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Brașovii, 11 Iulie 1886.
Astădl ne vomu ocupa din nou de cestiunea 

militară în Ungaria, care ia din di în di unu ca
racter * mai serios*.

Abia se domolise puțin*  spiritul*  neliniștit*  
alu demonstranți lorii din fire și din obicei*  și 
âtă că acum li se dă o nouă ocasiune de a pre
găti manifestațiuni lărmuitdre pe strade.

S’a și anunțată în foile maghiare repețirea 
demonstrațiuniloru contra armatei și a coman
danților*  ei. Studenții ce se află actualmente în 
capitala ungară au decisă să pregătâscă o „miș
care imposantă11 pe luna lui Septemvre a. c. 
când va fi întrunită în Peșta întrâga studențime 
maghiară.

Astfelă ne putemă aștepta la o repetițiune 
a scandaleloră din luna lui Mai*  a. c. Cine 
pârtă vina dâcă acâsta este cu putință?

Organul*  cehie*  „Narodni Listy“ se încarcă 
a răspunde la întrebarea de mai sus*.  „S’a do
vedită din nou, — dice elu — „că politica ne- 
decisiunei și a luărei de măsuri numai pe jumă
tate este cea mai nenorocită din tote. Afacerea 
Ianski trebuia său să fiă aplanată cu totulă în 
sens*  unguresc*,  adecă, ar fi trebuită să se măr- 
ginăscă la strămutarea urgisitului generală Ianski 
din Ungaria, său dăcă au voită să-și arate tari a 
față cu Ungaria, atunci pe Ianski trebuia să-lă 
lase la postulă său în Peșta și nu numai pe 
Edelsheim, ci și pe Tisza să-l*  fi răsturnată. In 
locă de a face acăsta însă s’a alesă unu drumă 
de mijloc*,  Ianski a trebuită să .plece din Un
garia dăr Tisza rămase ministru-președinte și nu
mai Edelsheim a fostă demisionată. Și pe lângă 
tăte aceste, dăcă acum Maghiarii făcu unu sgo- 
mot*  de corybanți, vină oficioșii cislaintani cu 
mijlăce de domolire și asigură, că Edelsheim nici 
ideă n’a avută de cuvintele ce le-a pronunțat*  
Tisza asupra lui Ianski. De că a fost*  dăr pen
sionat*  ?“

Dăcă este bine informat*  „Neues Pester Jour- 
nal,“ atunci afacerea a luat*  unu caracter*  fărte 
acut*  și în ceea ce privesce atitudinea ministru- 
lui-președinte Tisza. Acăsta f6iă ne asigură, că 
avansamentulu generalului Ianski a alarmat*  
cercurile guvernamentale maghiare și că împre
jurările în cari s’a făcut*  înaintarea lui sunt*  con
siderate în aceste cercuri ca o provocațiune a 
națiunei maghiare și ca o desavuare eclatantă a 
ministrului-președinte.

Se pune în cumpănă mai vârtos*  acea îm
prejurare, că generalul*  Ianski a fost*  înaintat*  
la postul*  de divisionar*  preterăndu-se opt*-spre-  
cjece alți generali, cari erau mai vechi în rang*  
ca dânsul*.  însuși guvernamentalul*  „Pester 
Lloyd“ dice despre acăsta înaintare, că ea în 
aceste momente a fost o nenorocită și fărte ne- 
timpuriă demonstrațiune. “

„Neues Pester Journal“ mai voiesce să scie, 
că d-1*  Tisza nu și-a schimbat*  vederile în afa
cerea Ianski și că e decis*  a trage consecințele 
mergând*  la Viena și cerând*  esplicări dela mi
nistrul*  de răsboiu imperial*  comite Bylandt 
Rheidt asupra avansărei lui Iansky. Numita 
făiă adauge, că în cercurile guvernului se crede 
probabilă ori demisiunea ministrului de răsboiu 
imperială, ori retragerea ministrului-președinte 
Tisza. Astfel*  situațiunea politică se presentă 
într’o lumină fărte critică.

Intr’aceea noul*  ciclu alu demonstrațiuniloru 
s’a inaugurat*  la unu banchet*  aristocratic*  în 
Czegled, unde s’a ținut*  un*  toast*  pentru ge
neralul*  pensionat*  Edelsheim, adresându-i-se 
acestuia totodată o telegramă, în care este feli
citat*  pentru „patriotismul*  său demn*  de 
imitat*  “.

țliarele maghiare, să’nțelege, continuă a di- 
rige și a pregăti opiniunea publică pentru pla
nul*  marei „reforme a armatei. “

„Pești Naplo‘‘ dice într’unul*  din articulii 
săi: „Prin suscitarea din nou a afacerei Ianski 
s’au ajuns*  deodată trei lucruri: Coloman Tisza 
a fost*  compromisă, Ungaria â fost*  întărîtată 
și s’a pus*  pe tapet*  cestiunea armatei. Este 
o convicțiune generală în țâră, pe care o împăr- 
tășesce și guvernul*  împreună cu maioritatea 
dietei din adenculu sufletului și pe care puțini 
o vor*  trage la îndoălă: că adecă armata co
mună în organisația ei actuală este pentru noi 
un*  corp*  străină, necompatibil*  cu esistența de 
stat*  a Ungariei, că prin urmare ea nu păte 
rămână cum e acuma. “

„Dreptul*  Ungariei e mare. Ungaria e mare. 
Fără Ungaria nu păte esista Austria. Ungaria 
are un*  drept*  asupra armatei comune. Ungaria 
dă soldați. Ungaria dă bani. Ungaria nu pre
tinde grațiă, dăcă își revindică dreptul*  asupra 
armatei. Reforma armatei comune este programa 
și problema viitorului.“

Aceeași făiă susține că ori încătrău prives
ce omul*,  ații; nu întâlnesce pe terâmul*  admi- 
nistrațiunei și al*  legislațiunei militare, decât*  
acel*  spiritu reacțninarft, care nâgă libertatea po
porului în genere, nâgă, însă mai ales*  esistența 
Ungariei și a dualismului.

Strigătele de „reformă a armateice resună 
din tabăra maghiară, nu ni se par*  nicidecum 
apte de a pune stavilă curentului reacțiunaru, de 
care e vorba. Din contră ni se pare, că ele 
deschid*  perspectiva unor*  nouă lupte înverșu
nate interiăre, a cărora rcsultâtu final*  pentru 
monarchiă nu se păte adi prevedâ.

