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Manus '■ r c nu se re- 
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Erațovu, piața marc Hr. 22. 
serntenip.i primescu în Viena: 

• • H-uistHflcii A- Vdțțltr
> Hihu.cit bchalch. Alois

■ .. «i. . A.OpfHilk, I. lk>n-
în Budapesta : .1. Gvld- 

AnfmAltti Kek>tti’i Hrr»mt; 
Frankfurt: G. L. l'uiibc ; în Ham

burg: .4. St<.n\'r.
Pr< »nhi inserriuniloru: oscriâ 
gnriDondu pe o colona 6 cr. 
-i .30 cr. timbru pentru o fu

ioare. Publicări mai dese 
dup» taritA si învoială.

Declame pe padina IH-a o se
ria 10 rr. v. a. seu 30 hani.

GAZEÎATRANfflNIE
A1TULU LI.

_GRzetad iese în fie-care di.

A.DCDamejiîe teului Austro-Uucaria 
Pe unu »nu 12 fi., pe șese luni 

6 fl.. pe trei luni 3 fi.
Penirn România si străinătate: 

Pe unii anu 40 franci, pe s6so 
Juni 20 franci. pe trei luni 

10 franci.
Se prenumeră la tuto oli- 
eiele poștale din întru și din 

afara și la. dd. colectori.

Atmnamenimu peniro Brașovn 
la administrațiunc, piața mare 
Nr. 22. etagiuîu I.: pe unu anu 
10 fi pe șOse luni 5 fl.. pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu d u s u 1 u în 
rasă: Pe unu anu 12 fl.. pe 
șese luni 6 fl.. pe trei luni 3 fl. 
Unu esemplaru 5 cr. v. a. seu 

lă bani.
At Atu abonamentele câtu și 
inserțiuniie sunt a se plăti 

înainte.

Brașovli, Luni, Marți, 3 (15) Maiu

Brașovu, 2 Main st. v. 1888.
Erî. iu Dumineca Tomii, di me

morabilă în istoria Românilor!! din 
monarehia liabsburgîcă, s’a sfiver- 
șitu in Viena cu mare pompă inau
gurarea monumentului gloriosei îm- 
perătese Maria 'leresia.

împrejurarea, că acesta strălu
cită festivitate, pentru care s'a a- 
lesu dina de 13 Main, aniversarea 
fiilei naseerei marei împerătese, a 
eă(|ntu tocmai acuma când și noi 
Românii serbănm aniversarea <|i- 
leloru de redeșteptare la o nouă 
viată națională de sine stătătore 
in coucertuln poporeloru monar- 
chiei, ne readuce în memoria, cu 
îndoită putere epoca domnirei de 
patru-decl de ani a împărătesei 
Maria Teresia.

Fost’a acesta epocă plină de 
mari încercări pentru monarchiă, 
dor și bogată de succese în ce pri- 
vesee progresulu și întărirea oi în 
întru și în afară. Pentru noi Ro
mânii în deosebi ea a fostă de mare 
importantă, căci tocmai în acelu 
timpu începură a străbate în sî- 
nulu poporului nostru primele rade 
de lumină prin întemeierea scole- 
lorti din Blașiu și prin zelulu în
văpăiata alu câtorva dascăli și a- 
postoll naționali eșiți din cursulu 
filosofică și teologică dela Roma.

Sub domnirea împărătesei, a 
căruia monumentu fu desvălită erî 
în capitala Austriei, s’au introdus 
și în Ardealii primele reforme ad
ministrative menite a ușura în- 
câtva sortea țSrauiloru, cari ge
meau sub jugulă iobăgiei. Acostă 
scopu l’a urmărită Maria Tere- 
sia prin mai multe rescripte. în
tre cari celă mai importantă este 
celă dela 1769 cu „puncteleregu
lative-1, care stabilea cjilele de lu
cru eu palma și cu vita spre a 
pune ore-care stavilă abusului dom- 
niloiu feudali.

Maria Teresia a înființată și 
granița militară în Transilvania 
și a redicatu acesta provincia la 
17G5 la rangulă de mare prin- 
cipatu.

(atu de greu era inse de a face 
se se realiseze, față cu sistemulă 
incarnată feudală ce domnea pe 
atunci, și cele mai primitive do
rințe de îndreptare ale generdsei 
imperătese, s’a dovedită în tim- 
pulti domnirei fiului ei, a împăra
tului losifă II, când poporală ne
mulțumită s'a răsculată.

Oii și câtă ile anevoiosă a lostu 
inse opera relbnneloru începută 
de Maria Teresia și continuată de 
losifă II și deși n’a avută resul- 
ratele așteptate, faptă este și ră
mâne, câ în acostă periods sf’a a- 
runcată de eătră apostolii ro
mânismului semența redeșteptării 
nostre naționale, care a resăr’iu 
apoi ou putere înainte cu patru- 
decl de ani în memorabilele adu
nări naționale din Dumineca Tomii 
și dela 3 (15) Maiu 1848.

Românulu. care a păstrată și 
păstredăîn totdeuna cea mai mare 
și viuă recunoscințăpentru cei ce 
i-au făcută unu bine, trebue să-și 
reamintcscă cu pietate timpurile 
gloridsei domnirl a. împărătesei 
Maria Teresia, cari deși au fost des

tulă de triste și durerose în rapor
turile sale cu domnii feudali, totuși 
au făcută cu putință ca să încol- 
țescă semența, ce avea menirea a 
răsări odată pentru binele și pros- 
perarea neamului românescă din 
acostă monarchiă.

Austria si Rusia.»
Pentru a ilustra relațiile din

tre Rusia și Austro-Ungaria se ci- 
tămă următorulă faptă după „Pos
ter Lloyd1- :

Locotenentul-generală rusescă Heins, 
ducându-se cu adjutantului său Szwec- 
szenikoff în Italia, trecând pe la Viena, a 
fostă rugată, la intrarea sa pe teritoriulă 
Galițianu, s& ’șl arate pașapdrtele. Aces
tea conținendă informații contradicâtore 
asupra scopului călătoriei, generalulă a 
fostă împedicat.ă d’a ’șl urma călătoria și 
rugată să se ducă de o cam dată la Lem
berg, unde a foștii puști sub paza poli
ției. Generalulfi Heins și adjutantulă 
său nu și-au putută urma drumulfi de 
câtă după o desă schimbare de depeșî 
între Lembergfi și Viena.

