de pămentă destulă de însâmnate. Ne
norociri nu s’au întîmplată, der locuitorii 
orașului de frică au petrecută noptea a- 
fară de orașă.

Literatură.
Opuri dramatice, de Constantină de 

Stumati-Ciurea, membru ală institutului 
literară din Parisă, a institutului de bele- 
arte din Viena și a institutului scienți- 
fică din Moscva. Tomulă I. Cernăuți, 
1888. Editura și proprietatea societății 
filarmonice „Armonia11 din Cernăuți. For
mată 8" de 401 pag. — D-lă C. de Sta- 
mati-Ciurea, proprietară mare din Basa
rabia și fiiulă literatului Constantină de 
Stamati, a dăruită societății „Armonia1* 
opurile sale dramatice cu tote drepturile 
de autoră și editoră. In semnă de 
recunoscință, comitetulă societății a a- 
dausă la tomulu de față portretulă și o 
schiță din biografia mărinimosului dona
tară, ală căruia opă cuprinde în tomulă 
I, eșitu acum de sub țipară, următorele 
8 piese: „Fricosulă**, vodevilă în 2 acte; 
„Mademoiselle Mephistophele**, vodevilă 
intr’ună actă; „Singurătatea unui holtei**, 
vodevilă într’ună actă și o pausă; „ Că- 
răbușulă**, vodevilă în 2 acte; „Estetica 
și realismulă**, seu „Capriciulă sorții1*, 
studiu dramatică în 3 acte; „Cănofiluiă**, 
studiu dramatică într’ună actă; „Parve- 
nitulă**, comediă în 2 acte; „Resbunarea 
unei nebune11, dramă în 3 acte.

•
..Musa Română1*, foiă literară și mu

sical!, apare odată pe lună sub redac
țiunea d-lui Iacobă Mureșianu. Nrii 7 
și 8 ce-au apărută de curendă au urmă- 
torulă cuprinsă: Partea literară: Fri- 
deric Chopin; Musicalie nouă și Litera
tură. Partea muzicală: Salturi din Ar- 
delă: a) de lângă Ternavă și b) de pe 
țera Bârsei; Armida (polca mazură); 
Horă ; O nopte pe Tempa (valsă); Doră 
de mare poesie de Ninițescui, tote com
puse de Iacobă Mureșianu.

Instrucțiune
pentru gazdele școlariloril dela scolele me

dii române gr. or. din Broșurii.
Șț 1. Școlari dela scolele medii ro

mâne gr. or. potă ține în cuartiră nu
mai persone maiorene, cu reputațiune 
nepătată, care să obligă a substitui pe 
părinți în privegherea copiiloră încredin
țați îngrijirei loră.

țț 2. Birtașiloră și cafegiiloră, cari 
au locuința în aceeași curte cu birtulă 
seu cafeneua, nu li se concede a ține 
copii în cuartiru. Deasemenea decă au 
locuință separată, nu le este permisă a 
da viptulu (costulă) copiiloră în locali
tățile birtului seu cafenelei.

§ 3. Toți aceia, cari voiescă să țină 
școlari în cuartiru, au a se presenta în- 

nile de copii și pentru ce astădl, în ță
rile civilisate, nu numai asociațiunile și 
particularii, der și guvernele se îngrijescă 
ca, prin înființarea loră, să completeze 
educațiunea privată și publică.

In scurtă, grădina de copii este un 
institută de educațiune, care primesce 
copii dela 3 pănă la 6 seu 7 ani, nu 
numai pentru a-i supraveghia. ci și pen
tru a-i ocupa potrivită cu firea și eta
tea loră, pentru a le întări corpulă, a le 
deprinde simțurile, ale desvolta mintea, 
a-i familiarisa cu natura și cu societatea 
omenescă, și mai alesă pentru a le educa 
inima și voința.

