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In momentele de față pressa 
europenă se ocupă forte multi! de 
visita ce-a făcut’o ministrulu-pre- 
ședinte italiană principelui Bis
mark.

Ce-a căutată d-lă Crispi la 
Friedrichsruhe ?

Acesta este marea întrebare 
care preocupă pe toți și dă nas- 
cere celoră mai cutezate combi- 
națiuni.

Scimu că unulă din c] iarele de 
frunte din Roma a scrisă, că d-lă 
Crispi a avută de scopă a se în
țelege cu cancelarulă germană 
pentru conchemarea unui con- 
gresă europeană, care ar ave se 
reguleze cestiunea bulgară și se 
propună desarmarea generală. Fo
ile engleze susținură, că scopulă 
călătoriei lui Crispi este de-a strînge 
și mai tare legăturile cu Germa
nia și unele foi germane dicti, că 
d-lă Crispi a voită se se sfătu- 
escă cu principele Bismark asu
pra conflictului, ce s’a iscată între 
Italia și Francia în afacerea Mas- 
sauahului.

In totu casulă întâlnirea mi- 
niștriloră conducători ai Ilaliei și 
Germaniei la Friedrichsruhe este 
de mare însemnătate în împreju
rările actuale, pentru că dove- 
desce dorința Italiei de a merge 
in înțelegere cu politica germană. 
N’a remas neobservată nici aceea 
că imediată după întrevederea 
dela Petersburgă a urmată visita 
ministrului-președinte italiană, în- 
nainte de proiectata întâlnire a 
cancelarului cu ministrulă de es- 
terne austro-ungară.

Conflictulă diplomatică dintre 
guvernulă francesă și italiană a 
luată ună caracteră seriosă prin 
tonulă hotărîtă și mustrătorii, în 
care este scrisă ultima notă a d-lui 
Crispi adresată ministrului de es- 
terne Goblet. Pressa germană s’a 
grăbită a aplauda limbagiulă ener
gică al ministrului-președinte ita

liană și este aprope de mintea 
omului, că Germanii trebue se se 
bucure de marea încordare ce s’a 
produsă prin acesta între guver
nele din Roma și Parisă.

Acum vine însuși organulu lui 
Bismark și salutândă în modă 
căldurosă pe ministrulă „Italiei 
aliate11 tțice, că ovațiunile ce i 
s’au adusă de cătră poporațiunea 
germană în Friedrichsruhe sunt o 
dovadă, că statul unitar italiană 
„se bucură în mijloculă greută- 
țiloră, cu cari trebue se se lupte 
momentană, de simpatiile popo
rului germană cari se cuvinu causei 
drepte ce-o representă Italia cu 
dibăciă și energiă?1

O altă făiă oficidsă germană Qice, 
că pare a fi sosită momentulă ca 
Italia s5-șl preciseze mai tare ac
țiunea sa exterioră, fiă și numai 
spre a face finită unei stări 
de lucruri, care formeză isvorulă 
unoră continue neînțelegeri între 
Roma și Parisă.

Cu alte cuvinte Germanii au 
mare poftă de a sprijini pe Itali
an! în contra pretensiuniloră Fran
ciei și acestă împrejurare este de 
ajunsă spre a face se înțelegemu 
în ce situațiune grea și seriâsă 
se află pentru momentă guvernulă 
francesă față cu Italia, care a- 
vendă la spatele ei pe principele 
Bismarck ’i adreseză note [atâtă 
de provocătore.

Se așteptă cu mare încordare 
respunsulu ministrului de esterne 
francesă. Decă ar fi se seîmplinescă 
dorința Francesiloră, ministrulă 
Goblet ar trebui se facă cum 
au amenințată foile parisiene și se 
declare ca nevalidu tractatulă în
cheiată la 1868 între Italia și 
Tunisă, care eventualitate a atins’o 
în nota sa dela 3 Aug. a. c. A- 
tuncl înse s’ar nasce printr’o pro- 
cedere violentă a Franciei în Tu- 
nisu complicațiuni grave, cari ar 
încurca republica într’ună resboiu, 
ce pdte că ar fi binevenită rivali- 
loră ei de peste Rină.

Nu credemă înse că guvernulă 
francesă cu t<5tă ura ce domneșce 
a<Jî în țeră contra Italianiloră, se 
va lăsa a fi sedusă de-a provoca 
ună resboiu cu Italia, bine, sciindu 
că atunci se va afla față’n față cu 
o puternică cualițiune. Se și vor- 
beșce, că ministrulă Goblet va răs
punde la nota din urmă a d-lui 
Crispi cu multă moderațiune și 
politeță pentru ca se evite o rup
tură ce numai favorabilă nu ar 
pute fi Franciei.

Adevărată că tote foile berli- 
nese pună în vedere o nouă în
tărire a păcii în urma întâlnirii 
cancelarului germană cu minis- 
trulu Italiei, der nu trebue se tre- 
cemă cu vederea metoda ce-o ur- 
măresce principele Bismarck de-a 
voi se susțină acestă pace printr’o 
continuă umilire a Franciei, aci 
prin măsurile directe ce le ia la 
granița Alsației-Lotaringiei, aci 
pe cale indirectă ațîțândă pe Ita
lieni în contra Franciei.

E greu de a se prevede urmă
rile finale ale unei tactice șirete 
și periculose ca acesta. In cele 
din urmă îșî potă pierde și Fran- 
cesii paciența și pote că la acesta 
speculeză și politica cancelarului 
Bismark.

Conflictulil între Italia și Francia.
Ministrulă președinte italiană, Crispi 

a rispunsu la nota ministrului dc esterne 
francesă Goblet în cestiunea Massauah.

Crispi declară în răspunsulă său, că 
guvernulă italiană nu renunță la ocu
parea Massauahului, despre care dice, că 
era ună res mtllius, părăsită și de E- 
giptă și de Portă. Trebuia dâră ca să 
fiă ocupată de vre-o putere. La aserțiu
nea lui Goblet, că blocarea acestei pro
vincii ar fi trebuită să fiă notificată pu- 
teriloră deorece acâsta s’a întâmplată 
înainte de înțelegerea din Berlină, unde 
tocmai s’a impusă o astfelă de notificare, 
Crispi răspunde, că în loculă acestei no
tificări, la care altmintrelea Italia nu 
era obligată, s’a anunțată în parlamen- 

tulă italiană în modă solemnă și de re- 
pețite ori acestă ocupațiune.

Crispi nu pdte înțelege, cum vine 
ca tocmai acele pers one, cari fără a se 
opune au plătită totdeuna dările curente 
de stată pentru cassa statului italiană 
deodată refusă a mai plăti dările comu
nale, cari suntă menite a îmbunătăți 
situațiunea propriei loră localități. Opo- 
siția locuitoriloră a fostă provocată de 
ună agentă francesă, care mai multă 
numai ca tolerată eserciteză funcțiunea 
de consulă în Massauah. încă și mai 
caracteristică este, că acestă consulă a 
procedată întocmai amăsurată îndrumă- 
riloră primite, ce le-a enunciată guver- 
nulu său în respunsulă dată la reclama- 
țiunile lui Menabrea.