Francia și Germania.
In dina de 10 Maiu n. s’a ținută la 

Trocadoro în Parisă sărbătorea distribu- 
țiuuei premiiloru pentru copii asistați dela 
Societatea Alsațo-Lorena. D-nulfi Sieg
fried, deputata din Parisă, care presidâ 
acesta serbătore, a rostită lină discursă 
în care a <]isu, că itnft resbelă între Franța 
și Germania ar fi o mare nenorocire pen
tru amândouă poporele; acestă resbelă 
ar aduce calamități neprevăzute de ni
meni. Din contră înțelegerea între cele 
două popore ar fi forte folositore pentru 
toți. Lucrulft este evidentă. Decă acestă 
înțelegere este greu de tăcută pentru mo
menta, ea este posibilă pentru viitorii. 
Esistă între Francia și Germania ni.șce 
cause de antagonism, der căușele acestea 
ar putea dispare decă ar fi cu putință 
se se dea la o parte eestiuuea Alsațo- 
Lorenei și acesta într'imă modă pacifică 
dându-se Germaniei compensațiunl legi
time. D-nu Siegfrid reaminteșce vorbele 
împăratului Frideric asupra biue-facerei 
păcei. La sferșitlilă discursului seu, d-lu 
Siegfried a disă, că părerile lui n’arfi 
pute li considerate decâtft ca o ilusiune ; 
der va veni timpulu când vorti fi recu
noscute ca singurulu mijloc pentru de
părtarea crisei de care sufere Europa în- 
tregă. Trebue ca vorbele inscrise la mo
numentală lui Wilielm III să fiă realisate : 
„Dreptatea este educătdrea poporeloră.11

Agenții ruși în Orientu.
Reproducem u după „Româ

nulu11 următorele rendurl din <jia- 
rulti bulgară „Zvoboda“, care față 
cu atentatulu dela palatulă din 
Bucuresci, nu potu fi trecute cu 
vederea:

Intrigile agențiloru ruși au adusă 
pe statele mici din peninsula balcanică 
intr'o situațiune forte seriosă.

Nici unulu din aceste state nu pote 
se se ocupe cu afacerile sale interne și 
sâ petrecă în liniște.

Misiunea ageuțiloră ruși este d'a 
organisa comploturi contra domnitorilor^ 
acestoră țâri.

Fiâcare din aceste guverne, care ur- 
meză o politică națională și

dentă, este combătută și persecutată de 
acești agențl prin totă felulu de mijloce.

Sâ nu mai vorbimă de Bulgaria, 
care încă de multă este condamnată la 
morte. Nici România, nici Serbia, nici 
Grecia nu se găsescfi în situațiune mai 
favorabilă.

Și tdte aceste lucruri nu voră pute 
reveni la mersulu lorii firescă, pană când 
Europa nu va pune pe Rusia la loculă 
care i se cuvine.

Regele și Regina Serbiei in Viena.
Diarului „Pester Lloyd“ i-sc 

scrin din Belgrade următorele:
Vi-s’a comunicată nu de multă pe 

cale telegrafică, că Regele Milană se va 
duce, probabilă în celă mai apropiată 
viitorft, la Viena. Acestă „viitoră celă 
mai apropiată11 pare a fi sosită acum, 
pentru că în cercurile cele mai bine in
formate se vorbesce cu totă siguranța, 
că regele peste câte-va dile va lua dru- 
mulă spre reședința monai-chiei amice. 
Mai întâiu va sosi regina Natalia în 
Viena și după aceea întâlnirea părechei 
regale nu va întârdia.

După cum se scie, domnitorulfi Ser
biei a avută, înainte de a pleca regina 
la Italia, cea din unnă întâlnire în Viena 
și acum erășl, după reîntorcerea ei din 
sudu, o va saluta totă în Viena. Câtă 
timpii va rămâne împreună părechia re
gală, nu se scie, și totă atâta de puțină 
se pote sci încă de astăijl, decă regina 
va veni din Viena la Belgradu. seu, după 
cum se dispusese mai de multă, va ră
mâne erășl în străinătate și va suprave- 
ghia crescerea moștenitorului coronei în- 
tr’unu orașfi germană. Unele cercuri 
d’aicl voiescă se scie, că regina va pre
feri d’a se reîntorce acum în patria și aci 
va chibzui din nou se continue educa- 
țiunea principelui. Se pote ca în acestă 
privință, din aflarea împreună a păre
chei regale la Viena, să resulte vr’o de- 
decisiune.

Precum ne comunică o telegramă 
dc ac|l, Regina Serbiei se află deja in 
Viena. Presenței Regelui Serbiei în ca
pitala Austriei 'i se atribue o mare în
semnătate, politică.

SCIRIlE DILEi.
Cu diua de erî, Dumineca Tomei, 

s'au terminată pentru anulă acesta o- 
biclnuitele serbări ale juniloră, care în- 
cepfi din diua de PascI și dureză totă 
săptămâna. Și de astădată Junii au fostă 
necesitați, din „grația11 guvernului ungu- 
rescă, a se lipsi de podoba insemnelorfi 
tradiționale, cari erau de altcum consi
derate ca accesorii indispensabile ale a- 
cestoru obiceiuri de caracteră naționalu- 
religiosă, cu tote acestea petrecerile lorfi 
au fostă și de rendulă acesta destulă de 
viale și interesante. A 4-a <li de PascI, 
când Junii, după obiceiu, se întorceau 
călări dintre Petri, 11-a eșitfi în Grover 
spre întâmpinare ruiă publică forte nu- 
merosă din tote classele societății, care 
a privită cu mare interesă la defilarea 
Juniloră propriu dișl, Juniloru curcani, 
Juniloră bătrâni și Juniloră albi. După 
Juni, cari toți erau călări, urma unu șiră 
nesfîrșită de trăsuri. Unulă din juni, 
d-lu Gavrilescu, saluta publiculă prin- 
t.r’o scurtă vorbire. încheiată cu urări 
casei domnitdre, corpului oficerescă și 
oștirei, pentru națiunea română și pen
tru celelalte națiuni conlocuitdre. La 

indepen- porta cimitirului capelei române din Grd-

aruncată pe 
nemulă seu 
ce terdfe!

verfi, unde suntă îngropațl Andreiu Mu- 
re.șianu, Iacobă Mureșianu și Dimitrie 
Ionciovicl, Junii au aședat, .și de astădată 
doi bracll șicuițl. Terminându-se defila
rea în bubuitulă pistdleloru, publiculă 
s’a îndreptată spre liceul ă românesă, în- 
naintea căruia jucau veselă Românii din 
Brașovulu-vecliiu.

Cu ocasiunea acestoră petreceri am 
avută plăcerea a saluta în mi jloculu nos
tru pe d-lu fostulu ministru ro
mână de justiția, și pe d-lfi l'iutilă llo- 
seti, redactorulă „Românului11 cu soțiile 
d-loru. Dânșii au luată parte și la pe
trecerea reuniunei sodaliloru.

* *
Cetimă în foia neaoșe ungurescă 

„Pester Lloyd : „In contra învățătoru
lui evang, din Blenocz Carol Salva, care 
a edatu călindarulă panslavistă „Do- 
movy Kalendar11 si a agitată în acela 
contra națiunii maghiare, se pornise cer
cetare disciplinară. Senioratulfi din Hont 
a condamnată pe Salva la perderea pos
tului de învețătoră și sentința a fostă 
aprobată de senatulă disciplinară alu 
districtului Tisei. Ajungândă apoi afa
cerea înaintea senatului generală alu 
bisericii ev. conf. augsb., acestu foni a 
aprobată sentința instanței ânteiu și așa 
învățătorulu a rămasă definitivă condam
nată la perderea postului.11

