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Brașovă, 22 Augustă 1886.
Este o aparițiune îmbucurătdre pentru toți 

câți luptă adi sub stogurile egalei îndreptățiri 
naționale în monarchia austro-ungară, că cabi- 
netulu Taaffe din Austria, care și-a înscrisă în 
programa sa împăcarea naționalităților^, se ține 
la putere în mânia tuturorti intrigeloru ce le 
țesu neîntreruptă partidele suprernatiste-dualiste 
de amândouă părțile.

Adevărata că în timpulu din urmă s’au în
cordată multă relațiunile dintre diferitele grupuri 
ale maiorității parlamentului austriacă și dintre 
ministerială Taaffe. Cehii mai vertosă nu suntă 
mulțumiți cu mersulă lucruriloră, dedrece guver
nulă se arată puțină înclinată de a satisface pre- 
tensiuniloru loră față cu rioulă pactă, ce se va 
încheia cu Ungaria, și față cu alte cestiuni im
portante. Dăr fia încordate său nu relațiunile 
dintre elementele maiorității și guvernă, acesta 
stă tare prin încrederea ce-o are monarcliulă în 
cornițele Taaffe, șefulă cabinetului, cu care a co
pilărită împreună.

Numai așa se pdte esplica, că guvernulă 
actuală din Viena stă neclintită în posițiunea 
ce a ocupat’o dela începută cu tdte că multe 
s’au petrecută și se petrecă în imperiu și în 
sînulă maiorității, ce denotă o mare nemulțumire 
ev. atitudinea sa prea puțină pronunțată. Cabi- 
netulă Taaffe ar voi se-i împace pe toți, dăr în 
esecutarea programului său își impune mari re- 
serve și economisesce fdrte multă cu concesiunile. 
Cu alte cuvinte vrea să le dea la toți câte ceva, 
pe nici unulă însă nu se gândesce ală mulțumi 
completă, pdte pentrucă se teme să nu-și pâr dă 
echilibrulă.

Cu atâtă mai multă își perdă echilibrulă 
diferitele grupuri politice, cari țintescă la rea- 
lisarea deosebiteloră loră programe naționale. 
Când din causa neînțelegeriloră ce le nasce acdstă 
împrejurare în sînulă maiorității se ivescă con
flicte cu guvernulă, cornițele Taaffe le încungiură 
prin aceea, că ignordză faptulu și merge înainte 
după cea mai bună a sa judecată, declarându că 
stă peste partide și că are în vedere numai in
teresele imperiului și ale dinastiei.

In acdstă pornire cabinetulă Taaffe nu se 
țiue strînsă nici de esigențele constituționale și 
fiindcă așa convine mai bine politicei sale se 
întregesce chiar prin membrii cari nu facă parte 
din maioritate. Astfelă au fostă chiamăți în 
ministeră bărbați ca Gautsch și Bacquehem cari 
n’aveau nici o coldre pronunțată politică.

Nu trebue să ne prindă mirarea ddcă în 
asemeni împrejurări ministeriulă Taaffe și-a au- 
dită chiar și imputarea, că ar avă pofte absolu- 
tistice, și ddcă în tabăra Cehiloră se aude plân
gerea că cestiunea boemă încă nici astădi nu 
este resolvafă.

Pentru ca să se pdtă resolva acdsta cestiune 
Cehii pretindă nu mai puțină decâtă recunds- 
cerea dreptului publică ală Boemiei printr’ună 
pactă formală și încoronarea monârchului ca 
reffe ală Boemiei. Cornițele Taaffe însă <fiu se O
arată deocamdată nicidecum dispusă a satisface 
acestei pretensiuni, elă sperdză că o va pută 
duce și în viitoră cu sistemulă de pănă acumă, 
ce se basdză pe tăria guvernului și pe slăbiciu
nea partideloră, din causa neînțelegerei și a des- 
binărei din sînulă loră.

De când cu detronarea prințului Alexandru 
s’a mai adausu la neînțelegerile asupra politicei 
interidre și o mare deosebire de idei în privința 
politicei esteridre. Precum scimă, foile cehice 
s’au pronunțată în contra prințului Alexandru 
și au salutată cu bucuriă presupusulă triumfă 
ală Rusiei. Din causa acestei accentuări deose
bite a „politicei slave“ Polonii și conservativii 
catolici, cari facă parte împreună cu Cehii din

maioritate, s’au supărată pe Cehi și le-au făcută 
aspre obiecțiuni.

Organulă clubului cehică „Politik“ răspunde 
la atacurile memorate, arăîândă că din purtarea 
dmeniloră de greutate cehi s’a văzută, că Cehii 
nu voiescă ca politica esteridră a monarcliiei să 
fiă influințată de păreri naționale unilaterale și 
că niciodată nu se voră învoi a provoca conflicte 
cu Germania, ddr ddcă ei stimdză și cruță sen
timente străine, atunci potă pretinde și pentru 
propriele loră sentimente drecare respectare și 
convicțiunea Cehiloră că ună conflictă cu Rusia 
ar fi o catastrofă pentru monarchia ndstră nu 
pdte fi o piedecă pentru ei de a trăi în amicițiă 
cu Polonii.

In curândă se va vedd ce valordză amiciția 
unora și a altora și pănă unde va merge bună
voința cabinetului Taaffe de a mulțămi naționa
litățile din imperiu.

pune în vedere drepturile sale asupra Bulgariei și Ro
mâniei, guvernulă provisoriu din Bucurescl va fi 
constrînsă a se supune lui sic jubeo ală vre-unei pu
teri mări. Cu căderea lui Alexandru, autoritatea Porței 
în cele două Rumelii va fi înlocuită chiar pe față 
de autoritatea Rusiei/

Mărturisimă că pănă și (fiariștii francesl nu au a- 
jănsă cu tăria loră geografică la potriva confrațiloră 
nostrii din Bologna. Aferimă geografiă!

»Epoca* află, că guvernulă bulgară ar fi cerută ce
lui rusescă rechemarea d-lui Bogdanoff, locțiitorul^ diplo
matică ală agenției rusesc! la Sofia, care ar fi luată parte 
la mișcarea contra prințului.

, Voința Națională" afirmă, că autoritățile bulgare 
au cerută celoră românescl dela Bechetă sg le estradeze 
câțiva refugiațl Bulgari, cari au scăpată în România.

Regele Milană ală Serbiei a adresată principelui 
Alexandru următorea telegramă: »Cu o viă orore am 
aflată vestea complotului urzită contra ta la Sofia de o 
mână de conspiratori, pe cari tu-i umpluseșî de bunătăți; 
cu o viă satisfacțiă însg am aflată vestea întbrcerei tale 
în mijloculă poporului și a armatei ce ți-a rămasă cre- 
dinciosă. Fiă ca credința și devotamentulă loră sg le 
mângăe de amarulă ce a trebuită sg’țl causeze eveni
mentele din Sofia.*

Evenimentele din Bulgaria.
Getiiijti in „Voința Națională" :
— 0 personă dâmnă de încredere îmi comunică, că 

mai mulțl notabili din Ternova ar fi sfătuită pe prin
cipe să proclame neatârnarea, regalitatea în Bulgaria, ca 
o dreptă răsplată pentru neajunsurile suferite în timpii 
din urmă. 0 propunere analogă s’a făcută principelui 
la Șistov.