Ea ține mijloculă între familiă și 
școlă și fără să facă de prisosă educa
țiunea părintescă în familiă, nici să în
tre în sfera datoriiloră și drepturiloră 
scolei, ea umple marele golă ce desparte 
aceste două instituțiunl. Prin jocuri și 
indeletnicirl comune, grădina de copii 
completeză educațiunea din felurite îm
prejurări neîndestulătore a casei, o în
dreptă unde este rea, său o înlocuesce 
acolo, unde lipsesce mama; și prin o 
desvoltare armonică a tuturora puteri- 
loră corporale și intelectuale ale copii
loră, îi pregătesce pentru școlă.

Grădina de copii se distinge de sco
lele de jocă și de cele de lucru pentru 
copii, cum suntă scolele de cusută și 
brodată pentru fetițe, prin aceea, că ea 
dă copiilor nu numai jocuri, ci și ocu- 
pațiunl, seu mai bine disă, îndeletniciri 
mai seriose cu mânile și cu mintea: și 
de altă parte exclude lucrulu seu munca 
propriu disă. care cuprinde în sine idea 
câștigului, cum arată în limba nostră în
săși etimologia cuvântului lucru, lat. 
lucram (câștigă).

♦ ♦
In ceea ce privesce organisarea ei. 

grădina de copii pote esista seu de sine, 
seu alipită de-o scolă normală; însă tot 
deuna trebue să fiă condusă de femei, 
pregătite prin studiu și practică pentru 
acestă scopu; pentru că numai ele potă 
avea delicateța, răbdarea și capacita
tea de a înțelege tote trebuințele co
piiloră și de-a le sci mulțumi. In Aus
tria suntă cursuri de câte unu ană, ali- 
pitede scolele pedagogice de fete, pen
tru pregătirea institutoreloră seu grădi- 
năreseloră de copii.

(Va urma.)

nainte de terminulă pentru înscrierea 
scolariloră la direcțiunea școleloră me
dii, a’șl spune numele și ocupațiunea. a 
arăta unde locuescă (strada, numărulă 
casei și eventuală etagiulă), a arăta mai 
departe odăile, de care dispună, mări
mea loră și numărulă scolariloră, ce vo- 
escă a-i lua în cuartiră. De asemenea 
personele în cestiune au a declara, decă 
odăile, în care voescă a primi pe șco
lari, suntă destulă de sventate și lumi- 
nose și în genere destulă de sănătose; 
totă odată au a comunica, decă mai au 
în cuartiră și alțl școlari dela alte in
stitute seu alte persone.

In fine au a comunica condițiunile, 
sub care suntă învoite a primi școlari 
în cuartiră.

§ 4. Despre personele insinuate și 
admise ca gazde pentru școlari se portă 
ună registru specială. Personeloră ne- 
întroduse în acestă registru nu li se con
cede a ține școlari în cuartiru

§ 5. Gazdele scolariloră se obligă a 
observa următorele recerințe:

a) Ca în cuartirele loră să domnescâ 
curățenia recerută. Odăile să se curețe 
și prafulă să se stergă de pe mobile în 
fiăcare di. Podelele odăiloră să se spele 
celă puțină odată pe lună eră mesele de 
scrisă și locurile, unde suntă aședate 
cărțile și caietele scolariloră, să fiă totă 
deuna curate. Gazdele au a îngriji, ca 
școlarii se-șl țină trupulă, vestmintele și 
așternutulă în curățenia recerută. Ob- 
servândă negligență din partea scolari
loră în privința curățeniei, gazdele au a 
încunosciința pe profesorală de clasă al 
școlarului respectivă seu pe directorulă.

b) Gazdele au a îngriji, întru câtă 
le este numai cu putință de sănătatea 
scolariloru încredințați privegherei loră. 
Să îngrijescă, ca odăile scolariloră se 
se aeriseze regulată, ca în odăi să fiă 
căldura și lumina recerută, ca școlarii 
să fiă îmbrăcațl totdeuna conformă ano
timpului, ca hrana scolariloru să fiă în- 
destulitore și nestricăciosă sănătății, se 
observe mai departe, ca școlarii să nu 
cetescă în amurgulă serii și la lumină 
pre slabă : să nu permită fumatulă, cu 
deosebire scolariloră mai tineri seu mai 
gingași: observându că copiii suntă înă
dușiți să nu le permită a be apă rece 
etc. Observândă, că ună școlară arată 
semne de bolă, să’lă trimetă îndată la 
medic-ulă scolei seu eventuală la unu 
altu medică și dispunendu acesta, ca 
scolarulă să absenteze dela prelegeri, 
gazda este îndatorată, ca imediată se 
încunosciințeze pe profesorală de clasă 
seu pe directorulă. La cașuri de bole 
lipiciose, gazdele au a separa imediată 
pe scolarulă seu membrulă familiei bol
navă de ceilalți școlari.