Sermanulu învețătoră e 
dramuri, fiindă că ține la 
slovacă ! Ce persecuțiuni și

* #
Sub titlulă ^(rluuia solonioiiiană a 

Ma<ihiariloră“ cetimă în „Parlamentar:11 
„Cum se pricepe politica nefirescă a 
Maghiariloră se mănueze sofisteria, ne-a 
dovedită dilele aceste foia oficidsă ma
ghiară „Nemzet.“ La justa plângere a 
unei foi românesd, că poporele nema
ghiare de sub corona sf. Ștefană su
portă numai greutățile, der nu se bucură 
de drepturi, Pithia celă maghiar a răs
punsă cam astfelă: „Cu totulă întorsă! 
Maghiarii suportă mai multe greutăți, 
purtândă funcțiuni .și Ia naționalitățile 
nemaghiare.11 Acestă ironia nedemnă 
de o foiă oficidsă semănă cu următorea 
frasă: Poporele nemaghiare cu ne-
dreptfi se plângă de tome, căci Maghiarii 
mănâncă și pentru ele.11

* *
Din Cernăuți ’i se comunică fdiei 

„Rumănischer Lloyd,11 că atâta în Bu
covina, câtă și în Galiția se facă mar'i 
pregătiri de răsboiu. Așa de pildă aprdpe 
la tdte gările se construescă rampe; a- 
fară de orașe barace, peste rîuii poduri 
provisorice, s’a începută conscrierea cai- 
loră ș. a. In Cernăuți se va construi, 
precum se dice, unu spitalu militară 
pentru 600 de omeni.

Comuna Sopor ii, care aparținea 
pănă acum cercului de espedare alfi ofi
ciului poștală din Ceanu-mare, s'a în
corporată la eerculă oficiului poștală 
din Jurata.

• »
Ministrulă ungurescă de comerță a 

permisă dela 3 |15] Maiu încependu im- 
portulu și transitulu pe teritoriulă țărilor 
coronei ungare ală sdranțeloră funiiloră 
vechi, rufeloră și haineloră folosite de 
proveniență din Egiptă. Francia, Algeria, 
Tunesia, Italia, Spania și Gibraltaru, 
care fuseseră oprite, din causa colerei.

5Î5 *

In lima lui Aprilie s'au estradată 
din comitatulă Tarda-Arieșă, 6 pașaporte 
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pentru România, s'au încassată în darea 
directă 9661 fi. 99' , cr., au remasîî res
tanță 343,755 fi. 41 , cr., s'au încassată 
în darea militară 507 fi. 75 cr., au ră
mașii restanță 21,984 fi. 77 cr. Focuri 
s’au întâmplată în luna acesta în 3 co
mune, între cari se atlă Bistra și Zaulă 
de Câmpia, paguba a fostă de 2457 fi. 
40 cr., n'a fostă nimică asigurată. Sta
rea sanitară atâtă a locuitoriloră, câtă 
și a animaleloră a fostă favorabilă. Nu
mai în Vereșmortă s'a ivită o bolă epi
demică între copii, bolnăvindu-se 14, 
dintre cari 5 au murită.

¥ 
A A

Prima representațiune de Sâmbătă 
sera a operei romantice „Nachttager in 
Clranadu^, de K. Kreutzer, arangiată și 
esecutată de cătră membrii Reuniunei 
de cântări germane din Brașovă, a avută 
ună succesă strălucită. Soliștii au fostă 
forte bravi, corurile escelente, costumele 
frumose și întregulă ansamblu n’a lăsată 
nimică de dorită. Opera se va mai re- 
presenta astădl, Luni în 14, apoi Joi și 
Vineri în 17, 18 Main a. c.

Atragemă atențiunea publicului asu
pra acestei frumose opere. Vomă reveni.

Corespondența ..Gazetei Transilvaniei."
Din protopopiatulu gr.-c. aliî Sibiiului

Sibiiu, în 10 Main 1888.
In 24 Aprilie st. n. s’a ținută în 

Sibiiu sinodulă anuală protopopescă sub 
presidiulă Prea Onoratului Domnu proto- 
popă Ioană V. Rusii. Acestă sinodă a 
fostă ală 26-lea, de când se aflăD-sa în 
fruntea acestui tractă protopopescă. Din
tre lucrările mai însemnate ale acestui 
sinodă, la care de astă-dată au luată 
parte și representanții mireni ai comune- 
loru bisericesc!, și se întâmplă acesta totă 
la trei ani, îmi iau voiă a aminti urmă- 
tdrele:

1. S’a cetită raportulă generală re
lativă la desvoltarea afaceriloră biseri- 
cesci și școlare în decursulă anului es- 
pirată, din care se vede, că în parochia 
Racovița prin zelulă și stăruința neobo
sită a parochului Petru Floriană , a co
mitetului parochială și a poporului cre- 
dinciosă, s’a edificată o nouă biserică 
ffumosă, care deja este pusă sub coperișă. 
Suma necesară la edificarea acestui sfântă 
lăcașă s’a putută înmulți numai prin o 
administrare sinceră și consciențidsă a 
averei bisericescl din partea celoră cliiă- 
mați.

Sinodulu laudă zelulă și stăruința 
parochului, comitetului și a poporeniloru 
credincioși din acestă comună și luândii 
raportulă generală spre sciință membrii 
present! ai sinodului se provocă la o lu
crare mai intensivă și continuă pentru 
înflorirea bisericeloră și școleloru, cum 
și a parochieloră peste totă în aceste 
împrejurări grele pentru noi.

2. S'a cetită din partea referentelui 
Ioană Ghișoiu. administratoră parochială 
în Ocna Sibiiului, raportulă specială fă
cută pe basa rapdrteloră senateloră sco
lastice parochiale despre activitatea aces
tora senate în decursulă trieniului espiratu 
și după cetire luându-se la desbatere ge
nerală se procede la desbaterea specială. 
Din raportulă acesta resultă, că în patru 
comune bisericescl anume: în Alamoră, 
Armeni, Bradă și Ocna Sibiiului se facă 
pregătiri pentru ridicarea de nouă edi
ficii școlare.

Sinodulu laudă pe acele senate șc-o- 
lastir e parochiale, cari în decursulă trie
niului espiratu au desvoltată o activitate 
binecuvântată pe terenulă propriu și re
probă pe acele senate, cari n’au corâs- 
punsă pe deplină dorințeloră sale.

3. Espirândă mandatulă membriloră 
vechi s’au făcută alegeri noue de mem
bri în senatulă școlastică protopopescă 
pe trieniulă următoră, alegendu-se la pro
punerea presidiului cu aclamațiune ur
mătorii domni dintre mireni și anume: 
membri ordinari: 1. Ilustritatea Sa D-lă 
Davidă baronă Ursii. 2. D-lă Georgiu 
Bariță. 3. Basiliu Popă de Har.șiană.
4. Ioană Cretin, vice-notară comitatensă.
5. Romulă Sinul, învățătorii diriginte în 
Orlată. 6. Nicolae Racoția, medică în 
Șeica mare. 7. Efraimă Stoica, subloco
tenenții pensionată în Vestemă. 8. Ioană 
Trifu curatoră în Racovița: er de su- 
plențl s’au alesă Domnii: 1. George Da
nila învețătoră diligentă în Racovița. 2. 
Mihailă Jurcescu, notară în Șaldorfu. 3. 
Nicolae Grancea, învețătoră în Orlată și
4. Samoilă Florea, învățătorii în Ala
mort!.

