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Brașovu, 12 Iulie 1886.
Eri amîi vorbită de marea bătaiă de capă, 

ce-o pricinuesce Unguriloru cestiunea armatei. 
Organisația dualistă a monarchiei ndstre aduce 
eu sine, ca, voindu a studia sit,națiunea ei, să ne 
ocupămă și de năcasurile celoru din Cislaitania 
austriacă.

Neajuns urii 01T1, de cari sufere poporațiunea 
întrdgă din partea de dincolo a monarchiei, le-a 
dată espresiune filele acestea organulă Cehiloră 
„Politik“ într’ună. articulă întitulată: „așa nu mai 
merge!“ care produse unu viu răsunetă în ta
băra opOsițiunei germane.

Cearta dintre naționalități a luată — dice 
numita fdiă — în Austria nisce proporțiuni ne 
mai suportabile. Separarea chimică a elemente- 
loră naționale face din di în di cele mai dure- 
r6se progrese.

„Acăstă separare nenaturală — continuă 
„Politik“—serbcză a^i orgii formale, mai mnltă 
său mai puțină pretutiudenea, unde se află di
ferite naționalități. Aici nisce consilieri comu
nali germani eschidă pe candidații slavi dela 
tăte posturile orășenesc!, colo se pună-birturi și 
localități de petrecere, din punctă de vedere na
țională, pe lista de proscripțiune. Cetățenii uneia 
și aceleiași țări, cari prin interesele loră comune 
suntă avisați la cea mai strînsă legătură, suntă 
cu forța desbinați și îndușmăniți din nisce pre
tinse considerațiuni naționale. Până în sanctua- 
rulă familiei străbate cărta națională și nu cruță 
nici unu tărîmă. Nu se mai p6te ridica unui 
poetă ună monumentă, fără ca să se aprindă 
cârtă națională, și cele mai încurcate cestiuni 
arheologice și paleografice ale sciinței degenereză 
îndată în certuri răutăcidse, în cari j6că rolulă 
loră principală invidia și pofta de calumniare. 
Dăcă ună străină va studia aceste relațiuni, 
trebue să ajungă la convincțiunea, că Austria 
nu este locuită de frați, cari suntă alipiți prin 
iubire și credință, ci totă numai din antagoniști 
înverșunați, cari caută setoși orice pricină de 
cărtă; întristatulă cetățănă ală acestui stătu însă 
înțelege pe deplină, că așa nu mai merge11.

Era naturală, ca foile Nemțiloră centraliști 
să esploateze în favorulă politicei loră, contrare 
împăcărei naționalităților^, articululă de mai susă 
ală organului cehi cu.

Le a venită în ajutoră și o fdiă polonă din 
Lembergu, „Dziennik Polsky“, care vorbindă des
pre resultatulă misiunei cabinetului Taaffe dise, 
că programa acestuia de a împăca naționalitățile 
a fostă una din cele mai false programe politice- 
parlamentare, de 6rece o asemenea împăcare e 
trâba naționalitățiloră însăși și a conducătoriloră 
loră. Cornițele Taaffe, dice foia polonă, numai 
aceea, a dobendit’o, că Nemții s’au constituită în- 
tr’o partidă națională esclusivă, și. formarea clu
bului germană este în prima liniă meritul u său 
vina sistemului Taaffe.

La’s că nici una din partidele dreptei nu e 
mulțămită cu privire la aspirațiunile ei, dăr apoi 
nimeni nu va elice că Nemții suntă mulțămiți, 
din contră tăte semnele arată, că nemulțămirea 
între ei ia dimensiuni totă mai mari. Și totuși 
Taaffe n’a voită alta decâtu a pune la cale o 
împăcare generală. De aceea, încheia făia po
lonă, misiunea lui Taaffe n’a răușitu și acum 
densulu începe a se retrage pe față și fără re- 
servă. .

Suntu în adevără unele semne, că cornițele 
Taaffe a mai cârnită puțintelă și spre tabăra 
Nemțiloru, ca să nu fiă pre amărîți. Acăsta s’a 
simțită din atitudinea autoritățiloru la întrunirea 
adunărei generale a Schulvereinului germană din 
Austria și Nemții susțină, că numirea ministri- 
loră Grautscli și Bacquehem indică deja o însem
nată schimbare politică în cabinetu.

Cu tăte acestea însă cornițele Taaffe pare a

fi încă departe de a renunța la misiunea sa, și 
câtă pentru Cehi, Poloni ș. a. ei nu numai că nu 
s’au descurageată, ci de când cu schimbările personale 
în comandamentulu armatei din Ungaria ei speră 
și mai multă, că la încheierea noului pactu 
cu Ungaria voră isbuti cit pretensiunile loră. 
Foile cehice s’aștăptă ca și sigur că votulu Reichs- 
rathului în cestiunea petroleului va trebui să fiă 
primită în cele din urmă de cătră guvernulă un- 
gurescă și că voru isb.uti Cehii și cu pretențiu- 
nile loră în privința Băncii.

Vomă vedă ce va mai fi. Deocamdată pu- 
temă constata mari nemulțămirl dincăce și din
colo de Laitha și, ceea ce este mai t-ristu, o stare 
de lucruri neisprăvită. „Politik“ e de părere, 
că Cehii voră trebui să arboreze steagulă auto
nomistă și să inițieze astfelă o acțiune politică e- 
nergică a federalismului în contra centralismului 
ca astfelă luptele să fiă transplantate de pe tă
râmul u națională pe celă politică. Ori cum va 
fi însă, nu credemă că desbinarea va pută în
ceta în curendă. Nu se p6te face în câțiva 
ani ceea ce s’a negligeată într’ună seculă.

Cestiunea armatei în Ungaria.
Soirile aduse de „Neues Pester Juornal" se des- 

mintă din partea oficioșiloră. .Coresp pol.' asigură, că 
d. Tisza va remână la moșia sa în Geszt pănă la 31 
Iuliu, când va sosi în Pesta, unde va sta pănă la 15 
Augustă și va pleca apoi la băile de mare în Oslenda. 
Se desminte și faima după care ministrulă-președinte 
TisZa ar avea de gândă a pleca la Viena. Câtă pen
tru pensionarea generalului Edelsheim asigură corespon- 
dentulă (parului N. fr. Presse», că Tisza a avută de 
mai înainte cunoscință de ea; der despre avansarea ge
neralului Ianski ministrulă președinte să nu fi sciută ni- 
mică. Și tocmai acăstă înaintare a produsă amărăciu
nea cea maî mare în Ungaria, de aceea să și silescă 
oficioșii de ai slăbi importanța, calculândă că numai pu
țini generali suntă, peste cari a sărită Ianski avansândă 
la postulă de divisionară.

