
Rebeliunea, Administratinnea si 
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BRAȘOVU, piața mare Nr. 22.
Scrisori nefrancatc nu se pri- 
mescu. Manuscripte nu se re- 

trimitu!
Birourile de anuu cinrl: 

Brașovu, piața mare Nr. 22. 
Inserate mai prime seu în Vi ana 
Rudolfu Mosse, Haasenstein& Vogler 
(Otto Maus), Heinrich Schalek, Alois 
Herndl, M. Dukes, A, Oppelik,J- Dan
neberg; în Budapesta: .4. V. Gold- 
berger, Anton Mezci, Eckstein Bernal; 
în Frankfurt: G. L.Daube;\n Ham

burg: A. Steiner.
Prețulu inserțiunilorîî; o seria 
garmondu pe o colonâ 6 cr. 
și 30 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifă și învoială.
Reclame pe pagina IlI-a o 
seria 10 cr. v. a. s6u 30 bani.

/

X.IZ,

nGazeta“ ese în fiecare c}i- 
Abonamente penlni Ausiri- osana: 
Pe unu anu 12 pa sese Iutii 

6 fl., Pe (ici luni 3 fi.
Pentru România și străinătate: 

Pe unu anu 40 franci. pe ș6se 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franoT.
Se prenumeră la tâte oficiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.
Abonamentulu .nentrn Brașovu: 

la administrațiune, piața'maro 
Nr. 22, etHgiulu I.: pe unu anu 
10 fl., pe ș6se luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu dusulu în 
casă: Pe unii anu 12 fl. pe 
ș6se luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unii esomplaru o cr, v. a. sân 

15 bani.
Atâtii abonamentele cătu și 
insorțiunile suntfl. a se plăti 

înainte.

Nr. 201. Erașovu, Joi 7 (19) Septemvre

Brașovu, 6 Septemvre v.
Intr’unu articula de fondfi pu

blicații în Țilele aceste nNem,zetu, 
organulu lui Tisza, ocupându-se de 
situația, politică din Austria (Țice, că 
viața întregă politică în Austria din 
punctă de vedere alu naționalității 
și alu liberalismului are astăcji cu 
totulă altă timbru, ca înainte cu 
10 până la 12 ani. Articululu a- 
cesta îlu încheiă „Nemzet" cu ur- 
mătorele observări :

„Dealtmintrelea adl nu e vorba de 
politica de pănă acuma a guvernului 
austriacă, ci de continuarea acestei po
litice, precum și de efectele ei asupra dua
lismului și asupra desvoltării monarchiei. 
Noi nu ne amestecămă în afacerile in
terne ale Austriei, der se înmulțesc)! pe 
di ce merge semnele rele, cart deșteptă 
în noi îngrijiri seriose și n’avemă causă 
de a retăce aceste îngrijiri. N’avemă ni
micii de obiectată în contra deplinei li
bertăți a desvoltării limbistice și literare 
a naționalităților!! și autonomia provin- 
ciiloră austriaco se potrivesce bine în 
cadrulă constituției dualiste. Der decă 
cerculă de activitate ală acestei autonomii 
se măresce din ce în ce mai multă, decă 
acele provincii se slaviseză totă mai 
multă și decă politicesce devină totă mai 
neatârnătore, atunci se sguduie organi- 
sarea și raporturile de naționalitate ale 
statului de dincolo de Laita ală monar
chiei în așa modă, încâtă cu greu pu- 
temă privi cu nepăsare la acesta din 
punctH de vedere ală tăriei dualismului, 
ală desvoltării liniștite și a posiției in
dependente internaționale a monarchiei. 
Din acest punctă de vedere administrația 
aceloră provincii și validitarea pretinsului 
drepți! publică boemă, nu le putemă 
privi numai ca nisce măsuri de adminis
trația seu ca o ceremonia. Ele au ur
mările loră și le voră ave încă de aici 
încolo și ar fi o mare greșelă a crede, că 
numai unit singură stată ală monarchiei 
vă semit aceste urmări,,u

„Nemzet" putemu c|ice, că a 
scrisu articululu acesta cu precau- 
țiune. Der prietinii aliațl din a- 
fară, cari numai în dualismă și în 
supremația germano-maghiară își 
vedu asigurată influința loru asu
pra monarchiei nbstre, vorbescu 
mai la înțelesu și ne spunu mai 
verde și mai lămurită ce le zace 
pe inimă. Astfelu vorbindu despre 
încoronarea boemă și urmările ei 
posibile scrie „ Vossische Zeitung“ din 
Berlină între altele:

„O Boemiă mare la Nordă condițio- 
neză o Croațiă mare la sudă; e timpulă 
supremii ca Tisza se se întărea dela Os
tende și se alunge aceste fantome. Decă 
Tisza va desfășura monarchului, că din 
cliua când s’ar face încoronarea în Bo- 
emia, puterea sa de a susține legătura 
astădl esistentă între Austria și Ungaria 
va înceta, și că amicii uniunei personale 
voră veni la cârmă și în Ungaria, a- 
tuncl regele va respinge sfaturile peri- 
culose în privința încoronării ca rege 
ală Boemiei".

Pre când ortacii din Berlină 
așteptă totulă dela intervenirea 
lui Tisza, foile unguresc! continuă 
a’și arăta nemulțumirea loră față 
cu numirea contelui Thun ca guver
natori ală Boemiei și față cu în
coronarea proiectată. Atitudinea 
acesta a foilor u ungurescl face pe

„Hlas Narodau, organulă, conducă
torului Cehiloră bătrâni Rieger, 
de a răspunde în termini aspri de 
următorulu cuprinsă:

După ce fâia cehică se provocă la ' 
procesulă Kokan, care tocmai acum se 
pertracteză în Budapesta, la surparea che
ului din Seghedină, la căderea societă- 
țiloră de bănci ungurescl în urma neso
lidei gestiuni a funcționariloră loră, la 
defraudările întâmplate la cassele de 
păstrare ungurescl, la afacerea loteriei în 
Timișora, la procederea când cu prima 
tragere a losuriloră „Basilica", unde, pre
cum se clice> a făcută sensațiă că tocmai 
notarulă, care a funcționată la tragere, 
care îșl cumpărase o seriă întregă de 
losurl, a făcută câștigulă principală de 
o sută de mii florini, după ce se provocă 
la tbte aceste, „Hlas Naroda" adauge: 
„Nu e prin urmare nici o mirare că în 
asemeni împrejurări creditulă publică ală 
Ungariei dispare și că puterea financiară 
a Ungariei se submineza din ce în ce 
mai multă. Sub acesta stare de lucruri 
sufere însă și Cislaitania (adecă Austria), 
dedrece prosperarea Cislaitaniei se cal- 
culeză și după veniturile de stată ale 
Ungariei. In fața acestei stări de lucruri 
noi amă pute numai se ne bucurămă, decă 
Ungurii ar face să se realiseze uniunea 

personală. Noi prin uniunea personală 
am câștiga fără îndoielă în privința finan
ciară'1.

Inșirarea pecateloru unguwci 
de cătră foia cehică și afirmarea 
că Cislaitania pote numai câștiga 
în privința financiară, decă s’ar 
face uniunea personală, a produsă, 
ca și opiniunile altoră foi străine 
unu durerosu resentimente între 
politicii unguri dela putere.

