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ternici din Viena...., Pe soldatulă de acum nu’lă 
voru însufleți ei niciodată cu visuri și spiritulă 
armatei cleu nu-i va face să caute mărtea cu 
vr’ună curagiu eroică. Pe soldatulă, care își pe
trece viăța în casarmă și pe care îlă voră duce 
deadreptulă din casarmă pe câmpulă de bătaiă, 
încă îlă voră mai pută înfluința cumva. Dăr 
partea cea mai mare a celoră concediați, cari au 
petrecută câțiva ani lângă vatra părintăscă, stândă 
afară de cerculă de influință a orice spirită mi
litară, participândă în viăța publică la luptele 
politice, luândă posițiune și formându-șl opiniu- 
nea în cestiune ce interesăză țăra : nu voră su
feri a fi duși încăce și încolo, a fi jertfiți pen
tru una său alta și a fi tractați astfelă, ca sim
plu nutremântu pentru tunuri. Gata voră fi a 
se lupta și se voră pută însufleți, dăcă se va 
tracta de libertatea și de binele patriei loră, dăr 
într’ună răsboiu ce s’ar purta fără ca ss cără in
teresele năstre său tocmai contra loră, voru pute 
pace drăși nisce esperiințe, ca cele ce le făcui ă la 
Kocniggraetz....“

„....Armata are necesitate de unu spirită 
nou, ca să pătă corespunde chiămărei sale....
Trebue să i se scătă din capă acele triste re'- 
miniscințe din trecută. Trebue să se facă din- 
tr’însfv o armată națională, care să stea în servi- 
ciulă libertății și constituțiunei țării. Astfelă se 
va sci însufleți, va sci să fiă ună sprijină coră- 
nei și tronului....”

„...Numai când va fi convingerea generală, 
că armata e cea mai de frunte apărătăre a in- 
tereseloră năstre, numai atunci se p6te aștepta, 
ca ra.servistulă pe care-lă ehiamă în răsboiă dela 
vatra familiei sale, să se simtă nu ca străină, ci 
ca făcendă parte din armată.”

„Egyetărtăs” continuă prin a ridica nisce 
grozave acusațiuni contra cercuriloră mai înalte 
militare din Viena.

„Acești ămeni răi” (gonoszok) dice făia kos- 
suthistă „voiescă să amărăscă țăra, să sădăscă 
discordia, ca și când i ar fi pătrunsă vechiulu 
spirită ală Camarillei, care a fostă desbinată po- 
păre ca să aibă preteestă a interveni și a con- 
fișca ori-ce constituțiune. Și constituțiunea năs- 
tră „atârnă numai de ună firă subțire...”

Aceste pasagie ce se finescă cu o apostrofă 
în contra „slugarnicului Tisza” suntă de ajunsă 
spre a ne arăta ce idei profesăză diarulu celă mai 
răspândită între Unguri.

Agitări panslaviste contra Serbiei.
Cetimă în „Pester Lloyd”
Revelările asupra agităriloră panslaviste contra Ser

biei, ce s’au publicată mai alallăeri într’o făiă renană, 
pară a fi demne de atențiune, întru câtă ele arată 
cum minerii panslaviștl lucreză mereu, ca să submineze 
pretutindenea terenulă și să-lă prepare pentru planurile 
loră. Din acele revelări reese, că pretendentul Rara- 
georgiovicî cu ajutorulă emigranțiloră șerbi, anume ală 
cunoscutului preotă GhiuricI, întrăga primăvâră adunase 
aderenți și se afla în urmă în fruntea a vr’o miiă de 
omeni Muntenegrini, Șerbi espulsați, Bosniaci și Herțe- 
govinenl, cu cari avea să esecute o mișcare în vâră 
contra Serbiei. Factica esecutare a proiectului a fostă 
zădărnicită prin pedecl, încă nelămurite; dăr cumcă plă
nuit! a esistată și că în pregătirile sale prosperase cam 
departe, se păte lua ca faptă, și ni s’a confirmată și 
din altă parte. Temerile așadară, ce s’au nutrită în 
Belgradă de uneltirile agitătâre ale pretendentului Kara- 
georgiovicî, se dovedescă acum ca întemeiate și amu 
dori să vedemă cum „Glas. Zernagorza,» care în ulti- 
mile sale enunciațiunl a acentuată cu atâta emfasă lea
litatea Muntenegrului în cestiuni internaționale, va (apăra 
atitudinea guvernului său și cum va justifica, că se unel- 
tesce formală sub ochii prințului Neculae și se. facă con- 
jurațiunl contra ordinei esistente într’ună stată amică 
și în contra dinastiei legitime ce domnesee acolo.
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Administrațiunea.

Brașovti, 10 Iulie 1886.
Nu le mai iese din capu Unguriloru pensi

onarea generalului Edelsheim și înaintarea gene
ralului Iansky. ț)iarele oposiționale maghiare a- 
nunță, că după ce se va întruni 6rășî dieta la 
tdmnă, oposițiunea din cameră va întrebuința cea 
dintâiu ocasiune spre a constrînge pe guvernă 
de a se pronunța în afarer'ea acăsta, provocândă 
astfelă o discusiune asupra cestiunei' militare, 
care preocupă astădî așa de multă mințile poli- 
ticiloră din capitala ungară.

Caracteristică este, că, pe când organulă Ijii 
Tisza, „Nemzet”, ar dori să vădă odată sferșită 
fatala (afacere, oposiționalulă „Pești Naplo“ sus
ține susă și tare, că Edelsheim a căzută din pri
cina cuvinteloru, ce le-a pronunțată Koloman 
Tisza în dietă asupra lui Ianski și conchide de 
aici, că Tisza și-a perdută încrederea la co- 
r6nă și este lăsată în postulă său numai din 
causă, că nu se găsesce altulă, care să ia asu- 
pra-și garanția pentru esecutarea pactului înche
iată cu Austria.

In acăsta afacere se’nțelege că cea mai mare 
gură o facă Independenții. Organulă loră de 
frunte „Egyetărtăs”, se ocupă și în numărulu 
său de Marți de „spiritulă tradițională ală ar
matei“, care pe d-nii Helfy și Iranyi nu-i lasă 
să ddrmă liniștiți. Estragemu din articululă nu
mitei foi unele pasage caracteristice:

„Spiritulă tradițională ală armatei — scrie 
„Egyetărtăs” — acăstă neînțelăsă absurditate, 
earăși și-a pretinsă victima sa. Baronulă Edel- 
sheim-Gyulay a cădută; sâmțulă comună ală 
națiunei maghiare a fostă lovită cu piciorulă, 
generalulă Iansky a fostă avansată în modă os
tentativă, în locă de-a fi trimisă în pensiune, 
cum i s’a promisă lui Tisza.”

„Pe lângă acăsta a fostă redicată pănă la 
ceriu acelă spirită tradițională ală armatei, care 
nu cundsce nici patriă, nici națiune, nici consti- 
tuțiune, nici virtute cetățendscă, ci numai cre
dința cătră împăratulă și cătră stăgulă negru- 
galbenu”.

In timpurile mai vechi, când nu era con- 
stituționalismu, când scopulă celă mai înaltă ală 
armatei era a se țină în freu țările singuratice, 
Lombardia și Veneția tocmai așa, ca celelalte 
provincii, când soldatulă servea doispredece ani 
activă și nu era legături între elă și clasa civilă, 
atunci — <jice „Egyet” — putea să fiă unu 
spirită comună, care să însuflețăscă pe acești 
soldați.