Din derula tractuală s'au alesă ca 
membri ordinari: l. Petru Bradu, pa- 
roclul și vic-e-protopopă onorară în Or- 
latil. 2. Petru Floriană, parochă în Ra- 
covița. 3. Teodoră Comauă; parodii! în 
Vestemă și 4. Dionisiu Aronu, adminis
tratoră parocli. în Gura-rîului și notară 
tractuală: er de suplențl sau alesă: 1. 
Basiliu Busoiu, parochu în Buia și 2. 
Nicolau Toganil, cooperatorii parochială 
în Sibiiu.

Asemenea a decisă sinodulă a se 
face în tote comunele bisericescl provă- 
dute cu șcdle confesionale alegeri none 
de senate școlastice parochiale pe trie
niulă următorii.

4. Sinodulă a decisă a se lua nouă 
disposițiunl pentru îmulțirea și înteme- 
iarea de biblioteca școlastice parochiale.

5. In afacerea înființărei unei reu
niuni învețătoresci presidiulă recercă co- 
misiunea alesă de conferința învățători- 
loră ținută în 24 Iuniu anulă trecută a 
raporta sinodului despre pașii făcuți în 
causa aprobărei statuteloră votate în 
acea conferință, cum și despre stadială 

I în care se află de presentă afacerea reu
niunei învețătoresci.

Notarulă comisiunei Nicolae Toganil 
raporteză. că statutele votate în confe
rința învețătorescă din 24 Iuniu an. tre
cută s’au subșternută Prea-Veneratului 
Consistoril Metropolitană spre aprobare, 
de unde au foștii înapoiate pe lângă 
unele observări cu acea îndrumare, ea 
statutele din cestiune să se subșternă în 
limba statului înaltului Ministeră de 
culte și instrucțiune publică spre îndati
nata încuviințare. Totă în astă, causă 
Prea Veneratulă Consistoril Metropoli
tană s’a dechiarată, că ar fi consultă, 
ca toți învățătorii gr. cat. din întregii 
comitatulă Sibiiului să se constituescă 
într'o reuniune.

Sinodulă a decisă în astă afacere 
ca să se conchiame o nouă conferință 
de învățători din întregii comitatulă Si
biiului și comunicându-le îndrumările 
primite din partea Prea Veneratului 
Consistoril Metropolitană, pe basa ace
lora se facă pașii ulteriori, ce ară fi de 
lipsă. Conferința se se conchieme după 
finirea anului școl., când își va ține și 
senatulă scolastică protopopescă șe
dința sa.

6. Sinodulă a decisă a stărui și mai 
departe în causa înființărei de reuniuni 
de femei pentru decorarea bisericeloră 
parochiale celă puțină în parochiele mai 
compacte din protopopiatulu gr. cat. 
ală Sibiiului cu atâtă mai vertosă cu 
câtă pănă în presente esistau astfelu de 
reuniuni numai în parochia Borta și în 
Sibiiu. Cea din Sibiiu s'a înființată nu
mai în anulă trecută la laudabila iniția
tivă a Escelenției Sale D-nei baronese 
Elena de Popă și a D-nei Maria Popă 
de Harșianu și a adusă deja în primulă 
ană ală activității sale cele mai frumose 
fructe avendă pe lângă aceea deja ună 
capitală inalienabilii de peste 130 fl. 
v. a. Nobilulă esemplu ală Domneloră 
gr. cat. și poporeniloră mai de frunte 
din Sibiiu merită într'adeveră recunos- 
cință și laudă, er din partea celorlalte 
parochii din tractă imitațiune.

7. Sinodulă a decisă a se lua nouă 
măsuri pentru stârpirea concubinateloră. 
cari în unele, parochii au începută a se 
înmulți, îndatorindă pe toți preoții trac- 
tuall a face aiătare la oficiulă protopo
pescă despre individii concubinarl. spre 
a cere de nou intervenirea oficieloră po
litice concernente față cu astfelă de ne
legiuiri.

In urmă, conform însărcinărei primite 
în sinodulă protopopescă din anulă tre
cută, administratorulă parochială din Ha- 
șagă Nicolae Popă '.și-a cetită disertați- 
unea sa avendă de motto cuvintele S-ltii 
Evangelistă Luca cap. 22 v. 31—32: „Si
mone, Simone, etă satana v'a cerută pe 
voi să vă cernă ca grâulă, er eu m'ani 

rugată pentru tine, ea se nu scadă ere 
dința ta și tu dre-când întorcendu-te în- 
tăresce pe frații t«?i.u

Acestă disertațiune ascultată fiind:! 
cu atențiune, sinodulă a însărcinată < n 
ținerea de disertațiunl pentru sinodulu 
viitori! pe preoții Nicolae Toganu și Aron 
Mihuleță, și alegând ă de confesarl pe 
preoții mai bătrâni: Petru Bradu și Pe
tra Floriană, preoții presențl și-au făcută 
m ărturi si ri 1 e p resc-ri s e.

Acestea simtă pe scurtă lucrările mai 
însemnate ale sinodului protopoescă miest 
din anulă acesta, după cari eu adaugă 
numai atâta: dee Dumnedeu, ca aceste 
hotărîrl frumose și salutare să se tacă 
trupă spre înflorirea bisericei, scoici și 
poporului nostru multă cercată. nt.

Industria de casă.
(Urmare.

li) Cnrsii/ă <lc tmnnii și nnă (JSS7 8/

Acestă cursă s'a începută la 15 Oc- 
tomvre 1887 st. v. și dureză încă și as
tădl. Orele de instrucțiune le-amă putută 
fixa numai pe dina de Vineri a fiăcărei 
săptămâni, dela orele 2 p. m. pănă sera. 
Suma oreloră peste săptămână este așa 
deră în timpulă iernii de 3, er mai târ- 
diu de 5 și de 6 ; cu atâtă mai lungă este 
însă durata cursului în raportă cu cea a 
celui precedentă.

Specialitățile, eserciate pănă acum 
la acestă cursă, simtă: împletitulă de 
paie și papură.

Fetele au făcută împletituri din paie 
și pipirigii, și aniune împletituri simple 
în 5, 7, 9, 11 fire, împletituri în colți- 
șorl cu 4 fire. Unele au și începută a 
cose fâșiile împletite; altora, pe cari 
le-amă observată, că nii-su îndemânatice 
la aceste soiuri de împletituri, ll-aniu 
dată se lucre cu papură. Deore-ce înse 
nu amu putută căpăta paiă de împletită 
în cantitate suficientă, nu s’au putută 
completa pănă acum anumite obiecte 
din acestă soiu de materială decâtă nu
mai părți constitutive pentru acelea.

Băieții au lucrată cu papură, com- 
punendă cu ajutorulă undrelei obiecte 
de diferite mărimi, de diferite forme și 
pentru diferite destinațiuni. S'au împle
tită și cu mâna liberă unele obiecte după 
altă metodă. S’a esecutată și metodulă 
redării colorii naturale curată albe obiee- 
teloră isprăvite.

Pentru încuragiare amă răsplătită 
silința., perseveranța și acurateța inveță- 
ceiloră prin premii pentru obiecte bine 
lucrate, în sumă de câte 2- 5 cr. de 
obiectă.

Prin Octomvre 1887 amă făcută done 
escursiuni la Sprenghiu cu toți învăță
ceii pentru de a vede în natură unde 
și cum c-resce papura și pipirigulu și 
spre a învăța prin practică recoltarea 
apoi desfacerea, sortarea și conservarea 
acestoră materialul!.