Foile guvernamentale se plângă 
acum asupra lui Polonyi, apără
torul defraudatorului Kokan, impu- 
tându-i că densulă prin „fapta lui 
erostratică“, isvorîtă din patima 
de partidă, a discreditată națiunea 
maghiară înaintea străinătății și 
că elă a dată prilegiu d’a se 
nasce părerea, că domnirea ma
ghiară ruineză statulă, căci îi lip- 
sesce moralulă.

N’a visată Kokan, că elă va 
figura vr’odată ca viu argumentă, 
că amenințările cu uniunea per
sonală ale Unguriloră nu suntă 
pericufose pentru partea de din
colo a monarchiei și că prin ur
mare guvernulă austriacă pdte se 
procedă fără nici o temere la 
realisarea planului de încoronare 
în Boemia.

Ministrulă-președinte Tisza se 
va întdree cailele aceste în Pesta 
unde se voră ține conferențe mi
nisteriale. Vedea-vomă decă va sci 
se alunge „fantomele", după cum 
așteptă ortacii săi din Berlină, ori 
că va fi elă însuși urmărită de fan
toma teribilă a destrăbălării și de- 
moralisării, care i se înfățișeză în 
chipulu lui Kokan.

Atacuri serbeșcl în contra Austro-Ungariei.
Precum se scrie din Belgrad ii cătră 

„Neue freie Presse", pressa liberală ata
că violentă partida progresistă, fiindcă 
conducâtorulă acesteia, fostulu ministru- 
preșeainte Garașanin, n’a foștii de față

la serviciulă divină ce s’a oficiată în 
biserica catedrală din Belgradă în ond- 
rea onomasticei Țarului. De asemenea 
a făcută sânge reu în cercurile liberale 
faptulă, că ministrulă-președinte GruicI a 
asistată la Te-Deum, ca singură represen- 
tantă ală guvernului, în toaletă de stradă, 
pe când liberalii au asistată în haine de 
gală, ba regenții RisticI și BelimarcovicI 
au făcută visită d-lui Sergiev, împodo
biți fiindă cu decorațiunl sârbescl. In 
cercurile politice bate la ochi, că de
monstrația bisericescă întocmită de libe
rali e însoțită în foile liberale de atacuri 
violente în contra Austro-Ungariei.

„Srpska Nezavisnost" face atentă pe 
Turcia, să se ferescă de uneltirile austro- 
bulgare, dedrece „amabilei" vecine — 
așa îi dice foia din vorbă Austro-Ungariei 
— îi e tare sâ ațîțe pe Bulgari în con
tra Serbiei. „Fiind-că cu proclamarea 
de rege n’a mersă, Austria a căutată să 
atragă atențiunea Bulgariei asupra Ma
cedoniei, sciindă bine, că acestă cestiune 
e în stare să agita în Serbia tote spiri
tele. Austria a alesă așader Macedonia 
ca obiectă de certă pentru amândouă 
națiunile vecine. Fâia sârbescă face a- 
tentă pe Turcia, să nu cedeze Bulgariloră 
și să nu le stea în ajutoră. Ori-ce spri
jină dată Bulgariei e o sprijinire a plcmu- 
riloră Austriei și acestea suntă totă așa 
de periculose pentru Serbia ca și pentru 
Turcia."

„Liberal", care apare în Șabață, — 
spune corespondentulă foiei vieneze —tra- 
teză aceeași temă, der într’ună tonă forte 
ofensătoră pentru Austro-Ungaria, cum 
n’a scrisă nici ună diară sârbescă pănă 
acuma.

SCIR.LLE BILEI.
Cercetare disciplinară pentru servire 

de sf. liturghiă încă nu s’a mai pomenită. 
Cetimă în (fiarei® maghiare, că episco
pul ă Gherlei a pusă sub cercetare dis
ciplinară pe protopopulă Alesiu Berinde 
și pe preoții Vasilie Cosmuța și Ioană 
Costină, pentru că aceștia au servită 
câte o sf. liturghiă pentru confratele 
loră Dr. Lucaciu, când acesta era în 
cea mai mare strîmtdre. Cu îndeplinirea 
cercetărei disciplinare au fostă încredin
țați d-lă Alesandru Erdoss, protopopulă 
Oașiului și ală Sătmarului, și Ioană Ro
mană, parochă în Vamă.

Este bătătoră la ochi, că soirea 
acesta ni-o aducă £mai ântâiu foile ma
ghiare. Așteptămă informațiunî dela cei 
cari se află în posițiă a ni-le da, soirea 
fiindă forte gravă.

* * *
Unu bogătanii fără inimă. Ni-se scrie 

din BucurescI, că în dilele trecute a 
încetată din vieță P. Andreescu, directo
rate școlei primare de băețl din colorea 
de verde. Decedatulă era de origine 
din comuna Sibielă de lângă Sibiiu. De 
felulă său era tipografă de profesiune 
și grațiă diferiteloră împrejurări, cari 
favoriseză pe semidocțl în România, a 
ajunsă înalta trâptă de profesoră și di- 
reotoră școlară, făcândă prin specule 
norocose o avere destulă de însemnată. 
A rămasă în urma sa aprope o jumătate 
de milionă, fără ca decedatulă să fi lă
sată ună bană frântă pentru ună scopă 
filantropică românescă seu celă puțină 
vr’o sută de florini pentru școla și 
biserica românescă din sătulă său na
tală ! ** *

Hirotonire. D-nulă Ioană Petranu, 
clerică absolventă ală eparchiei aradane 
și fostă profesoră în anulă școlară tre
cută la liceulă nostru de aci, a fostă 
hirotonită întru preotă pentru parochia 
vacantă din Șiria.

* *
Societatea studențilorti din Blașiu și-a 

constituită astfelă biuroulă : D lă profe- 
soră Emiliu Viciu presidentă, Eugeniu 
Pătăceanu stud. VIII cl. vice-presidentă, 
Ioană Neamț u stud. VIII cl. notară, 
Silviu V. Vuia stud. VIII cl. redactoră, 
Aureliu Alemană stud. VIII cl. bibliote
cară, Basiliu Tătară stud. VII cl. vice- 
bibliotecară, Emiliu Popă stud. VII cl. 
cassară și Nicolau Boțiamt stud. VIII cl. 
controloră.

* * *
Nouă bancă românescă. In Ofenbaia, 

er nu în Baia de Orișiu, cum se anun
țase, s’a înființată înstitutulă de credită 
și economii sub firma „Munteana" cu 
ună capitală de 10,000 fl. împărțită în 
1000 acțiuni â 10 fl.

** *
La universitatea din Cernăuți au 

frecventată anulă trecută teologia 51 ti
neri români, din 60 frecuentanțl ; filo- 
sofia 1, din 13; facultatea juridică 36, 
din 153. Din 16 studențl dela despăr- 
țământulă farmaceutică numai unulă a 
fostă română.

* *
Inscripțiune serbescă. „Foia Diece- 

sană" spune, că pe ună sigila, care se 
află în reședința episcopescă din Caran- 
sebeșă, se află o inscripțiune sârbescă, 
carea în românesce așa sună: „Sigilulă 
cetății Caransebeșului, care a zorită 
lumei creștine despre eliberarea domi- 
națiunei tiranice turcescl la anulă 1749. 
Dedicată Inaltpresfințitului Episcopă loan 
GeorgevicI ală Caransebeșului, Verșețului 
și Lugoșului la an. 1757. Octomvre în 
2. din iubirea dreptă credincioșiloră".

