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Brașovâ, 3 Iunie st. v. 1888.
O scire gravă ne sosesce din 

Berlina tocmai înainte de înche
ierea toii.

împeratulă Germaniei Fride
rică J1I șl-a sfârșită idilele sale de 
suferință afil la 1 1 ore din <]i.

C’unti eroismu antică, ca unit 
adi Aerată mucenică s’a luptată no- 
bilulă împârată cu tragiculă seu 
destină, care nu i-a îngăduită, de 
când s’a urcată pe tronă, nici mă- 
eară a-și folosi graiulă. Rana s’a 
lin gâtlegiu a luată de câteva <]ile 
dimensiuni așa de mari, încâtă 
nici hrăni nu se mai putea și ră
sufla din ce în ce mai greu.

Cu tote aceste împeratulă Fri- 
derică nu și-a perdută consciința, 
Elă era decisă a se lupta cu mor- 
tea pană în ultima clipită. Iși iu
bea țera și poporule pre tare de- 
eâtă ca se nu dorescă a trăi cu-o 
<]i mai multă spre binele și feri
cirea ei.

Der eroica sa resistință nu l’a 
scanată de a ti biruite de nemi
losul ă secerătoru tocmai în nisce 
momente, când Germania și Eu
ropa puneau celă mai mare prețu 
pe aceea, ca se trăiască.

Mortea împăratului Friderică 
J1I, deși nu a venită pe neaștep
tate. va produce totuși cele mai 
mari îngrijiri pretutindeni, fiindcă 
întrinsulu se încorporau aprope 
tote speranțele în susținerea păcii.

Acum fără îniloielăseva schimba 
situațiunea și nu se scie decă spre 
bine ori spre mai reu. Parerea 
generală este, că actualulă prînță 
de coronă germană illielm, care 
va ti ehiămată a urma tatălui seu 
pe tronă, încă este prea tîneră și 
prea puțină formată, decâtu ca se 
se potă sci după care principii va 
guverna. Atâta se scie, că den- 
sulă este forte atașată de princi
pele Bismark.

Caneelarulă germană are der 
prospecte de a deveni și mai 
multă ea pănă acuma domnu peste 
destinele Germaniei. Cu împera
tulă Friderică nu se prea putea 
înțelege, pentru că acesta nu 
ceda nimică din convingerile și 
principiile după cari voia se dom- 
nescă. Cu atâtă mai ușoru, se 
crede, va armonia Bismark cu vii- 
torulă împerată, dela care nu se 
așteptă la nici o oposițiă.

Cine scie decă în urma morții 
împăratului Friderică nu voră su
feri brecare schimbare și raportu
rile monarchiei austro-ungare cu 
imperială germană ?

In cercurile politice din Viena 
sau manifestată în timpulă din 
urmă îngrijiri pentru eventualita
tea acesta și pote că limbagiulu 
forte, căldurosă ce l’a purtată erl 
contele Kalnoky față cu Germa
nia, cu ocasiunea espunerei sale în 
comisiunea delegațiunei ungare, a 
fostă dictată în mare parte de 
prevederile viitorei schimbări.

Espunerile d-lui de Kalnoky, 
cari ni s’au telegrafatu pe largă 
de cătră biroulu de corespondență 
— nu sciină de ce — nu conțină 
de altmintrelea, decât confirmarea, 
că situațiunea este totă așa de 
seriosă ca și mai înainte și că 
mai alesă eestiunea bulgară este, 
care face bătaie de capă diplo- 
mațiloru.

Prin mortea împăratului Fri
derică se micșoreză speranțele în 
susținerea păcii, cărora le-a dată 
espresiune ministrulă de esterne 
și de acum se începe o nouă t'asă 
a situațiunei, și mai îngri.jitore.

Este o părere eain generală, că 
cu împeratulă Friderică se voră 
înmormânta multe așteptări și spe
ranțe frumose pentru libertatea, li
niștea și pacea Germaniei și a Eu- 
pei. Viitorulu celă mai de aprope

ne va dovedi decă acesta părere 
este seu nu întemeiată.

Alai departe observă Kalnoky, 
că nu se pote trece cu vederea 
faptulă, că nici mia din acele, cause, 
cari an dalii naseere în. ierna trecută 
și și mai 'nainte temer'doru, că pacea 
lumii ca fi turburată, nu a dispărută 
pănă acuma.

In Orientă eestiunea bulgară 
este pentru noi iară îndoială mai 
însemnată ca pentru tote celelalte 
puteri europene. Isvorulă unoru 
anumite îngrijiri pentru desvolta
rea paclnică în viitoră nu este inse 
a se căuta pentru noi numai în 
stările din Balcani, ci în situațiu
nea generală europenă, în rapor
turile de putere ale singuratecilor 
state, între cari esistă divergență 
profundă, nu atâtă în ce privesce 
vederile cabineteloră, câtă mai 
vîrtosă în ceea ce privesce vede
rile poporațiuniloră, divergențe a- 
supra celoru ce suntu a se pestra 
și asupra celoră ce suntă a se 
distruge, în fiuctuațiunile de pă
reri și sentimente, cari pentru cât
va timpă se domolescă, der potă 
deodată se crescă ca ună povoiu 
când e mare viforă.

Situațiunea de față, asemenân- 
du-o cu cea dela începutulă anului, 
a intrată într’o fașă de liniștire 
relativă și însemnată. Ministrulă 
Kalnoky ițice, că nu vre se slă- 
bescă speranța, că va pute succede 
de a pune în viitoră pe o basă 
mai asigurată încrederea în sus
ținerea păcii. Statele suntă silite 
a-șl întări forțele armate pentru a- 
sigurarea puterei loră și a intere- 
seloră de pace, ca să potă întîm- 
pina orî-ce eventualitate, chiar de 
ar veni neașteptată. Nimenea nu 
se îndoesce, că alianța nostră cu 
Germania nu numai că este o ga- 
ranțiă a păcii, ci este celu mai 
binecuvântată și tolositoră actă 
politică ală aniloră din urmă. Pu
blicarea documentului țtra' tatului 
de alianțăi a fostă pretotindenea

Din delegațiunl.
Espunerile ministrului <le resboiu și a 

contelui Kalnoky.
(Telegramele „Gaz. Trans.“)

Budapesta. 14 Iunie. - în co
misiunea pentru armată a dele
gațiunei ungare a declarată ieri 
ministrulă de resboiu, că organi- 
sațiunl noue nu suntă intenționate; 
se pregătescu numai câteva for
mațiuni noue, ce suntă preveițute 
pentru casulu de mobilisare și care 
au de scopă înființarea de cadre 
încă în timpu de pace. E vorba 
numai de a se ține contă de jur- 
stările actuale și de a pune în 
practică nisce mesurl puse deja 
pe hârtia spre a pregăti armata 
pentru gribnică operațiune. Cliel- 
tuelile se voră pune între cele 
estra-ordinare , pentru-că nimeni 
nu șcie, cum voră ma, sta lucru
rile la sfîrșitulă anului 1889. De 
o înmulțire a cavaleriei n’a fostă 
și nu este vorba. Mobilisarea se 
pote esecuta,decă va fi de lipsă, în 
fie-care momentă și fără noue mă
suri ; desvoltarea armatei impune 
înse administrației de resboiu din 
ce în ce noue îndatoriri. Discu- 
siunea se va continua mâne.