Pe când diarulă »Nemzet« tace, pressa oposițiunală 
continuă a striga că nația maghiară este în periculă. 
„Pești Naplo“ (j'ce, că Tisza voiesce să trăgănăscă lu- 
crulă, în credință, că în timpă de două luni iritațiunea 
se va domoli și astfetă anunțarea unei interpelațiunî va 
deveni superfluă; Tisza se face că nu vede și că nu 
aude. „Egyetertes“ observă: „Aceste suntă dăr re- 
sultatele guvernului, care a fostă prămărilă prin iubileulă 
din anulă trecută. Țera pote vedă acum din esemple 
practice ce valore au avută declarațiunile acele, cari au 
formată titlulă strălucită ală jubileului. Acesta este der 
,stabilitatea guvernului,“ care avea să însemneze întări
rea constituției maghiare și inviolabilitatea ideei de stată 
maghiară. Acesta este omulă de stată de care însă nu se 
pote lipsi țăra și care pretinde a avea o posițiune tare 
în încrederea națiunei și a coronei 1“ Cu aceste cuvinte 
ironice sbiciuesce foia stângei estreme guvernulă Tisza.

„Neues Wiener Tagblatt* primesce din Peșta o 
corespondență în care după ce se descriu tote fasele 
afacerei Ianski și se accentueză că ministrului-președinte 
i s’au fostă adusă din tote părțile omagie pentru cunos 
cuta sa declarațiă ca unui suverană, se afirmă că prin 
înaintarea generalului Ianski cercurile decisive au avută 
de scopă a sdruncina credința ce să lățise în Ungaria 
despre atotputernicia d-lui. Tisza.

Austro-Ungaria și Muntenegru.
Jf)iarului «Bosnische Post' i se scrie din Cetinje, 

că cei din Viena se pare în fine că s’au săturată de 
continuele neajunsuri dela granița herțegovino-muntene 
grenă pricinuite de tâlhari și că s’ară fi folosită de pre- 
sența prințului Nichița în Baden, lângă Viena, spre a-i 
face seridse representațiunî. In 4‘le>e acestea a sosită 
adecă în Cetinje ună avisă telegrafică ală prințului, ca 
să se pună mâna în fine pe acei răufăcători, cari în 
timpulă din urmă au făcută nesigure prin escursiunile 
loră tâlhăresc! ținuturile mărginașe cu Muntenegru. S’au 

și trimisă în adevără 300 de ostași muntenegreni sub 
conducerea duoră căpitani, cari au cufrierată demonstra
tivă munții dealungulă granițeloră, fără să afle însă ceva.

Rusia și tractatulă (lin Berlină.
„Nowoje Vrernja" sărbătoresce dina aniver

sară a tractatului din Berlină cu următdrele es- 
pectorațiuni, care ne dau 6re care lumină asupra 
viit6rei politice rusesc!:

In Berlină au câștigată puterile vestice asupra Ru
siei o victonă diplomatică nesângerosă, mulțămită numai 
împrejurărei, că n’amă avută noi destulă curagiu; acolo 
a nimicită Europa sămânța, ce răsărea frumosu, a jert- 
feloră făcute cu abnegațiune de poporulă rusă pe câm
piile Serbiei, Bulgariei și Armeniei și diplomația nostră 
a lăsată de au putută lua lucrurile în Berlină ună ast
felă de cursă, încâtă Europa a putută păși ca conducă- 
tore a destineloră ostului slavică, pe când Rusia a tre
buită să rămână privitore neîmpărtășită a propriei sale 
victorii. Cu tote astea Rusia — abstrăgendă de Ger
mania, care n’ar ave nici ună interesă în peninsula bal
canică — singură s’a ținută de tractatulă din Berlină. 
Curendă după subscrierea tractatului, se dete pe față, 
că Anglia încheiase cu Turcia în ascunsă o convențiune 
separată, care’i aduse în stăpânire Ciprulă. Toți au 
murmurată, der cu tăte astea s’a hotărîtă, ca tractatulă 
„să se considere ca esistândă de jure în putere“. Fără 
a se ține în semă acăsta, alte puteri au urmată esem- 
plului Angliei: Francia răpi Turciei Tunisulă; Italia îșl 
câștigă posițiunl militare la Marea-Roșiă; Austro-Ungaria 
se geră ca deplină stăpână pe provinciile încredințate ei 
spre administrare; apoi ocupă Anglia Egiptulă; chiară 
prințulă Bulgariei îșl însuși teritoriu turcescă, înghițindă 
Rumelia oslică; și de altă parte reformele, puse de 
multă în perspectivă, în Armenia și Macedonia nu s’au 
esecutată, totă așa de puțină ca regularea Dunării la 
Porțile de feră. Și cu tăte astea, tractatulă din Berlină 
esistă mai departe, se ține de basa juridică a situațiunei 
internaționale în Orientă! Rusia singură ar avă așa- 
dără încă dreptulă, d’a sta pe lângă împlinirea hotărîri- 
loră tractatului de Berlină, fiindcă pănă acum ea sin
gură s’a ținută de elă. Și totă așa dec! și protestele, 
ce se ridică chiar de puterile, car! au călcată tractatulă. 
n’au nici o putere internă. Oțerîrea îmbufnată a vestului 
pentru desființarea porto-francului Batum dovedesce numai 
că, dăcă tractatulă din Berlină nu le impune forță în 
nici ună modă celorlalte puteri, și într’aceea nici Bul
gariei, dăcă puterile semnatare îlă calcă deja în momen- 
tulă nascerei sale și și mai târdiu, în cursă de optă ani, 
au făcută continuu același lucru — dovedescă, dieemă, 
că ele încă totă de acelă spirită de înșelăciune și de 
violare morală suntă însuflețite, de care s’au lăsată a fi 
conduse la congresulă din Berlină, și că contrarii 
noștri încă totă speră se elupte victorii asupra Rusiei 
cu acăstă armă necuviinciosă.

Trebuia să clarificămă pe onorata Europă, cum în- 
țelegemă noi o »călcare“ a tractatului din Berlină. Na
turală că nu în Batum și peste totă nu pe teritoriu ru- 
sescă se cade să caute Europa o călcare de drepturi 
sfinte; drepturile popăreloră se calcă în piciore de Eu
ropa pe peninsula balcanică, pe care o avea în vedere 
tractatulă din Berlină; în raporturile sale cătră Rusia, 
Europa nu vră să stea pe nici o basă de dreptă. Ne
poftitei epitropii trebue in fine se i se pună capelă. Când 
va veni odată cestiunea tractatului din Berlină pe ta
petă, atunci contrarii noștri voră înțelege, că a-lă călca 
în sensă rusescă însemniză: a nimici acestă monumentă 
ală minciunei și ală violărei, a’i arunca Europii sdran- 
țele lui în față, pentru ca ventulă se le sufle departe și 
se le ducă d’acolo, sdranțele și spiritulu, ce s’a încuibată 
în acesta documentă plină de rușine, urgisită de Rusia 
și de totă lumea slavă.

într’aceea însă tractatulă din Berlină rămâne, așa 
cum e, ea și mai nainle, basa formală pentru tractărl 
diplomatice...

Rusia și Bulgaria.
„Sswjet“, ocupânduse de afacerile bulgare, 

ajunge la convingerea, că autoritățile diplomatice
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„aria trebue ca au sciutu de eve- 
ce se pregăteau în Filipopolu.

