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„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu I Iulie 1888 st. v. se deschide nou 

abonamentu la care învitămu pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Prețulfi abonamentului:
Pentru Austro-l’iisaria: 
pe trei luni 3 fi. 
pe șese luni C> ti. 
pe unu anu 12 fl.

Pentru România și străinătate: 
pe trei luni 10 franci, 
pe șese luni 20 franci, 
pe unti auU 40 franci.

Abonarea se pote face mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lă munții și 
a arăta și posta ultimă.

AlmiDistraținijea „Gazetei Transilvaniei ‘.

Brașovu, 17 Iunie st. v. 1888.
Prințulu moștenitotu Rudolfu 

șl-a terminata călătoria sa în Bos
nia și Herțegovina. Pretutindeni 
prințulu a fostă primită în modulă 
cehi mai simpatică de cătră po- 
porațiune.

Bosniacii și Herțegovinenii sunt 
mulțumiți cu îngrijirea ce se dă 
desvoltării și intereselor^ loru de 
cătră administrația provinciiloru 
ocupate. Pote că și posițiunea es- 
cepțională a acestoru provincii a 
contribuită ca guvernulu comună 
să-și dea așa mare silință spre a 
introduce acolo o administrația 
cum se cade, der faptă este că 
stările ce s au creată de una șiră 
de ani poporațiunei din Bosnia și 
Herțegovina au devenită pentru 
e;> forte suportabile.

Înainte cu vr’ună anu și jumă
tate ne spunea unu oficeru, care 
a trăită în Bosnia timpu mai în
delungată, că decă voru merge 
lucrurile totă așa înainte cu cea 
mai mare cruțare a intereseloru 
culturale și economice ale popo
rațiunei slave și mahomedane, a- 
tuncl peste vreo 5—6 ani Bosniacii 
ne voru întrece pe noi Ardelenii 
în t6te privințele.

Este durerosă a-o mărturisi, der 
nu e decâtu curatulu adevără, că 
în Bosnia și Herțegovina s’a in
trodusă o administrațiune dreptă 
și binefăcetore, că acolo se res
pectă. legile, și interesele poporului, 
pe când la noi în Ardelă adi de 
ori și ce se pote vorbi, numai de 
acostă respectare nu.

Și totuși se plângea mai deu
năzi „Pești Naplo11 asupra ingi
nerii oră și architecțiloră austriac!, 
cari au făcută la Rosalii o escur- 
siune în Bosnia, pentru că au vor
bită în publică cu însuflețire de 
.spiritul adevărată austriacă,“ ce 
conduce guvernulu Bosniei. Foia 
ungurescă cerea ca pentru com
pleta fericire a provinciiloru ocu
pate se donmescă acolo în egală 
măsură și „spiritulă maghiară,11 
manifestându-se prin acesta carac- 
terulă loră dualistă.

Nu voimu se cercetămă decă 
creațiunile din Bosnia au fostă 
pătrunse numai de spirită austriac 
și decă ministrulă Beniamină Kal- 
lay, care este Maghiară din creș- 
tetu până ’n tălpi, n’a băgată in- 
tr'însele și ceva spirită maghiară.

mergea mare.șalulil Moltke îmbrăcata 
în mantaua purpuria a cavalerilorfi din 
ordinulil vulturului negru. Imediata după 
Moltke venea Regele.

Totă Bismarck i-a predata lui Wil
helm II discursulă tronului, care în liuia- 
mentele principale este de următorula 
cuprinsa:

După ce regele amintesce perderea 
durerosă a tatălui său, mulțumindă pen
tru dovedile de simpatia ce i s’a data 
din incidentală morții sale, dice că a a- 
dunatil pe representemții Prusiei spre a 
depune înaintea lord jurămentulă pe con
stituția, pe care promite că o va păzi 
cu tăriă neatinsă și că voiesce să gu
verneze în consonanță cu constituția și 
cu legile. „Așa se îmi ajute Dum- 
nedeu!“

După depunerea acestui vota so- 
lemnela, mesagiulă amintesce că împă- 
ratula Wilhelm I a creata Prusia de as- 
tădl, realisândn nisuința poporului pru
siana spre unitatea națională. Tatăla 
său, împăratultt Friderica șl-a însușită 
politica și opera bunicului său și ela 
(Wilhelm II) e decistt a-i urma pe a- 
cestă cale pe teremula guvernării Pru
siei ca și în politica imperială.