c) Gazdele suntă obligate se caute 
a oferi scolariloră aflători în cuartirile 
loră condițiunile de lipsă pentru învățat 
și scrisă. In odaia, în care locuescă 
școlarii să se afle mesele și scaunele de 
lipsă: mai departe să se observe liniș- 
cea de lipsă atâtă din partea membri- 
loră familiei, câtă și din partea deose- 
bițiloră școlari ca astfelă fiă-care se-’șl 
pota îndeplini lucrările ce i s au dată 
spre îndeplinire. Gazdele se îngrijescă. 
ca școlarii să observe ordinea de lucru 
și de împărțirea timpului, ce li se va 
comunica acestora din partea profesori- 
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loră; să privegheze, ca școlarii să nu se 
ocupe cu lucruri, care ar fi în. stare să 
împedece pe școlari dela împlinirea da- 
torințeloru loră, să facă arătare la pro
fesorulă de clasă seu la directorulă.

d) Gazdele suntă datore a prive- 
ghia, ca între școlarii aflători la ele să 
domnes<'ă totdeuna buna ordine. Să 
stăruiescă, ca fiă-care școlară să îșl țină 
lucrurile sale în regulă, să nu permită 
nici unui școlară să-’șl vendă din obiec
tele sale fără învoirea părințiloră, să 
caute ca școlarii să se porte cu bună 
cuviință unulă față de altulă și să îm
pedece a nu se nasce între denșii certe 
și bătăi. Mai departe gazdele, suntă 
obligate să privegheze cu totă stricteța 
ca școlarii să nu aibă visite și să nu 
țină societăți, care să’i împedece dela 
lucru dre întregi, să fiă cu totă băgarea 
de seină, ca școlarii să nu’șl perdă tim- 
pulă cu lucruri nepermise de legile șco
lare, cum suntă: joculă de cărți seu 
alte jocuri de bani, petreceri cu băuturi 
spirtuose etc.

c) Gazdele suntă datore a îngriji, 
ca purtarea scolariloră aflători la ele să 
fiă întru tote morală. Să nu le permită 
a vorbi vorbe necuviinciose și defăimă- 
tdre, să nu le permită jocuri necuvincidse 
și să nu-i lase în nici ună cliipă a sta 
în contactă cu persone îndoielnice în 
privința moralităței.

/) Gazdele suntă datore a îngriji, ca 
școlarii să întrebuințeze timpulă, în care 
nu suntă ocupați la școlă, astfelă, după 
cum prescriu legile școlastice. Să nu le 
permită a umbla pe stradă seu prin alte 
locuri publice fără nici o trebă, afară de 
timpulă de recreațiă ficsată prin ordinea 
de împărțirea timpului. Gazdele să în- 
grijescă cu totă stricteța, ca nici ună 
școlară se nu rămână afară din cuartiră 
din 15 Noemvre pănă la finea lui Fe
bruarie v. mai târdiu de 8 ore sera, eră 
în celălaltă timpă ală anului școlastică 
mai târdiu de orele 9 seră. In cașuri 
escepționale, când adecă școlarului i să 
dă voiă a cerceta ună concertă, repre- 
sentațiune teatrală etc. școlarulă trebue 
să aibă concesiune în scrisă dela profe
sorală de clasă seu dela directorulă. 
Ori și ce întârdiere peste orele 8, res
pective 9, care nu e legitimată în felulă 
acesta, are a se aduce în decursulă dilei 
următore din partea gazdei la cunos- 
cința profesorului de clasă seu a direc
torului. Clieiă separată dela porta curței 
nu este permisă a se da în nici ună 
chipă școlariloră.

