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Brașovu, piața mare Nr. 22.
Inserate mai primescuîn Vioria 
Rudolf ii Mossc, Haasciistein & Vogler 
(Otto Maas), Heinrich Schalek, Alois 
Herndl, M.Dukes, A, Oppclik.J- Dan- 
nebery; în Budapesta: A. V. Gold- 
berger, Anton Mezel, Eckstein Bernal; 
în Frankfurt: O. L.Daube;\n Ham

burg: A. Steiner.
Prefulu inserțîunilorn; oseriă 
garmondâ pe o colona 6 cr. 
și 30 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifă și învoială.
Reclame pe pagina IlI-a o 
seriă 10 cr. v. a. seu 30 bani.
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,Gazeta" ese în fiecare di. 
Abonamente pentru Austro-Ungaria 
Pe unu anu 12 fl., po săso luni 

6 fl., Pe trei luni 3 fl.
Pentru România și străinătate: 

Pe unu anu 40 franci, pe șăse 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Se prenumără la tdte oficiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.
Abonamentuln pentru Brașovu: 

la administrațiune, piața mare 
Nr. 22, etagiulu I.: pounu anii 
10 fl., pe șăse luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu dusulu în 
casă: Po unu anu 12 fl. pe 
șăse luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unu esemplaru 5 cr, v. a. său 

15 bani.
Atătu abonamentele câtu și 
inserțiunilo suntu a se plăti 

înainte.

Nr. 187.—Ânulu LII. Brașovu, Duminecă 20 Augustă! 1889.
Brașovu, 19 Auguscii v.

Intre tote reuniunile nostre cari 
au scopulu de a înainta cultura, 
de a răspândi buna învățătură și 
povățuire în sînulu poporului nos
tru românescu, este fără îndoielă 
cea mai însemnată reuniunea ori 
Associațiunea transilvană pentru 
literatura română și cultura popo
rului română

De 27 de am, de când Românii 
zeloși și doritori de binele și feri
cirea neamului loră au înființată 
acestă societate, prin multe a avută 
se trecă, multe a avută se sufere 
poporulă română din aceste țări. 
Der suferințele sale, deși n’ară fi 
putută se fia cu totulu încunjurate, 
totuși ară fi fostă mjiltu mai mici 
și mai puțină durerose, decă po
porulu nostru s’ar fi bucurată din 
timpuri mai vechi de asemeni așe
zăminte de cultură, cari se’lă deș
tepte și se ’lă învețe a fi însuși 
stăpână pe sortea sa.

Mare a fostă și este prin ur
mare chiămarea Asociațiunei tran
silvane, menită a rădica prin unirea 
puteriloră nostre cultura poporului 
română și mai multă ca ori și 
când trebue se fiă în împrejură
rile grele și amenințătbre de ac[I 
dorința nostră a tuturoră ca Aso- 
ciațiunea transilvană să-șl potă 
împlini cu succesă chiămarea ei.

In convingerea acesta dămă 
locă în fruntea foiei următorului 
raportă, ce’lă primimă despre de- 
cursulă adunărei generale a Aso
ciațiunei transilvane ținută în 28 
și 29 Augustă st. n. în Făgărașă:
Adunarea generală a a.

Asocăațiimiei transilvane.

Făgăraști 28, 29 Augustă a. c.
Veste bună, vă trimită din capitala 

țării Făgărașului. Românii noștri în 
mânia tuturoră piedeciloră, ce li se pună 
în cale, au dată dovedi și cu acestă pri-

legiu, că’și iubescă limba și cultura. Au 
alergată mulțl și de astădată la adu
narea Asociațiunei și decă mulțl au lip
sită, cari nu trebuiau să lipsescă, să cre- 
demă și să sperămă că n’au lipsită ca în 
veci lipsiți să fiă de mângâierea de a 
lucra umără la umără cu frații loră.

Comitetulă a fostă primită cu căl
dură și cu însuflețire în Voila; sera de. 
întâlnire în prediua adunărei s’a petre
cută în frățescă dragoste și cu cele mai 
bune urări s’au depărtată cu toții târ- 
diu din grădina „Mexico “ spre a se re
vede în (fma următore la adunare.

Ședința tentata 15/27 Aug. a. c.
Ședința s’a ținută în sala hotelu

lui „Parisă“ sub președința d-Iui G. Ba- 
rită, fiindă ca secretară d-lă Dr. I. Cri- 
șiană. Sala era îndesată de lume, bărbați 
și dame, atâtă din Făgărașă. câtă și din 
diferite părți ale Ardealului, venițl anume 
ca să participe la adunarea generală a 
Associațiunei transilvane pentru literatura 
și cultura poporului română.

Președintele prin câteva cuvinte ac- 
centueză scopulu Associațiunei, arată 
greutățile în cari a fostă întemeiată, 
precum și resultatele obținute dela înte- 
meiarea ei și pănă acll, și salutândă pe 
membri adunați, declară ședința de deș- 
chisă.

Părintele vicariu- Basiliu Batiu în 
numele Româniloră din Ffigărașă salută 
pe membrii Associațiunei întruniți în a- 
dunarea generală, poftindu-le cu cuvinte 
căldurose și elocente bună venită în 
Țera Făgărașului și succesă în lucrările 
Adunărei.

Discursulă Reverendissimului d-nă 
Vioară a fostă primită cu vii aplause 
de cătră adunare.

Președintele cetesce mai multe tele
grame de salutare și de urare dela Esc. 
sa părintele archiepiscopă și mitrop. Mi- 
ronă Romanulă, dela Ilustrit. sa părin
tele Episcopă Nic. Popea, dela Românii 
din Deva și dela mai mulțl Români din 
Buciumă, pe care adunarea le primesce 
cu vii aplause.

Conformă programului adunarea pro- 
cede la alegerea unei comisiunî de trei 
pentru încassarea de taxe dela membrii 
vechi și dela cei cari se voră înscrie de 
nou. Aleși au fostă d-nii Nicolae Cos- 
garea căpit. ces. r. în pensiune în Făgă
rașă, Aldulea Mețianu protopresb. în Ar- 
pașă și Nicolae Cliiorniță.

Urmeză apoi apelulă nominală ală 
membriloră Associațiunei, cari au dreptă 
a participa la ședințele adunării cu votă 
decisivă. D-nu Ales. Filipu din Abrudă 
era de părere, ca să se amâne acestă 
punctă din programă pe ședința urmă
tore, când voră fi la ordinea cjilei ces- 
tiunl, la cari nu potă lua parte cu votă 
decâtă membrii Associațiunei, der păre
rea acesta n’a fostă adoptată de adu
nare. — Biroulă Associațiunei se însăr- 
cineză apoi a compune pănă la ședința 
următore lista membriloră Associațiunei, 
cari s’au presentată la ședințele adunării 
generale.

Raportulă generală ală comitetului 
despre activitatea sa în decursulă anului 
1888, precum și proectulă de bugetă pe 
1890 se predau comissiunei spre esa- 
minsre.

Oomisiunea de înscrieri, nefiindă gata 
cu lucrarea, îșl amână raportulă său pe 
ședința următore.

Neînsinuându-se nimeni cu vre-o 
propunere seu interpelare, se trece la 
punctulă 7 și celă din urmă din pro
gramă, conformă căruia urmeză a se face 
alegerea comisiuniloră.

Adunarea alege: a) în comisiunea de 
trei, pentru esaminarea rațiociniului pe 
1888 și a proiectului de bugetă pe 1890, 
pe următorii membri: d. Căpitană Va- 
silie Stanciu, d. Dr. Bea și d. Ioană Deje- 
na/riu; b) în comisiunea de trei pentru 
esaminarea raportului generală și a pro- 
puneriloră suntă aleși dd. membri Ioană 
Turcit, protonotară, G. Popu de BăseștI 
și Dr. Aurel Mureșianu; c) In comisiunea 
de candidare pentru comitetulă Associa
țiunei, ce are să fiă alesă pe trieniulă 
următoră, s’au alesă dd. membri Alesan-

dru Filipu, Iuliu Danii, G. Popu de Bă
seștI, Patriciu Barbu și vicariulă Basiliu 
Bațu.

Președintele presintă adunării cere
rea lui Petru Sabo din Tergulă-Mureșu- 
lui pentru acordarea unui ajutoră de 100 
fl. cu scopă.de a-șl pute tipări niștein- 
trucțiunl speciale relative la ună medi
camentă inventată de elă oontra reu
matismului. Cererea se înainteză comi- 
siunei pentru propuneri.

Nefiindă nimeni insinuată la comi- 
tetă cu cetirea vre-unei disertațiunl în 
adunarea generală și fiindă și timpulă 
înaintată, ședința se închide anunțându-se 
a doua ședință pe diua următore la 9 
ore a. m. în acelașă locală.

Ședința a doua.
Ședința dela 16/28 Augustă se deș- 

chide la timpulă fixată totă sub preșe
dința d-lui G. Barițiu.

Secretarulă Dr. I. Crișiană cetesce 
procesulă verbală ală ședinței, care se și 
primesce.

Președintele cetesce mai multe tele
grame de felicitare adresate adunării din 
Clușiu, din Brăila, dela d. Axente Se
veră, dela Românii din Munții apuseni, 
dela profesorii «lin Blașiu și dela părin
tele Alexie Berinde. Publiculă Ie pri
mesce cu strigări de „să. trăiescă“.

Președintele presenteză o scrisore 
dela d. Vasilie de Bașota, prin care acesta 
cere ca să i-se primescă o acțiune de 
135 fl., la care va mai adauge dlferința 
pănă la 200 fl., pentru a fi înscrisă ca 
membru fundatorii, er de-ocamdată să fiă 
înscrisă ca membru pe vieță.

D. Cosma cere ca să se amâne dis- 
cuțiunea, pănă ce va raporta comisiu
nea pentru înscrieri de membri noi.

Președintele întrebă, care din comi- 
siunl suntă gata cu lucrările loră.

Comisiunea pentru înscrierea de 
membri noi arată, că s’au înscrisă 19 
membri ordinari și 2 pe viață și că a 
incassată bani gata 133 fl., 200 lei și o 
obligațiune de 100 fl. Afară de membrii 
înscriși cu ocasiunea adunărei generale,

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS. “ brumă era, din chilia întunecosă în sală 
mare și luminosă, denumi pe Timoteiu 
Cipariu directoră ală ei și îi puse la 
mână fondă, ca să o restaureze și să în- 
cepă cu tipărirea cărțiloră bisericescl și 
școlastice, câte lipsiau. Cipariu a și pusă 
tipografia pănă la 1836 în stare, ca să 
potă concurge după împrejurările din 
acea epocă cu q^I care alta din acestă 
țeră, ceea ce se pdte proba cu frumosulă 
numără de cărți și de diare apărute în 
acea tipografia pănă în a. 1848.

Toți profesorii dela gimnasiu și liceu 
au fostă după devaluare plătiți misera- 
bilă de rău. Din 1833 înainte la toți s’au 
ameliorată salariile în monetă conv., eră 
la unii mai bătrâni li-s’au înmulțită cu 
câte 100 fl. din venitulă episcopului, 
care plătia mai dela sine salariile pro- 
fesoriloră denumiți la catedrele înființate 
de nou în liceu.

Venitulă celoră șepte membri capi
tular! și ală notarului consistorială a 
crescută asemenea din valuta vechiă în 
valuta convențională.

Tote fondurile diecesane și școlas
tice s’au luată în revisiune nouă și, după 
ce s’au pusă în evidență, cassară a fostă 
unulă dintre capitularii canonici și mem
bri ai consistorului, care apoi a trans-

portată la cassa statului din Sibiiu tăte 
sumele evaluate în sensulă testamentului 
lăsată de fericitulă episcopă.

Starea, în care se afla pe la 1830 
limba română la școlele din Blașiu, ca 
și peste totă în țeră, nicl-decum nu era de 
pismuită. Cele mai multe comune rurali 
de prin prejură suntă române, numai 
vre-o trei amestecate. Locuitorii orășe
lului vorbiau numai românesce, căci altă 
limbă nici nu sciau. Sutele de școlari, 
câți veniau din comunele române de ori 
unde de-a dreptulă la școlele din Blașiu, 
vorbiau erășl numai românesce, eră din 
a treia classă normală începeau cu la
tina și în cele cinci classe gimnasiale 
era impusă, cu pedepse diverse, vorbirea 
numai în limba latină. Limba germană 
impusă de Iosifă II se cassase; cea ma
ghiară nu era impusă de locă. Cu tote 
acestea, în anii mai din urmă ai episco
piei lui Ioană Bobă limba maghiară se 
înfipsese tare tocmai în seminară, între 
clerici. Acesta s’a întâmplată așa, că 
despre o parte între cei vre-o 50 de 
clerici erau mai mulțl din comitatele 
feudale, cari în lipsa aprope totală de 
școle române, pe ună teritoriu de sute 
de miliare, din mica copilăriă erau dațl 
la școlă totă numai în orașe ungurescl,

eră la facultatea filosofică mergeau la 
Clușiu, de unde apoi primiți în seminară 
vobiau forte rău românesce, eră pe cărți 
bisericeșcl tipărite tote cu cirile nu sci
au ceti; de altă parte bătrânii noștri 
îșl făcuseră dreșl-cum de regulă, ca din 
a treia classă gimnasială să îndemne pe 
școlarii cei mai buni, ca să mergă pe 
câte doi seu trei ani la câte ună gim
nasiu de alte limbi, cei din comitatele 
feudale la gimnasii ungurescl, cei din 
Săsime la Sibiiu, ca să învețe bine limba 
germană. In sineși acea măsură luată 
de bătrâni, ca tinerimea loră să învețe 
și cele două limbi ale patriei, a folosită 
în cursulă vecului la ună mare numără 
de tineri în vieța practică, ceea ce s’a 
cunoscută mai învederată dela 1849 
încoce. De aci a urmată, că mai alesă 
în unii ani, când veniau mai mulțl ti
neri dela Clușiu și de aierea, limba ma
ghiară, era forte multă er limba maternă 
cu atâtă mai puțină vorbită în seminară; 
se vorbia latineșce și unguresce, româna 
ca de dorii. Adecă limba română o 
păția aici în miniatură ceea ce păția 
limba maghiară la magnații Ungariei și 
în cele mai multe cetăți ale ei, unde 
predomnia peste totă limba germană. 
Morbulă acela începuse a se întinde și

Din. opvilvi.
„Părți alese din istoria Transilvaniei^ 

de George Barițiu.
(Vol. I, Sibiiu 1889, Tipografia W. KrafftJ

Urme de literatură și flesvoltare de viață națională în 
jerioduiu reacțiunei la poporalii românii din acestă 
monarciiiă. Blașin—Brașovu. (§ 100 pag. 607—618).

Urmare și fine.)
Moșia Cutu, care este proprietate a 

seminarului de clerici, ce fusese ținută 
în arendă de cătră răposatulă episcopă 
numai în câte 3000 fl. valuta vechia, 
cpiscopulă Ioană Lemeni o a luată în 
sinodulă de instalare cu arendă de trei 
mii fl. monetă convențională pe ană, 
prin care venitulă seminarului crescu la 
îndoită și jumătate, așa încâtă de aci 
încolo seminariștii erau| și mai bine ținuți, 
li-se dădea, pe lângă reverendă, și câte 
o păreche de încălțăminte, eră celoră cari 
terminândă cursulă veniau la hirotoniă, 
pe lângă ce aveau victulă în acele cjile 
totă în seminară, episcopulă le mai de
dea și câte 25 fl. m. c. în mână.

Tipografia din Blașiu este totă pro
prietate a seminarului. Episcopulă Ioană 
Lemeni a decisă a o scăte din starea ei 
desolată, dispuse ca să fie mutată, câtă
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comisiunea arată, că mai e unii numără 
destulă de însemnată de membri însoriși 
în cursulă anului.

Urmâză raportulă comisiunei alese 
pentru esaminarea raportului generală 
ală comitetului Associațiunei. Raporto 
rulă d-lă Ioană Turcu propune mai întâiu, 
ca raportulă comitetului să se ia ca basă 
a desbaterei speciale. După aceea ce- 
tesce punctă de punctă primele părți 
ale raportului, cari se iau spre știință. 
La capitlulă VI din raportă, unde se 
vorbesce de ună proiectă ală comitetului 
pentru o nouă arondare a despărțămin- 
teloră Associațiunei, raportorulu arată, că 
comisiunea s’a pronunțată în contra unei 
nouă împărțiri, prin care numărulă ac
tuală de 22 despărțăminte s’ar urca la 
48 despărțăminte. Comisiunea e de pă
rere, că nu este oportună o asemenea 
înmulțire a despărțăminteloră, deorece 
printrînsa ară deveni neîndestulitore 
puterile, de cari pote dispune Associa- 
țiunea și s’ar perde multă și din vâda 
ce-o dă adunăriloră din despărțăminte 
preSența conducătoriloră din centru.

