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Brașovâ, 23 Augustu 1886.
Acum iesu la ivălă cele ce sau pusu la cale 

în Franzensbad, între principele de Bismarck și 
d-lu de Giers, în privința Bulgariei. Nu mai în
cape îndoidlă, principele Alexandru, deși Germanii 
și oficeru prusianu, a fostu sacrificată de cătră 
cancelarulu germană.

„Nu putemă provoca ună răsboiu cu Rusia 
din causa prințului de Batt,enberg“, dică foile 
oficidse germane și organulă de frunte bismar- 
kiană „Norddeutscbe AUg. Ztg.“ declară pe față, 
că cabinetulă germană trebue să mărgă în acăstă 
cestiune mână în mână cu cabinetulă rusescă, 
fiindcă la dincontră Germania va fi aruncată în- 
tr’unu răsboiu îngrozitoră.

Principele Alexandru a avută negreșită cu- 
noscință de cele ce s’au stabilită în Franzensbad 
între dei doi cancelari puternici, când, în diua de 
31 Augustă a. c., a făcută o încercare de a se 
apropia de Țarulă, adresându-i o scrisdre în care 
îlă asigură de devotamentulă său neclintită, fi- 
nindă cu următdrele semnificative cuvinte: „Rusia 
dându-mi cordna numai în mânile Suveranului 
ei sunt gata a o depune

Respunsulă ce l’a primită prințulă Alexan
dru la telegrama sa este câtă se păte de rece, 
ba chiară respingătoră. Țarulă desaprobă reîn- 
tdrcerea prințului în Bulgaria și la rugarea 
acestuia, „ca împăratulă să autoriseze pe gene- 
ralulă Dolgorucov să se înțelăgă cu elă“, Țarulă 
răspunde: „Mă voiu rețină dela oii-ce amestecă 
în trista stare, la care e redusă Bulgaria, câtă 
timpă rămâneți în ea“.

Țarulă finesce (jicându: „Alteța Văstră va 
aprecia ce e de făcută. îmi reservă a judeca 
ceea ce îmi comandă memoria venerată a părin
telui meu, interesulă Rusiei și pacea în Orientă.11

„Interesulă Rusiei, “ ătă punctulă împreju- 
rulă căruia se învertescă tăte. De voința po
porului bulgară și de interesulă Bulgariei nici 
pomenire nu se face. Rusia pretinde în modă 
categorică retragerea prințului Alexandru, fiindcă 
acăsta convine interesului său.

Cuprinsulă scrisorilor^ din vorbă nu cre- 
demă să fiă aprocrifă, după ce „Agenția Havas“ 
asigură, că aceste scrisori au fostă publicate în 
„țfiarulă Oficială“ din St. Petersburgă. Și dăcă 
suntă adevărate, atunci nu mai este speranță 
de-o reconciliare între Țară și prințulă Alec- 
sandru, atunci tăte mijlocirile, ce s’ar face dela 
Berlină, voră rămână zadarnice.

„Alteța Văstră veți apreția ce e de făcută“ 
dice Țarulă cătră prințulă Alexandru și în a- 
ceste cuvinte ironice se resumă tătă însemnăta
tea situațiunei anormale de față. Viitărea ei 
desfășurare depinde dela decisiunile ce le va 
lua prințulă bulgară.

Se anunță din mai multe părți, că prințulă 
Alexandru a intrată eri în Sofia. Primirea ce 
i s’a făcută va fi fostă, suutemă siguri, câtă se 
păte de simpatică, cu tăte aceste însă multă amă
răciune trebue că a cuprinsă inima vităzului prință, 
când se va fi gândită la viitoră.

Deși se vede îmbrățișată și aclamată de 
poporă, iubită de toți pentru devotamentulă, ce 
l’a dovedită în lupta pentru mărirea și liberarea 
Bulgariei, prințulă Alexandru trebue să se gân- 
dăscă în mijloculă uraleloră poporului și a ar
matei la — despărțire.

Păte fi o sărte mai amară ca acăsta? Prin
țului Alexandru i se întinde păharulă celă amară 
și probabilă că ’lă va bea — căci așa pretinde 
„interesulă Rusiei. “

Evenimentele din Bulgaria.
»Die Post1 din Berlină, care trece ca o foiă ce 

adesea se inspiră de cancelaria germană, dice că în ca- 
sulă când principele s’ar întărce la Sofia, popornlă va 

cere unirea Bulgariei cu Rumelia și ereditatea tronului, 
ceea-ce ară aduce mari dificultăți din partea Rusiei și’a 
Turciei

„Petersburgskija Viedomosti", polemi- 
sând contra lui Katkov și contra farului .Novoje Vremja", 
arată că ocupațiunea imediată a Bulgariei este im
posibilă. Pe uscată drumulă spre Bulgaria este închisă 
și pentru o debarcare de pe mare îi lipsescu Rusiei mijlocele 
trebuincfose. Mai departe lipsesce înțelegerea cu Ro
mânia care se găsesce în ore care dependință de Eu
ropa, Numitulă (fiară pune în vederea publicului ru
sescă să se ferescă de o nouă sentimentalitate politică. 
Imediata ocupațiune pentru restabilirea ordinei în Bulga
ria, ar faoe din Rusia gendarmulă Europei, i-ar im
pune mari sacrificii, fără de a aduce vre ună serviciu 
intereseloră rusescl. Nu’i vorbă, eventualitatea ocupa- 
țiunei nu trebue perdută din vedere, der acum este im
posibilă d’a precisa momentulă ocupațiunei.

Principele Alexandru a adresată], pe când se afla 
in Cernăuți, următdrea telegramă lui Stambulov: «Viu, 
și după revista ce voiă face Irupeloră dăcă vomă fi 
destulă de tari, voiă pleca ia Sofia în fruntea acelora, 
cari ne-au ajutată încă o dată la biruință. Pună nă
dejdea în Dumnezeu și în credincioșii mei tovarăși de 
luptă. Alexandru.*

Corespondentele din BucurescI ală diarului pari- 
siană, «Le Temps" îi comunică că, după câtă se spu
ne, căpitanulă Carabaroff de remușeare că a trădată pe 
principele Alecsandru, s’ar fi sinucisă.

«Gazeta de Halle* află din isvoră sigură din 
Darmstadt, că ce-i din Berlină au fostă informați din 
Petersburg despre necesitatea mei schimbări de tronă 
în Bulgaria, der că lucrulă s’a schimbată după mersulă 
conjurațiunei din Sofia. 0 casă de Bancă din Viena 
ar fi oferită principelui Alexandru ună credită de cinci 
milione în casulă când ar avea nevoiă.

«Monitorulă Oficială" din BucurescI desmin- 
te scirea, că Regele României a trimisă prințului Ale
xandru suma ce i era necesară pentru a se ^eîntorce 
in Bulgaria.

«Prun culă Română* dice că școla de cădeți 
din Sofia a fostă închisă șî regimentele care au luată 
parte la complota au fostă desarmate. Oficerii au fostă 
însă arestați.