Din Darmstadt se telegrafiază că principele Alec- 
sandru de Hessa ar fi declarată unui militară superioră 
nrmătorele: »Legea firei și chibzuirea calmă ar trebui 
sâ îndemne pe fiulă meu ca sg nu se întorcă în Bul
garia, der onorea și datoria sa ca principe și sol
dată îlă facă de a nu se spăria de nici ună periculă 
ce-lă p6te aștepta în Bulgaria și chiar vieța trebue sg 
și-o pue în jocă pentru împlinirea datoriei sale. Eu con
sideră pe fiulă meu ca pe ună omă perdută, decă se va 
întorce în Bulgaria și cu t6te acestea, îlă consilieză ca 
sg mergă acolo unde îlă chemă datoria."

Ceiimă în »Românulă:‘
— In privința lui Mancof, aflămă că a fostă reți

nută ia polițiă. Aceslă tristă personagiu, care a jucată 
unu rolă în mișcarea dela Sofia, vorbesce bine limba 
română. Fiindă întrebată, decă a locuită vre-odată în Ro
mânia, a răspunsă că a stată multă timpă în Basarabia 
și că se numesce Mincu. Bănueli fiindă asupra sa, elă 
a fostă reținută pănă se voră lua informațiunî. Cer-t 
cefându-se dosarele poliției și a parchetului s’a găsită, 
că ună ore-care Mancof, fostă casieră în Bolgradă ar fi 
fugită cu banii din casă, pentru care lucru a fostă o- 
sândită la 5 ani închisore. Semnalmentele acelei per- 
sone corgspundendă cu ale Bulgarului în cestiune, îi 
s’au arătată actele. Elfi a stăruită a spune, că nu este 
Mancof, ci că se numesce Mincu. Cerendă voiă a scrie 
soției sale, îi s’a dată și s’a observată că a semnată 
scrisărea Mincu. Punendu-se în libertate a trimisă o 
telegramă soției safe, spre a o sfătui să nu mai mergă 
la Plevna, după cum se înțelesese cu densulă. Din ne
băgare de semă, seu cre^endă că telegrama sa nu va fi 
vgtjută de polițiă a semnat’o : Mancof. Pe dată ună a- 
gentă ală poliției a mersă la densulă și i-a arătată te
legrama. A încercată a mai nega, spuindă că din gre- 
șelă a semnată astfelă. Apărarea sa părândă puțină în
temeiată elă a fostă arestată.

— Se pretinde că soldații, cari au luată parte la 
răsturnarea principelui Bulgariei au mărturisită că au 
primită fiăcare 20 de ruble. Li se mai spusese, că 
principele voesce sg vendă Bulgaria Turciloră.

— Diarele provinciale din Italia suntă forte price
pute în espunerea și apreciarea evenimenteloră bulgare. 
Luămă după >11 Fanfulla" din Roma ceea ce dice ună 
(fiară din Bologna numită „II Resto del Carlino". Mai 
ânteiu titlulă articolului, care se întinde pe . trei colone 
este următorulă: Evenimentele din Bucurescl. 
Gitămă numai conclusiunea articulului pe care o da și 
„II Fanfulla:"

„De aceea, starea actuală de lucruri nu va putea 
dura multă, și pe când Turcia, pricependă șiretenia, va

Pressa și evenimentele bulgare.
»Nordd. Allg. Zeitung*, organulă lui Bismarck, care 

pănă astădi a observată cea mai mare tăcere asupra 
evenimenteloră din Bulgaria, a începută a vorbi și în- 
tr’ună articulă de fondă combate pe »Germania" și pe 
»Freisinnige Zeitung* din Berlină, care luase în apgrare 
pe principele Alexandru. £tă ce (jice organulă cance
larului germană:

O parte din pressa germană se îndelelnicesce în 
modă pasionată a lua partea principelui Alexandru și 
se încârcă de a câștiga opiniunea publică în favorea lui. 
In acestă scopă se afirmă, că susce p t ibilitățile po
porului germană ar fi în partea principelui alungată, 
că prin detronarea lui interesele germane ar fi fostă 
atinse și că prin acea detronare Rușii ar fi lovită 
cu pumnulă în față pe Germani, și alte multe de 
acestea. Decă Serbii și-ar fi alungată pe regele loră, 
atunci, după convingerea nostră, pressa, care astădi ple- 
deză prin cuvinte atâtă de sforăităre pentru principele 
Alexandru, n’ar fi rostită nici ună cuventă de jsimpatiă. 
Detronarea regelui Milană ar fi lăsată rece pe .Ger
mania", „Freisennige Zeitung*, „Berlinei1 Tageblatt" și 
pe amicii și soții loră, cu tote că ună asemenea eveni- 
mentă ar fi avută o importanță pentru Germania, pen
trucă lovea mai multă pe Austria, pe când evenimentele 
din Bulgaria, după cum amă mai cjisă odată, nu atingă 
de locă interesele nost re.

De unde provine dâr acestă spontaneă și pasionată 
agitațiune pentru principele Alexandru? ,Se simtă 6re 
domnii Eugen Richter și Windhorst datori de a interveni 
pentru manținerea tratateloră esistente? Atunci nu în- 
țelegemă pentru ce ei acum ună ană, când a isbucnită 
revoluțiunea rumeliotă, n’au intervenită pentru manți
nerea tratatului? Ore numai admirațiunea pentru per- 
sdna principelui Alexandru, sg fiă motivulă care însufle- 
țeșce liga ultramontană-liberală la producțiunl 4'arist’ce 
de asemenea natură? Abia putemă sg credemă. Chiară 
și acești domni ar trebui sg aibă mai multă pricepere 
politică, ca judecata loră politică sg nu o întemeieze pe 
simpatii personale. Domnulă Windhorst și d-nulă Richter 
nu voră putea ca sg nu recundscă, că nici ună bărbată 
de {stată germană n’are dreplulă de a sacrifica relațiu
nile nostre amicale cu Rusia în favărea vre-unui principe 
ală Bulgariei, chiară când acesta ar fi ună ângeră în 
formă de omă.«