învățăcel s’au insinuată la începută 
peste o 100. Am fostă necesitată însă 
pe lângă totă părerea ele rău a respinge 
pe unii și anume de cei din alte comune. 
Astădl numerulu lorii e de 32 băețl, 21 
fete, 3 teniei, la olaltă 56. dintrre cari
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Din vieța și scrierile lui 

±<ricQla.u- Lenau.
După isvore străine.

VI.
Din timpulă acesta începenilă se 

varsă orecare lumină asupra stării lui 
sufletesci, cu deosebire în scrisorile a- 
dresate Sofiei. Relațiunile amorose cu 
Sofia erau așa de intime’ încâtă elă 
ispiti tote bătăile inimei ei. Amorală 
acesta, care ținu 12 ani, pănă când a- 
decă erupse grozava catastrofă în vieța 
poetului, încă nici pănă în diua de adl 
nu '.șl pote avea esplicare.

Câtă de mare a fostă alipirea poe
tului față de Sofia ne arată poesia: 
rZweignungu ce poetulă i-a adresată ei 
când vrii să i dedice tote versurile sale. 
In cele dintâiu rendurl dice :

Din toți acei ce me iubiră
Și-au înțelesă. ce-arn cântată bine, 
Vorbindă, scriindă de-a mele cânturi, 
Nimeni n a pricepută ca tine.
Lângă aceste versuri alătură ce e 

dreptă și o scrisore în care îi spune 
Sofiei, că versulă ală 2-lea nu e adevă

rată, der acesta nu va se dică altceva 
decâtă că Lenau își esprimă pre marea 
lui încredere momentană. Sofia era con
vinsă despre amorală lui față de densa, 
și din contră, ceea ce se vede și de 
acolo că ea și-a sacrificată pentru elă și 
numele celă bună. Daună că cele din
tâiu scrisori ce le-a scrisă Lenau Sofiei 
nu se mai află, ca s6 piitemă judeca și 
mai bine de unde a provenită acestă 
amoru infinită. Singură Schurz amintesee 
că într’o scrisore îi mulțămesce Lenau 
pentru respunsulă ce i l a dată scrisorei 
sale și o rogă ca să nu se lase de pic
tură. Intr’unu modă așa de pătrundătoră, 
din punctă de vedere așa de înaltă vor- 
besce Lenau în scrisdrea acesta despre 
artă și cu deosebire despre pictura flo- 
riloră, încâtă numai modului acestuia ele 
scriere își pote mnlțămi Sofia perfec
țiunea în arta picturei. Vomă vede în 
curend cum Sofia cu orl-ce preță voia 
să fiă stăpână absolută peste inima lui. 
Totdeuna Sofia a fostă aceea, care l'a 
împedecată în planurile lui de căsetoriă, 
fiindcă inima lui Lenau era slabă și prea 
sentimentală, fiindcă lipsia în elă cu de
săvârșire puterea pentru ruperea atâ- 
toră legături.

VII.
In legătură cu cele espuse pănă aci, 

vomă considera în cele următore „noulă 
amoră“ ală lui Lenau.

Locuința lui Lenau avea un aspectu 
forte tristă. Pe unul dintre păreți aterna o 
policidră cu cărți, lângă ea ună dulapă 
de asemenea cu cărți și deasupra lui ună 
vultură umplută, er lângă acesta o scă
fârlia de omă. Pe lină scrină văpsită 
negru sta bustulă maiestosă ală lui Bee
thoven. Odaia avea o singură ferestră 
de cătră curte, care nu o lumina prea 
bine. De minune corespundea ea cu dis- 
posițiuuea lui internă In Iuniu merse la 
Ischl, der aici din causa timpului ploiosă și 
neplăcută, nu se simți prea bine. Din 
Ischl a scrisă unui prietină vieneză în 
21 Iuliu următdrele: ,,Eri hipocondria 
erășl me cuprinse. Ea veni fără de nici 
o causă și așa de pe neașteptate încâtă 
n o potă caracterisa mai bine decâtă 
prin cuvintele: fără de veste a suflată 
peste mine ventulă tristă11. In Augustă 
erășl îlă vedemă în Viena unde a rămasă 
pănă la finea anului 1838 aprofundân- 
du-se totă mai multă în studiile bise
ricescl, filosofice și istorice. Totă aces
toră studii sacrifica și jumătatea a. 1839 

trăindă în deplină liniște sufletescă. In 
Iuniu însă Sofia a călătorită la Ischl du- 
cendă cu sine și liniștea poetului. Lenau 
îi scrise o epistolă adâncă întristătore: 
„Tn copilăria mea totdeuna m'am supă
rată grozavă când mergândă în pădure 
aflam cuiburile gole de pasări și priviam 
cu duioșiă după paserile ce sburau. Nici* 
acum nu pățescă, nu'mî merge mai bine, 
când uneori pășescă în odaia d-tale. In 
diUe trecute am fost în Klosterneuburg 
unde stând la o masă cu ună prietină 
în decursulă prândului și elă supărân- 
ilu-se deodată grozavă. îmi spuse, că pe 
când îlă stăpânescă astfelu de cugetv 
i-se pare ca .și când întregă vieța lui 
ar fi greșită. Elă a produsă în mine ună 
resentimentă amară : ți-așă pute povesti 
despre acesta. Intr’adevără că e grozavă 
acestă cugetă: elă s'ar preface îndată 
în cea mai crudă desperare, de cumva 
nu și-ar afla sprijină în altulă : Mântu- 
ește-ine pănă când me poți mântui. Cine 
nu ți-o spune acesta d-tale ori nu sciă 
că a suferită naufragiu, durmindu'șl tris- 
teța, cu acela se'ntâmplă că valurile îlă 
scotă numai ca pe-ună cadavru la țâr- 
mure, și încă ca pe ună adeverată ca
davru11.
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din Biașovă simtă: 23 băețl. 17 fete și 
3 femei, la olaltâ 43.

După oeupațiune au fostă:
a] băieți :
din cl. II eleni. 1. din cl. III elem. 

5, din cl. IV eleni. 12, din cl. I gini. 6, 
din cl. IV gini. 1. din cl. I reală 4, din 
cl. II r. 1 și 2 cari nu umblă la școlă:

b] fete:
din cl. II 2. din cl. III 4, din el. 

IV 8, din cl. V 3, er 4 nu umblă la 
școlă.

c| femei au fostu 3 lipsite de mij- 
luce și fără oeupațiune.

Acești discipoli suntă instruițl în 
aceleași ore de prelegere în 3 despăr- 
țăminte. împărțit! fiindă în 3 odăi de 
școlă, oferite spre acestă scopiî din par
tea Onoratei Eforii a școleloră nâstre 
centrale din locă. Necesitatea a provo
cată acestă împărțire, negăsindă altă 
tiinpă potrivită pentru separare com
pletă. Acestă împrejurare, precum și 
numârulu celă mare ală învățeceiloră 
a constituită partea cea mai însemnată 
a greutății, cu care am avută de a m<5 
lupta și pe care am putut’o învinge 
erășl numai prin binevoitorulă ajutoră 
alu colegului meu d-lă Candidă Mușlea.