Rusia față cu Bulgaria și Rumelia.
Cu privire la evenimentele din Bulgaria și 

Rumelia, ministrul*  de esterne rus*  Giers a 
adresat*  representanților*  Rusiei de pe lângă 
marile puteri la 30 Maiu o cerculară, din care 
estragem*  următărele, spre a ne lămuri asupra 
atitudinei ce a observat’o și o va observa de 
aci înainte Rusia în acâstă cestiune:

Vedem*  din nou ivindu-se în aceste ținuturi mo
tive de îngrijire pentru viitor*.  Principele pare că nu 
apreciază în adevărata lor*  valore’obligațiunile, ce resultă 
din mandatul*  cu care a fost*  învestit*  prin conferința 
din Constantinopol*.  Cabinetul*  imperial*  își <|ace o 
datoriă atrăgând*  at.en(iunea Porții asupra numerăselor*  
scene de disordine ce ni s’au semnalat*  de agenții 
noștri. In fața acestor*  fapte regretabile, vă rog*  să 
binevoiți a încunosciința pe d-1*  ministru al*  afacerilor*  
străine, despre îngrijirile ce ne inspiră actuala stare a 
lucrurilor*  în Rumelia orientală. Cu un*  mare interes*  
am*  urmat*  a observa mersul*  evenimentelor*  de ambele 
părți ale Balcanilor*.  Pronunțându-se contra mișcărei 
ivite în luna Septemvre trecut*  la FilipopolQ, și contra 
măsurilor*  ce se luase deodată la Sofia, guvernul*  im
perial*  n’a avut*  de loc*  intențiunea de a se ridica 
contra faptului fusiunii chiar*,  sub o formă ore-care a 
celor*  două părți ale Bulgariei. După noi, trebuia acesta 
fusiune să constitue o consecință naturală și neevitabilă 
a unității de rassă a poporelor*  celor*  două părți din 
Balcani și a desvoltărei lor*  progresive. Desaprobarea 
guvernului imperial*  nu era decât*  asupra procedărilor*  
violente și revoluționare la cari au recurs*  autorii miș
cării rumeliote pentru a grăbi acâstă fusiune. Espunând*  
națiunea bulgară la nesce încercări aspre, aceste proce
dări ar încuragia în același timp*'  dorințele altor*  
state balcanice și de a pune astfel*  în pericul*  starea 
de pace pe care puterile dorâu fărte mult*  a o manține. 
Evenimentele n’au înlârdiatQ, de altminteri, să demons
treze adevărul*  temerilor*  nostre. In alegerile rumeliote 
agenții și funcționarii guvernului bulgar*  n’au negligeat*  
nimic*  pentru a stârce voturi partidei guvernului. Cetă
țeni oposanți au fost*  espulsați seu privați de libertate. 
Elevii de șcâlă au fost*  invitați a interveni și ei în 
lupta electorală. Nu e mirare, dăcă în urma acestor*  
măsuri întrunirile electorale și meetingurile pregătitâre au 

degenerată, în multe locuri, în lupte sângerose între ce
tățeni și agenții puterii esecutive, fund*  din ambele părți 
răniți și omorîți. Nu ne putem*  opri deci a constata, 
că usul*  ce a făcut*  principele de puterile cu cari a 
fost*  învestit*  n’ar putea fi juslificate și că e de natură 
a aduce consecinți contrarii intențiunilor*  Puterilor*  și 
pline de pericule în peninsula balcanică. Păstrând*  tă
cerea asupra acestor*  fapte, Porta s’ar espune a vedâ 
interpretându-se atitudinea sa ca o aprobare tacită a 
stării de lucruri inaugurate în acâstă provinciă și ’șl-ar 
lua asnpră șl în consecință răspunderea complicațiunilor*  
ce ar resulta din acesta.

Francia și Rusia.
„Le Gaulois« publică o dare de sâmă despre des- 

vălirea statuei generalului Chanzy ce s’a făcut*  în (filele 
acestea. Rusia era representată prin atașatul*  său mili
tar*  la Paris*,  generalul*  Fredericks. Afară de acesta 
mai erau și câțiva preoți.

In timpul*  serbărei generalul*  Mathelin se adresă 
cătră generalul*  rus*  și dise: „Prin presența d-vostră 
aduceți generalului Chanzy un*  omagiu solemn*  și e- 
clalanl.*. 11

In acest*  moment*  de odată isbucniră aplausele 
din tote părțile, și publicul*  începu se strige; .Trăiâscă 
Rusia! Trăiâscă Francia;<

Generalul*  Fredericks, adenc*  emoționat.*,  mulțumi 
publicului pentru acâstă manifestațiune spontană la a- 
drese țârei și a suveranului său.

Dupăce generalul*  Mathelin mai adause, că gene
ralul*  Chanzy și-a câștigată stima armatei și națiunei 
rusesc!, generalul*  Frederiks răspunse; »Mă simt*  fârte 
onorat*  de acâstă primire măgulitore; mulțumesc*  pen
tru cuvintele binevoitâre, care le-ați adresat*  Rusiei și 
înaltului meu suveran*.  Acâstă serbare va afla un*  
ecou fărte simpatic*  în țâra mea.“

Cestiunea Batumului.
„Kolnische Zeitung11 , făcând*  analisa notei 

ce a trimis*  guvernul*  engles*  cabinetului din 
Petersburg, în cestiunea Batumului, ne dă ur- 
mătârele lămuriri:

Nota englesă se mărginesce a da Rusiei o straș
nică lecțiune în privința călcării tratatelor*  și a conse
cințelor*  acestor*  călcări și în același timp*  a releva 
într’un*  mod*  curtenitor*  dâr hotărît*,  necuviința în 
forma acestei călcări a tratatului.

Englitera ca și celelalte puteri, n’ar fi refusat*  pro
punerea*  d’a se-șterge articulul*  privitor*  la porto-fran- 
cui*  Batumă, dâcă la presintarea unei asemenea pro 
puneri s’ar fi ținut*  sâmă de formalitățile diplomatice, 
cerute de dreptul*  internațional*  europân*.  Gând însă 
Rusia se pune mai pe sus*  de învoielile europene, după 
cum a făcut*  acum mai pe urmă, și astfel*  renunță la 
posițiunea sa europână, atunci să nu se mai mire dâcă 
alte puteri de asemenea nu vor*  mai privi cu respectul*  
de mai nainte îndatoririle neplăcute lor*,  și la cas*  de 
trebuință vor*  imita esemplul*  Rusiei,

Cu privire la soirea publicată de unele cjiare 
din Europa apusană, cum că s’ar proiecta o con
ferință, care să sancționeze închiderea porto-fran - 
oului Batum*,  (jiarulu rusesc*  „Novoie Vremja“ 
scrie următârele :

In Occident*  să vede că omenii au uitat*  cu to
tul*  că ori ce pretențiune din partea cabinetelor*  străi
ne, d’a sancționa o hotărîre luată de cătră monarchul*  
Rusiei, este o vătămare a demnităței nâslre. Oricare 
ar fi dâr forma prin care s’ar esprima acâstă dorință, 
Rusia nu’i va da nici o atențiune. Prin urmare, pu
terilor*,  cari se cred*  jignite în interesele lor*  prin des
ființarea art. 59 din tratatul*  de Berlin*,  nu le mai ră
mâne de cât*  să recunoscă fapta împlinită, fără să fi 
primit*  măcar*  o despăgubire morală- Intâmplăndu-se. 
inse ca vre una dintre puteri se protesteze în contra în- 
chiderei portofrancului, atunci va avea se’șt apere drep
turile cu armele. De sigură că nu se va găsi nimenea, 
care să mârgă pănă la acest*  mijloc*  estrem*.
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•bia și Muntenegru! u. ‘
M i ae instrucțiune muntenegrenii Pavlovid

petrecu 1. 5șia câteva dile și avu o convorbire c’ună 
diaristă. Elă dise că suntă rele relațiunile intre Serbia 
și Muntenegru. Au începută a fi încordate de când cei 
din Belgradă au începută a’la suspițiuna pe prințulă 
Nîchița, că ar avea aspirațiunl asupra Serbiei. Munte- 
negrulă este sincerula amica ala poporului serbescă, der 
nu se va amesteca nici odată în afacerile interiore ale 
acestui stata, Siluațiunea în Belgradă e fârte încordată. 
In urma îndărătniciei guvernului poporulă va fi silita 
a-șl lua refugiula la mijlocele cele mai estreme. jNicî a- 
tuncî însă Muntenegrula nu va eși din rolula său de 
spectatoră. Nu este adevărata, că Muntenegrula ar spri
jini uneltirile prințului Carageorgeovicl. Conflictele con- 
finiare cu Turcia, dise ministrulă, suntă de natură cu 
totuia locală și n’au alterata de loca relațiunile Munte- 
negrului cu Turcia. Ca Bulgaria Muntenegrenii susțină 
bune relațiunl. Pr.ncipele Alexandru este una soldata 
viteza, der îi va păre încă rău de ceea ce face. Uni
rea bulgară va remânâ, dâr prințulu Alexandru nu va 
remânâ. Este una secreta ala viitorului cu ce mijlâce 
voiesce Rusia a ajunge acesta scopa.