Corespondentulă din Darmstadt ală (fiarului «Daily 
News* spune că principele Alexandru a fostă îndem
nată să se întbrcă în Bulgaria de cătră o putere, care 
pe lângă cuvintele ei va lăsa la nevoe să urmeze și 
fapte. E temere ca situația să nu se schimbe în rău 
peste cate-va (jile. Principele Alexandru înainte de ple
carea sa din Lembergă ar fi primită o depeșă dela prin
cipele Bismark.

Același (fiară află din Petersburg, că între cabine
tele din Petersburg, Viena și Berlină, se face ună schimbă 
de vederi cu privire la o eventuală ocupație a Bulga
riei de cătră Ruși.

Pressa și evenimentele bulgare.
«Moskowskija Wjedomosti,* oeupându-se cu con

tra revoluțiunea din Bulgaria, despre a cărei isbendă se 
vede încă a nu avea o deplină și esactă informațiune, 
scrie următbrele: „Principele a fostă alungată; der 
creaturile lui au rămasă în țără și mai cu sămă în ar
mată. Turburările actuale dovedescă, că nu s’a sfîrșită 
încă totulă. Pote că se voră nasce nouă revolutiuni, se 
voră începe nouă desbinărl; totulă aternă de atitudinea 
Rusiei.

Rusia trăîndă în relațiuni amicale cu puterile ve
cine, păte face ordine în Bulgaria. Celă mai bună mij- 
Iocă pentru restabilirea ordinei este ocuparea Bulgariei 
de cătră trupele rusescl.

Dăcă ar întră Turcii în țără, ei în locă de ordine 
ar face neorăndueli și urmările ar fi forte desastruăse 
pentru Turcia. Numai trupele rusescl potă să mențină 
pacea în Bulgaria. Soldatulă rusă ărășî va fi salutată 
de Bulgari ca ună amică și ca ună liberatoră.*

«Nowoje Wremja* dice următărele: ..Aderenții prin
cipelui Alexandru ar face mai bine, dăcă ar pleca și elă 
în esilă său dăcă s’ar alipi de partidulă opusă. Moti

vele cari au dată naștere Ia întrevederea dela Franzens
bad suntă ușoră de înțelesă. In Berlină vădă că eve
nimentele actuale din Bulgaria reclamă neapărată ună 
amestecă ală Rusiei, și acum acei din capitala impe
riului germană iau măsuri ca să cunăscă din vreme 
condițiunile de intervențiune a-le Rusiei.

«Nowosti,* vorbindă de contra-revoluțiune, (fice că 
dăcă Rusia va lua ărășî pe Bulgaria sub scutulă său, va 
restabili în țără ordinea și liniștea și astfelă Bulgarii s’ar 
convinge în realitate că Rusia n’a fostă contra unirei. 
Simpatiile Bulgariloră ărășî ar cresce pentru marele im
periu slavă, fără ală cărui ajutoră nici ună poporă sla
vonă nu păte fi deplină fericită. Rusia nu se va opune 
unirei Bulgariloră, dăcă aceștia voră fi aliații poporului 
rusă, ca în comună acordă să procădă Ia liberarea Ju- 
mei slavone de sub jugulă Europei occidentale.

O enciclică a Papei Leo XIII.
In dilele acestea, Papa Leo XIII, din incidentulă ser

bării revindicărri Budei, a adresată episcopiioră catolici din 
Ungaria o enciclică, datată în Roma, 22 Augustă 1886, 
care a produsă mare nemulțămire în pressa ungară. Etă 
cuprinsulă enciclicei:

Papa dice, că adresăză enciclica cu intențiune ca 
să ’șl arate vederile sale asupra unoră lucruri, cari a- 
tingă binele creștinismului în Ungaria. Spune că «Un
gurii au recucerită Buda*. Arată apoi că victoria de 
lângă Viena asupra Turciloră, „se atribue* în mare parte 
Papei Inocențiu XI. Mai amintesce și pe alți Papi, cari 
au contribuită la nimicirea dominați unii turcescl în Un
garia.

Catolicismulă, (fice Papa, e împreunată cu multe 
bunătăți, singuraticiloră omeni le dă fericirea eternă, ăr 
stateloră adevărată mărire și înflorire. Regelui Ștefană 
I Papii i-au dată corăna regală, prin Papi a suprimată 
elă rușinăsele conjurațiuni a-le conspiratoriloră, și a în
fruntată victoriosă vijeliile dușmane. Cu ajutorulă reli- 
giunii catolice statulă ungară șl-a câștigată gloriă. Unga
ria a rămasă «credinciăsă* catolicismului chiar și în acele 
grele timpuri, când o «credință rătăcită" a smulsă pe 
popărele învecinate din sînulă bisericei mame.

Papa arată apoi, cum biserica catolică e atacată de 
multe rele, între cari cele mai periculose suntă rațio
nalismul ă și naturalismulă. La acestea se adauge 
apostasia fățișe a puterii publice, cutezanța secteloră se
crete, ireligiositatea tinerimii. Papa (fice : religiunea ca
tolică „e o necesitate< pentru liniștea și binele pu
blică. Celă mai sigură și mai cu efectă mijlocă în con
tra socialismului este educațiunea religiosă a cetățeni- 
loră. Religiunea ordonă, ca și frica de Dumnedeu, 
cum să se supună și să asculte omulă de puterea legiti
mă ; ea opresce pe omă d’a .fi resvrătitoră, ea vrea ca 
fiăcare să i se dea ce e ală său, ca dreptulă să fiă
neatinsă, și ca aceia cari au averi mai mari să spriji-
născă pe cei lipsiți; ea mângăe pe cei nenorociți, pro-
mițendu-le o viitore viăță cu atâtă mai fericită, cu câtă
mai multă a suferită omulă pe pămentă.

Mișcări civile și turburări cumplite nu suntă în 
Ungaria, cu tăte astea periculele ce ne stau înainte im
pună, ca să fimă la pază. înainte de tote e de dorită, 
ca în întregă regatulă Ungariei biserica să se bucure de 
o deplină și neștirbită libertate, cum a fostă mai nainte, 
în interesulă binelui comună. Dorimă înainte de tote, 
ca să se înlăture din legi totă ce stă în contradicere cu 
drepturile bisericesc! și ce împedecă catolicismulă. In 
acestă scopă să lucrămă neîncetată, in marginele legii.

Este celă mai supremă ordină a primi «adevărata* 
religiune. Pentru imperiulă lui Dumnezeu nici o etate 
nu e pră slabă Preoții suntă obligați a primi în sînulă 
bisericei pe aceia cari doreseă. Ce privescă căsătorii
le, dați-vă ostenăla ca învățătura catolică despre sfințe
nia, unitatea și nedeslegarea legăturii căsătoriei să prin
dă adănci rădăcini în inimi. Căsătoria creșfinăscă e 
supusă numai puterii bisericesc!, să i se spună mereu 
poporului, ce simte și învăță biserica cu privire la acea 
instituțiune numită căsătoria civilă; în ce sensă și cu 
ce intențiune să asculte catoliculă de o astfelă de lege; 
că din forte importante temeiuri catoliciloru nu Ic e per
misă a se căsători cu creștini de confesiune acatolică și 
că cei ce facă acesta fără autoritatea și consimțămeninlă 
bisericei păcătuescă contra Ini Dumnezeu și contra bise
ricei, și e ună periculă pentru familii și pentru state.