Secretarulă Dr. Crișanu apără pro- 
iectulă comitetului pe cuvântulă, că es- 
periența de pănă acuma ar arăta, că 
mai ușoră s’ar pute ajunge scopulă fi- 
indă cercurile mai restrînse și putându-se 
comitetulă Associațiunei pune în legă
tură cu inteligența din aceste cercuri 
înmulțite.

D-lă Simonescu sprijinesce proiectulă 
comitetului pentru înmulțirea despărță
minteloră, luândă ca motivă înlesnirea 
administrați unei.

D-lă Gr. Popii de BăsescI susține 
propunerea comisiunei, tocmai pe te- 
meiulă esperiențeloră făcute pănă acuma. 
Der e de părere, că acolo, unde resul- 
tatele nu suntă de locă satisfăcătore, se 
potă înmulți despărțămintele. Grăsesce 
apoi cu cale, ca comitetulă să se adre 
seze la despărțăminte și să ceră sfatulă 
loră în privința acesta. D-lă Popă e în 
contra descentralisării, din contră voiesce 
comassarea puteriloră dicendă, că slăbi
ciunea nostră provine chiar din prea 
mare descentralisare. La noi, cfice> suntă 
puțini, cari lucreză pe tăremulă acesta. 
Mărindă despărțămintele, acești puțini 
nefiindă de ajunsă voră produce resul- 
tate și mai puține. Deci propune ca 
comitetulă să studieze din nou proiec
tulă, să-lă comunice cu despărțămintele 
și la anulă să-lă presenteze ârășl adu
nării.

In fine cere ca despărțămintele, cari 
nu suntă încă organisate, să se soli- 
citeze a se organisa, și decă nu, să se 
încopcieze cu celelalte despărțăminte 
vecine.

D-lă protopopă Ioană Russu susține 
pe antevorbitoră.

D-lă Cosma de asemenea e de părere 
să se ’ntrebe despărțămintele în privința 
nouei împărțiri.

D-lă adv. Barbu susține, că proiec
tulă comitetului ar paralisa activitatea 
din lipsa de omeni, cari să lucreze, și 
propune asemenea amânarea pentru anulă 
viitoră.

D-lă protopopă Damianu declară că 
e pentru propunerea comisiunei , mai 
alesă că acum mijldcele de a răspândi 
cultura în tote unghiurile suntă mai nu
merose, avândă diferite reuniuni, cum 
suntă cele de femei etc. D-sa ar vedâ 
mai bucurosă o reducere a despărțămin
teloră. Dealtmintrelea și pănă acuma 
s’a permisă trecerea unoră comune dela 
ună despărțămentă la altulă. Cere în 
fine ca despărțămintele încă neorganisate 
să se organiseze.

D-lă Simonescu declară, că după ce 
toți vorbitorii s’au abătută dela propu
nerile loră primitive, nu mai are ce a-f 
păra (ilaritate).

D-lă președinte Barițiu dă informa- 
țiunl despre nascerea proiectului din 
vorbă. D-sa arată, că în multe părți nu 
s’a dovedită nici ună interesă și comi
tetulă a credută, că pote așa va ajunge 
mai ușoră la ună resultată.

Discusiunea se încheiă prin aceea, 
că se primesce în unanimitate propu
nerea d-lui G. Popă, de a se restitui 
proiectulă comitetului pentru a fi stu
diată din nou.

Terminându-șl raportulă, d-lă Turcu 
răgă adunarea, ca avendă în vedere 
stăruințele desinteresate ale membriloră 
comitetului Br. Ursu și Ioană Popescu 
în interesulă Associațiunei și școlei sale, 
să le esprime în specială mulțămirea 
sa. Se primesce cu „să trăiescă" ! Urmeză 
la ordinea clilei raportulă comisiunei de 
3 pentru esaminarea rațiociniului pro 
1888 și a proiectului de budgetă pro 1890.

Raportorulă d-lă Dr. Ilea espune 
forte deslușită părerile comisiunei me
morate, arătândă că în totală socotelele 
s’au aflată corecte, din care causă co
misiunea propune a se da comitetului 
absolutoriu, der cere ca în viitoră să șe 
producă de cătră comitetă tote cărțile 
și documentele mai însemnate, cari suntă 
de lipsă spre a pute dobândi o iconă 
fidelă a situațiunei financiare.

Urmeză o discusiune mai lungă, la 
care iau parte și d-lă cassară Oandrea 
și d-lă Cosma și prin care se constată, 
că numai din întâmplare au lipsită de 
astădată câteva documente mai însem
nate, der că pănă acuma s’au produs în- 
totdeuna.

Adunarea primesce în fine propu
nerea făcută în numele comisiunei de 
d-lă Dr. Ilea și dă absolutoriu comite
tului.

Președintele: arată că Dr. Aurel Mu- 
reșianu voiesce să facă o propunere și 
îi dă cuvântulă :

D-lă Dr. Aurel Mureșianu dice, că 
făcândă parte și dânsulă din comisiunea 
însărcinată cu esaminarea raportului a- 
supra activității comitetului în anulă tre
cută, a adusă înaintea comisiunei între
barea, că ore cum s’ar putâ face ca în 
viitoră activitatea comitetului Associa
țiunei să fiă mai mănăsă, să se esercite 
deadreptulă asupra poporului și să pro
ducă resultate mai grabnice în ceea ce 
privesce deșteptarea interesului în po- 
poră pentru scopurile Associațiunei și 
promovarea literaturei poporale. Comem- 
brii din comisiune susțiindă părerea d-sale 
ca din prisosulă venituriloră Associațiu
nei din fiecare ană să se destineze o 
sumă în scopulă arătată, l’au rugată să 
desvolte propunerea sa înaintea Adu
nării.

D-lă Mureșianu cerândă atențiunea 
binevoitore pentru acâstă cestiu ne, pe 
care o crede de cea mai mare însemnă 
tate, dice că însăși numirea de „Associa- 
țiune pentru literatura română și cultura 
poporului românit1* ne arată calea pe care 
trebue să pășimă ca să îndeplinimă chiă- 
marea nostră față cu poporulă. Este 
lucru învederată, că fiindă vorba de deș
teptarea și cultura poporului trebue să 
îmbrățișămă înainte de tote causa lite
raturei poporale, trebue să avemă în ve
dere ca prin scrieri bune și folositore 
să ținemă viu și să răspândimă în mas- 
sele poporului interesulă pentru marile 
scopuri de cultură și de progresă ale 
Associașiunei, să lățimă gustulă de ce
tire în poporă și să-lă instruimă în tote 
direcțiunile folositore lui.

Acâsta o pretindă și statutele Asso
ciațiunei, cari în §-ii 2 și 4 îndegeteză 
și modulă și mijlocele, ce suntă de ur
mată. E vorba acolo de edarea, tipă
rirea și lățirea de opuri, de încuragiarea 
prin premii, etc. Pănă acuma însă Asso- 
ciațiunea n’a pusă în practică mai de 
locă aceste cerințe, neapărată de lipsă 
pentru ajungerea scopului său și decă a 
și făcută unele încercări în direcțiunea 
acesta ele n’au putută răuși, deorece a 
avută în vedere mai multă înaintarea 
în diferitele ramuri ale sciinței, decâtă 
chiămarea fundamentală de a tace acce
sibilă sciința pentru massele poporului, 
cu alte cuvinte de a o face să străbată în 
poporă. Dâcă nu s’a putută pune în 
ființă nici regulamentulă votată de Asso - 
ciațiune pentru înființarea secțiuniloră 
științifice, causa a fostă, că nu eramă 
încă pregătiți pentru acâsta, nu era încă 
pusă temelia ca să putemă să zidimă cu 
succesă pe dânsa. A ne ocupa însă nu
mai de științe și a negligea instruirea 
poporului prin scrieri populare însemnă

a începe clădirea dela coperișă și nu 
dela fundamentă.

Associațiunea nostră esistă acum de 
27 de ani și pănă ac|I încă nu avemă o 
scriere, care să lumineze pe poporă în 
limba înțelesă de elă măcară despre sco
purile, ce le urmăresce acestă reuniune 
căci cuvântulă „Associațiune" poporulă 
nu’lă înțelege.

Der câte nu trebue jjfăcute în di
recția acâsta spre a îndemna, a însufleți, 
a instrui și a educa poporulă pe tote 
terenurile desvoltării sale culturale. De 
câte sfaturi bune și înțelepte nu are 
lipsă poporulă nostru de pildă numai 
pe tărâmulă sciințeloră agricole, ca să 
nu mai amintimă tote celelelate?

Der ună lucru de căpeteniă în îm
prejurările de față este și rămâne lățirea 
gustului de cetită în poporă și deștep
tarea sâmțului și înțelegerei sale pentru 
lucrarea Associațiunei. Bine a disă d-lă 
Vioară ală Făgărașului, că piedeca cea 
mai mare pentru care nu putemă înainta 
cum amă dori, este aversiunea de cetire, 
adecă că omenii nu găsescă încă plăce
rea de a ceti și cetindă a se îndemna 
și a învăța.

D-lă Mureșianu arată mai departe, 
că nu suntă nouă aceste idei; fiecare din 
cei de față scie forte bine ceea ce ne 
lipsesce și ceea ce amă trebui să facemă 
în direcția acesta. Dâr este timpulă ca 
să se facă odată ună începută. De aceea 
d-sa convinsă fiindă, că Adunarea con- 
sâmte pe deplină cu părerile desvoltate 
de dânsulă, o rogă ca să voteze o sumă 
câtă de mică din prisosulă venituriloră 
Associațiunei, ca să se întrebuințeze pen
tru încuragiarea și lățirea literaturei în 
poporă și acâsta să-o facă acuma neamâ
nată, căci are firma convicțiune, că pă- 
șindă cu hotărîre pe acestă cărare se 
voră pute obține resultate forte mari.

In fine d-lă Mureșiană propune a- 
dunării următorea moțiune :

„Adunarea generală a Associațiunei 
transilvane pentru literatura română și 
cultura poporului română, convingându- 
se despre absoluta trebuință, ce se im
pune Assooiațiunei de a îmbrățișa în 
modă practică și învederată causa lite
raturei poporale și de a sprijini înainta
rea ei printr’o stăruință înțelâptă, prin 
publicarea de scrieri poporale, îndemnă- 
tore, însuflețitore, informative și instruc
tive, decide ca în viitoră să se destineze 
regulată pe fie-care ană o parte câtă de 
însemnată din fondurile disponibile ale 
Associațiunei pentru realisarea acestei 
trebuințe.“

„Ca să se facă ună începută Adu
narea generală decide adl ca suma de 
o miiă florini din escedentulă anului 
acestuia să se întrebuințeze pentru pu
blicarea de cărți și broșuri poporale".

în clerulă din afară. Ne plăcea forte la 
cei mai mulțl ca să scimă câte patru 
limbi eu latina; la o parte din tineri 
însă a începută să le fiă rușine, ca 
tocmai limba maternă să o vorbescă mai 
rău decâtă celelalte.

Se întâmplase în a. 1831 ca să fie 
primiți în seminară dintr’odată șepte 
studențl din facultatea filosofică dela 
Clușiu, cari avuseră fericirea de a cu- 
nosce acolo pe Dr. Simionă Romonțai 
fundatorulă, a se îndulci de învățăturile 
lui, a-șl primi dela elă în dară istoria 
lui Petru Maioră și celelalte scrieri ale 
lui. Unulă dintre aceia tradusese istoria 
lui Maioră în limba maghiară; ceilalți 
se înfierbântau de cele ce li-se desco- 
peria din acea carte ca dintr’ună oraculă 
despre originea și de totă trecutulă na- 
țiunei române. Ei venițl în seminară, 
fără a cugeta câtă de puțină la urmări, 
în conversațiunile loră după cină îșl ți
neau unii la alții prelegeri gramaticali 
din limbă. In anulă ală doilea, ce le 
plesnise prin capă la câțiva clerici, ca 
ei să înființeze ună teatru de diletanțl; 
se pună frumușelă pe lângă trei profe
sori mai apropiațl de a loră etate și 
câștigară învoirea, încă și conlucrarea

loră. Le permite și directorulă să se 
joce de-a comediă. Dâră de undespese? 
Ași, tinerii plănuescă ușoră. DațI să 
scriemă la toți protopopii, care cum 
scimă să-i rugămă pentru o colectă. Cei 
mai mulțl protopopi le facă pe voiă — 
din curiositate. In câteva săptămâni se 
adunară 160 fl. mon. conv. Cu acea su- 
mușoră trimită pe unulă din ei cu vice- 
rectorulă la Sibiiu, unde acordă la pro- 
fesorulă de pictură Neuhauser două cor
tine și mai multe aparate mărunte. Ecă 
că pe sărbătorile Crăciunului spre 1833 
„prima scenă românâscă" în acestă țâră 
este gata. Profesorii și ună clerică pre
paraseră câte o piesă mică, de acelea 
care se jocă în internatele claseloră su
periors. înainte de aceea se represintase 
totă de clerici la instalarea episcopului 
Lemeni o eclogă compusă cu multă spi- 
rită de Cipariu. Totă cam acei tineri îșl 
împărțiră și acum rolele.

Dâră unde este publiculă? Cu epis- 
copulă în frunte, toți canonicii, profe
sorii, familiile diregătoriloră dominall, 
vre-o patru-cincl orășeni și baronâsa 
bătrână dela Panade, atâta era publiculă. 
Acelea represintațiunl s’au continuată 
în vre-o cinl ani și de atunci limba ma-

ternă în Blașiu nu a mai rămasă în 
căda altora. De ar fi cutezată înainte 
de aceea să întreprindă tinerimea ju
cării de acelea în seminarulă preoțescă 
din Blașiu, dău nu sciu dâcă ar fi fostă 
eliminați seu chiar înrâlațî în regimente. 
Ștudenții din liceulă catolică reg. dela 
Clușiu, juni de câte 20—25 de ani, de
nunțați că mergă la teatru, erau pedep
siți cu carceră, și ce-i durea mai tare, 
era amenda de câte 2 douădecerl pentru 
pedelă.

Totă în acei ani începuseră a se 
strecura încoce și productele literare ro- 
mânescl din țâra vecină, cu totă prive- 
ghiarea cu ochi de vulturăia vameșiloră; 
la Sibiiu și de aci la Brașovă întrau 
prin mijlocirea librăriei francesului Thi
erry, care avea o filială în București 
și prin ună comerciantă Minoviti; âră 
la Brașovu prin- cărăuși, neguțători și 
alțl călători; Curierulă românescă ală 
lui Eliad veni a prin poștă ca scrisore, 
cu porto ‘/j douădecerl, dâră ce era să 
facă omulă ? plătia și tăcea.

Afară de reforme în instrucțiunea 
publică și de cultivarea celă puțină a 
literaturei bisericesc! și pedagogice, Bla- 
șiulă mai avea în acea epocă și altă

grijă mare, storcătore de sudori. Dis- 
sensiunile politice dintre feudalii cato
lici ca partisanl ai guvernului centrală 
și dintre cei calvinianl din oposițiune 
turburau indirectă și liniștea sufletescă 
a poporului română în ținuturi, în care 
acesta se afla desbinată în două confe
siuni religiose. In spiritulă vechiei loră 
doctrine proprietarii mari catolici voiau 
să aibă în dominiile loră pe câtă s’ar 
putâ totă numai locuitori de credința 
catolică; din contră proprietarii protes
tanți nu lăsau nimică neîncercată, ca să 
țină pe poporațiunea rurală cu atâtă mai 
vârtosă în vechia ei credință, căci în 
acestă casă nici o lege nu-i silia ca să 
rupă din hotară porțiuni canonice pentru 
preoți și dăscăli și nici pentru biserici 
De aici urma, că în cașuri de vacanțe 
în parochii, fiecare proprietară îșl avea 
candidații loră, între cari apoi se năs- 
ceau rivalități, certe și procese blăstă- 
mate, încâtă unele comune rămâneau cu 
anii întregi fără nici ună preotă, de nici 
o confesiune; bieții creștini îșl botezau 
ei între ei pruncii și-și îngropau morții 
numai cu asistența unoră cântăreți. Acea 
stare de barbariă fusese relevată și zu
grăvită cu colori vii în câteva adunări
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„Totodată, adunarea însărcineză co
mitetulă Asociațiunei ca să caute mo
dulă cela mai potrivita, cum s’ar pute 
folosi mai bine și mai corăspundătoră 
trebuințelor^ nostre acestă sumă în de- 
cursula anului viitoră prin publicarea de 
premii etc. și ca în adunarea generală 
viitore să vină c’ună proiecta completă 
bine chibzuită și studiată pentru orga- 
nisarea viitorei activități a Asociațiunei 
pe tărâmulă acesta“.