T6tă campania preș iei în acestă cestiune e cu a- 
tâtă mai neînțelesă, cu câtă aceia cari o conducă suntă 
destulă de luminați asupra împrejurărei, că prin apgrarea 
loră potă sg facă reu causei principelui. Dâcă .Germa
nia* și „Freisinnige Zeii ung* iau sub â loră protecțiune 
pe principele Alecsandru, apoi numai îlă compromită pe 
acesta în ochii orl-cărui guvernă germană; căci vorba 
ceea: spune-mi cu cine te însoțesc!, ca sg-ți spună cine 
escî și aslfelu ori care bine simțitoră germană din o a- 
semenea protecțiune ar trage conclusiunea că în persona 
acestui principe sg găsesce ceva amenințătoră pentru 
Germania. De aceea decă d-lă Richter și Windhorst 
voră sg fie folositori causei Battenbergiloră, ar trebui sg 
tacă. In totă casulă nu e numai în interesulă Batten
bergiloră, ci și în ală loră propriu ca sg se abție dela 
asemenea afirmări smintite, cum este aceea că Rușii au
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nițe miltare, a ordonată, ca dela 1 Septemvre în afa
ceri civile, criminale și catastrale numai acte compuse 
In limba ungurăscă să se primăscă. Escepțiune se face 
numai în arătări criminale urgente și importante și pen
tru acei advocați, cari suntă împuterniciți de ministerulă 
justiției a se folosi inaintea judecătoriiloră de limba 
germană. — Și »patrio£ii« au să jure, că acesta nu e 
maghiarisare 1

—x—
Părintele Ieroteiu Beleșiu, protosincelă vicară 

episcopescă și președinte ală consistoriului din Oradea 
Mare, a fostă hirotesită de Ar hi m a n d ri t ă de cătră 
Presfințitulă părinte Episcopă Ioană Mețiană, Felicitămă 
din inimă pe noulă Archimandrită de acestă înaintare 
binemeritată !

—x—
Astă seră se va da în sala hotelului „Union" a 

doua producțiune teatrală de d-nii D. I o nes cu și S. 
Mavrodină. Producțiunea de a seră mărturisimă că 
a fostă forte variată și publiculă a avută o plăcută 
seră de distracțiune. Aplause numerose au secerată a- 
mendoi artiștii și cu deosebire d-lă Ionescu, care a fost 
silită să repeteze cele mai multe bucăți.

—x—
O comisiune româno-rusă, compusă din 

guvernalorulă Basarabiei și mai mulți delegați români, 
se va întruni peste puțină, spre a se înțelege asupra 
mesuriloră celoră mai eficace pentru stîrpirea lăcus- 
teloră.

—x—
In sătulețulă Nacofalva de lângă Chichinda 

mare de câtva t;mpă s’au ridicată adausele la darea co
munală la 118 procente. E de observată, că comuna 
pănă acum câțiva am n’a avută mai nici o datoriă 
și nici deficite. Comuna e amârită contra notarului co
munală, causa acestei „fericite* administrațiunl, și a 
ridicată protestă.

—x—
Amă anunțată, că Sâmbătă sera se va da în sala 

Hotelului Nr. 1 o petrecere de danță pentru Ro
mânii săraci din Scheiu. Nu mai e nevoiă, eredemă, 
să amintimă publicului română din Brașovă critica stare 
în care se găsesce cea mai mare parte a Româniloră 
din Scheiu, căci toți o scimă și prin urmare îndeplinimă 
ună actă de umanitate contribuindă fiăcare după puteri 
cu obolulă său pentru scopulă în care se face petre
cerea

—x—
Cu Octomvrie anulă curentă se va spori fiăcare 

batalionă bosniaco-herțegovine'Ană cu câte o companiă 
nouă, care va purta numărulă V. Prin acestă disposi- 
iune trupele locale din Bosnia și Herțegovina se înmul- 
escă cu patru compărui.

—x—
Primulă directoră ală «Creditului fonciară bucovi- 

nenă» din Cernăuți, Filipă Popper e trasă în cer
cetare judecătorescă pentru crima de înșelătoria și de- 
fraudare. Afacerea a produsă în Cernăuți grozavă sen- 
sațiune.

—x—
Serafimă Lupulescu din Debetă, care fusese con

damnată la mărte de cătră tribunalulă din Lugoșă, pen
tru crima de omoră, e condamnată de Curiă numai la 
închisore pe viăță.

Miercuri sa ținută la tribunalulă de aci pertrac
tarea finală contra lui Ștefan ă Bulmeză, pentru 
atentatulă comisă la 4 Iulie a. c. contra lui Georgiu

plesnim cu pumnulă în față pe Germani. Nu noi, ci 
Rusia a făcută pe Alexandru de Battenberg principe ală 
Bulgariei, și decă detronarea lui ar fi o lovitură de pumnă, 
apoi ea ar fi îndreptată în contra Rusiei. Nu mai vo- 
imă să urmămă cu cercetarea motiveloră ce îndămnă 
pe ultramontanî și liberalii germani a stărui în acăstă a 
îoră atitudine.

Ună lucru însă trebue să-10 constatămă, că acestă 
fenomenă e neînțelesă de ămenii cari au câtuși de pu
țină judecată politică; elă ne aduce aminte de acelă en- 
tusiasmă ală Poloniloră, care să petrecea acum 50 de 
ani în Germania.

Mai tăte diarele englese îșl esprimă mulțumirea a- 
supra hotărîrei principelui Alexandru de a se întorce în 
Bulgaria, dăr ele nu’și potă tăinui îngrijirile, că acestă 
întârcere păte să dea nașcere la complicațiuni seriose.

„Morning Post* crede, că complicațiunile ar scădea 
în modă esențială, dăcă Anglia, Germania, Austria și 
Italia ar striga Rusiei: Josă mânile! Pacea și sigurita- 
tea Europei reclamă începerea fără amânare a unei ac
țiuni ca să se pună capătă altoră violări ale tratatului și 
ca să împedice Rusia dela ocuparea Constantinopolului. 
O atitudine hotărîtă a mariloră puteri ar da ună aseme
nea resultată fără de a se face ună apelă la arme. Decă 
Rusia nu va renunța la atitudinea ei agresivă, trebue 
adusă câtă mai curendă la calea adevărului. Europa cen
trală e sătulă de o situațiune, care face să stagneze co- 
merciulă, care impune înarmări uriașe, care ține pe t<5tă 
lumea în spaimă și nesiguritate asupra viitorului:

„Daily News“ t^ice: Prin întărcerea principelui Ale
xandru în Bulgaria, Europa s’a depărtată la o distanță 
măsurată de resbelă.

»Times‘ presupune, că principele Alexandru s’a în- 
torsă în Bulgaria la sfatulă cabinetului englesă comuni
cată prin d. White, ambasadorulă Angliei în Bucurescl. 
Același diară crede că Țarulă și consilierii săi deocam
dată voră racunâsce faptele împlinite.

SOIRILE DILEI.
• Post» desminte scirea dată de „Gazeta de Colo- 

lonia» despre mobilisarea armatei turcescT. Faptulă u- 
noră negociărl pentru o alianță defensivă între 
Bulgaria, Serbia și România se confirmă de 
știrile venite din diferite părți, der e îndoială asupra 
răușitei planului.