De aceea au făcută ună serviciu religiunei și pa
triei acei bărbați catolici, cari acum doi ani au respinsă 
în adunarea legislativă a regatului rugarea d’a se declara 
valabile căsătoriile creștinilor^ cu evrei. Așa să se facă 
totdeuna când e vorba de isbenda causei catolice.

Ce privesce instrucțiunea tinerimii, este atfi 
celă mai înaltă și mai mare interesă nu numai ală bi
sericii, ci și ală statului, ca tinerimea sS se criscă din
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copilăria în morala creștină și în înțelepciune creștină, 
ăr nu cum se crescă în unele scOle numite neutrale, 
mixte, lumesci. Să povățuiți mereu pe părinții de fami- 
liă, ca să oprăscă pe fii loră dela acele studii, cari strică 
credinței creștine; totodată să lucrați într’acolo, ca scdlele 
să primescă instituțium sănătase și învățători recoman
dabili, can se stea sub conducerea vâstră și a clerului 
vostru, și acesta nu numai la scâlele elementare, ci și 
la institutele superiâre de învețâmentu. Și tote acestea 
să rămână catolice, pentru promovarea catolicismului, și 
în puterea bisericei și a episcopiloru. Să nu suferiți, ca 
ceea ce e permisă comuneloră acatolice să se permită 
bisericei catolice.

înțelegeți deplină, în preoțime nu e imprimată mi
mai gloria bisericei, ci și mântuirea eternă a popâreloru. 
Seminariele preoțesc! să formeze preoți buni, avendă de 
modelă pe Cristosă. Să nu fiă preotolă cuprinsă de 
spiritulă profană, de pofta de câștigă, seu de grija pen
tru afaceri lumesci, ci se se distingă prin virtute și prin 
exemplu bună, și să’șl împlinescă oficiulă cu demnitate, 
Cunoscendă felulă simțăminteloră și moravurile singura- 
ticiloră, și observândă relele, să se ia măsuri de îndrep
tare, pentru ca puterea disciplinei bisericesc! să nu slă- 
băscă, și unde e nevoiă să se aplice asprimea sfiinteloră 
candne. Nimică să nu negligeați ce pote apăra integri
tatea învățăturii catolice în marea mulțime a poporului 
și disciplina evangelică în fapte, în viăță și în mo
ravuri.

Să se împrăștie scrieri salutare, care corăspundă 
adevărului și conducă la virtute. Aceia dintre voi, cari 
se distingă prin erudițiune, prin avere, prin demnitate, 
prin vătjă și prin influință, atâtă în viăța publică câtă 
și cea privată, să promoveze religiuuea, causa bisericei 
și să nu se codescă a promova și îmulți instituțiunile 
ce esistă său se voră înființa pentru promovarea causei 
catolice.

Papa are încredere, că întregă poporulă Ungariei 
va primi voiosă cuvintele sale. Buda s’a liberată nn 
numai prin curagiulă răsboinică »ală Unguriloră,* ci și 
prin puterea religiunei. care promite și pe viito.iă gloriâ 
în afară și bunăstare înăuntru.

SOIRILE DILEL
Serbarea revindicării Buda s’a începută cu 

ședința festivă ținută la 1 Septemvre în prezența monar- 
chului. După ună discursă de salutare ală primarului 
Rath a vorbită președintele societății istorice ungare br. 
Gabriel Kemeny, în specială despre rolulă ce l’a jucată 
Transilvania acum 200 de ani. Apoi a cetită cornițele 
Anton Szecsen ună discursă memorială, în care a des
fășurată domnirea turcăscă în Ungaria și efectele ei. In 
2 Septemvre a fostă mare Te Deum în biserica fortă- 
reții, la care au asistată miniștrii, deputății, marii dem
nitari, generalii și corpulă consulară. Gardinalulă și pri
matele Simor a pronunțată ună discursă, desvoltândă ce 
mare importanță a avută literarea Budei pentru crești
nătate.

—x—
Ună învățătoră ungură se laudă în „Ellenzek,* 

că din ărnă a scăpată și l’a ajunsă primăvara, âr acum 
— spre mai marea lui mirare — se pomenesce căgși 
văra se sfîrșesce și elă încă totă n’a murită de fome. 
ț)ice că nu se află muritoră nici chiar în Rusia, care să 
scie așa bine răbda ca învățătorii unguri. Pănă acum 
totă a dus’o cum a dus’o, dăr acum s’a sfîrșită și cu 
răbdarea. Apelăză la publiculă inteligentă ca să-lă în- 
învețe, cum ar pută elă să-și platescă darea, să con- 
tribue la fondulă de pensiune, să ajutoreze întreprinde
rile filantropice, să-și procure 4iare5 ca domnii, și să se 
susțină pe sine și familia de 5 membri cu o lătă anuală 
de 150 fl. v. a. ? pice că și cela mai din urmă visitiu 

are mai mare simbriă ca ei. Din comitatulă Treiscau- 
neloră 38 de învățători nu și-au primită salarul ă 
de pe anulă scolastică decâtă la mijloculă lui Maiu, 
adecă la sfirșitulă anului și încă și atunci subtră- 
gendu-li-se 50%. Scie pe 2 învățători bătrâni, cari a- 
cum de 14 luni nu și-au primită plata; aceștia se gân- 
descă, că Ore n’ar fi mai bine dăcă cu frații loră Secui 
cu totă ar trece în România? Corespondentulă dice că 
și elă a voită s’o facă acăsta, dăr se teme, că acolo fa
milia lui va fi mai nefericită și ca aici. — Sărmani în
vățători! Baremî banii ce se papă la banchetele Kultur- 
egyletiste de li-s’ară da loră! Și ’Kulturegyletulă* a- 
lărgă după venituri! O cultură, cultură, cum te-au bat
jocorită, făcendă din tine ună instrumentă de desnațio- 
nalisare!

—x—
O depeșă din Franzensbad anunță diarului ,Epoca", 

că s’a celebrată căsătoria d-șorei Olga de Giers, fiica 
ministrului.de externe rusescă, cu d-lă George Rosetti 
Sol eseu. Ceremonia a fostă splendidă. Principele 
Alexandru Cuza și principele Dolgoruki erau martorii 
d-lui Rosetti-Solescu. Printre personele de distincțiune 
cari asistau la ceremoniă să cităză principesa Elena Cuza, 
princesele Soltikof și Galițin, comtesele de Vogue și de 
Steinbock, ducesa Saso-Rufo, dămna Nelidof, principele 
Urusof, d-nii Nicolai Cretzulescu, colonelă Bibescu, George 
Lahovary. D. de Giers plăcă îndată la Berlină unde va 
ave o întâlnire cu principele de Bismarck și d’acolo va 
merge la St. Petersburg, fiindă chemată de împărată.