„Aceste timpuri însă au dispărută pentru 
totdăuna. Ințelăgă odată acăsta soldații atotpu

Se vede că „P. 
nulă muntenegrănu a 
nagorza,” că e trăba 
ce face elu de sine, 
s’amestecă.

H.” a uitată, că guver- 
declarată prin „Glas Zer- 
prințului Karageorgiovici 

destulă că guvernulă nu

Protestări contra Monseniore!ni Palma.
Cu ocasiuneajpostului mare, archiepiscopulă catolică 

din BucurescI Mr. Palma a adresată poporeniloră săi o 
scrisăre pastorală, în care ijicea între altele, că adevărata 
religie e cea catolicii și adaugă:

^...Insemnămă cu bucuriă, cum că în cele patru și 
jum. milione de creștini de rită greco-catolică amintiți, 
se cuprinde peste unu și jnm. milionă de Români din 
Ardălă, cari în două secule s’au unită cu noi prin legă
turile aceleași credințe".

»Adresându-se cătră Roma cea mărită, vechia loră 
mamă și centrwhî unității catolice, Românii primiră dela 
dănsa o adevărată avuți’ă de cultură și de sciință, care 
aduse apoi ună folosă și în partea de dincăce a mun- 
I iloră...«

»Intr’adevără, cei învățați cunoscă prea bine în- 
semnatulă contingență ce au adusă la reînviarea litera- 
turei și a culturei românesc! lucrările scăse la lumină 
de Românii catolici din Ardălă ..“

Acestă pastorală a ridicată furtuni în presa din 
România, atâtă în cea guvernamentală câtă și în cea 
oposițională, acusândă pe Mr. Palma, că face propagandă 
catolică subminândă religia ortodoxă.

„ Voința Națională11 (guv.) dice: * Pastorala lo- 
vesce indirectă în religia poporului română. Religia ca
tolică își bate jocă de sciință îndrăsnindă să proclame 
infalibilitatea personală a unui omă, a Papei. Der mai 
îndrăsneță lucru din partea religiei catolice e, că într’o 
țâră srăină, unde e tolerată, devine agresivă. Bunătatea 
și răbdarea Românului insă pote să aibă o margine. 
Poporulă română, tolerant per excellentiam, fiindă ata
cată va sci să răspundă. Representanții catolicismului 
să’și modereze zelulă proselitismului, dăcă nu voescă să 
părdă ceea ce au. Afirmarea pastoralei, că redeșteptarea 
simțămăntului națională la Români este datorită bisericei 
catolice, anume prin cea unită din Transilvania, e ună 
flagrantă neadevără... Decă prin biserica unită din 
Transilvania s’a favorisată întru câtva renașterea culturei 
la Români, prin primirea loră în șcălele catolice, acăsta 
s’a făcută în contra voinței și a scovuriloru catolice. La 
ce tindea biserica catolică prin unirea Româniloră cu 
densa? La deșteptarea naționalităței acestora? Este 
chiar ridiculă a o presupune. Voia să mai câștige ună 
poporă muncitoră între închinătorii săi, din care să’și 
sporăscă veniturile....

Bisericei noastre orlodocse, celă puțină acestă 
păcată nu i se păte pune în socotălă, de a fi voită [să 
acapareze consciințele pentru a storce avuțiile. Ea a 
fostă totdăuna săracă și săraci suntă representanții ei.... 
încă odată sfătuimă pe Mr. Palma să fiă mai moderată 
în zelulă său pentru religia ce represintă, pentru ca nu 
prin ună excesă, ce nu este nici la loculă lui, să dău
neze mai multă decâtă să folosăscă causei pe care o 
slujeșce.”

„Telegrafulii" (guv.) scrie: ,0 spunemă limpede: 
pră sânția sa arhiepiscopulă Paulă losefă face propa
gandă pentru convertirea la catolicismu a creștiniloră or
todocși. Aprope e tentată cineva să rîdă, când se gân- 
deșce la așa ceva; când se mai găsescă poporațiuni 
necreștine, când pe globă se mai află atâtea miliăne de 
suflete cari nu mărturisescă în Cristosă, prelații bisericei 
apusene nu găsescă ceva mai bună de făcută, decâtă să 
dispute unei biserici surori pe credincioșii săi! Acăsta 
nu e în spiritulă învățăturiloră lui Cristosă, care nu bi
necuvânta niciodată pe cei ce visau la măriri, ci tocmai 
pe smeriți îi iubea. Nu voimă să mai vorbimă de su
perioritatea bisericei năstre, care se împacă atâtă de 
bine cu pornirile societății moderne. Biserica ortodocsă 
română nici o dată n’a putută nasce o instituțiune ca 
Sfânta (!) Inchiziție, nici nu s’a gândită vr’o dată să 
censureze și să puie la index cărțile cari nu placă unui 
consistoriu ruginită. Amă mai putea spune, că șefulă 
administrativă ală bisericei năstre nici odată n’a pre
tinsă la în/aZîThZztaie, ca Papii dela Roma. Arhiepisco
pulă Paulă losefă Palma a făcută o greșală, care nu
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trebue se se mai repete. E destulă câmpă de activitate 
aiurea pentru biserica apusână; spre acolo sS’și . îndrep
te privirile prea sântulă archiepiscopă. er pe noi se ne 
lase în credința strămoșilora noștri: credință, cu care ei 
au isbutită să opuie zidă păgâniloră."

„Românulă* (opos.) scrie; ^Credemă și afirmămă 
că Monseniorele Palma, că pastorala sa adi la ordinea 
dilei în tOtă presa română, n’a conoscută nici bine nici 
deplină gradulă de cunoscințe istorice pe cari Românii, 
fără apostolica bine-cuvântare a Sanctităței sale Papa de 
la Roma, le au despre istoria patriei loră, precum și 
despre curentele de civilîsațiune cari, p’icî pe colea, la 
diferite epoce, -au brăsd^lă prin țările române. Șinca 
(Jice, că unirea «numai popiloră folositore a fostă/ er 
Papiu llariană o numesce «fatala unire.« Mediteză, Mon
seniore, pe Georgiu Șincai, ală Daciei Muratori; în el, Emi
nența Ta, care despici cu artă firulă teologică în patru, 
vei vedea că legăturile aceleiași credințe nu suntă de o 
potrivă în consecințe cu „cele patru puncte* ale unirei 
fatale*. Cităscă Eminenția Ta scrierile lui Petru Maioră, 
lui Samuelă Klein și ârăși, și mereu, și fără încetare 
„Cronica* cea neperitâre a lui Georg’u Sincai, și se 
va convinge că Românii Uniți nu priveau în România 
decâtă Columna Traiană, er nwcentrulă unității catolice... 
Citesce, Monseniore, cilesce adevăratele fântâni istorice 
ale Româniloră din Dacia și te vei convinge, sunt si
gură, că dâcă ei datorescă multe mândre și falnice lu
cruri Romei Traiane, apoi catolicismului Romei papale 
Românii nu ’i datorescă nici măcară o tufă de Veneția.' 
Intr’ună altă articulă «Românulă" încheiă astfelă : „Câne 
Monseniorele Palma va uita, că nu e în țâra Eminenției 
Sale, ba încă se va crede cu totulă și cu totulă în pa
tria sa și prin urmare, ca orice episcopă catolică din tote 
timpurile și din tote țările, ar căuta în astă țâră să alieze 
spiritualul^ cu timpuralulu, în vederea terestrului; câne 
adică, pe lângă argumentele de teologiă pură și de ca- 
suistică și mai pură, va aduce și argumente și intențiunl 
de felulă celoră coprinse în pastorala trecuteloră pare- 
siml, Monseniorele Paul-Iosefă Palma va întâlni în con- 
tră-i nu numai pe succesorii lui Varlaam ală Moldovei 
și lui Theodosiu ală Munteniei, ci pe toți Românii.