In fața acestora împrejurări Crispi 
întrebă, din ce interesă s’a putută ho
tărî Francia la o astfelă de procedare? 
Crispi arată, că Francia nu pdte ave 
nicLună interesă în Massauahă și că Fran
cia numai în iuteresulă Greciloră s’a ho- 
tărîtă la provocarea acestui conflictă, 
în timpă ce ar fi trebuită, ca tocmai să 
ia energice măsuri contra Greciloră din 
anumite motive, pe cari Crispi le enu- 
mără în nota sa. Consulului francesă ’i 
s’a făcută cunoscută, că elă nu va fi 
mai multă recunoscută ca consulă, de- 
orece elă în timpulă de răsboiu și ini
miciția a stată în înțelegeri politice cu 
Negusulă și cu conducătorii abisinienl.

In fine declară Crispi, că elă va a- 
păra pănă în sfârșită interesele privitore 
la Marea Roșiă, cu privire la cari și-a 
luată sarcina de a le resolva și despre 
cari crede, că suntă totodată interesele 
dreptății, ale dreptului și ale civilisa- 
țiunei.

Precum se vede de aici, raporturile 
între Francia și Italia au devenită des
tulă de acute. Unele diare germane 
spună, că în capitala Franciei domneșce 
ură mare, că locuitorii suntă înverșunați 
contra Italiei. „Nordd. Allg. Ztg.“ și 
„Vossische Ztg.u dică, că astfeliu de cu
vinte, cum suntă cele cuprinse în nota 
susă memorată din partea lui Crispi nu
mai atunci se pună pe hârtiă, când mâna 
cealaltă se ține pe sabia.

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“ _ 

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

(Urmare.)
In fiăcare institută trebue să fiă o 

institutore și celă puțin o fată de aju
toră seu o dădacă, pentru supraveghiarea 
copiiloră afară de persoualulă de servi
ciu pentru trebuințele materiale ale 
scolei.

Localulă gradinei de copii, care tre
bue se fiă pe câtă se pote aprope de 
locuințele copiiloră, stă dintr’o sală mare 
de jocă, dintr’o altă sală mai mică de 
lucru, care comunică cu cea dintâiu prin 
o ușă; dintr’o cameră pentru păstrarea 
vestminteloră, și dintr’o grădină cu mai 
multe despărțșminte.

Primulă despărțămentă în grădină 
este ună locu spațiosă și netedă, presă
rată cu năsipă, și vâra acoperită cu un 
cortă pentru jocurile de mișcare în cerc. 
A doua despărțire este ună spațiu ierbos, 
cu pomi și alțl arbori umbroși și cu tu
fișuri, printre cari suntă trase alee pre- 
serate cu nisipă și umbrite. A treia este 
o grădină de flori și legumi, în care 

copiii învață a cunosce prin intuițiune 
(prin vedere) tote florile și plantele fo- 
lositore indigene. A patra este o gră
dină de lucru, împărțită în mici straturi 
dintre cari se dă câte unulă flăcărui co
pilă, ca se-lă cultive și sâ-lă îngrijâscă.

Intregă localulă este aședată într’un 
locă espusu la sore, înconjurată cu gratii 
s’au grilaju, ca aerulă să circule liberă; 
și atâtă sala de jocă, câtă și cea de lu
cru, suntă spațiose, bogate de lumină, 
curate și bine aerite; și fără trepte seu 
scări înalte.

Mobilierulă stă în sala de lucru, din 
una seu două mese lungi cam de 70 
cm. de late și 50 de înalte, încunjurate 
de amândouă părțile cu bănci mici, pe 
care ședă copii față în față. Loculă flă
căruia e însemnată pe masă cu linii 
roșii.

Instrumentele de joc și lucrurile pro
prie ale copiiloră se păstreză în cutii, 
adeseori acoperite cu sticlă, ca să se 
vadă obiectele din ele.

In grădină se află ună leagănă de 
jocă, numită aici scărciumă, mai multe 
robe mici seu cărucidre, vase de stropită 

plantele, greble, hărlețe, sape, lopețl, și 
pe sub ffundarl mai multe mese și bănci.

Copii de ambele sexe, fără deose
bire, fiindă primiți în acestă așeejământă. 
suntă aduși în fiecare di de câte două 
ori, și petrecă aci trei ore de diminâță, 
și două după amedă. Suntă disposițiunl 
și pentru aceia cari, avândă locuința pre 
depărtată, ori din alte cause, suntă lă- 
sațl aci totă diua.

♦
* *

Ocupațiunile loră începă și se ter
mină de regulă prin jocuri de mișcare, 
însoțite de cântece făcute înadinsă pen
tru copii. De exemplu: ajungendă în 
șiră la loculă de jocă, în sală, seu vâra 
în grădină, copiii formeză ună cercă 
mare și se învârtescă în felurite sensuri. 
Apoi, directora seu îngrijitorea, care e 
totdeuna între ei, trimite pe unulă din- 
tr’înșii în mijloculă cercului. Atunci toți 
se oprescă, și miculă actoră cântă ună 
eântecă, stândă la fiecare strofă și luândă 
o altă poză. Odată imiteză pe soldatulă 
care stă de pază, altă dată pe cismarulă 
care lucreză, seu pe ună iepure șchiopă 
care fuge, [seu pe omulă ostenită care 

se repausâză cu cotulă pe genunchi și 
cu capulă plecată pe mână. Variațiunea 
acestoră jocuri este nesfârșită.

După jocurile de mișcare vină al
tele mai complicate cu felurite obiecte, 
numite de Frobel daruri pentru jocă 
(Spielgaben). Astfelă suntă: mingea, glo
bulă, cilindrală, cuburile, cuburile îm
părțite în câte optă seu mai multe păr
ticele, prin a căroră variată combinațiune 
se potă clădi sute de figuri, cum suntă 
mobile, vase, porțl, turnuri, case, sate, 
orașe ș. a.

Pe lângă acestea li se dau alte ma
terialul! din care se facă obiecte de fe
lurite forme și ală căroră scopă este 
de-a deprinde ochiulă și mâna în acelașă 
timpă. Astfelă suntă creațiunea de fe
lurite figuri geometrice, de forme ffu- 
mose și de imagini ale lucruriloră prin 
combinațiunea unoră bețisore subțiri, prin 
încrețirea de foi, împletirea de fâșii de 
hârtiă, formarea de suprafețe și de cor
puri solide, desemnulă, felurite obiecte 
de hârtiă, de Iută ș. a.

Tote acestea, instrumente și lucrări, 
suntă păstrate în cutii despărțite după



Nr. ITS GAZETA TRANSILVANIEI. 1888.

Guvernului rusesc# totuși i-a succesă 
să contracteze ună împrumuta în străi
nătate. Așa se 4ice> oâ ia Amsterdam 
a luata una împrumuta de 200 milione 
franci.

«

Despre călătoria ministrului-preșe- 
dinte ala Italiei Crispi se telegrafiază din 
Frankfurt am Maiu cu data 22 Augusta 
următorele: Crispi ministrulă președinte 
ala Italiei adl înainte de amedl a tre
cuta prin Bebra Gbttingen-Hanovera spre 
Hamburg, de unde sera va merge la 
Friedrichsruhe.

*
Daily Chronicle* primesce din Ber

lina scirea, că Danemarca a oferita Ger
maniei o alianță împrumutată ofensivă 
și defensivă cu condițiunea, ca să 'i se 
dea o parte din Slesvigidil nordica. Ger
mania însă a respinsa acesta oferta.