* *
Bucătăriile publice din Bistrița au 

fostă visitate de polițiă și de mediculă 
orașului cu deamâruntulă în tote birtu
rile și cafenelele, ca sâ se vedă în ce 
stare de curățenia se află vasele de 
fertă, mai alesă cele de metală. Cu 
acestă ocasiune s’a constatată, că în 
multe birturi e murdăriă cumplită și 
vasele se găsescă într’o stare forte ne
curată.

* * *
Călcată de trenu. Duminecă sera, în- 

cărcătorute dela trenă Karl Hoffmann, 
voindă sâ trecă peste ală treilea rândă 
de șinl la gara de aci, fu călcată de o 
locomntivă și rănită atâtă de greu la 
piciore și la peptă, încâtă după două 
ore muri în spitală, unde fusese trans
portată.

îjs* *
Petrecerea plugariloru brașovecheni, ce 

s’a dată Duminecă sera în sala hotelului 
Nr. 1, a reușită fârte bine. Corurile au 
fostă bine învățate și esecutate. Meritulă 
e atâtă ală feteloră și flăcăiloră plugari, 
cari îmbrășișeză cu căldură orl-ce între
prindere de progresă culturală, câtă și 
ală tînărului teologă Cornelia Perșinariu, 
fiulă părintelui Perșinariu din Brașovulă- 
vechiu, care în rîvna sa de a contribui 
de acum la înaintarea culturală a popo
rului plugară brașovechenă, a folosită o 
parte din timpulă feriiloră instruindă pe 
tinerele și pe tinerii plugari în cântări 
corale, în declamațiunl ș. a. Peste totă 

I
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poporulă românii din Brașovulă-vechiu 
ne-a dovediți! și de astădată, că înaintâză 
repede pe calea progresului culturală ro- 
mânescii, ceea ce’i face deosebită onore. 
Era de dorită însă, ca aceste nobile și 
lăudabile stăruințe ale plugariloni să fiă 
mai multă încurajate de publiculă română, 
celă puțină prin contribuirl bănescl câtă 
de mici, fiă și numai de câțiva crucerl, 
de cei cari nu găsescă cu cale a fi de 
față la o astfelă de petrecere poporală, 
mai alesă că scopulă era: ajutorarea 
școlariloră săraci.

Corespondența „Gaz Trans.“
Ceva îmbucurătorii din archdiecesa gr. cat. de 

Âlba-Inlia.
Ună amică ală foii nostre ne îm- 

părtășesce dela Blașiu cu data de 17 
Septemvre a. c. următorele:

ErI în 16 ale curentei Blașulă pare 
că a primită o față multă mai veselă 
de cum o are de comună. Mulțime de 
protopopi și preoți venițl din întrâga ar- 
chidiecesă se vedeau pe stradele Blașiu- 
lui. Ei s’au adunată aici pentru a par
ticipa la sinodulă Archidiecesană con- 
chiămată pe diua de astăcjl. Verificarea 
Membriloră aleși s’a întâmplată ieri la 
3 bre p. m. AstădI la 7y2 ore s’a cele
brată în catedrală s. liturgiă pontificând 
Escelența Sa Prâsânțitulă archiepiscopă 
și metropolită asistându-i aprope întreg 
capitululă și ună numără însemnată de 
protopopi. La 94/2 ore Escelența Sa 
Presânțitulă Metropolită deșchide sino
dulă prin o vorbire de interesă istorică, 
în care vorbire arată sinoptice resulta 
tele încununate cu binecuvântare cerescă 
ale păstorirei sale de aprope 20 de ani. 
Faptele marelui păstoră suntă multă mai 
bine cunoscute publicului română decât 
să fiă lipsă a-le înșira aci.

După vorbirea de deșchidere s’a tre
cută la constituirea sinodului alegeudu-se 
patru notari sinodali. După constituire 
se alege:

a) o comisiune de 19 membri cu 
însărcinarea ca să studieze și să esami- 
neze proiectulă de stătută referitoră la 
despărțirea fondului de pensionare ală 
preoțiloră deficiențl de cătră fondulă 
preoteseloră viduo-orfanală, cari fonduri 
voră fi separate pe viitoriu;

5) o comisiune de 9 membri cu în
sărcinarea ca să esamineze proiectulă 
pentru reorganisarea exactoratului archi
diecesană și crearea unui postă de revi- 
soră archidiecesană ală rațiociniiloră 
bisericescl și scolastice;

c) o comisiunea de 9 membri pen
tru esaminarea proiectului de procedură 
canonică, că cum ar fi de a se pune ca
pătă concubinateloră, cari se înmulțescă 
în ună modă înspăimântătoră.

Tote acestea trei comisiunl suntă 
avisate, ca îndată ce voră fi gata cu 
elaboratele resp. raportulă loră să se in
sinueze pentru-ca aceste elaborate să se 
supună deliberării sinodului.

Cu acestea ședința la 12 ore se în
chide, anunțăndu-se deșchiderea ședinței 
a Ii-a pe 4 ore p. m.

La 1 oră după arnedl capitululă, toți 
protopopii archidiecesanl, membrii aleși 
eparchiall și representanții instituteloră 
de învățământă se întruniră la masa fru
gală a Escelenției Sale Preasfințitulni 
Metropolită, care cu ospitalitatea-i și afa- 
bilitatea-i prea bine cunoscută a făcută 
ca bucatele delicate, cu care era încăr
cată masa, să ni se pară și mai gustose.

După arnedl la 4 ore s’a deșchisă 
ședința a IlI-a, în care comisiunea de 9 
însărcinată cu esaminarea proiectului 
pentru reorganisarea esactoratului archi
diecesană și crearea postului de revisoră 
șl-a presentată atâtă proiectulă câtă și 
observările la elă făcute, supuindu-lă de
liberării ven. sinodă, care cu puțină mo
dificare l’a și primită.

In se;.sulă acestei decisiunl sinodale 
se înfîințeză ună esactorată constătătoră 
din 15 membri assesorl, dintre cari 9 voră 
fi capitulariștl, er ceialalțl profesori ori 
alțl preoți din gremiu. i

Cu acestea ședința a Il-a se închide, 
er deschiderea ședinței a IH-a se fixâză 
pe mâne la 9 ore.

Despre ședințele următore vă voiu 
raporta fără amânare.

Iucheiarea cursului
de industriă casnică și de albinăritii, ținută la 

I'rătăuțulă nou, Bucovina.

Cursulă de industria casnică și de 
albinărită din Frătăuțulă nou, carele e 
primulă de atare feliu în Bucovina, s’a 
încheiată pentru anulă acesta în cjiua 
de 10/22 Iulie în următorulă chipă :

La 12 ore s’a celebrată „Doxolo- 
giă„ în biserica parochială din locă, fi- 
indă de față pe lângă toți participanții 
cursului cu instruitorii loră ună numără 
însemnată din părinții și rudeniile parti- 
cipanțiloră, venițl anume la acestă în- 
cheiare a cursului; apoi o representanță 
oficiosă a comunei, înai mulțl săteni și 
trei preoți esternl.

Actulă religiosă ală „Doxologiei" îlă 
funcționa paroculă din locă, părintele 
Porumbescu. Biserica era anume pentru 
acestă actă câtă mai frumosă iluminată, 
și se introduse propria „Doxologiă" prin 
cântarea „Imnului bisericei" de micii elevi 
și eleve ai cursului, școlari adecă și șco
lărițe din locă. Cântarea — textulă 
și melodia de părintele Porumbescu — 
esecutată de fragidele, der timbrdsele și 
dulcile glasuri ale miciloră cântăreți, făcu 
o osebită de plăcută impresiune asupra 
tuturoră presențiloră, între cari și ună 
amploiată c. r. de confesiune străină.