Budapesta. 15 Iunie. — in co
misiunea pentru afacerile esteriore 
a delegațiunei ungare a declarată 
contele Kiduaky următorele:

In Orientu nu s’a întâmplată 
nimică în lunile din urmă, ce se 
fi putută provoca o durabilă schim
bare a situațiunei de acolo, ce 
ne-arpute împinge de a întreprinde 
ceva, ce nu s’ar potrivi cu situa
țiunea și nu ar întimpina aprobarea 
și sprijinulă [generală a aceloră 
factori, cu cari dorimă se proce- 
demă în unire în tote cestiunile, 
mai alesă în acelea ale Orien
tului.

FOILETONULtJ nGAZ. TRANS?

Despre documentele
relative. mai alesă la istoria bisericescă a 

Jioniânilorâ. *).
In cele două transporturi de docu

mente istorice, pe care avusemfi ondre 
a le înainta mai de curendfi pentru ar- 
■hivulu academiei, se aflau și câteva des

tinate a împlini lacune și a revărsa lu
mina dorită preste unele părți din isto
ria bisericescă a națiunei române.

Nici o parte a istoriei poporului ro
mânii din vecurile trecute nu a rămașii 
până astădi mai puțină cultivată decâtu 
Kte istoria sa bisericescă. Avemu în- 
ercărl, avemu fragmente din istoria bi

onicei, nu damă însă nicăiri de o lucrare 
sistematică, întregă, care să se întindă 
și să curgă precum curge unu rîn linii 
peste totă lunga seriă a vecuriloru, de 
ând se crede, că acesta poporii a pri- 

mitu religiunea lui Isusb Christosii de a 
•■a. Și apoi ml-ar plăcea și mie să cu- 
noscu pe acela omu geniala, carele să 
fiă în stare de a scrie istoria politică cum

*) Din ședința publică a Academiei 
române ținută în 1 13i Aprilie 1888.

și istoria literaturei române fără ajuto- 
rula istoriei eclesiastice. Au fosta câteva 
vecurl, întru care o parte considerabilă 
a poporului românesca nici nu Jcunoscea 
altă vieță decâtu pe cea din tamiliă și 
pe cea din biserică. Spre a’șî conserva 
biserica așa precum o moștenise dela 
protopărințl, elu se văzuse silita a re
nunța în unele țări pe vecurl întregi la 
vieța publică politică.

Acestea adevăruri recunoscute mă 
facb și pe mine ca între altele să caută 
și să urmăresca în totu timpula și la 
tote ocasiunile documente relative la is
toria bisericescă. Pe la începutulă aces
tui vec.a ala 19-lea câțiva bărbați dintre 
cei mai tari de spirita au cutrierattt ar
chive și bibliotece străine și pământene 
spre a înavuți și istoria nostră bisericescă. 
eră prin acea faptă a lord au data e- 
semplu și îndemna salutara nouă, urma- 
șiloru săi; deră când au voită să le pu
blice li s’a lungită în cale censura și 
li-a smulsa pena din mână. De aceea 
suspină și Georgie Șincai la câteva lo
curi în chronica sa dicenda, că pentru 
cutare epocă ar sci să spună și să des
copere multe, se teme însă că va pro
voca ură, genă și că va păți reu. Con- 
timpuranulu său Petru Maioru apucase a

tipări, pănă era în vieță încă, și o isto
ria bisericescă a HomănilorK, care așa scrisă 
mai multa în moda fragmentara, ea în 
fugă, ca pe sărite, ea de frica morții, ea 
totuși era să reverse o lumină neaștep
tată prin documentele publicate, decă 
nu ar fi fosta confiscată îndată după a- 
parițiunea ei, apoi trimisă dela Buda în 
Clușu, de acolo la Blașiu și eră la ClușO, 
unde apoi esemplarele nelegate fuseră 
închise într’o cliiliă dela mănăstirea fran- 
ciscanilora, cu escepțiune de vre-o sută, 
pe care studenții de româna comandați 
ca să le încarce dintr’una cară în altulu, 
le-au sciuta pitula și duce mai departe. 
Au fosta adecă și epoce de acelea în 
vieța poporului nostru, în care nu era 
suferita să se ocupe cărturarii săi nici 
chiara de trecutula bisericei lora.

La vre-o 30 de ani după Petru Ala- 
iorO a luata asupră’șl mai alesO fericitula 
nostru fosta colega Timoteu Cipariu a 
continua cu cercetările pe terenula isto
riei bisericescl și documentele numerose 
publicate în colonele arehivului său în 
cursa de vr’o patru ani sunta una ade
vărata tesaurfi. Puțini ani după acestea 
se dete vieță prețiosei publicațiunl „Rz- 
seriea ortodoxă română^ în capitala Româ
niei, o pnblicațiune acesta, care așă dori

ca sg nu lipsescă nici unui Româna, care 
ține la biserica sa și se scie înălța peste 
opiniunile preconcepute. Se mai publicară 
în timpu în timptt unele documente încă 
și în alte foi bisericesc! și scolastice din 
Blașiu, AradO, Caransebeșă, cum și în 
diarula archidiecesanu „Telegrafula ro
mâna11 dela Sibiiu, în fine și în „ Transil
vania", organa ala „Associațiunei tran
silvane pentru literatura și cultura popo
rului româuft“, care se află în activitate 
de 27 de ani. Ce s6 dica despre cele 
publicate în colecțiunea Hormuzache ne
prețuită !

Intr’aceea tote acelea documente câte 
veda lumina în susu atinsele publicațiunl 
sunta forte bune pentru-ea s6 ne convingă 
despre sărăcia de care suferința din lipsa 
documentelora bisericescl și se ne mă- 
rescă setea de ale câștiga. Nu este nu
mai lipsa Ior0, care turbură spiritultt ami- 
cilora istoriei, ci este mai vîrtosa impre- 
giurarea, că de exemplu mai multe acte 
gubernementall de care se publică ici- 
colea în dilele ndstre, ne arată, pe ce 
cale rătăcită eramb pănă acuma întru 
judecarea unoru evenimente eclesiastice, 
eră din altele învâțămb, că orî-eâtb s’aru 
ti apărata protopărinții poporal orb orien
tale de înfluința reformațiunei religiose
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aprobată si salutată ca o deplină 
dovadă a cinstitei și lealei stăru
ințe pentru a pune basă susținerei 
păcii. Realisarea alianței cu Ita
lia, ca eomplementu a alianței cu 
Germania, corespunde aceloru in
terese, ce le aveinu spre sudfi si 
ostii, și în Marea-mediterană pa
ralelă cu Italia, abstragendă dela 
simpatia și comuniunea ce ne legă, 
ca se stăruimu împreună pentru 
scopuri și interese egali. Mare 
merită 'i se cuvine bărbatului de 
stată, care stă în fruntea Italiei, 
care cu mare energia și cu price
pere profundă a sciută se dea di
recțiune viuă politicei Italiei.

Interesele popdreloră balcanice, 
încheia contele Kalnokv. simtă și 
interese europene, ceea ce întă- 
resce în modă înseninată posițiu- 
nea nostră. Cu mare simpatia le-a 
luată în vedere și Anglia, care 
cumpănesce în privința acesta în 
modă însemnată și a cărei direc
țiune politică conglăsuesce pe de
plină cu cea indicată de noi.