^România11 (opos.) după ce arată că de multă a 
atrasă atențiunea asupra propagandei catolice, der că 
prelații români n’au găsită cu cale să ’i pună stavilă mai 
de timpuriu, se adresâză cătră archiepiscopulă catolică 
dicăndă: „Nu cu ingratudine și cu tendințe sedițiose, 
Monseniore Palma, se cade a se răspunde unei toleranțe 
și unei ospitalități atâtă de generăse ca aceea a Româ
niloră pentru a nu aduce pe Români în stare a se căi 
într’o di de dărnicia lorăl*

*Epoca“ scrie între altele: «Superioritatea dogma
tică a credinței ortodoxe asupra bisericei papale e fârte 
lesne de susținută, pentru că toți doctorii creștinătăței, 
între cari o mulțime de clerici apuseni, au demonstrată 
într’ună chipă neîndoiosă adevărulă confesiunei răsări
tene din tâte punctele de vedere teologico canonice. Er 
biserica papală continuă a’și întinde domnia asupra la
mei, în puterea admirabilei sâle organisațiunl și mai pre- 
susă de tăie, în puterea mijloceloră nesecate, ce isvo- 
rescă din legiunile nenumărate ale clerului său. Partea 
cea mai însemnată a scrisărei Prelatului Latină este fără 
îndoiălă aceea unde desvollă cu mare ostenâlă oideiăcu 
totulă nouă și pănă acum neauzită, der împodobită și 
susținută cu ună mare talentă și cu argumente bine alese 
pentru a face o impresiune măguIilOre asupra unoră spi
rite nepregătite, adică că cultura și deșteptarea simțului 
națională a venită în România dela Românii Uniți din 
Transilvania. Acolo este tătă puterea. Iotă miedulă scri- 
sorei Arhiereului Latină. Cu o dialectică rară, voeșce să 
deducă din latinitatea de origină a poporului română ne
cesitatea unei latinități de ctedintă. faducendă astfelă 
o perpetuă confusiă între aceste două latinități, atâtă de 
deosebite în realitate, și neavândă nimică a face una cu 
alta, pentru mai lesne amăgire a unui felă de simță pa
triotică greșită. Biserica nu există în virtutea unei con
stituții umane trecătdre ca omulă, ea este o instituția 
divină, este temelia primordială a societăților^ u- 
mane. Religiunea ortodoxă nu există în România în 
virtutea voinței legiuitorului din 1866. Ea este aci acasă 
la densa. Ea a descălecată aceste țări, deșteptândă ună 
Radu Negru, ună Dragoșă, ună Bogdană. Ea a însufle
țită pe ună Mircea, ună Alecsandru cela bună, ună Ște
fană, ună Mihaiu în luptele loră pentru neamulă româ- 
nescă și pentru creștinătate. Ea a făcută ca ună Con
stantină Brâncoveanu să ’și jerltescă vieța și copii pen
tru lege și moșiă. Ea a întărită pe ună Grigorie Ghica 
la ceasulă martirului. Ea ne-a scăpată în trecută, ea ne 
va scăpa și în viitoră de asuprirea lifteloră streine."

In fața atitudinei pressei, Archiepiscopulă și Me- 
tropolitulă Ungro-Vlahiei și primată ală României, Ca- 
linică Miclescu, a adresată poporului o pastorală, în 
care cjice:

„Nimică mai lăudabilă, decâtă faptulă unui îndrep- 
tătoră ală cuvântului adevărului, care caută se propage 
principiile salutare ale creștinismului, și se convingă pe

Prigonirea limbei române.
Dămu locu adi actelor» privitdre la destitu

irea primarului româuă din Șieu:Odorheiu, comi
tatul» Solnocîî-Dobeca, din motivu că nu cu- 
ndsce limba maghiară, căci celalaltu mo
tivă este trașii de păru și nu p6te justifica o a- 
semenea procedere.

Etă decisiunea viceșpanului în limba ma
ghiară originală:

Szolnok-Dobokamegye alispănja. 
3435. -1886. sz.

Szolnok-Dobokamegye alispănjătol Kupsa Jănos s.-udvar- 
helyi kozsâgî biro ellen Szenăsi Ănclrăs 6s tărsa ditai emelt pa- 
nasz folytăn a bethleni jărâs szolgabiriljănak 3761.—1885 sz. vâgzâ- 
s6vel,| valamint. a 1265/1885. alisp. sz. vâgzessel bivatalbol elrendelt 
fegyelmi vizsgălat eredmânyeben a megyei tisztUgyâsz vâlemfinyâ- 
nek bevâtele utăn kovetkezoleg.

hatârozott:
Kupsa Jănos kozsegi biro az 1876. 6vi V. t. 18. §-nak 

a), pontja szerint minosttlG 6s sulyosabb beszâmintos ală. es k&- 
telessegszeges es szolgâlati keptelenseg fegyelmi vâtsâgâben v6t- 
kesnek s ezert az idâzelt torvâny 23. §. b., pontjaalapjăn hivatal- 
vesztâsrc iteltetik. —

Mert
Tanuk vallomâsâval van igazolva, hogy a mult 6v nyarăn a 

s. udvarhelyi batăron nagy mervben elharapodzott zug legeltetâst 
vett vendelet daczăra is elmulasztotta megakadălyozni s a tette- 
seket bivatalbol iildbzendo cselekmenyuk megtorldsa vâgett feljelen- 
ter; 6s mert beismerâssel van igazolva, hogy az âllam hivatalos 
nyelvet nem birja, e nâlkiil pedig hivatalilval ja.ro kotclessegeit 
megvârhatd pontossăggal teljesiteni kepes nem lehet.

Mirdl azon figyelmeztetâssel ârtesitem, miszerint jogaban 
ezen hahlrozatom ellen a veteltdl szâmitott 8 nap alalt felebbezâs- 
sel elni. —

Deesen, 1882. mtirez. 13-ân.
S. Szarvadi 

kir. tanăcsos alispăn.
Etă și recursulu primarului română :
Ilustrului Domnă Paulă Szarvadi, consiliară reg. 

vicecomitele municipiului Solnocă-Dobâcei în Deeșiu.
Recursulu judelui comunală locuitoră în Șieu-Odor 

îeiu Ioană Cupșia, prin advocătulă Augustă Munteanu 
în Deșiu, în contra otărîrei aduse în 13 Martie 1886 Nr 
3435 în causă disciplinară.

credincioșii săi, că mântuirea stă în tăria credinței. Noi 
n’amă avea nimi ;ă de disu în acâstă privință, căci nu 
ne este dată a ne amesteca în conducerea turmei încre
dințate păstoriei Monseniorului Palma. Der nu putemă 
trece cu vederea acele puncte ale epistolei menționate, 
în care se atingă interese ale bisericei ortodocse române.