După „Slavosloviă" și evangeliă ad 
hoc, ținu părintele funcționară o predică 
ocasională asupra temei „pânea nostră 
cea de tote dilele dă-ne-o nouă astădl", 
în care esplicândă predicatorulă sensulă 
aceloră cuvinte de rugare îlă aplică în 
modă clară la cursulă de industriă, ce 
chiar se finesce, și demonstra totă în 
acelă modă clara, că prin cunoscința in
dustriei, ce și-au însușită elevii și elevele 
acestui cursa și și’lă voră mai însuși, 
voră ajunge a avea bogata mulțămire, 
atâtă morală câtă și materială, despre o 
parte a primi ei înși dela „tatălă nos
tru celă din ceriu" „pânea de tote dilele", 
mai bună și mai îmbelșugată pentru sine 
și pentru ai sâi, eră despre altă, a deveni 
organe alese și fericite, prin care acelă 
„tată din ceriu" va „da" pânea detote di
lele" celoră „mai mici dintre noi", lip
siți adecă de posibilitatea obicinuită de 
până acum, de a-șl câștiga ei înșiși „pâ
nea", — ună servițiu acesta, care tatălă 
nostru celă din ceriu li’lă va răsplăti cu 
camătă mănosă și aici în viâța-le corporală 
și în cea sufletâscă eternă, în cea adecă 
a neștersei memorii din nâmulă nostru 
românescă în Bucovina pentru mijloci
rea acelei „pânl" dela tatălă cerescă...; 
fini apoi că, fiind-că acestă întrunire a 
nostră la cursulă de industriă și de albi
nărită s’a săvârșită sub supremele aus
picii ale pregrațiosului nostru Impărată 
Francisca Iosifa I., să-i urărnă din totă 
inima una întreită mulțl și fericiți ani! 
la care toți participanții și întregulu pu
blică evlaviosă răspunse cu o puternică 
esclamare de „să trăiască!" de trei ori, 
și întonâ imediata după aceea „Imnulă 
poporală", după a cărui fiă-care stofă se 
dădură câte trei salve de săcălușurl, — 
Finindu-se cântarea iranului poporală, 
4>se funcționarul „ectenia Mitropolitului14, 
la care corolă cântărețiloră din sînulă 
participanțiloră răspunse cu ună întreită 
„Dămne milueșce!" și cu o armoniosă 
cântare de „Mulțl ani!" După acestea 
nrraâ ectenia pentru „mila, vieța, pacea, 
sănătatea" participanțiloră și participan
telor cursului numindu-i funcționarul pe 
toți și pe tote pe nume, cum și pentru 
părinții și rudeniile loră, la care așișdere 
pe lângă ună întreită „Domne milueșce" 
răspunse corulă cântărețiloră sub safve de 
săcălușurl cu totă așa frumdsă cântare de 
„Mulțl ani!“ Binecuvânta apoi bătrânulă 
funcționar pe participant cu cuvinte potri
vite, der atâtă de emoționată, încâtă ulti- 
mele’i vorbe erau întrerupte de pause și 
lacrimi.

De aici, dela biserică, Ia iy2 ore 
merseră toți la casa școlii din locă, unde 
era pregătită esposiția publică a obiec- 
teloră lucrate de participanțl și partici
pante. Aci sosiți, îi întimpinâ laîntrare 
în sala esposiției pe frumosulă și pito- 
resculă șiră de venitorl învățătorulă din 
locă, d-lă Gabrielă Băută, și instruitorulă 
d-lă Candidă Mușlea din Brașovă.

Frumosă și chiar grațiosă era as- 
. pectulă salei cu obiectele înșirate pe băn
cile școlare, aședate de jură împrejurră 
pe la păreți și pe o masă lungă, în mij- 
locă. Obiectele erau înșirate în grupu
lețe, adecă ale fiă-cărui participantă deo
sebi și cu vignete, pe care erau scrise 
numele respectiviloră confecționări. Pu
bliculă se îmultise așa de tare, încâtă nu 
numai că umplu sala, dâră și coridorulă 
școlei și mai sta și pe Ia uși pe din 
afară.

Părintele Porumbescu ceru aten
țiune.

Domnișora Melania Brăileană, învă- 
țatore din Gura-Humorului, se urca pe 
tribuna din fundulă sălei și rosti urmă
torulă rPrologu“, scrisă de părintele Ira- 
clie Porumbescu:
Pe-o a mării ’ntinsă-albiă o corabiăplutea.. 
Ce în falniculă catargu-i falnică și stemă- 

avea.
In corabiă călători de-ună felă toțl-inșii 

și de-o samă ;
A catarg’lui mândră stemă, Roma, spune 

că li-i mamă.
Mândri, sdravinl, veseli toții, toți în sore 

dreptă căta;
Sorele, căci și elă veselă, totă veselă la 

ei privea.
Pentru-că, ah ! că’ntre stele numai sorele 

e sore,
Astfelă nemulă astoră mândri, e’ntre 

flori ântâia flore!
Sdravinl, mândri, veseli toții, toți îșl 

spună mărețe vești;
Ba de Zîne’ncântătore, ba de fapte vi- 

tej ești.
Insă iată, că la-o vreme, nouri grei pe 

ceră se-ivescă,
Viscolă, groză, cobe-urîte o „grea cum

pănă" vestescă!
Tunete descarcă urgiă, marea’n jură se 

învolvâră,
V"lurî se ridică ca munții, corăbidra 

o’mpresoră.
*

Călătorii buni la sufletă, buni ca bună 
și-aloră mamă,

Nu sciu ei de rău în sine-șl, nici de — 
altulă nu-șl dau samă.

Der primejdia totă cresce, valurile se’n- 
buldescă,

Ună minută, și călătorii se înnecă, se 
prăpădescă!

Ancă-ună fulgeră, âncă-ună trăsnetă, 
nourii se aprindă ca’n focă,

Crapă, se împartă în două, — radei s6- 
relui facă locă!

Și din ceriu, din înălțime sună-ună glasă 
pătrundătoră:

„Româniloră, pe vâsle mâna, nu-i de 
stată nepăsătoră!"

„Nepăsarea-aduce-osândă, morte de sine- 
pierdare,

„Hărnicia-aduce viață, traiu ferice, ’nbel- 
șugare.

„Aste vremuri, aste-ispite eu anume vi- 
le-amă dată;

„Der din brațe-ve, din pepturl darulă meu 
nu v’am luată.

„Vitejii, mărețe fapte săvârșit’ațl în tre
cută ;

„AstădI munca, hărnicia facă-vă nemulă 
sciută —!“

*
Glasu-acesta, glasă cerescă, noi a-lă 

urma, cuvântă ne-am dată 
Și c’a’lă și’mplini dorimă, modestulă 

semnă, — et’ am cercată! —
Acestă prologă, în mai multe locuri, 

eră mai cu semă la pasagiulă „Români
loră, pe vâsle mâna, nu-i de stată nepă- 
satoră!" fu întreruptă de aplause obș- 
tescl și frenetice.

După acesta declară părintele po- 
rumbesou esposiția de deșchisă.