Adunarea în continuu a dată semne 
de aprobare prin viue aplause alipindu- 
se astfela la propunerea d-lui Dr. A. 
Mureșianu. Acesta a și făcuta ca pă
rerea opusă de-a se aduna mai întâiu 
fonduri și după aceea să se începă a se 
lucra cu ele, să nu’șl găsescă răsunetă.

Intre susțiitorii propun erei de mai 
susă a vorbită și d-lă Dr. Gr. Maiorii 
care a accentuată cu deosebire ca Asso
ciațiunea să aibă în vedere în prima li
niă și trebuințele (Jilnice și locale ale 
poporului, să publice concursuri și premii 
pentru cele mai bune manuale de agri
cultură, de zootechniă, de lânăriă, de 
industriă de casă, pe care apoi tipărin- 
du-le în 4ecI de mii de esemplare pe 
ună preță mică să le propage printre 
poporă, er la întrunirile despărțăminte- 
loră să se țină regulată conferințe des
pre raporturile și necesitățile locale.

Membrulu comitetului d-lă P. Cosma 
arătând ă suma de care ar pute dispune 
Associațiunea rogă pe d. propunătoră a 
ficsa suma pe care să o întrebuințeze 
Associațiunea pentru scopulă arătată de 
d-sa, la care consemtă toți membrii fără 
deosebire.

Acesta să și întâmplă cerându-se 
suma de 1000 florini din partea d-lui 
propunătoră.

D-lă protop. Busu e de părere că 
în foia Asociațiunei s’ar pute publica ar- 
ticull pentru poporă cari apoi cu puține 
spese să fiă retipăriți și răspândiți.

Mai vorbesce d-lă președinte Gr. 
Baritiu accentuândă că și pană acuma 
au apărută în foiă Asociațiunei tratate 
de valore durabilă. Recunosce urgenta 
trebuință de a se lucra în direcțiunea 
accentuată de d-lă propunătoră și încheiă 
cu dorința, ca să aibă resultatulă celă 
mai mânosă dându-șl comitetulă tote 
silințele spre a-lă dobândi.

In fine punându-se la votă moțiunea 
d-lui Dr. Mureșianu cu specificarea sumei 
de 1000 fl. se primesce de adunare cu 
unanimitate.

Urmeză raportulă comisiunei de can
didate, der fiindă ora înaintată ședința 
se suspendă nemotivată spre a se con
tinua la orele 5 după amedl.

*
In ședința de sera d-lu Alesandru 

Filipu din Abrudu propune ca raportoră 
ală comisiunei de candidare de-a rendulă 
personele recomandate spre a fi alese. Se 
aclamă ca președinte d-lă G-. Barițiu, 
ca vice-președinte părintele archiman- 
drită și Vioară Dr. Ilariu Pușcariu și ca 
secretară I d-lă Ioană Popescu. La pos
tulă de secretară ală doilea se încinge 
o discusiune lungă opunându-i-se candi
datului, ca contra-candidată, d-lă Toganu. 
In urmă se cere cetirea listei întregi de 
candidare și se procede la votarea no
minală, din care ese aprope cu tote vo

turile d-lă Dr. Crișanu ca secretară ală 
II-lea. Totă astfelă s’a procedată și 
față cu alegerea unui membru din co- 
mitetă. După lista completă votată de 
adunare comitetulă Associațiunei pentru 
cei trei ani viitori e compusă astfelă:

George Bariții, președinte; Dr. Ila- 
rionă Pușcariu, vice-președinte; Ioană 
Popescu, secretară I; Dr. Ioană Crișanu, 
secretară II; Gerasimă Candrea, cassară; 
Nicanoră Frateșiu, controloră; Nicolae 
Toganu, bibliotecară. Membrii în comi- 
tetă ; Br. Davidă Ursu, Augustină Laday, 
Ioană Hanuia, Ilie Măcelar iu, Parteniu 
Cosma, Ioană Popescu, Ioană Busu, Za- 
charia Boiu, Nicanoră Frateșiu, Iosifă 
St. Șuluțu, loan Crețu, Ioană Popii de 
Galați. SuplențI: Leontină Simonescu, 
Gerasimă Candrea, Dr. Ioană Crișami, 
Moldovanu, Macsimu, Nicolau Toganu.

Finindu-se alegerile președintele în
cheiă adunarea cu-o scurtă vorbire care 
se primesce cu viue „să trăiescă.“

*
In sera acelei d le a fostă bală er 

în diua întâiu a fostă banchetă și sera 
concertă. Petrecerile acestea au fostă 
bine cercetate și animate. La bandhetă 
au luată parte ca invitați și d-lă fișpană 
Michail Horvath, care a asistată și la 
prima ședință, și d-lă primară ală Făgă
rașului Keresztenyi. A luată parte la 
aceste petreceri și ună frumosă și nu- 
mărosă cercă de dame.

Vorbirea de binevenire 
a reverendissimului d-nu vioară Basilin Itațiu, 
ținută în prima ședință a adunării generale a 

Asociațiunei în 16 (28) Augustă 1889.

Ilustre Domnule Președinte! Domni
torii membri ai „Associațiunei^! și strălu
cită Adunare!

Fiă-care dintre noi scie, că diua și 
noptea se schimbă totă la 24 ore; nu e 
așa însă în alte regiuni; pentru-că unele 
popore septentrionali, cari locuescă că- 
tră polulă arctică, au diua de 6 luni și 
noptea erășl de 6 luni; er când noptea 
acesta tristă și posomorită începe a dis- 
păre, omenii plini de bucuriă și de do- 
rulă luminei, ce se apropiă, se suie pe 
vârfurile munțiloră și cu cântări și alte 
semne de bucuriă salută aurora ce se ivesce.

Tristă și neplăcută trebue să fiă o 
nopte de ’/2 ană ; însă cu multă mai ne
plăcută și înfiorătore fu noptea, în care 
zăcu omenimea la două mii de ani, pănă 
când se ivi aurora, care cu splehdoreâ 
sa întrece tote stelele lucitore, și prin 
alungarea întunerecului descopere peri
colele și face securitate. Ințelegă pe S. 
Născătdre de Dumnedeu, care se ivise 
ca aurora de dimineță anunțândă răsă
rirea sorelui divină: Intemeiătorulă reli- 
giunei creștine și a adevăratei culturi și 
nobilitărl de inimă ; — etă însemnătatea 
sărbătorei de adl, la care ține strînsă 
poporulă nostru și care pentru noi Ro
mânii din comitatulă Făgărașului, pen
tru inteligința și poporulă română din 
Despărțământul II ală Associațiunei este 
mai solemnă și mai strălucită, rămânendă 
pururea neștersă întru inimile nostre ; fi- 

indă-că acjl ne vedemă împlinită dorulă 
ce l’amă avută, de a cuprinde în mijlo- 
culă nostru adunarea generală a „Asso
ciațiunei transilvane pentru literatura ro
mână și cultura poporului română. “

Astădi inima ndstră saltă de bucu
riă când avemă rara fericire de a îm
brățișa florea națiunei: bărbații cei mai 
distinși în toți ramii literaturei și cultu- 
rei nostre naționale, bărbați pătrunși de 
datorințele chemărei, de iubirea patriei și 
a poporului română, pentru a cărui lu
minare și cultură au lucrată și lucră cu 
puteri unite necruțândă nici spese nici 
ostenelă ; și nu fără de cause: pentru 
că când vedemă o nespusă însuflețire de 
activitate și emulațiune la poporele con- 
locuitdre în patria ndstră comună, cuve- 
ni-s’ară : ca noi să nu ne interesămă de 
noi înșine ? să nu aducemă sacrificii 
pentru susținerea numelui, cu care ne 
numimă și s’au numită moși de strămo
șii noștri ? cuveni-s’ară, 4^c^) ca între 
marginele legei și pe basa statuteloră 
aprobate de Majestatea Sa gloriosulă 
nostru Rege Apostolică, numai noi să nu 
ne cultivămă limba și literatura, fără de 
cari ună poporă ca atare nu mai are 
vieță? Acâsta nu se cuvine; cu atâtă 
mai vârtosă nu, pentru-că legile patriei 
ne concedă acestă dreptă; ba însuși 
Inaltulă Guvernă ală Majestății sală vo- 
esce și îndemnă pe tdte poporele a se 
cultiva în totă privința; dovadă ne suntă 
nenumăratele școle, reuniuni și associa- 
țiunl în mare și mică, pănă la promo
varea și cultivarea industriei de casă.

Premițândă acestea îmi iau voia a 
atinge ceva despre influința Religiunei 
creștine asupra cultivărei genului ome- 
nescă și în specie asupra poporului nos
tru. Istoria ne spune: că și înainte de 
era creștină poporele cele mai însemnate 
îșl aveau literatura și cultura loră ; der 
și aceea constateză, că înainte de Chris- 
tosă nici ună omă nu s’a cugetată la în
vățarea tuturoră gințiloră. Afară de 
Moise, nu vei afla nici filosofă, nici le- 
giuitoră care să fi ținută posibilă instruc
țiunea generală măcar a unei națiuni. 
Filosofii vechimei îșl deșchideau șcdlele 
numai pentru ună mică numără de elevi. 
Castele preoțescl ale Egiptului, Persiei 
și Indiei din sciința lucruriloră divine și 
umane făceau ună secretă impenetrabilă 
pentru omulă de rândă. Legislatorii re
ligioși și politici îșl restrîngeau totă ac
tivitatea la educațiunea și ridicarea unei 
singure clase, care era apoi clasa privi
legiată. Din contră, Salvatoriulă .trimite 
pe Apostolii săi în totă lumea dicândă: 
„mergeți, învețațt tote poporele11, însă în 
datinele loră, în instituțiunile loră cetă- 
țenesci, respectați totă ce nu e în diso
nanță cu legea mea. Prin urmare evan- 
geliulă făcu pe popdre să se apropiă 
unele de altele, să se înțelegă, să se 

unescă fără de a’șlperde individualitatea 
națională.

De atunci se dateză instrucțiunea 
poporală, de atunci șcdlele poporale de 
diverse, limbi, pe cari renumitulă geografă 
și statistică Adriană Balbi din secululă 
presentă, pe basa scrieriloră lui Moise 
despre dividerea omenimei la turnulă 
Babelă, le pune la 70 limbi vorbite de 
descendenții fecioriloră'.lui Noe. De atunci 
trecură mai bine de 4 mii de ani, și po- 
pdrele rămurindu-se peste totă fața pă
mântului pănă la turnulă Eiffel, cine 
portă vina, decă statisticii de astădi nu
mără aprope la 4 mii de limbi fără dife
ritele dialecte ? și cine ar mai fi în stare 
a-le reduce la unitatea originală, după 
ce e constatată, că numai acele popore 
au dispărută și dispară cu totulă din is- 
toriă, oarl nu au lăsată după sine nici 
o urmă de literatură și cultură? De aceea 
forte bine observă ună patriotă faimosă 
din Clușiu în diarulă său prin luna lui 
Maiu, că „sterpirea limbiloru nu numai e 
cu neputință, ci și vrednică de ură și dis- 
preță.a

Despre isvorulă culturei adevărate 
ună bărbată de renume Europeană în 
arta militară și belică pela începutulă 
secuiului nostru astfelă se esprimă: „mi
nunea cea mai mare a lui Isusă este 
împărăția iubirei". Numai lui Isusă i-a 
succesă a ridica inimele dmeniloră pănă 
la cele invisibile și pănă la sacrificiulă 
celoră temporale. Numai dânsulă a creată 
o legătură între ceră și pămentă. Toți 
aceia, cari într’adevără credă în dânsulă, 
simțescă acestă iubire miraculosă, supra
naturală și sublimă. O aparițiune ne- 
esplicabilă acesta, spre ce nu suntă ca
pace nici rațiunea, nici puterile omenesc!. 
Ună focii sțântu, pe care nici ună timpă, 
câtă de viforosă, nu-lă pote șterge seu 
țărmuri.

Deci iubirea este sufletulu civilisa- 
țiunei, er egoismulil sufletulă barbariei, 
elice Martinet de Savoia; și nu fără 
cuvântă, căci a prețui pe celă din urmă 
omă ca pe ună fiu ală lui Dumnedeu, a-lă 
iubi ca pe sine însuși, a lucra la bună
starea lui morală și materială, e însușirea 
iubirei; er a trăi pentru, sine, a referi 
tote la sine, a privi pe alții ca pe nisce 
instrumente mai multă seu mai puțină 
folositore, spre serviciulă intereseloră și 
pasiuniloră sale, este proprietatea egois
mului. (Strigări: Așa e ! Așa e !)

Dela Salvatorulă lumei și trimișii 
săi a trebuită să trecă forte multă timpă: 
18 secuii, pănă când poporele s’au des- 
brăcată încâtva de egoismă și au înce
pută a face fapte mari de caritate, prin 
cari s’a făcută renumită secululă nostru, 
caracterisându-se de secululă luminei , 
culturei și civilisațiunei, ce în adevără 
și este în comparațiune cu timpurile 
trecute.

municipali și între certe mari; mai pe 
urmă fu denunțată și împăratului Fran- 
ciscă. Cu ocasiunea depunerii jurămân
tului în mânile împăratului, episcopului 
Ioană Lemeni i-s’a comisă, ca înainte 
de orl-care alte afaceri, îndată după hi- 
hirotonire și instalare se întreprindă vi- 
sitațiune canonică în comitatulă Hune- 
dorei și în o parte din comitatulă Albei 
în regiunea Mureșului, pe unde nefericiți] 
locuitori au fostă sălbătăcițl mai înfri
coșată. Episcopulă a și îndeplinită îndată 
în vera anului 1833 acea misiune grea 
impusă lui de cătră monarhă. Pănă în 
dilele, în care scriemă acestea, se mai 
află ună singură bărbată venerabilă 
aprope nonagenară, care ca preotă tî- 
nără însoțise pe episcopă prin o parte 
mare din vastulă comitată ală Hunedorei 
și anume prin districtulă Hațegului. 
Numai împăratulă Iosifă aflase pe la 
1770 pe Românii din Bănată rămași de 
sub Turci într’o stare atâtă de sălbatică, 
precum a aflată acestă episcopă mai 
vertosă pe locuitorii din părțile muntose 
ale comitatului Hunedorei. Trecuseră 
deciml de ani, de când nefericiții locui
tori nici nu mai sciau ce minune pote 
se fie aceea ce se dice vlădică seu epis

copă. Dintr’o comună popa și câțiva 
bătrâni eșiseră întru întâmpinarea epis
copului pe drumă înainte ; vădândă apoi, 
că Presf. Sa, dându-se din trăsură, a îm
brăcată mantia și plecă pedestru înainte 
urmată de secretară cu protopopulă și 
de doi feciori robuștl, popa și dmenii 
cuprinși de frică apucară fuga înapoi. 
In unele comune femei și copii numai 
cu aruncare de monetă măruntă puteu 
fi îmblândițl, ca să cuteze a să apropia' 
de biserică și a întră în ea ; într’o co
mună însă dmenii se uitară mai ântâiu 
pe la ferestrile bisericuței, ca să vadă 
ce face episcopulă în biserică și în al- 
tară. Scene în adevără dramatice s’au 
presintată atunci ochiloră acelui episcopă. 
La acea stare de sălbătăciă rușinătdre 
adusese sistema feudală și desbinările 
confesionali în veci nejustificabile pe 
poporulă românescă.

Episcopulă a împăciuită în acea vi- 
sitațiune mai multe comune ; a informată 
și pe curtea imperială despre blăstămă- 
țiile străine câte descoperise în călăto
riile sale, cu care firesce, numai amici 
nu-șl făcuse. Anume la guvernulă din 
Clușiu Lemeni nu era „persona grata“ 
din anii, în cari elă ca secretară ală 

episcopului Bobă pănă la mortea aces
tuia îșl ascuțise pena sa în multe cores
pondențe, avute cu guvernulă, unde afa
cerile se înglodau adesea cu anulă 
întregă.

Din acea visitațiune episcopulă, care 
se scia obligată chiar și în puterea ju
rământului a propaga catolicismulă între 
Români, îșl făcuse totuși regulă, ca pe 
câtă numai îi permitea posițiunea lui, 
fracțiuni de poporă să nu mai primescă, 
ci seu comune întregi, seu pe nimeni, 
ca prin acestă măsură să mai micșorămă 
numărulă atâtoră popi și dăscăli flă- 
mândl și peteciți, eră comunele biseri- 
cescl să rămâie scutite de urgii și de 
scandale, prin care se facă de batjocura 
celorlalte popore.