Bugetulă ministeriului de es- 
terne a fostă votată după aceea 
unanimă.

Când se va magiiiarisa școla militară din Cașovia ?
_Ellenzek“ ocupându-se îu articululu 

seu de fondă dela 13 luuie de acesta 
cestiuue face următorea socotelă :

In școla reală militară din Ungaria 
se propunea pănă acuma în limba un- 
gurescă 1 oră pe săptămână. Ministrulă 
de răsboiu însă a concesii se se pro
pună de aci înainte limba ungurescă în 
2 ore pe săptămână. Acesta este succe- 
sulă ministeriului constituțională ma
ghiară după 22 de ani. Decă va merge 
totă așa, peste alțl 22 de ani limba ma
ghiară se va instrui în 3 ore pe săptă
mână, și așa mai departe: hi a. 1933 pe 
săptămână 4 ore, în 1955 pe săptămână 
5 ore. în 1977 pe săptămână 6 ore. De- 
ore-ce însă numerulu totală ală dreloră 
de instrucțiune se socotesce pentru ună 
elevă la 36 pe săptămână, urmeză de 
aci, că după Christosu la an. 2680, va 
să dică cam peste 800 de ani, limba de 
propunere a școlei reale militare din 
Cașovia va fi limba ungurescă.

Pe atunci, dice „E-ku, se pote în
tâmpla să nu mai fiă Tisza ministru-pre- 
ședinte ală Ungariei. Ajunge însă, că 
începutulu pentru maghiarisarea acestei 
scote fa făcută Colomană Tisza și însu
flețiți de acestă inițiativă deputății Falk, 
Hegediis, Miinich și soți, voteză minis
trului de răsboiu ună bugetă estraordi- 
naru de 47 milidne fi. Afară de acesta 

i se voteză ministrului de răsboiu 131 , 
milidne ca spese ordinare. Se mai vo
teză apoi ministrului de esterne 4' ., mi
lidne, ministrului comună de finanțe 2 
milidne.

Ce este acesta pentru ună stată așa 
de bogată ca Austro-Ungaria ? Cu t-otulă 
altă-ceva ar fi, decă în schimbă pentru 
aceste jertfe statulă maghiară n’ar fi pri
mită pentru scdla susținută de elă în 
Cașovia încă o oră de instrucția în limba 
maghiară.

Peste 800 de ani, pe când numita 
scdlă va fi maghiarisată pe deplină, bu
getulă ministrului de răsboiu va fi cam 
de 44<M) milione, socotindă că dările se 
voră urca mereu progresândă ca și pănă 
acum. Era adecă înainte de asta cu 20 
de ani bugetulă ministeriului de răsboiu 
de 69 milidne. astădl însă e de 179 mi
lidne. va să dică a crescută în 20 de ani 
cu 110 milidne. Pe când scdla numită 
va fi der deplină maghiarisată, pe atunci 
Ungaria va rămâne fără locuitori, cari 
parte voră trebui să emigreze, parte voră 
peri de fonie în urma ne mai suporta- 
bileloră contribuțiunl. Ce să face cu 
banii aceștia? Ce se va face încă cu 
cele 30 milidne. cu cari ministerială de 
finanțe a ridicată pentru anulă 1889 dă
rile de consumă ?...

Din aceste espunerl ale lui „E-k“ 
pote vede ort-cine, câtă de multă costă 
pe statulă ungară tendințele de maghia- 
risare ale guvernului Tisza.

SCIRILE BILEI.
Se anunță din Pesta, că pe la înce- 

putulă septămânei viitore dieta va fi a- 
mânată pănă în primele .file ale lui Sep- 
temvre.

**
Furtuna împreunată cu i/hiată din 

dina de 7 Iunie n. a causată mari stri
căciuni au numai în Țera-Bârsei, ci și 
în alte părți deosebite ale Ardeiului. Așa 
din părțile Aiudului d. es. se scrie, că o 
grindină ne mai pomenită de mare a 
nimicită viile, precum și tote semenătu- 
rile din părțile acelea. Cu deosebire 
au suferită mari pagube comunele : Mă- 
yina, Cricău. Tihni. Mesentea, Cetea .și 
(feoafiiulft superiorii. Asemenea se scrie 
din comitatul Ciocului, că la comuna Ciuc- 
Csomorta așa mare grindină a cădută, 
încâtă și a 4-a di mai rămase ghiață 
prin locurile mai umbrose. Paguba e 
forte simțită pentru economi.

♦ 
$

La gimnasiulu română din locă s'au 
terminat esamcndc scripturisficc de maturi
tate : er la școla comercială se voră termina 
în Sâmbăta viitore. La gimnasiu s'au 

presentată 16 elevi pentru acestă esa- 
meuă, la școla comercială s'au presen
tată 12.

*
Comitetulă Associațiunei din Bra- 

șovu pentru sprijinirea învățăc-eiloră și 
sodaliloră români1- publică în „Meseria- 
șulă roinână“ concursă pentru 2 premii 
di cute 1<)(> fi. pentru sodalii români, 
cari au perfecțiunea necesară pentru a 
deschide lucrătoriă în Brașovă în mese- 
rile : de pălăriei!, de rotară, de faură, de 
curelaru, de lăcătară . de compactoră, de 
mașinistă, de tinichigiu și de brutaru, și 
voiescă a primi unulă seu doi ucenici la 
aceste meserii. Concursele simtă a se 
adresa susă numitului comitetă pănă în 
1 Iulie a. c.

* *■ M
Institutulu pentru surdo-muti se dice 

că se va deschide în 4 Octomvre a. c. 
în Clușiu, înființându-se primulă des- 
părțământfl. Mai înainte se va ține ună 
cursă de pregătire, care va dura șese 
săptămâni, dela 16 Augustă pănă la 1 
Octomvre. Didac.tru nu se va cere acum 
dela elevi. Dr. Emerică Torbk, care îșl 
face pracsa în Clușiu, șl-a oferită ser- 
vițiile sale gratis fîitorului institută. 
Deocamdată nu se voră face colecte pu
blice, pentru că tocmai acuma se ceră 
publicului multe contribuirl pentru sco
puri publice și de binefacere.

* sj: £
Ministrulă de bele-arte alu Franciei 

a cerută ună credită de 50,000 lei pen
tru deschiderea unui concursă cu sco- 
pulă d'a se ridica unu monumentu come
morativii ulii rerolufiund francese chiar pe 
loculă palatului Tuileriiloră. Prima petră 
a monumentului va fi pusă în diua de 
14 Iulie 1889.

Camera comercială din Brașovii face 
cunoscută, că Direcțiunea căii ferate ung. 
de nordă a escrisă concursă pentru life- 
rare de diverse uniforme , pe diua de 5 
Iulie a. c. Condițiunile de liferare se potă 
vede în cancelaria susă numitei camere 
de comerciu.

Unii inventatorii.
Viarulu parisianu „Le FigareF 

voibindu sub acesta titlu despre 
o invențiune a compatriotului nos
tru d-lfl Alexandru Ciurcu, ce a a- 
trastl atențiunea ministrului de 
răsboiu francesu. scrie următorele:

„Cetitorii noștri îșl aducă de sigură 
aminte de spăimântătorulă accidentă, în
tâmplată la finele anului 188G pe Seina, 
între Clichy și Asnieres. Voimă se vor- 
bimă de esplosiunea mașinei motrice a 

unui batelă, mașină inventată de d-nii 
Btiissun .și Ciurcu și care se basează pe 
principială reacțiunei gazuriloră la o 
mare tensiune.