AșișI la primele „grupe" nu audiai 
alta, decâtă cuvinte de laudă și de ad
mirare, considerândă publiculă scurtimea 
timpului, care a fostă concesă, de a 
învăța și lucra obiectele de împletire de 
paie, de papură și de nuiele, și aceste, 
atâtă de trebuință practică, câtă și de 
— luxă!

Nu voimă să prejudecămă judecata 
altora, cari voră fi fiindă competențl 
întru aprețiarea asemeneloră lucruri, și 

cari voră pute să aibă ocasiune a le 
vede obiectele lucrate la „cursulă" din 
Frătăuțulă nou ; căci se voră trimite spre 
espunere atâtă la Cernăuți, în localele 
„Societății pentru cultura română", câtă 
și la Suceava, la societatea „Școla ro
mână", fiindoă aceste societăți au sub
venționată numitulă cursă într’ună modă 
destulă de mănosă. Dâră nici acum și 
aici nu putemă să nu amintimă, și încă 
cu o emfasă justă, pălăria de dame și 
de moda cea mai nouă, lucrată din paie 
de domnișora Elena Brăileană, care a 
atrasă admirațiunea obștâscă și din par
tea celoră streini. Audirămă, adecă, pe 
d-lă Dr. Polecă, bibliotecariulă univer
sității din Cernăuți, care veni cu soția 
și cu fîică-sa la espositiă, mai că necre- 
dândă, că în cursulă acesta atâtă de 
scurtă și de mâni cu totulă începătore 
în atare lucru, ar fi fostă cu putință să 
se confecționeze acestă capelă. Vine 
apoi o pălăriă de paie pentru bărbați 
lucrată de d-șora soră a susă numitei, 
de Melania Brăileană, învățătore din 
Bilcă, apoi o pălăriă totă de paie și 
pentru bărbați, împletită de d-șora Lu- 
creția Răuțu, fiica adultă a învățătorului 
din locă. Aspasia Tofanelă, învățătore 
din Frătăuțulă vechiu, Emilia Leonto- 
vicl, fiica învățătorului LeontovicI din 
Rădăuți ș. m. a. Dâr ce să mai vorbim 
despre d-șore : dânsele tote au lucrată 
obiecte lăudate cu dreptulă și de totă 
insulă ce le-a vădută. Dâr o copilă de 
12 ani din sată din Frătăuțulă nou, a- 
nume Reveca Nicoră, a lucrată ună pa- 
neră de papură, care îți cere totă lauda!

Totă în rândulă primă suntă și încă 
de intonată cu laudă obiectele lucrate 
din paie, din papură și din nuiele ale 
preoțiloră, părintelui Epaminonda Dra- 
cinschi din IgeștI și părintelui Isidoră 
Zavadovschi din Camenca; să stai și să 
te totă uiți la acele lucruri — coșulețe 
de luxă și altele — și nu te poți sătura!

Așa și între alții, ună săteană din 
Frătăuțulă nou, Dumitrașă Jacotă, a fă
cută ună coșă de albine, sistemă Berleps, 
împletită din nuiele, și o corfă (coșarcă) 
de mână, apoi cantorii bisericescl Lo- 
mușă și Busnenu, și toți domnii învăță
tori, Bocance din Botușana, Isopescu din 
Frătăuțulă vechiu, Gorcea din Costișa 
și Nicără din Pătrăuțl, de lângă Suceva, 
pănă și scolărașii din Frătăuțulă nou, 
Todorică Măireanu și Stefănică Bogianu. 
Multă laudă și chiar admirațiune s’au 
dată lucrăriloră lui Ioană Nistreanu, să- 
tână din IgeștI. Acestă omă a dată o 
probă esemplară și de diligență și de o 
capacitate naturală, care ne face a cu
geta, câte atari capacități se află în po- 
porulă nostru — neusitate — !

(Va urma.)

Congresulu ștudențilorii în PIoescT.
Foile de dincolo publică programa 

congresului ce se va ținâ în 5, 6, 7 și 8 
Sept. v. a. c. în Ploesci. Etă-o :

Luni 4 Septemvre orele 7, 20 m. 
sâra ștudenții universității din Iași voră 
pleca spre Ploesci, și se voră întâlni cu 
frații loră din BucurescI, Marți 5 Sept, 
drele 8 dimineța, în gara din Ploesci. 
Acolo studenții voră fi primiți în sune- 
tulă musicei, care va cânta marșulu „Dej- 
tâptă-te Române* și voră fi întâmpinați 
de cătră consilulă comunală în corpore, 
și salutați de bună-venire de primarulă 
orașului, la care va răspunde unuia din 
delegații ștudențiloră. La acâstă re- 
cepțiune voră asista autoritățile civile 
și militare, corpulă profesorală și ce
tățenii.

Dela gară cortegiulă va porni spre 
orașă în ordinea următore: a) 4 Gian- 
darmi; b) Musica regimentului; c) Dife
ritele Societăți; d) Școlele publice cu 
drapelele; e) Autoritățile; f) Studenții; 
g) 4 GiandarmI. Cortegiulă va străbate 
bulevardulă Independenței, strada GolescI, 
piața Unirei, strada Francesă, strada re
gală și se va opri la biserica Sf. Vineri, 
unde se va oficia ună Te-Deum de bună 
sosire. După Te-Deum ștudenții se voră 
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îndrepta spre primăria, unde se va pro
ceda la încuartirare.

La drele 2 p. m. va ave locă deș- 
chiderea Congresului în sala Liceului, 
unde voră fi locuri reservate autorități- 
loră și cetățenilor^ Ploeștenl. In acestă 
primă ședință se va face alegerea pre
ședintelui, se voră ceti comunicările, se 
va trage la sorți comisiunea de verifi
care și apoi se va asculta disertațiunea 
d-lui Leonti Grigorescu, studentă în 
litere din Iași, despre starea a patra (qua- 
trieme etat).

Mercuri 6 Septemvre. Escursiunea la 
salinele Slănică. Joi 7 Septemvre. La 
orele 8 studenții întruniți în piața Unirei 
voră pleca spre a visita diferitele stabi
limente și fabrici. La orele 1 p. m. va 
fi a doua ședință a congresului, în care 
se voră ține disertațiunile d-loră N. S. 
Demetrescu, studentă în sciințele natu
rale, despre filoxeră, și V. Lateșă, stu
dentă în medicină din Iași, despre ge
nialitate și nebuniă. La orele 8 sera 
va ave locă ună concertă, dată de stu- 
dențl în profitulă eleviloru săraci din 
localitate, ală cărui programă va fi mai 
dinainte anunțată.

Vineri 8 Septemvre. La orele 8 p. 
m. va avea locă a treia și ultima șe
dință a congresului, în care se va ține 
disertația d-lui N. N. Săveanu, studentă 
în litere, despre libertate și liberalismă. 
La ordinea dilei va fi raportulă comi- 
siunei verificatore, alegerea comisiuni- 
loră de organisare și tragere la sorți a 
orașului, unde va avea locă viitorulă con- 
gresă. Apoi se va declara închiderea 
congresului. La orele 8 sera se va da 
de cătră comună ună banchetă în on6rea 
studențiloră. Sâmbătă 9 Septemvre. La 
orele 8,58 dimineța studenții din Iași 
voră părăsi Ploeștii, er cei din Bucu
rești la orele 10.25. ComitetulH de recepția: 
Primarulă orașului Temelie Dinescu, pre- 
fectulă județului d. Garoflide, I. I. Ro- 
manescu, E. Corlătescu, I. Ghețu, B. 
Spirescu, Iosifă Ionescu junior, D. Gher- 
mănescu, Toni Arionă, Ghiță Ionescu, 
T. Enibace, dr. G. Cosma, G. Dobrescu, 
Chr. Negoescu.