. păte sg cadă asupra prințului Bulgariei, der 
c« .au generalulă rusă, care era atunci ministru de 
răsboiu bulgară? Dâcă Rusiei nu i-a plăcută mișcarea, 
era de ‘ajunsă o vorbă a prințului Cantacuzen și o sin
gură telegramă cătră toți atașații militari din țeră, cari 
erau toți Ruși — căci totă armata bulgară se afla în ma
nile Rușiloră — și cu tote poruncile lui Caravelov și 
chiar ale principelui, nici ună comandanții nu ’șl-arh fi 
scosă trupele din casarme. 0 vorbă numai: „Nici ună 
pasă din locă !“ era de ajunsă și revoluțiunea nu s’ar fi 
făcută... Seu că în timpă de șâpte ani, câtă amă a- 
vută o posițiune dominantă în Bulgaria, n’amă lucrată 
după ună programă precisă, corăspundătorh intereseloră 
năstre de stată și naționale, seu că diplomația năstră a 
lăsată să ajungă lucrurile unde stau acum. Se presupune 
că s’a lucrată asțfelh în urma vr’unei învoelî cu statele 
vecine, pe care noi n’o cunoscemă, altfelă nu se pote 
esplica lucrulă. Dâr decă e așa, de ce ne desbinămă 
cu Bulgarii și ’i grămădimă cu Imputări? De ce aden- 
cimu și mărimă-noi cu manile nostre prăpastia dintre ei 
și noi, neținândă semă de simpatiele, ce necondiționată 
și nendoiosă esistă între Bulgari și Ruși? Potă să lu
creze Germanii și Austriaco în contra nășiră — asta o 
înțelegemă fărte bine — der de ce să păgubimu și se 
nimicimă noi înșine propria nostră causă și a împăra
tului ?

SOIRILE DILEL•
P. S. Sa Metropolitulă Mironu Romanulu a adre

sată oficieloră protopresbiterale și parochiale din arhi- 
diecesă și direcțiunei seminarului ,Andreiană< ună cer- 
cularu, în care le face cunoscută, că anulă școlară la 
institutulă pedagogico-teologică din Sibiiu se începe la 1 
Septemvre st. v.; de aceea tinerii cari dorescă a fi pri
miți ca elevi ai acestui institută în secțiunea teologică 
sâu pedagogică și au pregătirile recerute, trebue să ’șl 
presente suplicile loră la consistoriulă archidiecesană pe 
calea concernentului oficiu protopresbiterală, celă multă 
pănă la 1 Augustă st. v.; eră aceia dintre concurenți, 
cari voră fi primiți prin consistoriu, au a se presenta la 
direcțiunea seminarială precisă la 1 Septemvre, st. v. spre 
înmatriculare și a depune acolo tacsa anuală de 60 fl. 
pentru convictă și deosebită 2 fl ca contribuire odată 
pentru totdeuna pe sema bibliotecii seminariale. Incâtă 
privesce pe elevii seminariall clerici și pedagogi, cari 
cu începutulă anului școlară viitoră întră în anulă ală 
doilea seu ală treilea teologică său pedagogică, ei încă 
au a se presenta la direcțiunea seminarială precisă la 1 
Septemvre st. v. pentru a’și continua cursulă seminarială 
și totă atunci a depune tacsa prescrisă de 60 fl. pentru 
convictă.

—x—
Ministrulă Trefort plâcă la preumblare în străină

tate; va visita Salzburgulh, Mtinchenulă, Parisulă, Lon
dra și cine mai scie ce locuri. Se păte că la întărcere 
ună trenă de marfă va fi încărcată numai eu ordonan
țele, ce are să le pregătâscă pentru tomnă.

—x—
Concertă împreunată cu representațiune teatrală de 

diletanți și bală se voră întocmi în Șomcuta mare la 11. 
și 12 Augustă 1886 st. n., de cătră înteligința română 
din fostulă distnctă Chioră, din ocasiunea adunărei ge
nerale a „Societății pentru fonda de teatru română*. In 

pausă la bală se voră representa jocurile istorice româ 
ne „Călușarulă" și , Bătuta" în costume naționale. Con- 
certulă și teatrulă din 11 Augustă n. se va începe la 
77a 6re, eră balulă din 12 Augustă la 8 6re săra. Pre- 
țufă întrărei la bală 1 fl. 50 cr. de perjonă, de familia 
de doi membri 3 fl., eră pentru ceilalți de fiecare per- 
sonă 1 fl. v. a. Venitele acestora petreceri suntă des
tinate fondului teatrală română. Programele concertului 
și teatrului se voră publica pe cale (jfiaristică, și săra 
se voră împărți la cassă. Prin acâsta decă se face cunos
cută, că on. ăspeți suntă rugați a se insinua de timpuriu 
la președintele comitetului arangiatoră, d-lă Nicolau Nil- 
vană adv. în Șomcuta mare, ca să potă face disposiți’le 
pentru încuartirare. Toți acei on. domni, cari din erăre 
ori din vr’ună altă motivă nu ară veni în posesiunea 
unei invitări de acestea, să binevoâscă a se considera 
prin acâstă publicare ca invitați de cătră: Comitetulă 
arangiatoră.

—x—
D-lă Ii. Baiulescu, elevă ală scolei de poduri și de 

șosele dva.Parisu, obținendă prima diplomă, a primită 
din partea societății ingineriloră, vechi elevi ai scolei, 
ună premiu în cărți, în valbre de 150 franci.

—x—
„Resultatulu esamenului din limba maghiară a 

învețătoriloră noștri în ăstă ană, pusă în făță cu celă 
din anulă trecută, e mai îmbucurătoră, der în genere 
totuși tristă, șcrie «Telegrafulă44. După cum suntemă 
informați, din cei cari i s’au supusă în ăstă ană au tre
cută cualificațl 83 și au fostă respinși 25.

—x—
Numărulă ospețiloră dela băile Vâlcele se sue 

la 191.
— x—

„Ellenzek» scrie, că se află în Clușiu ună Nemță 
orologieră, care este totă odată și optică și care de 
mai mulți ani mănâncă „pâne ungurâscă" și cu tote a- 
cesfea pe marfa lui portă numele de «Iohann Husznik 
in Klausenburg.44 „Ar fi bine, adauge fbia ungurâscă, 
dâcă publiculă nostru i-ar da să înțelegă, că acum se 
află între munții orientali ai Ungariei și nu în Flandria.“ 
— Ar fi bine când cei dela «Ellenzek14 ar înțelege, că 
numitulă Nâmță nu mănâncă pâne ungurâscă, ci pânea 
muncei sale.

—x—
Aprâpe de sătulă Valea Boului lângă Caransebeșii 

pe când trenulă Or.șova-Budapesta mergea spre acestă 
orașă, ună căletoră cădu din vagonă între șine. Se pre
supune, că era ună Francesă călătorulă. Brațele i-a 
fostă despărțite de corpă, piciorele sfărâmate, S’au gă
sită la elă diferite documente și scrisori, 7000 franci în 
bilete francese de bancă și câteva monede de aură 
austro -ungare.