Cu privire la o eventuală anecsiune e Bosniei a de
clarata minisirula, că nu pâte fi nicidecum vorbă de ea 
și că nici că se pât.e presupune o asemenea măsură. 
,Nu creda,“ dise elfi, »că Austro-Ungaria ar cuteza a 
vătăma acesta puncta aia tractatului de Berlina și decă 
totuși ar face acăta, atunci acăsta ne-ar atinge fârte du- 
rerosă și ar avea nisce consecvențe, pentru cari, cum 
creda, nu ar putea lua nici una guverna responsabilita
tea asupră-șl.“ Reforma armatei muntenegrine numai 
într’atâta este o pregătire de răsboia, încâtă țăra trebue 
să se prepare pentru fote eventualitățile. Deocamdată 
acesta măsură e fără nici o tendință politică. Armata 
va fi compusă din 50,000 omeni și va dispune de tote 
mijlâcele de resboia.

Ministrula crede, că nu se pote evita ca să se nas
că complicațiuni în peninsula balcanică; este numai o 
eestiune a timpului, când va isbucni mișcarea, care cres- 
ce pe di ce merge. Prințulă Nichița să se fi decisa a 
visita în curendă capitala ungară pe care pănă acumă 
încă n’a ve^ut’o.

Macedonia-Albania
Ultima crisă orientală pare c’a deșteptată 

puțină pe Macedoneni și pe Albanesi. Ambele 
aceste popdre au trebuită să înțelăgă câtă suntă 
de amenințate și de care parte le e scăparea.

Ună Valah din Pindă a publicată de cu
rendă la Bruxelles, o broșură în limba francesă 
sub titlulu: Grecii, Românii, Albanesii și impe
riala otoman,1,1 în care se găsescă multe vederi 
bune asupra situațiunii în acdstă parte a penin
sulei- „Telegrafulă“ din Bucuresci estrage ur- 
mătdrele rânduri din prefața acestei broșuri:

,Dela hotarele Muntenegrulu! pănă la ale Greciei, 
și^dela Adriatica pănă la Cosova d’o parte și la Marea 
Egeă de altă parte, să găsesce o poporațiune, care a vă- 
Qută cu multă mirare ce s’a făcută pentru Grecia, Bul
garia și Muntenegru în 1878. Acea poporațiune se com
pune din Albanesi creștini și musulmani și din Români 
macedoneni; numărulă acestoră două poporațiuni se ur
că pănă la vre’o trei milione, cu alte cuvinte suntă mai 
numeroși decâtă Grecii și Bulgarii.*

>Ar trebui ca guvernulă și autoritățile otomane să 
observe mai bine interesele imperiului și să întreve^ă 
marele avantagiu ce ar resulta pentru Imperiă din eman
ciparea Romăniloră macedoneni și a Albanesiloră de 
sub jugulă materială și morală ală opresiunei puternice 
a clerului fanariotă și a monopolului limbei grecescl în 
scâlele și bisericile loră".

„In adevără, decă s’ar da acestoră popore în lo- 
culă educațiunii grecești o educațiune în limba loră 
maternă și într’ună sensă națională, atunci Românii 
macedoneni și Albanesii creștini, scăpațl de sub jugulă 
grecescă, voră privi imperiulu turcescă ca ună tutoră, 
ca o scăpare. Imperiulă turcescă va fi pentru ei tuto- 
rulă naționalităței și scăparea întereseloră loră politice, 
pentrucă aceste două popâre suntă amenințate a fi în
ghițite de elenismulă dela sudă și de panslavismulă de- 
la nordă.*

„In casă când ele voră fi scăpate de sub acăstă 
influință și voră fi sub adevărata tutelă a Turciei, 
atunci ei nu numai că nu voră face causă comună cu 
Grecii său cu Serbii și Bulgarii, dăr se voră uni din 
totă sufletulă cu împăratulă turcescă, știindu că esistența 
loră națională e strînsă legată cu a împăratului tur
cescă.*

SOIRILE PILEI.
In adunarea generală din urmă a orașului Aradă, 

s’a alesă ca espeditoră ună orecare Edmund Ianslcy. După 
alegere, o voce din adunare striga, că lansky să ’și schimbe 

câtă mai curendă numele. Acesta și adresă o cerere la 
loculă competentă, dăr fu respinsă cu motivarea, că 
schimbarea numelui are caracterulă unei demonstrațiunl. 
Așa se istorisesce în Aradă.

—x—
Studenții universitari din Pesta, câți se mai află 

acum acolo, au hotărîtă — dice >Bud. Tgbltt.* ’— ca la 
tămnă, când voră fi în capitală toți studenții universitari, 
să însceneze o imposantă demonstrațiune în afacerea pen
sionării lui Edelsheim Gyulay.

Ună diară ungurescă din Olușiu scrie, că proprie- 
tarulă Iosef Beiter de mai mulțl ani ține o fabrică de 
chibrite în Praidu, care este cea mai ungurescă parte a 
Transilvaniei, și cu tote acestea proprielarulă fabricei nu 
se sfiesce a trimite încăce și ’n colo socoteli făcute în 
limba nemțăscă. piarulă ungurescă poftesce mai multă 
tactică dela «cutezătorulă fabricantă“. — Noi pretindemă 
mai multă tactică dela cutezătorii mâncători de limbi.

—x—
In dilele acestea Ia teatrulă din Clușiu s’a jucată 

«Lucreția Borgia". Tote rolurile se ocupaseră, numai 
pentru ală Lucreției nu s’a găsită nici o cântărăță. In- 
vențiosulă regisoră însă n'a ajunsă în perplesitate și 
șterse din partitură întrega partiă a Lucreției. Se dice 
că publiculă s’ar fi esprimată, că s’aru fi putută șterge 
și celelalte părți ale piesei. Ce progresă! Cu timpulă 
vomă auiji că se jâeă piese, fără să apară persone pe 
scenă.

—x—
Ni se scrie, că scâla română din Deșiu e gata din 

didă și se începe lucrulă la acoperemenlă. Pănă la 1 
Seplemvre a. c. va fi de sigură gata.

—x—
Lehel Odry, primulă baritonistă ală operei r. u. 

va sosi la 28—29 luliu n. în Brașovă cu mai mulțl dis
tinși membri ai acestui institut ă, ca să dea aci ună mare 
concertă de petrecere. Programulă se va publica încă de 
timpuriu.

Curia r. a condamnată în dilele acestea la o lună 
închisore pe locuitorulă K. S. din Zircz, pe care instanța 
a doua îlă achitase de inculparea că a turburată religiu- 
nea. S. adecă, ca să ’șl bată jocă de esecutorulă de 
dare din localitate ce fusese revocată, a pusă să ’i tragă 
clopotele ca la morțl. Curia a găsită în acăsta delictă 
de turburare a religiunei.