«Pentru a întări pe credincioșii bisericei Papale din 
România, Monseniorele Palma a credută de cuviință, nu 
numai a lăuda în modă escesivă biserica latină, ci a o 
arăta creștiniloră, ca singura biserică adevărată, ca sin
gura biserică întemeiată pe base solide, fiindcă este în
temeiată de apostolulă Petru; de unde se deduce, că 
tote celelalte biserici, cari nu recunoscă acestă supre
mația și dominațiune, se află în rătăcire, suntă depăr 
tate de adevărata credință, și prin urmare nu potă da 
mântuirea credincioșiloră loră. Pentru a susțină aceste 
aserțiuni, Monseniorele Palma se sprigine pe argumen
tele cunoscute ale bisericei latine, despre vocațiunea și 
ântâietatea apostolului Petru la Episcopatulă Romei și 
despre supremația Papei.* Aci pastorola combate pe 
Mr. Palma, cu argumente din ^istoria bisericescă, apoi 
continuă :

Der adevărurile și faptele se sdruncină încă mai 
tare, când Monseniorele Palma, pentru a întări în cre
dință turma sa cea duhovnicâscă, susține că cultura și 
deșteptarea simțementului națională în România a renitu 
dela biserica catolică prin Uniții din Transilvania. Aser
țiunea acesta o este dovadă, că Monseniorele Palma nu 
cunOsce istoria românâscă, și numai de aceea a putută 
înainta lucruri, cari nu corăspundu cu faptele istoriei. 
Adevărulă netăgăduită și care lucesce cu tăriă, este, că 
biserica ortodocsă a fostă toldeuna pentru Români scu- 
tulă celă mai puternică ală naționalității, că Românii 
ortodocși au stătută ei cei întâiu piepta cotropirei Eu
ropei de cătră Musulmani, apărândă cu vitejiă credința 
creștinâscă, moșia și naționalitatea loră; că limba ro- 
mânâscă în biserica ortodocsă și prin acestă biserică s’a 
ridicată; că chiar în secululă actuală biserica ortodocsă 
a fostă și este România în fruntea tuturoru mișcăriloră 
naționale. De aceea și Românii au ținută și țină la 
neatârnarea națională. De aceea recunâscerea acestei 
neatârnări de cătră tâte bisericele ortodocse, a fostă 
aclamată dela o margine a țârei la cealaltă cu viuă bu- 
curiă. De aceea acestă mare actă s’a considerată de 
biserica ortodocsă română ca una din faptele cele mai 
de căpeteniă a domniei gloriose a prâ iubitului nostru 
rege Garolă I... Monseniorele Palma ar face bine, să-și 
aducă aminte că biserica latină a trăită și trăesce în 
România nesupărată de nimeni, numai grațiă spiritului 
de toleranță adevărată creștinăscă, a creștiniloră or
todocși. «

In numărulă de mâne vomă pulbica ună articulă, 
ce ni-lă trimite d-lă Dumitru Radu, preotă română unită, 
doctoră în filosofiă și în teologiă, care de câtva timpă se 
află atașată pe lângă arhiepiscopia latină din Bucuresci. 
Articulă prin care întâmpină atacurile îndreptate de 
pressa din România contra Monseniorelui Palma.

Ilustre Consiliară Regescă, Domnule Vicecomite!
. In contra decisiunei din 13 Martie a. c. Nr. 3435- 

1886 însinueză recursă din următărele motive:
In ordinea escepțiuniloră mele la propunerea pro

curorului mi-am luată voiă a arăta, că în respectulă im- 
pedecărei abateriloră de prevaricațiune a țarinei nu cade 
în sarcina mea nici o negligență, și în totă casulă nu 
în așa gradă, care să atragă după sine pedâpsa cea mai 
mare, ce e măsurată asupra mea.

In anulă trecută a fostă sâmțifă în tâtă țera lipsa 
de nutreță și pă.șinne;

Pretutindenea au fostă mai multe abaterile pentru 
pășiune, ca de altădată.

Eu ara avută și alte îndatoriri de primariu, cari au 
pretinsă Iotă tâmpulă meu, nici nu se ține de da'orin- 
țele mele, ca eu să împlinescă afacerile păditorului de 
câmpă.

Dâr de a obvenită pagubă, aceea am prețuit’o, și 
în mai multe nopți am mersă prin țarină spre contro
larea părințiloră ei, și ajutorarea acelora, ceea ce e do
vedită cu actele de Investigare.

Ca să fi dală ori și cine plânsore, fără ca să fi 
primita satisfacțiune, casă ca acesta n’a obvenită.

fncâtă privesce a doua parte a decisiunii neștiința 
limbei oficiâse a statului, aceea nu posede basă legală.

E durerosă, că nu sciu vorbi în limba oficiosă, 
acuma’să ornă bătrână, — spre învățarea limbei ne- 
putinciosă, — nu trăescă în astfelă de cercă, care să 
fiă potrivită pentru învățarea limbei maghiare, de orece 
în ținutulă nostru nu mulțl o vorbescă și dintre vechii 
locuitori ai comunei nostre nimeni; suntă câteva familii 
maghiare lucrători de pământă, da și aceștia vorbescă 
numai românesce.

Articlulă de lege V. din an. 1876 la care se pro- 
v6că decisiunea vătămătore nu înșiră între abaterile dis
ciplinare nesciința limbei maghiare.

Legea despre regularea comuneloră nu prescrie, 
că numai acela pote fi primară comunală, care scie 
unguresce.

O atare disposițiune a legei nici nu ar fi esecuta- 
bilă, căci multe comune suntă în statuia ungară, unde 
nime nu scie unguresce.

In înțelesulă legei comunale oficială de primară 
este o datoriă cetățenâscă și totă cetățenulă stalului este 
datoră sub pedâpsă ală primi.

Intre acele cause, care eschidă pe orecine dela o- 
cuparea oficiului de primari, nesciința limbei ungurescl 
nu e înșirată.

Frecând de altă parte în înțelesulă articulului de 
lege XLIV din anulă 1868 fiecare cetățână ală statului, 
oricărei naționalitate să aparțină, e egală îndreptățită.

Nu e scopulă acestei apelațiuni respectuose de a 
tracta întrebări de dreptulă publică, ori cestiunl politice.

’Mi iau însă voiă a accentua acele disposițiunl a 
articlului de lege XLIV din 1868, în a cărora esență lo- 
vesce decisiunea apelată.

Limba oficiosă a Statului în comunele acestea nu 
e limba obligată de folosire, pentru că după § 20 ală 
legei citate representanțele comunale singure îșl alegă 
limba de afacere.

Și după § 22 ală aceleiași legi comuna la jurisdic- 
țiunea propriă, la comunele aceleia, ba și în scrisorile ce 
le adreseză guvernului statului pote folosi limba adminis- 
trațiunei sale.

Legile țării însă pe basa articlului citată § 1 suntă 
a se estrăda și în limba locuitoriloră țărei de naționalitate 
nemaghiară, — și astfelă nu esistă nici o pedecă legală, 
ca se nu pătă fi cetățânulă onestă ală stalului și fără 
cunoscința limbei maghiare jude comunală.

Disposițiunea aceea plină-de rigOre a comitatului, 
ca să se alegă de primară comunală numai omă cunos- 
cătoră ală limbei maghiare, nici nu s’ar putea efeptui în 
totă comitatulă, fiindcă suntă comune, în cari nu locuesce 
nici ună omă, care vorbesce unguresce.