Pe episcopulă Lemeni îlă mai aștep
tau și alte probleme. Residența, ună cas- 
telă vechiu din veculă ală 16-lea, strimtă, 
diformă, nereparată aprope de ună vecă, 
nu mai era de locuită. Biserica catedrală 
zidită în dilele Măriei Teresiei dăduse 
Dumne4eu, ca după ună timpă de peste 
75 de ani să devină pre strimtă chiar 
și numai pentru tinerimea școlastică, 
pentru clerici și profesorime, cu atâtă 
mai puțină încăpătore pentru solemni

tăți și adunări, alegeri, sinode, instalări 
s. a. Pănă în a. 1837 biserica fu reno
vată și lărgită spre pieță, și în loculă 
turnului vechiu înălțate alte două, așa 
precum se vădă ele astădi. Pănă în 1842 
s’a restaurată și castelulă, așa că în la- 
turea dreptă dela intrare s’a mai adaosă 
o aripă din fundamentă alăturea cu edi- 
ficiulă vechiu. Sume mari au înghițită 
acelea restaurări; cu tote acestea, decă 
nu ar esista și ună altă edificiu totă 
în curtea residenței, rămasă din dilele 
Măriei Teresiei sub nume de „mănăstirea 
călugărașilorău, nu se pricepe unde s’ar 
fi putută instala cancelaria, archivele și 
sala de ședințe cu apartamentele sale.

La trei ani după reformele introduse 
în șcdlele din Blașiu, profesorii se po
meniră, că le vină școlari dintr’o regiune 
de unde se așteptase mai puțină. Pe la 
1825 Oprea Circa din Cernată, omă care 
cunoscuse multe, călătorise de repețite- 
orl la Viena, fu celă dintâiu, care 
„avuse curagiulău, ca să-și aducă pe doi 
fii ai săi, Georgie și Oprea, „la șcdlele 
unițiloră din Blașiu“, după cari a urmată 
și Ioană Brană dela Zârnescl. Din 1833/4 
veniră mai dintr’odată dela Brașovă trei 
studențl români, Dim. Leca, Ioană Jipa,
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Prin urmare nu fătulă nici ursita 
seu fortuna, cum o numiau cei vechi, ci 
numai Provedința divină, care îndreptă și 
conduce destinele națiuniloră libere ale 
flăcărui individă și poporu cu mână tare 
și cu brață înaltă, a scutită și conservată 
și pe poporulă nostru în decursulă atâtoră 
vecurl, pănă ce a ajunsă sub înțelepta 
guvernare a gloriosei Familii domnitore 
Habsburgice. De atunci s’a începută 
deșteptarea națiunii nostre din întune- 
recă și umbra morții; de atunci popo
rulă română s’a socotită demnă de o 
sorte mai bună, deorece și-a împlinită 
totdeuna și-și împlinesce cu scumpătate 
datorințele față cu Inaltulă Tronă și le
gile patriei, a luptată și luptă cu fideli
tate probată împreună cu celelalte națiuni 
conlocuitore pentru binele patriei și apă
rarea ei de invasiunile inimice.

Reflectândă acuma la progresulă 
nostru culturală, mai cu semă dela ju
mătatea secuiului presentă, nu voiu spe
cifica virtuțile și faptele neperitore ale 
bărbațiloră noștri providențiali, căci acele 
suntă cunoscute din publicațiunile perio
dice, din opurile literațiloră noștri, din 
esperiență și intuițiune, precum ni-e cu
noscută și mersuiă „Asociațiunei“ nostre 
din analele ei.

Cu tote acestea, decă considerămă 
timpulă celă scurtă de 45 ani, în care 
mai numai cu propriele nostre puteri 
ne-amă făcută ceea ce avemă, precum 
și mijlocele cele puține, mi-se pare a nu 
greși așa tare, când îmi vine să facă 
comparațiunea: că decă lumea antică a 
admirată piramidele Egiptului, templulă 
Dianei, Colosulă diu Rodă, mausoleulă 
din Halicarnasă, murii Babilonului, tem
plulă lui Belă, și grădinile Semiramidei, 
ca totă atâtea minuni; cu atâtă mai 
vertosă avemă noi motivă de a admira 
Institutele cele frumose din Blașiu, Bra- 
șovă, Sibiiu, Năsăudă, Beiușiu, Bradă și 
altele, precum și miile de Biserici și 
școle populare după cerințele legei și 
spiritulă tempului. — Decă Grecii cei 
vechi se lăudau cu 7 filosofi ai loră, ore 
noi să nu fimă mândri cu bărbații noștri 
nenumărațl, cari prin labore neobosită 
câștigându-șl tote cunoscințele dela școla 
poporală pănă la universitate, suntă în 
stare a representa națiunea cu demnitate 
pe tote tărâmurile? Ba da.

Câte fundațiunl făcute de nemuritorii 
noștri archierei și alțl bărbați bine me
ritați! câte Biserici ajutate ! câte lacrăml 
șterse de pe fața văduveloră, orfauiloră 
și a nenorocițiloră ! câți tineri crescuți 
cu spese însemnate ! tote, tote suntă 
monumente mai durabile, decâtă minu
nile lumei antice. De aceea față cu 
bărbații noștri din trecută, cari au făcută 
atâtea sacrificii pentru binele publică,

Radu Tempeană, fiulă v.-protopopului, și 
doi greci Naslim și Panaiot Djanli, uni- 
culă fiu aid curatorului dela biserica 
grecescă. Pe diua de Rusalii veni acelă 
curatorii Djanli și unii consâugenă ala 
său Hagi Ghidru, ca să-și vacjă fiulă și 
să afle de aprope, că ce lege voră fi 
avendă acei „uniați.“ Care fu mirarea 
loră, când după espresiunea lui Djanli 
aflară „sfânta liturghia întocmai precum 
se servesce la patriarchia din Constan- 
tinopole.“ Diu acei ani tinerime română 
din Brașovă și din districtulă său nu 
au lipsita dela școlele din Blașiu. Din- 
tr'odată cu acea subțiere a prejudețe- 
loră, familii fruntașe de comercianțl în
cepură a invita clerici seu profesori ti
neri la sine, ca să prepare pe fii lorii 
pentru vre-o clasă gimnasială. Abia tre
cuse unii ană, pănă când între familii 
s’a și coptă planulil de a-șl preface mica 
școlă elementară în școlă cu patru clase, 
din cari fii loră să potă trece în prima 
gimnasială. Și cu acestea relative la deș
teptarea națională din Brașovii ajunse- 
rămă totă la anulă 1837, dela care îna
inte nu vomă lipsi a întreține pe lectori 
în altă parte a studiului nostru.

Georgie Barițiu. 

nu potă dice alta, decâtă să reproducă 
în sensă propriu cuvintele Marelui lite
rată Apostolă Pavelă, carele când păși 
mai ântâiu pe pămentulă Macedoniei, 
afla acolo colonia romană, și totă de 
acolo scrise cătră Corintenl (II Cor. 6, 
9 —10) acestea: 1. cu nisce necunoscut și 
cunoscut, ca cei ce murimu, și eta snntemu 
vii; ca nisce pedepsiți și nu omoriți; ca 
nisce întristat, er în totă timpulă bucu- 
rându-ne ; ca nisce săraci, er pre mulțl 
îmbogățindă; ca nimicii avendii, și tote 
avendu-leu.

La progresulă acesta s’a pusă co- 
răna în 1861 prin întemeiarea „Associa- 
țiuuei transilvane pentru literatura ro
mână și cultura poporului română44, des
pre care nemuritorulă ei jpreședinte de 
atunci 4ise : „ca problema ei, pe câtă e de 
nobilă și frumosă, — pe atâtă și de seriosă 
și grea, pentru că cere o perseveranță de 
fieru și unu sacrificiu din inimă'1-. Er alt 
președinte după 11 ani se esprimâ: As-, 
sociațiunea cultivă limba... ridică și înalță 
reputațiunea națională'1 etc. Ca ori ce lu
cru nou, așa și acestă instituțiune cul
turală fu îmbrățișată cu căldură de tote 
părțile la începută, făcendu-se membri 
pe îutrecute, și în diverse părți se fă- 
ceu colecte de bani și alte obiecte de 
valore, ba și câte-va esposițiunl de ma
nufacturi și producte naționale. Pe calea 
acesta se spera, că pănă la finea secolu
lui nostru Associațiunea îșl va ajunge 
multe din scopurile ei culturale, și se 
voră resolvi mai tote cestiunile cuprinse 
în cele 15 proposițiunl făcute de bine- 
meritatulu nostru președinte actuală la 
urdirea Associațiunei, și acceptate de 
acesta, ca ună programă de activitate.

Binefacerile Associațiunei dela înfi
ințarea ei pănă în presinte suntă mari 
și neprețuite în totă privința. Pe lângă 
lucrări literare și sciințifice, căte burse 
și ajutdre pentru tineri la filosofiă, tech- 
nică, silvicultură, agronomiă, jură, gim- 
nasii, reale, comerciu, meserii, etc.! nu
mai domnii oficiali ai societății le-ară 
pute enumera și a arăta câți suntă cu 
recunoscință cătră Associațiune pentru 
ele? Voră fi pote și nerecunoscători din 
cause dependente seu independente de 
ei, cum ne spune foia Associațiunei; 
der la totă casulă e semnă rău, semnă 
de regresă, când <5menl cu stare în vieța 
loră nu dau ună cruceră pentru scopu
rile culturali. Și Domne mulțl suntă de 
aceștia la noi! Alții te îndrumă la po- 
poră, ca să concurgă și elă cu filerulă 
său la înmulțirea fondului; decă nu după 
suflete, măcară după (capă de) familii ; 
forte bine! Insă eu așa credă, că maio- 
ritatea poporului nostru, carele este blând 
și laboriosă, pe lângă tote lipsele și gre
utățile locali, sacrifică cu plăcere 1, 2 
seu 3 cr., numai să fiă capacitată de 
fruntașii săi ! sacrificii de acestea face 
poporulă nostru în diverse locuri și cu 
diverse ocasiunl mai de multe ori și fără 
cale. Prin urmare nu elă este causa in
diferentismului și răcelei față cu între
prinderile nostre culturali; ci în prima 
liniă este aversiunea cătră lectură, după 
cum se află și la alte poporă de sema 
poporului nostru; apoi mai este aceea 
împregiurare tristă, că mulțl, forte mulțl 
ămenl cu carte, nici pănă ac]l nu cu
nosc bine marea importanță a Associa
țiunei, nu puterea ei morală, nu farmecul ă 
pentru deșteptarea simțului și consciinței 
naționale, nu înălțarea vedei și a reputa- 
țiunei numelui românescă; ci totă în
semnătatea ei o pună în distribuirea câ
torva știpendii și ajutore, cari suntă nu
mai mijloce conducătore ca scopă; cu 
atâtă mai puțină cunoscă motivele, din 
cari Associațiunea s’a făcută ambulantă, 
care a lăsată și lasă pretutindenea urme 
neșterse de însuflețire.

Deci ar fi de dorită mai multă in- 
teresare de afacerile nostre culturale și 
mai puțină propensiune (înclinare) cătră 
egoismu și luxulă exorbitantă, de susă 
pănă josă; mai multă dedare a poporului 
la tempcranță și parsimoniă (cumpătare 
și cruțare) și mai puțină la comoditate și 
risipire; în scurtă mai multă lumină cul

turală și atunci se va sci ajuta pe sine. 
Spre continuarea celoră spuse'aducă de 
esemplu: frumosa inteligență și poporul 
din patria lui Radu Negru, cari cu toții 
laolaltă: boieri și neboierl, foștii grăni- 
țerl și negrănițerl dela porțile orientului, 
la adunarea generală din Făgărașă în 
1871 au depusă pe altarulă culturei ro
mâne ca ofertă benevolă suma de 3265 fl., 
cam 4 crucerl de sufletă; er astăcjl după 
18 ani, suntemă în stare a depune nu
mai 1 cr. pe sufletă, distingendu-se și 
aci comunele: Făgărașă, Șinca-vechiă, 
Copăcelă, V.-Rece, Buciumă, VlădenI, 
Cohalmă, Nou rom. Șinca nouă, Vadu, 
Netâta, Brană, Porta-Brană, Toha- 
nulă-vechiă, Holbavă etc., cari au contri
buit pentru toți; der unde suntă 60—70 
comune? unde-să mai marii loră?

Cu aceste vă D-loră și Frați- 
loră! bine ați venită în mijloculă nos
tru ! trăiescă d-lă președinte! trăiescă 
Associațiunea nostră! trăescă Patria și 
poporele ei!

Z5 ap ortnră
comitetului Associațiunei transilvane pentru 
literatura română și cultura poporului ro
mână despre activitatea sa în decursulă 

anului 1888.
Onorată adunare generală!

In sensulă §-lui 32 lit. g din statu
tele Associațiunei, comitetulă alesă de 
D-Vostră, în adunarea generală din anulă 
1886 din Alba-Iulia, îșl ia voia a Vă pre- 
senta următorulă raportă generală despre 
activitatea sa și starea Associațiunei în 
timpulă dela 1 Ianuarie pănă la 31 De- 
cemvre 1888.

I. In decursulă anului 1888 s’au 
ținulă 20 ședințe. Presidiulă l’a purtată 
actualulă președinte ală Associațiunei, 
d-lă George Barițiu, er în cașurile de 
împedecare membrulă comitetului, d-lă 
D. Br. Ursu. Lucrulă se are astfelă : 
Alegerile de președinte și de vice-preșe- 
dinte efeptuite în adunarea generală din 
anulă trecută subșternute fiindă, în sen
sulă §-lui 11 din statute, spre întărire la 
locurile mai înalte: Inaltulă ministeră 
de interne prin hârtia dto 24 Octomvre 
1888 Nr. 70,171 a întărită numai alege
rea președintelui, a d-lui G. Barițiu, br 
alegerea vice-președintelui, a d-lui ar- 
chimandrită și vioară episcopescă, acum 
episcopă ală Caransebeșului, Nicolau Po
pea, nu o a întărită. Comitetulă la timpulă 
său a luată cu părere de rău la cunoscință 
hârtia de mai susă a înaltului ministeră 
câtă pentru partea referitore la alegerea 
de vice-președinte și a decisă a se face 
despre cuprinsulă ei raportă On. adunări 
generale, ceea ce prin acesta și înde- 
plinhnă.

In ședințele sale comitetulă a făcută 
disposițiuuile pentru executarea conclu- 
seloră adunării generale, pentru folosirea 
sumeloră votate în bugetă cu privire la 
administrațiune, la sprijinirea de studențl 
și învățăcei de meserii, pentru foia Asso
ciațiunei și pentru școla de fete, resol- 
vindă în acelașă timpă și curentiile in
trate. Stipendiile conferite în anii pre
mergători s’au lăsată în folosirea res
pecți viloră stipendiștl și ajutorați, cari 
n’au terminată încă cursulă învățăturei, 
der au dovedită progresă îndestulitoră 
și purtare morală corăspuncjătdre. Incâtă 
pentru stipendiile devenite vacante în 
anulă 1888 și pentru ajutorele date în 
favorulă învățăceiloră de meserii din 
partea societății „Transilvania14 s’au es- 
crisă concursă și ele au fostă conferite 
tineriloră însemnați în conspectulă ală
turată sub 1/. la acestă raportă.

Din stipendiile amintite mai susă 
unulă de 20 fi. din fundațiunea „Tofa- 
lena44 nu s’a putută conferi, din lipsa 
de concurențl, și astfelă suma acelui 
stipendiu s’a adaueă la fondă.

Cererile pentru ajutorarea școleloră 
și a studențiloră, între acestea și cele 
transpuse de cătră adunarea generală 
din anulă 1888, comitetulă s’a vădută 
necesitată a le resolva în modă nega
tivă, din lipsa de mijloce disponibile.

In causa lăsăminteloră Associațiunei 
încă pendente, comitetulă continuă a 
ținea evidența recerută și a urmări re- 
solvirea câtă mai grabnică a acelora.

însărcinării primite:
a) de a se îngriji de procurarea por- 

treteloră conducătoriloră de pănă acum 
ai Associațiunei și

i) de a se îngriji de compunerea 
biografiiloră conducStoriloră decedați — 
comitetulă, deși au luată tdte disposi- 
țiile de lipsă, n’a ajunsă în plăcuta po- 
sițiune de a satisface. Lucrulă e în cur
gere, er realisarea lui numai o cestiune 
de timpă.

însărcinării primite în causa funda- 
țiunei școlei centrale române, care ar fi 
să se înființeze în Gherla, comitetulă a 
satisfăcută prin câștigarea dateloră ne
cesare ; resultatulă ne luămă voiă a’lă 
comunica On. adunări generale prin esi- 
bită separată, ce se alătură sub 2/. la 
acestă raportă.