Ca regele Wilhelm I voiesce și Wil
helm II conforma votului său să respec- 
teze fidela și consciențiosa drepturile 
parlamentului și să le scutescă, asemenea 
și drepturile constituționale ale coronei.

„Departe de mine — continuă me
sagiula — de a voi să neliniștescu în
crederea poporului în continuitatea stă- 
rilord nostre legale prin nisuințe pentru 
estinderea drepturiloră coronei. Esistența 
legală a drepturilora mele, pe câta timpii 
va fi respectată, ajunge spre a asigura 
vieței de stata acea măsură a influinței 
monarchice, de care are trebuință Rusia, 
conformii desvoltării sale istorice, a com- 
piuierei sale de adi și a posițiunei sale 
în imperiu și conforma sentimentului și 
obiceiurilora poporului. Sunt de părere, 
că constituția nostră cuprinde o folosi- 
tore și dreptă împărțire a conlucrărei di- 
ferițiloră factori în vieța statului și de 
aceea o voiu ține și păzi, nu numai din 
causa votului ce l’am dati1“.

Mai departe asigura Wilhelm II, că 
va oferi scutuhl său regescul tuturora eon- 
fesiuniloră religiose din țera sa, ca să-și 
potă esercita libera credința loră. Cu 
deosebită mulțămire a vădută, că nouele 
legi politice-bisericescl au contribuită de 
a face mai apropiate raporturile statului 
cătră biserica catolică și capul ă ei spiri
tuală. „Mă voiu nisui a susține pacea 
bisericescă în țera mea“’

Amintesce apoi mesagiulă reforma 
administrațiunci interiore și regele promite 
a contribui ca nouele instituțiunl salu
tare să fiă completate și întărite. Cu 
privire la Jinance regele ține tare la tra- 
dițiunile vechi ale Prusiei. Elă află vis- 
teria statului într’o stare mulțămitore și 
favorabilă, care concede a face înce- 
putulă cu ușurarea dăriloril comuncloru și 
a claseloru poporațiunei mai puțină avute. 
Este voința regelui ca acesta scopa să 
se urmărescă mai departe. Amintesce 
apoi de nenorocirile elementare, mulțu- 
minda celoră ce au data ajutorii popo
rațiunei bântuite de ele.

Der fără a voi să premărimu spi
ritulă conducătorii ală guvernului 
bosniacă, întrebăină: cum vine, că 
aici în Ardealu, unde domnesce 
numai spiritulă maghiară în ad
ministrația stămă afli mai rău ca 
Bosniacii, că poporulă nostru nu 
este mulțumită cu tractarea ce-o 
întâmpină și cu îngrijirea ce i se 
dă pe tăremulă culturei ori ală 
intereseloru sale economice ?

„Dintre ună milionă și 336 mii 
de locuitori ai Bosniei — esclamă 
„Pești Naplo“, — nu suntă nici 
cinci la sută, cari să aibă cunos- 
cință de aceea, că guvernulă a- 
cestoră țări este austro-ungară, ei 
cunoscă numai pe „Austrianchii11r: 
despre Maghiari vorbescă așa, ca 
despre Frances!, Engles! seu des
pre altă națiune Acesta trebue 
să înceteze și încă astfelă, că la 
tote ocasiunile festive când se ar- 
boreză stegulu negru-galbenă pe 
clădirile publice se fiă așeejată lângă 
elă și stegulu ungurescă!“

Fiă așa cum doresce „Pești Na
plo11; der cum remâne cu faptulă
că Bosniacii n’au simpatii pentru 
Unguri și că vorbescă numai de 
„Austrianchii11? Cu sila nu se pote 
câștiga simpatia unui poporă și 
fâlfâirea stegului ungurescă pe 
lângă celă împărătescă pe zidu
rile publice bosniace pote da o 
espresiune esteridră caracterului 
dualisticu ală monarchiei, der nu 
credemă că va înmulți procentele 
aceloră Bosniaci, cari să vorbescă 
cu sim patiă de Unguri.