♦

Din Sofa se anunță, că cetele de ban
diți din Bulgaria au caractera politica 
dedrece scopula lora este să producă în
curcături și neliniște în țeră ca astfela 
Bulgaria să apară erășl în străinătate ca 
o țeră fără ordine. Mulțl dintre cetă
țenii de frunte din Sofia au primita scri
sori amenințătore, despre cari însă n’au 
dovedita, că nu sunta de-așa în câta să 
pricinuescă temeri. Consiliulă de miniș
tri a hotărîta să trimită cete de păzitori 
de-alungulă căilora ferate. Granițele de- 
asemenea vora fi păzite cu multă grije. 
Guvernula nu va face deocamdată abso
luta nici o cercetare cu bandiții ce sunta 
deja prinși și arestați.

Din Constautinopola se scrie, că 
Goltz-pașa, care șl-a câștigată mari me
rite pentru îmbunătățirea stărei armatei 
turcesci, a mijlocita din nou. ca afară de 
Constantinopola și Adrianopolă în în- 
tregă țeră se se facă eserciții continue 
de tragere la țintă. îndată ce 
va termina liferația armeloră, armata tur- 
cescă cu nimicii nu va sta îndărătula 
statelora apusene. Artileria turcescă încă 
s’a reculesă în moda însemnata, fiindcă 
deja pănă acum dispune mai multă de 
câtă de 100 tunuri krupp. A treia parte 
din ele este dusă în Macedonia. Afară 
de acestea armata Sultanului mai dis
pune de șepte tunuri uriașe Krupp, din
tre cari cinci apără Dardanelele er două 
Bosforulu. Sultanula a însărcinata nu 
de multa pe Goltz-pașa, să lucre unu 
plană de apărare pentru capitală și pen
tru cetățile de pe uscată.

*

După învingerea electorală ce a re- 
portat'o Boulanger în Dumineca trecută, 
e interesanta a citi foile din Parisă, cari 
în numării premergători dilei de învin
gere a generalului, aducă scirl forte cu- 
riose despre călătoria generalului. Anume

în Amiens de pildă se <jice, că ar fi fostă 
Alterată așa de grozavă îucâtii Boulan
ger a renunțată de a merge mai departe 
spre Lille, și s’a reîntorsă la Parisă. In 
Cayoux i se aruncă în birjă o cunună 
făcută din foi de napi cu inscripția: „Au 
general Carotte, Ies baigneurs de Ca
youx* 11. Nu s’a întâmplată însă așa pre
cum au predisă foile republicane și Bou- 
lauger necum să fi fostă fluerată, a fostă 
alesă în trei departamente. Este de no
tată însă că în departamentulă Nord 
Boulanger n’a primită maioritatea ab
solută de voturi și se va face alegere 
nouă între elă și contra candidatulă său. 

etatea și capacitatea copiiloră. De e- 
semplu celoru noi în etate de trei ani
li se dă la începută cutia cu mingile. 
Intr'ensa suntă șese mingi de lână grosă 
și de șese colori deosebite, înfățișândă 
colorile curcubeului; albastră, verde, gal
benă, portocalia, roșiă și violetă. Copiii, 
sub conducerea institutorei. învăță mai 
ânteiu a deosebi și a numi cu vorbele 
corăspundătore forma și colorile mingi- 
loră, apoi felurite mișcări ce se potă 
face cu ele, aruncându-le, libere seu le
gate de unu firă, în susă, în josă, ori- 
sontală, cnrmezișă, în aeră, pe masă, 
seu pe josă. Apoi urmeză alte jocuri 
cu mingea, care pună în mișcare totă 
corpulu. De exemplu joculă vânătorului. 
Institutorea seu unu copilă mai mare fi- 
gureză ca vânătoră ; ună altă copilă este 
copoiulă. și ceilalți din acestă grupă suntă 
iepurii. Ei sară în grădină pe iarbă în 
tote părțile, se ascundă pitișu după ar- 
botl. după tufe și după frundarl. Venă- 
torulă, cu o minje mole în mână și cu 
cânele de vânată lângă sine, stă în calea 
loră. Copii strigă de repețite ori: ie
purașii, ascunde-te: venătorulă vine și

SCIRILE DILEI.•
Din Dna, i se telegrafiază diarului 

„N. fr. Presse“ cu data de 22 Aug.; 
„Lucrările de demarcare a graniței pe te
ritorialii comitatului Uniădorei înainteză 
destulă de iute cu tote dificultățile ce 
le pricinuescă raporturile terenului și 
ale timpului p’aicl. La muntele Petri- 
celă ună mică teritoriu ajunge prin de
limitare în posesiunea nostră. In urma 
acesta, patrudecl țărani ai comunei Bom- 
beștl din România s’au opusă comisiunii 
de regulare, așa că acesta a trebuită să 
se retragă, pănă când țăranii voră fi ca
pacități din partea autorității române 
asupra nechibzuitei loră procederl. A- 
cesta se crede, că în curendă se va și 
întâmpla, pentru casulă contrară dele- 
gatulu română a declarată că va cere 
asistență militară.

* * *
Iu urma scăderii agiului în Bucu- 

rescl, biletele de bancă române au în
cepută a se ridica considerabilă pe piața 
nostră. AstădI s’a notată piesa de 20 
lei cu fi. 9’12. X si X

Cu ocasiunea avan sament ului dela 18 
Augustă în armata c. r. au fostă înaintați 
intre alții: la rangulu de căpitanu clasa 
II: Iosifă Stoianelu dela reg. de inf. 
63, Danielă Dobreană dela reg de inf. 
31, Alexandru Hrfn dela reg. de inf. 56. 
— La rangulă de locotcnenți: O. Criste 
reg. de inf. 50, George Flcșiariu reg. de 
inf. 50, Iosif Legată reg. de inf. 82, Ion 
Benești la corp, de art. reg. 12. La ran
gulă de sublocotenenți: Cornelius Cosga- 
ria la reg. de inf. 64; ca aspirantă la 
rangulă de sublocotenentă Dimitrie Flo- 
riaiiit la reg. de inf. 31; la rangulă de 
cădeți; Ioană Herlea la reg. de inf. 64, 
Danielă Aldca la reg. de inf. 62, Aurelă 
Păcurariu la reg. de inf. 63, Nicolae . 
Botezami, la reg. de inf. 101, Teofilă j 
Florian# la reg. 2 de husari, Ovidu Fă- 
gărășianu la bat. de ven. 28.

*
llegina llomâniei va pleca Sâmbăta 

viitore spre Sinaia. ** *

1 Direcția generală a poșteloră și te- 
, legrafeloră publică însciintarea, că va- 
porulă „Marș* ală societății austro-un- 
gare ^Lloyd*, pornită din Galați pentru 
Constantiuopolă în 10 Augustă st. n., 
în urma unei colisiunl ce a avută cu 
ună altă vaporă în dina de 12 curentă 
s'a scufundată în fața schelei satului Je- 
nikeni pe Bosforă, perdându-se și tătă 
espediția poștală ce s’a trimesă cu aeelă 
vaporă. Vaporulă va fi scosă de cătră 
inginerulă Lutsky. Angageamentulă este 
făcută pentru suma '/., din costulă va
porului fixată la 2,500,000 franci aură.

„România11 scrie, că statua lui Mi- 
ronil Costină se va inaugura la 15 Sep- 
temvre.

* * *
La băile Călimănescl din România, 

făcându-se cercetări geologice de cătră 
d-lă Dr. lstrati, s’a dată peste ună isvor 
de apă caldă. Acâstă apă va fi esăminată, 
în urmă captată. — Totă dela aceste 
băi ’i se scrie „Românului11, că acolo 
în urma unoră săpături s’au găsită la o 
adâncime mică nisce resturi din ună 
vccliiu stabilimentu de băi, probabilă din 
timpulă Ronianilorii. Lucrările înainteză 
și în curândă vomă sci cu precisiune 
mai multe amănunte.

