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Niciodată nu s’a adeverită inai 
bine proverbului străbunu: „când 
doi se certă, alu treilea se bucură44, 
ca acum. în urma certeloru re
gretabile, ce s'au iscată de-ună 
timpă încoce în Sibiiu din causa 
șcblei de tete a „Asociațiunei44.

Credeamă că cunoscuta afacere 
a demisiuuei unora din corpulu 
didactică ală acelei scole s’a ter
minată ; der vedemă cu părere de 
reu, că cei interesați în acesta ces- 
tiune, continuă tactica greșită de 
a-o trage mereu înaintea publici
tății. ceea ce nici în celă mai bună 
casă, când adecă s’ar urinări nu
mai scopulă de a se face îmbună
tățiri la acea scolă, nu pbte fi de- 
câtă în defavorulă ei.

Dovadă ne suntă faimele rele, 
ce se respândescă acum de unele 
foi unguresc!, negreșită că numai 
cu intențiune, asupra stării și a 
progresului scolei de fete din Si- 
biiu.

Lui „Pești Naplo44 i se rapor- 
teză în privința acesta lucruri în- 
grozitore. Se vorbesce de resulta- 
tulă tristă ce l’a dată în cei doi 
ani din urmă numitulu institutu ; 
se vorbesce de ne’nțelegerile din
tre comitetulă „Associațiunei44 și 
profesorii institutului, de frecări, 
de agitațiunea pressei în urma 
cărora institutulă ar fi remasă pă
răsită, avendă acuma numai 20 
din 40 eleve interne, câte erau 
mai înainte.

Se critică apoi în foia ungu- 
rescă nouele mesuri luate pentru 
anulă școlară viitoră; se critică 
apelulu comitetului supraveghiă- 
toru cătră publiculu română, ca 
se grăbescă a ’șl trimite letițele în 
institută. Se cjice mai departe că 
acestă apelă nu va avea nici ună 
efectă: că institutulă va iemâne 
aprope pustiu; se accentueză apoi 
tema de predilecțiune a adversa- 
riloră noștri: conțesionalismulă, 
dicendii-se, că numai greco-orien- 

talii guverneză școla și că de a- 
ceea tetele greco-catolice n’au ce 
căuta întrînsa.

Se vorbesce de „lipsa califica- 
țiunei mai înalte“ a corpului didac
tică despre care s’ar fi încinsă 
certa în pressă, între comitetă și 
corpulă profesorală și la care ar 
fi luată parte chiar și elevele; 
și se ijice că, decă cineva are 
câteva sute de florini de cheltuită 
pentru fetița sa, va sci se se a- 
dreseze la ună asemenea institută 
unde ea va ajunge în mâna unor 
omeni capabili — er nu într’unu 
institută „a cărui corpu profesorală 
abia atinge măsura mediocrității.“

In fine se cțice în „Pești Na
plo44 că institutulă trebue pusă pe 
alte base. In primulă rendă trebue 
se se delăture Comitetulă supra- 
veghietoră, care n’are ideiă de pe- 
dagogiă, apoi se se întregescă cum 
se cade corpulă profesorală ș. a. ș. a.

Tote aceste le <jice și le sus
ține foia ungurescă și numai câtă 
nu adauge, că ar fi bine ca pă
rinții români să-și trimeță fețițele 
în scolele de stată unguresc!, unde 
suntă profesori cu „înaltă cultură41, 
cărora li se pbte încredința cres- 
cerea și instrucțiunea loră.

Cumcă foile unguresci vorbescu 
astfelă nu ne miră de locă, der 
ne miră că se mai găsescă și astădi 
la noi omeni, cari cu voiă ori fără 
voiă, le dau prilejul» de-a defăimă 
astfelă ună institută românescă, 
care cu tote greutățile ce le-a în- 
timpinată la începută arătă și pănă 
acuma frumbse resultate.

Este de ajunsă se constatămă 
ce mare bucuria ar ave adversarii 
noștri decă s’ar pute adeveri tote 
faimele, ce se respândescă asu
pra scolei române de fete din Si- 
biiu, spre a judeca câtă de multă 
pecătuescă aceia dintre noi, cari 
directă seu indirectă dau nutre- 
mentă agitațiuniloru în contra a- 
cestei scole.

Noi ne împlinimă numai o dato- 
riă decă prevenimu publiculu ro

mână, ca se nu dea crecjementă 
sgomoteloru, cari țintescă la dis
creditarea șcblei de tete din Si- 
biiu.

Procesulu de pressă alu foiei „Ro- 
mănische Revue.“

(Raportă specială ală „Gaz. Trans.“) 
(Urmare)

Ca esemplu servescă unele din cele 
mai mart gravamine din articulii încri
minați și anume din articululu „Zur Lage 
der Romănen in Ungarnu unde se plânge 
autorulă:

1) „că guvernulă nu împărtășesce 
și școlile naționalităților^ din visteria 
statului44 — faptă incontestabilă.

2) „că influința corumpâtore a sis
temei de guvernare îșl câștigă totă mai 
multă terenă în biserica nostră", — fapt 
de netăgăduită și de necombătută.

3) „că nu iartă guvernulă să ne 
deschidemă gimnasii cu limba de pro
punere română, deși amă arătată, că 
dispunemă de mijloce; deși atâtă legea 
fundamentală din 1867, câtă și legea 
școlară apriată dice: că ori și cine pote 
ridica gimnasii și fundatorulă are dreptă 
a hotărî limba de propunere44 — faptă 
dovedită la Aradă și la Caransebeșă, 
unde s’a denegată concesiunea d’a se 
ridica gimnasiu română.

4) „că deși facă Românii 20% din lo
cuitori» patriei, în oficiile statului abia 
cu 2% suntă representațl, er în admi- 
nistrațiune nici cu atâta.44 — Și acesta e 
faptă probată în articulii încriminați 
pănă la evidență.

„Cu fapte adevărate nu se pdte a- 
țița nimeni la ură44 și nici într’unulă din 
aceste cașuri, și peste tot în articulii încri
minați nu e împovărată națiunea maghiară 
cu aceste nedreptățirl, ci numai și apriată 
guvernulă și sistemulă său de guver
nare.

Eră decă guvernulă nu denumesce 
și dintre Români amploiațl în numără 
corăspuiujătoră, este de vină la acesta 
națiunea maghiară ? O afirmă acesta au- 
torulă articuliloră ? O pdte dice acesta 
ună omă cu dreptă judecată și cu minte 

sănetosă? Națiunea maghiară, la aceste 
nedreptăți tocmai atâta se pdte învino
văți, ca și cea română; așișderea pentru 
tote asupririle, pentru tdte ilegalitățile 
comise de guvernă.

Și cum că în articolulă „Zur Lage 
der Romănen in Ungarn44 în modă ecla
tantă și fără urmă de îndoială se vor
besce numai de guvernă șz sistemulă de 
guvernare și numai acestuia îi împută 
tote gravaminele contra naționalitățiloră 
— se probeză prin însuși pasagiulă de 
încheiere:

„Din acestă causă, în totă casulă 
mai nu are merită; ar ave guvernulă, 
decă ar fi croită astfelă de condițiunl 
de esistență, pentru fiăcare naționalitate 
din acestă țeră, în cari să’sl fi putută 
validita tote aspirațiunile îndreptățite în 
cadrulă instituțiuniloră legale și consti
tuționale după adevărata ei valore.