Dâr afară- de acesta primăria satului nu constă sin
gură din primarulă, ci și sub-primarulă și jurații încă 
suntă membrii ei, — și dâcă ocârmuirea comitatului vre 
să fiă consecventă, nu numai pe primarulă, ci și pe sub- 
primarulă și pe jurați, pe perceptorii comunali — și în 
casulă estremă pe toți cetățenii statului, cari au dreptfl 
de alegere, trebue să-i pedepsâscă pentru acelă păcală 
oribilă, că nu sciu unguresce.

Și dâcă procedendă astfelă nu numai greșesce în 
contra articlului de lege cardinală XLIV—1868, ci gre
șesce în potriva drepturiloră generale ale omului, când 
pedepsesce pe poporulă străbună ală țărei pentru aceea, 
că din întâmplare se trage dela părinți nemaghiari.

0 astfelă de procedură a guvernului din comilală 
nu e potrivită, ca să susțină înțelegerea paclnică între 
popărele de diferite limbi ale patriei, ba față cu legile 
pentru naționalitate, cari au valăre juridică, suntă în stare 
a sgudui sâmțulă de dreptă ală locuitoriloră.

In cașuri ca acestea fără voiă ne vine aminte lu- 
pulă din poveste, care a sfârticală pe mielușelulă ase
menea nu fără oreșcare titlu de dreptă la aparință.

Legislatorulă pote să facă legi și din respecte poli
tice, dâră celă ce împlinesce legea e datoră a o aplica 
onestă in înțelesulă legei și într’ună stată de dreptă nu 
este permisă a se abate dela aceea.

Pănă când art. de lege XLIV din 1868 stă în pu
tere, suntă datore autoritățile ală onora și ținâ în vigore.

Nu șe pote basa ordinațiunea vicecomitelui despre 
cunoscința limbei primariloră comunali pe § 7 articlulă 
legei despre egala îndreptățire a naționalitățiloră, deorece 
dâcă trebue acestă articlu de lege esecutată consecventă, 
în acestă casă primarulă comună nu numai unguresce 
și românesce, ci nesmintită trebue să scie și nemțesce, 
pentru că deosebită în comunele învecinate cu munici- 
piulă Bistrița-Năsăudului suntă mulțl nemți, ba încă undei 
și unde lucrători italian!, francesi și slavi așetjațl ca lu
crători de păduri. Tuturora pr?tensiuniloră limbistice 
nu pote să satisfacă bietulă primară

Au trecută 14 ani deja, de când sunt nentreruptă 
primarulă comunei, de atunci legea despre egala îndreptă-
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țire națională nu s’a schimbată, dâcă am fostă capabilă 
a purta 14 ani acestă oficiu, acum procopsită prin în- 
delungatulă serviciu, am mai multă deprindere, nu se pot.e 
alirma despre mine cu destulă temeiu, că sunt neaptă.

Nu mă legă de acestă oficiu, care și de altmintrelea 
nu asigură venitulă de lipsă pentru susținerea vieții, și 
de altă parte este îngreunătoră pentru că în împrejură
rile vitrege presente se recere mare putere și influință 
morală, ca judele satului să pâtă împăca interesele și 
averea concetățenilor^ săi față cu pretensiunile diregă- 
toriilor Q;

Der dăcă în 14 anî am putută împlini loculă meu 
cu cinste și omeniă, dăcă în timpulă acesta am putută 
câștiga îndestulirea mai măriloră mei, și dăcă în timpulă 
acesta destulă de îndelungată, am fostă în stare a con
duce lucrurile satului emenesce, nu mi-ar iplăcă să mă 
despartă acuma după acestă trecută împlinită cu omeniă, 
cu rușine de oficiu.

Singură ași fi abdisă de oficiulă meu, dăcă în co
mună ar fi precumpănitori locuitorii de limba maghiară, 
cu cari nu mă potă înțelege, dăr fiindcă de aceștia nu 
suntă în sată, cari n’ar sci românesce, și de altă parte 
— notariulă e ungură, care corespunde unguresce cu 
autoritățile și care cu acei locuitori, cari vorbescă un
guresce,. în acea limbă vorbesce, — și așa tuturora se 
face destulă în privința limbei; credeam ce legea con
cede, ba înpune in urmarea cererei alegătoriloră comu
nali, să-mi continuesă datorința de primariu. —

In fine să’ml fiă permisă a observa, că nimeni nu 
s’a aflată en comună ofensată prin aceea, că eu nu sciu 
vorbi unguresce, și din acestă motivă nimeni nu s’a je
luită. —

In urma tuturora acestora prin advocatulă meu 
justificată cu plen potență de sub A., mă rogă cu stimă 
de onorabila Comisiune administrativă disciplinară, că 
modificândă decisiunea ilustrului Viceșpauă din 13 Mar
tie 1886 Nr. 3435, se binevoăscă a mă absolva de sub 
abaterea disciplinară, ce mi se împută, și de sub pe- 
dăpsa, ce mi s’a măsurată. —

In 15 Aprilie 1886.
Ioană Cupșia.

Acestă recursă l’a respinsă comisiunea ad
ministrativă presidată de prefectul!! „de modelă“ 
Bânffy în ședința dela 16 Maiă a. c. lăsândă în 
vigdre hotărîrea nedr^ptă și nebasată a viceș- 
panului.11

SOIRILE D1LEI.
S’a cătrănită „Szek. Nemz/ din causă că guver- 

nulă României ar pune pedecl cetățeniloră români, ca 
să nu p6tă cerceta băile unguresc!. Ună asemenea casă 
ne aduce acestă (jiară despre o femeiă din BucurescI, 
care — după cum elă — de mai mulți ani s’a o- 
bicmuită a cerceta băile unguresc!. A voită să vină și de 
asfădată; a cerută pașaportulă necesară, der i s’a re
tușată dela locurile competente, dicendă, că se află în 
România destulă de bune băi, folosescă-le acelea. Nu
mai cu mare greutate i-a succesă acestei femei ca să-și 
capete pașaportă. „Kolozs. Kbz.« reproducendă a- 
căstă scire sub titlulă »Valachii patrioți* adauge: „£>ela 
băile săcuesci lipsescă în mare parte ospeții din Româ
nia, dăr acesta nu este întru atâta spre scăderea Săcui- 
loră, câtă mai vîrtosă spre a Româniloră, căci locuitorii 
„valachl» din Vâlcele (Elcpatak) și din așa <fisa „Hete« 
mai vîrtosă dela âspeții băiloră își câștigau pânea loră.“ 
— Noi amă spusă după foile din România, că șicanele 
cu pașaportulă suntă neadevăruri. Cei din România au 
declarată că i-a scârbită șovinismulă ungurescă. Câtă 
pentru suferințe, pe lângă Români suferă, mai multă 
Săcuii.

—x—
„Bud. Tagbl.» încă imputa dilele trecute, că guvernulă 

română face greutăți acelora, cari ceră pașaporle pentru 
băile de aici. Acum declară numitulă diară, că dspeții 
streini suntă întâmpinați cu puțină prevenire. »ln 
multe locuri, âmenii noștri privescă ospețiloră peste u- 
merl și în ceea ce privesce raporturile sociale nici habară 
nu au de ele, ba s’au ivită cașuri, că au fostă directă 
respinși. Ună ospe însă nu concede de două ori așa 
ceva, și de altădată se feresce a mai cerceta ună locă 
unde se consideră simplu numai de ună obiectă bună 
de exploatată, fără de a fi împărtășită de acele consi
derări, pe care le pretinde orice omă dintr’o societate 
și de o posițiă mai bună. Acâsta a fostă și causa, pen
tru care âspeții români n’au mai venită la băile din 
Mehadia. Din patriotismă rău înțelesă atâtea pedecl li 
s’au făcută acestora, pănă ce ne-amă pomenită că aceia, 
cari ne erau cei mai aderenți și splendid! âspețl, nu mai 
vină la noi."