* 
X *

In cursulă săptămânei trecute s’au 
esportatii din România prin portulă Brăila 
pentru diferitele țâri numai grâu în can
titate de 9,852,975 kilograme.

*
♦ *

D. Titu Dunca, ingineră și vechiu 
oficeră ală armatei francese din Africa, 
va espune anulă viitoră la esposițiunea 
universală din Parisă unu nou modelă 
de raniță (havre-sac) care în același 
timpă are și două cartușiere cu cartușele 
de reservă. Ea este cu multă mai prac
tică și mai cumpănită decâtă cele esis- 
tente și cu multă mai puțină ostenitore 
pentru soldată în marșuri. A fostă deja 
presentată generaliloră Sanssier, Bou
langer și de Negrier, și, după cum ce
tim ă în „Națiunea,11 aceștia au găsit’o, în 
adeveră, forte comodă și bine combinată 
din tote punctele de vedere.

* * *
Țăranii din România, cari au fostă 

mușcată de lupulu turbată, mergă forte 
bine. Ei, scrie „Democrația,11 suntă în 
stare acum să se ducă singuri la insti- 
tutiilă d-lui Dr. Babeșă spre a-i inocula.

Augustinfl Trefort.
Fostulă ministru de culte și instruc

țiune publică, a căruia morte nl-a anun- 
țat'o telegrama de Miercuri fii născută 
în 7 Februarie 1817 în Hamonna corn. 
Zemplinu. Tatălă său era medică, de o- 
rigine Francesă. Trefort era de 14 ani

când îșl pierdu părinții și ajunse sub tu- 
toratulă contesei Petronella Csâky. Elă 
șl-a începută studiele în S. A. Uyhely 
și Eperjes, erîn Agria și le-a continuată. 
S’a aplicată la drepturi în Pesta, unde 
absolvândă cu succesă studiile, la 1839 
a începută să facă călătorii prin Ger
mania, Francia, Anglia; prin Stockholm, 
Kopenhaga, Petersburg *și Moscva, er 
prin Italia de nordă s’a reîntorsă în 
patriă.

După călătoriile acestea a începută 
a se ocupa cu studii asupra economiei 
naționale și a politicei în genere. Cam 
pe timpulă acesta a filcută și censura de 
advocată. Mai târdiu s’a angajată la re
dactarea și edarea revistei „Budapesti 
Szemle“ dimpreună cu Edtvds, Lukâcs 
și Szalay.

In 1841 a fostă alesă membru ală 
academiei ungurescl, dreptă recunoscință 
pentru scrierea lui „Cugetări despre sci- 
ința istoriei și despre Augustin Thierry.“ 
Incetândă de a mai apăre revista „Bu
dapesti Szemle11, s’a făcută colaboratoru 
pe lângă Kossuth la diarulă „Pești Hir- 
lapu în care scria diferiți articull, cu 
deosebire despre libertatea industriei. Elu 
voia dimpreună cu Szalay, care după ce 
s’a retrasă Kossuth dela diaru, ocupa 
loculă acestuia, să dea o nouă direcțiune 
politicei ungurescl. In 1843 4 a fostă 
alesă deputata ală orașului Zolyom.

In 14 Martie 1847 s’a căsătorită 
cu fiica unui orecare Albertă Rasty. Prin 
căsătoria acestă deveni cumnatulă ba
ronului Iosifă Eotvos, care era căsăto
rită cu sora nevestei sale.

La evenimentele din 1848 el n’a luat 
parte activă, er după constituirea pri
mului ministeriu-responsabilă ungurescul 
Trefort ocupa postulă de secretară de 
stată în secția ministrului de comerță 
Gabrielă Klauzal. Postulă acesta a fostă 
scola de pregătire a viitorului ministru.

Când la anulă 1860 prin diploma 
din Octomvre s'a reînoită constituționa- 
lismulă Trefort a fostă alesă vice-.șpană 
ală comitatului Bekes, er în 1861 a lu
ata parte la dieta țării. Ca deputată elă 
pleda multă pentru legile din 1848.

In 3 Febr. 1871 după mortea lui 
br. Eotvos, Andrassy numai decâtă a 
chemată la ministeră pe Trefort, oferiu- 
du-i portofoliulă ministrului de culte și 
instrucțiune publică. Der elă n’a voită 
să priraescă pretextândă că ar fi încur
cată în multe afaceri private. Der după 
retragerea d-lui Panier, care a fostă 
succesorală lui Ebtvos timpă de ună 
ană și jumătate, fu înduplecată Trefort 
a primi totuși portofoliulă. eu care a 
fostă îmbiată mai înainte, fiind numită 
de Maiestatea Sa în 4 Septemvre 1872 
ministru de culte și instrucțiune publică 
în care postă a și rămasă 16 ani pănă 
la mortea sa.

te împușcă, pif, paf, puf! Vânătorulă a- 
runcă mingea după ei; copilulu nime
rită cade josă mortu și cânele îlă duce 
la deposită, unde copilulă rămâne pănă 
se termină joculă, lucru care se întâmplă 
când s’au împușcată toți iepurii, seu și 
mai curendă, după comanda institutorei.

Voră fi destule, credă, aceste exem
ple de jocă. Asemenea se urmeză cu 
altele. Și în intervalele jocuriloră, alte 
ori în însușă joculă, se cântă felurite 
cântece. Pentru aceea institutorea tre- 
bue să aibă talentulă și sciința musicei 
vocale. Ea le spune fabule, basme, con- 
verseză cu ei, face lecțiunl de iutui- 
țiune explicându-le lucruri și tablouri ce 
le suntă la disposițiune. De regulă copiii 
suntă împărțițl în două grupe; și pe 
când unii suntă în sala de jocă, ceilalți 
se află ocupați' la mesele loră de lucru. 
Institutorea se ocupă când de unii când 
de alții.

Grădina în timpulă verii ofere ună 
nou câmpă de ocupațiunl și intuițiunl. 
Aci fiecare copilă are stratulă său, în 
care semănă. sădesde, și pe urmă se bu
cură de fericirea de a-șl ' face recolta.

Chiar și animale se dau copiiloră în 
grijă, cum suntă porumbei, găini, iepuri 
de casă, ș. a. Și ei astfelă înveță nu 
numai a iubi animalele și natura, ci a 
cunosce însușirile, deprinderile și modulă 
loră de a fi.

Pe lângă desvoltarea corpului, a 
simțuriloră și a inteligenței, o deosebită 
îngrijire se pune întru învățarea limbei, 
prin numirea exactă și corectă a tutu- 
roră lucruriloră și ocupațiuniloră ce au 
înainte, prin învățarea de versuri, prin 
ascultarea și repețirea de felurite expli- 
cațiunl și narațiuni scurte, potrivite cu 
mintea loră.

In anulă din urmă se potă da și 
elementele de lectură și cetire, fără în- 
doielă, îutr’ună modă cu totulă liberă și 
plăcută, ca o jucăriă, er nu ca o lucrare 
obligată și sancționată prin pedepse, cum 
se face în șcdlă. Acestă inițiare în lec
tură și scriere e necesară mai alesă a- 
eolo, unde lipsescă clasele pregătitor© 
numite în Francia ecoles enfantines, care 
formeză trecerea din grădina de copii 
în scola primară. (Va urma.)