</) De ore-ce legile disciplinare ale 
institului nu permită cercetarea birturi- 
loră, cafeneleloru și a altoră locale de 
felulă acesta, gazdele suntă datore, în
dată ce ară afla, că școlarii de sub pri
vegherea loră cerceteză astfelă de locale, 
să încunosciințeze pe profesorulă de clasă 
seu pe directorulă , ca astfelă se se ia 
măsurile necesare pentru îndreptarea ră
ului. De asemenea gazdele suntă datore 
a încunoșciința pe profesorulă de clasă 
seu pe directorulă îndată ce ară observa, 
că vre-unulă dintre școlarii încredințați 
loră calcă vre-ună altă punctă din legile 
disciplinare ale institutului, din care se 
distribue la începutulă anului școlastică 
fiă-cărui școlară câte ună esemplaru.

h) Fiindu silită ună școlară din ori 
și ce causă a absenta dela prelegeri, gazda 

este datore a anunța imediată verbală 
seu în scrisă pe profesorulă de clasă și 
a arăta, care este causa absentărei șco
larului.

i) Observândă gazda la vre-unulă 
dintre școlarii încredințați privegherei 
sale vre-ună defectă fisică, ce ar pute 
fi spre stricăciunea școlarului respectivă 
seu a colegiloră săi, să încunosciințeze 
pe mediculă școlară seu pe profesorală 
de clasă, ca astfelă să se potă lua câtă 
mai de timpuriu măsurile de lipsă pentru 
vindecarea răului.

ji Pentru controlarea activităței și 
referințeloră, în care trăiescă școlarii, pro
fesorii institutului potă cerceta din timpă 
în timpă cuartirele școlariloră. Cu a- 
cestă ocasiune gazdele suntă obligate a 
da profesoriloră respectivi tote esplică- 
rile relative la școlari și la împrejurările 
acestora, ce li se voră cere. De ase
menea gazdele, fiindă provocate din 
partea direcțiunei s’au a profesorului de 
clasă a se înfățișa înaintea loră pentru 
a da unele informațiunl, au a face acesta 
în timpulă celă mai scurtă.

Âj Gazdele nu potă da școlariloră 
împrumuturi în bani seu în alte obiecte 
fără învoirea părințiloră. Aflându-se însă 
școlarii în mare strîmtdre și voindă gaz
dele să-i ajute prin asemenea împrumu
turi, o potă face acesta, încunosciințândă 
pe profesorulă de clasă.

1) Școlarulă singură, adecă fără pă
rinții seu tutorulă său, nu pote încheia 
învoiala pentru a fi primită în vre-ună 
cuartiră, pănă nu va consulta pe profe
sorulă de clasă seu pe directorulă. A- 
ceștia trebue să cunoscă tote condițiu- 
nile, sub care s’a făcută învoiala.

ni) Fără învoirea părințiloră gazda 
nu pote supune pe școlarii aflători la 
densa la nici ună serviciu, care i-ar îm- 
pedeca dela îndeplinirea îndatoririloră 
școlare seu dela alte ocupațiuul concese 
de autoritățile scolei.

§ 6. Când se insinuă la direcțiune, 
fiecare gazdă are a da după formularulă 
cei se va înmanua, ună reversă, prin 
care se obligă, că va observa cu acura
teța tote punctele specificate mai susă. 
La casă, când gazda va trece cu ve
derea vre-una din disposițiunile de mai 
susă, seu ce e mai multă, va lucra chiar 
împotriva acestoră disposițiunl, va perde 
necondiționată dreptulă de a mai ține 
școlari dela scolele medii române gr. or. 
în cuartiră. er când din causa negli- 
genței gazdei se va cășuna scolariloră 
vre-ună rău mai însemnată, direcțiunea 
institutului va urmări pe cei vinovațl 
chiar pe cale polițiană, respective jude- 
cătorescă.