—x—
Sub tktlulă «România intolerantă» scrie o codiță 

• patriotică' că judecătoria din Bucurescl a condam
nată reuniunea maghiară de acolo la 100 franci amendă, 
din căusă că a avută ,ne mai pomenita cutezanță“ de 
a scrie pe edificiulă său centrală, ce și-l’a rădicată mai 
dăunăcjile, cuvintele: „Bukaresti magyar egylet.« — Aci 
său e vorba de o nouă calumniă, în interesulă maghia- 
risării, său de cea mai cumplită ignoranță. Și ătă pen
tru ce: Comuna Bucure-ici, ca să desvețe pe Români 
d’a-și mai aterna de-asupra prăvălieloră și localuriloră 
de afaceri firme în altă limbă, — precum cea francesă, — 
decâtă în cea română, a impusă o taxă de 100 frnci 
celui ce voiesce se aibă firma in limba străină. Unde 
e, jupâne dela codiță, •intoleranța/ când acea măsură 
lovesce deopotrivă pe toți, fără deosebire de naționali
tate, și e luată tocmai în contra Româniloră?

—x—
Ministrulă T re forță s’a întorsă din călătoria sa 

din străinătate. Cine scie ce marfă »patriotică» a mai 
fabricată p’acolo în contra .nepatrioticeloră* naționalități.

—x—
Judecătoria cercuală din Perlass, în fostele gra

Colibană din Scheiu. Incriminatulă, de 16 ani, studentă 
eminentă, de nascere din Zernesci, când s’a presentată 
înaintea tribunalului începu a plânge amară, din care 
causă ună sfertă de oră n’a grăită nici ună cuvăntă. 
Elă și-a recunoscută vina. Tribunalulă l’a condamnată 
la 5 ani închisăre, plata întreținerii în arestă, 120 fi. 
cheltuell de judecată și la perderea drepturiloră cetățe- 
nesci pentru 5 ani. Procurorulă și apărătorulă au in
sinuată recursă.

—x—
Universitatea Săsescă este convocată pe <)iua de 

1 Octomvre de cătră provisorulă fișpană ală comitatu
lui Sibiiu, contele Andreiu Bethlen.

—x—
Marțea trecută, ne spune „Românulă», s’a pusă 

petra fundamentală a esposițiunei din Craiova. Cu 
acestă ocasiune d. Butculescu a oferită asistențiloră 
o mică cină. Prefectulă județului ridicândă ună toaslă 
pentru industria română, d. Butculescu a răspunsă prin 
câteva cuvinte și a mulțumită Craioveniloră pentru pri
mirea ce i-au făcută. D. Nae Romanescu, deputată 
ală Craiovei, a ridicaLă ună toastă pentru d. Butculescu, 
care a făcută mari sacrificii pentru ridicarea industriei 
române.

—x—
„Voința Națională» află, că pănă la alegerea unui 

nou Metropolită Primată în loculă multă regretatului I. 
P. S. S. Părintele Ca Unică Mici eseu, se va numi 
o iocotenență episcopală, care va dirige afacerile sf. Me- 
troplii din Bucurescl.

—x—
• Vocea Covurluiului* ne spune, că Duminecă, 24 

Augustă, la 7 6re sera precisă, se va face în Galați Ro 
mânia, pe loculă patinagiului, strada Codreanu, o expe
riență din cele mai interesante cu îmbrăcămintea sigură 
pentru ,intrarea în focă» a d-lui ingineră I. I. Schalla. 
Inventatorulă, îmbrăcată cu aceste haine, întră într’o 
mare de flăcări, formată din patru stânjinl de lemne, 
care suntă unse cu păcură și puciăsă, turnându-să pes
te dănsele și petroleu. D. Schalla va sta în cea mai 
intensivă căldură, de 1,000 grade Gelsius. când se to
pesc? și ferulă, cu ochii deschiși, fără ochielarl, pănă 
cănd foculă va nimici tote lemnele; după aceea va eși 
nevătămată afară.

Testamentultt Mitropolitului Calinicti.
(Urmare și fine.)

Mai mulțî bărbați înțelepți au depusă muncă înde
lungată și s’au trudită pentru a pune legi binefăcătdre, 
umanitare, potrivite cu necesitățile compatrioțiloră loră, 
legi, cari au de țîntă să apere drepturile cetățeniloră și 
să asigure existența și propășirea Statului. Der, său 
pentrucă omulă cu greu se supune ordineloră semeniloră 
săi, a cărora superioiităte nu vrea să o recunăscă din 
causa amorului propriu, său pentrucă numărulă legiloră 
civile sporesce cu di ce trece și maioritatea cetățeniloră 
se află într’o complectă nesciință a legiloră in vigdre, 
încâtă numai când li-se aplică pedepse dela judecătorii 
află, că au călcată legile pe cari trebuia să le cunăscă 
înainte de a trece preste ele, său în fine, pentrucă legile 
politice pedepsescă aspru tăte crimele, tote înșelăciunile 
și tote faptele reprobabile, câte suntă susceptibile de 
constatări, de mărturiă său de dovetjl, — pentru tăte 
aceste cuvinte, puterea legiloră susă dise ori nu este sta
bilă, ori este nejustă, ori încetăză acolo, unde cetățănulă 
stricată și viclenă sciă să găsăscă mijlăce de a o para- 
lisa, pândindă momentulă oportună spre a face rău

FOILETONU.

Poesii poporale.
Adunate de Maria Silvia Dănilă, din Bu- 

dateleculă de pe Câmpiă.

Cine desparte doi dragi, 
Ducă-i corbii carnea’n fagi, 
Și inima sub copaci 1 
Cine strică doi drăguți 
Ducă-i corbii carnea’n nuci 
Și inima sub butuci.

** o
Firea-i bade blăstemată, 
Mai ’napoi de rîsă în sată, 
Te-am iubită și m’ai lăsată 1 
Fire-ai bade de ocară 
Mai ’napoi de rîsă la țeră 
Te-am iubită m’ai lăsată eră!

** *
Adi e Luni și mâne-i Marți, 
Miercuri tergulă la Gălați, 
Ne-aștăptă cincideci de frați: 
Toți cu caii ’mpintenațl, 
Și cu zebelele’n gură, 
Ficiorii mergă la măsură, 
Cucu cântă’n verfă de paie 
Mergă ficiorii la bătaiă: 
De-ar ploua plăiă de sânge 
Cătana me-ge, nu plânge,

De-ar ploua plăiă de focă 
Cătana stă în șilbocă*)

*• •
Când măicuță m’ai născută 
Ție bine țl-a părută, 
C’ună picioră m’ai legănată 
Cu gura m’ai blăstămată : 
De-oiu muri, să moră în pară, 
D’oiu trăi să n’am tignelă 
Să fiu cu mândra’ntr’o țeră, 
De oiu muri, să moră în focă 
De-oiu trăi să n’am norocă, 
Să fiu cu mândra’ntr’ună locă.