—x—
Comuna Tereselă din comitatulă Maramureșă a 

fostă Duminecă teatrulă unei sângerăse bătăi. Lucrătorii 
ocupați la construirea liniei ferate Taraczkoz-Tereselă 
aveu să ’șl primăsca plata și deorece casierulă voia să 
plătăscă mai ânteiu lucrătorilor^ italian! și apoi celoră 
ruși, se născu între cele două grupe o păruălă sângerâsă. 
Furia mulțimei se întorse și în contra casierului Schon- 
feld, care însă isbuti să scape. Gendarmeria ce sosi din 
Taraczkoz împrăștiâ mulțimea; 25 autori ai turburărei 
fură luațl prisonierl.

—x—
In Sân-Miclăușulă mică au fostă împușcațl în fi

lele acestea peste 50 de câni, de frica turbărei. Causa 
e, că o vulpe turbată, care trăia în armoniă cu cânii, 
mușcase pe doi locotenențl de husari și p’ună servitoră, 

0 ~x—
Cqfimă în »L’Eloile Roumaine*  din Bucuresci: 

Cornițele supremă ală districteloră Brașovă și Sibiiu, con- 
tele Bethlen, împreună cu socia sa, contesa Bethlen, năs
cută Mocioni, voră sosi dilele acestea la Sinaia, unde 
voră sta câteva săptămâni și voră fi âspeții principelui 
D. Gr, Ghica.

—x—
Ediția de diminăță de MercurI a farului »W. Allg 

Ztg.* a fostă confiscată din causa articulului de fondă, 
în care vorbea despre disposițiunea în Ungaria, din pri
cina schimbăriloră personale din dilele trecute în armată.

—x—
Loc. feldmareșală Leonida Popă, șefulă cancelariei 

militare a Maiestății Sale, se află de câtva timpă în Aiudă, 
unde a venită să ’șî visiteze rudele.

—x—
Postulă notară cercuală Iosef Bakcsy, fiindă învi

novățită că a defraudată bani oficiali, e urmărită. In 
timpulă din urmă Bakcsy se afla în localitatea Fejârd.

Din Constantinopolă se scrie „Românului*,  că esa- 
menele dela scâla primară română de băețl din capitala 
imperiului otomană s’au făcută cu cea mai mare solem
nitate și în fața unui publică forte numerosă. D. Van 
gelie Petrescu Crușioveanu, directorele scâlei, a rostită 
ună discursă, în care, după ce a arătată progresele do
bândite în cei patru ani, de când s’a înființată acăstă 
scălă, a semnalată și neajunsurile la cari a fostă și este 
espusă. In ’decursulă acestoră patru ani, numărulă efec
tivă ală eleviloră, cari au frecuentată scola s’a urcată la 
40—50. Acestă numără însă a variată după împrejurări 

astfelă că la finele acestui ană n’au fostă trecuțl în ca- 
talogulă scâlei decâtă 32 elevi, dintre cari 20 regulați și 
10—12 neregulați. Scâla are 4 clase, în cari se predau 
cursurile următore: religiunea, aritmetica, istoria, geogra
fia, desemnulă liniară, învățămentulă intuitivă, caligrafia, 
și limbele: română, francesă, greacă și limba turcă, care 
a începută a se preda acum două luni.

La esposiția din Craiova a Cooperatoriloră din Ro
mânia s’au înscrisă pănă acum, spune «România Liberă,*  
viticultori, cufărarl, cismari, tipografi, alămarl, plumbierl, 
sculptori, perieri, croitori, fabricanți de conserve, de pă
lării, de licorurl, de teracotă, de postavă, de paste făi- 
nose, de rahată, de perii, de sfori și frânghii, de bere, 
etc. Fabrica de bere din Turnu-Severină și cofetăria 
«Universelle*  din Galați voră avea pavilione speciale, 
care costă mii de lei.

—x—
Dela 19 Iuniu pănă la 15 luliu n. în Fiume și îm

prejurime s’au bolnăvită de coleră 81 persone și 39 au 
murită.

—x—
„Voința Națională" ânuntă visita d-lui generală' 

Bernath, comandantulă garnisânei din Brașooă, cu mai 
mulțl ofîceri ce o facă la Sinaia regelui Carolă.

Limba română în școlele catolice din 
România.

Caracterulă pură națională-românescă ală statului 
română nu numai este salutată și eluptată de întrăga 
românime, ci elă trebue să fiă afirmată de toți câți ară 
ave, fiă câtă de modeste, cunoscințe despre natura lui, 
dupăce e constatată chiară din trecuLulă și de presin- 
tele său, cari scimă, că numai sub condițiunea acăsta 
i-a mănținută neatinsă individualitatea ispitită adese de 
cele mai grele tempestăți, și totă numai acea condițiune 
îi garanlăză și viiforulă și-’i faciliteză împlinirea nobilei 
sale misiuni, ce o are, de a fi focularulă civilisațiunei 1 a- 
tinc în Orienta. Însușire și tendință ce ni se pare așa 
marcată în vieța și în firea statului acestuia, încâtă sub 
influință ei străinii ce au venită și s’au așezată aici în 
diverse timpuri, fără nici o silă, ba în mijloculă celei 
mâi largi toleranțe civile, pe nesimțite s’au indusă Ia în
vățarea, și cu încetulă prin acesta la apropiarea mai 
săvârșită a limbii și a naționalismului română, cum ară 
fi bunăoră Ciangăii din Moldova, său întrăga mulțime de 
Greci, de ArnăuțI, de Bulgari și de Șerbi din Muntenia. 
E prin urmare ună lucru de mare interesă acela, de a 
cultiva în publică său în particulară fiecare la rendulă 
său și de a ajuta tendința acăsta pintre elementele ete
rogene, ce tainică se îmulțescă. Mai multă, dăcă în alte 
state de locă său puțină espuse periculului străinismului, 
se iau pe întrecute măsuri aspre pentru a-lă delătura, 
ori a-lă preface în totă mai simpatică, pentru țăra acăsta 
e chiară o prea importantă eestiune aceea, de a-și câștiga 
cu prudință și înțelepciune, totdăuna însă pe basa libe
ralei sale constituțiunl, amorulă și simpatia âspețiloră, 
cari suntă avisațl să viețuăscă în sînulă ei, de a-i induce 
să nu mai pășăscă pre pămentulă română decâtă ca 
totă ațâți cetățeni români.

Ne cresce inima de bucuriă, sciindă și putendu-o 
spune, că principiulă espusă ală prosperității adevărate 
românesc! șl-a aflată în semțămintele Eminenței Sale 
Monseniorelui Archiepiscopă latină din Bucuresci Pavelă 
Iosifu Palma ună sinceră promovătoră. Gunoscăndă 
șcâla ca unulă din cele mai eficace mijloce pentru ună 
astfelă de scopă, abia să aședă in capitală — optă ani 
înainte de asta — ca secretară, apoi ca vicară generală, 
și îșl și fixă atențiunea asupra spiritului ce domnia în 
școlele Archiepiscopiei latine dela S. Vinere. Aflândă că 
calea nu era destulă de potrivită, a stăruită multă ca 
să se introducă, cum s’a și introdusă în realitate, esen
țiala modificare a instituteloră catolice de a avâ pe 
viitoră ca basă a învețămentului limba națională a sta
tului română; s’a prescrisă după aceea adoptarea pro- 
gramei relativeloră șcâle de stată, schimbândă său adău- 
gendă numai acele puncte, ce erau de lipsă pentru o 
școlă recrutată partea cea mai mare din prunci de limbi 
străine. A lăsată să se propună, der numai ca limbi, 
limbile populațiunei catolice din România, francesa, ger
mana și ungurescă, cea din urmă însă obligălâre numai 
pentru băeții maghiari. E lucru naturală, că în cali
tatea înaltă de Archiepiscopă din ce în ce și-a prote- 
giată și susținută opera, și suntemă prea asigurați, că 
ună momentă nu o va lăsa să stagneze, ori să se stângă 
foculă patriotică, ce densulă l’a aprinsă.