Pașii întreprinși pentru o mai co- 
răspundătore arondare a despărțămin- 
teloră Associațiunei, comitetulă i-a con
tinuată și se află în posițiă a presentă 
On. adunări sub 3/. ună proiectă în 
acestă obiectă. In ceea ce privesce pro
punerile făcute de d-nulă B. Bașiota, în 
ședințele adunării generale din Abrudă, 
în causa lăsămentului după fericitulă 
Popă Bota, și a întrebuințării venitului 
din lăsămentulă după fericitulă Avramă 
Iancu: comitetulă, pe lângă tote silin
țele sale de a se accelera regularea și 
punerea loră în evidență, n’a putută 
întră în meritulă loră, fiindă ambe lăsă- 
mintele încă pendente la auctoritățile 
respective.

De asemenea n’a putută întră comi
tetulă nici în meritulă propunerii făcute 
de d-lă archidiaconă Gavrilă Popă totă 
în adunarea numită, referitore la crearea 
a două stipendii menite pentru tineri 
din munții apuseni, cari aru voi să în
vețe industria de sculptură în lemnă — 
și acesta din considerare la starea ma
terială a Associațiunei, care decă s’a 
înmulțită în realități, a scăzută însă în 
fonduri mobile, mai alesă în urmarea 
înființării instituteloră de învățămentă 
și educațiune pentru sexulă femeiescă, 
reclamate de interesele nostre vitale și 
de toți părinții, cari sciu să alegă între 
educațiunea propriă și între cea străină. 
De altmintrelea comitetele acestei Asso- 
ciațiunl, câte au funcționată în cursulă 
celoră 27 de ani, nicl-odată n’au per- 
dută din vedere condițiunile de vieță, 
în care se află locuitorii aceloră regiuni 
montane.

II. Relativă la școla civilă de fete 
cu internată a Associațiunei ne luămă 
voia a Vă relata, că și în anulă acesta 
a fostă în progresă.

In legătură cu cele expuse în ra- 
portulă nostru din anulă trecută însem- 
nămă, că după ce cei 3 învățători pro- 
visorl din trecută și-au cerută și primită 
demisiunea din posturile avute, comite
tulă în urma concursului escrisă, a în
deplinită numitele posturi în modă pro- 
visoriu prin domnii Dr. Petru Spanu, 
Dr. Vas. Bologa și Michaiu Pervu. Di- 
rectoratulă l’a încredințată d-lui I. Po
pescu, profesoră seminarială, er directo- 
ratulă internatului d-șorei E. Petrașcu. 
Ca delegată a funcționată d-lă D. Br. 
Ursu, colonelă c. r. în pensiune. Datele 
se cuprindă în programa III. a școlei, 
ce se aclude aici sub 4/. Fiindă tote pu
terile didactice amintite bărbați bine 
cualificațl, er directorulă și delegatulă 
omeni probați în ale școlei, școla Asso
ciațiunei a făcută cursulă regulată și 
spre cea mai mare mulțămire a tuturora.

Astfelă s’a putută pune învățămân- 
tulă pe base solide, asigurându-i-se lo
cul Q cuvenită, ca celă mai puternică 
mijlocă ală educațiunei. Astfelă i-s’a pu
tută da lucrului de mână, unuia din 
obiectele de căpetenia dintr’o șcdlă de 
fete, cea mai corâspundătore direcțiune 
și estensiune. La acesta a contribuită 
„Reuniunea temeiloră române din Sibiiu44, 
carea cu o prevenire îndatoritore s’a 
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pusă în serviciulă școlei ndstre, colec- 
tândă cu multă ostenelă modele de lu
cruri de mână femeiescl de pe la ță
rancele ndstre, ca celă mai bună și mai 
corăspunclătoră materială din obiectulă 
de sub întrebare. Cu ună cuvântă, școla 
ndstră se află la nivelulă dorită și me
rită a fi sprijinită din tote părțile fără 
șovăire.

Temeiurile neapărată de lipsă pentru 
o desvoltare pe câtă de sănătosă pe 
atâtă și de folositore i suntă date școlei 
ndstre ; chiămarea bărbațiloră, pe care 
încrederea D-Vostre îi va pune în frun
tea afaceriloră Associațiunei, va fi să 
clădescă înainte pe acestea temeiuri.

In interesulă economiei, comitetulă 
a luată alimentarea în regiă propriă, și 
a continuată și continuă și acll cu suc- 
cesă îmbucurătoră colectele puse la cale 
încă în anii trecuțl.

TTJ. Privitoră la administrarea ave
rii Associațiunei amintimă, că după ce 
în privința încassării taxeloră de pe la 
membri chiar și modalitatea atâtă de 
multă promițătore, anume modalitatea 
de a le încassa prin mandate poștale, a 
întâmpinată greutăți forte mari, comite
tulă s’a văclută necesitată a suspenda 
acestă modalitate și a reluă deo-cam- 
dată, pănă la stabilirea unei nouă căi, 
care este în lucrare, modalitatea cea 
vechiă; încassarea pe calea direcțiuni- 
loră. Der cu regretă trebue să accentuămă, 
că despărțămintele — deși la cererea 
unora dintrensele amă reintrodusă mo
dalitatea acesta — în mare parte nu 
și-au împlinită datorința în astă privință. 
Totă cu privire la acestă obiectă ne 
luămă voiă a presenta Onoratei adunări 
generale rațiociniulă pe anulă șolară 
1888, pregătită de cassarulă Associați
unei, d-lă Gerasimă Candrea.

Din acestă rațiociniu este evidentă, 
că din venitele încassate sub diverse 
titluri s’au acoperită nu numai trebuin
țele bugetare, ci și o parte însemnată, 
și anume 3568 fl. 86 cr. din datoria 
vechiă, contrasă la
când cu clădirea și adaptarea edificiului 
nou, a școlei de fetițe cu internată ; s’au 
achitată mai departe spesele avute cu 
investițiunl și datorii vechi la școlă cu 
suma de 4647 fl. 47 cr., precum și alte 
imposite nouă: bună-oră ca taxa la fon- 
dulă regnicolară de pensiune a învăță
torii oră, și altele.

Acestă rațiociniu, revisuindu-se prin 
o comisiune din sînulă comitetului, s a 
aflată exactă și în conformitate cu re
gistrele și documentele justificative.

Aici este loculă să amintimă, că 
decursulă anului 1888 au întrată 
cassa Asso ciațiunei:

a) suma de 2000 fl. v. a., pe care 
sumă a fostă asigurată la banca „Transil
vania11 în favorulă Associațiunei fostulă 
preotă română gr. orth. din Oresti, 
Ioană Mezei, răposată la anulă 1887.

b) suma de 500 fl. v. a. legată tes
tamentară dela răposatulă Simeonă Po- 
poviciu, fostă notară cercuală în Hu- 
niedora.

c) suma de 300 fl. v. 
George Anghelă, fostă 
curte în pensiune.

d) suma de 50 fl. v. 
sată de Nicolau Lazară, 
română gr. or. din Sas-Sebeșiu.

e) suma de 600 fl. intrată dela in
stituted de credită și economii „Albina11 
din Sibiiu, ca ajutoră pentru trebuințele 
școlei.

In legătură cu rațiociniulă pro 1887 
presentămă proiectulă de bugetă pro 
1890 sub. 5/.

Membrii ai Associațiunei pro 1888 
au fostă: a) fundatori 60; b) ordinari, 
pe vieță 154; c) ordinar* cu taxe anuale 
461, dintre cari 167 suntă în restanță 
cu taxa.

Intre membrii arătațl nu se află și 
cei însemnați în lista alăturată sub G/. 
ca insinuați dela adunarea generală din 
Abrudă încoce pănă la finea anului 1888 
și dela 1 Ianuarie 1889 pănă la presenta 
adunare generală.

banca „Albina" de-

în 
la

a. legații dela 
consiliară de

a. legații lă- 
fostil preoții

Dintre membrii Associațiunei au ră
posată în decursulă anului 1888 și pănă 
la presenta adunare generală, întru câtă 
dispunemă de datele respective, cei în
semnați în lista alăturată sub 7/.

IV. Biblioteca Associațiunei cu finea 
anului 1888 a constată din 6118 to
muri, cu 236 mai multă decâtă în anulă 
precedentă. Sporulă acesta a provenită 
din donațiuni și intrări în schimbă dela 
Academia română din Bucuresci, dela 
Academia de sciințe din Budapesta, dela 
Academia de sciințe ces. reg. din Viena, 
dela Universitatea săsescă din Sibiiu, 
dela societatea „Verein fur Siebenbur- 
gische Landeskunde" în Sibiu, dela bib- 
blioteca națională din Florenția și Roma, 
dela d-lă Meitani din Bucuresci, dela 
d-lă Valeriu Bologa directoră de bancă 
în Brașovă, biblioteca fericitului Iacobă 
Bologa, fostulă vice-președinte ală Asso
ciațiunei, dela d-lă G. Barițiu în Sibiiu, 
dela d-na E. Pleșoianu în Bucuresci etc.

Reflectândă la frumosulă numără de 
6118 tomuri, din care este compusă 
biblioteca Associațiunei ; considerândă 
totă-odată, că în acestă bibliotecă se 
află ună numără considerabilă cărți de 
o valore internă forte mare, peste acesta 
multe forte rari, care astădl voindă a 
le ave cineva numai cu prețuri grele 
s’ar putea câștiga, Comitetulă D-Vostră 
crede, că onor. Adunare va fi de acordă, 
ca bibliotecei să i-se dea de aci înainte 
și ună preță reală computată în bani, 
ca la tote celelalte obiecte ale Associa
țiunei. Se votedă în fie-care ană câte 
o sumă, deși prea modestă, pentru în
avuțirea bibliotecei. Decă în 28 de ani 
s’ar fi votată și cheltuită numai 
100 fl. spre scopulă acesta, totuși 
și numai acelea sume anuale ară 
ună capitală de 2800 fl.; bărbații
petențl însă pună valorea bibliotecei 
Associațiunei celă puțină la suma corăs- 
pundătore cu numărulă tomuriloră, adecă 
v. a. fl. 6118, seu în cifră rotundă 6100, 
ca parte de avere efectivă a Associați
unei, care să merite a fi trecută în bi- 
lanțulă fiă-cărui ană.

Dintre scrierile periodice au incursă 
gratuită : „Telegrafulu română", „Gazeta 
Transilvaniei11, „Luminătorulă11 din Ti- 
mișora, „Biserica orthodoxă română11, 
„Convorbiri literare11, „Biserica și școla11, 
„Foia diecesană", „Romămsche 
„Familia11, „Amiculă Familiei11, 
română11, „Școla și Familia11, 
Lazară11, „Economia națională11, 
riașulă română11 și „Gazeta poporului11.

Inventarulă bibliotecei s’a sporită 
cu 110 esemplare din Transilvania pro 
1888, și a scădută cu 5 colecțiunl de 
câte ună esemplară din organulă Asso
ciațiunei dela începutulă aparițiunei lui, 
parte donate la școle și reuniuni învă- 
țătoresci, parte vândute la privați.

V. „Transilvania,11 organulă Asso
ciațiunei, a continuată a se eda și în 
anulă 1888 totă sub redacțiunea d-lui 
primă-secretară ală Associațiunei. Ea 
s’a scosă în 700 esemplare, din care 570 
s’au trimisă membriloră fundatori și or
dinari ai Associațiunei, 2 la prenume- 
ranțl, 18 la despărțăminte, 48 la bi
blioteci școlare și în schimbă și 9 ofi- 
ciose. Organulă Associațiunei s’a tri
misă gratuită membriloră, cari plătescă 
taxele regulată.

VI. Cu privire la despărțămintele 
Associațiunei însemnămă cu plăcere, că, 
mai alesă dela adunarea generală din 
urmă încdce, în cele mai multe s’a des- 
voltată o activitate îmbucurătore întru 
promovarea scopuriloră Associațiunei. 
Sperămă, că activitatea acesta în viitoră

' va cresce totă mai multă, mai cu semă 
decă îi va fi succesă comitetului a ni
meri prin proiectulă său de arondare, 
amintită la altă locă (sub p. I. ală acestui 
raportă) modalitatea cea mai corăspun- 
(jătore pentru împărțirea în despărță
minte a teritoriului Associațiunei.

VII. In fine aducendu-vă la cunos
cință, că cu acestă adunare generală es 
piră și mandatulă comitetului actuală și 
mulțămindu-Vă pentru încrederea de care

câte 
chiar 
face 
corn-

Revue ", 
„Protulă 
„George 

„Mese-

ne-ațl făcută părtași pănă aci, Vă supu- 
nemă spre aprețiare în legătură cu adu
sele : a) rațiociniulă pro 1888; b) bu- 
getulă pro 1890: c) consemnarea mem- 
briloră nou-însinuațl; d) consemnarea co
loră aj utorațl prin știpendii; e) consem
narea celoră răposați dintre membrii 
Associațiunei ; f) părerea comitetului în 
causa fundațiunei școlei centrale române, 
care ar fi. să se înființeze în Gherla; g) 
proiectulă de o nouă arondare a despăr- 
țăminteloră Associațiunei:

Adunarea generală să binevoiescă: 
1. a da comitetului absolutoriulă pentru 
activitatea lui din anulă 1888; 2. a aproba 
bugetulă propusă pro 1890; 3. a declara 
de membri pe cei consemnați în lista 
presentată; 4. a face amintirea obici
nuită pentru membrii răposați; 5. a lua 
la cunoscință cu aprobare părerea co
mitetului în afacerea fundațiunei școlei 
centrale din Gherla; 6. a da aprobare 
proiectului de o nouă arondare a des- 
părțăminteloră; 7. a alege pe președin
tele, pe vice-președintele, pe membrii 
comitetului și pe ceilalți funcționari ai 
Associațiunei pe ună nou periodă de trei 
ani, 1890—93.

Din ședința comitetului Associa
țiunei transilvane pentru literatura ro
mână și cultura poporului română ținută 
în Sibiiu, la 22 Augustă st. n.

C3-. Baxițivx, Dr. I. Cxîșia,n.-th., 
președinte. secret, alil

Consemnarea
tineriloru stipendiați și ajutorați din partea 
Associațiunei transilvane dela adunarea ge
nerală din Abrudă, ținută în 5 și 6 Au

gustă 1888, pană in 27 Augustă 1889.
Din fondulă Associațiunei transilvane :
lonă Guguiană, la scola de silvi

cultură 75 fi. Victoria Filipesculă, la 
scola de industria 60 fi. Iosifă Moiană, 
la scola de lemnărită 50 fl.

Din fundațiunl:
Elia Daianu, la gimnasiu din funda- 

țiunea MarinovicI 45 fl. Eliseu Mezei, 
la gimnasiu din fundațiunea MarinovicI 
45 fl. Ionii Rațiu la gimnasiu din fun- 
dațiunea Dobâca 62 fl. 50 cr. Stană Dă- 
nilă, la gimasiu din fundațiunea Rîurenu 
40 fl. Mihaiu Candrea, la gimnasiu din 
fuuduțiunea Bașiota 20 fl. Iosifă Schio- 
pulO, la gimnasiu din fundațiunea Galliana 
15 fl.
Dela societatea „Transilvania11 în Bucuresci:

Petru Câmpeanu, învățăceii de pan- 
tofăriă 12 fl. 50 cr. Panfilie Mușia înv. de 
tâmplăriă 12 fl. 50 cr. Romulă Langa, 
înv. de măsăriă 37 fl. 50 cr. Ionu Turcu, 
înv. de rotăriă 25 fl. — cr. Aureliu Popă, 
înv. de pantofăriă 12 fl. 50 cr. Pavelă Jur- 
ca, înv. de croitoria 25 fl. — cr. Mateiu 
Jiga, înv. de măsăriă 25 fl. — cr. George 
Rusu, înv. de măsăriă 25 fl. — cr. Iuliu 
Popă, înv. de făurăriă 25 fl. — cr. Ionă 
Popă, înv. de pantofăriă 25 fl. — cr. Va- 
siliu Buteanu, înv. de dubeiăriă 25 fl. — 
cr. Nicolae Celegradeanu, înv. de făuriă 
25 fl. — cr. Liviu Crișianu, înv. de tipo
grafia 12 fl. 50 cr. Nicolae Pora, înv. de 
pantofăriă, 25. fl. — cr. Simionă Herlea, 
înv. de măsăriă 25 fl. — cr. Vasilie La- 
zară, înv. de făuriă 25 fl. — cr. Iosifă 
Sabo, înv. de făuriă 25 fl. — cr. George 
Stupină Moga înv. de măsăriă 25 fl. — cr.

politică.
Din năuntru. Croații au învățată 

ceva dela Maghiari. Ună „patriotă" se 
plânge în „Budapesti Hirlap", că Ungu- 
riloru din Croația li-s’a corupta limba ma
ternă și că, deca va dura starea de lu
cruri de acțz, o voră uita cu totulu. Tdte 
mergă în Croația spre croatisare. Idea- 
lulă Croațiloră e Marea Croațiă cu Fiume 
ca portă maritină. Cordna Sf. Ștefană 
o lasă pe seina istoriei, scutulă ei de 
dreptă îlă desprețuiescă, considerându-lă 
numai ca cătușî. „După 20 de ani de 
convețuire frățescă și constituțională —- 
cțice „patriotulă,, — amă ajunsă acolo, 
că pentru Croata nu e omu mai urgisită 
pe lume ca Maghiarulu. Esecutorulă de 
dare, care vinde perina cea din urmă 
nenorocitului, îi dice acestuia: „Nu 
eu, nu noi purtămă vina, că ajungi la 
sapă de lemnă, ci Maghiarii, cari nu se 
mai satură". Când se esecută cu forța 
o sentință judecătorescă, miserabila jus-

tițiă maghiară e care ruineză pe omă; 
când se adună darea, se spune, că nu 
se potă aduna destui bani, ca să’i tri- 
metă nesățioșiloră Maghiari. Isvorulă tu- 
turoră releloră e Maghiarulă. Cum ar fi 
altfelă acll tote, decă națiunea croată 
nu ar fi asudată împreună cu cea ma
ghiară11, dică Croații.