---- X,-i*

Din Miercurea se scriă cătră „Sieb. Deutsch. 
Tgblt.", că în săptămâna trecută s’au confiscată o mul
țime de porci trecuți de contrabandă din România. Se 
dice că porcii suntă atâtă de eftini în România, încâtă 
satele dela graniță, cu tată confiscarea, își continuă co- 
merciulă de contrabandă, dicândă că profituîă e destulă 
de mare și atunci când numai ală treilea său ală pa
trulea transportă ară isbuti să-lă venijă.

—x—
La școla civilă de fetițe cu internată din 

Sibiiu a «Associațiunei transilvane* s’au ocupată posturile 
de profesori și profesore în chipulă următoră: directoră 
Dr. D, P. Barcianu, directore la internată d-șdra bar. 
Elena Popp, profesori; Enea Hodoș, Septimiu A1- 
bini și Sabin Ba re ian, profesOră: d-șora Aurelia 
Filip es cu.

—x—
Manevrele de tomnă a-le hovedimii din 

părțile ungare decurgă în giurulă Budapestei. Cu pri- 
legiulă acestora, în urma căldurii celei mari și marșuri- 
loră grele, s’au bolnăvită 162 de honvedi ăr unulă a 
murită. Se cjice, că niciodată manevrele n’au luată 
atâtea jertfe ca în anulă acesta.

—x—
Notarulă Samuel Nagy din Nadudvar s’a 

spendurată, din causă că la o visitare din partea solgă- 
birăului s’au constatată neregularitățl în administrarea 
oficiului.

—x—
„Monitorulă Oficială* din Bucuresci desminte 

scirea, că ar fi vorba de a se stabili o nunciatură pa
pală în România.

—x—
La Prefectura jud Ilfovă în Bucuresci s’a deschisă 

o esposițiune de lucruri de mână și indus
triale făcute de elevii școleloră rurale.

La 25 Septemvre se va ține concursă la Iași 
pentru ocuparea a 11 burse la școla normală superiOră 
din acelă orașă.

—x—
Ală 7-lea congresă ală studențiloră univer

sitari din România se va țină anulă acesta în ora- 
șulă Bârladă, în dilele de 6, 7 și 8 Semtemvre. Dela 
27 curentă pănă la 3 Septemvre, dela 5—7 Ore p. m. 
se voră face înscrierile acelora, cari voră voi să ia parte 
la acestă congresă; înscrierile se facă în calea Griviței 
No. 3, localulă șcOlei normale superiore. Conferințele 
ce se voră ține anulă acesta la congresă suntă; Omulă 
și societatea de d. I. Caracaș și Revoluția lui 
Hori a, de d. M. Dimitrescu.

Făgărașu, 19 (31) Augustă 1886.
(Producțiunea literară a tinerimei). Producțiunea 

literară a tinerimei studiOse din jurulă Făgărașului, îm
preunată cu petrecere de danță, ce s’a dată Duminecă 
în 17 (29) Augustă a. c. în »Hotelulă Lauritsch* dinFă- 
gărașă, a reușită pe deplină în proporțiă cu puterile in
telectuale și morale de cari dispună cei cari au înscenat’o. 
La invitarea acestei tineriml, inspirată de ce e nobilă și 
frumosă, a alergată publică, deși nu prea numerosă, der 
destulă în împregiurările de față, din cele mai îndepăr
tate comune ale împrejurime! și și din locă Intre cei 
asistenți înregistreză pe domnii Schreiber Ferenz, inspec
tară regescă de scOle, Daniel de Grămoiu, vice-comite, și 
Alesandru Micu, vicară foraneu. Programa producțiunei 
literare s’a esecutată completă și materiile ei au fostă 
ascultate cu interesă din partea publicului presentă. D-lă 
Nicolae Clonța în cuventulă de deschidere a arătată sco- 
pulă convenirei, care e numai ună începută, pusă la cale 
pentru prima dată de tinerimea studiOsă din jurulă Fă
gărașului, care încurâgeată fiindă va mai repeta astfelă 
de producțiunl și pe viitoră în timpulă feriiloră. D-nulă 
Valerie Comșa în disertațiunea sa: despre egoismă și ab- 
negațiune din punctă de vedere socială, a desfășurată 
condamnabilulă egoismă din punctă de vedere patriotică 
națională, din punctă de vedere morală-religiosă și din 
punctă de vedere culturală la poporulă română. Lucra
rea a fostă compusă cu multă diligință din partea d-lui 
disertante. D-lă I6n Broju a declamată poesia bardului 
dela MircescI: >Garda Seraiului" cu multă entusiasmă, 
dovedindă desteritate în modulă de predare ală poesiei 
de cuprinsă eroică. Esecutarea pe flaută a valsului: 
„Valurile Dunării* din partea d-lui Valerie Comșa a fostă 
corectă și plăcută. Musica instrumentală la puțini tineri 
studioși se vede îmbrățișată și adusă la desvoltare pănă 
la ună gradă, la care a putută ajunge și d-lă Comșa, 
care în cântarea de față a sciută așa bine pronunța va
riațiile cele mai grele pe flaută. Declamațiunea; din po
vestea vorbei — acestă poesiă de cuprinsă comică — a 
plăcută multă publicului asistentă, care nu mai înceta cu 
aplausele meritate. S’a finită producțiunea eu romanța: 
,De ce n’am pace" cântată ca duetă de d-nii Nicolae 
Aronă și Nicolau Ludu, cari au sprijinită întreprinderea 
tinerimei,

După producțiune a urmată danțulă, care a durată 
pănă aprope de cjiuă Costumulă nostru națională ro- 
mânescă a fostă representată și cu acăstă ocasiune.

Venitulă destinată pentru reuniunile femeiloră ro
mâne din Făgărașă de astădată va fi mai mică — dăr 
câtă de puțină totă e bună.

FOILETONU.

Doicile.
Oricine scie, că o mare parte din femeile nOstre își 

alăptăză copii prin doici; unele o facă acesta sub pre- 
tecstă că suntă bolnave, Or altele pe cuventulă că așa 
cere moda; căci să vedeți d-v6stră, blăstămata asta de 
modă — n’ar fi mai fostă — șl-a vîrîtă cOda și aci, și 
pOte spre nenorocirea nostră ca să crescă poporațiunea 
elementeloră dușmane, ăr a țărei acestei să scadlă.

înainte vreme nu mai erau doici și Româncele 
cresceau destulă de bine mândrii loră feciorașî și pe 
copilițele acelea, despre cari se povestesce că uimiau lu
mea cu proverbiala loră frumsețe.

Și lucrulă acesta ușoră ni-Iă putemă esplica, dăcă 
ne vomă aduce aminte de frageda și patetica îugrijire 
ce are o mamă pentru copilulă său, și câtă de bine îi 
merge acestuia, când densulă cresi.e pe brațele ei: la 
sînulă maternă!