♦• o
Mă uitai din dâlă în vale 
Pe ce să mă sui călare?
— Pe murgu cu c6ma mare, 
C’acela i bună de pieiore, 
Buestrașă în fuga mare, 
Pintenogă de trii piciăre.

** 4
Suflă ventulă sălcile, 
Să pornescă plutele, 
Să mă ducă și io cu ele 
Să-mi lasă frații, surorile, 
Să mă ducă la Dobrițină, 
Să-mi cumpără ună breu de ină, 
Să-lă trimită la maica mea: 

♦) Sentinelă.

Ca să văt|ă și să credă 
Că mi-i inima stricată 
Ca drumu dintre hotară 
Ce-i călcată de multe cară, 
De cară brașiovenesci 
De hintee’mpărălescl.

** *
Sub ună verde stejărelă 
Șed’ună dragă de voinicelă, 
Merge mândruța la elă: 
Cu mere cu turte’n sînă 
Și’n mână cupă de vină 
Și din gur’așa grăindă: 
Be bade, că ești străină 1
— Mândră, mândrulița mea! 
Nici oiu bea, nici oiu mânca 
Pănă când te-oiu întreba: 
De când am eșită din sată 
Câți tineri te-au sărutată,
Și care țl-a fostă mai dragă: 
Celă bogată, ori celă săracă? 
Ori celă de din josă de sată?
— Bade bădișorulă meu: 
Crede sufletului meu,
Că tote-ți spună câtă știu eu : 
Păn’erai acasă tu, 
N’am plăcută nici pe unu, 
fir dăcă te-ai depărtată 
Măicuța m’a măritată 
După hîdulă celă bogată, 
Ce șăde din josă de sată;

Tu-ai rămasă cu mulLă bănală, 
Der eu totu nu te-am uitată 
Și nice nu te-oiu uita, 
Pănă capu’n susă mî-a sta, 
Și nice nu te-oiu urî 
Pănă când bade-oiu trăi! 
fir decă oiu muri eu 
Te-oiu uita drăguțulă meu, 
Că m’oră pune sub pămăntă 
Șî-a trebui să te uită 1

** 4
Fost’am și io-odată puiu, 
Drăguța mândruțului,
D’acum nu-să a nimănui, 
Fost’am și io puiculiță 
Când eram badii drăguță, 
Da’nzadară, amară de mine, 
C’amu nu-să dragă la nime!

** 4
Când mă ducă mândră d’aici 
Ei mă facă făr’ de opinci 
Și-mi dau pușcă și țipici, 
Vin’ mândră și mă petreci 
Dela Bălgăradă la Beciu, 
Dela Beciu, la Italia, 
Departe de mândra mea;
Italia-i țeră frumăsă 
Der multe cjile uriciosă 
Pentr’ună omă ce nu-i acăsă
Și nu-șl ved’alui alăsă.



Nr. 189. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Falsele mărturii și jurăminte, de cari esemple numerOse se 
vădă în tote tjilele înaintea tribunalelor^, înlesnirea cu 
care legile se facă, se prefacă și se desfacă, dovedescă 
câtă de slabă este stavila pusă de legile civile răului, și 
câtă de-jdeparte suntă de țînta loră cei cari numai prin le
gile civile caută să facă din omă o ființă demnă de me
nirea lui.

Este o absurditate să ceremă paza legiloră dela 
nisce ființe, carl.au îmbătrânită, ca să dică așa, fără să 
fi audilă vr'odată nimică despre legi. Legile cari caută 
să oprâscă vițiulă prin frică și prin asprimea pedepsei 
s’au rătăcită în alegerea mijldceloră; potă să formeze 
nisce omeni fățarnici și vicleni, dăr niciodată cetățeni 
buni și morali, fiindcă niciodată n’a umblată după for
marea moralului prin învățătura directă a moralei. Numai 
legea Dumnedeâscă își întinde puterea cea mare în adân
cimea deplină și în tote tainele inimei omului și face din 
inima nostră o fântână de tolă ce se face bună și po 
trivită cu voința lui Dumnedeu, și de totă ce contribue 
pentru susținerea și fericirea societățiloră. Legea Dum- 
nedeiâscă, în vederea mântuirei omului și a fericirei 
vremelnice și viitore, insinueză în sufletulă omului acelă 
sentimentă înaltă de iubire și de frica lui Dumnezeu, 
care din consciință face conducătorulă celă mai dreptă 
și înțeleptă în tote acțiunile și aspirațiunile nostre. 
Acestă lege ne ofere mijloce sigure și adevărate de bună 
crescere, prin cari omenii se facă virtuoși și cinstiți; nu 
legi scrise, nu literă mortă, ci legi vii, aplicate în tote 
Zilele și ocasiunile; nu pedepsa după călcare, ci povețe 
bune și învățarea legei înainte de călcarea ei; nu stig- 
matisarea vițiului după ce ar deveni, cu înaintarea verstei, 
o a doua natură, ci și versta copilărâscă, cândă inima 
este mai tînără și maniabilă, formarea ei prin morală, 
spre a se feri și lepăda de rea. «Făcătorii de legi®, 
Zice Sf. lonă Gură de aură’, «ne învăță atunci, când 
deja suntemă corupți, tocmai ca doctorulă care unui 
muncitoră slabă nu i-ar spune nimică, nu l’ar învăța 
mijlâcele de a scăpa de slăbiciune; dăr când l’ară vede 
prăpădită de bălă și că nu mai e de vindecată, atunci 
numai îi prescrie doctorii nenumărate.

Legea Dumnedeiâscă, pe lânpă însușirile mântuităre 
susă dise, mai are prerogativa de a fi aplicabilă pretu- 
tindinea și pururea, ca una care a fostă dată de Dum
nezeu. Basele ei principale au în vedere iotă omenirea; 
iubirea ce ne învață să avemu unii pentru alții, iubire 
de frați adevărați, căci cu toții suntemă făpturile lui 
DumneZeu, și faptele de lumină pe cari ni le recomandă 
n’au margini, nu privescă numai ună locă ore-care, ună 
timpă său o societate singură, suntă universale; și, în 
fine, pedepsele ce le prevede pentru rău-făcătorl suntă 
neevitabile, de 6re-ce DumneZeu e pretutindinea, nimeni 
nu lă păte înșela său să-i scape, și judecaia lui ne ur- 
măresce și în viâța cea fără sfîrșită.

Celă care nu eunOsce legea lui DumneZeu, nici pe 
Dumnedeu nu’lă cunăsce, nici că’lă iubesce, nici că are 
frică de puterea și dreptatea lui. Nu e destulă atâtă; 
tăgăduesce chiar esistența lui DumneZeu și bafjo- 
curesce pe cei cari credă în ea, fiind-că astfelă își în- 
chipuesce, că impune tăcere mustrăriloră consciinței sale 
revoltate, fără de scirea lui, în contra nelegiuiriloră sale; 
pe semenii săi nu’i mai socotesce ca frați și ca copii ai 
aceluiași Tată Cerescă; din contră, îi urăsce ca pe nisce 
ființe eterogene, și caută cu orice chipă să-i umilescă, 
decă nu pole să-i sdrobâscă, spre a se înălță elă. Ono- 
rea, adevărulă, averea, dreptatea suntă nisce snperstițiunl 
și minciuni pentru dânsulă; calomnia, hrăpirea, înșelă
ciunea, disprețulă și batjocura de orice principiu morală 
și de orice instituțiune suntă virtuți și mijlOce prin cari 
caută să ’șl deschiZă calea în societate.