—x—
In săptămâna acesta au plecată din lași, <|ice «Lup

ta», două transporturi de emigrantă evrei. Unulă de 164 
de persone, și altulu de 72 persone. Mii de coreligio- 
onarl i-au însoțită la gară.

Cartierile israelite din orașulă lași precum: Podu- 
Roșu, Tergu-Cucului etc. suntă într’o adevărată ferbere. 
se formeză asociațiuni de câte 20—30 familii pentru a 
suporta în comună cheltuelile de transportă. Ună evreu 
din Podu-Roșu, ce avea să emigreze, voi să vîndă mo 
bilele din casă. Nu i se oferi însă mai multă decât ă 
6 franci. Indignată de acestă preță deridoriă, elă luă 

fote lucrurile din casă, precum: scaune, pată, masă, etc. 
le făcu grămadă în curte și le dădu focă.

—x—
D-ș6ra Mița Bilcescu, care urmâză cursulă de drept 

dela facultatea dinj Parisă, presentându-să în săptămâna 
trecută la concursulă de dreptulă romană, instituită de 
comuna Parisului, a abținută premiulă I, consislândă 
într’o medaliă de aură și 200Q franci, scrie »Răsboiulă“. 
Dra Bilcescu a renunțată Ia cei 2000 fr. în folosulă 
studențiloră lipsiți de mijloce.

—x—
Congresulii studențiloră universitari din România 

se va țină în anulă acesta la Berladă, la începutulă lu- 
nei Septembre. '

—x—
Getimă în fiarele din Bucuresci 1 «D-lă Leopold 

Ludvig, proprietarulă fabricei de flanelă și poslavă din 
Brașovă s’a presintată primăriei din Bucuresci, arătândă 
holărîrea s’a de a’și mută aci fabrica. D-sa a cerută 
primăriei unu loch la Grădina-cu-Cai. Consilinlă comu
nală a cerută avisă consiliului de igienă, care a opini- 
ată ca fabrica să fiă pusă în josulh capitalei, pentru ca 
scursârea apeloră dela fabrică să nu jicnescă întru ni
mică pe Bucureșteni.»

—x—
La Babadagă în Dobrogea s’au descoperită mai 

multe monumente cu înscripțiunl romane. Autoritățile 
locale au fostă însărcinate cu desgroparea și trimiterea 
loră în Bucuresci.

Limba românii în sculele catolice din 
România.

Sub titlulu acesta amu publicații în numă- 
rulă de eri ună articulă ală părintelui Dr. De- 
metriu Radu dela arclriepiscopia latină din 
Bucuresci. Acestă articulă l’a publicată și 
„Voința Națională4', care cu câte-va clde mai 
nainte publicase unu articulă de totă vehementă 
în contra pastoralei Monseniorelui Palma. „Ro- 
mâfftilă" relevândă acostă împrejurare se măr- 
ginesce a cita pasagiulă din urmă ală articu- 
lului d-lui Dr. Radu (Jicâudu :

„Vedemă cu plăcere în acelă articulă și luămă 
actă, că în șcâlele archiepiscopiei catolice limba, istoria 
și literatura română suntă cultivate cu iubire.»

Nu cu aceeași plăcere ia actă de articululă 
părintelui Radu diarulă „Epoca41, care asemenea e 
multă cetită în România și care afară de acăsta 
a fostă celă dinteiu di ară, ce a pornită lupta în 
contra pastoralei Monseniorelui Palma.

Părintele Radu este unu fiu ală archidie- 
cesei române unite din A r d e a 1 ă și prin ur
mare trebue să ne intereseze ceea ce se vorbesce 
despre elă și despre activitatea lui în foile prin
cipale din România. De aceea reproducemă 
partea din urmă a răspunsului „Epocei44 la ar
ticululă părintelui Radu.

După ce impută „Voinței Naționale44 incon- 
secință dicendă, că articululă contra lui Palma 
s’a furișată în col6nele sale numai în absența 
ministrului Sturza; și după ce arată ce bună 
primire a avută Mr. Palma la episcopatulă 
maghiară și că cardinalulă Ilaynald i-a dată 
10,000 fl. pentru trebuințele propagandei catolice; 
și că acum după întdrcerea d-lui Sturza ,,misio-

FOILETONU.

Unu capitulă despre mânia.
Totă ce [se pote dice și atribui ca rău afectului mâ

niei s’a cercetată încă din vechime omnilaterală de cătră fi- 
losofulă Seneca în renumita sa scriere: „De ira.» Acestă 
mare stoică condamnă mânia în totă privința. Elă ar 
fi voită să stîrpâseă din snfletulh nostru cu desăvârșire 
orice aplicare la patimi și cu deosebire mânia. Aristo- 
tele din contră, — nu o voesce acâsta. Elă susține, că 
mânia ar fi adesea ună puternică îmboldu spre fapte 
distinse. Așa se vede, că a cugetată și Socrate, care 
cjise că e forte salutară, ca omulă să se sîmță câte o- 
dată mâniată. Ună altă cugetătoră, avută în spiritulă 
Iui, a numită curagiulă din mâniă calitatea cea mai 
intimă a sufletului omenescă. Și in faptă cu câtă 
posede omulă ună modă de gândire și de sensi
bilitate mai adâncă, — cu câtă iubesce mai tare vir
tutea și frumosulă; cu atâl.ă este elă inai profundă a- 
tinsă de mâniă și d’ună legitimă disguslă estetică. La 
udulă tonuriloră false, pe cari ună omft necultă le as

cultă cu o răbdare nepăsătore, ună specialistă fină s’a- 
prinde d’o mâniă legitimă. Din contră omeniloră fleg
matici, cari nu se potă însufleți de nimică, nu le vine 
sâ se mânie mai niciodată, ba nici măcară pornire spre 
mâniă nu au și acestă împrejurare nu este nici ună 
semnă bună pentru ei.

Cine nu se mâniă de nimică, acela nici nu să pote 
eutusiasma niciodată de nimică. Curagiulă din mâniă 
într’ună gradă anumită îlă putemă considera ca o probă 
nemincinosă, cu care s’ar putâ măsura tăria inimei și a 
caracterului. Numai acela, care este tare în cele bune 
pe calea virtuții, pote fi atinsă, se păte simți ofensată, 
pote avea în sufletulă său o aversiune, ună disgustă 
crâncenă cătră relele ce se sâmănă și se culegă în ca
lea vițiului. Răbdarea și pre îndelunga toleranță — du
rere — ne conduce adeseori cătră ună indiferentismă 
nejustificabilă, sâu suntă chiar urmarea și resultatulă 
nepăsărei. Toți omenii, cari se entusiasmâză pentru 
totu, ce e nobilă și sublimă, pentru totă ce e demnă 
de iubire: tote caracterele distinse se aplâcă spre 
mâniă.