Doicile n’ar fi tacmai așa de periculOse, dăcă ele 
ar fi alese din acelea, cari prestată garanțiile cuvenite 
pentru asigurarea sănătății copiiloră; der densele — în 
maioritatea loră — suntă recrutate fără nici o preve
dere, și adesea avendă câte o bOlă o transmită (prin 
sărutată și alăptare) prunciloră, cari apoi mergă de po- 
pulâză cimitirele, ori ducă o viăță amară.

»Omenii cei mai iluștri, dice ună medică, doctorii 
și filosofii, au privită totdâuna alăptarea prin alte per

s6ne (afară de mamă) ca isvorulă tuturora releloră fi- 
sice ce potă apăsa asupra copilului atâtă în presentă 
câtă și în viitoră.*

„Esperiența dilnică demonstră, că sentimentală de 
maternitate nu se substitue prin bani. Cu tată raritatea 
faptului, ceea ce se pdte constata este numai bunătatea 
unei doici, der lăcomia, necurățenia seu neîngrijirea și 
starea de ignoranță în care se găsescă, suntă lucruri 
incontestabile."

„Cartea unui doctoră englesă (Smith) conține pa- 
sagiulă următoră: Din copii dați afară la doice de cătră 
părinții loră mai multă decâtă jumătate dintrenșii moră, 
o mare parte îi înlorcă slabi și bolnavi, ăr o mică parte 
îi întorcă sănătoși. Intre multe bOIe grave, provenite 
din alăptarea doiceloră, este și rachitismulă (boia de 
Ose.) Ună copilă destinată a suferi de acăstă bOlă, are 
multă șansă d’a scăpa prin alăptarea dela mamă, pe 
când fiindă alăptată dela doică niciodată nu scapă."

Ceva mai multă, s’a constatată că doicele potă 
transmite chiară și vițiurile loră copiiloră ce-i alăptăză. 
Diodoră spune că Neronă avendă o doică bețivă, mai 
pe urmă l’a făcută și pe densulă să prindă patima pentru 
beutură.

Asemenea se dice decătră unii, că doicile au fostă 
causa acelui brutală nesațiu de mâncare ală lui Viteliu, 
care în timpă de 8 luni, câtă ținu domnirea sa, cheltui 
numai pe bucate aprope 18 milione de galbeni, și a 
acelui desfreu și luxă nebună aiul Basian, care își com

pusese ună Senată de femei, se îmbrăca femeiesce, îș 
presărase palatulă cu pulbere de aură și de argintă, și 
umplea eleșteele cu apă de roșă ca să se scalde.

Unele din mame facă încă oj faptă și mai condam
nabilă. taterdică doicei d’a se duce — din când în 
când — să’șl vădlă copilulă, oprind’o chiară și de a-lă 
aduce câte-odată în curte, și facă acăsta ca să crăscă 
ală loră frumosă și să aibă lapte de ajunsă; der, doica 
tânjindă de dorulă odraslei săle, slăbesce și, în locă să aducă 
bine mititelului ce hrănește, îi face ună rău considerabilă.

Este ună prejudiciu acela, că copilulă unei mame 
cre.șce mai bine când este oropsită copilulă doicii!

,Dăcă doica sciă, (Jice d. dr. Felix, că copilulă ei 
propriu este bine îngrijită, ea va fi mai liniștită, nu va 
suferi din causa mustrărei de cugetă pentru vendarea 
copilului ei, și astfelă și copilulă străină pe care’lă alăp
tăză va prospera mai bine, sugendă lapte sănătosă, ăr 
nu veninulă unei femei păcătase, chinuită de dureri su
fletesc!. MOrtea copilului propriu ală docii pote avea o 
influință forte vătemătare asupra sănătății copilului străină 
pe care’lă alăptăză."

De aceea, atragemă seriâsa băgare de sămă a ma- 
meloră, și le congiurămă ca, ori de câte ori se voră 
vedă nevoite a tocmi vr’o doică, să cheme ună medică 
iscusită ca s’o esamineze și să dea instrucțiunile nece
sare, spre a nu mai perde din dragii loră îngerași; 
căci destulă îi împuținăză anghina și celelalte băle.

(»Gazcta Săteanului"). I. Aristotelă.
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O escursiune pe mare.
In privința campaniei bricului română „Mir- 

cea“ pe marea Negră, citimu următârele în „Re
vista armatei “ :

Briculă Mircea este ună mică bastimente de răs- 
boiu de o construcțiune forte îngrijită, arborada (catar
gele) sa înalta, formele sale fine ’i dau ună aspectă forte 
elegantă :

Echipagiulă bricului se compune din 47 elevi, din 
scâla de marină, 45 de meteloți și 8 oficeri avendă ună 
efectivă de peste 100 âmenl. Acestă bastimente după o 
călătorie de 30 dile în marea Negră, unde a visitală: 
Vama, Sinope pe câstele Anatoliei, Sukum-Kale în Cau- 
caz și Sebastopolă, în ijiua de 5 Iulie ancora în portulă 
Constanța.

Dupăce comandantulă flotilei a trecută în inspec- 
țiune echipagiulă, în <|ma de 11 Iulie, briculă eși în mare 
pentru a face eserciții de luptă. Fiăcare oficeră a co
mandată manevrele cu pânzele, făcendă mai multe evo- 
luțiunl și au avută o completă reușită

In urma inspecțiunei comandantulă flotilei ținu a 
arăta mulțumirile sale comandantului bastimentului, că- 
pitanulă Irimescu, felicitândă în același timpă pe oficeri de 
abilitatea loră în manevrele cu pânze.

Pe la 20 Iulie briculă Mircea primi ordinulă de a 
pleca în Mediterana, visitândă porturile următore: Burgas 
în marea Năgră, Constantinopolă, Salonică și diferitele 
porturi din Arhipelag pănă la insula Syra.

Suntemă forte fericiți a vedă pavilionulă română 
purtată de bastimentele nostre în țările străine, -âr ofi- 
cerii noștri avendă cea mai bună ocasiune a se instrui, 
căci adevărata scâlă a marinarului nu este decâtă 
marea.

Deși briculă Mircea este ună bastimentă mică însă 
se comportă forte bine pe mare, și pole naviga cu cea 
mai mare siguranță.

Inforcerea va fi pe la finele lui Septemvre, când 
elevii trebue să încâpă cursurile teoretice la scola din 
Galați.

Manevrele de tomna în România.
Cetimă în „Revista Armatei: [La 6 Septemvre 

voră începe manevrele de cavaleriă cari voră ține pănă 
la 1 Octomvre. In acestă scopă se voră concentra în 
jurulă Buzăului 6 regimente de călărași și anume: regi
mentele 3, 4 și 10 din corpulă II de armată și regimen
tele 5, 6 și 12 din corpulă III de armată. Aceste re
gimente compuse din câte 4 escadrăne, numărândă 
fiă-care câte 112 omeni, voră [fi instalate în săra 
de 5 Septemvre pentru ca a doua di să polă începe 
esercițiile.