In modulă acesta în șcâlele catolice din capitală, 
ca și dela alte parochii, ce se țină de administrațiunea 
biser.cescă-lalină din Bucuresci, și? în gradă puțină 
mai restrinsă, pentru dificultăți speciale, în pensionatele 
dela Pitaru-Moșă din strada Fântânei și din Brăila se 
propune cu diligință gramatica, sintaxa și literatura ro
mână, istoria Româmloră, aritmetica, geografia și cele- 
l’alte obiecte totă în limba nâstră.
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deau la umbra stindardeloră „albastru-galbină-roșu« — 
prin „Deșteptă-te Române'.

Așa este, dâcă deoparte a emblemei sale archiepis- 
copesci Monseniorele Palma a scrisă Gens una unus amor, 
de cealaltă era deja cu litere de aură: Nos genere et 
sanguine Romani, ce a imprimat’o cu fapta și în natura 
scoleloră catolice din România.

□emetriu Radu.
Preoții Românti-Unitit.

Dfictoră în Filosofiă și în S. Teologiă.

Despre resultatulă obținufO în direcțiunea în care 
voimu a ne pronuncia, am rămasă surprinșii la esame- 
nele finale din ăstă-ană, la cari am putută asista. Ițî 
era mai mare dragulă să asculți cum, pentru esemplu, șco
larii din clasele primare, mai în totalitate după origine 
neromâni, răspundeau pe întrecute din istoria națională, 
începândă dela Traiană păn’ la gloriosa domnire a re
gelui Română, Carolu I, în accente și cuvinte, de nici 
nu-i puteai cunosce că nu ar fi Românași.

Pentru aceste la împărțirea premielor M-rele simțin- 
du-se pe deplin mulțumit cu succesele românesc! dobândite 
de profesorii români Ioană și Petru Petrișoră, la fru- 
mâsa adresă ce i s’a făcută de ună elevă, se îndură să 
accentueze răspuncțendă, că »nisuința sa este, de a-i 
«vedâ instruițl cum se cuvine în religiune și în elemen
tele sciințeloră, ca așa să potă șjunge să fiă membrii 
«folositori și patrioțî buni ai nobilei și civilisatei țări 
«românesc!*.

*) Vedl R ap port sur Ies Institutions Catholiques—Romaines 
d’âducation dans l’Archidiocese Latin de Bucarest pro 1884 5 
Imprim. Thiel et Weiss.

Ne-ară fi cam surprinsă în adeveră planulă Emi
nenței Sale descoperită șl manifestată în publică cu 
vorbe așa de alese, — dâcă nu i-am fijcunoscută deja 
simțămintele cele mai simpatice ce le nutresce ca Ro
mână ce este, față cu frații săi Români.

Mai însemnămă ca în trecătă, după raportulă des
pre scolele catolice din Archidiecesa latină de BucurescI, 
pe anulă 1884/5*),  că numărulă acestora, fără cele se- 
minariale, a fostă în anulă trecută de douădeci și șepte, 
trequentate de doue mii trei sute treideci și doi de elevi 
de ambele sexe. După naționalitate elevii institutelor^ 
cat. din capitală se împartă astfelă: Români 327; Fran- 
cesl 34; Italian! 38; Germani 501; Maghiari 286; Po
loni 35; Bulgari 13; Ruși 4; BohemI 15; Anglesi 2; 
Șerbi 1; Greci 18; Israehțl 27; la olaltă 1307 băieți și 
fete. Prin urmare numai în centrulă României în fiă- 
căre ană crescă și să instruâză în spiritulă românescă 
ală acestoră scâle preste noue sute de copii de diverse 
națiuni streine, cari seu toți, său parte preponderantă 
din ei voră rămâne în țâră. Intru adeveră, de ar mai fi 
cineva, care să nu fiă pătrunsă din câte s’au amintită 
și mai susă de marile simpatii române ale înaltului Pre- 
]at0, — cugetămă, că singure cifrele înșirate ară fi des
tulă de eloqueute spre a’lă convinge ori baremă mișca.

Nici nu șl-a mărginită aci fără îndoială nobilele sale 
intențiunl, ci pe câtă s’a putută le a realisată și în se- 
minariu, unde se formâză clerulă pentru credincioșii săi. 
In secțiunea primă, sâu în seminariulă celă mică cum 
se numesce, în care se pregătescă tinerii pentru lecțiu- 
nile de filosofiă și de teologiă, ce se predau în celă 
mare, limba, literatura și istoria Româailoră se esplică 
cu aceeași diligință și totă în același spirită românescă. 
Așteptăriloră respectivei și interesatei autorități directive 
s’a corăspunsă pe deplină, fiă la esamenulă publică re
gulată cu scrupulositate, fiă prin representarea unei piese 
teatrale române la distribuirea premieloră presidată de 
Eminența Sa Monseniorele. Era interesantă să vedl cu 
câtă plăcere, cu câtă cunoscere și desteritate de limbă 
șl-a jucată fiecare rolulă său cu tote că nici unulă din ei 
nu este Română de origine.

Spre a-i încuragia și induce și pe dânșii să pă- 
șescă totă mai cu devotamentă pe calea și în spiritulă 
în care s’au informată și așa de frumosă și l’au sciută 
arăta prin plăcuta-le bucată teatrală, neobositulă Mon
seniore le adresă și loră la fine printr’o profundă și 
fârtej simțitâre emoțiune, că, între altele, și ei au să se 
silescă să devină totă mai pii, mai evlavioși „și în ace- 
„lași timpii imeni în adeveră folositori țerei acesteia 
,,așa de nobile și de generâse, care în dilele aceste (eu 
„însu-mi nu a-și puți gâci pentru-ce) atâtu de aspru-mi 
„contradice; pe care înse (oh cum ași voi se mi pită în
țelege toți Românii!) eu o iubescu și o voiu iubi-o tot- 
„diuna, nu voi dice asemenea, ci mai multă încă decâtu 
„însăși patria mea!'1 Cărora orice comentară din par- 
te-ne le este superfluu. Ca Română însă nu mă potă re
țină de a nu-i admira mărimea inimei ce astfelă sîmțesce 
și astfelă se arată.

Aceeași tactică se observă, același spirită domnesce 
și între teologii seminariului actualminte în Cioplea, că
rora le denumi mai pe urmă pentru ânteiașldată ună 
profesoră română de teologiă în persona subscrisului; 
limba loră de petrecere și conversare e pururea cea ro- 
mânâscă, deși nici unulă dintre denșii nu-i Română de 
nascere.

In scâlele catolice așadâră ale Archiepiseopiei latine 
din BucurescI limba și spiritulă română domnescă, grațiă 
acelorași semțăminte ale superiorului loră, în măsura 
aceea, în 'care se ar dori asemene, dâr înzadară se caută 
în alte scoli confesionale neromâne — luterană și cal
vină — din capitală. Decă cu ocasiunea serbătoriloră 
sâu maialuriloră scolastice din anulă acesta, se audia 
cântându-se în unele părți sub fâlfâirea coloriloră străine 
«Wacht am Rhein», — elevii scâleloră catolice răspun-

Darea în întreprindere de lucrări publice 
în România.