Pentru a ne pune în potriva acestoră principii pri- 
mejdiâse, ca și pentru a predica și a propaga învățătu
rile mântuitore a-le legei DumneZeescî, este de trebuință 
ună Gleră luminată. «Decă Statele', Zice același mare 
dascălă bisericescă, lonă Gură de aură, „ar da cetățeni- 
loră învățătura legei Dumnedeesci, înainte de tote cele
lalte și i-ar învăța să fiă amici lui DumneZeu, tăte ne
norocirile s’ar depărta și viâța de față ar scăpa de ne
numărate rele.«

Facultatea de Teologiă, cu ajutorulă lui DumneZeu, 
va înzestra țâra românescă cu dascăli de asemenea în
vățături.

Dâr opera mea nu se va completa pănă nu se va 
ameliora și posițiunea materială a clerului.

Predica și învățătura nu dau fructe îmbelșugate pănă 
nu se susțină și cu esemple; căci, după o vorbă veche, 
norodulă pururea ține a se conforma cu conducătorii săi, 
și după cărțile sfinte, credința, dâcă nu are fapte, mortă 
este singură.

Ună cleră lipsită de mijloce de esistență niciodată 
nu va fi la înățimea posițiunei sale, și clerulă mirână, 
mai vertosă, niciodată nu va deveni modelă de imitată 
și dascălă de ascultată, pănă nu se va pune la adăpos- 
tulă anevoințeloră și neajunsuriloră cu cari se luptă în 
tote Z’lele și la fie-care pasă.

Plângerile ridicate din când în când în contra slu- 

giloră altarului, cată să recunoscemă că au causa loră, 
nu numai în nesciință, ci și în neajunsurile și anevoin- 
țele mai susă pomenite.

Succesorului meu și celorlalți coliturgisitori ai Sme
reniei mele, recomandă căldurosă să se intereseze de a- 
cestă lucru de căpeleniă, atâtă pentru viitorulă bisericei 
ortodoxe române, câtă și pentru statulă română. In 
unire și în înțelegere cu înaltulă guvernă ală țărei și cu 
dragostea și armonia între toți membrii clerului de veri 
ce categoriă, voră ajunge a pune capătă stărei de astădi. 
Dragostea și armonia ’i va ajuta nu numai în cestiunea 
ameliorărei posițiunei loră, ci și în tdte împrejurările și 
va sluji interesele generale ale țărei, devenindă ună esem- 
plu viu pentru turma duhovnicescă.

Lipsa de dragosLe aduce desbinărî, zavistie, slăbi
ciune, deschide calea rătăcirei și ne silesce să căutămă 
sprijină, nu acolo unde stă puterea, nu în unire cu fra
ții noștrii de acelașă sânge și de aceeași credință, ci a- 
fară din noi, în străinătate și la nisce mijloce meschine 
și umelitore, cari îndepărtâză dela datoria nâstră și ne 
compromite în fața lumei.

Nu este nimică mai frumosă și mai bună de câtă 
unirea între frați. Domnulă și Mântuitorulă nostru a 
Zisă că: ori unde vomă fi întruniți în numele Său, cu 
noi va fi și elă. Unirea in numele lui nu o face de 
câtă dragostea. Dragostea este basa legei Dumnedeesci; 
ea ne face să vedemă în semenii noștri nisce frați ade
vărați și ne înduce să sacrificamă interesulă personală 
pentru înteresulă publică. Dragostea învăță pe stăpâ- 
nitori să facă usă de puterea loră cu dreptate și blân
dețe, er pe supuși să asculte de stăpânii loră, de ore- 
ce, precum Z>ee apostolulă nemuriloră, stăpânirile cari 
suntă dela DumneZeu suntă rânduite ; și loculă fiă-cărui 
în acâstă lume este fixată de Dumnedeescă Proniă, 
care împarte bunurile vremelnice după înțeleptele și ne
cercetatele ei voințe și resplătesce răbdarea în viâța 
cealaltă.

Lipsa de dragoste slăbesce sentimeniulă religiosă 
și deschide în sufletele ămeniloru și în societăți ună 
golă, pe care caută să’lă ocupe totă ceea ce pote sdrun- 
cina din temeliă existența patriei și a omenirei.

DumneZeu ală milei și ală minuniloră, am firma 
convicțiune, că va păzi de o asemenea calamitate pa
tria mea. Elă, care a trămisă pe fiulă său pe pămentă 
pentru mântuirea omului si care a ocrotită acâstă țeră 
în nenumărate înprejurări furtunose, elă o va feri și de 
ispita duhului rău. Succesorii mei și conslușbași ai 
Smereniei mele și toți frații mei în Chistosă voră sei să 
pună pieptulă la tote năsuințele și atacurile inimicului. 
Biruința este asigurată prin sfințenia luptei, căci .cerulă 
și pământulă voră trece,* Z’s_a Domnulă și Mântuilo- 
rulă nostru, spre a susțină pe cei cari să luptă pentru 
adevără.

Trupulă Smereniei mele se va întorce acolo de 
unde a venită, dâr duhulă meu, dela loculă ce’i va de
semna mila lui Dumnedeu, își va întorce privirile cătră 
luptătorii sântei cause, ’i va însoți cu urări căldurose și 
va adresa rugăciuni umilite bunului și Atotă - puternicu
lui DumneZeu, pentru ca să binecuvinteze și să ajute 
pe toți cei cari voră munci cu zelă pentru binele și fe
ricirea țării și pentru lauda și mărirea Domnului, ală că
rui nume se fiă slăvită acum și pururea și în vecii ve 
ciloră, amină.

Am scrisă în Bucurescî, în reședința Metropolitană 
astăZi, in trei-spre-Zece Augustă, anulă măntuirei una 
miiă optă sute optă-Zeci și șese.

*
Mărturisimă că acestă testamentă ală I. P. S. Me- 

tropolită Primată ală României, D. D. Calinică Miclescu 
a fostă subscrisă de înaltă Prea Sânția Sa înaintea nos
tră, a smerițiloră Săi fii sufletesc!:

(Semnați) Ep. Francudi, C. Miclescu și D. Te- 
lemakă.