Aceste regimente voră forma o divisiune compusă 
din trei brigade. Divisiunea va fi comandată de d. ge
nerală V. Crețeanu, inspectoră generală ală cavaleriei, 
avendă atașați ca șefă de stată majoră pe d. Al. Lam- 
brino, âr ca oficeri de stată-majoră de dd. căpitani 
Leonă . Mavrocordată, dela marele stată-majoră, C. Corlă- 
tescu, dela scăla de cavaleriă, și N. Constantinescu, din 
regimentulă 5 de artileria. Brigada I, compusă din re
gimentele 3 și 4, va fi comandată de d. colonelă Ata- 
nasie Dumitrescu; brigada II, compusă din regimentele 
5 și 6, de d. colonelă C. Formacă, și brigada 111, com
pusă din[jregimentele 10 și 12, de d. colonelă G. Arion.

împreună cu aceste regimente de cavaleriă voră 
manevra, dela 19 Septemvre pănă la 1 Octomvre, trei 
baterii călărețe de câte 4 tunul’’, din regimentele 2, 3 
și 7 de artileriă, puse sub comanda unui majoră. — Cu 
direcțiunea serviciului administrativă a fostă însărcinată 
de d. sub-intedentă N. Sebastiană.

Iată și programa acestoră manevre: Dela 6—10 
Septemvre: scăla de escadronă și serviciu de siguranță; 
Dela 11—15 Septemvre: scola de regimentă și serviciulă 
de siguranță; Dela 16—21 Septemvre : evoluțiunl, trei 
dile pentru scăla de brigadă și trei (jile pentru șcâla de 
divisiune; Dela 22—24 Septemvre: esplorărl și recunâș- 
terl; 25 Septemvre: serviciuri de siguranță în stațiune; 
26 Septemvre: îmbarcarea și debarcarea pe drumulă de 
feră la puncte hotărâte; 27 și 28 Septemvre: marșuri 
de resistență ; 29 și 30 Septemvre; manevre de cava
leriă și defilare; 1 Octomvre: pornirea trupeloră la gar- 
nisânele loră.

Ultime soiri.
St. Petersburgă, 2 Septemvre. — „pi a rulă 

Oficială" publică o telegramă adresată Țarului 
cu data de 31 Augustă și în care prințulă 
Alexandru se esprimă cum urnfoză:

»Sire, reluândă în mâni guvernulă țărei mele, în- 
drăsnescă a supune Maiestății Vâstre espresiunea mul- 
țumiriloră mele pentru atitudinea representantului vostru 
la Rusciucă. Acâsta, prin presența sa oficială la recep- 
țiunea ce mi s’a făcută, a arătată poporului bulgară că 
guvernulă imperială nu aprobă actulă revoluționară în
dreptată contra persânei mele,

In același timpă solicită Majestăței Vâstre per
misiunea de a ’I supune espresiunea recunoscinței mele 
depline pentru buna-voință ce a avută de a trimite în 
Bulgaria pe generalulă Dolgorukoff. Căci reluând pu
terea legală în mâni, primulă meu actă este de a es- 
prima Maiestăței Vâstre firma mea intențiune de a tace 
tâte sacrificiele necesare pentru a ajuta mărinimâsa gân
dire a Majestăței Vostre, și de a face ca Bulgaria să 
iesă din grava crisă ce străbate.

Rogă pe M. V. să autoriseze pe generalulă Dolgo
rukoff să se împace cu mine directă și câtă se pâte de 
curendă. Voi fi fericită să potă da Majestăței Vâstre 
proba hotărîfore a devotamentului neclintită de care sunt 
însuflețită față cu Augusta Vâstră persână. Principiulă 
monarehică mă silesce a restabili legalitatea în Bulgaria 
și Rumelia.

Rusia dându’mi corâna, numai în mânile suveranu
lui ei sunt gata a o depune. <

Ț a r u 1 u a răspunsă :
Am primită telegrama Alteței Vostre. Nu potă a- 

proba reîntârcerea Vostră în Bulgaria, căci prevedu nisce 
consecințe sinistre ce pote aduce acăstă întârcere asupra 
țărei bulgăresc!, deja destulă de încercată.

Misiunea generalului Dolgorukoff devine inoportună. 
Me voiu abține dela orice amestecă în trista stare la care 
e redusă Bulgaria câtă timpă remânețz în ea.

Alteța Vostră va aprecia ce e de făcută.
’Mi reservă a judeca ceea ce ’ml comandă memo

ria venerată a părintelui meu, interesîilă Rusiei și pacea 
în Orientă.

Filipopolă, 2 Augustă. — Am vădută chiar 
în acestă momentă pe d. Stambulov. Elă mi-a 
spusă că singurulă motivă ce pdte aduce o in- 
tervențiune rusăscă în Bulgaria, ar fi resbelulă 
civilă, care voimă prin urmare să-lă evitămu. 
Insă a adausă, că resbelulă civilă va isbucni nu
mai dâcă ne arătămă prea severi față cu con- 
piratorii. Der în acestă momentă primescă nisce 
soiri din Sofia, anunțându-mi că tote persdnele 
arestate, ca Karavelov, Zancov, Burmov și alții 
au fostă liberați și că prințulă e cu totulă ho- 
tărîtă a acorda o amnestiă complectă. Vomă 
face pe lângă acăsta totă ce e necesară pentru 
a îmblânzi pe Țară și a’lă împăca cu prințulă 
Alexandru. “

Viena, 2 Septemvre. țfiarele din Berlină 
anunță că o înaltă mediațiune s’ar interpune pen
tru a ajunge la o împăcare între Țară și prin
țulă Bulgariei. După „Gazeta de Voss“ împă- 
ratulă Wilhelm a făcută ună demersă personală 
pe lângă Țară pentru a ajunge la o reconciliare 
între acestă din urmă. și prințulă Alexandru. 
„Times" din Londra îndemnă pe prințulă Alec- 
sandru să nu negligeze nimică pentru a dobândi 
bunele grații ale Țarului. Numitulă diară nu 
pare a avâ însă mare speranță de reușită.

Constantinopolă, 2 Augustă. D. Nekliudov, 
secretarulă ambasadei rusescl, a plecată la Sofia 
spre a înlocui pe d. Bugdanov, care a plecată 
fiă <Ș.isă în concediu.

Sofia, 2 Augustă. Scirea răspândită de (pa
rele din St.-Petersburg, că ar fi isbucnîtă în Bul
garia resbelulă civilă, este cu totulă neîntemeiată, 
pentru că în tâtă țâra domnesce ordinea și li- 
niscea cea mai perfectă.

Berlină, 2 Septemvre. „Gazeta Germaniei 
de Nord," vorbindă încă odată despre articulele 
publicate de parele ultramontane și liberale în 
privința prințului Alexandru conchide (jicendă, 
că nimeni nu se pâte îndoi că politica trasă de 
ultramontani și liberali nu espune Germania la 
mari pericule; dâcă nu voră adera la po
litica guvernului voră precipita Ger
mania într’ună resbelă îngrozitoră. 
Reichstagulă trebuindă să fiă în curendă con
vocată pentru a ratifica tratatele de comerciu 
semnate de guvernă, inamicii imperiului facă po
litică străină.