Următorele traetări cu oferte s’au publicată :
1. Consolidarea țărmurelui stângă ală podului de 

peste Teleajenă printr’ună zăgază de alungulă. Valorea 
lucrăriloră e de 64,947 franci 34 centime. Licitarea se 
va face în 19 (31) Iuliu a c. 4 6re d. a., la ministrulă 
r. rom. pentru lucrări publice și la prefectura districtului 
Prahova (Ploeșci.) Modalitățile mai deaprope ale con
tractului le potă afla reflectanții cu 10 dile înainte de 
licitare la numitulă ministeră sâu la prefectură în 
PloescI.

2. Construirea unei părți a drumului de țâră (șo 
selei) «Târgoviște-Transilvania, între localitățile Țita și 
Petroșița. Valorea lucrăriloră e de 102,144 franci 3 
centime. Licitarea se face în 7 Augustă a. c. st. v., 4 
6re d. a., la ministerulă r. rom. de lucrări publice și la 
prefecturile de Dâmboviță și Argeșă (Târgoviște și Pi
tești.) Amănunte mai d’aprope le potă afla reflectanții la 
numitulă ministeră sâu la prefectura districtului Argeșă, 
10 qlile înainte de tractarea de licitare.

Rugare cătră publicata din patria.
Subscrisa reuniune a făcută totă ce i-a stată în 

putință pentru ajutorarea industriei ardelenesc!, și mai 
vîrtosă pentru cea din Brașovă, lovită în urma răsbo- 
iului vamală cu România.

In timpulă mai de curendă a trimisă mostre la 
cațiva fișpanî, cu scopă ca să le propage prin corni tată, 
precum și la câteva direcțiuni de mine și la persâne 
private. Interesulă pe care îlă arată on. publică din 
patriă față de industria nostră, adusă într’ună seriosă 
periculă, este generală.

In fiă-care <ji sosescă întrebări și se ceră mostre. 
Reuniunea de eomerciu și industria din Brașovă servesce 
cu acurateță întru a da informațiuni, mostre, și efeetuâză 
comande. Pentru încungiurarea ne’nțolrgeriloră rugămă 
pe on. publică, ca în direcțiunea acâsta pentru orice 
causă să binevoiescă a se adresa la «Reuniunea de co- 
merciu și industria din Brașovă,*  sâu la subscrișii, Mos
trele le trimetemă promptă.

Brașovă, 15 Iuliu 1886.
In numele .Reuniunei de comerță și industria 

din Brașovă: <
Ioană Kiiniges, Ioszef Sztirenyi,

proprietară de fabrică de chârtiă redactorulă diarului 
și moră cu abură, «Brasso“, ca secretară,

ca președinte.

Dare de sernă și mulțămită publică.
(Fine.)

Consemnarea beneficiațiloră celoră nenorociți prin 
focă, a) Au căpătată câte 1 fl. 7 cr. următorii: Nicolau 
Tufescă, Ana Stană, Ioană Ciungariu, Maria Câmpiană, 
Dionisiu Capelnână, llie Helerea, Onuțiu Ciungariu, Mi- 
ronă Câmpianu, Michailă Hurubeană, Vasiliu Bursanu 
Șiofronă Limbașiană, Ioană Galdeană, Ioană Câmpianu 
Vodă, Alecsa Câmpianu, Ioană Câmpianu, Dumitru Sicra- 
șianu, Ioană Lupu, Georgiu Duma, Georgiu Ciubulașiu, 
Adamă Ciubulașiu, lacobu Botorogă, Anica Hurubeană, 
Georgiu Helerea, Samoilă Câmpiană, Nicolau Helerea, 
Ioană Helerea, Ioană Albu, Șiofronă Helerea, Ăchimă 
Lupu, Nicolau Stană, Maria Limbășiană, Nonicu Lupu, 
Ioană Ogreanu, Șiofronă Liinbășianu, Gavrilă Limbașiană 
Șiofronă Câmpianu, Vasiliu Limbașiană Andreiu Huru
beană, Georgiu Helerea, Vasiliu Pepelea, Georgiu Tile, 
Ioană Helerea, llie Câmpeanu, Nicolau Oncea, Georgiu 
Ciocu, llie Helerea, friseră, Georgiu Helerea, Zacheiu Ira- 
tilă, Vasiliu Otvos, Mironă Bich’șiu, Biserica, Nicolau 
Porea, deci t.oțî 52 de inși primiră din milă 55 fl. 64 
cr., âr Ioană Bursană primi 1. fl., 17 cr. și Saveta Câm
peanu 47 cr. adecă suma încassată de 57 fl. > 8 cr. 
s’a împărțită totă jîn absența subscrisului colectante — 
de cătră domnulă paroch din Basna Nicolau Porea, de 
față fiind comitetulă bisericescă: Deonisie Căpâlneau 
m. p. Gavrilă Limbășană m. p. Georgiu Ciocă, Ioană 
Bursană, Sofronă Limbușană, Georgiu Helerea și Nico
lau Tufescu m. p.

Primâscă deci bunii contribuențî cele mai sincere 
mulțămite dela nefericiții băsnenl.

Ultime scirl.
Regele Serbiei primindu omagiele membrilorfl 

Scupcinei, s’a declarată dispusă a da țârei o nouă 
constituțiune, dâcă deputății voră manifesta prin 
activitatea loră unanimă {și patriotică, că urtnă- 
rescă într’ună modă sinceră interesele statului. 
Regele a insistată că constituțivnea actuală i se 
impusese de regență. Elă a recunoscută tre
buința absolută de a modifica acestă pactă. De- 
clarațiunile regelui au făcută cea mai bună im- 
presiune chiară asupra membriloră oposițiunei. 

—0—
„Corespondinței Politice“ i se comunică din

Sofia, ■ că Zancoviștii au invitată nv re-
cute poporațiunea din Sofia ca să ia a o
întrunire publică. Scopulă loră era d asi
gura sprijinulă ei pentru a combate gt. ci nulă. 
S’au păcălită însă fârte tare, căci cei cari au ve
nită la întrunire erau toți aderenți ai guvernu
lui și astfelă Zancoviștii au fostă nevoiți să pă- 
răsâscă câtă mai în grabă întrunirea. Adunarea 
a luată apoi o resoluțiune, prin care condamnă 
în termenii cei mai asprii intrigile presei zanco- 
viste în Bulgaria și Rumelia contra principelui 
Alecsandru.

—0—
într’o telegramă din Viena, cătră ună diară 

din Parisă, se spune că d. RisticI a declarată, 
într’o convorbire, că resbelulă cu Bulgaria fu
sese fârte nepoporară în Serbia, și că, în aceea 
ce-lă privesce, i-ar fi plăcută mai bine a lupta 
alături cu Bulgarii decâtă în contra loră. D. 
RisticI este de părere că politica Serbiei ar fi 
trebuită să aibă de obiectivă anecsarea Serbiei- 
Vechl ș’a Macedoniei septentrionale. In ceea ce 
privesce viitorulă, șefulă oposițiunii sârbe nu 
vede nici ună motivă de conflictă cu Bulgaria 
afară numai dâcă acâstă țâră n’ar voi a’și anecsa 
partea Macedoniei de care se vorbesce mai susă. 
In casulă acesta, Serbia are să intervină.