De asemenea tendință suntă și cele 
cuprinse în ală II articulă „Zur Lage 
der gr. or. Kirche in Ungarn und Sie- 
benburgen44, ba ce e mai multă, în a- 
cestă articulă se reproducă numai deci- 
siunile congresului națională bisericescă, 
rugările și motivele celoră adresate în 
causa proiectului de lege despre scolele 
medii44 și nici „pomană" nu este de na
țiunea maghiară seu de „ură44 în contra 
aceleia.

Din potrivă, eră și eră numai gu
vernulă și sistemulă lui de guvernare, 
legislațiunea și comisiunea școlară a de- 
putațiloră cu proiectele și modificațiunile 
loră referitore la proiectulă de „lege 
despre scolele medii" se supună unei 
ciitice seriose și temeinice și se demon- 
streză câtă de stricătoră și vătămătoră 
e acelă proiectă de lege pentru „bise
rică și autonomia ei,44 pentru națiunea 
română și interesele ei și culturale și 
naționale.

Acesta e faptă istorică. Aici voiu 
arăta, că ori și cine are dreptă a critica 
faptele guvernului într’o țeră constituți
onală și în deosebi autorulă a fostă în
dreptățită a face acestă critică.

Faptă istorică rămâne-va, tocmai 
referitoră la cele cuprinse în ală II ar- 
ticolă, cumcă pentru proiectulă de legi 
despre șcdlele medii, ca să nu devină
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Amintiri din Pribegia după 1848.
de

IOANU GHICA.*) 

IU

A. G. Golescu și Ștefană Golescu lui lonă 
Ghica la Constantinopolă.

Parish, 17 Decernvre 1888.
(Urmare.)

„Frate Ghica,
„îndată ce am sosită la Parisă, cea 

dânteiu preocupațiă a fostă ca să-ți scriu, 
der în diua aceea plecase poșta. Sunt 
și am fostă totdeauna de părerea, că cea 
mai multă parte a emigrației trebue să 
tragă la Constantinopolă, atâtă ca să 
dămă curagiu Turciloră să se împotri- 
vescă Rușiloră, câtă ca să ne opunemă 
la orice prefacere a instituțiiloră ndstre 
pănă când mai ânteiu Rușii nu voră eși 
din țeră. Credă că acum Turcii oră ave 
mai multă încredere în povețele nostre, 
căci ceea ce s’a întâmplată o prevătju- 
semă și într’o scrisore detaliată ce în

VedI „Gaz. Trans." Nriii 1C9—171 și 
176—184 din a. c. 

diua plecărei nostre dela Constantinopolă 
am adresată lui Emin-Efendi, în care 
descriu curată la ce pericule ne espune 
politica falsă a Turciei. Așa der nu’țl 
mai adaugă nimică despre interesurile 
nostre politice, fiindă cu totulă de pă
rerea ta și a Golescului; decă aveți pe 
acolo mai multe mijloce, trime-te bani 
și îndată pomimă. Amă rămasă mulțu
miți de disposițiile amicale atâtă a gu
vernului centrală din Germania, câtă și 
a dietei, și aici amă dată să înțeleagă 
Francesiloră, că n’amă dori să doben- 
dimă mai multă. Maiorescu a lucrată 
prea bine la Francfort. Acum trebue 
să fi plecată la Viena și speră că și a- 
colo va triumfa, deși în adevără causa 
nostră e mai greu de a fi pledată la 
Viena decâtă în oricare altă parte, căci 
mă temă de vre-o alianță secretă făcută 
cu Rusia. — Credă că cunoscl cum am 
scăpată din mânile Turciloră. Bălcescu 
neapărată țl-a scrisă. — Așteptămă toți 
cu nerăbdare o scrisore dela tine pănă 
a nu ne determina a pleca din Parisă; 
pănă atunci vărulă meu ne va putea face 
cunoscută resultatulă ce va dobândi la 
Londra. Infățișeză plecatele mele închi
năciuni lui M-me Ghica. — Imbrățișeză 
din parte-mi pe Filipescu, Melică și 
Ipătescu.

„Ștefană Golescu.u

„Venirea nostră la Parisă 'a fostă 
mai multă ca să redigiămă ună me
moriu, prin care să justificămă revoluția 
nostră, să lăpădămă acusația d’asupră-ne. 
acusațiă ce nl-o facă de comuniști, și 
să protestămă în potriva ocupației Prin- 
cipateloră. Acestă memoranda se va is
căli și se va da atâtă osebiteloră ca
mere câtă și ministeriiloră.44
A. G. Golescu lui Ionă Ghica la Constan- 

tinopolu.*)
Parisă, la 26 Dec. 1848.

„Iubite Ghica!
„Acestă decadă a fostă sterilă pen

tru noi, n’amă făcută mare lucru; ale
gerea președintelui a absorbită atențiunea 
tuturoră, și era o nebuniă a-le vorbi 
Francesiloră în aceste împregiurărl de 
Turci, de Români și de Cazaci. Lipsa 
de bani ține pe ai noștri aici și mă îm- 
pedecă și pe mine de-a merge la Lon
dra. Suntă mai multă de două luni de- 
când nimeni de aici n’a primită scrisori 
din BucurescI.........................................

Am aflată că Turcii, cart ar trebui se fiă 
cei mai buni amici ai noștri, n’au încre
dere în acțiunea nostră din afară. Așă

Originalulu acestei scrisori este în 1. fran- 
cesă. Noi îlu dămă în traducere românescă. 

fi credută că ar fi fostă datoria loră ca 
amici și protectori de a ne recomenda 
pe la cabinetele streine. Ce-amă făcută 
noi ca să deșteptămă la Constantinopolă 
neîncredere? Câtă pentru mine, eu am 
mersă cu francheța și sinceritatea pănă 
a comunica Ex. Sale Mehmed Pașa tote 
proiectele și demersurile nostre, ceren- 
du-’i consiliulă și sprijinulă ca la ună 
bărbată de-ai noștri. Trebuie ore să ne 
dămă în lături cu totulă de pe scena po
litică și să ne lăsămă în nădejdea trimi- 
șiloră Porții, ca să ne facă ei trebile? 
Dâr acesta n’ar fi nici în avantagiulă 
nostru, nici în acela ală ‘ înaltei PorțI; 
asta n’ar fi nici în avantagiulă nostru 
pentru că nimeni nu va pleda mai bine 
ca noi causa nostră, căci ar fi o con
tradicția a dori anumite libertăți națio
nale, și a nu face nimică spre a atesta 
acestă dorință înaintea Europei, care încă 
ieri ne credea rusolatri și lipsiți de sen- 
timentulă națională, acesta nu va fi nici 
în avantagiulă s. PorțI pentru că Eu
ropa va trage totdeuna la îndoelă o 
perfectă înțelegere între Turci și Români, 
pe câtă timpă nu va pipăi acestă înțe
legere, contândă pe unii și pe alții. Ce 
face Rusia de 17 ani încoce alta, decâtă 
a repeta mereu celoră ce voiescă s’o as
culte, că Moldo-Valachii suntă cu Rușii 
în contra Turciloră ? Pe ce se întemeez.ă 



Nr. 187 GAZETA TRANSILVANIEI. 188 8.

lege, ambii metropolțil români, toți epis
copii. totă inteligența română, totă po
porală. română, ca ună singură omă, cu 
o singură voință și cu ună singură glasă 
au protestată în contra acestui proiectă 
de lege vătămătoră pentru bisericile ro
mâne, națiunea română și progresulăloră; 
ba ce e mai multă, și la înaltulă tronă 
s a așternută rugarea întregei națiuni ro
mâne — pentru ca să se schimbe acelă 
proiectă de lege.