Se scie că acești domni, după ce 
făcură cu mașina loră numerose espe- 
riențe, cari isbutise cu desăvârșire, s'au 
adresat la capitaliști spre a esploata breve
tul lor și că, grațiă patronagiuhii comitelui 
de Herisson, simpaticulă scriitoră pe 
care totă Parisulă îlă recunosce, d. Ed. 
Blanc era gata se comanditeze pe în- 
trepidii inventatori.

Făcendă înaintea d-ltii Blanc și a 
comitelui Gerisson o a doua esperiență 
c u unu nou aparată — prin esperiență 
făcută înaintea loră isbutise torte bine 
— din causa relei construcțiunl a ma- 
șinei, lucru agravată printr’o negligență, 
generatorulă cu gază făcu esplosiunea, 
sfărâma batelulă și aruncă în apă pe cei 
doi inventatori și pe ajutorulă loră. A- 
cesta și d. Buisson fură omorîțl de locă; 
numai d. Ciurcu, de și rănită și arsă, 
putu se scape în notă și suprevețui a- 
cestei grdsnice catastrofe.

D. Ciurcu, care este Română, și 
care înainte d'a fi esilată din țâra sa 
era direc-toră ală importantului diară 
./'ludependaucc roumainef fii dată în ju
decată, în urma acestui accidentă, care 
nu i se pute imputa, ca vinovată de o- 
mucidă prin imprudență. D. Ciurcu se 
apăra singură cu multă căldură și cu 
multă elocință și fu nu numai achitat der 
și forte aplaudată de publică.

De atunci d. Ciurcu nu s’a descu- 
rageată și a construită none nacele, luând 
precauțiunl spre a nu se mai reînoi ac
cidente.

Ministrulă de resbelă deschise unu 
credită spre a înlesni esperiențele d-lui 
Ciurcu, și puse la disposițiunea sa erbă- 
ria dela Sevran-Libry. Aci d. Ciurcu 
făcu o lungă seriă de esperiențe sub su- 
praveghiarea ingineruluiVielle, inventa- 
torulă prafului pentru pușca Schel, care 
a fostă delegată pentru acesta de mi- 
nisterulă de resbelă. Esperiențele au fost 
încununate cu succesă. D. Ciurcu a do
vedită că este stăpână pe mașina sa, 
că pote regula după doriță presiunea ga- 
zuriloru.

Spre a demonstra siguranța ce pre- 
sintă mașinele sale actuale, d. Ciurcu a 
închisă fote eșirile gazuriloră. în timpul 
combustiunei, astfelă că ele nu puteau 
eși din generatoră de câtă prin orificiile 
cari se deschideau singure ridic.âudu 
nisce supape automatice de ună nou sis
temă. Nu numai că nu s'a întâmplată 
nici ună accidentă, der ceea ce eșia prin 
supape a fostă de ajunsă spre a opri 
presiunea de a întrece limitele pentru 
cari supau ele erau aședate.

din apusă, aceea totă a pătrunsă și la 
densele, eră anume hi poporulă româ- 
nescă a produsă devastațiunl înfricoșate.

Se pote întâmpla, ca unora din noi 
acestă aserțiune a mea din urmă se 11-se 
pară prea cutezată.

Ei bine, acum în mână cu seria lungă 
de documente publicate în anulă 1885 în 
două volume de eătră Dr. Nicolae Nil- 
lesă, profesoră de dreptulă canonică în 
Lință, precum și cu câte adunarămă de 
trei ani încoce în aceeași materiă, se 
pote proba de ajunsă, că biserica Româ- 
niloră nu numai în urmarea domniei Is
lamului. ci în cele din urmă trei sute de 
ani și în urmarea reformațiunei apusene 
ajunsese între focă și apă, seu, cum se 
mai (lice la noi, între ciocană și nico
vală.

Etă însă aici încă și done cărți ma
nuscrise. una din anulă 1760, eră alta 
din 1745, amândouă compuse de câte 
unu bărbatu cărturară de confessiunea 
calviană și anume nnulă popă. Cea de 
ântâi portă titlulă:

Brcrix Vatadiorum Trarisilcaniam in- 
colentium Historia etc. Auctore Petro Bod 
defelsii ('senatori, Vcrlri J). Mirdsfro. Form. 
4", f>î>S payinc.

Cu escepțiune de 13 pagi ne dela în

cepută cartea întregă se ocupă pe largă 
și cu mare passiuue numai de istoria bi- 
sericescă a Româniloră, la începută de 
cea vecliiă, după aceea despre raportu
rile bisericesc! române cătră cea calvia- 
niană, eră dela 1698 pănă la 1760 des
pre luptele ferbinți dintre biserica latină 
catolică și dintre cea protestantă din causa 
bisericei Româniloră din Transilvania și 
Ungaria cu Banatulă. pe care calvinii 
subjugându-o în parte o și incorporaseră 
la biserica loră înainte de aceea cu vre-o 
ojitdecl de ani, eră dela 1698 înainte 
curtea imperială se silia se o smulgă dela 
calvini și să o alăture la biserica latină, 
care în acea epocă scăpătase forte tare, 
după ce stetese sub domnia principilor^ 
protestanți în mai multă de o sută de ani.

Altă carte manuscrisă. a cărei copiă 
exactă o are acum și academia română, 
este compusă în limba maghiară titulată: 
„As erdelyi olăliol. umultatdsokrot vald rci- 
vid Historia 1745u, adecă Historia scurtă 
despre unirea Româniloră din Ardelă 
1745. Acestă scriere s’a aflată în co- 
lecțiunea de manuscripte forte prețidse, 
care fuseseră proprietate a contelui Eme- 
ricu Miko, fostă gubernatoră ală țârei, 
er după mortea lui au trecută în pro
prietatea museului istorică și archeolo- 

gică din Clușiu, de unde s'a decopiată 
pentru academiă.

Se mai adaugă la cele done cărți 
manuscripte încă și suplica din 1684 a 
locuitoriloră români de confesiunea pro
testantă din orașulă Deva, în care co
munitatea bisericescă rogă pe princi
pesa Anna Bornemisza, soția principelui 
bătrână Michailu Apațv, că după-ce 
Măria Sa le luase pe popa loră. care 
scia bine românesce, pentru curtea Mă
riei Sale, acum ei au remasă fără popă, 
care să le sciă predica românesce, deci 
Românii din Deva rogă pe Domna, că 
decă le lua pe popa loră. să se îndure 
a mijloci ca să 11-se dea ună altă pa- 
rochă, care se cundscă totă așa de bine 
limba română. Copiă esactă luată după 
originală.