0 ferbere forte căldurdsă domnesce 
între școlari ea și între alții afară de 
școlă față de îmbrățișarea lucrăriloră in
dustriei de casă. Mai în fiecare di în
tâmpină rugărl de înscriere, cari însă cu 
mare părere de rău din lipsa de locă 
mă vădă necesitată a le respinge, se în
țelege nu în modă discuragiatoră ci 
mângăindii - i cu prospectele pentru 
viitorii.

Câtă privesce poporulu, apoi cu de
plină satisfacțiune îmi permită a observa 
că în timpulă din urmă au începută a 
se insinua și a urma lucrările de împle
tituri chiar și mame de familia, precum 
s a putută vede din cifrele de mai susă. 
Acestă împrejurare este cu atâtă mai 
vrednică de considerată, căci se ajunge 
unu seopă diiplu ba chiar multiplu ast- 
felu, că pe când lină individă fără fa
milia îsl păstreză dre-cum numai pentru 
sine cunoscințele câștigate în astfelă de 
râmi de activitate, pe atunci o mamă 
seu unu tată de familia împărtășesce 
cunoscințele sale imediată și altora in- 
struindă acasă pe toți membrii fami
liei sale.

Acesta ar fi calea cea mai scurtă, 
prin care s’ar pute introduce și lăți mai 
repede industria de casă în poporă spre 
îmbunătățirea stării lui nu numai mate
riale, ci chiar și morale. O singură 
împrejurare s’ar păre mai puțină amică 
acestui plausibil mijlocă, și anume aceea, 
că omenii adulțl din poporă, în scurtă a lor 
pricepere a folosului cunoscințeloră, ce 
li se dau gratuită, așteptă a fi plătiți și 
încă plătiți bine, ca și când prin astfelă 
de lucru ală loru ar face altuia câștigă 
și nu loră înși-șl. Cu timpulă însă sper, 
că se voră convinge prin sine înșiși des
pre adevărata valdre a acestei întreprin
deri humanitare și o voră căuta fără pre- 
tensiunl de felulă acestora. Pănă atunci 
însă va fi necesară a căuta tote mijlocele 
posibile, ca să-i luniinămă vederile față 
de binefacerile lucrului și se-lu înduple- 
căinu a se ocupa cu industria de casă.

„Poporului se-i faci binele cu de-a- 
sila !"

In butulu acestei disposiții melan
colice, seu chiar sub presiunea acesteia, 
Lenau în aceeași di a legată o nouă 
dragoste. Femeea, care numai puțină 
timpu a domnită asupra inimei sale, era 
Carolina Unțjher, cântăreță renumită dela 
opera din Viena; o figură impunătore 
der eșită din farmeculă tinereții, cu doi 
ani mai tîneră decâtu Lenau. Când ea 
s’a întâlnită prima dată cu elă în so
cietatea contelui Hnryos, i-a cântată ariile 
minunate ale Catarinei Schubert „Wan
derer" .și „Grethenen-, în modă răpitoră. 
„Ună adevărată sânge tragică curge prin 
acestă femeia", scrie Lenau Sofiei. „In 
cântarea ei suferința se varsă ca o fur
tună preste inima mea. Am simțită nu
mai decâtiî că m’a pătrunsă adâncă; 
m'am luptată în contra voiei sale pu
ternice. fiindcă nu'nil place să’ml arătă 
în publică sentimentalitatea, der înzadaru. 
Când șl-a sfârșită cânteculă, m'am mâh
nită grozavă asupra acestei femei, și 
in am retrasă după geamulu ferestrei: 
der ea m’a urmărită, ml-a întinsă mâna 
ei tremnrătore și sinceră. Acesta m'a li
niștită căci am observată îndată că în 
inimile ndstre a învinsă o putere su
premă". 'Va urma.)

Obiectele lucrate simtă păstrate în 
școla de lucru. La încheierea acestui 
cursă, care eredă, că va urma prin 
luna Maiu, va fi acestă colecțiline de o- 
biecte disponibilă pentru veudare even
tuală pentru păstrare ca modele pentru 
viitoră.

Acestă cursă încă a fostă cercetată 
în mai multe rânduri de Prea Onoratulă 
Domnă Protopresb. din locă I. Petrică, 
carele cu deosebită interesă și bunăvo
ință a influințată în modă binefăcătoră 
asupra inimiloră învețăceiloră începători 
industriași.

Pentru ea să se vaijă prospectele vi
itorului industriei poporale aici la noi, 
înainte de încheiarea acestui capitulă ală 
raportului de față fie-ml permisă a releva 
și etențiunea iinoră omeni din afară față 
de productele cursului nostru. îndată 
după începutulă acestui cursă (ală doilea) 
fui întâmpinată din partea a doi comer- 
cianțl cu întrebarea, că nu ar pute co
manda la noi nisce corfe și coșuri, me
nite parte pentru păstrarea, parte pentru 
pachetarea și trimiterea unoră specii de 
marfă? — Jicândă, că suntă de preferită 
coșurile față de lădl pentru pachetatulă 
multoră soiuri de marfă din tote punc
tele de vedere. Se înțelege, că la in
strucția nu se potă face obiecte după 
comandă, ci după practica metodică de 
învățată; fiindă însă omeni vârstnici ini- 
țiațl în astfelă de împletituri, li s’ar pute 
da loră astfelă de comande. Pănă acuma 
înse nu ne aflămii ajunși la acestă în
lesnire.

(Va urmai l

Intemplărî diferite.
Miresâ spendurată. Intr’ună sată din 

comitatulu Bihorului s’a găsită spendu
rată în bucătăria o servitore. care era 
miresa unui fecioră din sătulă vecină. 
Ea era îmbrăcată în haina de miresă. 
Poliția descoperindă urme de omoră, 
procurorulă din Oradea-mare a fostă în- 
cunosciințată despre acestă crimă.

0 rupere de nori. Joi în 10 Aprilie, 
între tergulă Hârlău din județulu Boto
șani și sătulă BăicenI din județulă Iași, 
a fostă o înfricoșată rupere de nori. Pe 
la 8 6re săra se ridica un noră negru și 
amenințătorii. Omenii, mai cu semă din 
causa recolteloră, Erau forte îngrijiți. 
Norii se totă apropiau. Nimicii nu-i pu
tea opri: nici vântulă care se părea a 
bate în direcțiune opusă înaintărei loră, 
nici sunetulă clopoteloră dela bisericele 
din Herlău, BădenI, Cotnari, Ceplenița, 
Hodora, BăicenI și alte sate din împre
jurimi, sunetă care după credința popu
lară are puterea de a împrăștia norii. 
Norulu se totă întinse pănă ce cuprinse 
întregulă orisontă. Pe la 8 și juni. în
cepu o pldiă torențială, însoțită cu grin
dină de mărimea unei nuci. Der de o- 
dată din nori valuri de apă începură sâ 
curgă. Tuna și fulgera necontenită, er 
trăsnetele se succedau unulă după altul. 
Norii erau forte aprope de pământă și 
apăsândă greu asupra straturiloru de jos 
ale atmosferei le făceau imposibile pen
tru respirația. După o jumătate de oră 
valuri mari și impetuose curgeau pe su
prafața pământului, crescute de șiroiele 
ce veneau de pe înălțimea Cătălinei și 
dealurile din împrejurimi. Era o prive- 
lisce grozavă. Vitele priponite au mu
rită în valuri de apă. Păreții mai mul
toră case au fostă dărîmațl și apa a pă
trunsă în multe locuințe. Terasamentulă 
șoselei Târgulă-frumosă-Hârlău a fostă 
luată în întregime pe unele locuri și dus 
pe șesu la o depărtare de 5—6 metri. 
Stânci uriașe, pe care puterea a 10 6- 
menl nu le-ar fi putută unii din locă, au 
fostă prăvălite de pe înălțimile dealuri- 
lorii de purdele de apă. O mdră din 
apropierea Cotnariloră a fostă aprope 
cu desăvârșire stricată, er vr’o 8 stân- 
jinl de lemne ce eraâi clădiți lângă ea 
au fostă mânați de apă pănă la o luncă 
situată la o depărtare de vr’o 500 de 
metri, în copacii căreia s’au oprită. O 
altă mdră dintre BăicenI și Hodora a 
fostă sfărâmată, er morarulă cu doi co
pii au murită înecați. Femeea sa a fost 
găsită a doua di, înnomolită pănă aprope 
de gâtă, de abia mai putendă respira. 
Ea a fostă scăpată, cu vieță. O ciredă 
cu vre-o 50 de capete de vite a fostă 
înecată într'ună iază, împreună cu văca- 