— x—
Ministrulă Irefort a ordonată, ca anuarulă univer

sității și planulă de învățămentă pe viitoră să se tipă- 
răscă nu numai în limba maghiară, ci și în cea latină 
și să se trimălă în streinătate. — 0 nouă dovadă pentru 
streinătate, câtă de scârbosă a ajunsă a fi șovinismulă 
ungurescă. Șovinismulă atâtă l’a orbită pe ministru-or- 
donanță, încâtă n’a găsită o limbă viiă „mai lățită/1 
decâtă pe cea ungurescă, dăr pe care o portă’n spinare 
în streinătate răposata latină. Care e mai mortă din 
aceste două?

—x—

GAZETA TRANSILVANIEI

Cu câtă consciențiositate se procede în Ungaria fii 
înscrierea alegătoriloră ne arată împrejurarea, că în Aradă 
a trebuită să se facă peste 100 de reclamări, âr în De- 
briținu numărulă reclamăriloră contra neîndreptățiriloră 
comise se sa^la considerabila sumă de 500.

Intr’o corespondență din Bulgaria ce a primit’o 
»Telegrafulă« din Bucurescî, între altele cetimă: „Ces- 
tiunea emigrațiunei ne preocupă. Sutimi de familii mun- 
tenegrene năvălescă pe teritorială nostru. Acestă popo- 
rațiune nouă întrândă în sînulă națiunei ne îngrijesce, 
deorece caracterulă Muntenegreanului greu să împacă cu 
ală nostru. Asemenea suntemă și în contra emigrațiunii 
elementeldfră române. Sutele române, care le aveină 
nu se asimileză de locă cu noi, ba chiar din contră Bul
garii de prin jurulă acestoră sate se româniseră. Acâstă 
cestiune preocupă în momentulă de față opinia publică." 
Același lucru se întâmplă și în Serbia, unde suntă la 
trei sute de mii de Români.

—x—
»F5ia ordinațiuniloră armatei« din Viena publică 

o circulară-ordonantă, care dice, că întrebuințarea muși- 
ciloră militare, în afară de serviciu, la locuri publice 
numai cu condițiunea să se permită, ca în tote împre
jurările ele să’șl păstreze caracterulă unei instituțiunl 
militare; și la festivități său demonslrațiunl cu tendință 
politică să nu ia parte; locurile să corespundă vadei 
militare. Participarea loră la procesiuni festive nemi- 
litare e împreunată numai cu încuviințarea ministerului 
comună de răsboiu ; întrebuințarea loră în afară de ser
viciu o încuviințeză comandantulă regimentului. In afară 
de ținutulă de serviciu ală unei stațiuni, întrebuințarea 
loră o încuviințeză comanda teritorială militară, în afară 
de ținutnlă teritorială militară ministerulă comună de 
răsboiu. Șefii musiceloră nu potă apără pe afișe. La 
producțiunl ale musiceloră militare în locuri publice se 
esecută numai bucățile musicale aprobate de comandan
tulă regimentului. In teatre au să cânte numai în or
hestra sub conducerea propriului ei șefă; pe scenă la 
representațiuni teatrale nu e permisă să coopereze. Nu 
le e permisă a lua parte la representațiuni teatrale de
monstrative său cu tendință politică. Costumarea mu- 
sicei militare său a singuraticiloră omeni e oprită. Aba
teri dela aceste prescrieri, anume la deosebite festivi
tăți patriotice, se pei\mită numai cu încuviințarea minis
terului comună de resboiu.

—x—
„Revista politică" din Suceava spune, că perderea 
sufere Bucovina prin încetarea relațiuniloră cotner- 
cu România se urcă Ia aprope 6 miliâne. Unde 

»Intrăga Bucovină 
Ardealului, t^ice numitulă diară, va

căci nu mai încape îndoială, că guvernulă

ce o
ciale
te întorci nu audl decâiă plângeri.
și o mare parte a
plăti fârte scumpă închiderea hotarăloră năstre despre 
România,
noslru a cedată presiunei guvernului maghiară.»

—x—
Virgilie Olteanu și Ladislau Popă, preoți ai die- 

cesei gr. cat. a Gherlei, suntă numiți capelani militari 
el. II în reservă.

—x—
In comuna Panatulă nou din comit. Aradului s’a 

constatată o defraudare de bani orfanall în sumă de 
peste 40,000 11.

—x—
La esamenulu orală de maturitate, care s’a ținută 

la 1, 2 și 3 Iulie la gimn. gr. Or. din Suceava, s’au 
supusă numai 7 studentă români. Dintre aceștia 3 au 
fostă aprobați, ără ceilalți 4 au fostă reprobați câte pe 
6 săptămâni.

—x—
Foile ungurescl au anunțată disparițiunea subloco

tenentului Nicolau Stoica de Ilațegă dela reg. de infant. 
43 din Timișâra. Se presupune că tînărulă oficeră s’a 
sinucisă.

—x—
„Voința Națională11 comunică, că e vorba să se în

ființeze anulă acesta ,,Clubulă Carpații'1 în România, 
după cum suntă reuniunile carpatine dela noi.

—x—
„Răsboiulă* scrie, că prinții Ferdinand și Garolă, 

nepoții Regelui României, dintre cari unulă va fi desem
nată ca moștenitoră presumtivă ală tronului României, 
se dice că voră veni la tomnă în Bucurescî, spre a-șl 
face voluntariatulă în oștire.

—x—
O societate de acționari s’a înființată la Focșani, 

cu scopă d’a instala o fabrică de postovăriă, flanele, 
sucmane, ițarl, glugi și alte producțiunl ce se aduceau 
păn’acuma dela Brașovă, scrie același diară.

—x—
Peter Durmes, notară comunală în comuna Ghim- 

bavă, talsificândă cambii dela institutulă de credită din 
Codlea, în valore de 10,000 (1. v. a. s’a predată singură 
de sine tribunalului din Brașovă.

—X—

^•x
1886.

ygarf^dc cai în Brașovă. — Favorisată de ună 
jmc A — o raritate în văra acăsla — alergarea 

de Dumineca trecută, arangiată pe câmpia dinde cai
Stupinile Brașovului, de cătră oficerii regimentului de hu
sari nr. 2, a întrunită lume multă din tote clasele socie
tății. Tribunele erau îndesate de publică. Locurile prin
cipale le ocupară damele în toalete elegante de vâră. 
Juriulă a fostă compusă din d-nii: generală comite 
Schoenfeld, colonelă comite: Palffy, colonelă de Saffin, 
Loc.-colonelă de Fogarassy. Ca stewards au funcțiunată: 
Căpitanii Beranek, Sprecher, Iungnikl și glocotenenții 
Steiner-Go’.tl și Romer. La cumpănă au stată: căpitanii 
Maschaner și Hroch. Starterl: căp. Iaeger și loc. Chres
tels. In comitetă au fostă: colonelulă de Saffin, Majorulă 
Ballacs, căpit. _Reimer și Tomae, locot. Kornitz și br. 
Gablenz și sub-loc. Haas și Kyd.