Der cu tote acestea glasulă nostru 
a răsunată în pustiă, și proiectulă de 
lege, lege's’atăcutli. „ceea ce poporul român 
unanimă a declarată de dăunosă și de 
vătămătoriu pentru interesele sale bise
ricesc! și naționale, s’a făcută lege si 
când poporală română, ca celă mai com
petentă a sci „ce e bine și de folosii lui“ 
se plânse dela Ironii la dietă și guvernă, 
contra unui proiectă de lege, care ame
nință cele mai puternice motorede vita
litate, de cultură și consciința națională, 
asesteplângerl nu seluară nbăgare desemă 
de guvernă, a căruia cea mai sântă da
toria este de a veghia și lucra pentru 
binele cetâfeniloru, care era în casulă de 
țață binele Româniloră.

Insă față c’ună astfelă de sistemă 
de guvernare, față cu o asemenea faptă 
contrară voinței și dorințeloră unui po- 
poră întregă, a tăce, a nu critica, ar fi 
o desavuare a întregei națiuni române și 
astfelă, decă autorulă articulului „Zur La
ge der gr. or. rom. Kirche in Ungarn 
und Siebenburgen11 n’ar fi simțită posi- 
țiunea luată de întrega națiune română 
in acestă causă, ar fi comisă nu numai 
păcată, ca Română, der și crimă contra 
libertății nostre constituționale.

Nu esistă în stată nici o instituțiune 
nici ună sistemă de guvernare, care să 
fiă scosă din cerculă liberei discuțiunl 
seu critice. Și din acestă punctă de ve
dere, de partidă, de diferința de vederi, 
potă să se nască controverse mai mici 
seu mai mari; ba chiar simțemântulă 
morală se pote consterna. Der într'ună 
stătu, care se fălesce cu libertatea pre
sei, a cuvântului, ase pedepsi o aseme
nea critică nu este iertată; căci la din 
contră puterea guvernului ar deveni in
violabilă, și din punctă de vedere ală 
puterii de stată vieța constituțională ar 
consta :

a : din datorința cetățeniloră a contribui 
cu sânge și bani.

b) din dreptulă cetățeniloră a tace și a 
suferi.
După cum amă arătată, Domniloru 

jurați, în articulii încriminați nu se agra- 
veză națiunea maghiară cu amintirea ne- 
dreptățiloră contra națiunei române și a 
naționalitățiloru. Autorulă articuleloră, 
încă nu are și nici nu a avută ură în 
contra națiunei maghiare și decă elă,pre
cum însuși aici de față a mărturisit’o, nu 
are ură contra națiunei maghiare, nu

Rușii când ceru Principatele, decă nu 
pe acestă pretinsă intimitate care separă 
pe Români de Turci și care face din po
sesiunea Principateloră o adevărată causă 
de slăbiciune pentru Turcia?

E datoria nostră să dejudecăm aceste 
proiecte perfide și este interesulă s. 
Porte de-a ne ajutora din tote puterile 
spre a face cunoscute noi înșine dorin
țele nostre la Parisă, Londra, Frankfurt, 
Viena. Berlină etc., der și Rusia este 
aci spre a ne învrășbi eu protectorii 
noștri naturali. Ea deșteptă neîncrederea 
Turciloră asupra țintei demersuriloră nos- 
tre; ea face a se crede, că noi căutămă 
a ne rupe completă s. Portă, că ceremă 
ca Austria să ne încorporeze stateloru 
sale, și Dumnezeu mai scie ce!

Față cu tote acestea esistă ună re
mediu excelentă, acela de-a lucra sub 
ochii și prin consiliulă chiară ală trimi- 
șiloră s. PorțI. de a nu face nici ună 
demersă care să nu fiă cunoscută de ei. 
Câtă pentru mine, de ar fi chiar nisce 
demersuri, care ară putea se apară 
suspecte s. PorțI, eu le voiu comunica 
cu cea mai maro francheță ambasado- 
riloră turci când voiu simți că ambasa
dorii înțelegă interesele adevărate ale s. 
PorțI.

Se suspiționeză de pildă relațiunile 
nostre cu Austria: în privința acesta eu 

pote să aibă nici o basă acea parte a 
acusațiunei „că autorulă a voită să ațîțe 
partea mai ușoră de sedusă a poporului 
română la ură contra națiunei ma
ghiare.11

Și se vede că D-lă procurară pune 
deosebită pondă pe acea parte a popo
rului română, care e mai ușoră de se
dusă. Eu eredă, că d-lă procurară a în
țeles — sub partea cea mai ușor de se
dusă a poporului română, partea mai 
puțină civilisată,— pe „plugarii români.11 
Der, D-loră jurați, D-vostre nu trebue 
să vă dovedescă, căci din propria espe ■ 
riență, trăindă în mijloculă poporului ro
mână, scițl, că clasa mai puțină cultă 
- plugarii români, nu înțelegă limba 

germană și nu sciu ceti germânesce. Vă 
întrebă acum cum veți crede D-lui pro
curară, că tocmai clasa cea mai necultă, 
„plugarulă română11, sub care D-lă pro
curară înțelege „partea cea mai ușoră 
de sedusă11 a poporului română, este cu 
putință a-o seduce la ură într’o limbă 
pe care nu o înțelege, și prin foia „Ro- 
mănische Revue11, pe care plugarii ro
mâni nu o potă ceti? Afară de acestă 
imposibilitate, pe care D-lă procurară o 
cere dela D-vostră ca să o admitețl pri- 
mindă propunerea sa — mai devine po- 
sițiunea D-vostre critică și pentru aceea 
că „autorulă nu semte ură contra națiu
nei maghiare; în articulii încriminați nu 
e vorba de ură contra națiunei maghiare, 
vr'o faptă rea demnă de ură ori tendin
ță ostilă față cu naționalități din partea 
națiunei maghiare nu se cuprinde în a- 
eei articoll, eră poporulă română nu a 
manifestată nici o ură contra națiunei 
maghiare în urma acestora articoll.

Și totuțl d-lă procurară cugetă a fi 
aflată aceea „ură" și dela d-vostră, d-lor 
jurați, ca dela Unguri — membri ai 
națiunei maghiare, — cere d-lă procu
rară să arătațl prin verdictulă d-vostră, 
că esistă aceea „ură“ la Români față 
cu națiunea maghiară — despre care 
ură însă nici autorulă, nici articulii în
criminați, nici poporulă română nu a 
dată nici ună semnă.