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

PESTA, 4 Septemvre. —■ O telegramă din 
Sofia cătră „Egyetertes" anunță, că prințulă 
Bulgariei ar fi sosită deja eri la amâȚî în Sofia. 
La primirea lui n’au fostă representate consula
tele germană, rusă și austro-ungară. Scirea are 
nevoiă de confirmare în tâte părțile sale.

DIVERSE.
Cununiă. — D-lă Dr. Basiliu Preda, advocată 

în Câmpeni, și d-șăra Sabina Andrei ca își voră 
serba cununia loră Duminecă în 5 Septemvre c. n. în 
biserica gr.-or. din Câmpeni.

Păstrarea cafelei. — Cafâua este forte primitâre 
de umedâlă și mirosuri ce își îasușesce fiindă alăturea 
cu alte coloniale cu mirosuri. Bunălatea cafelei constă 
nu numai în specia ei, ci mai cu sâmă în modulă cum 
a fostă recoltată în colonii, când s’a coptă bine, pe 
vreme uscată, ferită de ploi și de umedâlă; cum a fostă 
de bine împachetată în saci, cum a fostă adusă pe mare, 
cum a fostă ținută prin băcăniile nostre, prin cămări, 
cum a fostă prăjită și râșnită. Cafeaua fiă râșnită sâu 
neprăjită trebue ferită de vecinătatea piperului, romului 
și altoră lucruri cu mirosulă tare. Dâcă se amestecă 
cu făină de rădăcină de cicâre, cu b6be de orză seu de 
săcară prăjite își perde aroma ei naturală, de asemenea 
dâcă se prăjesce pre tare său prâ puțină. O vechiă 
gospodară din Rîmnică forte amătore de cafea bună îmi 
spunea, că nu e permisă a se pune în cafea altceva de 
câtă migdale prăjite care îmbunătățescă multă cafeaua 
și nici a se ține cafeua, prăjită și îndesată, altfelă de
câtă în cutii bine astupate.

Șmaculă untului. — Untulă capătă adesea or! dife
rite mirosuri cari — deși untulă e prâspătă — îlă facă 
a nu se mai pută întrebuința, celă puțină netopită. A- 
ceste alterațiunl, șmacuri cum dicemă noi, cei dela țâră, 
provină din multe pricini precum: felulă hranei vaciloră, 
râua îngrijire a coșareloră și grajduriloră, ținerea lap
telui în ună locă pre caldă, dâr mai alesă din causa 
mirosului beciuriloră, chilereloru, unde se ține laptele, 
smântână și untulă. Dec! trebue ca laptele și untulă să 
se ție în vase forte curate și în localuri nemucigăfose, 
unde nu se ține nici varză, nici vină, nici zarzavate.

Din resbelulu din 1877—78. — Cetimă în »Re- 
vista Armatei" : După ună lucru de aprăpe 7 ani „No- 
ulă timp," ne spune, că comisiunea specială, instituită 
în 1879 pe lângă direcțiunea generală de medicină mi
litară pentru a încheia comptulă perderiloră suferite de 
armata rusă în timpulă răsboiului din 1877—78, și-a 
terminată lucrările în ceea ce privesce armata din Bul
garia. Resultă că perderile acestei armate au fostă 
neînsemnate, căci asupra unui efectivă de 592,085 â- 
meni, ea a perdută, în urma răniloră ce au causată 
morte 6465 âmenl, și din causa diferiteloră maladii 
44,459, cu totulă 50,924. Este de observată că nici o 
armată nu a avută în trecută perderi atâtă de mici în 
răsbâele de aceeași însămnătate ca celă din 77—78. 
Perderile armatei sârbe în timpulă campaniei din 1886 
au fostă de 732 morți, 4570 răniți și 1641 dispăruți a- 
supra unei armate de 56,120, âr nu de mai bine de o 
sută de mii cum ne spuneau diarele serbesci și austria- 
ce la începutulă oștilitățiloră.

Umflarea viteloru. — In România multe vite pieră 
pe fiăcare ană când pască lacomă nu numai trifoiu, lu- 
ternă, căpriță etc., dâr chiară ârbă crudă. Ele trebuiescă 
ferite și în casă de se umflă dâcă e în prejurime vr’ună 
veterinară care să sciă mai multă ca ună potcovară, 
trebuesce chemată d’a da ceea ce se numesce »un coup 
de trocart". Decă — probabilă — cultiva torulă n’are 
la’ndemână ună asemenea omă specială, să-i dea pe 
gâtă conținutulă unui pahară cu apă în care se turnase 
20 picături de a leali volatil. Dâcă și spițeria e de
parte și nu e la îndemână alcali volatil, să se târne pe 
gâtulă vitei ce începe a se umfla, ună păhăruță de ra
chiu amestecată cu p’atâta untă-de-lemnă de mâncare. 
La oi se dă apă cu mai puțină alcali volatil. De multe 
or! sătenii își scapă boulenii loră umflațl gonindu’i pe 
câmpă pănă se obosescă și „trece prin ei."

Ordulă nemistuită de cai. — Forte adeseori se în
tâmplă să vedemă, că caii noștri slăbescă deși ’i hrănimă 
bine cu fonfi și le dămă ordă d’ajunsă. Dâcă nu e 
vorba de cai bolnavi, bătrâni, rău îngrijiți și cari mun- 
cescă prea multă, pricina acestei slăbiri provine — ade
seori — din causă că nu mistuescă bine hrănirele ce le 
dămă. Acâstă nimistuire, mai alesă a orbului, nu e 
lotd’auna o probă că caii n’au dinți seu ortjulă e prea 
tare, ci și[o probă de lăcomiă a calului, care nu mestecă 
bine ordulă sâu ovăsulă în gură ci îlă sârbe, cum s’ar 
dice. Observați, de curiositate, că caii cei mai lacomi, 
cari își sfîrșescă mai curendă porția loră de orijă suntă 
aceia ce-lă lâpădă mai multă... la gunoiu. Pentru a se 
înlătura acestă neajunsă e bine a nu pune grămadă 
orqjulă înaintea calului, ci câtă se pâte de întinsă și 
subțire. E bine, și mai alesă pentru caii mai bătrâni 
sâu celoră de muncă, căroră trebue a li se da ordă mai 
multă, să li se hurluiâscă ordulă înainte d’a li se da, 
sâu să se înmoe de cu sâră în ună vasă cu apă curată. 
Cu chipurile acestea partea mai hrănitore a orbului (fe- 
cula va trece, prin iote căile degestive ale calului cu mai 
mare folosă pentru elă. (»Gazeta Săteanului»).

_ __ __
Se primesefl în cuartiru cu întrâga 

întreținere 4—6 școlari. Informațiuni în Ulița 
nouă de susti Nră. 182.

Editoră: Iacobă Mureșiauu.
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GAZETA TRANSILVANIEINr. 190 1886.