Ultime soiri.
Constantinopola, 31 Augustă. — (Cale in

directă). Intrarea triumfală a prințului Alexandru 
în Bulgaria a descuragiatfl pe Pdrtă totă atâtă 
de multă ca și victoria dela Slivnița. Atunci 
ca și astăzi, Pdrta spera ca evenimentele să de
părteze într’ună modă definitivă pe prinții și 
pstfelu ar face să dispară ună elementă de com- 
plicațiuni. Dăr ătă că acestă punctă de dis
cordia revine, și cu densulă nisce complicațiuni 
mai amenințătdre ca ori și când. Ori-ce ar fi, 
Pdrta e hotărîtă a-și urma politica de expecta
tivă. Ea nu va lucra decâtă numai în casulă 
unei necesități inevitabile.

Se crede că prințulă Alexandru va da din 
Filipopola o proclamațiune, accentuânda unirea 
celora doue Bulgarii. Acâstă va ridica o nouă 
pricină. Se mai crede că urmările contra auto- 
riloră loviturii de stată, voră servi de pretextă 
Busiei pentru a intra în acțiune.

(Gorespondentulă nostru din Sofia semnalându ne 
sosirea în Zlua de ieri a prințului Alexandru la Filipo- 
poli, a fostă evidentă indusă în erore. Elă ne-a trans
misă depeșa sa după ună sgomotă pe care n’a putută 
să-lă verifice. Ag. H.)

JElena, 31 Augustă. Am sosită la Elena 
abia la 8 6re sâra, din causa greutățiloră ce pre- 
sintă o călătoriă în aceste ținuturi muntdse. Pre
tutindeni prințulă a fostă obiectulă acelorași de- 
monstrațiuni, avândă în același timpă ună ca
racter ă de popularitate cu totul u sinceră. O mul
țime enormă se îndesa pe stradele orașului. Preoții 
și notabilii au eșită înaintea prințului pentru a’lă 
felicita. Pretutindeni, t6te persdnele ce le-am 
putută consulta eu însumi, adică pe cele ce vor- 
biau franțuzesce sâu românesce, și prin urmare 
aparținândă claseloră celoră mai cultivate, au 
afirmată, că cu nici ună preță nu se va permite 
ca să se pue piedici la restaurarea prințului și 
că poporulă bulgară este nemulțumită ca să trăcă 
ca trădătoră în ochii Europei. Prințulă va sosi 
mâne (1 Sept. Miercuri) la Yeni Zaghra.

Berlin, 1 Septemvre. „Național Zeitung“ 
află, că după căsătoria fiicei sale, care s’a cele
brată astă-di la amădi la Franzeosbad. d. de Giers 
va pleca la Petersburgă și pe drumu se va opri 
2 (jile la Berlină.

St. Peterslmrgu, 1 Septemvre. D. de Giers, 
fiindu chemata la Petersburga, a plecata din Fran- 
zensbad.

Berlina, 1 Septemvre. — „Gazeta Germa 
niei de Nord;i vorbindă de demonstrațiunile en- 
tusiaste ale Polonesiloră în favdrea principelui 
Alexandru, conchide de aci că în persdna suve
ranului bulgară e ceva amenințătorii pentru Ger
mania. ț)iarulă adauge, că entusiasmulă mani
festată de Polonesi va contribui a pune la lumină 
că liberalii și ultramontanii se pună alături cu 
principele Alexandru cu scopă de a nimici ori-ce 
relațiuni amicale ale Germaniei cu Rusia și de 
a îngrămădi tdte primejdiile asupra Germaniei.

Petf’.rsburgti, 1 Septemvre. — ț)iarulă „Mos- 
kovskia Viedomosti“ publică unu articulă violentă 
contra principelui Alexandru ală Bulgariei. Bul
garii, adauge numitulă (liaru, între altele nu da- 
toresca fidelitate principelui, pentrucă elu n’a fosta 
fidela față cu Busia.

Londra, 1 Septemvre. — „Daily News“ 
pretinde a sci că Țarulă a renunțată la idea de 
a fi încoronată la Samarcand ca împăratu ală 
Asiei centrale. In virtutea unui simplu ukas elă 
va lua titlulă acesta. Cu acâstă ocasiune voră 
fi serbări la Samarcand, Bokhara și Kiva.

Londra, 1 Septemvre. — Corespondentulă 
din Berlină ală diarului „Time3“ comunică, că 
principele de Bismarck crede cu totulă în măn- 
ținerea păcii.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.D

SOFIA, 3 Septemvre. — Prințulă Alexandru 
ală Bulgariei sosesce aci la amâiji. Poporațiunea 
se pregătesce deja ca sâ-lu primâscă.

DIVERSE.
Pentru emoragiă (curgere de sânge): O mână de 

sovîrf (o plantă cu flori albastre), o mână de sOrea s6re- 
lui, o mână de pae de mălaiu mărunțele, și o mână de 
frunZe de măsline să se fârbă la ună locă și să facă bae 
cine pătimesce.

** *
Pălăriă de paie. — D. A. ’și-a cumpărată o pă- 

lăriă de paie; întâlnindu-se cu amiculă său B. îlă 
întrebă:

„Cum mă prinde pălăria nouă?
»B. De minune frate, pare că ’ți-a crescută 

din capă*.
** *

Nenorocire pe calea ferată. — In acâstă privință 
cetimă în „Neue Freie Presse« dela 30 Augustă urmă- 
torele: O veste îngrozitâre se lăți erî sără în Viena pe 
la ârele 10, producândă pretutindenea adâncă mișcare și 
consternare: S’a întâmplată o teribilă catastrofă, înso
țită de cele mai triste urmări, în apropiere nemijlocită 
de Viena — la Mod ling, pe linia locală a căii ferate de 
sudă. Ună trenă locală, venindă dela Badenă, a isbită 
ună trenă locală ce se oprise înaintea stațiunei Modling, 
și a distrusă aprope cu desăvârșire cele trei vagOne din 
urmă, pricinuindă astfelă mOrtea a cinci persone și ră
nirea a doueZeci persOne în modă gravă; alte multe 
persâne au reînasă numai cu răni și contusiuni mai 
ușore.

Editoră: lacobă Mureșiauu.
Reda Voră responsabilă Dr. .5ursi Mureșianu
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Nr. 189. GAZETA TRANSILVANIEI

UumiJvi ia bursa de Vlena
din 1 Septemvre st. n. 1886,

[lentă de aurii 4u/0 . . . 107.30
Rentă de hârtiă 5°/4 ■ . 94.50 
împrumutul® căilor® ferate 

ungare.........................—. —
Amortisarea datoriei căi

lor® ferate de ost® ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.25

Amortisarea datoriei căi
lor® ferate de ost® ung. 
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi
lor® ferate de ost® ung. 
(3-a emisiune) ....------

Bonuri rurale ungare , . 105.— 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.80 
B nuri rurale. Banat-Ti- 

mișfi.............................104 75
Bonuri cu cl. de sortare 104.75
Bonuri rurale transilvane 104 70

Bonuri croato-slavone . . 105.— 
Despăgubire p. dijma de

vin® ung............................. 99.75
împrumutul® cu premiu

ung................................... 120 25
Coșurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 125.— 
Renta de hărtiă austriacă 84.50 
Renta de arg. austr. . . 84 90
Renta de aur® austr. . . 118 70 
Rosurile din 1860 . . . 14110
Acțiunile băncel austro-

ungare ......................... 862 —
Act. băncel de credit® ung. 288.— 
Act. băncel de credit® austr. 278.— 
Argintul® —, — GalbinI

împărătesei .... 5.96
Napoleen-d’orI .... 10.00 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.80 
Londra 10 Livres sterlinge 126.40

SSursa de RucurestcI.
Cota oficială dela 21 Augusto st. v. 1886.