Pentru ca să semță Slavii bos
niaci acesta simpatia ar trebui 
înainte de tote ca „spiritulă ma
ghiarii11 să-și câștige popularitate 
la Slavii din Ungaria, ar trebui 
să se ducă vestea în totă penin
sula balcanică, că administrația 
ungurescă este în adevără dreptă 
echitabilă și binefăcetore pentru 
tote poporele nemaghiare.

Der așa ce se afle Bosniacii? 
Că frațiloră loră din Ungaria li 
se impune pe tote terenele limba 
maghiară, că statulu nu contribue 
cu nimică pentru înaintarea cul
turii loră, că interesele loru eco
nomice suntă urgisite, că de aceea 
domnesce între ei cea mai mare 
nemulțămire?

Decă guvernulă țării unguresc! 
ar ii condusă c.elă puțină de atâta 
spirită de dreptate și de echitate 
față cu naționalitățile, de câtă se 
conduce guvernulă actuală din 
Austria, atunci de sigură că s’ar 
fi dusă vestea bună despre Unguri 
și în Bosnia și nu s’ar vorbi acolo 
numai de „Austrianchii.11

Deschiderea dietei prussiane.
In 27 Iunie a. c. s’a săvârșită ase

menea cu mare pompă deschiderea die
tei prussiane de cătră noulă Domnitorii 
ală Prusiei. Nici principii germani, nici 
membrii consiliului federală n’au luata 
parte la acestă solemnitate. Numai mi
niștrii și demnitarii Prusiei. înaintea 
Regelui Wilhelm II au fosta purtate 
însemnele Prusiei. Generalulil Blumenthal 
a purtata de 
prusesca cu 

itădată stegulu galbenă ; inteze bunătatea țării și câtă pentru da- 
După elă 1 toriile cele-a luată asupră-șl asigură, că

asi
vulturulil negru.

are înaintea ochiloră cuveutula marelui 
Friderica, că in Prusia Regele este celă 
dintâiu servitorii ală statului.

„Standard11 despre pace.
Intr'uml articula de fonda scrie 

„Standard* din Londra următorele:
„Decă trăsura fundamentală a me- 

sagiului împăratului germanii este susți
nerea păcii, de ce atunci Europa nu pote 
să se lapede de orice îngrijiri și fiăcare 
să se devoteze în liniște ocupațiuniloră 
sale paclnice? Amil voi seriosă, ca totă 
lumea să chibzuiescă asupra acestei în
trebări, der ar fi o nebuniă a afirma, 
că îngrijirile, cari au neliniștită în cur- 
sulil celoră doi ani din urmă în continuu 
lumea, n’ar mai ave acuma nici o basă.

Limbagiulil paclnică ală noului îm- 
părată e de mare preță, pănă unde a- 
decă merge ehl, der elă asigură numai, 
că sub domnirea sa, ca și sub aceea a 
antecesoriloră săi, Germania nu va în
treprinde nici unu pasă agresivă. Cine 
a așteptată vre-odată dela Germania o 
politică agresivă?

Fără a pune în cestiune importanță 
și puterea Germaniei, trebue se decla- 
rămă, că nisce asigurări de pace adeveratc 

| și întemeiate pe liotărirl durabile din par
tea Fraudei seu a Rusiei ar ți fostă cu 
multă mai mângăiătore, decâth. declarările 
inseratului germană.

Decă cârmacii politicei germane arii 
crede în adevără și seriosu într’o pace 
îndelungată, ore ar continua ei atunci 
colosalele pregătiri și contribuții de răs- 
boiu, și ore ar îndemna și pe aliații lorO 
să facă asemenea?

Imulțirea pe <Ji ce merge a arma- 
teloril și a înarmăriloră militare ne si- 
lescil de a privi orisonulu politicii eu 
continuă îngrijire. Numai atunci vomă 
pute crede, că furtuna de care ne tememă 
nu va isbucnl, decă Franeia, Prusia, Aus
tria și Italia voru începe a-șl sista colosa
lele înarmări, în locă de a le îmulți pe 
fiă-care di în tote direcțiunile și la fiă
care ocasiune. Numai atunci se va 
pute vorbi de o pace durabilă.