Și pe ce basă o cere acesta d-lă 
procurară ? D-lă procurară are două mo
tive, după a mea părere, unulă mai slab 
de câtă celălaltă. Să le vedemă:

1) Cumcă Românii suntă opriți cu 
puterea (forță brutală) dela esercitarea 
drepturiloră loră? Cine-i opresce? In 
articulă se dice „guvernulă și sistemulă 
lui de guvernare11 — der d-lă procurară 
acesta nu o spune, voesce însă să se 
subînțelegă națiunea maghiară, căci nu 
mai așa pote susține acusarea și citeză 
rău; de aceea amă să rectifică, că cu- 
vântulă din articululăl „eroszakkal11, cu 
puterea nu se află, și peste totă repro
ducerea articulului e schimbată, ce are 
forte mare influință asupra înțelesului și 
ca să probeză acesta expună textulă ar- 

voiu dice adresându-mă cătră Turcii 
inteligenți: Sunteți siguri, că articulii 
cari apară în foile germane nu suntă 
fabricați de Ruși, spre a arunca discor
dia între noi ? Nu simțiți voi de altă 
parte, că avemă necesitate de sprijinulă 
diplomatica ală Austriei ? De ce să a- 
vemă neîncredere în Austria? N’are ea 
față cu Rusia aceleași interese de con
servare ca si Porta ? Vă e temă pote 
de veleitățile ei de a cuceri Principatele 
moldo-malache ? Der nu scițl, eă decă 
esistă o antipatia marcantă între 
popore, acesta este între poporale de 
origine latină și cele de origine germană? 
De ce să presupuneți der, că noi amă voi 
să devenimă odată una cu Germanii? 
Nu simtă ore Turcii inteligențl, că reduși 
fiindă a cere sprijinulă diplomatică ală Au
striei fără de care nu vomă pute ave pe celă 
ală Franci ei și ală Engliterei, sun temă obli
gați de a tăce asupra multoră preten- 
țiunl atinse în jurnalele germane, de a 
nu ridica nici o voce de protestare și de 
a linguși chiar aceste dulci speranțe ale 
Austriei, bine asigurați diainte, că Au
stria niciodată nu ne va pute înghiți, 
pe câtă vomă ave pe Turci pentru 
noi.

(Finea va armat. 

ticulului în traducere fidelă, care sună: 
Cumcă naționalitățile suntă scdse din 
tote acele terene, unde au putută să se 
lupte cu mijloce legale pentru interesele 
sale. i^Dass mânu die Nationalităten von 
alien den Feldern verdrangt hat, wo sie 
mit gesetzlichen Mattel fiir Ihre Interes- 
sen kămpfen kiinnen).

Cumcă aceste cuvinte n'au înțelesul 
citatului d-lui procuroră și cumcă nu e 
vorba de „erdszak11 nu mai am lipsă să 
esplicu; eră cum că „Românii suntă scoși 
de pe tote terenele, unde ară putea să 
se lupte pentru interesele loră cu arme 
legale11 vl-o dovedescă cu ori și 'care te- 
renă ală vieții publice.

Voițl probe? poftiți. Din dieta țării 
d. e. nu suntemă ore scoși afară? Ca să 
ml-o dovediți numărați-mi, câți Români 
avemă noi acolo ? și apoi mă rogă fa
ceți o asemănare între dieta din 1848 
seu cea din 1861, 1867 și cu dieta din 
1887 —1888, resultatută sistemului guver
nului actuală — și pe ori și cine trebue 
să-lă prindă mirarea, că în dieta din 
1848, fără Transilvania, am avută mai 
mulțl Români acolo, decâtă în 1887—88 
De causă nu mă întrebați, căci ca patriot 
de presentă mă rusineză a vi le spune 
și sciu, că nici d-vostră nu ați aștep
tată publicarea „scrisoriloră comițiloru su
premi din comitatele Somogy și Timișora11, 
ca să cunoscețl modulă și căile compro- 
mițătore, cum se păteză libertatea ale- 
geriloră și cum se scotă „naționaliștii din 
dieta11 prin sistemulă guvernului actuală; 
ca și mine; ca și autorulă articulului, așa 
și d-vostră le scițl tote acestea din pro
pria esperiență tristă. Și precum stămă 
în dietă, așa stămu în tote ramurile vi
eții publice și cumcă acesta e numai 
meritulă guvernului actuală și a siste
mului său, totă cu acesta asemănare a 
trecutului cu presentulă o adeveresă : la 
1861—67 amă avută 4 comiți supremi 
fără Transilvania, adl nici unulă cu Tran
silvania cu totă; la 1861—67 amă avută 
9 judi la Curiă fără Transilvania, adl 
numai unulă cu Transilvania cu totă ; 
la administrația bunuriloru statului nici 
ună română nu avemă și totă astfelă 
pe tote terenele cu 90% mai puțină de 
câtă înaintea sistemei domnitore.

(Va urma).

SCIRiLE DILEI.
ErășI ne sosesce veste tristă dela 

Blașiu. Vredniculă canonică Ioanu Anto
nelli a încetată din vieță Luni în 3 
Septemvre n. Perderea acesta durerosă 
nl-o aduce la cunoscință Veneratulă Ca- 
pitlu ală catedralei din Blașiu. Despre 
activitatea fructiferă în timpă de 31 ani 
ai preoției sale vomă vorbi în specială. 
Fiă-i țărîna ușoră și memoria neuitată !

* * *
înmormântarea conreetorului și a 

profesorului dela gimnasiulă română de 
aici, Dr. Nicolae Popă, s’a făcută Dumi
necă după ame4ă asistândă ună publică 
forte numSrosă. Multe cununi împodo- 
biau carulă funebra, dintre cari notămă 
cununa Eforiei și a Reuniunei femeiloră 
române. Corpulă profesorală a decisă ca 
banii adunați pentru cunună sâ-i desti- 
neze pentru ună scopă de binefacere 
școlară. In biserică a cântată corală 
dirigeată de profesorală de musică d-lă 
Nicolae PopovicI, care spre bucuria nos
tră s’a reînsănâtoșată. După terminarea 
serviciului funebra, a ținută de pe am- 
vonă părintele Vasile Foina o frumosă 
cuvântare în memoria răposatului. După 
dânsulă, d-lă director^ gimnasială Ște
fană Iosifă a rostită ună discursă mai 
lungă, în care a arătată în specială stă
ruințele și faptele răposatului său colegă. 
Pe fețele tuturoră asistențiloră se vedea 
întipărită o adâncă întristare pentru per
derea acestui harnică și inteligentă băr- 
bată.

* * *
Comitetulă Reuniunei femeiloră ro

mâne din Brașovă a alesă în ședința sa 
dela 23 Aug. (4 Sept.) a. c. pe d-lă pro- 

fesoră Lazaru Nastasi ca secretară ală 
său pe restulă timpului câtă va mai func- 
țiuna acestă comitetă.