Așa se plânge „patriotulă11. Cine e 
de vină, că în Croația au ajunsă lucru
rile aci? Nimenea altulă decâtă șovi- 
nismulă unguresc!!, încercările guvernului 
de a aduce pe Croațl, ca și pe naționa
litățile din Ardelă, Bănată și Țâra un- 
gurescă, sub piciorulă maghiarismului 
violentă. Care cum îșl așterne, așa 
dorme; rău îșl așterne atăpânirea ungu- 
gurescă, rău are să dormă.

Trecu și dina numelui lui Kossuth. 
Din tdtă gălăgia, că are să se serbeze 
cu pompă mare, nu s’a alesă nimică. Pu- 
țintelă tămbălău în Clușiu, totă așa de 
puțină în Pesta, și astfelă a trecută și 
acestă demonstrația în contra dinastiei, 
serbătorindă pe acela, care a că:
„Dinastia Habsburg-Lotariugia a înce
tată de a mai domni". Clușienii 1’au nu
mită pe Kossuth cetățenă de onore și 
i-au trimisă o telegramă dicându’i „gu- 
vernatoră" — se’nțelege, peste nimenea— 
și figura cea mai înaltă a mântuirei na
ționale". Vorba e, că nici ună solgăbirău, 
nici ună fișpană, nici guvernulă n’a gă
sită cu cale să oprescă acestă demons- 
trațiă antidinastică, pe când serbarea 
dilei de 3/15 Maiu, cji de lealitate di
nastică, le e oprită Româniloră, de cătră 
stăpânirea ungurescă!

Din afară. In timpulă din urmă în 
politica din afară nu s’a ivită nimică ne
liniștită. Singură cLiarulti „Kreuzzeitung" 
din Berlină a adusă în dilele din urmă 
scirea. cumcă Rusia urnesce trupele în 
nainte spre graniță cătră Germania și 
Austro-Ungaria.

Foile rusescl se ocupă cu cele ce se 
petrecă în Austro-Ungaria, ca să deducă 
de aci, că popărele Austriei nu voescă să 
scie de alianța triplă. Chiar și Ungurii, 
dice „Novoje Vremja", au manifestată 
în contra alianței Austro-Ungariei cu 
Germania, prin mergerea loră la Turină 
și Parisă, și prin demonstrațiunile loră 
pentru Kossuth. Der toți Slavii Austriei 
pote afară de Poloni, se cugetă a 
lua măsuri în contra unei stări, în care 
Austria ca imperiu germană ar nesocoti 
nisuințele naționale ale celorlalte popore 
ale sale. Dovadă, că maioritatea dietei 
dalmatine cere alipirea Dalmației la 
Croația, pentru ca astfelă întărindu-se 
elementulă croată să potă resista și ger
manismului și maghiarismului.

„Post" din Berlină se ocupă într’ună 
articulă de situațiunea Europei. Foia 
germană dice, că Germania de multă s’ar 
fi împăcată cu Francia, decă acesta n’ar 
conta pe ajutorulu Rusiei și n’ar spera se 
nimicescă cu ajutorulă acesteia pe Ger
mania. Aci zace sâmburele celă rău ală 
periculului europenă. Pote că numai 
așa s’ar face Rusia nepericulosă pentru 
Europa vestică, decă i-s’ară lăsa dru- 
mulă liberă în peninsula balcanică și în 
Asia.

Manevrele corpului 12 de armată din 
Ardelti. se voră face în dilele de 9, 10
II și 12 Septemvre n. între Mediașă si 
Sibiiu.

** *
Manevrele armatei române. Iu 20

Septemvre începă manevrele corpuriloră
III și IV de armată. Trupele voră opera, 
se dice, între Focșani, Bacău, Pașcani 
și Iași, precum și în alte puncte între 
cele amintite.

** *
Oficerii activi și reserviștl. Precum a- 

nunță „Reichswehr", Ministrulă comună 
de răsboiu a adresată comandanților^ de 
trupe o circulară, m care arată necesi
tatea d’a se stabili ună contactă intimă 
între oficerii activi și reserviștl. Anume 
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să dea deosebită atențiune nu numai in- 
struirei destoinice pentru răsboiu a ofi- 
ceriloră reserviștl, ci și cultivărei came- 
raderiei și a spiritului comună. Pentru 
ajungerea acestui scopă, comandanții de 
trupe să folosescă nu numai ocasiunl cu- 
ratti de serviu, ci și dile comemorative 
și festive spre a lua parte la ele oficerii 
reserviștl, precum și alte întruniri de 
cameraderiă, la care aceștia să fiă in
vitați.

* * *
Oficiulă poștalii din Cisnădiora înce- 

teză la sfârșitulă lunei Augustă n. a mai 
funcționa și pentru durata ernii se ală
tură la oficiulă poștală și telegrafică din 
Cisnădiă.

*
* *

Secetă mare. In urma arșiței celei 
mari, secerișulă în Câmpiă, adevăratulă 
grânară ală Ardeiului, e compromisă cu 
totulă. In Bardoșă erba e arsă totală. 
Intre poporațiunea mai săracă a comu- 
neloru Bandă, Harțău, Ulieșă și Riciu 
domnesce mare miseriă. Pela Mercurea 
cucuruzulă se uscă înainte de a se co ce 
și strugurii nu se desvoltă din causa lip
sei de umedelă.

* * *
Eolă de vite. In comuna Apoldulă- 

mare s’a ivită între vitele cornute și 
între porci boia de gură și de unghii. 
La cea dintâiu visitare a medicului ve
terinară s’au găsită bolnavi 236 bei și 
118 porci.

* * *
Țigani hipnotisatori. Vândătorulă din 

prăvălia asociațiunei cismariloră din 
Clușiu, anume Iosifă Varga, s’a plânsă 
de repețite-orl, că ună Țigană bătrână 
cu nevastă-sa și cu o tînără Țigancă 
frumușică au venită odată, când era 
singură, în prăvăliă, l’au amețită cu pri
virea loră fixă și apăsându’i templele, au 
furată mai multe sute de florini și pelă- 
riă, și l’au amenințată, că elă și familia 
lui voră muri de o morte grozavă, decă 
va spuue o vorbă despre cele întâmplate. 
Deși Varga a plătită din ală său paguba, 
totuși lumea îlă ținea de nebună. La 28 
Augustă însă îi succese poliției să ares
teze pe Țiganii, cari au săvârșită furtulă. 
S’au găsită la ei încă 241 fl. 70 cr. bani 
și o parte din pelea furată.

* 
* *

Foculfi din Beți, comitatulă Trei- 
soaune, care a distrusă la 24 Augustă n. 
40 de edificii, a avută și o jertfă ome- 
nescă. Ună țărână, care voia să-și scape 
187 fl., a arsă în casă, așa că numai 
scăfârlia și două ose i-s’au mai găsită. 
Au arsă și multe cereale și animale 
de casă.

* 
$ *

Focii in păduri. In pădurile Gurghi- 
ului arde ună reviră dela 23 Augustă n. 
Le asemenea ună mare focă în trei re- 
vire lângă Topii ța română. In pădurile 
de pe munții dela Poiana Stampii în 
Bucovina arde de mai multe dile.

*
Fabrica de bere a lui Hajek din Bra- 

ȘOVU a trecută în proprietatea fabrican
tului de bere Habermann din Sibiiu, care 
deja construesce încă o fabrică in Bra- 
șovă pe loculă de mai nainte ală lui 
Prohaszka.

* 
* *

Musica din Turda a lui Iosifă Moki 
va cânta numai câteva dile în restaura
ția Mehsner de aci, începândă de astă- 
seră Sâmbătă.

** •*
Spionu rusu. Din Lembergă se comu

nică, că poliția secretă a pusă mâna pe 
ună individă suspectă, care atrase aten
țiunea prin îmbrăcămintea sa țărănescă 
originală. S’au aflată la elă planuri de 
ale împrejurimei Przemyslului, harțe to
pografice de-ale Galiției, o sumă mare 
de bani în ruble rusescl și în note de 
stată austro-ungare, pe lângă alte lucruri 
ueobiclnuite la ună țărână. Arestatulă e 
dată pe mâna tribunalului ca bănuită de 
spionagiu. încă nu se scie cine e acelă 
„țărână".

Stegulu Țiganului.
Zernesci, 28 Aug. st. n.

Râu e să fii șovinistă ungură în 
cliua de astădl, căci te potă pune în 
spaimă pănă și Țiganii.

Etă cum s’a întâmplată comedia, de 
care voiu să vorbescă:

Isprăvindi.-se ună edificiu la fabrica 
de celulosă, ce se zidesce aici în Zâr- 
nescl, ună Țigană neastâmpărată, ca să 
facă, vedl Domne, și elă o vitejiă, îșl 
scote din busunară o sdranță de cârpă 
roșiă, care și așa nu mai era de nici o 
slujbă, o spândură într’ună verfă de băță 
și stegulă ăsta îlă îmfige în zi dă.

Pe câtă de mândru și voiosă era 
voiniculă Dadii de fapta lui vitejescă, 
pe atata de năcăjită și amărîtă e acuma. 
Căci duce naiba într’o di pe ună „pa
triotă" la fabrică. Acestuia fiindu-i creerii 
înmuiațl și turburați de căldură și fiindă 
sârmanulă și cam scurtă de vedere, i-se 
nălucesce, că pe tote edificiile ar fâlfăi 
o mulțime de stegurl românescl și să- 
sescl.

S’a aprinsă răutătărîtulă „patriotă", 
căruia i-se păru, că maghiarismul^ și 
ideia de stată e in pericolă. Face der 
arătare la fișpană și la ministru și deu- 
nădl s’a ținută cercetare aspră la numita 
fabrică de cătră protopretorele Branului. 
S’a și dovedită, că stegurl românescl și 
săsescl au putută vede orbulă „patriotă" 
numai în închipuirea sa, der că fâlfăiă cu 
fală și acum pe zidă stegulu Țiganului. 
îndată s’a luată josă aeestă stegă și de- 
6re-ce spre nenorocirea Țiganului cârpa 
e roșiă — se consideră de stegă socia
listă și e presupunere, că vinovatulă ar 
sta în legătură cu socialiștii și comuniștii 
din Viena, Zurichă, Londra și Parisă.

I-s’a cercetată totă bordeiulă, der 
nu s’au aflată nici cărți, nici (fiare so
cialiste. Stegulă s’a confiscată și s’a tri- 
mesă de dreptulă lui Tisza la Pesta.

Bietulă Țigană așteptă cu nedume
rire intentarea procesului la Clușiu, de 
unde, fiindă sigură, că’lă voră condamna, 
va pleca la Vață. Se mai mângâie însă 
și elă, că:

Cu o glumă Țigănescă 
Spatii Țâra ungurescă.

y. z.

Insciintare.•f

Se aduce la cunoscința părințiloră 
și tutoriloră, cari voiescă a’șl da copiii 
la școlele medii române din Brașovu (gim- 
nasiu, școla reală infer și sc. comercială), 
că înscrierile la aceste școle pentru anulă 
școlară 1889/90 se voră face în 31 Au
gustă și 1 Septemvre v. a. c. dela 8—12 
ore a. m. și dela 2—6 ore p. m.

Condițiunile de primire în școlele, 
despre care e vorba, suntă următorele:

1) Școlarii începători, cari voiescă 
a fi primiți în cl. I. gimn. seu reală, 
trebue să fie trecu ți de 9 ani și au să 
presenteze testimoniu de boteză, de vac
cinare și revaccinare (că au fostă altuițl 
a doua oră), precum și testimoniu, că 
au absolvată cu succesă 4 clase primare. 
Cei-ce nu voră produce aeestă testimo
niu, voră fi supuși unui esamenă, în care 
voră ave să dovedescă, că posedă cunos- 
cințele, ce se potă câștiga în cele 4 clase 
primare. De asemenea toți școlarii, cari 
nu vină dela școla primară română din 
Brașovă împreunată cu școlele medii, 
voră fi supuși unui esamenă de primire 
din limba română și din Aritmetică. — 
Școlarii, cari voră să fie ] rimițl în cl. 
I. comercială, trebue să fi absolvată cu 
succesă 4 clase gimnasiale, reale sâu ci
vile. La casă, când nu ară putea pro
duce testimoniu, că au absolvată aste 
clase, voră fi supuși unui esamenă, în 
caro voră ave să dovedescă, că posedă 
cunoscințele, ce se potă câștiga în cla
sele, despre care e vorba.

2) Școlarii, cari voiescă a fi înma
triculați în alte clase și vină dela insti
tute străine, au a produce testimoniu 
școlară de clasa precedentă, testimoniu 
de boteză și cei mai tineri de 14 ani 
certificată de revaccinare. Școlarii, cari 
au cercetată în anulă precedentă șco
lele nostre, nu trebue să producă aceste 
testimonii.

3) Didactrulă (tacsa școlară), care 
are a se depune la înmatriculare seu în- 
tregă seu celă puțină jumătate, este pen
tru școlarii de confesiunea gr. or. și gr, 
cat. de 7 fl 30 cr. pe ană pentru gimn.

inf. și școla reală, și 11 fl. și 50 cr. pe 
ană pentru gimn. snp. și școla comer
cială. Pentru școlarii de alte confesiuni 
didactrulă este de patru ori mai mare. 
Cei-ce se inmatriculeză pentru prima oră 
la aceste școle, plătescă odată pentru 
totdeuna 2 fl. v. a. ca tacsă de primire.

4) De didactru se voră dispensa 
școlarii, cari voră cere acesta în scrisă 
și voră dovedi, că ei seu părinții loră 
suntă cu totulă lipsiți de mijloce mate
riale și voră produce testimoniu cu cal
culă de celă puțină „bine" și cu pur
tare morală bună. Cererile pentru dis
pensare împreună cu atestatele necesare 
se voră înainta subscrisei direcțiuni celă 
multă pănă în 15 Septemvre v. a. c. 
Dispensarea dureză numai pănă când con
dițiunile de mai susă suntă împlinite. 
Școlarii din cl. I gimn. seu reală în sem.
1 nu se dispenseză de didactru.

Esamenele de repetițiune pentru șco
larii dela școlele ndstre se voră ține în
2 Septemvre v. a. c.

Brașovu 17 Augustă v. 1889
Direcțiunea școleloră medii române 

gr. or. ’ Andreiu Eârseanu.
conrectorii provisoriu.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS«.
(Serviciul^ biuroului de coresp. din Pesta.)

Londra, 31 Augustu. Discursulu 
tronului, cu care se amână parla- 
mentulil, constată că în decursulfi 
sesiunii nu s’a întemplatu nimicu, 
ce ar pute micșora speranța es- 
primată în susținerea păcii.

Londra, 31 Augustu. 1500 lu
crători morari în Deptford, 3000 
lucrători ferari în Jorkshire au 
încetată lucrulu.

Berna, 31 Augustu. Consiliulu 
federală a hotărîtă se fiă urmăriți 
de judecătoria penală ursitorii și 
împrăștiitorii manifesteloră anar- 
chiste.

EDUCAȚIUHE.

Cum trebue se fiă crescerea, 
ce părinții o dau copiiloră, pentru ca șcăla 
să-și ajungă mai cu înlesnire înaltulă ei scopu.

Motto : Copiii buni suntă bucuria 
părințiloră, temelia șcblei 
și fala-’.și nădejdea îndrep
tățită a nâmului loră.

(Urmare.)

Așă pute se mai citeză o sută 
de esemple scose din raporturile 
felurițiloră doctori despre onaniștl 
nefericiți, deră. pentru ce se mer
gem ă așa departe, la streini de 
pildă, pentru a căuta a ne con
vinge despre ună reu, care îna
intea ochiloră noștri cfîlmcu îșl 
săvîrșesce pustiirile sale în șhurile 
tinerimei nostre școlare.