In fine esprimă mesagiulă speranța, 
că va succede ca printr’o comună con
lucrare a lui cu parlamentul^ să se îna-

Germania și Rusia.
„Independința belgică" primesce din 

Moscva o telegramă, pe care o confirmă 
și organulil lui Bismarck, de următorula 
cuprinsă:

„Ultimele comunicări între curțile 
de Pctersburgu și Rcrlină au luată ună 
caractcră de cea mai mare cordialitate, și 
nu mai încape îndoielă, că cu ocasiunea 
suirei pa tronil a împăratului Wilhelm 
II s’a săvârșită o apropiere între Rusia și 
(rermania.

Prospectele unei politice de pace 
au produsă cea mai bună impresiune 
în cercurile bursei și ale comercianți- 
loru“.

Oficiosulă diară „Frcmdenblatt* face 
alusiune la sgomotulă ce a circulată în 
dilele din urmă asupra unei apropiate 
întrevederi intre Wilhelm și Țarulă Ale
xandru. Numita foiă declară că de pre
santă cercurile bine informate, din Ber
lină și Viena, nu sciu nimică despre un 
asemenea proiectă, der adauge, că acesta 
n’ar eschide posibilitatea unoră între- 
vorbirl, angajate în secretă în privința 
acesta între cele două Curți. In cercu
rile Curții din Berlină se crede într’a- 
devăril, că decă nu s’au angajată încă
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negociărl, se potu începe în curândă în I 
privința unei întrevederi între cei doi 
suverani. Totalii depinde de disposițiu- 
nile ce va lua Țarulă Alexandru pentru 
călătoriele sale de vâră. Decă elfi se va 
duce în Danemarca, întrevederea se va 
face întrunii porții alil Germaniei de 
Nordă, decă nu se duce la Copenhaga, 
îiitîlnirea e celă puținii îndoiosă.

Toții „Fremdenblatt“ scrie în altă 
numeri! că noulil împărații germanii are 
de gândii a pleca în prima jumătate a 
lunei lui Iulie dintr’uml porții germanii 
ah! Mărei ostice la Petersburg!!. Propu
nerea întrevederei celoră doi împărați a 
venitii, se dice, dela împăratulii Wilhelm 
însuși, âr marele duce Vladimirii, care a 
asistatil la înmormântarea împăratului 
Friderici! in Postdam a comunicat’o Ța
rului. Imediatti după sosirea marelui 
duce Vladimirii în Petersburgil a răs
punsa Țarulă. că va saluta cu mare bu- 
ctiriă pe împăratulii Wilhelm.

SCIK1LE OIJ/EL
Se bucură șoviniștii din causă că 

inspectorului de scole Horvath Laszlo i-a 
succesă să înființeze unii asiltl de copii 
în Siyhi.șora. Asiliih! s’a înființata cu 
concursulă „Kulturegyletului11, dela care 
va primi o subvenții anuală. Zadarnice 
opintiri! Sașii și Românii din Sigliișora 
vora rămâne în mănia „Kulturegyletu
lui11 credincioși naționalității lorii.

A X

Medicuh! primarii alu orașului Bra- 
șov i, d-la Dr. Iosefii Fabrițius, adresezi 
„Românului11 următorele rânduri: „Dia- 
rulti „Rumănischer Lloyd" și multe diare 
române au adusa scirea, cumcă în Zizină 
lângă BrașovU s'ar fi constatata bula 
Diphteritis și că deschiderea sesonei bal
neare ar fi la 1 (13) Iuliu. Acesta scire 
est neadevărată. Cașuri de Diphteri
tis .și pojară nu s’au ivita și cele puține 
cas .rl de boli de versatil care au fostă, 
au recutil și desinfecțiunea s’a săvârșită. 
De hiderea sesonei balneare în Zizină 
s’a aotărîtil în urma votului dată de 
primăria din Brașovu pentru dina de 
19 Iiiuiu a. c.“

X

Dumineca trecută elevele scoici de 
musică a d-nei Elena Jlantsu au data o 
prouucțiune în casele d-lui I. Grama Suc
cesele ce le-au documentată elevele pe 
piano-forte au fosta — precumu ni se 
raportezi — forte mulțămitore și dove- 
des a că li-s’a dată o instrucțiune îngri
jită. Programa, compusă din 14 nu
ni:.'’, e, a fostă biuo alesă și a satisfăcuta 
pe deplinu așteptăriloră părințiloră și 
ospețiloru ce erau de față.