* * *
Petrecerea cu daiițu a studențiloru u- 

niiH’rsitarl români din Brașovu se va ține 
Sâmbătă, în 27 Aug. (8 Sept. st. n. în 
sala Hotelului Nr. 1. Scimă că acestă pe
trecere se dă în scopă filantropică; spe- 
rămă deci, că publiculă română brașo- 
venă și de astă dată va da importanța 
cuvenită studențiloru noștri universitari, 
mai alesă când aceștia au în vedere sco
puri filantropice.

♦* *
Aflămă că culegetorii-tipografl din Bra

șovă voră arangia în curândă o petrecere 
cu danțfi în favorea secțiunei culturale a 
Societății loră. Acâsta va fi prima pe
trecere aranjată de tipografii din locă, 
căreia îi dorimă celă mai bună succesu, 
ce nu ne îndoimă că-lă va și ave.

** *
D-lă Petru cav. Scipione, proprietară 

în Câmpeni, a dăruită pe sema museu- 
lui numismatică ală gimnasiului din Bla.șă 
trei numi de aură : unulă cu inscripțiunea 
„Franciscu I Austriae imperatoră 1830", 
în valora de 4 galbeni; altulă cu inscrip
țiunea „Maria Theresia 176411, în valora 
de 2 franci, și ală treilea: „Republique 
franșaise, 1849“, în valora de 20 franci.

A* *
Dlă Hăjdeu va pleca în curând la 

Stockholm, spre a lua parte la congresulu 
orientaliștiloru, ce se va ține în luna Sep
temvre. Pentru a 7-a oră d-lu Hăjdeu 
ia parte la acestă congresă.

♦ 
* ♦

Pentru înlesnirea culturei naționale a 
Româniloră din Basarabia, și în deosebi 
pentru a ajuta la învățătură pe tinerii 
români originari din acea parte, s’a în
ființată la an. 1885 Societatea „Prutulă" 
în Galați. Până astădl societatea posede 
ună prea mică capitală, de-abia întrece 
peste 1600 lei, căci cotisația e numai 1 
leu pe lună, er numărulă membriloru 
prea restrânsă. Din asta causă, după 
cum comunică diarulă „Posta", societatea 
n’a putută destina pănă acum decâtă 
câte 300 lei pe ană pentru ajutorarea 
copiiloră români din Basarabia. — Ar fi 
forte de dorită, că asemeni societăți no
bile și românescl să fiă câtă mai bine 
sprijinite !

*•* *
Dlă. TU. Hegel, sculptoră din Parisă, 

care a făcută statua lui Mironu Costintl, 
a sosită în Bucurescl. D-sa va espune 
în sala noului Ateneu, în timpă de trei 
dile, statua cu bas-reliefurile ei. Des
chiderea acestei exposițiunl se va face 
printr’o serbare. Cu acestă oeasiune se 
voră vinde 300 autografurl de autori ve
chi și noi, români, francesl, germani 
etc., în folosulă fondului statuei. îndată 
ce ea va termina esposițiunea acestei sta
tue, că va fi espediată la Iași, unde se 
va face inaugurarea la 14 (26) Septemvre.

** *
Foile semioficiose din Berlină aducă 

scirea, că principele Birmarck vre sâ 
separeze ministerulă de esterne de cătră 
oficiulă de cancelară, er conducerea ar
matei și a marinei vre s'o uneseă cu mi- 
nisteriulă de Landwehr. După o tele
gramă ce-o primeșce diarulă „Post1*, cer
curile influente se și ocupă seriosă cu 
schimbările aceste.

* * *
Conflictulă dintre Portugalia și Mo

rocco este în ajună a isbucni. Sultanulă 
de Marocco reîntorcându-se victoriosă din 
luptele, ce le-a avută cu revoluționarii, 
nu vre să sciă nimică de cererile de 
satisfacția ale Portugaliei, pentru că slă 
a atăcată barcele de pescuită portugeze 
la Larache. Trimisulă marinei portugese 
cere cu stăruință desarmarea căpitanului 
portului din Larache și estrădarea sub- 
guvernatorului. Mai departe despăgubi
rea pescariloră și 21 împușcături de tună 
dreptă paradă înaintea stegului portugesă. 
A sosită și bateria portugesă numită 
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„Bengo" in Tanger, ca să dea sprijină 
pretensiuniloră portugese.

Independența Boemiei.
Nisuințele Cehilor!! spre independin- 

ță se manifestă după cum se vede, totă cu 
mai mare energiă. In adunarea tineri- 
loră Cehi ținută în Pichelg, la care au 
luată parte peste 4000 de persone, Gregr, 
conducătorulă partidei, între aplause sgo- 
motose și nesfîrșite a disă: Cehii ne
apărată trebue să ajungă la o stare de 
independență, cum e a Ungariei Țerile 
coronei lui Venczel suntă nedespărțibile ! 
Impăratulă, cu ocasiunea încoronărei sale 
ca rege ală Cehiloră, vaîntări drepturile 
nostre. In statulă cehică, fără îndoelă că 
limba cehică trebue să fiă cea dintăiu. 
Cine voesce să trăiescă între noi și cu 
noi, trebue se învețe limba cehică. A- 
dunărei ținuturiloră cehice ’i trebue ună 
astfelă de cercă de influință, încâtă tote 
cestiunile interne referitore la noi, noi 
să le discutămă și ducemu îndeplinire, 
fără de nici o ingerință a celoră din 
Viena seu din alte părți a monarchiei. 
Decă nu suutemă copțl destulă, e vina 
deputațiloră noștri, cari nu s'au sciută 
folosi de ocasiunile binevenite pe timpulă 
când erau la guvenă Belcredi, Patocki, 
Hohenvart și chiar și la începutulă re
gimului Taaffe, ceea ce n’au făcut’o Un
gurii, fiindcă ei s’au folosită de mo
mentele binevenite prin conducătorii 
loră. —

M-me Ata și Bisniark.
M-me Adam redactorea revistei „Nou- 

velle Revue11, continuă descoperirile sale. 
Ea desminte formală, cu documentele 
dela întrevederea din Stettin, afirmările 
diarului „Norddeutsche Allg. Zeitung“, 
că Țarulă n’ar fi refusată bătrânului îm- 
părată Wilhelm de a-lă visita la mane
vrele din Stettin. Articululă revistei 
francese declară, că politica principelui 
Bismark s’a schimbată tocmai din minu- 
tulă când Țarulă n’a voită să mergă în 
Stettin și totodată întăresce, că Țarulă 
de aceea a refusată Invitarea, fiindă că 
i-a venită la cunoscință corespondența 
secretă dintre Bismark și principele Fer
dinand de Coburg.

După descoperirile ce le face „Nou- 
velle Revue“ politica lui Bismark în 
Orientă nu i-ar fi convenită bătrânului 
Wilhelm, totodată descopere și descrie 
istoriculă notițeloră principelui Reuss și 
împărtășesce cetitoriloră săi în estrasă 
rescriptulă secretă ală lui Bismark cătră 
Ferdinand de Coburg. In acesta se cu
prindă următorele: „Nu potă să dau 
Alteței tale nici ună sfatu. Germania 
oficiosă nu-Țl recomandă ca să ocupi 
tronulă bulgară, der Germania în inima 
sa, (intimement) ’Ți aprobă pasulă a- 
cesta.“

Afară de acestea M-me Adam mai 
împărtășesce scrisorea principelui Fer
dinand cătră Contesa de Flandria în care 
domnitorulă Bulgariei cjice: că e 
să desmintă documentele, fiindă că îlă 
amenință cu răsboiu și că singura causă 
a tăcerei sale este, că nu voesce să-și 
pierdă interesulă ce-lă are Bismark față 
cu elă.