Cei cari voră se mai afle și alte is- 
vbră pentru scrierea istoriei bisericesel, 
necunoscute pănă acum cultivatoriloră 
ei, n'au decâtă să le caute în catalogele 
colecțiuniloră academiei făcute în anii 
mai din urmă. Eu nevoindă a vă răpi 
t.impă pre multă, la îndemnulă domni- 
loră colegi din secțiunea istorică mă 
voiu mărgini a reflecta pentru astădată 
numai la câteva descoperiri din cele 
mai bătetbre la ochi relative la biserica 

Româniloră, cari esă din seria documen- 
teloră publicate și nepublicate, anumite 
mai în susă, er acelea suntu, între alte 
forte multe, următorele:

Este bine cunoscută din diplomele 
principiloră țârei, că încependu din (fi
lele lui Rakoczi tatălu și fiiulă (1628— 
1660 dela metropolitulă Ștefana Simionă 
toți metropoliții după-ce se hirotoniau iu 
BucurescI ca ortodoxl după ritulă orien
tală, făceau totodată .și mărturisirea cre
dinței ortodoxe orientale, er apoi în- 
torcându-se hirotoniți în patria loră. pe 
lângă ce se supuneau la tote disposițiu- 
nile protestantice cuprinse în diploma 
de confirmare, erau totodată obligați a 
supune tote canonele votate în sinddele 
eparchiei loră la aprobarea episcopului 
protestantă numită în st.ilulă bisericescă 
calviană : superintendentă : metropolitulă 
Româniloră nu putea numi nici măcară 
ună protopopă în diecesa sa fhră scirea 
și aprobarea episcopului reformată cal
vină.

Pănă acum nu amă dată de urma 
nici unei reclamațiunl, care s'ar fi rădi
cată vreodată din partea metropolitului 
Ungrovlachiei, care este totodată exarchă 
ală Plaiuriloru, adecă ală țăriloră înve
cinate, în contra acelui abusft ne mai
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In aceste momente d. Ciurcu caută 
să găsescă capitalurile necesare spre a 
esploata invențiuuea sa. îndată ce va 
isbuti va construi unii balouil pe care 
îlu va dirige prin „propulsorulă său cu 
reacțiune."

Decă isbutesc-e. vomă putea să ve- 
demă la esposițiunea din 1889 navigândă 
d'asupra Parisului balone. mișcate prin- 
tr'ună esplosivă.

Acestă secolă, în care s'a inventată 
vaporulă și s a pusă electricitatea la ser- 
viciulă locomoțiunei, va pute să aibă și 
locomoțiunea prin prăfuiți de pușcă.44

Literatură.
„Meseriașulă Românii,“ foia pentru 

învățătură si ’petrecere, întocmită pentru 
meseriași și toți iubitorii de meserii. Apare 
în Brașovă de 2 ori pe lună în mărime 
de câte-o colă și costă numai 1 fl. 20 
cr. pe ană, seu 60 cr. (respective 2 franci^ 
pe o jumătate de ană. Editoră și re- 
dactoră: P>artolomeiu Buiulescu, președin
tele Reuuiuuei pentru sprijinirea mese- 
ria.șiloră români în Brașovă (Tergulă 
grâului Nr. 558). — Nr. 11 dela 1 (13) 
Iunie cuprinde: Despre raportulu ce e- 
sistă între chemiă și între artele plastice, 
în specială între pictură, (conferență ți
nută de Nicolae Teclu în museulă austriac 
pentru artă și industriă din viena). — 
Cum se-șl arangieze templarulă atelierulă 
său mai bine și mai practică? — Espe- 
riențele unui emigrată în câmpurile de 
diamantă. — Țiganulă cinstită (anecdotă 
poporalăi, de Th. D. Speranță. — Fe
lurite pentru meseriași. Sciri economice 
și industriale. — Multe și mărunte. — 
Diverse. — Glume. — Anunțuri. — 
Concursă.

Din partea museului comercială din 
Budapesta ni-se trimite „Catalogulu arti- 
culilorii comerciali și industriali", ce se 
află espușl în acelă museu. Catalogulă 
este scrisă în limba maghiară și germană, 
elă cuprinde produsele a vre-o 800 de 
industriași și fabricanți din Ungaria și 
Ardeală; pentru fiă-care fabrică arata ce 
feliu de articull produce, în ce cantitate, 
de ce cualitate și arată totodată și a- 
dresa firmei precum și prețulă obicinuit 
ală respectivului articulu.

Sein polițienesc!. Erl după amedă 
învețăcelulu de fâurăriă George Tampa 
s’a găsită spendurată în grajdulu ta
tălui seu G. Tampa, care locuesce în 
Paloșă. Motivulă ce l'a condusă la a- 
cestă faptă nenorocită nu sa putută 
pănă acuma descoperi.

Raportu generală
despre activitatea Comitetului de ajutorare 
cu Abecedare și Legendare a elevilorft se
ruri dela școlele române rurale din Tran

silvania și Ungaria propriii.
Sciută lucru este, că pănă acum doi 

ani, elevii serac-I dela școlele române ru- 

auditu în lumea christiauă, ca unu Ar- 
chiereu se depună mărturisirea credinței 
ortodoxe în diua hirotonirei sale, er apoi 
îndată după întorcere la scaună în pa
tria sa se jure credință și episcopului 
reformată, când este sciută, că bisericele 
protestante peste tatu au lăpedată și la- 
pedă mai fote dogmele nu numai ale bi- 
sericei apusene catolice, ci și ale celei 
răsăritene ortodoxe; căci adecă între al
tele, reformata calviniani din cele șepte 
taine seu sacramente au lăpădată pe 
cinci și au adoptată numai două: Bap- 
tismulu .și Eucharistia; despre hierarcliiă 
în sensulă celoră done biserici mari nu 
voră nici se audă: din lăuntrulă biseri- 
celoră au cassată și scosu crucile, alta- 
riele, ic-onele și orl-ce urmă de sculptură, 
care ar representa vre-o ființă ome- 
nescă seu cerescă : păreți albi, tină am- 
vonă pentru predicatori, bănci pentru 
ascultători și alta nimică. Ritulă întregu 
ală bisericei ortodoxe răsăritene ca și 
pe ală celei latine l’au declarată și’lă 
declară protestanții de idololatriă și de 
superstițiună ce ar merita casă fiă ester- 
minată. Mai în scurtă nu în patru seu 
cinci, dâră în patrudecl și cincldec-I de 
puncte esențiali, parte marestrînsă dog
matice diferă bisericile protestante de 

rale din acesta patria, cea mai mare 
parte, erau și rămâneau lipsiți chiar și 
de cele mai elementare și mai absolută 
necesare cărți de învățămentă, nu aveau 
adecă nici abecedare și legendare. Vădend 
acestă lipsă noi, câțiva cărturari români 
din acestă uugliiu de țeră, puserăină 
umeră la umără. tormarămă ună Co- 
mitetă, care să adune bani, se cumpere 
cărți și, la cerere, se le distribue gra
tuită celoră lipsiți.

Acesta s'a întâmplată la începutulă 
anului școlastică 1886 7 și în decursulă 
acelui ană școlastică a și adunată dela 
contribuenții benevoli o sumă de 145 fi. 
40 cr.. din cari a spesată în acelă ană 
131 fi. 90 cr., rămânendă bani gata pe 
anulă școlastică 1887-8 13 fi. 50 cr. 
Comitetulă a împărțită în acelă ană 
389 abecedare și 97 legendare de dife
riți autori, amesurată cererei respective- 
loră șcdle sărace.

Deodată cu raportală generală pe 
anulă scolastică 1886/7 și cu începerea 
anului școlastică 1887/8, subscrisulă Co- 
mitetă a apelată la bunăvoința onora
tului publică română, ca fiăeare, după 
voință și putință, să contribue la acestă 
fondă, din care se ajutoră cei mai să
raci și mai nevinovațl fii ai neamului 
nostru cu mijloce pentru câștigarea nu- 
tremântului spirituluală.