* *

Dela 1 Iulie pănă la 31 Augusta 
va funcționa unii oficiu poștalii în locuia 
de baia Homorodil, care va sta în legă
tură cu posta cariolă dintre Odorheiulil 
săcuesci! și Csikszereda.

* A *
La 2 Iuliu voiai sosi la Orșova 15 

ingineri, însărcinați de guvernuli! uugu- 
resen ca să facă planurile de detaliu pen
tru lucrările de sfărîiuarea stâncilori! și 
pentru lucrările de regulare la cataracte 
și la Porțile de fier.

*
Consiliuli! uuiversitari! din Bucu- 

rescl a decisa ca diplomelori! de baca
laureata (maturitate) ale tinerilori! din 
străinătate, cari vini! să-și urmeze învă
țăturile în scolele superiore din Româ
nia, să li se ușureze greutățile de formă 
existente acum,

General uit! conte de Schiff eu, co- 
mandantuli! pieței Berlina, sosesce în 
BucurescI spre a notifica M. S. Regelui 
urcarea pe troni! a împăratului Wil
helm II. D. de Schiffen va fi însoțita 
de una adjutanți! și va fi primita la cas- 
telula Pele.șa cu ceremonialultt obicinuit, 
scrie „Românulă.11

Aflămi! cu plăcere, scrie „Democra
ția14, că d-șora Bilcescu a trecuta eu mare 
suceesi! primulii esamentl de doctoralii la 
facultatea de dreptă din Parisă, obți- 
nendtt numai bile albe și elogiurl dela 
comisiunea esaminătore. 

SCIRI DIN AFARĂ.
„Românulă44 primesce urmă- 

torea scire din Berlină:
Căsătoria principesei Victoria, sora îm

păratului Germaniei, eu principele Alec- 
sandru de Battenberg este deja liotărîtă. 
Principele de Bismark, cu tote piedecile 
și considerațiunile de ordine politică, 
cari s’ar fi putută opune la acesta că
sătoria, și cu tote nemulțumirile la cari 
ea ar da nascere la curtea din Peters
burg, n’a inai esitatu acum nu numai de 
a se declara pe față în favorea ei, ci și 
chiar d’a o sprijini cu autoritatea sa pe 
lângă împăratule.

Totfl „Românului1- i se scrie 
din Constantinopole:

D. de Nelidoff, ambasadorulă Rusiei, 
a ceruta cu insistență mai acum câteva 
dile Sultanului, în numele chiar ala îm
păratului Alexaudru, ca Porta să se 
grăbescă seu a plăti despăgubirile de res- 
boitt ce datoreză Rusiei, seu a ceda a- 
cesteia provincia Erzerum.

Sultanula a răspunsă, că nu depinde 
numai dela eh!, căci este o comisiune 

1 financiară europenă pentru plata dato-

riilori! Turciei, ș'apoi Tesaurulu se află 
îu lipsă de bani. Nu crede deci că aceste 
despăgubiri se poți! plăti decâti! tocmai 
peste trei ani.

Decă Rusia însă crede, că trebue să 
stărue mai multa în propunerea sa și 
să silescă pe Portă a primi, atunci Sul- 
tanuli! declară mai dinainte, că va re- 
cunosee de îndată pe principele de Co
burg ca principe bine aleși! ah! Bul
gariei.

Ambasadorulă Rusiei a rămasă fără 
nici una răspunsă la acâstă declarațiune 
a Sultanului, pe câta de categorică, pe 
atâtu și de amenințătore.

Afacerea Mackenzie.
Diaruli! principelui Bismark, „Nordcl. 