§ 7. Ivindu-se vre-o neînțelegere în • 
tre gazdă și școlari, amendouă părțile 
suntă îndreptățite a aduce lucrulă la cu- 
noscința directorului seu a profesorului 
de clasă și a cere întrevenirea acestora.

§ 8. Nici ună școlară nu se pote 
muta dela o gazdă la alta fără a încu- 
nosciința mai înteiu pe profesorulă de 
clasă seu pe directorulă. Gazda va cere 
informațiunl, decă acestă încunosciințare 
s’a făcută seu nu.

ț; 9. îndată ce o gazdă îșl schimbă 
cuartirulă, în care s’a aflată mai nainte, 
are a încunoșciința pe direcțiunea insti
tutului despre tote relațiunile cuartirului 

celui nou conformă cerințeloră din § 3 
ală acestei instrucțiuni.

De asemenea gazdele suntă îndato
rate a se presenta la începutulă flăcărui 
ană scolastică la direcțiune pentru a da 
informațiunile provăcjute în § 3 ală a- 
cestei instrucțiuni, precum și a subscrie 
reversulă amintită în § 6.

§ 10. Acestă instrucțiune se va ti
pări în esemplare separate și aceste e- 
semplare împreună cu formularele pentru 
reverse se voră depune spre păstrare și 
distribuire la pedelulă institutului.

Ună esemplară din instrucțiune îm
preună cu formularulă pentru reversă va 
costa 10 cr.

SCIRl TELEGRAFICE.
Viena, ‘23 Augustâ. Soirea adusă 

de (țiarulfl „Tribuna'- din Roma 
despre concliiămarea congresului 
de pace cu scopu de a se resolva 
cestiunea bulgară și cestiunea de- 
sarmărei generale, nu află crecje- 
mentu în cercurile politice de aici.

Berlinu, 23 Augusto. Foile ofi- 
cidse germane vorbindu de discur- 
sulO ce l’a ținuta împeratulu Wil
helm la Francfurtii lasă a se în
țelege, că în urma întrevederei din 
Petersburg!! Germania a primită 
asigurările cele mai solemne, că 
Tarulu nu va face causă comună 
cu Francia.

Roma, 23 Augustă, țliarulu ofi- 
ciosă „Tribuna" scrie: Raporturile 
nostre cu Francia suntă astfelă, 
încâtă mai rele ca acuma nici că 
potu deveni. Ministrulă marinei a 
ordonată ca flota italiană și după 
manevre se rămână înarmată ca 
în timpă de resboiu.

înscrierile la scola elementară de fete 
a „Reuuiunei femeiloră române din Si
biiu" pentru anulăj; școlară 1888/89 : în 
clilele de l—i> Septemvre st. n. a. c. între 
orele 8—12 a. m. și 3—5 p. m. în loc-a- 
lulă scolei (Sibiiu, strada Morii Nr. 8).— 
Pentru înscriere se plătesce o tacsă de 2 
fl. v. a. Membrii Reuniunei femeiloră nu 
plătescă acestă tacsă. Didactrulă este de 
2 fl. pe lună și este a se solvi anticipa
tive la începutulă fiecărei luni.

Părinții din provincia îșl potă adă
posti copilele în internatulă Associațiu- 
nei transilvane pe lângă condițiunile pu
blicate de direcțiunea acelui institută.

Sibiiu, 10 (22) Augustă 1888.
Direcțiunea scolei.