DIVERSE.
0 casă de jocâ de cărți. — Vice-comitesa de B... 

pertțendă 50,000 lei într’o casă de jocă de cărți insta
lată în strada Pigalle la Parisă, se’plânse la comisarulă 
de polițiă, care, împreună c’ună altă agentă, se duse la 
casa indicată. Ajungendă acolo, bătură la ușă, dâr ni
meni nu răspunse, deși se audia sgomotă înăuntru. A- 
tuncl voiră sâ deschidă ușa cu ună lăcătușă, dâr, după 
ce se scose brosca, observă că ușa era inchisă pe dină
untru c’o bară de feră. Ușa nu fu deschisă decâtă în 
urma amenințăriloră, că are să se procâdă la spargerea 
ei și că cei dinăuntru au să fiă arestați. Comisarulă, 
întrândă înăuntru, vădu ședândă la masă nisce domne 
fârte elegantă îmbrăcate, cari așteptau supeulă, dâr căr
țile dispăruseră. Căutându-se în buzunarele acestoră 
dâmne, se dete preste sume forte mari. Una din ele, 
care se (fice că este marchisă, arată comisarului ună 
pachetă fdrte respectabilă de bilete de bancă, tțicându-i: 
„Le-am câștigată, dâr nu ți le voiu dai*  Și a încheiată 
ună procesă verbală în contra directârei acestei case de 
jocă de cărți.

* * *
LaculO-SăratO. — Cetimă în Românulă: «Laculă- 

Sărată a devenită în puțini ani o localitate balneară 
fârte căutată, grațiă miraculoseloră curi ale câtorva per- 
sâne, care nu și-au putută dobândi sănătatea la băile 
din streinătate și care s’au vindecată cu namolulă și 
apa d’aci. De unde acum cincl-șâse ani visitatorii la
cului îi puteai număra pe degete și se compunâu în ma- 
ioritate de âmenl sărmani, astădi lumea mare ocupă ju
mătate din locuințele aflătâre aci, astfelă că abia șubre
dele barace au rămasă pe sâma clasei de josă. Este 
surprin^ătore afluința de lume din tâte unghiurile țării. 
Săra se împrăștiă lumea pe stradele băiloră și vedl în 
grupe pe elegantele în rochii de mătase și în superbe 
costume naționale. M’am interesată și am aflată că 
actualmente să găsescă 1160 suflete la baiă, dintre car! 
ca la 500 copii.'

* #*
Nascere în sala tribunalului. — In dilele trecute, 

o fată în etala de 18 ani fu dusă înaintea tribunalului 
din Putna. în România, fiindă acusată că și-a omorîtă 
copilulă ce-lă născuse cu două săptămâni mai înainte. 
Pe când biata fată stetea înaintea procurorului, care ’I 
lua interogatoriulă, deodată o apucă durerile nascerei și 
trebui să fiă dusă într’o odaiă laterală, unde sub asis
tența unei femei născu ună băiată sănătosă. Negreșită 
că acusațiunea se retrase. Advocații, cari erau de față 
au promisă, că voră îngriji de copilă și-lă botezară dân- 
du-i numele Traiană.

împușcată la altaru. — La 13 c. s’a întâmplată 
o scenă sângerosă în biserica din sătulă italiană Guasta- 
marelli, nu departe de orășelulă Lanciano. Preotulă Don 
Nicola Lanici, care cetea lilurgia, tocmai voia să into
neze „Orate Fratres^ când ună glonță îlă trînti la pă- 
mânlă. Atentatorulă, proprielarulă Nicola Caldore, se 
presentă imediată de bună voiă înaintea autoritățiloră 
și îșl motivă fapta sa cu aceea, că preotulă a întreținută 
cu tînăra sa soțiă relațiunl nepermise.

Rectificare In nr. de erl ală fâiei nostre, pag. 2, și- 
rulă 23 de susă în josă de pe colâna 1, în locă de: 
România, să se cetescă: Românii uniți nu priveau în 
Roma.

Editoră : Iacobti Mureșiauu.
Redactoră responsabilă : Dr. Aurel Mureșiauu
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i
.rit la bursa do Viena

din 20 Iulie st. n. 1886
Bursa <le Bueurescl.

Rentă
Rentă
Imprumu u. căilorQ ferate 

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

lorâ ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.80

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 119 55

Bonuri rurale ungare . . 105.30 
Bonuri 
Bonuri 

miști
Bonuri
Bonuri rurale transilvane 105 20

^/0 ... 105 75 
: 5»/o • • 94-75

cu ci. d6 sortare 1C5.20 
rurale Banat-Ti-
..............................105.20

cu cl. de sortare 105.10

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

vinii ung. . '................100.—
Imprumutulâ 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 aurfi austr. . . 118 75 
Losurile din 1860 . . . 141 05
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 874 —
Act. băncel de credită ung. 285.25 
Act. băncel de credită austr. 277.80 
Argintulă —. — GalbinI

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

Cota oficială dela 9 Iulie st. v. 1886.

română (5%). 
rom. amort. (5°/0) 
convert. (6°/0) 
oraș. Buc. (20 fr.) 
fonc. rural

urban

Renta
Renta

împr.
Credit

>

>
»

Banca națională a României 500 Lei 
Ac. de asig. Dacia-Rom.

< » » Națională
Aură contra bilete de bancă . .
Bancnote austriace contra aură. .

» »
>

(7°/o) • .
(5°/o) •
(7»/o) • •
(6%) •
(5°/o) • -

A

Cump.
93—
97 V*  
878/4 
32—

102 Va
861/*
988/4
91—
si1/;
1000

260
210

15.05
2.02Va

vend.
94—
97 V2
88—
33— 

103—
86—
991/,
9P/a
821/.
1010
265
215

15.20
2.03

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’orI................. . . > 9.97 » 10.—

Lire turcescl..................... . . » 11.27 » 11.30

Imperiali......................... . . » 10.26 » 10.29

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

Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.— > 101.—

Ruble Rusesc!................. . . » 122.— > 123.—

Discontulă . . . » 7—10 °/o pe aniL

«--------------
. Nr-, 1.2q3/1g.36_. Publicațiune de licitați/une.

Din partea subscrisului pretoru ală cercului Sălișle se publică prin acesta, 
cumcă t.6te lemnele din pădurea de stejară numită „Dumbrava1 de pe teritorulă co
munei Săcelă se voră vinde pe calea licitațiunei publice în 30 Septemvre a. c, la 10 
6re dimineța în comuna Săcelă în presența interesanțiloră, pe basa concesiunei pri
mită dela înaltulă minisleră reg. ung. de agr. coinerciă și industr. sub Nr. 1889/886.

Prețulă de strigare este după operatulă de specialitate rațională 18.260 fl. 
74 cr. v. a.

Licitanții voră avea a depune ună vadiu de 10°/0 din prețulă de strigare, și plus- 
oferintele va lăsa suma acăsta depusă dreptă cauțiune până la încuviințarea licitațiunei.

Prețulă de cumpărare, din care compete comunei Săcelă suma de 3000 fl. 
și in care sumă se va computa și suma cauțiunei, se va solvi după încuviințarea licita
țiunei lu o lună de dile la mâna representanțiloră orașului Sibiiu.

La lieitațiunea acâsta să primescă și oferte în scrisă, provădute cu vadiulă 
prescrisă, conținendă apriată primirea condițiuniloră, acestea să voră desface după 
finirea licitațiunei verbale.