Oricine îșl aduce aminte de eroicii anteluprătorl ai 
credinței. Chiar Mântuito.mlă lumii, Christosă, vecjândă 
tâlhăriile fariseiloră, în accente de mâniă i-a înfruntată 
d’cându-le „Pui de vipără!» Eră în testamenfulă vechiu 
— cathismele psalmistului citimă: «Atuncea va grăi că
tră dînșii: Intru iuțimea sa și întru mânia sa va turbura 
pe ei 1 * — „Luați învățătură; ca nu când-va să se mâ
niă Domnulă, și să perițl din calea cea drepfă." — «Când 
se va aprinde de grabă mânia lui etc.« — «Scălă Domne 
întru mânia ta ele.44 — „Suitu-s’a fumă întru mânia 
lui“și focă dela fața lai se va aprinde, cărbuni s’au ațâ
țată dela dînsulă; că iuțime e întru mânia lui.» In- 
tr’a tă locă — Cathisma 6 se (jice: „Domne nu cu mâ

nia ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea ta să mă 
cerțl; că săgețile tale s’au înfiptă în mine și al întărită 
peste mine mâna ta ; nu este vindecare în truphlă meu 
de cătră fața mâniei taleI* In Cathisma 12 se dice: 
„Că ni-amJ sfârșită întru iuțimea ta, și întru mânia ta 
ne-amă turburată; că tote dilele nâstre s’au împuținată 
și întru mânia ta ni-amă stînsă.44 — „Cine scie puterea 
iuțimii tale, — și de frica ta mânia ta să o numere?!»

Cele mai multe popore ale anticității nu se sfiiră 
să atribue cjeității o aplecare spre mâniă. „Eu sunt Dumne- 
deulă vostru, Dumnedeu mâniosă,» — «atunci se aprinse 
mânia Domnului,» se dice despre Iehova. De altmintrea 
omenii aplecați spre mâniă, deși suntă cam asprii la fire 
și în conexiuni sociale câte odată cam incomodl, cu tote 
acestea cei mai mulți nu suntă răi. Multă mai desă, 
ba de regulă chiar, vei găsi între cei aplecați spre mâniă 
caractere d’o bunătate deosebită. Cerându-mi scuse dela 
onor, cititori, întrebă, cine nu-șl aduce aminte d’o (Jică- 
toie, care e scosă din esperiința dilnică: „Cânii cei mai 
periculoși nu suntă aceia, cari latră tare, ci mai multă 
aceia, cari mușcă pe furișă.’ însuși diavolulă, ca să 
dică așa, se furișâză în timpulă nopții și caută jură îm
prejură. să vâdă pe cine ar pute să-lh strice. Elă se 
feresce a se arăta spumegau lă de mâniă. Elă este vi- 
clână, — umblândă tiptilă pe lângă cei ce voeseă a-i 
prinde în cursă. „Feresce-te de lingușitori,44 dice poe- 
tulă Claudiu. „Gâlcevitorulă nu-țl face ție nimică.44 Nici 
nobilulh prință Hamlet ală lui Shakespeare n’a putută
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narii papistașl cu cunoscuta loru dibăcia au în- 
ceputu a’i împleti cununi de sentimente româ
nesc! șefului loru“: „Epoca11 continuă astfelu: 

,MissionaruIă-unită voesce să învedereze serviciele 
ce ar aduce slatului șcblele papistașe pentru asimilarea 
elementeloră eterogene din țeră, prin faptulQ, că pe vii- 
toră, în aceste șcâle s’a hotărîtă de basă a învățămen- 
tului limba română. Reformă, care fiindă inaugurată de 
Monseniorulă Palma, face să reesă simțimentele ro
mânesc! ale acestuia. Mai întâiu străinii, ce voră cu a- 
devărată să devină Români, n’au ce căuta în școli străine 
de credință, de nume și mai cu seină de protecțiune; 
căci, puterea de asimilare a statului românii a fostă și 
va \ fi în aședemintele sale politice-sociale și religiâse. 
Și numai urmașii aceloră străini s’au contopită în nemulă 
românescă, cari au îmbrățișată în totă întregimea loră 
aședemintele acestei națiuni.

Dovedă avemă colonii bulgare : satele bulgăreșci din 
țeră de religiă ortodoxă, nu mai au decâtă rari urme în 
tipuri d’ale strămoșiloră loră, pe când satele bulgăreșci 
de confesiune papislașă ne isbescă prin înfățișarea loră 
în limbă, obiceiuri și portă!

Din acesta punctă de vedere ar fi fostă de dorită, 
ca pater Radu să ne arate în articolulă său, ce religiune 
se predă aceloră 327 copii români ce au cercetată ăst- 
timpă șcălele papistașe?!

Nouă ne pare forte rău, că misionarulă-unită n’a 
voită să ia aminte povața ce ’i-amă dat-^p, în articolulă 
ce i-amă consacrată la debutulă său, de a rumega înțe
lepciunea vechei dicătbre românesc!: ,totă pasărea pe 
limba ei piere 1“

Căci, astfelO, n’ar fi făcută neiertata greșelă dela 
sfârșitulă articolului că: „cu ocasiunea serbăriloră șco- 
„lastice dela finele anului acestuia se autjia cântândă 
„elevii unoră șcâle confesionale din capitală sub fâlfâirea 
„coloriloră străine: Wacht am Rhein, elevii scoleloră 
„catolice la umbra stindardului roșa-galbănă-albastru în- 
„tonau cu pietate și cu credință fmnulă națională ro
mână."

Aceste rânduri tradeză disprețului și urei Româ- 
niloră scolele comunității protestante din capitală, dăr 
demască totodată și pe iezuitulă intrigantă ce se învă
luie în mantia națională!....

Nu scimă cum voră fi stândă lucrurile la scolele 
luterane, de când se prevaleză de protecțiunea împăra
tului Germaniei. Dăr când aceste șcâle, suntă acum 25 
de ani, se umbreu sub scutulă milostivă și nobilă ală 
Domniloră pământeni, sunlemă în stare a afirma, că sub 
direcțiunea paslorelui Cavalerii de Neumaister, mai mulțî
magistrați, coloneii, maiori etc. ce facă faia țării adi, 
și-au primită crescerea și învățătura primară în insti
tutele protestante, fără să li se fi știrbită câtuși de pu
tină simțămintele naționale, și cu atâtă mai puțină cele 
religiâse, pe când avemă a deplânge dilnicO rătăcirea 
dela simțămintele românescl a copileloră ce au cercetată 
pensionatele călugărițeloră papistașe!....

Deci, Timeo danaos, et dona ferrentes....«

Unii cursu de stupilritti.
Vaida-Telechirecea, în 8 Litiu 1886.

Stimate D-le Redactoră!
Rari suntă ocasiunile ce ni se dau, spre a pute 

raporta și ceva îmbucurătoră din vieța poporului nostru 
și în specială a flerului națiunei române, a dascălului 
română. Fără însă de a mai întreba după causa răului

este bine cunoscută flăcăruia, că între împrejurările ac
tuale modestă este posițiunea învățătorului în viața so
cială și mai modestă ca acăsta este condițiunea de 
subsistintă a aceluia; dăr că pre de altăparte multe 
și nenumărate suntă pretensiunile ce i se facă. Să lă 
sămă însă acestea la o parte, căci veni va timpulă, când 
și grâua muncă a dascălului română, pusă întru regene
rarea națiunei sale, va fi recunoscută și recompensată în 
raportă dreptă cu importanța ei. Să trecemă însă acum 
a obiectulă ce este în vorbă

Este bine cunoscută on. publică, că în categoria 
scoleloră poporale se numără și scâlele grănițăresei din 
ostulă I regim, rom. de graniță, care se întindea preste 

comitatele limitrofe eu România înspre sudostă și care 
— după cum e cunoscută și din istoriă — multă bine 
a adusă patriei nostre pe acele timpuri. Și precum mi 
iția de câmpuri a adusă miltu bine patriei, așa în (fiua 

de astătji scolele grănițăresei au chiămarea de a răspândi 
lumina în poporulă română și prin acesta a conlucra 
la înflorirea iubitei nostre patriă.