Concertă. — Cunoscutulă composi
te™ din BucurescI d-lă Ludovicii IV'icst 
va da — precum amă anunțată — Sâm
bătă în 13/-25 Augustă în sala otelului 

Nr. I cu concursul# musicei orășenesc! unu 
concertă. Programa, frumosă și alesă, este 
de următorulă cuprinsă: 1. „Jubelfest- 
Marscli", de Iohann Strauss. 2. Ouverture 
„Nachkliinge von Ossian", de Niels W. 
Gade. 3. „Kennst du mich ?“ valsă de 
Iohann Straus. 4. „Das Erwachen des 
Lbwen" (Le reveille du lyon), caracte
ristică composițiă Transcripțiune pentru 
violină de Wiest. 5. „Domino-Gavotte", 
de A. Oelschlegel. 6. Fragmente din 
Opera „Faust", fantasiă pentru violină 
de Wiest. 7. „Pagat ultimo" polca fran- 
caise, de A. Brandner. 8. „Steua Ro- 
mâuiei", composițiă națională de Wiest. 
9. „Elegiă pastorală și variațiunl â la 
Paganini, compuse și predate pe Mono
corde (violină cu o singură cordă) de 
Wiest. 10. „Trau, schau wem!" Polca 
mazură de A. Brandner. 11. „Fantasie", 
cântări naționale ungur, de Wiest. 12. 
„Doina și Serba" (jocuri naționale ro- 
mânescl) compuse de Wiest. — Incepu- 
tulă la 8 ore sera. Intrarea 50 cr. — Bi
lete se capătă la librăria H. Dresnandt 
și sera la cassă.

Cursulîî pieței Brașoviî
din 23 Augustă st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 9.05 Vend. 9.08
Arginta românescâ . r> 9. — i* 9.03
Napoleon-d’orî . . . „ 9.79 n 9.82
Lire turcescl . . . „ 11.08 11.10
Imperiali................... „ 10.08 n 10.10
GalbinI................... ,. 5.72 5.76
Scris, fonc. „Albina“6u/Il „ 101.- —

n n r „ 98.- r 98.50
Ruble rusescl . . . .. 119.— 120.—
Discontula .... G’/j—8°/n pe anu.

Carsulu la bursa de Viena
din 22 Augustă st. n. 1888.

Renta de auru 4%................................. 101.20
Renta de hărtiă 5°/,,...................................91.40
împrumutul^ căiloră ferate ungare . 149.25
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 98.70
Amortisarea datoriei eăiloră ferate de

ostu ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei eăiloră ferate de

ostă ungare (3-a emisiune) . . 113.75
Bonuri rurale ungare............................ 104.80
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.70
Bonuri rurale Banatu-Timișu . 104.80
Bonuri cu cl. de sortare........................101.50
Bonuri rurale transilvane........................104.60
Bonuri croato-slavone........................ 104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă............................................ 99.25
Imprumutulu cu premiulă ungurescă 129.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinulul........................................... 125.80
Renta de liârtiă austriacă .... 82.05
Renta de argintă austriacă .... 82.75
Renta de auru austriacă........................111.50
LosurI din 1860   139.75
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 871.—
Acțiunile băncei de creditu ungar. . 306.50 
Acțiunile băncei de creditu austr . . 314.70
Galbeni împărătesei ........................ 5.88
Napoleon-d’orI...................................... 9.79
Mărci 100 imp. germane................... 60.321 .
Londra 10 Livres sterlinge .... 123.65

Numere singuratice <lin ..Ga
zeta Transilvaniei" â 5 cr. se potii cum
peri! in tutungeria I. Gross. în li
brăria Xicolae Chirm și Ailolf 
Albrecht.

Editorii și Redactori responsabilă:
Dr Aurel Mureșianu.

Amintiri to pribegia după 1848.
de

IONII GHICA.

(Urmare.)
Acelu atacă pare se fi fostă mai multă 

asupra personeloră cari, compuneau gu- 
vernulă, de câtă în contra ideei revoluțiu- 
nei. f)iua de 19 Iunie (1 Iulie) a cos
tată vieța a 13 omeni, poporă și soldați.