Congresul internațional Se cereale flin Paris.
„Curierulă Financiară” dă urinăto- 

rele amănunte asupra acestui congresă :
La congresulă de cereale și de făi

nuri, care a avută locă sub președinta 
d-lui A. Dubray, în palatulă Tuileriiloră, 
România a avutu unii strălucita suncesu.

Comisiunea de făinuri 12 mărci din 
Parisă, procedendă la analisa grâuriloră 
și făinuriloră din diferite țări, a consta
tata oficială superioritatea de glutină, ce 
conțină grâurile române. Resultatulă 
acesta puindu-se în vederea tuturoră 
membriloră congresului, aceștia cu una- l 
nimitate de voturi au votată moțiunea 
presentată de d. D. Millas, mare fabri- 
cantă de făinuri din România (Brăila), 
în calitate de raportoră ală secțiune! a 
4-a a congresului, secțiune însărcinată 
anume cu analisa grâuriloră și stabilirea 
calitățiloră.

Moțiunea votată de congresă sună 
astfelă: Congresulă, după ce a luată cu- 
noscință de raportulă d-lui Millas, dele
gată română, și a ascultată esplicațiu- 
nile sale, recunosce in unanimitate buna 
calitate a grâuriloră române. Congresulă, 
după propunerea d-lui Egli Reimann, de- 
legatulă Elveției, esprimă dorința, de 
asemenea cu unanimitate de voturi, de a 
vede abolirea răsboiului vamalii. A treia 
dorință exprimată de congresă comportă 
stabilirea unei scări servindă a delimita 
calitatea grâuriloră, dure, tandre, jumă- 
tate-tandre și clasele pentru tote țările.

Toți morarii renumițî din totă lu
mea au luată parte la acestă congresă 
și au votată în unanimitate moțiunea de 
mai susă. Delegații Elveției, ai Angliei, 
ai Belgiei și ai Portugaliei, prin discur
surile loră, au lăudată forte multă grâu
rile române.

D. Egli Reimann, delegatulă Elve
ției, a adăugată prin discursulă său, că 

nu este esactă, că grâurile române se 
vândă în Europa dreptă grauri ungare, 
dedrece d-sa singură este unulă din prin
cipalii importatori de grâurl române, 
care de mai mulțl ani cumpără și vinde 
numai cereale române și pe nume ro- 
mânescă.

D. Carnot, președintele Republicei 
francese, interesându-se forte multă de 
lucrările congresului de cereale, a ținută 
să fiă minuțiosă pusă în curentulă loră 
și a declarată, că simte o via mulțumire 
de a constata superioritatea calității grâu- 
riloră române.

Franci a, împreună cu tote țările con- 
sumâtăre, cunoscă astădl, în modă ofi
cială, care e țera care le pote procura 
grâurl bune și eftine. Lumina făcută la 
acestă congresă, la care au luată parte 
toți morarii, cultivatorii și comercianții 
de frunte din Europa, a pătrunsă atâtă 
de multă în publiculă europeană, încât 
grâurile române au început deja a atrage 
atențiunea tuturoră și a face, ca cererile 
pentru aceste grâurl să ia prcporțiunl 
forte mari.

După închiderea congresului a avut 
locă ună mare banchetă, la care a luată 
parte și d. Yves Guyot, ministru de 
comerciu.

IEconomi&.
Tergulă din Ploescl în săptămâna 

trecută a fostă forte bine cercetată. Grâu 
cu deosebire s’a adusă multă la târgă. 
Oucuruzulă de ană, deși recolta din ăst- 
ană nu corăspunde așteptăriloră, a scă- 
dutu în preță. Calitatea cea mai bună, 
chila s’a vândută cu următorele prețuri: 
grâu lei 54.60; săcară 35.36 ; orză 30.— 
ovăsă 24—5; cucuruză 44. —; fasole nouă 
100 oca 20 lei. Cei mai tari boi de 
muncă, de cari au fostă forte mulțl în 
piață, s’au vândută părechea cu 350—360 
lei. Unii bou îngrășată se vindea cu 80 
lei, o vacă 40 1. Vinulă nou se vindea 
vadra cu doi lei.

Dare de semă și mulțămită publică.
Tirimia mare, 29/8 n. 1889.

In sera petrecere! cu jocă arangiată 
în 11 Augustă n. c. în Tirimia mare, 
comitatulă Ternavei iniei, alu cărei ve
nită este destinată pentru reînoirea bi- 
sericei gr. cat. românescl din locă, au 
incursă dela domnii : Nicolau Maioră 
preotu în Odriheiu 2 fi. 40 cr. Basiliu 
Turcu notară cercuală în Căpușiu 2 fi. 
50 cr. Gregoriu Maioră colabaratoră la 
Gazeta Transilvaniei 2 fi. 50 cr Romulă 
S. Orbeanu preotă în Iclandelă 2 fi. 
Ana Eloriană n. Maioră preotesă în 
Sângeră 1 fi. Emiliu Viciu profesoră 
1 fi. Vasiliu Viciu senioru posesoru în 
Niraștău 2 fi. Vasiliu Viciu junioră po- 
sesoră în Nirașteu 2 fi. Alexiu Viciu 
preotă în Nirașteu 2 fi. Benedictă Viciu 
notară cercuală în Sântana 2 fi. Ales. 
Maioră preotu în Tirimia mare 2 fi. 
Vasiliu Vlassa preotă în Bâla 2 fl. Lau
riano Vodă studentă 1 fi. Ioană Moldo- 
vană preotă gr. or. în Vidrasău 2 fi. 
Victoră Orosă din Vidrasău 1 fi. Paulă 
Marină teologă 1 fi. Petru Marină 1 fi. 
Ioană Vodă oficială în Tergulă Mură- 
șiului 1 fi. Eliseu Migia comerciantă în 
Târgulă Murășiului 2 fi. Iosifă Lemeni 
teologă abs. de Gherla 1 fi. Georgiu 
Răduțiu protopopă în Cerghidielă 1 fi. 
Basiliu Barna preotă în Vaidacuta 2 fi. 
Ioană Boeriu posesoră în Iclandelă 2 fi. 
Vasiliu Hodoșiu preotă în Iclandă 2 fi. 
Alesandru Viciu neguțătoră în Niraștău 
1 fi. Corneliu Munteană învățătoră 1 fi. 
30 cr. Lazară Căluțiu strajameșter la 
giandarml pensionată în Cerghidielă 2 fi. 
Georgiu F. Negruțiu învățătoră în Mu- 
rășiu Lechința 2 fi. Ddmna Vas. Mânu 
din Cracionfalău 2 fi. Teodoră Opreanu 
învățătorii în Odriheiu 1 fi. Augustină 
Nilca studentă 1 fi. Georgiu Todoru 
preotu în Sântpaulă 2 fi. Kuzdenyi 
Sândor inspectorulă bunului contelui 
din locă 1 fi. Csernâtoni Antal din locă 
1 fi. Pârcălabă George 
1 fi. Vesselli Kâroly espeditoru poștală 
în Niraștău 1 fi lakabos Kâroly din 
Vidrasău 1 fi. Suma 57 fi. 70 cr.