rulă ce le păzea. Fratele comptabilului 
de pe moșia Cotnari, cum venea călare 
cătră casă, a fostă luată de valuri, din 
mijloculă satului, și s’a înecată împreună 
cu calulă. Se dice că mai suntă și alțl 
morțl. Pagubele suntă forte mari. Se
mănăturile, care răsăriseră, suntă îngro
pate în păinentă. Proprietarii ară de a 
doua oră. Podgoriile suntă în mare 
parte distruse, atâtă în Cotnari câtă și 
în Hârlău, Buhalnița și alte sate.

Literatură.
Romănische Revue; politisch-littera- 

risclie Monatsehrift, erscheint in Resicza. 
Sud-Ungarn; Herausgeber Dr. Cornelius 
Diacononeh. IV. Jahrgang IV-V. Heft. 
Inhalt: Sachsen u. Romăuen. [S. 177.] 
National-Bewusstsein. von A. Mocsonyi 
|S. 183.] Massregeln gegen die Rom. 
Presse. [S, 200. | — 1. Der Prozess der 
„Gaz. Trans.“ S. 200. 2. Der Pressprozess 
der „Tribuna." [S. 207.] Rundschau, [Zum 
Szorenyer Mandat S. 231. — Die Arti- 
kel der „Kreuzzeitung" S. 232. — Von 
der Academie in Bucarest. S. 237. Ein 
rom. Creditinstitut S. 240. — Nene Ma- 
gyarisirungsmassregeln. S. 240. — Ro- 
mănischer Landwirthschaftsverein in Her- 
manstadt. S. 247.] Pelesch-Ballade, Aus 
dem Romiinischen des. V. Alexandri von 
L. V. Fischer. |S. 249.] Romănisches 
Bauernleben, von M. Hârsu, I. Die Kind- 
staufe, frei nach Lambrior [S.254. | Die 
Bezihnngen der Chemie zur Bild. Kunst, 
insbesondere zur Melerei, Vortrag gehal- 
ten im k. k, oe.sterr. Museum fur Kunst 
u. Industrie in Wien, von Nicolae Te
clu. ]S. 257.] Ion Istetzul, Erzăhlung v. 
V. A. Urechiă, ubersetzt von Peter Bros- 
teanu. [S. 258.] Litteratur. [Der II. Al
manack der „România Jună." — In der 
Irre. — „încercări literare" von Ad. 
Xenopol. S. 286.] Inserate. S. 287.]

Prănumerationspreis, fur Osterreich- 
Ungarn 10 Gulden jăhrlich, fur Deutsch
land 12 Mark, fiir das iibrige Ausland 
20 Francs i. G. zahlbar am Sitze der 
Direction. Abonemens werden nur fiir 
ein gauzes Jahr eingegangen.

Prețuia pentru Austro-Ungaria 10 
florini, pentru străinătate 20 franci în 
aură pe ană. Abonamentele se facă nu
mai pe anulă întregă.

D-șora Aurelia Chițu.
l,)iarele italiane și francese din 

septemâna trecută spună urmă- 
torele:

O artistă română, care face acum 
parte din trupa teatrului Ristori la 
Verona, a fostă într'o seră pe scenă cu
prinsă de o ciudată alucinațiune.

Se juca opera lui Gomes. Gua
rani: ală treilea actă se sfârșise, cor
tina se lăsa. Aurelia Chițu. care juca pe 
Cecilia, deși cortina se lăsa, râmase 
nemișcată în avantscenă, lângă rampă. 
Gândirea 'i era absorbită - a spusă ea 
pe urmă — de veștile politice ce’i so- 
seu din Bucurescl, din patria, unde ma- 
nifestanțl revoluționari fuseseră împuș- 
cațl.

Cortina se lăsa mereu și era s'o lo- 
vescă în capă, decă tenorulă Ottaviani 
nu s’ar fi repedită și nu ar fi scăpat-o 
din primejdiă. D-șora Chițu însă, per- 
dută în gândirea sa. credu că vede ună 
caporală română și începu să strige:

Nu! nu! lăsați-mă, nu mă’mpuș- 
caț.I, eu nu manifestezi!, eu nu suntă ra
dicală !

Acestă alucinațiune înse nu ținu 
multă: publiculă rechiămâ pe tânăra 
cântăreță cu tunete de aplause. D-șora 
Chițu nu șl-a făcută nici ună rău.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.")

Budapesta. 14 Main. La ameijî 
au apărută în ediția estraodinară 
foile oficiale din Budapesta și 
Viena cu unu ordină ală monar- 
cliului, prin care 23 de regimente 
primescă pentru totdeuna numele 
monarchiloră dela Maria Teresia 
încoce și ale comandanțiloru dis
tinși din acelă timpu. In primulă 
locă, regimentulu din Budapesta 
primi numele „Maria TeresiaV

Viena, 14 Maiu. Desvălirea mo

numentului Măriei Teresia s’a tă
cută la ora 1 din <]i, în presența 
întregei Curți, a miniștriloru, pre- 
lațiloru, generalilori'i, magnațiloriî. 
Reginei Serbiei, și a unei nume
rose mulțimi amesurată progra
mului, între bubuiturile tunuriloru 
și sunetulă clopoteloră. Sera a 
fostu la opera Curții teatru în mare 
ținută (theatre-pare.)

Valenciennes, 14 Maiu. Boulan
ger a sosită aci și a fostă viu a- 
clamată. S’au auditfl și liuerăturl.