Din scrisorea acesta apare lămurită 
că Ferdinand de Coburg fără îndoială 
a primită tronulă bulgară numai la asi
gurările secrete ale lui Bismark.

Principele mai repetă în scrisărea 
sa, că tote documentele negate suntă a- 
devărate. Cuvintele cu care încheie elă 
scrisorea suntă următorele: „Sunt ne
voită să combată faptele; tăcerea mea 
mincinosă este interesulă lui Bismark“. 
Articolulă din „Nouvelle Revue", ce cu
prinde optă pagine, ca încheiere mai 
spune că în ce modă a fostă încunos- 
ciințatu Țarulă despre tote astea și cum 
a refusată invitarea la întrevederea din 
Stettin.

Situațiunea îd Bulgaria.
Cu privire la starea lucruriloru 

în Bulgaria, „Staaten Correspon- 
denz" primesce din Sofia urmă- 
torea corespondență:

Guvernulă pote compta cu totă si
guranța pe devotamentulă și sprijinulă 
funcționariloră actuali, pentru că intere
sulă acestora este ca să contribue la 
consolidarea regimului; nu-i vorbă, și 
sporirea salarului și acordarea de deco- 
rațiunl constitue ună factoră însemnată.

Populațiunea rurală, care este 9O°/0 
din întrega populațiune a Bulgariei, în 
maioritatea ei coverșitore are sentimente 
rusescl, der în ce privesce vieța publică 
este multă mai apatică decâtă să-șl mai 
bată capulă ca să judece afacerile pu
blice după buna loră chibzuială.

Alegerea cade asupra personei, pe 
care a recomandat’o prefectulă și astfelă 
de obiceiu maioritatea în Sobraniă este 
a partidei, care se află din întâmplare 
la cârmă.

Iu Sobrania actuală se găsescă de- 
putațl, cari au votată pentru lovitura de 
statu a lui Battenberg, pentru schimbarea 
și restabilirea Constituțiunei, pentru și 
contra generaliloră ruși, pentru Carave- 
loff, Zankoff, NaciovicI, Climent și con
tra acestora. Acum ei mergă strună cu 
Stambuloff, pentru ca la cea dintâiu o- 
casiune să agiteză contra lui.

Burgesimea se intereseză, ce-i dreptă, 
pentru vieța publică, der în acelașă timpă 
îșl vede și de interesele sale. Ea este 
cam sătulă de starea actuală a lucruri- 
loră și s'ar supune de sigură acelei pu
teri, care ar aduce în țeră stabilitate, re
gulă, înflorirea comerciului și a indus
triei.

O înțelegere cu Rusia cu condi- 
țiunea ca independința țârei să rămână 
neatinsă, ar dori-o tote partidele din țeră 
și o asemenea înțelegere ar putea să în
lăture imediată crisa actuală și astfelă să 
se facă ună însemnată serviciu Europei.

NECROLOGY.
Capitululă Catedralei metropolitane 

gr. cat. din Blașiu cu adâncă durere a- 
duce la cunoscință încetarea din vieță a 
iubitului Confrate

Ioanil Antonelli,
Canonică Primiceriu seu Cantoră ală Bl- 
sericei catedrale metropolitane din Blașiu, 
Asesoră ală tribunalului matrimonială de 
a 11-a instanță pentru diecesele sufragane, 
membru ală Esactoratului și ală comisiunei 
scolastice arehidiecesane, decorată cu cruce 
de argintă, cu coronă pentru merite și cu 
ordulă rusescu ală S. Anne cl. 111, asesoră 

ală Sântului Scaună Metropolitană, 
care în urma unei paralisie prin morte 
repentină Luni în 3 Septemvre st. n. 1888 
la 10*/2 ore noptea șl-a dată blândulă 
său sufletă în mânile Creatorului în ală 
61-lea ană ală vieței, ală 31-lea ală pre
oției.

Rămășițele-i pământescl se voră în
mormânta după ritulă Sântei Biserici 
greco-catolice Miercuri în 5 Septemvre 
1888 la 3 ore după amedă în cimitirulă 
bisericei parochiale.

Blașiu, 4 Septemvre 1888. 
Fiă-i memoria binecuvântată!

întâmplări diferite.

Omă turbată. Unuia din țăranii 
din România, mușcațl de lupulă turbată 
în județulă Putna, a murită Sâmbătă de 
turbare, în spitalulă Brâncovenescă din 
Bucurescl. „Democrația" scrie, că Vineri 
dimineța JacestU țărână a începută a ave 
simptome de turbare. D-lă dr. Babeșă a 
dispusă îndată a se lega în cămașa de 
forță. Elă avea uitătura spăimântătore, 
țipa, urla ca lupii, ca cânii, și căuta a 
mușca. După 24 ore de chinuri a 
murită.

Jertfele burețiloră. La 11 Augustă 
a. c. o femeiă din orașulă Dorohoiu, în 
România, prepărândă bucate din nisce

bureți otrăvicioșl ce au fostă găsiți în 
grădina caseloră sale, în nisce cânepă, și 
mâncândă dintr’enșii numita femeiă, în 
etate de 45 ani, soțulă ei de 48 ani 
cu 5 copii de câte 2, 6,10, 15 și 18 ani, 
împreună cu 2 femei una de 38 ani și 
alta de 40, din diua de când au mân
cată bureții s'au bolnăvită toți acești 9 
individl și pănă la 15 Augustă, cu tote 
căutările făcute de medică, au încetată 
din vieță 8 din ei, rămânendă în vieță 
încă unulă, capuiă familiei, care se află 
bolnavă în căutare la spitalulă de acolo.

Insciixița,re.
înmatricularea scolariloră pentru a- 

nulă scolastică 1888/9 la scolele medii 
gr. or. din Brașovă se va face în 29, 
30 și 31 Augustă, 1888 st. v. dela 8—12 
ore a. m. în cancelaria subscrisei direc
țiuni, er în 1 Septemvre la 9 ore se va 
tine festivitatea de începerea anului sco
lastică în sala cea mare a institutului. 
Esamenele de primire și de emendare 
se facă în dilele amintite dela 3—5 
ore p. m.

Școlarii, cari vină dela alte institute, 
voră produce testimoniu scolastică, de 
boteză, de vaccinată și revaccinată, pre
cum și toți școlarii, cari voescă a fi pri
miți în clasa I gimn. seu clasa I reală.

Acei școlari, cari nu s’ară presenta 
la înmatriculare în dilele fixate, se voră 
primi numai decă voră produce ună tes
timoniu valabilă, că au fostă împiede
cați prin morburi seu altă forță majoră.

In clasa I gimn. voră fi primiți pe 
basa legii și a ordinațiuniloră ulteriore 
numai 60 de școlari și anume: Mai ân- 
tâiu cei din Brașovă; apoi din ținutulă 
Brașovului; și în fine din alte ținuturi.