La 3 ore s’au începută alergările. I. alergare pen
tru cai proprii, distanță 2400 metri, 6 garduri. Premiulă 
1 l’a dobândită sub-locot. Markovits cu murgulă »Deli“, 
ală doilea: locot. Roemer cu roibulă ,Dândy«. II. a ur
mată apoi o alergare de venătore pentru husari. III. Ste
eple-chase, distanță 3200 metri, 8 piedeci nu mai înalte 
de 1 metru și 2 
căpitanulă Hroch 
loc. Chrestels cu 
pentru suboficerl.
prii; distanță 3200 metri, piedeci ca in Nr. III. Premiulă 
1: loc. Chrestels cu iepa murgă a sub-loc. Greissing; ală 
doilea: căpit. Hroch cu murgulă său Olaf. VI. mare 
Steeple-chase (cai proprii) distanță 4000 metri, 10 piedeci, 
nu mai înalte de nnă metru și 3 metri late, Premiulă 
1|: loc. Kyd cu iepa sa murgă »Commencement< 78^ 
kgr. ală II-lea:loc. Calm cu iepa sură de 4 ani „Jeanne“. 
— In cursulă alergăriloră a cântată musica militară. 
Premiele au fostă date de damele regimentului, de colo
nel. de Saffin, de corpulă oficeriloră și cele din urmă de 
cătră damele din împrejurime.

metri late. Premiulă întâiu l’a câștigată 
cu calulă său suriu »Apafy«, ală doilea 
murgulă »CyIynder«. IV. Steeple-chase 

V. Steeple-chase mică pentru cai pro-

j»

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

PESTA, 22 Iuliu. — Eri a fostu omorîtt! 
comerciantul!! de feru Hermann LUwenthal, care 
locuia în cercul!! ală șăselea strada cavalerilor!!. 
AȚI diminăță i s’a găsitu cadavrulu pe câmpul!! 
ângerului. Ucigașii au foștii descoperițl în cur- 
sulil dilei și se numescil Isidor Goldstein și 
Franz Bogdan. Amendoi au retușată a mărtu
risi crima.

LONDRA, 22 Iuliu. — Cabinetul îi 
Gladstone a demisionatu. Salisbury a 
fostă chemată la regina in Osborne.

SOFIA, 22 Iuliu — Amăsuratâ propunerei 
guvernului, Sobrania a însărcinată pe comitetulu 
financiarii să esamineze convențiunea privitdre 
la construirea căii ferate Rusciucă-Varna. Prîn 
acăsta se crede că s’a prevenită unei eventuale 
crise ministeriale. Ministrulă justiției, care a 
demisio ată înainte cu cinci cj.ile, s’a alăturată 
la oposițiune.

VIENA, 22 Iuliu. — Kalnoky a ple
cată eri la Kissingen, unde se aștăptă și mi
nistrulă ce esterne rusă Giers.

Dare de seină și niulțămită publică.
(Urmare).

Suma de 49 (1. 8 cr. patruzeci și nouă florini și 
optă crucerl o predau la 30/6 1886 Domnului Nicolau 
Porea preotă în Basna, să o împartă între nenorociții 
Români și Țigani în părți egale: Am primită Nicolau 
Porea m. p., parochă gr. cat., înaintea mea Onoriu Tilea 
m. p., ingineră.

După încheierea listei au mai incursă dela urmă
torii domni: Ilie Giurgiu, conducătorul^ mârei din Iclodă, 
1 fl.; Ioană Damiană, învățătură în Iclodă, 20 cr.; Ionă 
Păcurariu, preotă în Tur, dela poporenii săi, 7 fl.

Deci eu colectaiu cu totulă cinci-deci și șâpte fl. 
și douăzeci și optă crucerl valută austriacă. La 30 
luniu a. c aveam 49 fl. 8 cr. adunați, cu care sumă 
merseiu la Basna spre a-i împărți conformă apelului, der 
fundă omenii la lucrulă loră agronomică pe câmpă, lă- 
saiu suma la d-lh parochă locală Nicolau Porea cu ru- 
garea să-o împarțăd-sa; ajunsă acasă îmi mai incurse 
suma de 8 fl. 20 cr., carea o espedaiu prin poștă totă 
susă numitului domnă parochă, âr d-sa împărți toți banii, 
precum se vede din consemnarea ce urmâză:

(Va urma.)

DIVERSE.
Misterele Parisului. — Din Parisă se raportâză: 

In urma denunțărei unei vicontese, care perduse într’o 
nâpte 55,000 franci, poliția descoperi ună cuibă de jocă 
în cărți în strada Pigalle, ce era visitată numai de dame, 
fumândă și bendă hazardau colosală nopți întregi.

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



Nr. 154. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Cursuln la bursa de Viena
dm 20 Iulie st. n. 1886

Rentă de aurii 4% . . . 105 75
Rentă de hârtiă 6°/0 • • 94 75 
Imprumutulâ căilortt ferate 

ungare.......................... 154.40
Amortisarea datoriei căi- 

lorfi ferate de ostO ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.80

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

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) . . . . 119 55

Bonuri rurale ungare . . 105.30
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C5.20
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miști...............................105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.10 
Bonuri rurale transilvane 105 20

Bonuri croato-slavone . . 105.20 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung.........................100.—
ImprumutulO cu premiu

ung................................... 122 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125 50 
Renta de hărtiă austriacă 85.20 
Renta de arg. austr. . . 85 85
Renta de aură austr. . . 118 75 
Losurile din 1860 . . . 141 05
Acțiunile băncel austro-

ungare ......................... 874 —
Act. băncel de credita ung. 285.25 
Act. băncel de credita austr. 277.80 
Argintuia —. — GalbinI

împărătesei .................. 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.01 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.90 
Londra 10 Livres sterlinge 126.10

Biarsa de Bwcuresei.
Cota oficială dela 7 Iulie st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). 93— 93—
Renta rom. amort. (5°/0) 961/.

> convert. (6°/0) 87i/2 88—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 33—
Credit fonc. rural (7°/0) . 102— 1021/*

> 11 11 (ă°/o) ' 85*/4 86—
> urban (7%) . 98’/4 991/.

> > (6°/0) - 90Va 9P/4
» > (5°/o) - 8P/2 82V4

Banca națională a României 500 Lei 1000 1004
Ac. de asig. Dacia-Rom. 255 260

» Națională 210 & 220
Aură contra bilete de bancă . . 15.20 15.35
Bancnote austriace contra aură. . 2.02 2.—

Cursulu pieței Brașovu
din 21 Iulie st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.62 Vend, 8.64
Argint românesc .... . . » 8.55 • 8.60
Napoleon-d’or!................. . . » 9.97 > 10.—

Lire turcesc!..................... . . » 11.27 * 11.30
Imperial!......................... . . » 10.26 » 10.29

Galbeni............................. . . » 5.88 » 5.92

Scrisurile fonc. »Albina» . . > 100.— » 101.—
Ruble Rusesc!................. . . » 122.— » 123.—

Discontulă . . . » 7—10 °/0 pe ană.