Amintiri flin pribegia dnpă 1848.
de

IONU GHICA.

(Urmare.)

Deși eu țineam pe guvernă în bună 
sciință de totă ce se pregătea la Con- 
stantinopolă, Locotenența nostră. rădi- 
mându-se pe asigurările lui Soleiman- 
Pașa, (jicea că serisele mele erau dictate 
de scopuri aseunse și că nu trebuiau cre- 
dute. Atâtă cestiunea Domniei întorsese 
capulu unora din omenii noștri dela gu
vernă !

Intr’o dimineță, generalulil de bri
gadă Rifaat-Pașa trece Dunărea cu două 
regimente și îșl aședă tabăra îu marginea 
Brăilei; și la energica protestare a pre
fectului D. Golescu,-răspunde verbală și 
confidențială, că în puține dile, Fuad- 
Efendi, noulil comisară, va întră și elă 
cu trupe în Bucurescl. Tot-odată ge- 
neralulă Duhamela se îmbarca la Galați, 
suindu-se pe Dunăre în susă spre Giurgiu.

In diua de 10 (22) Augustă, servi- 
torulă otelului, care venea dela vaporulă
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IntemplărT diferite.
Erupțiune de vulcanii. Se telegra- 

fiază din Tokys, că vulcan ulii V a n d a i- 
S a n din Fucustina, despre care se credea 
că a adormitei pentru veciă, în 25 Iulie 
a. c. a eruptă fără de veste. In urma 
erupțiunei s’au nimicită 56 case din să
tulă vecina Ivasemura, er sătulă Biba- 
mura este înecata de rîula Okava. Patru 
sute de omeni au cădută jertfă acestei 
catastrofe oribile dintre cari 180 erau 
ospețl la băile din ținutulă acela ce con
țină puciosă.

ară din cimiterulă gr. cat. locală, în 22 
Augustă st. n. 1888 la 5 ore d. a.

Timiș or a, în 19 Augustă st. n. 
1888.

Fie-i țărîna ușoră și memoria eternă!
O deplângă: Georgia Traila, paro- 

chulă gr. cat. ală Timișorei și assesorulă 
consistorială ca soță; Victoria Marienescu 
n. Maxinu, Ana Roșiescun. Maxinu, Luisa 
Roșea n. Maximi, Sabina Marienescu, ca 
nepote; Atanasia Jucanu n. Maximi, ca 
soră ; Georgia Marienescu, Tuliu Roșicscu 
Petru Roșea, ca gineri.

Anunciu.
Despărțămentulă I ala Brașovului 

și Trei-scaunelora ala Associațiunei trans, 
pentru liter, rom. și cultura poporului ro
mâna îșl va ține adunarea generală Du
minecă în 33 Augustă st. v. 1888 la 3 
ore p. m. în edificiulă scoleloră române 
centrale din loca.

Brașoeu, 11 Augusta 1888.
Ioană Petriciî,

SCIRÎ TELEGRAFICE.
Berlinu, 24 Augusta. Afară de 

mai mulțî generali s’au pusa în 
disponibilitate vre-o șpptecțecl co
loneii și locotenenți-colonell.

Friedrichsruhe, 24 Augusta. Mi- 
nistrula-președinte Crispi a plecata 
de aici ieri după ce șl-a luata ră
masa bunii în moda cordiala dela 
principele Bismark.

Parisu, 24 Augusta. Ministrula 
de marină a ordonata ca se se ar- 
meze imediata opta corăbii pan- 
țerate din ieserva flotei dela Tou
lon. Se (|ice că se tracteză numai 
de-o simplă încercare de mobili- 
sare.

Sofia. 24 Augusta. In urma u- 
nei energice urmăriri a bandițiloru 
se facO necurmata nouă arestări. 
Eri au fosta osândiți la morte în 
Teteo doue-cțecl, în Lompalanca 
cinci bandiți și tota ațâți au fosta 
condamnați la muncă silnică de 
mai mulțî ani.

NECROLOGU.
Parascheva Luisa Traila născută 

Maximi, după o suferință de 5 săptă
mâni. provădută mai înainte cu sf. Sa- 
craminte ale moribundiloră, astăcjl la 
9 . ore sera în anulă etăței ală 50-lea 
și alu căsătoriei alu 30-lea șl-a datu su- 
fletulu nobilă în mânile Creatorului. Ră
mășițele terestre ale defunctei se voră 
străpune, dela casa parochială gr. cat. 
din Timișora-Fabrică, în grădina famili

care sunase deșteptarea generală, era 
câtă pe aci să fiă sfâșiată, decă nu s’ar 
fi ascunsă în pivnița unei case vecine. 
Mai mulțî pasageri, greu răniți au fostă 
transportați la spitală.

Monede romane. S’a descoperită la 
Pontfaverger (Marna) o amphora romană 
ea cântărește 44 kilogr. In ea s’a găsită 
o comoră compusă din mai multe mo
nede și medalii de bronză. Numărulă 
pieseloră se urcă la 11.000. Ele suntă 
din timpulă lui Constantină I.

„Boulanger I. Empereur." Locuito
rii orașului Neuburg din Elveția au fă
cută în cjilele aceste o glumă câtă se 
pote de bună, cu nisce monete. Anume : 
au schimbată chipulă lui Napoleonă ală 
III-lea ce se vede pe monetele vechi în 
chipulă lui Boulanger scriindă dede- 
suptă; „Boulanger I Empereur.“ Par
tea din josă de capă și umeri este au
rită. Capulă e însă suflată cu argintă 
er gâtulă este străpunsă de o suliță și 
din rană picură sânge simbolisândă du- 
elulă din urmă ală vitezului generală. 
Monetele aceste au forte mare trecere 
în Francia.

Espedițiunea lui Dobner în Africa. 
Foile englese aducă scirea, că o socie
tate englesă în frunte cu Dobner pre- 
gătesce o espedițiune în Africa pentru 
de a scăpa pe Stanley din mânile sălba- 
ticiloră africani, Conducătorulă se ocupă 
seriosă de planulă acesta și a și înce
pută deja să ia măsurile de lipsă spre a 
’lă duce în deplinire. Voră lua parte 
și oficerl și subofițeri din Austro-Un- 
garia, se înțelege că de aceeia, cari și-au 
făcută anii de serviciu în armată. Dobner 
îșl va aședa armata în statulă Congo 
după ce va obține concesiune dela gu- 
vernulă acestui stată. Intre cei cari voră 
lua parte ca espediționarl voră fi pre
feriți: zidarii, ingineri hotărnici, mași- 
niștii, lemnarii, montaniștii, botanicii, 
pictorii și mateloții. Se ventileză chiar 
și întrebarea, cu ce felă de arme să plece 
în espedițiune, unii fiindă de părerea să 
întrebuințeze sistemulă Mannlicher, alții 
Martini din cari să se cumpere celă pu
țină 1200 pușcl. Ca punctă de plecare 
Dobner voesce să statorescă golfulă de 
mare Congo. Spre scopulă acesta însă 
trebue să între în tractărl cu guvernulu 
din Congo. E probabilă, că Dobner 
se va întâlni și cu espedițiunea lui Bar- 
telot. Afară de aceea precum să crede 
Dobner va ave să întâmpine mari greu
tăți din partea lui Tippo Tip. Din po- 
sițiunile ocupate de Stanley, noua espe
dițiune va cerceta ținutulă Malode unde 
după cum se 4>ce petrece Stanley de 
multe ori. Espedițiunea, pornindă din 
golfulă Congo abia în 3 luni va ajunge 
în locurile pe unde a trecută Stanley 
de unde încependă va ave să întâmpine 
mari greutăți și cu deosebire în părțile 
din spre răsărită.