Câte-va dile după reinstalarea gu
vernului, omenii, cari îlu compuneau, în 
urma sciriloră false ce primiau despre 
intrarea trupeloră rusescl, care nu sosise 
nici la Focșani, pe când ei, crecjendu-le 
ajunse la porțile Bucuresciloră la Urzi- 
cenl și la Afumați, părăsescă capitala 
fără veste, lăsându pe locuitorii ei în 
voia întîmplăriloră; luase cu dînșii și o 
parte din miliția, dicend că se tragă la 
munte, ca să facă o campaniă de gue
rillas în contra Rușiloră, der. părăsiți de 
oștirea ce luase cu denșii, se îndrepteză 
spre granița Transilvaniei și unii resbescă 
pănă în Brașovă. Der, aflând că tru
pele rusescl nu numai că nu intrase în 
țeră, der că părăsise chiar și Moldova, 
recendu pe malulă stângă alu Prutului, 
t 

se întorcă în BucurescI și iau în mână 
frenele guvernului fără cea mai mică îm
potrivire : atâtă era de mare iubirea și 
devotamentulă poporului pentru consti
tuția, în câtă tote erau iertate omeniloră 
dela Islaz. Acesta era starea lucruriloră 
pe la începutulă lui Augustă, când So- 
leiman-Pașa și Emin-Efendi, terminândă 
la Giurgiu clilele de carantină, după mai 
multe înțelegeri ce au avută cu membrii 
guvernului prin dragomanulă Tinghiroglu, 
acești soli ai Porții au avută o primire 
triumfală, poporulă îi saluta cu strigă
tele : „Să trăiască Sultanulă, Augustulă 
nostru Suveran." Soleiman-Pașa întră în
dată în cele mai bune relații cu guver- 
nulă și, dobândindă câte-va modifica- 
țiunl în Constituțiune și în personalulă 
guvernului, recunosce, în numele Sulta
nului, și Căimăcămia de trei compusă clin 
Eliadu, Tell și N. Golescu.

Din nenorocire însă la Constantino- 
polă lucrurile nu mergeau totu așa de 
limpede și cestiunea se complica din <ji 
în <ji mai multă: esigențele Rusiei de
veneau din ce în ce mai stăruitore, pe 
când resistența Porții mergea totă slă- 
bindă, cu câtă se simțea mai puțină sus
ținută. Cu câtă partidele estreme în 

Fraucia îșl accentuau mai îndrăsneță i- 
deile și preteuțiunile esagerate, cu atâtă 
acțiunea guvernului republicei în afară 
devenea mai slabă și mai reservată, în- 
câtă ambasadorulă său nu mai îudrăsnea 
a-șl accentua cuvintele și a împinge pe 
guvernulă Porții la o împotrivire cura- 
giosă cereriloră Rusiei. Ministerulă Sa- 
rim-Pașa era înlocuită printr’ună minis- 
teru de conciliațiune, prin Reșid-Pașa, 
care se temea să împingă lucrurile pănă 
la o ruptură; noulă viziră îșl punea tote 
silințele întru a împăca pe Rusia și a nu 
fi acusată seu bănuită de o politică a- 
venturiosă. Reacțiunea deja începuse a 
rădica pretutindenea capulă.

Acum ambasadorulă rusescă Titoff 
cerea, în modă cominatoriu, rechemarea 
și desaprobarea lui Soleiman-Pașa, ocu
parea Principateloră cu trupe combinate 
ale amendorora Imperiiloră și numirea 
unui Caimacam, care să restabilescă dom- 
nirea Regulamentului Organică. Guver
nulă otomană, câtă timpă a putută compta 
pe sprijinulă ambasadorului Franciei, a 
resistată cerințeloră Rusiei.

Intr’una din cele din urmă dile ale 
lui Iulie, ducendu-me la Terapia, am gă

sită pe generalulă Aupick cu lacrămile 
în ochi: ținea în mână o epistolă sosită 
chiar atunci, prin vaporulă mesageriloră, 
tremura, citind’o ; celă mai bună amică 
și camaradă de arme ală seu, generalulă 
Breată, fusese asasinată neomenesce de 
insurgenți pe baricadele Parisului în diua 
de 14 Iulie. Intorcendu-se cătră mine 
îmi dice: „La guerre civile est chez 
„nous, mon pauvre Ghica : maintenant 
„rien n’empecliera plus les Russes d’en- 
„trer dans votre pays". Și în adevără 
peste puține dile Portă acceda cereriloră 
Rusiei, desaproba măsurile luate de So
leiman-Pașa, și îlă înlocuea cu Fuad- 
Efendi, amegiulă marelui Vizir, cu in
strucțiuni de a lucra în acordă cu ge
neralulă Duhamel, trămițendă ordine lui 
Omer-Pașasă ocupe Bucurescii, împreună 
cu generalulă Luders, instalâudă caima
cam pe Constantină Cantacuzino ca să 
restabilescă regimulă Regulamentului or
ganică.