Desele apele nici n’au rămasă fără 
efectă, căci din deosebite părți locuite 
de Români începură a incurge urmă- 
torele ajutore dela domnii: Vasiliu Groze 
paroch gr. cat. în Maieră ipe Someșă) 
1 fl. I. B. din Solnocă 1 fl. Isidoră 
Marcu drd. în teologia, din Viena 1 fl. 
Ieronimă Slăvocă paroch gr. cat. în Ilva 
mare 1 fl.; apoi din Draga-A ilma, lângă 
Ilianda, amă primită prin colecta d-lui 
Ionă Bomanii, notară cerc., din partea 
d-sale 1 fl., dela Ursu Danciu 10 cr., 
Badea Grigore 20 er., Toma Bahus 10 
cr. Ionă Oros 25 cr. Ionă Orosu 28 cr. 
Dumitru Gergelă 30 cr. Prin d-lă Am- 
brosie Popă paroch gr. cat. în Reteagă 
2/fl. 58. Prin Redacțiunea „Gazeta Tran
silvaniei14 126 fl. 85 cr. colectați prin 
d-lă Solomonă Haliță profesoră și re
dactară ală revistei „George Lazar"- în 
Berlad. Dela Stefan Țarină înv. în Pan- 
cenenl 1 fl.

Suma baniloră incurșl, plus cei 13 
fl. 50 cr., rămași din anulă școlastecă 
1886/7, face 151 fl. 16 cr.

Dta banii aceștia s’a spesatti:
Cu cumpărarea a 20 abedare de I. 

Popescu din Sibiiu 5 fl. 05 cr., 25 abed. 
de V. Petri din Năsăudă 5 fl. 05 cr., 
16 abedare de Blașiu 3 fl. 05 cr., 86 
abedare de Petri 15 fl. 48 cr., 55 abed. 
de Blașiu 10 fl. 07 cr., 50 abedare de 
I. Popescu 12 fl. 50 cr., 90 legendare de 
Petri 35 fl. 20 cr., 58 abedare de Bra
șovă de amicii scolei 10 fl. 10 cr., 30 
abedare de I. Popescu 7 fl. 50 cr., 20 
legendare de Popescu 14 fl., 20 abedare 
de Petri 3 fl. 80 cr.

Suma baniloră pe cărți face 111 fl. 
77 cr.

Spese poștale și materialulă de pa- 
chetată 16 fl. 92 cr.

Suma totală a speselor 128 fl. 69 cr.
Mai dispunemă a.șa-deră 'în bani gata 

de 22 fl. 47 cr.
In decursulă acestui ană de școlă 

biserica ortodoxă resăritenă, la care totă 
dogma predestinațiunei le pune verfă.

Fiă; acestea au fostă și mai suntă 
pănă în diua de astădl doctrinele și con- 
vincțiunile religiose ale adevărațiloră 
protestanți și poporele cele civilisate au 
învățata abia în dilele nostre a respecta 
convincțiunlle religiose ale altora și a fi 
toleranți cătră cei de altă credință con
formă exempleloră divine date de însuși 
fundatorulă religiunei. Aici însă ne în
tâmpină cu totulă altă întrebare: Cum 
putea ca să se afle archierei, cari se jure 
pe două simboluri de credință diametral 
opuse: seu decă voițl, cum se putea, ca 
archiereii și o parte considerabilă dintre 
preoți să credă numai câtă credă pro
testanții, să esecute însă întregă ritulă 
resăriteană atâta de bogată și aplicată 
pentru tote fasele vieței omenescl ? Și 
cum ore suferiau ceilalți episcopl, mitro- 
polițl, exarhl și patriarchl ai resăritului 
o anomaliă, batjocură, călcare în piciore 
a docmeloră, a ritului, a canoneloră 
bisericei așa tjicendu dinaintea ochiloră, 
fără ca să aflămă într'o sută de ani altă 
urmă de resistență, decâtă tină singură 
sinodă ținută la Iași.

Districtulă Făgărașului, limitrofă în 
totă lungimea sa cu Muntenia, era încor- 

am procurată der: 100 abedare de Po
pescu, 131 abedare de Petri, 71 abedare 
de Brașovă, de amicii scolei, 40 abedare 
de Brașovă donate de d-lii Nicolae I. Ciurcu, 
librarii in Ilrașorii. 90 legendare de Petri, 
20 legendare de Popescu, adecă cu to
tulă 400 abedare și 110 legendare.

Cârti centra :
A. de Vasiliu Petri:

1. Nechita Suia, preotă și învăț-, în 
Neță. 10 abed. și 10 leg., 2. Ioană Diu- 
gană înv. în Mălină 1. Betleană 5 abed. 
5 leg. 3. Georgiu Popă înv. în Giumel- 
cișă (în Sălagiu) 20 abed. 15 leg. 4. Ni- 
colau Albu înv. în Thiurea lângă Magyar 
Gorbo 14 abedare 10 leg. 5. Ioană Ciu- 
lană înv. în Cavașă în Sălagiu lângă N. 
Kâroly 7 abed. 5 leg. 6. Ștefană Țarină 
înv. Păuceneșcl lângă Ulpia Traiană 30 
abed. 15 leg. 7. George Hatos înv. în 
Cățcan 1. Deeșă 15 abed. 5 leg. 8. Ge
orge Munteană înv. în Pusta Egreșă 8 
leg. 9. Teodoră Bota. înv. în CernescI 
10 abed. 4 leg. 10. Nicolau Sorinca înv. 
în Almăs Seli.ște 2 leg., 11. Laurențiu 
Micheșă înv. în Deeșă 13 abed. 6 leg. 
12. Teodoră Tăma.șă înv. în Ocna De- 
șiului 7 abed. 3 leg. 13. Teodoră Popă 
înv. în M. Ugra 15 leg. 14. Ioană Bota 
înv. în Cetea p. u. Tdvis 15 abed. 8 
leg. 15. Alexiu Bota înv. Retegă 10 abed. 
10 leg. 16. DemetriuTimbuînv. în Vima 
mică (N. Ilondai 25 abed. 15 leg. 17. 
Teodoră Hatosă înv. în RugășescI 20 
abedare. 18. Petru Maximă înv. în Csok- 
mâny 14 abed. 3 leg. 19. Iacobă Botta 
în Kapolnok-Monostur 15 abed. 6 leg. 
20. Alexandru Todorană înv. în Noțigă 
(1. Sz. Cseh) 6 leg. 21. Georgiu Brăteanu 
înv. în Vama (F. falu) 5 abed. 5 leg. 
Suma 235 abedare 151 leg.

(Va urma).

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.44;

Potsdam, 14 Iunie. Buletinulu 
publicată at|i la 10 a. m. spune, 
că starea împăratului a devenită 
de aseră forte îngrijitore. Puterile 
ii scadă mereu.

Postdam. 15 Iunie. Buletinulă de 
aseră, 61/., ore cjice: Imperatulă slă- 
besee din ce iu ce. ceea ce nasce 
seriose îngrijiri.