Lemnele de vendare să clasifică în următorulă modă :

dela M O H A

fostiă. distinsa ovl
Diploma (le recunoscere dela esposițiunea din Graz 1880.
Medalia (le bronziî dela esposițiunea din Triestă 1882.
Medalia de argintă dela esposițiunea intern, pharmac. Viena 1883.
Diplomă de argintă dela esposițiunea econom, din 1884 a comitatului Torontală. 
Medalia mare dela esposițiunea din Budapasta 1885 pentru progresă și exportă.

i.rvoeniu'

AGNES
Conține cea mai însemnată cantitate de acidu carbolicu dintre tote

Apele minerale ale
face escelente servicii la bole catarhalice ale organeloră de mistuire și ale udu
lui. în genere acestă apă merită a să lua cu deosebire in considerațiune la tote acele 
bole, la care trebue a ajuta organele și a promova funcționarea sistemului nervosă.

Cu vinu beutft se bucură acesta de o popularitate mare.
Depositulii principală Ț Liferantu alu Curții

singură numai la: U X a reg. ung. în Budapesta
Asemenea se află la tâte farmaciile, băcănii, hoteluri și restaurațiunl.

1

(8—15) S’aw espedîatâ în aamilsl 1885

lș800000 butelii
____ _

PUBLICA
5

Prin isbucnirea colerei asiatice în Fiume și Triestu se ivescă și 
cari nu se potă trece cu vederea. Căpi- 

, ca spre cea mai po- 
să dispună următărele

Nr. 4620/886.

pentru patria năstră pericole, 
tănatulu orășenescu se află prin urmare 
sibilă delăturare a ivirei acestei băle în 
măsuri sanitare polițiane:

necesitato 
Brașovu,

I.
In tăte birturile și ospetăriile au 

damentalu; înainte de curățire însă au 
blători de cătră posesorii său chiriașii acestoră locale prin turnarea unei 
soluțiuni de 1 Chilo vitriolu de feră și 2 Chilo acidă carbolică 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 arate antepre- 
norulu curățirei umblătoriloru în fie-care casă singuratică subscr. căpitănată.

Grămădirea rămășițeloră din bucătăria și a altoru gunăie, cari 
contribue la infectarea aerului, este interzisă atâtă în curțile birturilăru 
câtă și în casele private.

Umblătorile din curțile birturiloră și ospătăriiloră au ca să se cu
rețe celă puțină totă la 4 — 5 Săptămâni; peste totă are să se ob
serve cea mai posibilă curățeniă a tuturor0 locuriloră publice, ulițeloru, 
canaluriloru, umblătoriloru, (Șidiriloră publice și a caseloră private.

In acele curți, unde există ciubăre pentru urină, are ca să se pre
sare loculu, împrejurulă ciubărului, în o estindere de metru vară de 
gasă și în fie-care a două di are să se dispună golirea ciubărului, pedep- 
sindu-se la casă contrară călcarea acestei disposițiuni cu tătă stricteța.

II.
Toți pasagerii, cari sosescă în Brașovă, locuiăscă aceia în hoteluri, 

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

III.
Să concede numai vinderea remediiloră nedefectuăse de nutremântă 

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

Pentru ca amintitele disposițiuni să se păta efectua cu tătă stricteța, 
este fie-care locuitoră recercată, ca, în interesulă binelui întregei popula- 
țiuni, fie-care inconvenientu să-lă arate celui mai de aprăpe organă polițiană.

Brașovă, în 19 Iuliu 1886.
Că|»it&natnlii orășenescil.

ea se se 
ca să se

curețe umblători le fun- 
desinficieze aceste urn

(Âvisă d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe făsia 
sub care au primită nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lă- 
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTll. „GAZ. TRANS“

Pădurea de susă zace în de
părtare de 3 Kmtr. dela drumulă 
țerei de cătră Sibiiu, er dela valea 
de unde se va începe edificarea dru
mului inferată, pentru care s’a pri
miți! deja concesiunea dela loculă 
mai înaltă, 5—6 Kmtr., și dela ia- 
zulă morii a comunei Săcelă 4 Klm.

Transportulă lemneloră este 
forte ușoră și moderată.

Nr.
trupine- 

loru

grosi
mea în 
cmtr.

lungi
mea în 

mtr.
Leninu de stejară.

444 50-80 8—20 lemnii forte bună pentru clădiri

1157 » ,! 55 55 „ bună „

1649 55 55 1» 55 „ bunii d6r scurt „ „

1511 42—90 4-16 3071 mtr. cub. lemnti bună de focii

482 42-80 4-14 1089 „ „ „ debilii „ „

2—3Deslușiri necesari să dau cu plăcere.
Operatulă technică se află la D-lă silvicultorii ală cercului acestuia. 
Sălisle, în 16 Iuliu 1886. Pretorele cercului.

pe lângă unu salară anuală de 300 fl. și afară de aceea pentru cuar- 
tiră și grădină 100 fl. v. a. se deschide concursă. Provocă pe toți 
aceia, cari ar voi să ocupe acestă postă, ca pănă la 10 Augustă a. c. 
să-și trimită la mine concursele lorii prin respectivulă inspectoră de 
scdle comitatensă, fiindă scrise cu mâna proprie în limba maghiară și 
română și provădute cu timbru de 50 cr. Afară de aceea concursele 
au să fie provădute cu testimoniu de preparandia, documentă despre po- 
se’derea limbei maghiare, precum și despre ocupațiunea de pănă acum ; 
și în fine atestată medicală și de moralitate.

Bistriță, 19 Iulie 1886.
Iuliu Havas m. p.

1—3 inspectoră reg. de scol.

Tipografia ALEXI, Brașovu,

Ad. 3762/1886. sz.

Ărver6si hircletmcnyi kivonat.
A brassdi kir. torvănyszăk mint tkvi hatăsâg kBzhirră teszi, hogy 

Garoju Miklds văgrehajtatănak Toma Botezan a lui Toma văgrehajtâst 
szenvedd elleni 56 frt. 57 kr. toke kovetelăs ăs jâr. irânti văgrehajtâsi 
tigyăben a brassăi kir. torvszăk teruletăn levo, az ă-tohâni 479. sz. țjkvben 
A + a. 690, 691, 1239, 2974, 3335a, 3335% 3336% 3336b, 3377, 3807, 
3808, 4760, 4761, 5971, 5962, 5963. 5964, 6026/3, 69475, 8081. ăs 
8082. hzszâmu fekvokre az ârverăst 360 frt. ezennel megâllăpitott kikiâl- 
tâsi ârban elrendelte, ăs hogy a feriți ingatlanok az 1886. ăvi julius hă 
29-ik napjân d. e. 9 ărakor. O-t,ohân kozsăg hâzâban megtartando nyil- 
vânos ârverăsen a megâllapitott kikiâltâsi âron aiul is eladatni fognak.

Ărverezni szârdăkozâk tartoznak az ingatlanok becsârânak lO°/o-ât, 
vagyis 36 frt. kăszpănzben, vagy az 1881. 60. t. cz. 42. §-ban jelzett 
ârfolyammal szâmitott ăs az 1881. ăvi november 1-ăn 3.333. szâiri alatt 
kelt igazsâgugyminiszteri rendelet 8. §-âban kijelolt dvadăkkăpes ărtek- 
papirban a kikoldott kezăhez letenni avagy az 1881. 60. t. cz. 170. §. 
ărtelmăben a bânatpănznek a birdsâgntil eloleges elhelyezăsărol kiâllitot.t 
szabâlyszerii elismervănyt âtszolgâltatni.

Kelt Brassăban, 1886. ăvi mâjus hă 8-ik napjân. 
A kir. tărvănyszăk mint tkkvi hatăsâgnâl.

De&si, Udvarnoky,
elnok. jegyzo.