DIVERSE.
Mine de diamantu. In minele de di- 

amantă din Africa de medă-eji s’a aflată 
în timpulă din urmă așa mare cantitate 
de diamante, încâtă regele pietrilor scumpe 
este în periculă de a-i scăde prețulă. Din 
ce în ce se scote din mine totă mai 
multă diamantă. pilele trecute în muntele 
Lebombo s’a aflată o bucată de diamantă 
așa de mare, încâtă așa spună călătorii, 
că nu are părechiă pănă acum în lume.

0 glumă cu urmări rele. In tote 
oțelele mari din New-York este câte 
ună registru, în care chelnerii înscriu 
pe pasagerii ce dorescă să se scole de 
dimineță și care n’au încredere în vo
ința loră propriă. De cureudă la ună 
otelă, ună nemță anume Bauer, voindă 
să facă o glumă, fura registrulă în ces- 
tiune și însemnă în camera lui în drep- 
tulă tuturoră pasageriloră, că trebuie 
să fiă sculați a doua di la trei ore di- 
mineța. Pe urmă puse registrulă la locă 
și se retrase. Chelnărulă de serviciu se 
miră forte multă de acestă ciudățenia, 
ca toți pasagerii fără excepție să fiă 
seulațl așa de dimineță și în același timpă 
Der mai pe urmă elă se gândi, că pote 
omenii se sfătuiră să facă cu toții o 
escursiune.

La trei ore punctă apăsl toți nas
turii clopoteloră de deșteptare și începu 
dealungulă apartamenteloră ună sgomotă 
îngroditoră de clopote. Pasagerii cre- 
clendă că s’a aprinsă otelulă, au sărită 
în cămașă de prin paturi, au pusă mâna 
pe hainele și bagagele loră și o croiră 
la fugă. Nu se pote descrie încurcătura 
ce s’a produsă pe scăn. Unii din ei au 
cădută de și-au spartă capetele, alții au 
fostă loviți de geamantanele scăpate din 
mâni și care se rostogoliră pe scări. In 
sfârșită după ună sfertă de oră se aflară 
cu toții pe stradă, așteptându să isbuc- 
nescă flăcările din otelă.

Gardiștii aucjindă dela unu pasa
geră, că e focă, au dată alarmă și cu- 
rendă au sosită pompierii în gdnă, au 
aședatu aparatele și stăteau gata să îm- 
prâsce flăcările cu apă îndată-ce se voră 
arăta. Tocmai după ună cesu s’au ex
plicată lucrurile. Nenorocitulă chelneră

Arsă în cosciugu. O femeiă din 
Aradă, Ungaria cu numele P. Stancis, a 
avută nenorocirea de a fi trântită de o 
vaca spăriată la pămentă, din care incident 
’șl-a contrasă ast-felă de lesiunl interne, în 
care nu multă după aceea a murit. Fiind a- 
ședatăîn cosciugă și încunjurată cu lumini 
aprinse de ceră, peste nopte s’a aprinsă 
giolgiulă mortuară dela o lumină și focul 
la momenta a învăluită cadavrulă neno- 
roeitei femei. Pănă când au observată 
ai casei și au stinsă foculă, morta a arsă 
mai de totă.

Cursulu pieței Brașov
din 24 Augustă st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 9.20 Vând. 9.25
Arginta românescă . „ 9.15 r 9.20
Napoleon-d’orI . . . „ 9.80 n 9.83
Lire turcescl . . . „ 11.10 n 11.12
Imperiali...................... „ 10.10 n 10.12
Galbinl...................... „ 5.72 5.76
Scris, fonc. „Albina116°/„ 101.- e__

no/n n n 0 /o „ 98— ti 98.50
Ruble rusescl . . . „ 120— 121—
Discontulă .... 6'/2—8°/0 pe ană.

Cnrsuln la bursa de Viena 
din 23 Augustă st. n. 1888.

Renta de aură 4°/0......................................100.90
Renta de hârtiă5°/0........................................91.05
Imprumutulă căii oră ferate ungare . 149.25
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 9S.30
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

ostă ungare (3-a emisiune) . . 114.— 
Bonuri rurale ungare................ 104.80
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.75
Bonuri rurale Banată-Timișu . . . 104.80
Bonuri cu cl. de sortare...........104.50
Bonuri rurale transilvane...........104.75
Bonuri croato-slavone.................... 104.________
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă...................................................99.75
Imprumutulă cu premiulu ungurescă 129.40 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedmului................................................. 125.75
Renta de hârtia austriacă .... 81.65
Renta de argintă austriacă .... 82.60
Renta de aură austriacă...........................111,70
LosurI din 1860   139.75
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 869._
Acțiunile băncei de credita ungar. . 302.25 
Acțiunile băncei de credită austr . . 309.75 
Galbeni împărătesei ........................... 5.871 ,
Napoleon-d’orI................................................ 9.801 )
Mărci 100 împ. germane...................... 60.37'I
Londra 10 Livres sterlinge .... 123.70

Bursa de Bucurescî.
Cotă oficială dela 23 Augustă st. v. 1888.

C ump. vând.
Renta română 5%...................... — _ .__
Renta rom. amort. 5" j . . . 95.’,2 6—
Renta convert. 6" „...................... 93— 90.‘,2
Impr. oraș. Buc. 10 fr. . . . 37— 42. -
Credit fonc. rural 7l’/„ . . . 006.'/, 106? ,

n r „ 92?/, 93.
„ „ urban 7°/„.... 104. >,2 105-—
” „ „ 6°/,, .... 98? 2 99.' 2
■1 n „ In • 88— 88? ,

Banca naț. a Rom. 500 Lei. 940— 960—
Ac. de asig. Dacia-Rom.. . . 220— 225—
Auru contra bilete de bancă . 16.40 16.65
Bancnote austr. contra auru. . 2.01 2.02
Aură contra argintă seu bilete 16.— 16? ,
Florinu valore austriacă . . 205 207

Editoră și Redactoră responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.

sosită dela Galați, unde se dusese să caute 
pasageri, îmi spune câ pe acestă vaporă 
văduse mai multi boerl venițl dela Bu- 
curescl, der că s’au coborîtu la Stambul. 
Am credutu întâiu că să fi fostă vre-o 
deputăția din partea boeriloră reacțio
nari, der nu trece o oră și primescă ur- 
mătorulu biletă iscălită de Nicu Băl- 
cescu :

Nr. II.
(1848, 10 (22) Augustă, 11 ceasuri.

Iubite Gliica,
„Sosirămu aci acum. Nu putemu 

„trage la otelulă unde ești, căci Pașa ce 
„ne-a însoțită ne-a poftită a merge la 
„densulă pănă mâne, când ni se va da 
„o locuință. Adresulu nostru este : Bance 
„Capusu Hasserțilariu Bașinda Raib E- 
„fendi. Suntemă în orașulă turcescă. 
„Caută der să ne vedl astădl.

Salutare și frăția 
N. Bălcescu.