M. avea o sănătate trainică și 
excelente însușiri sufletesc!. Deră 
din anulă ală 16-lea deja înce
pură a-i se slăbi genunchii ast- 
felă, că era cineva în stare să-lă 
împingă cu degetulă și se-lă do- 
băre la pămentă. In anulă ală 
23-lea ală vîrstei sale M. nu mai 
era între cei vii. O bolă de pieptă 
făcu sfîrșită nefericitei lui vieți. 
Intre cărțile lui se găsi o scrisore, 
în care M. arăta, că sfîrșitulă seu 
tristă are a-lă mulțămi numai a- 
furisitului vițiu ală onaniei.

C. era modelă de școlară în 
gimnasiulă din B. Pe toți îi pu
sese în uimire cu talentulă seu. 
Era celă dinteiu între toți și lo
culă acesta și-lă păstră, câtă a 
fostă în gimnasiulă inferioră. Când 
era inse în clasa IV gimnasială, 
era slăbită forte, numai pielea și 
osulă. Era mai departe sfiiciosă, 
retrasă din lume, petrecea acasă 
cu ferestrele învelite cu batiste și 
cu ună felă de atlasă subțire. 
Picea că nu pbte suferi lumina. 
In lecțiunl era fdrte distrasă și 
lipsită de vioiciune, și nimeni nu 
putea explica problematica lui si- 
tuațiă nefericită.

Când era în clasa a IV-a rțim-, # o
nasială, veni odată inspectorulă 
școlară să visiteze institutulă gim

nasială. Profesorulă întrebă pe 
C., voindă se se fălescă cu densulă, 
despre care scia că e celă mai 
bună școlară. Deră C. în locă să 
răspundă, începu se plângă. Toți 
rămaseră uimiți și nu sciau, cum 
să-și explice aeestă straniă apa- 
rițiune.

La universitatea din Viena C. 
începu se se porte nu ca unu omă 
cu mintea întregă. Făcea câte și 
mai câte năsdrăvănii, de le era 
rușine conaționaliloră săi. picea 
că nu e Română, picea că e de 
familiă nobilă. Că pe elă nu-lă 
chiamă așa, ci așa. Scria mamei 
sale și epitropului său cele mai 
curiose epistole, încâtă remâneu 
înmărmuriți citindu-le.

într’o cp aucfirămu, că studen- 
tulă universitară C., din causa mul- 
teloră estravaganțe, ajunse, silită, 
în spitalulă alienațiloră din Dd- 
bling, unde după câteva luni muri 
nebună. Despre C. se scie, că a 
fostă unu mare onanistu.

Tipări flin vieță animalelor!.
Pentru poporă și tinerime de Dr. Carol Rothe.

Traducere liberă.
Animalele vertebrate.

Mamiferele.
(Urmare.)

Prietînia între mâță și paseri.

Pe unii prietina ală marelui scriitoră 
Brehm l’a fosta părăsita o păsăruică 
blândă ce-i făcea forte mare bucuriă. 
După vre-o câteva dile însă îi aduse 
mâța sa în gură păsăruică ce a fostă 
fugita. Ea a fosta prinsa păsăruică în 
grădină și a adus’o erășl la domnulă său, 
în vieță. Pe câta sunta de rari ast- 
fela de întâmplări, ele totuși suntă din 
cuvânta în cuvânta adevărate și Brehm 
istorisesce și întâmplarea următore ca 
adevărată:

O mâță trăia cu canarulă dom
nului ei în o strânsă prietiniă. Canarulă 
se aședa adeseori pe spinarea mâței și 
se juca cu ea. într’o (fi a observata dom- 
nula acestora animale, că mâța a năvă
lită năprasnică cu o repediciune mare 
și oreșcum ca turbată asupra canarului, 
îlă apucă cu dinții și mormăindă se suie 
în o ferestră. A strigată la mâță ca să 
lase pe canară din gură; er deodată 
bagă de semă, că o mâță străină a fostă 
intrată în odaiă și numai dup’aceea a re
cunoscută inima cea bună a mâței de 
casă. Ea a voită ca să apere pe prieti- 
nulă ei de sora sa, în care nu avea în
credere.

Maia ca mamă.
I

Mâțele chiar și în prinsore suntă 
tare îngrijate pentru mâții loră. Nu 
numai că se temă de cotoiu, care prea 
adeseori își mâncă fii săi, ci au să sufere 
năcazuri și din partea omeniloră, căci 
aceștia de frica înmulțirei celei mari a 
mâțeloru prăpădescă mai totdeuna prăsila 
mâțeloră îndată după nascere. Numai 
arareori să mai lasă în vieță câte ună 
mâța.

Domnulă P. posedea o mâță, care 
făta forte adeseori, der nici odată nu era 
iertată a-șl cresce pisicii. Ca să fiă însă 
mâța cruțată de o întristare năprasnică, 
ea a fostă lipsită în totă diua de câte 
ună puia și când a fătată odată șese 
mâți, din cari i s’au fostă luată pe rendă 
cinci, în diua a șesea apucă pisiculă ce 
i-a mai fostă rămasă, mai înainte de ce i 
s’ar fi fostă cercetată culcușulă, și l’a 
dusă în odaia domnului ei punendu-i-lă 
josă la picidre. Domnulă P. mișcată de 
documentulă acestei îngrijiri părintești, 
porunci ca mâțulă se fiă lăsată în vieță. 
Mâța însă nu s’a îndestulită numai cu 
atâta, ci ea a dusă în totă diua mâțulă 
la domnulă său și nu s’a contenită a 
face acesta pănă ce domnulă casei nu 
a desmerdată într’o di mâțulă și a dată 
din nou poruncă ca să fîăȘȘbine îngrijită.
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ZEZig'ienă-

Povețe.
In contra frigurilor!!. Ca medicină, 

în contra friguriloră se recomandă urmă- 
torultt preparată simplu : VlăstarI tineri 
de vișină, verdl la cop, se taie bucăți mă
runte, acelea se aședă în apă prospătă 
seu în vinarsă (rachiu) ordinară și se 
clatină vasulă mereu. Din acestă medi
cină se ia pe cji de vre-o 6 ori câte o 
lingură de mâncare.

In contra rîiei. In apă curată se 
fierbe arămelă (Griinspan), coceni de 
cucuruză și petră de puciosă, cu care 
apă se spală cei rîioșl de trei ori pe di, 
ungendu-se apoi pe bube cu petroleu.

Pentru răni. Profesorală din Viena 
Dr. Th. Billroth sfătuesce pe omeni sS 
nu mai folosescă, fără medici, acidă fe- 
nică (Karbolsăure) la răni, căci ei nes- 
ciindă cum să-lă folosescă, espună pe 
celă rănită la pericululă de a căpăta in- 
flamațiă, cangrenă și chiar de a se înve
nina, precum s’au întâmplată mai multe 
cașuri în timpulă din urmă. Celă mai 
bună mijlocă la răni prospete e apa de 
plumb». Ca contra-venină la acidă fenică 
se folosesce, după „Medizinische Pressed 
de obiceiu săpună, decă rana se spală 
imediată și de repețite ori până ce dis
pară tote semnele înveninării.

Din traista cu minciunile.

Tocmai atno-xici a ■venit-ih.porunca.
Ună cioroiu lăudărosă focă, venindă 

din cătăniă, începu sS spună la omeni, ce 
a vâdută elă prin Italia.

— Hăi, hăi! Ce mai lume p’acolo! 
Să vedl prune, câtă capulă, și albine, 
câtă boii de mari.

„D’apoi, măi țigane, decă suntă așa 
de mari, cum se bagă’n coșniță?“

Cioroiulă vădii c’a spus’o pre bocănă, 
der iute croi alta nouă șiretulă și dise :

— Tocmai când se băga’n coșniță, 
a venită porunca să plecămă acasă.

G-â.m.cLeixi.-i5. că sixxft-ă. îxicălțat-ifu.
Ună faraonă, care curățise sătulă 

de gâsce și de curcani, fu chemată la 
judecată și pentru alte hoții. Judecăto- 
rulă îi dise să aștepte în tindă pănă ce 
mănâncă, fiind-că cioroiulă venise toc
mai pe timpulă prândului. Aci era ună 
orologiu mică, care te deșteptă la orl-ce 
oră vrei, după cum îlă îndrepți. Fara
onului îi plăcu ceasulă și fără să se so- 
cotescă multă, țupă! îlă veri în sînă. 
Cătră două ore îlă chema judecătorulă 
înainte și vâdendu-lă cu sînulă umflată, 
îlă întreba:

„Da ce ai în sînă, măi Țigane ?
— O bucată de mălaiu, cocone!
începu judecătorulă să’lă întrebe de 

hoțiile săvârșite. N’apucâ cioroiulă să 
spună, că „mânca-i-ar ochii elă n’a furată, 
ci curcanii s’au luată după elău, și alte 
de acestea, când deodată începu să zu- 
rue orologiulă în sînă, căci tocmai pe 
drele două fusese îndreptată. Țiganulă 
se spăriâ, der iute începu să joce, ca să 
n’audă judecătorulă zuruitulă. Da de 
unde nu?

„Ce sună așa de te’nvertescl ca o 
sfârleză, măi Țigane ?“

— D’apoi pintenii’mi zurue, cocone.
„Da nu vedl că ești desculță ?“
Cioroiulă vădu că i-s’a înfundată, se 

uita la pic >re și scărpinându-se’n capă, 
dise:

— Hm, hm! Gândemă că’să încăl
țată !

Ce-a căpătată cioroiulă, sciu că n’a 
împărțită cu nimeni.

MULTE SI DE TOATE.

Peru falsă.

Din Parisă se scrie, că ducesa de 
S. a organisată deunădile, în castelulă 
ei din pădurea dela Fontainebleau o ser
bare de binefacere, ală cărei monumentă 
mai interesantă era darea unui premiu 

acelei dame din societate, care are pă- 
rulă celă mai frumosă. La ună semnă 
dată, damele se retraseră în odăile late
rale, unde le așteptau deja camerierele 
(fată în casă), fiecare din dame se în- 
văli cu câte o manta și cu părulă des
pletită se înfățișară erășl în sală. După 
o scurtă sfătuire, se dete unanimă pre- 
miulă ântâiu frumosei contese de Serrant 
și domna casii însciințâ despre resultată 
pe domni, cari nu fuseseră lăsațl înăuntru 
la darea premiului. Spre mirarea tuturoră, 
se ridica contele Serrant și dise, întor- 
cându-se cătră domna oasii:

— Ducesă, judecătorii pentru darea 
premiului au fostă amăgiți, soția mea e 
ună ângeră, der are pără scurtă și rară, 
prin urmare a avută păru falsă.

Acestă mărturisire pe față a îndem
nată pe contesa să ceră despărțirea de 
bărbatu-său.

*

Tragedia familiară în Neoplanta.

Milionarulă A. Fernbach trăia rău 
cu nevastă-sa de 12 ani, fiiind-că ea era 
gelosă. Acestă traiu rău atâtă de multă 
l’a amărîtă, încâtă ca să aibă liniște, pro
puse soției sale să se retragă din căs
nicia, înscriindu’i pe numele ei 1000 ju- 
găre și ună castelă frumosă. S’a și dusă 
ea din casa lui pentru scurtă timpă, der 
s’a întorsă erășl. Neputândă deci pe cale 
paclnică să se desfacă de ea, a hotărîtă 
s’o omore. Planulă l’a și esecutată în 
săptămâna trecută, a omorît’o și a în
cercată să se omore și elă pe sine, în- 
figându’șl ună cuțită în peptă. Rana însă 
n’a fostă mortală și așa milionarulă a 
scăpată cu vieță. Elă e arestată și a 
mărturisită totă. *

Vârsta paseriloru.
In privința vârstei paseriloră se vor- 

bescă multe. Versta cea mai înaintată o 
ajunge lebeda. Se susține, că ea pote 
trăi 300 de ani. Knauer istorisesce în 
cartea sa „Naturhistoriker“, că a văcjută 
mai mulțl falconl, dintre cari unulă a- 
junsese versta de 162 ani. In anulă 1819 
muri ună vultură de mare, care fusese 
prinsă în anulă 1715, așaderă cu 104 
ani mai nainte, și se’nțelege de sine, că 
deja atunci avea o vârstă de mai mulțl 
ani. Ună uliu cu capulă albă, ce a fostă 
prinsă în anulă 1706, a murită în cas
telulă împărătescă din Schonbrunn lângă 
Viena în anulă 1824, prin urmare nu
mai în prinsore a trăită pasărea 118 ani. 
Papagalii potă trăi din timpulă, în care 
suntă prinși și îmblândițl, încă peste 100 
de ani. Pasările de mare și baltă au o 
vieță, care trece peste mai multe gene- 
rațiunl. Gâscele și cuculă ajungă o vieță 
înaintată. Corbii, precum se asigură, tră- 
escă peste 100 de ani. Țarca (coțofana) 
trăesce, decă e prinsă, numai 20—25 
ani, er decă e liberă multă mai mulțl 
ani. Cocoșulă pote trăi 15—20 ani. Po
rumbii potă trăi pănă la 10 ani. Micile 
pasări cântătore trăescă 8—16 ani. Re
lativă scurtă trăesce priveghitorea, celă 
multă 10 ani decă e prinsă. Mierla ajunge 
o vârstă de celă multă 15 ani. Canarii 
prinși potă trăi 12—15 ani, er liberi în 
insulele canarice trăescă mai multă.

Tergiirile din ArdealU și Ungaria pronriă.
Dela 1 — 15 Septemvie. 1. Hălma- 

giulă mare. 2. Silvașiulă superioră, Sibiiu, 
Nagyfalău, Cristurulă săcuesc, Vaidahaza, 
Zam, Zentelke. (Eperieș, Carăi, Buda). 
3. (Tîrnavia, Gattaja). 4. Cața. 5. Den- 
gelegă, Marcodă. 6. Sân-Paul, Lupșa. 
(Zam). 8. Șarmașulă mare, Oralya-Bol- 
dogfalău, Dobra, Cernatfalău, Satulungă, 
(Chichinda mare). 9. Huedin, Beclean-Sân- 
Miclăușă, Dragă, Ebenderfă, Ibașfalău, 
Ghiurciun, Dealu (Gyalu), Hodoșă, Le- 
chința, Poiana. (Tocai, Petro-Varadină, 
Lipova). 10. Uilacă, Monoră (corn. Bis- 
trița-Năsăudă). 11. Abrudă. (Timișora). 
12. Lăpușulă rom. (Cașovia), 13 — 14 Hi- 
dalmașă. 14. Lăpușulă ung., Jibău, Brețcu, 
Mediașă. (Checichemetă, Oradea-mare). 
15. Sec, Cosmașă, Almașulă mare, Roș- 
nyobanya.

In România și Bucovina: 8. 
Curtea de Argeșă, BrădicenI, CărbuneștI, 
Ciochina, Câmpu-lungă, Luciu, RîurenI, 
10. Băcău. 14. Mavrodină.

3
S 
ti 
fi 
<D rd

o

<D b- 1O co 01 0 r—1 Ol
0

u
3 co CQ co co CO co co
&

CD CD CD CD CD CD CD*
®

co >0 1— 00 0 r—i Ol
QQ

cS
tn Ol Ol Ol Ol co co CO
»- iQ to lD 1O 1P 10 10

a
«3

a
O 
b© 2
© 5h 0
C W• a

0
-4->© <s»

*-£-
C
©

0 <35
a

'E 0 
cn

cd
7)

kt 
s Gd t>n3 JD

<1
ai O cd

A
gS
2

a>
P3

0 co lO CP t-
a5

.2
’S
a

jS 0 ©
12
05 s

a -u>
©
0

045 
k 
cd

ar

cd
a s ce ai CX ‘43 pq •qb© a d
C3

©

co
u O d 6

W

6
2 <1

CL a a -d O
£ <1 2 2 2 <1 2
0 T—< Ol co >0 CD
01 Ol Ol Ol Ol CM Ol

O —« 
CO
CO g

O»

a>® a
0

a 5
k<

O 
kt 
© • r-t

O

k»
(D 
a

-D 
a

V) Q 2 2 ni 02
Tergulu de rîmătorî din Steinbruch. La 27 

Aug. n. starea rîmătoriloră a fostă, de 126.439 
capete, la 28 Aug. au intrată 1538 capete și au 
eșită 1012 rămânendă la 28 Aug. ună nu
mără de 126.965 capete. — Se noteză: marfa un
gurescă veche, grea dela 43 cr. pănă la 44— cr. 
marfă ungurăscă tineră grea dela 45 cr. pănă la 
46— cr., de mijlocii, dela 46 cr. pănă la 47— cr. 
—ușoră dela 48 cr. pănă la 49 cr. — marfă, 
țSrăn&că grea dela 43 pănă la 4.4— cr. — de 
mijlocii dela 45— cr. pănă la 46 cr.—ușoră dela 
47 — cr. pănă la 48 cr — Marfă de România 
de Băkony grea dela — cr. pănă la — cr. tran- 
sito mijlociă grea dela — cr. pănă la — cr- 
însă transito ușoră dela — cr. pănă la — cr. 
transio dto țeposă grea dela — cr. pănă la | 
cr. transito mijlociă dela — cr. pănă la — cr. 
Marfă serbescă grea dela 45—46— cr. tran
sito, mijlociă grea dela 45—46— cr. transito, 
ușdră dela 46—47 cr.— Porci îngrășațl de ună 
ană dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl cu 
cucuruză dela — cr. pănă la — cr., îngrășațl 
cu ghindă dela — cr. pănă la — cr. Cântăriți 
la gară cu i'j2.