DIVERSE.
Familiile germane în casQ de mobi- 

lisare. piarele militare germane publică 
textulă legii din 24 Februarie 1888 pri- 
vitore la ajutore care se voră da fami- 
liiloră sărmane ale omeniloră chemați în 
casă de mobilisare. Legea prevede nu
mai familiile omeniloră din reservă, din 
„Landwehr" și „Landsturm"; și ajuto- 
rulă nu se va datori decâtă aceloră mem
bri ai familiei, ală căroră unică susține- 
toră era soldatulă chemată sub steagu. 
Femeia soldatului va primi celă puțină 
9 mărci pe lună erna, și 6 mărci vera. 
Copii mai mici de 15 ani. seu deca nu 
suntă copii, membrii familiei, cari ar pute 
eventuală să ceră ajutoră, primescă celă 
puțină 4 mărci pe lună. Pensiunea a- 
cesta în bani va pute fi preschimbată în 
alocațiunl de hrană. Dreptulă de a primi 
ajutore se va stabili de o comisiune lo
cală, din care va face parte ună oficeru. 
delegată ală comandantului districtului 
de Landwehr.

Cotă oficială dela 28 Aprile st. v. 1888.
Bursa de Bucurescl.

Cuinp. vend.
Renta română 5%..................... 91— 92? ,
Renta rom. amort. 5" „ . . . 89.— 90? ,
Renta convert. 611 „..................... 90.— 90? ,
Impr. oraș. Buc. 20 fr. . . . 35.— 38.-
Credit fonc. rural 7"................. 105.— 104.—

«5°,. < j . . 89? , 70? ,
„ urban 7n 0. . . . 103.— 103?

,. .. ,. 6"... • ■ • 96.— 97.—
„ „ 5\. . . . 85.' ,, HG.—

Banca naț. a Eoni. 500 Lei. .
Ac. de asig. Dacia-Rom.. . .
Ac. de asig. Națională.
Auru contra bilete de bancă . 15?., 16.—
Bancnote austr. contra aură . 2._ 2.2_
Auru contra argintii seu bilete 15? 16.-
Florinii valore austriacă . . 2 _ 2.2

Ciirsulu pieței Brașovu
din 28 Aprilie st. v. 1888

Bancnote roinânescl Cuinp. 8.56 Vend. 8.56
Arginta românesct'i . 
Napoleon-d’ori . . .
Lire turcescl . . .
Imperiali.....................
GalbinI.....................
Scris, tone. „Albina"6" „ 

n n r u
Ruble rusesc! . . .
Discontulu ....

r 8.50 r S.54
n 10.02 H 10.05
,, 11.30 n 11.35

10.30 10.35
n 5.S9 5.92
i' 101.— —.—
n 98.- j' 98.50

106.— 105.—
«7 S" „ pe anu.

Cursnlu la bursa de Viena
din 12 Main st. n. 1888.

Renta de aură •1"  ......................................97.25
Renta de hârtia 5°(ll......................................S5.7O
Inipruinutulu căilorh ferate ungare . 150.50
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostu ungare (1-ina emisiune') . .
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostu ungare (2-a emisiune' . .
Amortisarea datoriei căiloru terate de 

ostu ungare (3-a emisiune i . .
Galbeni împărătesei ..........................
Napoleon-d’ori..........................................
Bonuri rurale ungare...........................
Bonuri cu clasa de sortare . . . .
Bonuri rurale Banată-Timișft . . 
Bonuri cu cl. de sortare.....................
Bonuri rurale Transilvane . . . , 
Bonuri croato-slavone..........................
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungureseti.....................................
Imprumutultl cu premiulu urgurescu 
Acțiunile băncei de credită ungur. 
Acțiunile băncei de credită austr. 
Renta de liârtiă austriacă . . . . 
Renta de argintă austriacă . . .
Renta de auru austriacă.....................
LosurI din 1860 .....................................
Acțiunile băncei austro-ungare . . 
Mărci 100 împ. germane.....................
Londra 10 Livres sterlinge . . . . 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului..........................................

95.40

126.—

114.50
5.95
10.C4

105.—
104.80
104.50
104.25 
104.—
104.50

99.50 
122.—
279.25
278.60

78.65
80.25

109.60
133.50
874.—
62.19

126.90

124.50

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu"
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Nr. 41—1SSS
Senatulu scolasticii.

C01TCURSU
pentru ocuparea stațiunei docențiale din paroehia gr. catli. Roniuli 
din vicariatnlu Rodnei. carea devenise vacantă, cu soluriune anuală 
de 200 11. v. a., cuartinl provedutu cu edificie economice, lemne 
focali gratis și grădina școlei în folosința învățătorului.

Doritorii de a dobendi acesta stațiune au de a’și așterne legă
rile lorii proveijute cu documentele de cualificațiune docențiale la 
senatulu scolastică cont. gr. catli. din Romuli, posta ultimă Năseudu, 
pănă în 10 Iunie 1888.

Din ședința senatului scolastică conf. gr. catli. ținută în 29 
Aprilie 1888.

Paulii Chita,
60.3—1 președintele senatului scolasticii.

Avisii cL-lorii abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reiuoirea preuumerațiunci să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și minierii de 
pe l'ășia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se abonezi! din nou. se binevoiască a scrie adresa 
lămurită și se arate și posta ultimă.

Admlnisl rațiunea „(raz. Transă

o 
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Facennl cunoscutil. că amu denumiți! de ]n-

spectoiTi alu Societății „Anker“ pentru Transilvania 

pe d-nulu Dumitru Ștefanii împuternicindu-lil tot

deodată de a primi oferte de asigurare asupra 

Vieții si Rentei precum și auticipațiunî.
Ifiulapestu, 30 Aprilie 1888.

In legătură cu acești! comunicații mi iau voie 
se făcu cunoscută starea Societății ,,Anker“ 
cesionată în 1858:

Starea asigurării la 31
75077 polițe cu unu 

milione ilorenî.
Fondurile societății 35
Plătiri pănă la 31 Decemvrie 59 milione

Decemvrie 1.887:
Capitalii de peste

inilione 11.

con-

1 <>3

Representanța generală a Societății de asigu

rare asupra Vieții și Rentei

din Viena.

11.
Asigurațiloru ou parte Ia câștigi! li sa plătită 

pentru amilii espiratu o dividendă de 30 la sută. 
Brvșovu, 1 Main 1888.

Informații dă
Dumitru. Stefanu,

BrasovO, Strada Vămii Nr. 7.> 754.3—3
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TIPOGRAFIA A. IOREȘIANU
PIAȚA MARE Nr. 22,

înființată cu începerea anului acestuia, provedută cu cele mai none mi.jloce tehnice și asor
tată cu cele mai moderne tipuri.

primesct* și efectuezi! tolă l’elulu de lucrări tipografice, precum:

Opuri și broșure, statute, foi periodice, imprimate artistice în aurii, argintii 
și colori, tabele, etichete de totu feliulu și esecutat eleganții.

Pentru comercianțî: adrese pe scrisori, făcture, liste cu prețuri curente, avisuri, rero- 
înandațiuni, cerculare ș. a.

Programe elegante, bilete visită, bilete de de logodnă și de nuntă, după dorință și în colore.
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t

t
ț

I

>

i

Dispunendi! de mașini perfecționate și de isvdre eftine pentru procurarea hârtiei. sta- 
bilimentulu nostru tipograficii este în posițiune a esența ori-ce comandă în moduli! ceh! mai 
esactil și esteticii precum și cu prețurile cele mai moderate.

Comandele eventuale se primescil în biuroulu tipografiei, Brașovil, piața mare 
Nr. 22, etagiulu I, cătră stradă. Comandele din afară rugămil a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovil.

Tipografia A. M.UREȘIANU Brașovu.
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