Berlinu, 15 Iunie. In orașu dom- 
nesce cea mai tristă disposițiă de 
când au apărută foile în edițiuni 
estra-ordinare anunțândă agrava
rea bolei împăratului. Bursa a ră
masă firmă în cursuri în modă 
surprinejătoră, der acolo domnesce 
o tăcere neliniștitore. Teatrele 
suntă închise.

„Nordd. Allg. Ztg.“ Țice, că din 
buletină reese, că ori câtă de du- 
rerosă ar fi ideea, treime sd se, fină 
coutu de catastrofa, iminentă. Puterile 
împăratului scadă văc|endă cu ochii. 
Plumânile’i suntu forte atacate.

poratu la biserica reformată, avea epis- 
copulă seu propiu. numită de cătră Dom- 
nulă țerei și supusă de-adreptulă epis
copului calvinescă. In comitatulă Huue- 
dorei seu așa numită țera Hațegului li
mitrofă cu Oltenia, douâ protopopiate 
românescl trecus.ră la confesiunea pro
testantă, precum au trecută și alte două 
mai în lăuntru în Ardeală. Totă nobi
limea de classa primă și de a doua din 
Ardeală -și din Bănată pănă pe la Ca- 
ransebeșă devenise reformată calviniană.

Cum au venită catastrofe de aces
tea preste Biserica Româniloră, ce înflu- 
ință au avută ele asupra poporului ră
masă fără nici o conducere, ținută întru 
întunecime orbitore prin lipsa totală a 
unei educaținnl religiose în limba sa 
maternă, la acestea și alte întrebări de 
natura acestora ne dau răspunsuri mai 
multă seu mai puțină satisf&cătore do
cumentele aflate și adunate pănă acum.

Fost’au și epoce de acelea, unde ro
mânii în unele districte ne avendă unde 
se mergă la biserică nici în diua de 
pascl, dorindă a se cumineca seu cum 
se dice în mai multe părți ale țărei, a 
lua Pascl, pentru ca să potă mânca de 
dulce, adunau mugurii unoră arbuști și 
f&cendu-șl cruce și câteva mătănii, din 
acei muguri înghițiau părinții, împărțind 
și la ceilalți membrii ai familiiloră.

(Va urma.)

Potsdam. 15 Iunie, 11 ore. 30 
min. Buletinulu de adî spune : Im- 
pflratulii zace cuprinșii de-o a- 
inorțelâ ușorii, care numai din 
când în când este întreruptă prin 
seninele vedite ce Ie dă, că nu 
și-a perdutu consciința. Pulsnlu 
și resuflarea suntiî forte slabe.

Postdam, 15 Iunie. Impera» 
tulu a muritu adî la II ore 
înainte de amedu.

DIVERSE.
Lacremile unui condamnatu la morte. 

Ună americană, anume Deacons, condam
nată la mdrte pentru că a asasinată pe 
o femeiă, anume Ada Stone, a vărsată 
câte-va lacrăml dilele acestea, pentru 
prima oră dela arestarea lui. Der nu e 
nici căința și nic-I tema de morte care a 
făcută pe Deacons ca să plângă. E o 
lună aprope de când ună șorece mare 
pătrunse în celula condamnatului. Dea
cons în locă ca se gonescă seu de a 
căuta ca să omore pe acestă visitatoră 
de felă rău, primită de prisonierl, îi a- 
runca pâne. Șorecele o mânca, apoi fugi 
p’o gaură care se afla înt’ună colță, c-elă 
mai întunecosă din celulă. A doua di 
șorele se întorse la aceeași oră, și Dea
cons îi dete să mănânce din nou. In- 
cetulu cu înc-etulă șorecele se învăța cu 
prisonierulă, mâncândă din mâna lui și 
stândă ca se’lu mângâie ca p’o pisică. 
Deacons era mândru că ajunsese se îm- 
blânzescă pe acestă șorece. N’avea de 
câtă să'lă cheme și șorecele alerga la elă 
ast-felă că Deacons îșl petrecea mai totă 
cjiua jucându-se cu elă și învățându-lă 
totu felulă de comedii. Aci îlă fac-ea se 
umble p’o sforicică întinsă în largulă ce
lulei, aci îlă înhăma la o cărucioră fă
cută de densulă. Șorecele făcea orl-ce 
voia Deacons și nu’lu mai părăsea aprope 
de locă, când într'o db temnicerulă, în
soțită de ună câne, întră în celula con
damnatului. Cânele zărindă șorecele, sări 
asupra lui si'lă omorî. Condamnatulă la 
morte, care, totă timpulă procesului său 
dăduse dovadă de cinismulă celă mai 
mare, a remasă câte-va momente ca ză
păcita, privindă lungă pe cânele care o- 
morîse pe tovarășulă și singurulft său a- 
mică ee'i mai rămăsese. Apoi aruncân- 
du-se cu fața în josă pe pernă începu 
să plângă ca ună copilă.

Ciirsulft pieței Brașovu
din 15 Iunie st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.48 Vend. 8.50
Argintă românescă . ,. 8.42 f 8.46
Napoleon-d’orI ... ,. 10.01 n 10.04
Lire turcescl ... „ 11.32 11.37
Imperiali........................ n 10.32 »• 10.37
Galbini........................ „ 5.89 >1 5.92
Scris, fonc. „Albina116/ „ ,. 101.— r —

n m m ° 1 ii r 98.- !• 98.50
Ruble rusescl . . . ,, 109.— ,, 110.
DiscontulU .... 6i/2_8/(l pe anu.

Cursulu la bursa de Viena
din 14 Iunie st. n. 1888.

Renta de aură 4/(l................... 98.60
Renta de hârtii 5"  86.45
Imprumutulă căiloru ferate ungare . 151.90
Amortisarea datoriei cSliloril ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 95.50
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostil ungare (2-a emisiune) . . 126.— 
Amortisarea datoriei căiloru terate de

ostă ungare (3-a emisiune) . . 115.—
Bonuri rurale ungare.......................105.25
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.90
Bonuri rurale Banatu-Timișu . . 104.75
Bonuri cu cl. de sortare.................. 104.75
Bonuri rurale transilvane .... 104.30
Bonuri croato-slavone.......................104.___
Despăgubirea pentru dijma de vinu 

ungurescU.......................................... 99.50
Imprumutulă cu premiulu ungurescu 125.25
Dosurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului.........................................124.50
Renta de liârtiă austriacă .... 78.99
Renta de argintă austriacă .... 80.60
Renta de aură austriacă.......................109.85
LosurI din 1860   137.30
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 862.—
Acțiunile băncei de credită ungur. . 280.50
Acțiunile băncei de creditu austr. . 282.40
Galbeni împărătesei ....................... 5.95
Napoleon-d’orI..................................... 10.02
Mărci 100 împ. germane........................ 62.95
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.45

Editară și Redactară responsabilă:
Or. Aurel Mureșianu.
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Pluguri pentru una brazdă patentate a lui
Schlick pentru 2 și 3 brazde, Rayol. 2 premii
dinteiu. Medalii de aură și încă alte trei dis- 
ti noțiuni.

Pluguri originale pentru o bra dă ale lui
Schilck- și Vidats. pluguri pentru sapă și mo- 
șoroie. Extirpatore etc.

PREȚURILE CELE .HAI eftiae. cataloage la cerere gratis ȘI FRAACO. ti
12-6
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Turnătoria și fabrica de mașini a lui SCHLICK
Societate pe acții în Budapesta.