Curnp. vend.
Renta română (5%). 93— 94—
Renta rom. amort. (5°/0) 97— 98—

» convert. (6%) 88— 89—
îrnpr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 34—
Credit fonc. rural (7°/0) . 1037a 101—

> „ „ (5°/o) . 87— 88—
> » urban (7°/0) . 100— 101—

> (6%) 1 92 — 93—
> ’ (5o/o) . 82V3 83—

Banca națională a României 500 Lei 1018 1030
Ac. de asig. Daeia-Rom. 270 275

» Națională 215 220
Aură contra bilete de bancă . . 13.75 14.15
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

1886.

(10—15) S’au espediutu în amilii 1885

dela M O M A

Nr. 450 S.
1886.

festnă. distinsă cu.
Diploma de recunăscere dela esposițiunea din Graz 1880.
Medalia de bronză 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.ISVOBVLt 

AGNES
Conține cea mai însemnată cantitate de acidă carbolică dintre tete 

Apele minerale ale Ungariei 
face escelente servicii la băle catarhalice ale organeloră de mistuire și ale udu
lui. în genere acăstă apă merită a se lua cu deosebire in considerațiune la fote acele 
băle, la care trebue a ajuta organele și a promova funcționarea sistemului nervosă. 

Ca vinu beutu se bucură acesta de o popularitate mare. 
Depositulu principală Ț Liferantă ală Curții

singură numai ia: I» reg. ung. în Budapesta
Asemenea se află la tote farmaciile, băcănii, hoteluri și restaurațiunî.

Concurs®
Pentru ocuparea unui postii de profesoru de limba maghiară pre

cum și de limba și literatura româmSscă la institutulă pedagogică diecesană 
din Caransebeșă, se publică concursă cu termină pănă la 10 (22) Sep
temvre a. c.

Beneficiulu împreunată cu acestu postă sub restimpulă de probă este : 
Salară anuală de 800 fl. Pentru cortelă 200 fl.
Competență au să producă:

Atestată de boteză că suntă Români gr. or.
Atestată de maturitate.
Absolutoriu de facultatea filosofică.
Atestată despre eventuala praxă de pănă aci.
In lipsa documentului de sub 3 altă atestată, prin care s’ar

dovedi cualificațiunea respectivului pentru limba maghiară și limba și li
teratura română.

Petițiile s& adresdză la Consistoriulă diecesană. 
Caransebeșă, în 14 Augustă 1886.

2—3 Episcopulă diecesană :
loanu Popasu m. p.

î.
2.
3.
4.
5.

Nr. 459/1886.
0

o

Se escrie concursă pentru ocuparea de posturi învețătorescl la 
scdlele greco-catolice din josu însemnatele comune — districtulu scol, 
gr. cat, ală Năseudului. —

1. Rebrișdra, cu uni! salarii anualii de 200 fi. v. a. și cuartinl.
2. Rebra-mare, cu unu salaru anualii de 200 fl. v. a. cuar

tiru și lemne de focu.
3. Borgo-Tiha, postulă de ală doilea învățătorii, cu unu sa

larii anuală de 180 fi. v. a. cuartiru și lemne de focă.
4. Poieni, cu ună salară anualii de 100 fl. v. a. cuartiră și 

lemne de focă.
5. Slip lai ă, cu ună salară anuală de 72 fl. v. a. cuartiru și 

lemne de focă.
Doritorii de a ocupa vre-unulă din susă amintitele posturi au a-și 

pur- 
cu a- 
sub-

■

înainta cererile lorii instruite cu documentele despre cualificațiune, 
tare morală, eventualii serviciulti de pănă acuma, precum și despre 
lificațiune în limba maghiară pănă la 18 Septemvre st. n. 1886 la 
scrisulă inspectorii sc. gr. cat.

Inspectoratul)! gr. cat scolasticii ală NăsSudului. 
Năsăudu, 18 Augustă 1886.

Gregoriu Moi silii,
vicarii episcopescă foraneu.

Avisu telegraficii.
Astăcjl, și în fie-care di următore voru da în 

Hotelu Union“

■J-niî I. D. Ionescu. si S. Mavrodinu J
Artiștii din BucureștiMari representațiuni internaționale

Programa constă din Solur , Duete și mici 
comedii în limba română, germână și ungară cu 
acompaniare de musică.

începutul!! la 8 ore. Prețulu de intrare 40 cr. 
Isa Oe-care di programă nmi.

2 — 3

Anunciu.
La filiala institutului de creditu și de economii 

„Albina“ în Brașovu este locuiți de practicantă va
cantă; cei 
dreseze la biroulu acestui institutu pănă la 8 (20) Sep
temvre a.
aprope,

Ooxicursu.
Pentru ocuparea postului de învățătorăsă la scăla comunală de 

fetițe din opidulă Hațegă se deschide prin acăsta concursă cu terminulă 
pănă în 20 Septemvre 1886

Emolumentele simtă:
In bani 400 fl. v. a.
Doritdrele de a competa la acestă postă au a-șl ascerne concur

sele sale bine instruite cu documentele recerute și cu deosebire despre 
cunoscerea limbiloră patriei române și maghiare la scaunulu scolasticii 
comunală în Hațegă.

Dela presidiulă magistratului opidului. 
Hațegă, în 28 Augustă 1886.

1—3

ce voru voi se ocupe acestu postu se se a-

c*, unde potd afla și condițiunile mai de
t

st. n.

și cuartiru

Bersan,
primari) opidană.

a

de fâ- 
secastre 
ani mai

e oi
li se oferă spre cumpărare 380 care fenu 
națe, neplouatti și forte bunu, adunată în 7 
(șire); precum și esarendarea după plăcu, pe
mulți seu mai puțini, a unui câmpii de pășunatu 
(liodaiă) în mărime de 360 jugere, pe lângă o cau
țiune moderată. Doritorii au a se adresa la p+ t. d-lu 
proprietară:

Ludovict Sîmonu.
Locuința în: Sângeorgiulu de Câmpia, posta ultimă 

Uzcli-Szt.-Peter, (Comitatulu Clușiului),

<Avisu d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s& bine- 

voiască a scrie pe cuponulft mandatului postalu și numerii de pe fășia 
sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTli. „GAZ. TRANS*

Tipografia ALEXI, Brașovu.