Prin isbucnirea colerei asiatice în Fiume și Triestu se ivescu și 
pentru patria ndstră pericole, cari nu se potu trece cu vederea. Căpi- 
tănatulii orășenescîi se află prin urmare necesitată, ca spre cea mai po
sibilă delăturare a ivirei acestei bdle în Brașovu, să dispună următdrele 
măsuri sanitare polițiane:

I.
In t6te birturile și ospetăriile au ca să se curețe umblătorile fun

damentală ; înainte de curățire însă au ca să se desinficieze aceste um
blători de cătră posesorii său chiriașii acestorft locale prin turnarea unei 
soluțiuni de 1 Chilo vitriolă de ferii, și 2 Cliilo acidu carbolicu în 20 
litre de apă. In localități mai mici și case private are să se efectueze 
acăstă desinfectare prin cantități corăspundătăre și mai mici din amintita 
soluțiune.

Desinfectarea nepremersă acestei curățiri are să o arăte antepre- 
norulu curățirei umblătorilor^ în fie-care casu singuraticii' subscr. căpitănatu.

Grămădirea rămășițeloru din bucătăria și a altoru gunăie, cari 
contribue la infectarea aerului, este interzisă atâtu în curțile birturiloru 
câtu și în casele private.

Umblătorile din curțile birturiloru și ospătăriiloru au ca să se cu
rețe celu puținii totu la 4 — 5 Săptămâni; peste totii are să se ob
serve cea mai posibilă curățeniă a tuturor ă locuriloră publice, ulițeloru, 
canaluriloru, umblătoriloru, didiriloru publice și a caseloru private.

In acele curți, unde există ciubăre pentru urinu, are ca să se pre
sare loculu, împrejurulu ciubărului, în o estindere de ’/s metrii varu de 
gasu și în fie-care a două di are să se dispună golirea ciubărului, pedep- 
sindu-se la casu contrarii călcarea acestei disposițiuni cu tătă stricteța.

II.
Toți pasagerii, cari sosescu în Brașovu, locuiăscă aceia în hoteluri, 

său în case private, suntu de a se controla în privința sănătăței și fie-care 
casu de bălă, are să se aducă îndată la cunoscință căpitănat. orășenescu.

III.
Să concede numai vinderea remediiloră nedefectuăse de nutremântu 

și băutură; păme necăpte, zarzavaturi stricate și putrede etc. suntu inter
zise de a se vinde.

Pentru ca amintitele disposițiuni să se p6tă efectua cu tătă stricteța, 
este fie-care locuitorii recercatu, ca, în interesulu binelui întregei popula- 
țiuni, fie-care inconveniente să-lu arate celui mai de aprăpe organiî polițianu.

Brașovu, în 19 Iuliu 1886.
Căpităuatulu orășenescii.

(Av'isă d-loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de pe făsia 
sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lă- 
muritu și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. TRANSa

MersulU trenurilorU
pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teiușă-Araoiu-IBudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealu-Hudapesta JSudapesta—

BucurescI

Predealu

Timiști

Brașovtt 

Feldidra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodtt
Hașfaleu

(
(

(
(

(
(Sighișora

Elisabetopole
Mediaști
Copsa mic£
Mieăsasa
Blașiu 
Crăciunelti
Teiușft
Aiudtt 

j|Vințulti de
Ui6ra|
Cncerdea 
Ghiristt 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu
GhirbBu
Aghiriști
Stana 
Huiedinti
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

susfi

(
(

Oradia-mare

P. Ladâny 
Szolnok
Buda-posta

(
(

Viena

Trenă 
de 

peraăne

Tren 
accelerat

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
6.16

6.37
6.53
7.08
7.34
7.55
8.35
8.53
9.12
9.31

10 06
10.25
10.35
10.41
10.51
12.37
2.58
6.00

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibuH

Trenă 
omnibus

Tron 
accelerat

Trenă 
omnibus

4.50
9.32
9.56

10 20

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9 43
10.02
10.30
10.50

11.29
11.47
11.35

1 04
1.30
1.39
2 07
3.0'-’
5.08
5 35

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhely 
Mezd-Telegd 
Rev 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

6.47
10.37

1.44
5.33

1.45
3.44
5.21

3.15
7.29
8.27

Trenu 
■ de 

peraăne 
j

I -

Trenă 
omulbua

6.41

7.14
7.42

8.31
9.01

Clusiu

Apahida
Gliiriș

Cucerdea

Uiâra 
Vințultt de 
Aiudfl 
Teiușii 
Crăciunelti
Blaști 
Mieăsasa 
Copșa mit 
Mediașâ 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

3.00| 8.50

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50
6.05

8.22
10.30

(
(

susti

10.01
10 26
10.52
12.37

1 36
1.48
1.57
2.06
2.46
3.01
3.45
4.06
4.45
5.05

10.28

6.20
9.11

11.26
1.28
2.00
2 11
2.34
3.18
3.41
4.01
4.26
5.08
5.27
5.50
6.02

6.24
6.43
7.03
7.26
8.51
9.31
9.43
9.51
9.58

10.24
10.44
11.28
11.44
12.18
12.36

1.22
1.56
2.34
3.02
4.41
5.30

8.00
11.40
2.31

Brașovă

TimișQ

Predealu

BucurescI

( 
(

(
(

1.09
1.55
2.53
3.28

9.35

Nota: Orele de nopte sunttt cele dintre liniile grose.

6.03
6.35
7.14

5.45
6.22
6.47

11.45

6.01
6.40
7.20
8.01

10.05
11.02
11.37
12.14

1.09
1.50
2.48
3.23
4.56
9.4(

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, ZernescL

Tei ușii-. Lad«Hap -es ta Budapesta-Aradft-Teiuștt.

Trenu Treaă Trenu de Trenu de Trenu Trenă
omnibus omnibus persdne peradne accelerată omnibua

Teiușft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 — —
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 SSudapestu 8.05 — 8.00
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 11.02 — 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 uZIMiiOK 11.12 — 12.00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradfc 3.37 — 5.25
Siineria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Branicica 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 3.12 Berzova 5.57 — ■ 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10 23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Branicica 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradă 8.10 7.82 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Slzoliiok ( 2.39 — 4 51 Șibotă 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Hhidapesta 6.50 — 8.16 Alba-îulia 11.19 — 1.40
Viena — — 6.05 1 Teîușifc 12.05 — 2.24

Aradft-Tîaaaișdrffi Simaeria (Piski) PetroșeiaS

Trenă Trenă de Trenu de Trenu de Trenă Trenu
omnibus peraâne persăne peraâne omnibua omnibua

Aradift 6.00 8.18 SiMneria 11.50 2.23
Aradulă nou 6.23 — 8.32 Strein — 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6.48 — 8.51 Hațegă — 1 19 3.49
Vinga 7.19 — 9.07 Pui — 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 — 9.20 Crivadia — 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 — 9.32 Banița — 3.35 6,07
Timiș^ra 8.42 — 10.09 Petroșent — 4.04 6.39

THaMiș^ra-Aradii Petroșeufi—Simeria (Piski)

Trenă de Trenu de Trenă Trenă Trenă Trenă
perBâne porflâne omnibua omnibus omnibua de peru.

Tinaișdra 6.02 5.00 Petroșeni 6.49 9.33
Merczifalva 6.40 — 5.50 Banița 7.27 10.14 —
Orczifalva 6.52 — 6.07 Crivadia 8.06 10 54 — .
Vinga — — 6.32 Pui 8.50 11.37 —
Nămeth-Sâgh — ■ — 6.53 Hațegă 9.31 12.17 —

- Aradulă nou — — 7.24 Streiu 10.16 12.58 —
Airadii — ■ — 7.40 Miwrrto 10 53 1.35 —