Părinții, tutorii seu îngrijitorii se 
facă atențl la acestă disposițiune, căci 
completându-se numerulă de 60 în clasa 
I gimnasială, preste acesta nu mai potă 
fi primiți alțl școlari.

Școlarii, cari vină dela alte institute 
de orice categoriă potă fi supuși unui 
esamenă de primire. Acei școlari, cari 
se primescă mai ântâiu în institută, cu 
escepțiunea scolariloră dela scola nor
mală gr. or. română din Brașovă, plă- 
tescă taxa de primire 2 fl. v. a. Didac- 
trulă este la gimnasiulă inferioră și scola 
reală inferioră pentru gr. or. și gr. cat. 
6 fl. 30 cr.; la gimnasiu superioră și la 
scola comercială e 10 fl. 50 cr. Cei de 
alte confesiuni plătescă didactrulă îm
pătrită.

Se elibereză de didactru școlarii, 
cari dovedescă sărăcia loră cu atestată 
de paupertate dela primăria respectivă 
subscrisă de parochulă locului, avândă 
în studii calculă generală: Bine, er 
purtarea morală celă puțină corăspundă- 
tore legiloră scolastice.

Brașovu, 18 Augustă 1888.
Direcțiunea scoleloră medii gr. or. române.

Anunciu.
Se face cunoscută celoră ce li-se 

cuvine a sci, cumcă la pedelulă scole
loră centrale gr. or. române se află de
puse spre vân4are esemplare din instruc
țiunea pentru gazde — care se vândă 
dimpreună cu reversulă, ce au a-lă sub
scrie gazdele, cari țină școlari dela sco
lele medii în cuartiră ori costă, â 10 cr. 
v. a. esemplarulă.

Brașovă, în 22 Aug. (3 Sep.) 1888. 
Direcțiunea scoleloră medii

gr. or. rom.

îxisciixxțare.
Duminecă în 28 Augustă v. (9 Sept, 

n.) a. c. la 3 ore p. m. se va ține în 
edificiulă gimnasiului română din locă 
adunarea generală a despărțământului I. 
ală „Associațiunei transilvane pentru li- 
teretura română și cultura poporului ro
mână", cu următorulă programă :

1). Deschiderea adunării de cătră 
presidiu.

2) . Raportulă comitetului despre 
activitatea sa în decursulă espirată și 
despre starea cassei despărțământului.

3) . Alegerea unei comisiuni pentru 
înscrierea membriloră noi.

4) . Alegerea unei comisiuni pentru 
censurarea raportului comitetului și a so
cotelii oră.

5) . Cetirea disertațiuniloră, ce se voră 
presenta.

6) . Raportele comissiuniloră din 
punctele 3. și 4.

7) . Discutarea propunerilor^ even
tuale.

8) . Alegerea unui nou comitetă pentru 
trieniulă următoră.

9) . Ficsarea locului pentru adunarea 
generală viitore.

La acestă adunare (din 28 Augustă 
v. a. c.j se învită toți membri și bine
voitorii „Associațiunei."

In numele comitetului despărțămân
tului I.

Ioană Petrică, Andreiu Brseanu,
directoră. actuaru.

SCIRI TELEGRAFICE.
Viena, 5 Septemvre. In cercu

rile competente nu se scie nimica 
privitorii la scirea despre o contra 
visită a Maiestății Sale la Roma.

Berlinu, 5 Septemvre. Sora îm
păratului Wilhelm, Sofia, s’a lo
godită cu prințulu de coronă alu 
Greciei.

C u n u n i ă.
D-lă Virgiliu P. Popescu, profesoră 

în Ploescl, s a cununată Dumineca tre
cută, 21 Augustă v. c., cu d-șora Florica 
V. Stefănescu, profesoră.

D-lă Basiliu Munteană alias Oprea, 
învățătoră în Baclialău (Săcele'., îșl va 
serba cununia cu d-șora Alexandrina G. 
Ciupală din Baclfalău, Duminecă în 28 
Augustă v. c. în biserica din Baclfalău, 

Felicitările nostre!

DIVERSE.
Planu de căsătoriă. „Figaro" din 

Parisă aduce scirea unui sensaționalu 
plană de căsătoriă. După numita foiă 
principesa Clementina de Coburg stă- 
ruesce cu totă hotărîrea ca fiulă ei celă 
mai tânără, adecă principele Ferdinandă 
ală Bulgariei, să ia în căsătoriă pe Luisa 
principesa de Parma, fata prințului Ro
bert de Parma și totodată moștenitorea 
contelui Chambord. Princesa de pre
senta e în vârstă de 19 ani și fără îndoielă 
că nu peste multă vreme va fi posesora 
unei mari avuții, deși mai are șese su
rori și trei frați.

Cursulu pieței Brașovu
din 4 Septemvre st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 9.40 Vend. 9.42
Argintă românescă . „ 9.33 r 9.35
Napoleon-d’orI . . . „ 9.71 9.72
Lire turcescl . . . „ 11.- 11.05
Imperiali.................. „ 10.- n 10.05
GalbinI.................. ,. 5.72 H 5.76
Scris, fonc. „Albina“6"/0 „ 101.- n —.—

ruun n r> ° fo ,. 98.— H 98.50
Ruble rusescl . . . „ 122.- n 122.50
Discontulă .... 6>/2-8% pe anti.

Cnrsuln la bursa de Viena
din 3 Septemvre st. n. 1888.

Renta de aură 4°/„................................101.85
Renta de hârtii 5°/0................................. 91.75
Imprumutulu căiloră ferate ungare . 148.50 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare țl-ma emisiune) . . 98.20
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) . . — .—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (3-a emisiune) . . 114.50
Bonuri rurale ungare ............................104.75
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.75
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.75
Bonuri cu cl. de sortare..........104.50
Bonuri rurale transilvane.........104.40
Bonuri croato-slavone..............104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă................................ .... 100.—
împrumutul^ cu premialii ungurescu 129.50 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului......................................... 125.75
Renta de hârtii austriacă .... 82.95
Renta de argintă austriacă .... 83.—
Renta de aură austriacă.......................111.80
LosurI din 1860 ................................ 139.75

Editoră și Redactorii responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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PUBLICAȚIUNE.
Se aduce la cunoscință publică, cum 

că listele evaluare, trimise acestui o- 
ficiu prin emisulîi Domnului Inspectorii 
de dare ddto 21 Iulie a. c. No. 13563— 
1888, cari conținti partidele obligate la 
solvirea taxelorO pentru eliberarea din 
miliția pe anulil 1888 se află spre vedere 
la oficiul Q de dare aid orașului din 7 
până inclusive la 14 Septemvre dela 8 
ore dimineța pănă la 12 ore la prândti, 
și dela 3 pănă la 5 ore după prândti.