Scâlele grănițăresei se conducă prin ună comitetă 
administratoră în frunte cu Ilustritatea Sa D-lă Br. Ursii, 
carele, dupăce pe câmpulă lui Marte și-a câștigat cu sabia în 
mână cunună de lauri, astădi voesce a’și asigura nemu
rirea și pe tăremulă școlară, lucrândă cu ună neobosită 
zelă spre binele și înflorirea poporului din ală cărui sînă 
a eșită. Numai unui astfelă de zelă și viu interesă și 
numai unei astfell de stăruințe neobosite i se pote a- 
scrie disposițiile ce se iau dilnică în interesulă și spre 
binele scoleloră de sub conducerea sa. — Acăsta a do- 
vedit’o la diferite ocasiuni și sciutu este, că unde vor- 
bescă faptele, acolo vorbele amuțescă.

O dovedă eclatantă despre cele de susă este și o 
ulterioră disposițiune. Căci anume s’a dispusă prin cir
culară generală, îndreptată cătră tâte scălele grănițăreșc! 
din linia ostică Orlată-Țințari, ca în dilele de 4, 5 și 6 
Iulie a. c. să se țînă cu învățătorii dirigenți dela acele 
scăle ună cursă de stupărită teoretică-practică, cam în 
centru, adecă în Vaidarecea, prin învăț, dirig. din Vețelă 
com. Huniădorei, d-lă Aug. Degană*). Deși timpulă a 
fostă nefavoritoră în dilele premerse cursului, încâlă prin 
multele ploi apele crescuseră fărte tare, încâtă călătoria 
era împreunată cu mari greutăți, ba unii aveu să vină 
și din depărtări bunișâre, totuși unulă ca unuia toți în
vățătorii convocați, er dela unele scole și învățătorii se
cundari, în numără de 20, însetați de dorulă de întru
nire, însuflețiți de mărețulă scopă urmărită prin cursulă 
de față, cuprinși de viulă interesă pentru binele și feri
cirea poporului română, s’au presentată cu toții afară de 
unulă, carele din cause independente de voia lui, nu s’a 
putută presenta — fiindă la esercițiulă de arme.

O dorință ardentă, o dorință generală se vede der 
că s’a realisată prin întrunirea la acesta cursă de stu
părită.

Și cu totă dreptulă, d-le Redactoră, căci deși eramă 
cu toții lucrători în aceeași viiă și deși stamă sub con
ducerea unui comitetă administratoră. lotuși puțini erau 
cari se cunosceau în personă, și acesta din causa depăr- 
tărei ce este între scâlele grănițăresei. Deci într’adevără 
era plăcută a vede cum se recomendă unulă alinia și 
cum să primescă cu cea mai mare căldură și cordialitate.

înainte de prândă, în 4 1. curentă, a sosită și d-lă 
propunătoră Aug. Degană, însoțită de învățătorii din ca
lea sa. Țoți îlă așteptamă cu o nespusă nerăbdare. — 
Nici n’a sosită bine și ne-a și venită scirea, că la d-lă 
preotă locală Maximă Receană a roită ună stupă, și 
ar dori să vedă, că ce să pâte face cu elă în ună modă 
mai practică. însoțită de toți cei presenți, d-lă Degană, 
primindă invitarea, a eșită la fața locului să-și desvălue 
cunoscințele sale pe teremulă stupăritului. Se procede 
la luarea roiului, apoi d-lă Degană profitândă de ocasi- 
une, a făcută pe colegii săi atenți, cum să ia roiulă, a- 
poi cum să păte constata, decă are seu nu regină ori 
matcă, și cum să p6te afla aceea.

Toți eramă în nedumerire. Ba, ce e mai multă, 
nici că credeamă a se pute - pune in praesă esplicarea

premersă aceleia. Și ce să vecjl? Tâte a. e mi
nune bine, d-lă Degană, fără cea mai mi. con
ducea pe micele albine unde voia.

In urmă și noi, ceștia, cari nu prea înurăsniamă a 
'ace cunoscință mai de aprâpe cu istețele albine, avendă 
mare respectă de arma loră, începurămă acum a ne 
mai familiarisa cu ele. Acăsta era, d-le Redactoră, numai 
începutulă; dăr îndată ne-amă convinsă, că deși este 
numai începutulă, totuși acestă cursă promitea a fi forte 
interesantă.

Diua primă amă petrecut’o cu convorbiri asupra 
celoră vădute, dându-ne la tote întrebările d-lă Degană 
esplicările de lipsă. Fiă-care abia puteamă aștepta diua 
următâre.

In 5 curentă s’a deschisă cursulă formală. A ur
mată apoi folosulă stupăritului, care prin cifre și date 
sigure ni s’a arătată pănă la evidență, că stupăritulă 
rațională este împreunată cu cele mai frumâse și sigure 
venite. S’a continuată cu descrierea albinei, indivizii al- 
fineloră (felurile loră); descrierea loră minuțiăsă. Mai 
departe ce producă albinele: fagurii, mierea, căra etc. 
S’a continuată cu: Durata vieții albineloră, sporirea al- 
Dineloră, despre roită, pregătiri înainte de roită. Cum 
să prindă roii? Ce are de a face stuparulă dăcă se a- 
mestecă roii? Cum să construiesce stupina practică? 
Despre coșnițe (coșuri de albine, ștubeie, târne. 
Coșnițele cu faguri inmobill. Coșnițele cu faguri 
mobili. Construirea coșnițeloră preste totă. Cum să 
tractăză stupii primăvăra? Nutrirea loră; nutrirea spe
culativă. Facerea roiloră măiestriți Lădița de trecere. 
Cum se păte muta ună stupă din o coșniță inmobilă în- 
tr’una mobilă? Instrumentele necesare stuparului. Ma
șina de storsă mierea. Matca falsă, împreunarea roiloră, 
amețirea albineloră. Inamicii albineloră. Scăparea de 
albinele hoțe (răpilâre). S’a continuată cu : Coșnița pen
tru crescută matcele etc. etc.