Biurouiu centrală: VI. Waitznerring 57.- Despărțementulă pentru mașini agricole: VI. Aeussere Waitznerstr. 1696 1699.

MAȘINELE EE SEMENATU 

„TRIUMPH44 
patentate ale lui Schlick

Cea mai mare distincțiime:
Diploma de ouorc de aurii Ia concurența internațională

de pluguri în llatvas.

Garnituri de 

turi de treierată

Mori pentru

treierată cu vaporă, Garni- 

cu vertejă (Gopel).
curățită, Mori pentru măci

nată. Mașină pentru preparare de nutreță etc.

X n • • lf^ș

Publicațiune!
In spitalulu civilă din locu, provedutii cu dreptulu de publici

tate, are să se dea pe cale de oferte minus-oferentului alimentarea 
bolnaviloru pe durată de 1'/., ană, și anume din 1 Iulie a. c. pană 
în 31 Decemvrie 1889.

Competenții pentru acestă întreprindere au să-și așternă la pri
marule orășenescul din locu ofertele timbrate și sigilate pănă în 
22 Iunie a. c. după prâncjă la 6 ore.

La ofertă are se se alăture unu vadiu de 100 11. v. a. seu în 
bani gata, seu în libele de depuneri la institutele bănesc! din locu 
seu hârtii de prețu valorose pentru cauțiune, cuprinițendu ofertulu 
totu-deodată și dechiarațiunea oferentului, cumcă acestuia ’i suntă 
cunoscute condițiunile de ofertă și că se supune loru.

Condițiunile de ofertă se potă vede în totă «jiua dela 9—12 
ore a. m. la subscrisulă magistrată. în biroulă senatorului magis- 
tratualu Alfred Schnell.

Brasovu, 12 Iunie 1888.

Magistratul orășenescu.

Publicațiune
referltvre la darea de pască și cea. de ce.natlk.

De vreme ce, conformă §-lui 11 alu art. de lege XXIII din 1883 
releritoru la dajdia de pușcă și aceea de venatu, anulă de dare se 
începe cu 1 Augustă alu fiecărui ană și se finesce cu 31 Iulie ală 
proximului ană, se provdcă fiecare posesorii de pușcă de venată 
de a ’.și procura dela oficiolatulă orășănescu de dare o eOlă pentru 
fasionarea dării, așternându-o totă la acela oliciolatu celu multi! 
pănă în 30 Iunie a. c.

Acela, care în decursulă anului de dare ajunge în posesiunea 
unei pusei de venatu, se deobligă ca se arete acesta oficiolatului 
orăsănescă de dare în decursă de 8 ijile, așternându-și totă-deodată 
reteritorea colă de fasionare; totă asemenea se obligă aceia, cari 
sub titlulă unei aduceri aminte, seu sub titlulă unui obiectă eredi- 
tariu familiară etc. pretind eliberarea pusciloră loră de dare, că 
se-’și procure amintile blanquete dela oficiolatulă orășenescă de 
dare și se le așternă totă aceluiașu oliciolatu cehi multă pănă în 
30 Iunie a. c.

Acei posesori de pușcT de venatu, cari suntă obligați numai la 
solvirea dărei de pușcă, au se plătescă acestă dare subscrisului ofi- 
ciolată, pe cându din contră acei posesori de pușcă, care ’și procură 
și căite de venatu suntă datori se solvescă atâtă darea de pușcă, 
câtă și aceea de venată la oficiolatulă regescă de dare.

Brașovu, în 12 Iunie 1888.
Oficiolatulu orășenescu de dare.

IOSIF GAVORA.
Pentru lucru eniincntâ. și gustfi bunu la esposițiunea reguicolară din lSbo din 

Budapesta, distinsu cu medalia cea mare a esposițiunii.

W în Budapesta, strada Văczy Nr. 17. "W
Recomanda obiectele necesare pentru

adjustarea ‘bisericiloru și capelelcru
cu cele ce sunt provedutu în abundanțâ pentru prețurile cele mai moderate, si lucrate 

cât fi se pote mai frumoșii, anume:

Odăjdii felon
și altele, după ritulfi 

gr. orientalii.
Prapori și stindarde 

pentru reuniuni.

Stindarde pentru pom
pieri, copii de scolă, 
reuniuni industriale, re
uniuni de cântări și

reuniuni de înmor
mântare.

Statue, policandre, po
tire și chipuri sfinte, 
sfeșnice pentru altariu 
și de părete, candele. 
Iconostase, chipuri pen
tru fruntariu. Inmor- 
mentarea Domnului etc. 

etc.
a» Primescu repararea hainelorii vechi precum și aurârirea și arointărirea ne lânuă 

prețuri moderate. * v
Cusături cu aurii, argintă și mătasă și haine bisericesci, cusute cu firu de aurii 

argintii și mătasă. ’
Dantale bisericesci. Invelitore de prestolu. Mărfuri bisericesci. Damaste etc.

PiiiKtiudiliKea mi-o potti adeveri prin mai multe mite «Ie epis- 
« lole «le recunoseiiiță.

Catalogede prețuri la dorință trimită libere de post-per 179.30—28

Sosirea și uiecarea ImifIIdh și postolorn în Brașom.
I. Plecarea trenuriloiTi:

I. Dela Brașovu la Pesta:
Trenulu de persone Nr. 307 : 7 ore 20 de minute sera.
Trenulu mixtQ Nr. 315 : 4 ore 01 minută dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulu mixtti Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedi.

II. Sosirea trenurilor»:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulfi de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedi. 
Trenulfi mixtti Nr. 316: 9 ore 62 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu :
Trenulfi mixtu Nr. 317 : 2 ore 32 minute după amedi.

A. Plecarea poștelor»:
a) Dela Biașovu la Reșituvu-Zemesci-Branu : 12 ore 30 m. după amedi
b) „ n n ZiEnil: 4 ore după amedi.
c) n r> î"11 Secuime [S. Georgi]: 1 oră 30 minute noptea.
d) n ■„ îa FâgărașH: 4 ore dimineța.
e) „ „ la Surele: 4 ore dimineța.

B. Sosirea postolorn:
a) Dela lleșnoou-Zcniesel-Eranu la Brașovfi: 10 ore înainte de amedi.
b) . Zizinu la Brașovu: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Bra-șovă: 6 ore sera.
d) „ FăgărașS la Brașovfi: 2 ore dimineța.
r) „ Săcele la Brașovti: 6 ore 30 minute sera.

Câ® laterals fle 10 fi. pe di 

fără capitală și fără risică prin 
venețarea de losuri plătibile în 
rate în sensuliî articulului de 
lege XXXI din 1883.

Oferte primesce
Societatea de schimbă din Budapesta 

Adler A Comp., Budapest.

Numere singuratice 
din ..Gazeta Transilvaniei" 
â 5 cr. se potu cumpera în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae Ciurcu și AI 
breeht <t Zillich.

Avisii d-lom abonați!
Domnii, ce se aboneză din nou. se binevoiască a scrie adresa 

lămurită și să arate și posta ultimă.
Totodată facemu cunoscut-u tuturora D-loru abonați, că mai 

avenni din anii trecuți numeri pentru complectarea coiecțiuniloru 
„Gazetei.- precum și câteva întregi colecțiuni. pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

„Admimstrațiunea Gaz. Tran.<< u
Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.