In totă timpulă acesta, Soleiman- 
Pașa era în cea mai mare ignoranță 
despre cele ce se petreceau la Portă.

(Va urma).
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Escriere de concursu.
Pentru 3 stipendie din Fundațiunea fericitului Archiepiseopiî și Metropo- 

lit.u Alesandru Sterca Șiuluțu, din cari 2 de câte 200 fl. v. a. usuate unulă de 
Vasilie Fodoră, rigorosante în drepturi, și altulu de Emanuilă Doctorii, rigoro- 
sante în medicină și decliiarate de vacante din causă, că cela dintâiu nu s’a le
gitimată despre progresulă făcută în studie în anulă scolastică 1887/8, er ală 
doilea obțincndă diploma de doctoră a terminată cursulă, — și unu stipendiu 
de 60 fl. v. a. dechiarată de vacantă din causă, că beneficiatulă Octaviană To- 
biasă, studentă de a IV-a clasă gimn. nu s’a legitimată despre progresulă făcută 
în studie în anulă scolastică 1;87 8, se escrie concursă cu terminulă de 15 Sep- 
teinvre a. c. st. nou.

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

gr. cat. de Alba-Iulia, și suntă Români de nascere.
b) carl pre lângă purtare morală bună au din studie calculi de Eminențiâ.
c) ascultătorii de medicină, de drepturi, de sciințele reale, precum suntă: 

technica, montanistica, silvanistica și la vr’o academiă comercială.
dj dintre concurențl voră ave preferință în înțelesulă litereloră fmidaționale, 

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

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

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

Cererile concursuale ăstmodă adjustate să le subșternă pănă la terminulă 
124—126, 3—2 

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

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

II.

Escriere de concursu.
Pentru unu stipendiu de 1(10 fl. din Fundațiunea Tordaiană, usuată de 

Aureliu Alureșianu, rigorosantă în drepturi și dechiarată de vacantă din causă, 
că nu s’a legitimată despre progresulă făcută în studie în anulă scolastică 1887/8 
se escrie concursă cu terminuliî pre 15 Septeinvre a. c. st. nou.

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

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

III

Escriere de concursu.
Pentru unu stipendiu de 150 fl. v. a. din Fundațiunea fericitului Ioană 

t'liirilla fostă canonică metropolitană, usuată de Eugeniu Banuțiu studentă de 
a IV-a clasă gimn. și dechiarată de vacantă din causă, că n’a produsă atestată 
scolastică cu calculi satisfăcători despre progresulă făcută în studie în anulă 
scolastică 1887B, — și altă stipendiu de 40 fl. v. a. din Fundațiunea Aluta- 
niană usuată de Aureliu Petruca gimnasistă absolută, se escrie concursă cu 
terminuliî pre 15 Septeinvre a. c. st. nou.

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

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

Sosirea si plecarea trmrilorn pi poslelore iii Bragovu.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta:
Trenulă de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 315 : 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulă accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța. 
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

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

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

A. Plecarea posteloru:
a) Dela Brașovă la Reșnovă-Zernescl-Branu: 12 ore 30 m. după amedl
b) n x „ Zizintl: 4 ore după ame’t
c) n n în S&uime [S. G-eorgl]: 1 oră 30 minute noptea.
d) „ „ la Făgărașu: 4 ore dimineța.
ej „ „ la Săcele: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Reșnovu-Zernesă-Branil la Brașovă: 10 ore înainte de amedl.
b) „ Zizintl la Brașovă: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovă: 6 ore sera.
d) „ FăgărașS, la Brașovă: 2 ore dimineța.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.