Bursa de mărfuri din Budapesta dela 29 Aug. 1889

Semințe

ce -p ® 0
* £
a3 d 0 
o ft

Prețulu per
100 chilogr.

dela pănă
Grâu Bănă^enescă
Grâu dela Tisa
Grâu de Pesta
Grâu de Alba-regala
Grâu de Băcska
Grâu ung. de nordă

79
79
79
79
79

8.40
8 35
8.40
8.40

8.50
8.45
8.50
8.50

Semințe vechi 
ori noue aoiulă

câCD Q
5 W
0 a

Prețulu per
100 chilgr.

dela pănă
Secară
Orză
Orză
Orză
Ovăsă
Cucuruză 
Cucuruză 
Cucuruză 
Hirișcă

Nutreță 
de vinars 
de bere

bănăț. 
altă soiu

n
n

70-72
60 62
62.64
64.66
39.41

75
73

6.55
6.10
6.80
8.—
6.25
5.00
4.95

4.80

6.80
6.30
7.50
9.50
6.7C
5.005
5.—

5.25

Produote div. S 0 i u 1 H
Cursulu

delc pănă

Sem. de trif. Luțernă ungur.
— francesă

n ro.șiă
Oleu de rap. rafinată duplu 37.5C 38.—
Oleu de in 6 25 6.50

S 
cd Uns. de porc dela Pesta
k 
oD dela țâră
O Slănină sventată 52.— 52.50

H afumată 57.50 58.-
Seu

O Prune din Bosnia în buțl
n din Serbia în saci

PL Lictară slavonă nou
5 » bănățenescă
d-*->■ Nuci din Ungaria

Gogoși ungur escl
£

11 serbescl
Miere brută

galbină strecurată 37.— 38.-
Ceară de Rosenau 118 1.20
Spirtă brută 14.— 14.25

Drojdiuțe de spirt 18.— 18.50

Cursuld Iosurilorii private din 28 Aug.
cump. vinde

Basilica 8 20 8.60
Credită 183.75 184.75
Clary 40 fi. m. c. . 59.— 59.75
Navig. pe Dunăre . 125.— 128.—
Insbruck . 25.25 26.25
Keglevich . 27.50 39.—
Krakau 24.70 25.10
Laibach 23.75 24.50
Buda O • • 59.75 60.75
Palffy • « • 60.50 61.50
Crucea roșie austr. . 18.40 18.70

dto ung. . 12.25 12.50
dto ital. 16.— 16.40

Rudolf 20.50 21.25
Salm 62 25 63.—
Salzburg . 27.25 27.75
St. Genois 63.— 64.—
Stanislau . —t 37.-
Trieitine 41/,0/,, 100 m. c. —.— 156.—

dto 4% 50 . —.“ 75 25
Waldstein 41.25 42.25
Windischgrătz . 55.— 56.—
Serbescl 3% 33.60 34.—

dto de 10 franci — —.—
Banca h. ung 47o • • 111.50 112.—

Bursa din Bucuresci din 29 Aug.

Cursul» pieței ISrașovu

din 30 Augustă st. n. 1889.

"^7" alorî. 7» se cunw.
Rentă română perpetuă 1875 &7o 98. V
Renta română amortisabilă . 57o 98.*/a

dtto....................... 47o 83.*A
Renta rom. (rurale convertite) 67o 101.>/,
Oblig, de stată C. F. Române 67, —.—

idem idem . . . . 57o —.—
Imprumutulă Openheim 1866 . 87,
Imprumutulă Oraș. BucurescI . 57o 87.—

idem idem din 1884 57, —.—
Tmpr. or. B. cu prime Loz. fr. 20 —.—
Credit fonciară rurală . 77o 102.’/4

idem idem . 57o 96.‘/2
Credit Fonc. Urb. din BucurescI 77o 102. >/2

idem idem . . . . 67o 101.—
idem idem . . . . 57o ss.1/.

Credit Fonc. Urban din Iași. . 57,
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 fr 250.—

Banca Națion. uit. div. 73.35
V. N.
500 1029.—

Dacia-România uit. div. 24 lei 200 274.—
Naționala de asig. uit. div. 18 lei 200 241.—
Banca Rom. uit. div. fr. 10 . . 500 —.—
Soc. Rom. de Constr. uit. div. 250 —.—
Soc. Bazalt. Artif. ult.div. lei 27.50 250 —.—
Soc. Rom. de Hârtie uit. div. 100 —.—
Soc. de Reas. uit. div. 101. aur 200 —#—
Națion. de Asig. uit. div. 128.35 — —.—
Societ. de Constr. uit. div. 104.—
Societ. de Hârtie uit. div. . . _ _ e_
Agio în Bursă........................... _ 0.02 */2
Rubla de hârtie....................... —

Banca Națion. a României
Scompt......................................... 67o _ a_
Avansuri pe efecte.................. 7°o _ __
Avansuri pe Lingouri . . . . 77o —.—

Cursulu Ia bursa do Viena
din 29 Augustă st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.41 Vend. 9.44
Argintă românescă - „ 9.35 n 9.38
Napoleon-d’orI - - - „ 9.44 »i 9.46
Lire turcescl - - - „ 10.70 10.75
Imperiali - - . . „ 9.70 n 9.75
GalbinI „ 5.54 n 5.59
Scris, fonc. „Albina” 6°/0 „ 102.- n —e —

>’ „ 5u/0 „ 98.59 n 99.—
Ruble rusescl - - . „ 1.22- 1.23-
Mărci germane - - „ 58.- D 58.25

Renta de aură 4%...............................99.80
Renta de hârtiă5°/0 -..........................94.60
Imprumutulă căiloră ferate ungare - —.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 100.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostă ungare (2-a emisiune) - - 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (3-a emio’une) - - 112.40 
Bonuri rurale ungare ----- 104.70 
Bonuri cu clasa de sortare - - - . 104.70 
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.70 
Bonuri cu cl. de sortare .... 104.70 
Bonuri rurale transilvane - - . . 104.70 
Bonuri croato-slavone.................... 105.___
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă .............................. 99.75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 137._
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului - . 129.40
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.55
Renta de argintă austriacă - - - - 84.50
Renta de aură austriacă.................... 109.90
Losuri din 1860 .............................. 138. 
Acțiunile băncei austro-ungare - - 907._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 316.25 
Acțiunile băncei de credită austr. - 304.— 
Galbeni împărătesc!........................ - - 5.62
Napoleon-d’orI................................... 9.46
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.17'/^
Londra 10 Livres sterlinge - - - - 199.25

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Efectueză la cașuri de strămu
tare dintr’ună locă într’altulă cu 
calea ferată, cu vaporulu și pe șosele 
transportulă obiecteloră prin

CABfiLE LOBU PATENTATE
pentru

TRANSPORTUL DE MOBILE 
ce se închidă. Fiindă aceste cară 
tapețate completă înăuntru și așe- 
date pe arcuri se economisesce îm
pachetarea precum și descărcarea 
și reîncărcarea. obiecteloră.

125,6 V 
0 oooooooooooooooo
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Schwarze SeidenstofFe von 60 kr. bis fl. 11.65 
p. Nleter glatt unb gemuftert (cu. ț80 oerfd). (Dual). —

Weisse Seidenstoffe von 60 kr. bis fl. 11.45 ff'U 
gemuftert (circa (50 uerfdi. (JJual.)—ucrfcnbet robenXii. ftiirfmeifc porto=u. gollfrei bas Fa- briBi-BJepot Fi. Ilennebei-g (f. f. Ejoffiefcrant), Zurich. lHufter îtmgebcnb. Briefe 
foffcn (0 fr. porto.

iț3JF77U3S

Nr. 264—1889.

Am onore a anunța onorabileloră Dămne prin acesta, 
[ ani 

as-

ALBINA44
Instituții de credita și de economii

FZLir.!—A EFASOWu 
primește depuneri spre fructificare cu Netto 5% Sără nici o 
subtragere de dare, de asemenea și depuneri resplătibile „ă 
Vista" CU 3l/,%, și recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisuri fondare „Albina" de 5" 
cari oferă cea mai bună siguritate și cari să potă căpăta 
la institută după cursulă de (ți-

Informațium mai de aprope se polii lua dîlmcu în 
biroulii institutului, piață No. 90, dela 8—2 ore d. a.

că stabilimentulu de tapițeriă ce l’am avută de mai mulți 
în strada Scheiloru Nr. 118, îlă voiu continua din cjiua de 
tăcjl sub firma

WILHELMINA ZIMMERMANN
în noulă locală din strada Vămei ZSTo. ±12-

Pentru a corespunde tuturoră așteptării oră ’ml-am mă
rită stabilimentulă meu cu totă felulă de articole din ramura 
lucrăriloră femeesci.

Esprimândă onorabileloră Dămne adenca mea mulțumită 
pentru încrederea, ce mi-o au arătată pănă acum, mă reco
mandă și pentru viitoră concursului Domniei-loră binevoitoră. 
Brașovu, în 28 Augustd 1889. Cu totă stima

147,3-2 Wilhelmina Zimmermann.

Concursă repefită.
Pentru ocuparea unui postu de învețătoru la școla civilă de fete 

cu internată a „Associațiunei transilvane pentru literatura română 
și cultura poporului română*1, prin acesta se escrie concursă nou cu 
terminulă pănă la 15 Septenwre n. anulă curenta.

Doritorii de a ocupa acestă postă au să presente următdrele 
documente:

a)
29
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abstracțiune 

j|de eminenta ei valore medicală în contra lipsei de 
iapetitu, în contra indigestiunei, greutății Ia stomacu, bo- 
lleloru de rinichi și ale canaleloră urmului, nervosității, 
ă anemiei Și sîăbicinnei — se distinge escelentă ca bău- 
®tură obicinuită de tăte celelalte ape de asemenea na- 
latură, avendă proprietatea, ca gustulă ei plăcută șiră- 
i^coritoră să se menție mai multă timpă. 
m După opiniunea autoritățiloră competente Apaini- 
^nerală de „Eepât“—în urma norocosei ei compo- 
llsițiuni chemice și ala conținutului ei estraordinaru de 
ifibogam în acid-Vu carTooniovL—principialminte 
$ xiatrinixi d.e aoîd-VL carlooxiîcVl ccn- 
centratul—întrece nu numai tăte apele minerale 

‘ de felulă acesta din ÂUStrO-Ungaria, ci și multe din 
cele mai renumite ape minerale din străinătate.

Este de căpătată la tote băcăniile mai mari, far
macii și restaurante, precum și în cantități mai mari la $ 

109.24-19

O prin celă mai bogată conținută de acidă 
fficela mai curată acidă alcalică — făcendă

CD

O
•jSț

'iV'fD

JMc

s 
CD 
CD 
“8 
CD 
t» 
»—4- 
CD- 
“S 
CD

atestată de boteză;
documente despre cualificațiunea cerată prin legea statului (§. 
103 art. de lege XXXVIII din 1868) pentru ocuparea de pos
turi de învățători la școlele civile;
o arătare în scrisă despre studiile pregătitâre și despre ocupa- 
țiunea de pănă acum;
arătarea specialității pentru care suntă pregătiți cu deosebire, și 

e) fiindă limba română limba de propunere, să dovedescă, că po
sedă perfectă limba română în vorbire și în scriere.

Concurentulă alesă se obligă a propune pănă la maximum de 
30 bre pe săptămână.

Cu postulă, ce este de a se ocupa suntă împreunate următdrele 
beneficii:

a) salariu anuală de 700 fi. v. a.
b) bani de cvartiru 150 fi. v. a. pe ană.

In lipsa de concurenți deplină cualificați de parte bărbătescă, 
comitetulă îșl reservă a reflecta și pentru acestă postă la concurenți 
de parte femeiască cu cualificațiunea cerută prin legea statului.

Din ședința comitetului „Associațiunei transilvane pentru lite
ratura română și cultura poporului română14, ținută în Sibiiu la 22 
Augustă 1889.

6. Barițiu,
președinte.
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Deposituiu principalu

G. GIESEL, Brașovti,
StacLa Teatrului USTo. 312
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Apa minerala forte plăcuta pentru vmu

Picăturile de stomachu MARIAZELLER,
care lucră escelentu în contra tuturortt boleloru de stomachu.

Neîntrecute pentru lipsa de apetitU, slăbiciunea stomachului. res- 
pirațiuuea cu mirosă greu, umflare (vânturi), râgăelă acră, colică, ca
tarii de stomachu, acrelă, formarea de petră și năsipH, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbinare, greață și vomare, durere de capii (decă provine 
dela stomachu), cârcei la stomachii, constipațiune seu încuiare, încăr
carea stomachului cu mâncări și beuturl, limbrici, suferințe de splină, 
ficații și de haemorhoide. — Prețuia. unei sticle dinpreună cu pres- 
criereade întrebuințare 40 cr., sticla îndoiții de mare 70 cr. 

Espediția centrală prin farmacistul!!
Carl Brady, Kremsier (Moravia.)

Picăturile de stomachu Mariazeller nu suntă unii remediu secreții, 
scnutzmarke. Părțile conținătdre suntă. arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

se află la fie-care sticlă.
"VeritaToile se află mai în tote farmaciile.

Avertismentu 1 Picăturile de stomachii Mariazeller se falsifică și se imitdză de 
multe ori. — Ca seninii, că suntă veritabile, servesce învBlitdrea roșiă provedută cu 
marca de protecțiune de mai susu, și afară de acesta pe fiecare prescriere de în- 
trebuințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue se fie arătata, că acesta s’a tipărită 
în tipografia D-lui H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se află: Brașovu, farmacia Franz Kellemen, farmacia la „Biserica Albă“. 
farm. I. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia Ferdinand Iekelius; farm. K. L. Schuster; 
farm". Heinrich G. Obert; farm. Ed. Kugler la „Higiea“; fa m. G. Iekelius în Hoszufalu.

Băile Tusnadu: farmacia Alex. Dobay. Cohalină: farm. Ed. Melas, farmacia E. 
Wolff, Feldidră: (Marienburg), farm. Wil. Schneider. Făgărașu: farm. v. Bildner, farm. 
Hermann. Sz. Szt. Gyorgy: farm. Val. Beteg, farm Barabăs Fer. 46,52—23

Or. 8. Crîșianu,
secretariu II.
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Sosirea și ulecarea îrenurilorn și jostelorn in Bragovn.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta
de persone Nr. 307 : 4 ore 54 de minute sera.
mixta Nr. 315: 2 ore 32 minute după amecjl.

2. Dela Brașovti la Bucuresci:
de persone Nr. 318: 1 oră 55 minute după amecjl.

II. Sosirea trenurilorft:
I. Dela Pesta la Brașovti:

de persone Nr. 308: 9 ore 45 minute înainte de amecjl. 
mixta Nr. 316: 8 ore 32 minute sera.

2. Dela Bucureci la Brașovîî:
de persone Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedl.

A. Plecarea posteloru.
Brașovti la Reșnovu-Zernesci-Branu: 12 ore 30 m. după amec|f

h

n
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Trenulti
Trenulu

Trenultt

Trenul & 
Trenultt

Trenulă

Dela
b)
c)
d)
e)

ÎJ

7)

n

n

,, Zisinil: 4 ore după amedl.
în Săcuime [S GfeorgI] : 1 oră 30 minute ndptea.. 
la Făgărașic. 4 ore dimineța.

la Săcele: 4 ore dimineța.
B. Sosirea postelonl:

Bășnovu-Zernesci-Branîi la Brașovti: 10 ore înainte de amecjl 
„ Zizinu la Brașovîî: 9 ore a. m.

c) Din Sfcuime la Brașovîî: 6 ore sera.
d) „ Făgărașu la Brașovîî: 2 ore dimineșa.

aj
W

Dela

Tipografia A. MUREȘIANCJ, Brașovu.