•JarauJn la bursa de Vtana
din 3 Septemvre st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 • • • 107 55
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94 95 
împrumutul^ căilortt ferate 

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

lorii ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.30

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... — —

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) ....------

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

zmști..............................104.90
Bonuri cu cl. de sortare 104 90 
Bonuri rurale transilvane 104 90

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

vinu ung............................99.75
Imprumutuiâ cu premiu

ung..................................121.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 126 10 
Renta de hărtiă austriacă 84.60 
Renta de arg. austr. . . 85.10
Renta de aură austr. . . 117 00 
Losurile din 1860 . . . 141 —
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 864.—
Act. băncel de credită ung. 289.25 
Act. băncel de credită austr. 279.60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ..... 5.96
Napoleon-d’orI .... 10.00
Mărci 100 împ. germ. . . 61.80 
Londra 10 Livres sterlinge 126.20

Cump. vend.

Bursa Bucuresci.
Cota oficială dela 24 Augustă st. v. 1886.

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

» convert. (6°/0) 88— 89—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 34—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 103— 104—

)> » (5°/o) • 87— 88—
» » urban (70/0) . . 100— 101—

, (6°/0) . 92— 93—
» » » (5°/o) • • 82i/a 83—

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

« » > Națională 214 216
Aură contra bilete de bancă . . 13.75 14.15
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

Cursulu pieței Brașovii
din 4 Septemvre st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.68 Vend,. 8.72
Argint românesc . . . . f • 8.60 • 8.65
Napoleon-d’ori................. » 9.97 10.—
Lire turcescl..................... » 11.27 » 11.30
Imperiali......................... f. * 10.26 » 10.29
Galbeni............................. . » 5.88 > 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50 • 101.50
Ruble RusescI................. * • * 121?/, 122.Va
Discontulă ... » 7—10 °/o pe ană.

BIGȚKOMBB'O'L GEKMAEfO-BOMAN
’ ALBXI

a 1 fl. 50 cr. sen 3 lei 50 bani exempl. edițiunea autorisată, se află pană astădi de vendare la următorele librării:
Brașovia: Tipografia Alexi, D. Nicolae L Ciurcu, H. 

Zeidner, A. Altstădter.
Bucuresci: D. D. Sotschek &. Comp., E. Graeve & 

Comp*, Ig. Haiman, R* Wațzina. (A* Cerny*)
Budapesta: D. Gustav Grimm, strada Hatvan, D. 

Sig. Robicsek strada coronei.
Blașiu: Librăria archicliecesană, Tipografia semin*
Câmpukmsjl (Bucov*): D. Gabriel Storfer* 
Oraiova: D. TI. Zamitca*
Cernăuți: D. Romuald Sclially, D. H* Pardini li 

brăria Universității.
Clușm: D* lohann Stein.

A se cere exemplare din a opta seu a noua
Brașovă, 9 (21 Iuliu 1886.

Fs&g’ărașm: D. D* Briider Tliierfeld*
Iași: D. 0. Tlildebrandt.
Imgoșiu: B. Adolf Auspitz.
Hăseudu: Librăria Concordia* 
Oravicsa: D+ I. E. Tieranu.
Orșova»: D. C. Bolime.

D. Iacob Niderhofer.
Sibiiâ: D. W* Krafft, D. A. Schmidicke. 
Timișora: Librăria Polatsek.
Igiena: D* D. Mayer & Comp* Singerstrasse 7. D. 

Wilhelm Frick librăria Curții, D* D. Gerold &. Comp. 
D. Georg Szelinski librăria Universității.

liiă' Tipografia ALEZI.

Am ondre a încunosciința pe Onor, publică că la 28 Au- 
gustti a. c. m’am mutată cu mărfurile mele în localulă mai na- 

Ji inte fostu ală d-lui

FRANZ HINDLER
Tergnlu Piosului Nr. 21.

Acestă magazinu mai spațiosă mă pune în plăcuta posi- 
țiune de a pute servi cu unu sortimentă mai bogată din tdte 
articolele mele de pănă acuma, precum și din tdte pândăriile și 
garnituri pentru masă, ce le avea d-lu Kindler ca specialitate.

Mulțămindă fdrte pentru încrederea de pănă acum, mă 
rogti a mi-o păstra în noulu localii.

Cu înaltă stimă

A. Meschendorfer.

5
I

* *&*

Concurși!
Pentru ocuparea unui postă de profesoră de limba maghiară pre

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

Beneficiulă împreunată cu acestă postă sub restimpulă de probă este : 
Salară anuală de 800 fl. Pentru cortelă 200 fl.
Competenții au să producă:
1. Atestată de boteză că suntă Români gr. or.
2. Atestată de maturitate.
3. Absolutoriu de facultatea filosofică.
4. Atestată despre eventuala praxă de pănă aci.
5. 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 să adresăță la Consistoriulă diecesană. 
Caransebeșă, în 14 Augustă 1886.

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

Nr. 4674/1886^ublicațiune.
De cătră subscrisulă Magistrată se aduce la cunoscință generală, 

că licitațiunea pentru arendarea pășunitului de iarnă pentru, oi pe hota- 
rulă Sighișdrei pro 1886/7 se va țină în 25 Septemvre a. C. Vadiulă 
pentru ambele despărțămințe ale hotarului este de 50 fl.

Despre condițiunile detailate de licitațiune se păte lua informa- 
țiuni la magistrată în orele de oficiu.

Sighișăra, 30 Iuliu 1886.
Magistratul!! orășenesc!!.

Ooncursu.
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 st. n.

Emolumentele suntă:
In bani 400 fl. v. a. și cuartiră.
Doritdrele de a competa la acestă postă au a-și ascerne concur

sele sale bine instruite cu documentele recerute și cu deosebire despre 
cunăscerea limbiloră patriei române și maghiare la scaunulă scolastică 
comunală în Hațegă.

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

2—3 primară opidană.

950/1886 polg fflirdetmeny.
A Zernesti kir. jărâsbirdsâg răszărol ezennel kozhirră tătetik, mi- 

szerint ugyvăd Popescu Victor âltal kăpviselt Muscanu George ăs neje 
Maria felpereseknek ismeretlen tartdzkodâsa Monea Amos alperes elleni 
499 frt. 72 kr. o. e. sj. irânti sommtis keresetănek târgyalâsâra hatâr- 
napul 1886 ăvi September hă 16-ik napjânak d. e. 8 drâja e birdsâg 
elott kituzetik.

Felhivatik ennălfogva ismeretlen tartdzkodâsu alperes, hogy ugyă- 
nek czălszeră vddelme irânt a răszăre gondnokv.1 kinevezett iigyvăd Ga- 
roiu Miklos zernesti lakos kelloen utasitsa, vagy a târgyalâsnâl szemă- 
lyesen vagy mas megbizott âltal jelentkezzăk, mert kiilonben mindezek 
elmulasztăsânak kovetkezmdnyeit magânak tulajdonitsa.

Zernest, 1886 ăvi Iulius 116 20-ân.
A zernesti kir. jârâ sbir 6s âg.

Peiiciu, jârâsbird.

(Avisă d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se bine- 

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

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

Tipografia ALEXI, Brașovă.