Acele partide supuse taxelorii de 
miliții, cari se simtă îngreunate în mă
surarea acestord taxe. îșl potd așterne 
subscrisului oficiolatd reclamările adresate 
cătră comitetuld administrativă, la casii 
decă petenții au fostă în anulă trecută 
supuși acestei taxe, în decursă de 15 
dile i. e. pănă inel. 22 Septemvre a. c., 
aceia însă, cari au fostă în anulă curentă 
pentru prima oră supuși taxei militare, 
in decursă de 15 dile din diua inducerei 
datorinței loră în libelulă taxeloră mili
tare. Sumele evaluate pentru taxele mi
litare voră decide cu 1 Octomvre a. c. 
și suntă a se solvi deodată adecă în sumă 
deplină, pănă celă multă în 30 Noemvrie 
a. c. la cassa oficiului de dare orășenescă 
de aci, deorece încependă din 1 Decem-

vre a. c. taxele militare restante se voră 
încasa pe cale execuțională. Pentru tote 
părțile supuse taxeloră militare se pro
vocă prin acesta a se presents cu livre
tele loră de taxele militare celă multă 
in 8 dile spre înscrierea datorinței pe 
anulă 1888 la oficiulă subsemnată.

Iu fine se provocă în sensulă § 4 
art. de lege IX din anulă 1883 acele 
părțile obligate a solvi taxe militare, cari 
dela conscripția taxeloră militare încoce 
și-au schimbată stăpânii (datarii de lucru) 
să arate, ftră amânare, o atare schimbare 
la acestă oficiu de dare.

Brașovă, în 3 Septemvre 1888.
Oficinlu fle flare aii orașului.

W DE VENȘARE.
Am onâre a face cunoscută, 

că din causa strămutărei mele 
vendtl în 13 1. c. din locuința mea, 
Brașovulu-vechiu Nru 634, următă- 
rele: Do cai, hamuri, o trăsură pe 
arcuri, o căruță, o sântă și mobiliara 
(lin casă.

Lanczy Gyula,
142,1—1 comisarii de finance r. u.

Nru 102-1888 
scol.

139.3—1

CONCURSU.
Pentru ocuparea postului de ală 3-lea învețătoră la scola con

fesională gr. cat. din Maieră, prin acesta sc escrie concursă pănă 
în 20 Septemvre a. c. pre lângă salariu anuală de 200 fi. v. a.

Doritorii de a ocupa acestă postă au de a-și așterne suplicele 
loră instruite cu documentele prescrise de legea scolastică pănă la 
terminulu prefiptă la presidiulă senatului scolastică gr. cat. locală.

Dela senatulă scolastică confes. gr. cat.
Mai eră, în 30 Augustă 1888.

Președintele: Notariulv.:
Basiliu Groze, Basiliu Tofană,
parochulti locului. învățătorii.

care fenu de fenațe
neplouatfi, împreună cu pățune pentru oi la tomnași primă-veră.

40 50 măji metrice pesce de baltă
mai cu semi era P> în mărime dela 1 — 8 seu 9 chile. ț)iua pescuitului 
— ce va ave locQ cant pe la finea lui Octomvre — se va tace cunos
cută celorfi interesați. Prețulu unei miji metrice pesce, transportată 
franco la gara din Șermășelă (Kis-Sârmâs) 40 fl.

A se adresa la subscrisul^ ,
Ludovicu Simonu

proprietarii
în Sângeorgiulu de Câmpia (p. uit. L'zdi-Szt. Peter)

/ (Jomitatulu Clușiului.)138

Sosirea $i plecarea irenuriioru si poștelor» in Brasovo.
I. Plecarea trenurilor^:

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 amedi.

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

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

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

a) Dela
b) „
c) n

r.
e) n

A. Plecarea posteloru:
Brașovă la Reșnovti-Zernescî-Branu: 12 ore 30 m. după amedi 

„ „ Zizină: 4 ore după amedi.
„ în Săcuime [S. GeorgI]: 1 oră 30 minute noptea.
„ la Făgărașii: 4 ore dimineța.
„ la Săcele: 4 ore dimineța.

No. 250—1888. J, ~ 140,3—2

Devenindu vacante următorele stipendii, și anume :
A. 1. Ună stipendiu de 60 fi. pe anu din fundațiunea „ Marino VÎC1",

pentru studențî de gimnasiu.
2. Unu stipendiu de 60 fi. pe anu din fundațiunea „Gallianău, 

pentru studențî de gimnasiu.
Mai departe fiindă vacante:

B. 3. Unu ajutoriu de 20 fl. pe ană din fundațiunea „Tofaleană“,
pentru tineri descendenți din vre-o familia de ale fostei co
mune ,,Tofaleu“, cari ar voi se învețe vre-o meserie ore-care.

4. 4 ajutore a 25 fl. pe ană, menite pentru tineri români, cari 
voiescu a învăța vre-o meserie, der mai cu semă : rotăria, lemnă
ria (bărdășia), făurăria, meseria ftemplăria), cismăria, pălărieria, cu- 
relăria, șelăria, mașinăria agricolă.

Prin acesta se escrie concursă.
Cererile au a se înainta comitetului Associațiunei transilvane pentru 

literatura română și cultura poporului românit în Sibiiu pănă la 30 Sep
temvre st. n. 1888.

Cererile intrate mai târețiu nu se voră considera.
Aspiranții la vre-unulu din stipendiile amintite sub A. 1—2, 

au se acludă la suplicele loră:
a) Carte de boteză în originală seu în copie legalisată.
b) Testimoniu scolastică de pe semestrulă ală II-lea ală anului 

școlară premergetoră.

c) Atestată de frecuentare dela direcțiunea institutului, în care 
cerceteză scola de presentă.

rf) Atestată de paupertate seu de orfană, decă concurentulă e orfană. 
Conformă literiloră fundaționale la obținerea stipendiului de 

sub 2., din fundațiunea „Galliană“, ceteris paribus va ave preferință 
acela dintre concurențl, carele va dovedi că se trage din familia 
fundatorelui, și anume din familia „Popii și Antonii".

Suplicanții la vre-unulă din ajutorele amintite sub B. 3—4 au 
se presente următorele documente:

a) Atestată de boteză în originală seu în copiă legalisată.
b) Testimoniu scolastică de celă puțină 4 clase elementare.
c) Contractulu încheiată cu măestrulă, conformă §-lui 61 ală le- 

gei industriale (art. de lege XVII din 1884), în originală seu 
în copiă legalisată, și o adeverință dela măestru despre succe- 
sulă cu care lucră.

d) Atestată de moralitate dela autoritatea competentă locală.
e) Adeverință dela părinți seu tutori, că suntă deciși a lăsa pe 

fiii seu pupilii loră la învățătură pănă se voră perfecționa pe 
deplină.
Din ședința comitetului Associațiunei transilvane pentru lite

ratura română și cultura poporului română, ținută la Sibiiu în 21 
Augustă 1888.
G3-. ZBarițrm, IDr. Icami CrișianV.,

președinte. secret ariu II alii Assoc.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.
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introdusă numai de scurtîî timpii în comerțu. în urma cualitățiloru ei superidre precum și a 
gustului escelentu este deja în generalii recunoscută și plăcută.

Se află totdeauna prospetă în cele mai multe băcănii, magazinuri de vinii, farmacii și 
restaurațiuni, precum și pentru cumpărări en-gros la Depositul principalii

G. GIESEL,
130.12-3 Erașovu, Strada, Teatrirlrxi ZtSTr. 312.
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