In dilele următore au mai incursă 
din opidulu Dicio-Sânmărtină pănă a- 
cuma numai- singură dela Prea stimatută 
Domna Basiliu Moldovană presid. sedr. 
orfanale 1 fi., și dela d-lă Petru Nirăș- 
teană preotu în Ernotă 1 fi. — Suma 
totală 59 fi. 70 er.

Din aceștia s’au spesată : 20 fi. ca 
plată la musicanțl, 18 fi. 68 cr. pe ma

din Lucafalău I totă vestitulă

teriale folosite cu aceea ocasiune, rămâne 
venită cur atu 21 fi. 2 cr., care sumă s’a 
depusă la institutulă de credită și eco
nomii „Albina” în Sibiiu spre fructifi
care, pănă când vomă dispune de suma 
recerută la reînoirea sf. biserici.

Primescă sincerile nostre mulțămite 
toți aceia, cari ne-au onorată cu pre- 
sența solvindă sera la cassă, precum și 
cari au sunrasolvită. Ce va mai incurge, 
se va chita erășl pe acestă cale.

Biserica ndstră este în stare de
bilă, eră școla, ală căreia edificiu corăs
punde deplină recerințeloră legei, este 
cu greu a se susține căci Maghiarii în 
anulă trecută au edificată aici în comuna 
Tirimia mare o școlă de stată cu 2 în
vățători, cari umblă pe la casele Româ- 
niloră promițândă scutire dela didactru 
și alte favoruri, numai să-și dea Românii 
copii la școla loră, ba în ăstă ană a 
edificată statulă și ună internată de 
prunci mici (kisdedovo) strigându-se din 
porunca notarului peste sată, ca totă 
omulă să-și dea copii mici acolo. Acestea 
totă pe conta prunciloră români, căci 
deși suntemă în marginea Săcuimei, to
tuși atâtă școla de stată cată și inter- 
natulă de prunci mici stau gole, numai 
cu pruncii Unguriloră în ele. Pusune-au 
Ungurii de solvimă 5°/0 la scdla de stat 
după darea directă, contra căreia am bă
gată o rugare la ministru de culte. T6te 
acestea nu ne genâză, pruncii noștri 
pănă vomă fi vii voră frecventa școla 
nostră.

Pentru a pute mai cu înlesnire sus
ține școla (și biserica), care e multă cer
cetată. de pretore și inspectoră fără de 
a afla ceva vină, ne permitemă a apela 
la bunăvoința mărinimosului publică să 
sucurgă cu posibilul ajutoră, de care acum 
avem lipsă, pănă când ministrul ne va 
salva dela solvirea celoră 5°/0, cari mult 
geneză pe poporă.

Nu se pdte tăinui onorea ce ne-au 
făcut’o prin representarea admirabilului 
costumă națională simpaticele Domne: 
Susana Maioră și Elena Vlassa și ama
bilele d-șore: Marița Vodă, Luisa Viciu, 
Aurelia Maioră și Lucreția Montani. 
Acestă costumă, precum și străbunele 
jocuri „Călușierulă” și „Bătuta”, și ele
ganta musică, ca ună ce ne mai audită 
pe acestea locuri, au pusă în uimire pe 
privitorii de prin comunele vecine, și cu 
deosebire pe Săcui, în ale căroră me
morii voră rămâne neșterse. Astădl flă
căii săcui filieră pe uliță „Călușerulă”. 
Decă pe viitoră s’ar mai da ună aseme
nea jrscă în acestă locă, e sperare, că 
s’ar introduce jocurile naționale între 
Săcui.

Pentru comitetă:
Alexandru Maiorii, președinte. Ro

mulă S. Orbeanu, secretară. Ioană Bu
curii, cassarti.

TELE GRAMELE „GAZ. TRANS.* 
(Serviciul!! biuroului de coresp. din Pesta.)

Pesta, 18 Septemvre. Maiesta
tea Sa a sositu aseră la Godollo 
cu Archiducii Albrecht și Vilhelm, 
și cu miniștrii, venindu din Kisber 
dela manevre. Ac|i a sosith aci 
Kalnoky.

Copenhaga, 18 Septemvre. Sgo- 
motele despre logodirea prințului 
Danemarcei cu sora cea mai mică 
a împăratului germanii se adeve- 
rescu.

Belgradu, 18 Septemvre. Regele 
Milanu sosesce, precum se vorbesce, 
în 20 Septemvre la sfințirea ste- 
gului asociațiunei reuniuniloru de 
vânători. —Cercurile guvernamen
tale se pare că suntu îngrijate din 
mai multe motive din causa în- 
tbreerei Reginei Natalia în Serbia.

DIVERSE.
Erășl Jack spintecătorul!!. In săp

tămâna trecută s’a săvârșită ună nou 
omoră în cartierulă Whitechapel din 
Londra. Se crede că autorulă crimei e 

Jack spintecătorulă. Ca- 
davrulă nenorocitei victime a fostă găsită 
în Pichin-street, o stradelă murdară din 
cartierulă Whitechapel. Capulă și bra
țele lipsiau, er intestinele eșiau afară 
din pântece, care era spintecată. Pin- 
chin-street este situată la trei minute 
depărtare de postulă de polițiă. Se bă- 
nuesce, că.într’o căruță de negustoră 
ambuluntă ar fi fostă transportată acolo 
între gunoie cadavrulă victimei, și anu- 

me în timpulă nopții, căci diua s’ar fi 
observată de copii, cari se jocă pe a- 
colo. Identitatea victimei n’a putută fi 
constatată. Tăiarea brațeloră s’a făcută 
cu ajutorulă unui instrumeată forte as
cuțită, âr spintecarea pântecului portă 
semnele unei operațiuni cum obicinuesce 
a face Jack spintecătorulă. Vestmintele 
victimei arată, că victima e o femea de 
condițiunea cea mai de josă. Whitechapel 
e acum din nou cuprinsă de groză.

Poporațiunea Bulgariei. După cele 
din urmă recensăminte, populați unea 
Bulgariei se urcă la 2,326,250, din cari 
1,182,360 bărbați și 1,143,890 femei; 
606,319 Musulmani, 58,219 Greci, 50,291 
Țigani, 23,556 Ovrei, 1,016 Ruși, 2,142 
Sârbi, 2,245 Germani, 554 Francezi, 2,557 
Slavi austriacl și 78,094 diferite națio
nalități; la 1978 inși nu s’au putută con
stata naționalitatea. Der numărulă celă 
mare de Români dealungulu Dunării unde 
suntă ?

Principele de Monaco, Karol IU Ho- 
norius, a murită la 10 Septemvre n. Elă 
s’a născută în 8 Decemvre 1818. Ur
mașul lui e fiu-său Albert Honorius Ka- 
rolă, care acum e căpitan de fregată în 
marina spaniolă.

Definiția ciudată a pianului. Iaponesii, 
cari au cercetată ântâia dată Europa, 
au trimisă în patria loră o definițiă de 
totă ciudată a pianului. „Europenii”, scri- 
iau ei în raportele loră, „sciu sâ storcă 
de la ună animală mare, cu patru picidre, 
nisce sunete de totă melodiose. Ună 
bărbată, der mai de multe-orl o femeiă, 
se aședă înaintea animalului și, călcândă 
pe coda mirăzăniei și lovindu-i dinții 
albi cu degetele, îlă silescă să cânte cu 
voce forte plăcută”.