Gândulă mi s'a dusă îndată, că a- 
cestă tragere la casa lui Raghi-Efendi, 
secretarulă lui Soleiman-Pașa, care înto- 
vărășa. delaBucurescî, pe deputății noștri, 
să nu fiă o secuestrare deghisată, și, după 
cele ce am aflată mai târdiu, cam aveam 

dreptate. Raghib-Efendi, ca să se arate 
cu slujbă la Portă, concepuse idea de a 
deține pe acești trimiși ca ostatici, cre- 
dendă că ast-felă o să potă dobândi mo- 
dificațiunl în constituțiuuea proclamată la 
Islaz.

Preocupată de idea de lipsa de sin
ceritate din partea Turcului, am alergată 
îndată la generalulă Aupick, prevestindu-1 
de cele ce se petreceau. Generalulă a 
trimisă îndată pe Doprat, unulă din Dra
gomanii săi, la noulă Ministru ală afac.e- 
riloră străine, Aali-Pașa, sfătuindu-lă să 
lase pe membrii deputațiunii liberi a-șl 
alege locuințele loră unde voră voi.

Comisia seu deputațiunea aleasă de 
Soleiman-Pașa, în înțelegere cu cei trei 
Caimacami ai noștri, se compunea de 
cinci membri și anume: de Ștefană Go- 
lescu, Dumitru Brătianu, Nicolae Băl- 
cescu, Grigore Grădișteanu, Vasiliadi, a- 
vend pe Melic ca dragoman. După pove
țele ambasadorului Franciei, Raib-Efendi 
11-a declarată, că decă voiau puteau să-și 
alegă locuințe în Pera; și pănă sera 
cei mai mulțî erau aședațl în otelulă 
Missiri, unde locuiamă și eu.

Nicu Bălcescu, pusă în curentă de 
cum stau lucrurile la Constantinopolă, 
elă care, ca și C. A. Rosetti și Brătianu, 
era pentru o resistență desperată, s'a I10- 
tărîtă să se întdrea la Bucurescî ca să 
lumineze pe guvernă să preîntimpine cele 
ce se pregăteau, și a și plecată cu celă 
dîntâiu vaporă, er cei-lalțl deputațl au 
mai rămasă câte-va dile în Constantino
polă, așteptândă după vorbele lui Ra
ghib-Efendi să se înfățișeze la Sultanulă.

Nicu Bălcescu ducea cu densulă la 
Bucurescî o epistolă adresată lui Ma- 
gheru, iscălită de densulă , Bălcescu și 
de mine, în care îi diceamă că, decă după 
o luptă cu Turcii seu cu Rușii se va găsi 
strîmtorată, să trecă în Transilvania cu 
dorobanții și cu pandurii lui și să se u- 
nescă cu' Iancu, cu Romană și cu Ac- 
sente seu cu Buteanu.

In urma arestăriloră făcute în diua 
de 13 (25) Septemvre 1848 și instalarea 
Logofătului Constantin' ’Canlâcuzino Cai
macam ală Valahiei, omenii cari au luată 
o parte mai activă în timpulă celoră trei 
luni de guvernă revoluționară au fostă 
împărțițl în mai multe categorii.

1. Cei trei foști Caimacami, Eliad, 
Tell și N. Golescu, escortați pănă la 
Turnulă-Roșu și ajunși la frontiera Tran
silvaniei, au fostă puși în libertate, ca să 
se potă duce fiă-care unde ar voi, cu 
condiția numai de a nu se întorce în 
țeră.

2. Dintre Românii cari au jucată 
ună rolă mai importantă în revoluțiune, 
precum frații Costache și Nicolae Băl
cescu, frații D. și I. Brătianu, frații Ște
fană, Radu și Alexandru C. Golescu, 
Cesară Bolliacă, și câțl-va alții, au fostă 
trimiși sub escortă la Giurgiu și acolo 
îmbarcați pe o ghimie turcescă și por
niți în susulă Dunării sub bună pază; 
și, ajungendă la Orșova, peste trei săp
tămâni de călătoria pe apă, au fostă puși 
în libertate.

3. Celă mai mare numără dintre cei 
arestați la CotrocenI au fostă siliți să 
treacă peste fruntariile țărei, care încotro 
au putută apuca.

(Va urma).
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I.

Escxiere ele coxicuxsu.
Pentru 6 stipendie din Fuudațiunea fericitului l)r. Siiueunfi llainanțiai se 

escrie concursă cu terininulu de 15 Septemvre a. e. st. nou, și anume: pentru 
1 stipendiu de 315 fl. v. iu devenita vacanta.

Pentru done stipendie de câte 84 fl. v. a., unuia usuata de Iosifa Pintea 
studenta la academia comercială din Clușiu, și altuia usuata de Ioana Cosma 
studenta la academia moutanistică din Schemnitz, ambe dechiarate de vacante 
din causă că cela dintâiu stipendiata nu s'a legitimata de loca, er ala doilea 
n’a produsa atestata scolastica satisfăcătoră despre progresula tăcuta în studie 
în anula scolastica 1887/8.

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

La cari stipendie pota concurge :
a) numai tineri studențl miserl, cari suntfi născut! în Transilvania și sunta ro

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

nasie, cari au să fiă teologi absoluți, mai încolo ascultătorii de medicină, 
de drepturi, de sciințele reale, precum sunta: teclmică, moutanistică, silva- 
nistică și la vr’o academiă comercială.

cZ) dintre concurențl voră ave preferință în înțelesulă testamentului, ceteris 
paribus, cei de origine nobili și consângenii piului fundatorii;

e) dela concurențl se recere, ca pre lângă testimoniele alăturate în copie au
tentice și nu în origine la cererile concursuale, se mai producă: carte de 
boteza, atestata de paupertate, care să fiă subscrisa de antistia comunală 
politică și de parochulfi conceruente, și întărită cu sigilulfi parochiala și 
cela comunala, precum și cu subscrierea oficiului pretoriala, er în cetăți și 
opide cu subscrierea antistiei cetățiene seu opidane, — în urmă

ț) concurenții să numescă espresă institutula, la care și unde vora se conti
nue sciințele academice ori gimnasiale.
Cererile concursuale ăstmodu adjustate se le subșternă pănă la terminulă 

prefipta consistoriului metropolitana subsemnata.
Concursele, cari nu voru fi astfeliu instruite și nu se vorfi sub.șterne în 

terminula prefipta, nu se vorfi lua în considerațiune.
Blașiu, din ședința consistorială ținută în 11 Augustfi 1888.

Consistoiiiilrt metropolitanii gr. cat. <le Alba-Iulia.

120—123, 3—3

II.
ZEscriere ele

Pentru nun stipendiu de 60 fi. v. a. din Fuudațiunea fericitului Episcopii 
Ioan Bobu, usuatfi de Georgiu Anca gimnasista absoluta, și dechiaratfi de va
canta din causă, că beneficiatulă nu s’a legitimată despre progresula făcuta în 
studie în anulă scolastică 1887/8 se escrie concursă cu terininulu pre 15 Sep-' 
tenure 1888,

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

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

III.
Escriere concursu.

Pentru unu stipendiu de 50 fl. v. a. din Fuudațiunea fericitului (lavrilu 
Vaida, usuatfi de Dionisiu Vaida, gimnasistă absolută, și dechiaratfi de vacantă, 
din causă, că stipendiatulă nu s’a legitimată despre progresulă făcută în studie 
în anulă scolastică 1887/8, se escrie concursă cu terininulu pre 15 Septemvre; 
1888 st. n.