Acestea ar fi punctele mai esențiale din cursulă de 
stupărită ținută în dilele 4, 5 și 6 luliu a. c. Intre 
acestea s’au mai intercalată multe altele, afară de aceea 
la fiăcare punctă se puneau plăie de întrebări din partea 
celoră presenți, la cari d-lă Degană răspundea imediată, 
aflându-se acasă la ori și ce întrebare, dovadă că șl-a 
pricepută pre deplină tema de desvoltată, ba mai multă, 
că este ună specialistă în ramulă stupăritului. Nu nu
mai teoretice s’a predată acesta, dăr ce a făcută mai 
multă ca o sută de esplicări și ce a ridicată acestă 
cursă de albinărită Ia adevărata lui valâre au fostă es- 
perimentările practice, de unde apoi a trebuită se dis
pară tâtă îndoiela și să ridice pre d-lă Degană pre o 
treptă forte înaltă pre terenulă stupăritului.

(Va urma.)

*) Cu învățătorii din linia vestică Cugiril-IIațegă s’a ținută 
acelu cursă încă din luna lui Februariu a. c.
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PESTA, 24 luliu, — Localitatea Cserneg- 
haza lângă Timișdra a căcjutu eri jertfă flacă- 
riloru.

MADRIDCr, 24 luliu. — T6te sgomotele 
despre crisa ministerială au amuțită. Toți mi
niștrii îșl păstrăză portofoliurile. Cortesii îșl voră 
suspenda adi lucrările.

PARIStl, 24 luliu. — Comisiunea de apă
rare, care s’a întrunită sub președința ministrului 
de răsboiu, a respinsă propunerea d’a se renunța 
la zidurile fortificațiuniloră Parisului între Ante- 
uilă și Saint-Denis. Dintre cei șăptespredece mem
bri presenți au votată numai trei, între cari 
Boulanger și Saussier, pentru renunțare, toți cei
lalți au întrevenită pentru manținerea fortifica
țiuniloră.

Editoră : lacobtt Mnresianu.
Redactoră responsabilă : I)r. Aurel Mnreșiaun

suferi pe ămenii curții, fiindcă se arătau totdeuna prie- 
tinoși, pururea ztmbitori și nu se mâniau niciodată! Să 
ne aducemă aminte aici și de marinarulă celă bravă. 
Elă scapă de multe ori corabia de naufragiu prin po
runcile lui pline de focă și de mâniă, date subalterni- 
loră săi.

In nenumărate situațiuni și împrejurări ale vieții 
omenescl — dice-vomă dără — că astfelă de porniri 
mâniâse și cătrănite suntă mai multă ună balsamă vin
decătorii spre a ajunge la scopă, decâtă când amă um
bla cu frumosulă și cu domolulă în vremuri de grea ne- 
voiă, — și când este periclitată siguranța vieții și a e- 
sisfenții multoră individ!. In cașuri date, acolo unde o 
purtare blândă a unui comandanții nu folosesce ni mică 
câte odată este lucru de totă înțeleptă a se mânia seu 
a se folosi de o mâniă aparentă, spre a goni frica 
din omă și spre a efeptui — devenindă mâniosă — 
binele.

Omenii, cari se mâniă iute, curendă le și trece 
mânia. Acestoră omeni le dîcemă, că au caractere des
chise. Mânia loră sâmână de minune cu o furtună, după 
care vine ună senină dulce și frumosă, — curățindu-se 
atmosfera de miasme bolnăviciâse.

Ferea se înfundă câteodată în omă. Și ea trebue 
să aibă dreptulă său după cursulă naturei, să iăsă adecă 
și să se verse puindu-lă într’o stare de măniă declarată. 
Cine voesce să ’șl înfrâneze mănia sa prin a se stăpâni 
pe sine, alunecă în pericululă a deveni o ființă pururea 

supărăciosă, uriciâsă, întristată, bolnăviciosă. Aceste ca
ractere suntă apoi în societate cu multă mai neplăcute 
și mai respingătore, decâtă omenii a căroră mâniă is- 
bucnesce câte odată. Acestă necăjire continuă și con
stantă strică și sănătății cu multă mai multă decâtă în
săși mânia. Se cjice Prm poporă: ,s’a mâniată de 
mârte“. Der numai ni se pare așa. Nu se mâniă omulă 
așa ușoră, pănă să mâră. De bună semă, dice ună me
dică, se p6te nasce în stadiulă mâniei într’ună omă o 
încordare așa de crâncenă în viâța nerviloră și a sân
gelui, încâtă mâniă face de se deschidă curentele înfun
date ale intestineloră regionale, animâză mușchii slăbiți, 
împrăștie chiară disposițiile reumatice!

Lasă cineva mâniei cursă liberă spre a esploda: 
atunci se curăță — ca să tjică așa — atmosfera, după 
care urmăză totdăuna ivirea sorelui și împăcarea. Omenii, 
cari se potă mânia, totdeuna devină blândi, paclnicl, 
gata d’a face bine oricui — simțindu-se chiară ei înșiși 
bine, — după încetarea mâniei furiâse. Chiară Aristolele 
dfice, că la vechii Elini se țineau de cei mai drepți și 
mai onorabili omeni aceia, cari erau aplecați spre mâ
niă!...

Dealtminlrelea ce e dreptă, decă considerămă mâ
nia ca o esplosiă repentină a |spiritului nostru într’ună 
momentă de turbare — în urma aversiuniloră și înjurii- 
loră de totă felulă, după impresiunile bizare primite din 
lumea non-Eului, — nu se pote nega, că mânia, pe care 
filosofulă Seneca așa de tare o deprețiâză—semnalându-o 

ca pe o nebunia, ce turbură și altereză cu mare furiă 
întrega nostră ființă, n’ar fi causată forte adeseori multă 
rău în lume. Ba religiunea nostră creștină o condamnă 
îu modă absolută și irevocabilă numerându-o între păca
tele de mârte. Să ne aducemă aminte numai de pri- 
mulă omicidă, de inconscientulă Cain!... Din fire fiindă 
omulă aplecată mai multă spre rău decâtă spre bine, 
după cum o vedemă acesta, că se întâmplă în I6te dilele, 
și noi o condamnămă din capulă locului cu tote conse
cințele sale — după vechiulă preceptă morală: mai bine 
să nu gândescl nimică rău în capulă tău; căci dela gândă 
ajunge omulă forte adeseori la faptă !...

Cu tote acestea judecândă mai aprofundată modu
rile felurite și formele manifestate, precum și căușele și 
efectele, ce mânia le produce în vieța comună a totali
tății omenirii, — înclinămă a admite cu numiții filosofi, 
că ea este o putere înfrățită cu mai multe disposițiuni 
nobile psychice, care utilisată și cultivată în modă justă 
și înfrânată, ca să nu devină patimă, pote oferi mullă 
bine!

Voiu încerca deci a aduce unele dovedi spre lauda 
acestui afectă și a arăta, unde pote omulu întrebuința 
acestă afectă, — și ce rolă însemnată și adesea bine- 
făcătoră jocă elă în variile referințe omenescl.

(Va urma).



GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

xsaJti ia buriîa da Viona
din 23 Iulie st. n. 1886

Rai 'd 4»/0 ... 106 15
Rei a/tiă 5°/0 . . 94.75
Imprumu.u ti căiloră ferate

ungare......................... 154.50
Amortisarea datoriei căi- 

lorii ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) . . . 101.80

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

Amortisarea datoriei căi-
loră ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 120 —

Bonuri rurale ungare . . 105.20
Bonuri cu cl. de sortare 1C5.10 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt..............................105.20
Bonuri cu ci. de sortare 105.10 
Bonuri rurale transilvane 105 20

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

vină ung........................100.—
Imprumutulă cu premiu

ung.................................  122 90
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.50 
Renta de hărtiă austriacă 85.20 
Renta de arg. austr. , . 86 —
Renta de aură austr. . . 119 50 
Losurile din 1860 . . . 140 20
Ac(iunile băncel austro-

ungare ........................ 874 —
Act. băncel de credită ung. 286.75 
Act. băncel de credită austr. 279.30 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................. 5.92
Napoleon-d’orI .... 10.— 

. Mărci 100 împ. germ. . . 61.85 
| Londra 10 Livres sterlinge 126.05

Bursa <I» Bucurescl.
Cota oficială dela 10 Iulie st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). . ■ 93— 93»/2
Renta rom. amort. (5%) 97»/, 973/,

> convert. (6°/0) 873/, 881/,
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 33—
Credit fonc. rural (7°/0) . 102Va 103—

> „ ,, (5%) - 86»/, 86—
» » urban (7°/0) - 99»/, 99V2
» , (6°/0) < 91— 9P/a
> > (5°/o) • 81»/, 82 V2

Banca națională a României 500 Lei 1000 1010
Ac. de asig. Dacia-Rom. 255 260

< > » Națională 210 215
Aură contra bilete de bancă . . 14?/< 15.00
Bancnote austriace contra aură. . 2.021/a 2.03

Cursulu pieței Brașovă

din 24 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 °/0 pe ană.

*
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de industria
a Brașovului.

face cunoscutu onoratului publicu că adî. Sâm-
43 bătă în 3 luliti (21 Iuniu) a descliisu

<R

43
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43
43
43i

4_4 Raionala seu
de bisată și de parfumeriă
în piață, strada dosului Nr+ 26 (casa Gross).

Pentru domne a arangiatu unu salonu deo
sebita de dame cu intrare separată.

Se recomandă onoratului publică ca unulu 
care are o praesă de mulțl ani în acestu orașă.
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54
54
>4
54

Esposițiunea să va deschide în Podulă-Bătușiloră la 8 Augustă 
a. c. st. n. Listele de insinuare s’au înapoiată esposanțiloră, și li s’a avi- 
sată spațiulă ce-i-se vine fie-căruia.

Timpul ii s’apropiă cu grabă, de aceea esposanții suntă provo- 
câți a preda obiectele de espusu amploiatului însărcinată cu primirea 
loră în Podulă-Bătușiloră dela 24 Iuliu încolo pănă celă mai târziu în 
31 Iuliu a. c. Primirea obiecteloră se va adeveri pe lista de insinuare, 
ce are să o presente esposantulu.

Esposanții suntă invitați să se țină strictă de terminală de mai 
susă, pentru ca Comisiunea esposițiunei să-și termine lucrările la timpu, 
și să se p6tă face deschiderea esposițiunei în 8 Augustă.

Obiectele predate în urma terminului de mai susă, se voră primi 
numai în câtă spațiulă și timpulă va permite plasarea loră.

Brașovă, 23 Iuliu 1886.

1—3 Comisiunea de insinuare
a Esposițiunei de industriă a Brașovului,

s
Prin isbucnirea colerei asiatice în Fiume și Triestă se ivesen și 

pentru patria "nâstră pericole, cari nu se potu trece cu vederea. Căpi- 
tănatulft orășenescu se află prin urmare necesitată, ca spre cea mai po
sibilă delăturare a ivirei acestei bole în Brașovă, să dispună următdrele 
măsuri sanitare polițiane:

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

damentalii ; înainte de curățire însă au ca să se desinficieze aceste um
blători de cătră posesorii său chiriașii acestoru locale prin turnarea unei 
soluțiuni de 1 Chilo vitriolu de feru și 2 Cliilo acidă 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 arate antepre- 
norulu curățirei umblătoriloru în fie-care casă singuratică subscr. căpitănată.

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

Umblătorile din curțile birturiloru și ospătăriiloru au ca să se cu
rețe celti puțină, totă la 4 — 5 Săptămâni; peste tatu are să se ob
serve cea mai posibilă curățenia a tuturoră locuriloru publice, ulițeloră, 
canaluriloru, umblătoriloru, didiriloră publice și a caseloră private.

In acele curți, unde există ciubăre pentru urină, are ca să se pre
sare loculă, împrejurulu ciubărului, în o estindere de V» 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 totă 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 nutremăntă 

și băutură; păme necopte, zarzavaturi stricate și putrede etc. suntă inter- 
dise de a se vinde.

Pentru ca amintitele disposițiuni să se p6tă efectua cu tată stricteța, 
este fie-care locuitoră recercată, ca, în interesulă binelui întregei popula- 
țiuni, fie-care inconvenient,u să-lu arate celui mai de aprăpe organu polițiană.

Brașovă, în 19 Iuliu 1886.
Ciipifăiiatul ii orășenescu.

(Ăvisu d-loră abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

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

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

Nr. 1356 Concursu.
Pentru ocuparea postului de învățătoru ordinară sistemisată la 

scdla elementară comunală, cu limba de propunere română, din Salva, 
pe lângă ună salară anuală de 300 fl. și afară de aceea pentru cuar- 
tiru 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 loră prin respectivul^ inspectară de 
sc61e comitatenșă, 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- 
sederea limbei maghiare, precum și despre ocupații mea de pănă acum; 
și în fine atestată medicală și de moralitate.

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

2—3 inspectorii reg. de scol.

Nr. 1263/1886 _ Publicațiune de lieitațiune.
Din partea subscrisului pretoru ală cercului Săliște se publică prin acăsta, 

cumcă tote 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 
ore dimineța în comuna Săcelă în presența interesanțiloră, pe basa concesiunei pri
mită dela înaltulă ministeră reg. ung. de agr. comerciă 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 pănă 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 Iu o lună de dile la mâna representanțiloră orașului Sibiiu.

La licitațiunea acăs’a să primescă și oferte în scrisă, provădute cu vadiulă 
prescrisă, conținăndă apriată primirea condițiuniloră, acestea să voră desface după 
finirea licitațiunei verbale.

Lemnele de vendare să clasifică în urmălorulă modă :

Deslușiri necesari să dau cu plăcere.

Nr. 
trupinc-

I01T1

grosi
mea în 
cnitr.

lungi
mea în 

mtr.
Lcmnft de stejarii.

444 50—80 8-20 lemnQ forte bunii pentru clădiri

1157 . >J 5J „ bunii „ „

1649 » ii „ bunii der scurt „ „

1511 42-90 4—16 3071 mir. cub. lemnu bună de focii

482 42—80 4-14 1089 „ „ „ debilă „ „

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

Transportul^ lemneloră este 
forte ușoră și moderată.

3-3
Operatulă technir-ă se află la D-lă silvicultorii ală cercului acestuia.
Săliste, în 16 Iuliu 1886. Pretorele cercului.

Tipografia ALEXI, Brașovă.