Tocmai la timpii. Ună vânătoră vine 
acasă cu două potârnichl frumose și grase. 
„Pău”, dise femeia mirosindu-le, „ai fă
cută tare bine, că le-ai împușcată astădl
— e tocmai la timpă”.

Se feresce de acrelă. „Să’țl fiă ru
șine a cerși — așa voinică, tare și mare!”
— „Ei! scii d-ta care e pricina? de 
lucru mi-e acru sufletulă și doctorulă 
mi-a disă să mă ferescă de acrelă.”

CursuBA pieței fiSrașovab

Cursul!! !a bursa de Viena 
din 17 Septemvre st. n. 1889.

din 18 Septemvre st. n. 1889.
Bancnote românescl Cump. 9.44 Vând. 9.47
Argintă românesc!! - D 9.40 H 9.43
Napoleon-d’ori - - - n 9.46 n 9.49
Lire turcescl - - - » 10.70 n 10.75
Imperiali - - - - n 9.70 n 9 75
G-albini n 5.58 n 5.64
Scris, fonc. „Albina“6u/0 102.— ti —. -

n n » 5°/o n 98.50 99.-
Ruble rusesc! - - . H 122.50 n 123.—
Mărci germane - - H 58.10 jî 58.30

Renta de aură 4% ------ 99,65
Renta de hârtiă 5°/0..........................- 94.75
împrumutul!! căiloru ferate ungare - — 
Amortisarea datoriei căilor!! ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 99.90
Amortisarea datoriei căilor ii ferate de 

ostă ungare (2-a emisiune) - - 117 —
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (3-a emiJune) - - 111,90 
Bonuri rurale ungare - - - .. - 104.70
Bonuri cu clasa de sortare - - - . 104.70
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.70
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104 70
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.70
Bonuri croato-slavone.................... 105.___
Despăgubirea pentru dijma de vină 

unguresc!! ------- 99.50
împrumutul!! cu premiul!! ungurescu 137.75 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului - . 128._
Renta de hârtiă austriacă - - - _ 83.55
Renta de argintă austriacă - - . _ «4.5
Renta de aură austriacă.................... HO. 
Losuri din 1860 .............................. 138. _
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 913,_
Acțiunile băncei de credită ungar. - 31 î. - 
Acțiunile băncei de credită austr. - 305.25 
Galbeni împărătesei- ------ 5.68
Napoleon-d’ori - -- -- -- - 9.49
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.47 */2
Londra 10 Livres sterlings - - - - 119.70

IW* Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" ă 5 cr. se potă cum
păra în tutungeria fi. Gross, și în 
librăria Mficailae diurcu.

Editoră și Redactoră responsabilii
Dr. Aurel Mureșianu. 5
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institute de creditu și de economii
HTiliaZLa, Erasovu7

acordă la comerciant! și industriași 
contra acoperire hipotecară seu contra hârtii de valore 

Credite de Conto-Corrent
cu interese de 6°|0

er contra accepte cu subscrieri bune cu interese de 6 [/2o/o 
Information! mai detailate se potu lua d;taicu în 

biroulu institutului—piață No. 90, dela 8—2 d. a.

■T—‘ .W. JLLI-iWW

Pagina 4

8.
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5^-' Celu mai bunu mijlocii din lume pentru curățită
este universalulti

SĂPUNlJ DE CURĂTITU METALURI,
I J

premiata la tote esposițiunile. Pentru metala, 
aură, arginta, ferestri, sticle și oglindi, pa- 
chetata în cutii cu câte 100 bucăți. Brutto 

43/, Kilo.

Depositulii principaiu 

sigmund" junger, 
Budapesta, Revay-Gasse No.

institutelor^ de creditil si economii 

ALBINA", „ARDELEANA", 
TIMIȘANA" și „VICTORIA" 
le cumperă cu prețurile cele mai bune 

Or*B Emil Fa
medicii în Gherla fSz.-ujvăr).

Amu onore a încunosciința onor. publicu; Q 
că primesc!! elevi atâtu începători, câtu și mai © 
înaintați pentru instrucția la pianu în condițiuni X 
avantagiose. O

Pentru câtu mai numerosă clientelă se rogă O 
Cu stimă O

Ele^a L Elfflantsu, ©
"CTlița, SclxeilorvL 2STr. 14t3.

>OOOOOOOTGOOOOo

Cu mSrunțișulQ se pote căpăta la 
renumitele băcănii, marchitanii, pră
vălii de metalurl și unelte din tote 

localitățile.
150,6-3
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EXPOSIȚIUNEA UNIVERSALA DIN PARIS. 

Ocaiiie flnică neutru visltatorii români!
EGe"" A SE ADRESA g 

g GHANI HOTEL DACIA 
8
8
X
Cf 41. Boulevard St. Michel. Paris.

X Hotelierii românii. Bucătăriă română-francesă.
104 25_ 22\!xxxxxxxxxxxxxxxxxxmxxx>aaa

■ șW Cea mai plăcută apă miiierală. "W S

prin celu mai bogatu conținuta de acidu carbonicii și 
Oicelu mai curată acidu alcalicu—făcendă abstracțiune W 
^de eminenta ei valbre medicală în contra lipsei de^j 
|bapetitu, în contra indigestiunei, greutății la stomacu, bd- 
f^leloru de rinichi și ale canaleioru arinului, nervozității, ® 

anemiei Și slăbiciunei — se distinge escelentu ca beu-T^ 
î^tură obicinuită de tbte celelalte ape de asemenea na-^j 
gfetură, avendu proprietatea, ca gustulă ei plăcută șire-<! 
Sfecoritoră se se menție mai multă timpu.

Dupe opiniunea autoritățiloru competente Apa mi- 
nerală de ,,ZEBepâtt'6—în urma norocosei ei compo-1 
sițiuni chemice și altt conținutului ei estraordinarii del 
bogatu în a,cid.-ă. caxTooxAioxA—principialminte 
ziatri-mzxx d.e aoid/Ci oazToonioiiL ccn-|| 
cexi'tra^’t'CL—întrece nu numai tote apele minerale 
de felulu acesta din AllStrO-Ungaria, ci și multe dinjgj 
cele mai renumite ape minerale din străinătate.

Este de căpătată la tote băcăniile mai mari, iar-* 
macii și restaurante, precum și în cantități mai mari la ;

109.24-24
CO 
gat

Depositulii principală
G. GIESEL, Brașovu, 

Stada Teatral-mi HSTo. 312

I

ABONAMENTEGAZETA raAHSILVAinEr‘
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
Pe trei luni...................................................3 fi. —
Pe șese luni. . ,....................................6 fi. —
Pe ună ană.................................................12 fi. —

Pentru România si străinătate:
Pe trei luni................................................. 10 fr.
Pe șese luni ............................................ 20 fr.
Pe ună ană................................................. 40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
anii.
șese luni
trei luni

Pentru România și străinătate:
ană........................................................ 8
șese luni.............................................. 4
trei luni.................................. .2

Pe
Pe
Pe 
Abonamentele se facă mai ușoră și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se voru abona din nou, se binevoiescă 

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.
Admmistrațiimea „Oazeteâ Transilvaniei".

c\
M

A vist d-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulil mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămuritu și să arate și posta ultimă.

Totodată faceniu cunoscută tuturoru D-loru abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„ Gazetei precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Administraț. „Saz. Trans."
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov ii.