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

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

IV.
Escriere d.e

Pentru unii stipendiu de 180 11. v. a. din Fundațiunea Clainianâ, usuată 
de Augustinu Berianu studente la academia moutanistică din Schemnitz, și de- 
chiarată de vacantă din causă că nu s’a legitimată despre progresulă făcută în 
studie în decursulă anului scolastică 1887/8, se escrie concursă cu terminulă de 
15 Septemvre a. c. st. nou.

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

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

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

josă însemnatele arături, parțelele de pășunată, pășunile de munte în fostulă 
Domeniu, aparținătăre comunei Brașovă, asemenea pământurile aflătbre pe teri- 
toriulă orășenescă, pe cale de licitațiune verbală și în scrisă pe lângă ulteriora 
aprobare din partea representanței comunale, conformă condițiuniloră aflătore la 
oficiulă economică orășenescă în orele de cancelaria în Brașovă pe timpulă de 
6 ani, adică dela luna Septemvre 1888 pănă în luna Octomvrie 31, 1894 oferențiloră.

Licitațiunea și ofertarea începe Joi în 30 Augustă a. c. la 8 ore anteme- 
ridiane în sala de ședințe, casa sfatului, în Brașovă, se va ține și în diua viitore 
în 31 Augustă a. c. pănă la darea în arendă a tuturoră obiecteloră.

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

In ofertele, provădute cu 50 cr. timbru, este neapărată de lipsă să fiă con
ținută întocmai acea denumire a obiectului pe care se ofereză, asemenea să con
țină și prețulă oferită pe arendă anuală, esprimată în cifre câtă și în litere, tot
deodată și declararea, că oferentulă cunosce condițiunile de arendare și lioitațiunea 
în totu cuprinsulă loră și se supune acelora. Asemenea are ofertulă să conțină 
acludată ună vadiu de 10% din suma oferită de arendă.

Arendatorulfi este obligată să depună o cauțiune egală cu prețulă de arendă 
pe ună ană, și decă arenda anuală trece peste 50 fl. este obligată pentru face
rea contractului de arendare în forma unui documentă notarială.

Obiectele de arendată suntu următdrele, adică :

de

20. 71 II 71 71 71..................... prețulă de strigare fl. 110.—
21. n III 71 71 71 ..... 71 71 11 77 120.-
22. 71 IV 71 71 71..................... 71 11 71 90.-
23. Parțelele I și II în Tabăra mică . . 11 71 51 11 70.—
24. 16 parțele în Logoza mică..................... ,*7 51 L 11 100.—
25. 2 petece de pămentă lângă Bârsă în a IV

brazdă • 15. —
26. Parțela I în ȘtofTănulă mică .... 7, 11 11 11 15.—
27. 71 II y ti 7) • • 7 71 71 11 35.—
28. 71 III 71 71 75 17 71 71 15 35.-
29. 11 IV n X 75 • • • ■ 71 71 1) 51 85. —
30. Grădina lângă casarma „Lazaretă1* . . 11 11 11 71 10.=
31. Peteculă de pămentă înaintea Blumănei

mici 11 51 17 51 5.-
32. .Livadia cerbului și gropa lungă . . . 11 11 17 17 50.-
33. Pășunea , Postovară și Colțu Crucurului.

fără pășiunea de pădure........................... n n 71 77 100.=
34. Pășunea în Pissiacă și Piscu lungă . . 17 ii 11 77 100.-

II.
1. Arături Și livedl Turcheșfi .... prețulă de strigare fl. 190.-
2. 11 77 ., Apața..................... 51 51 11 11 150.=
3. 51 ’ 1 ,, Crisbavă .... 11 11 11 1J 200.-
4. H 11 ,, Satulă-nou .... 17 11 51 51 40.-
5. 11 1’ ,, Brană .... H n 7? 51 250.-
6. 11 11 „ Zernescl .... li ii >1 5) 170.—
7. 51 11 ,, Tohanu-nou . . . 11 71 71 11 180.-
8. 11 n ,, VlădenI .... 11 11 11 11 140.-

III.
I.

Pământuri pe teritoriulu orășenescă.
1. tFleischauerweiher), 0 livadiă de lângă 

Racadău..................................................... prețulă de strigare fl. 8.-
2. Livadia Logofătului................................. n n 75 71 20.-
3. Pământurile de fer mare și mică . . . s 71 71 71 30.-
4. Livadia în Lipiasfi ............................. n 9 71 71 40.—
5. Livadia în Tratzko ............................. n 71 71 » 8.-
6. Stoffenulă mare și mică........................ n 71 fl 71 35.—
7. Livadia de lângă Ternbach................... 75 71 75 71 20.-
8. Două petece de pămentă în Stoffenă și 

lângă fântănioră...................................... 71 71 71 71 50.-
9. Livadia tricesimalilorfi în Timișulă de josă 71 75 71 n 10.-

10. Livadia viteloră în Timișulă de susfi . . 7) 71 71 71 5.-
11. Ierba pe locul fi numită „Honterusplatzu 71 71 71 71 20.-
12. Așa numitulă „Stadthauptmannshomm“ 11 71 75 71 10.—
13. 7 jugăre de pășune în a V-a brazdă . . 17 71 71 n 75.—
14. Bodzauulă mică...................................... 71 71 71 800.—
15. Grădina în strada Katarina nr. 6o lângă

71 71 n 71 8.—
16. Pămentulii comunală pe partea de josă 

a scolei de înotare................................... 71 71 71 3 25.-
17. Parțelele Nr. 1 —18 livadiei oficiose din- 

coce de Bârsă........................................... 71 n 71 600.-
18. Parțelele Nr. 1—4 livadiei oficiose din- 

colo de Bârsă........................................... 71 9 71 75 30.-
19. Parțela I în Tabăra mare................... 71 75 r 7) 120.-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3.

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

17.
18.
19.
20.

PășiunT
Zenoga Bratoki......................................
Orlată..........................................................
Valea rece................................................
Oberschi capri...........................................
Palțiu..........................................................
Muntele cailoră......................................
Piatra mare................................................
Zenoga lui Nanii......................................
Vaida.........................................................
Tesla..........................................................
Ciucașii și Piâtra roșiă ........................
Piscu și Colțu Barbului........................

Roșea..........................................................
Piroșca.....................................................
Radille.....................................................
Pășiunile de munte Tămașă în ZărnescI a- 
fară de pășlunea de pădure...................
Pășiunea de munte .,Zănoga“ în Branfi 
Pășiunea de munte „Grohotisch11 în Branfi 
Pășiunea de munte Clobucetfi . . . .
Pășiunea de munte Măgura....................

Brașovă, 1888 Augustfi 4.
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munte allodiale în Secele, Brand și Zernescl.
fl.

11
11
îl
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

prețulă
11
11
11
11
11

11
77
11
1)
11
11
11
11
11

de
)!
îl
11
>1

71
11
11
11
1»

11
•1
11
11
11

strigare
11
11
îl
n
)>

ii
ii
ii
ti
ii
ii
ii
ii
ii

400.— 
300.— 
300.— 
300.— 
400.— 
650.— 
200.— 
900.— 
700.— 
600.— 
300.— 
600.— 
400.— 
300.— 
200.—

11
11
11
11
11

ii
51
1)
11
11

11
11
11
11
1)

11
11
11
11
11

60.— 
300.— 
200.— 
200.—
50.—

Magiștratulu orășenescu.
Rugămu pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiascăa scrie pe cuponului manda

tului poștalii și numerii de pe fașia sub care au primitu diarulii nostru până acuma.
___________________________________________ Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".
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