Allg. Zeitung11. vorbesce despre pretinsa 
aserțiune a d-rului Mackenzie — care a 
căutată pe răposatul împerată Friderică — 
cătră uni! calaboratoră aii! lui „Dagblad11 
din Amsterdam, că eli! n’a vruta să măr- 
turisescă îu publica diagnosa hulei de racii 
la reposatula împărați! Friderică III, pen- 
tru-că în casulă acesta ar fi foști! pro
babilă introducerea unei regențe în Ger
mania și Friderici! nu s'ar fi mai putută 
sui pe troni!. „Nordd. Allg. Ztg.11 atacă 
cu multă înverșunare și dușmăniă pe 
Mackenzie și-i impută, că eli! ca unu 
neînsemnată medică englestt de principii 
radicale politice s’a încumetați! de a face 
pe consiliarulu unui cabineti! secreta spre 
a se amesteca în destinele națiunei ger
mane,

„Freisinnige Ztg11 condamnă aspru 
espectorările foiei bismarkiane asupra lui 
Mackenzie și pretinsa ei descoperire, că 
împeratulă Friderica ar fi renunțată la 
tronă, decă ar fi foști! sigură, că boia 
lui este raculi!. Numita foiă dice, că 
este o cutezare a susține că împăratulu 
Friderici! n’a foști! capabilă de a domni, 
pentru unii omeni elă a fostă încă prea 
capabilii. Elă a dobândită simpatia po
porului prin virtuțile sale de regentă. 
Constituția prusiana numai pe acela îlu 
eschide dela domnire, care este împede- 
cată cu desăvîrșire de a domni. Der 
boia racului nu este o asemenea împe- 
decare. Decă Friderica s’ar fi gândită 
la renunțare, n’ar fi esprimatu speranța 
cătră parlamentă, că-șl va pute satisface 
pe deplină datoriei sale de regenta. Der 
se. vede că unii omeni (Bismarkiaiiii) au 
voită cu ori ce prețO se-lă facă să re
nunțe la troni!. In asemeni împrejurări 
ne putemă închipui ce torturi suflețescl 
a trebuită se aibă împăratulu Friderici!. 
Cei ce și acum vorbescă astfelă despre 
elu, de sigura că nu von! câștiga apro
barea opiuiunei publice.

Ilegalități unguresc!
Din părțile Turdii 111-s'a trimisă o 

corespondință prin care nl-se arată prin 
fapt săvârșite cum se calcă autonomia 
coniunelon! și se vatămă fără nici o cru
țare legile din partea funcționariloră 
maghiari. Așa în 29 Main c. s’a să
vârșită în comuna Sandu o alegere de 
notară în locuit! fostului notari! Jobâgy, 
despre care seinii! că a fostă mare per
secutori! ală Româniloru și care, după 
ce fu suspendată pentru defraudare, s’a 
sinueisu. La alegerea noului notari! fi- 
solgăbirău a pusă în candidațiă trei Un
guri, tote celelalte recurse le-a respinsă, 
așa că alegătorii români fără voia lori! 
au trebuită să alegă pe tina Ungură, 
nefiindă admisă la votisare altă candi
dată. decâtu Unguri!.

La alegerea de primară, întâmplată 
totă în comuna Sandu, fisolgăbirăulă, cu 
numele Veres Anti, din vre-o 10 aspi
ranți a alesă pe Ungurulă Karsai Elek, 
pe care l’a întărită de primară cu sila, 
măcară-că au protestată contra acesta 
nu numai toți alegătorii, ci și însuși ale- 
sulu primara Karsai, care nu voia, ori 
pote nu se simția în stare a primi ofi- 
ciulă acesta. Ca colectori! și cassiru a 
numiți! fisolgăbirăuh! erășl una Ungură, 
pe Barta Jozsef, în comitetulă comunală 
se află 7 Unguri.

Va se dică aici nu mai e vorba de 
alegere, ci numai de denumire. Așa se 
face dreptatea ungurescă în comunele 
româuesel ca Sandu. în care 515 suflete 
suntă românescl și abia 120 unguresc!.

Fabrica de spirtii dela Bragadiru.
Fabrica de spirtă dela Bragadiru, 

înființată abia în anulă 1882. a ajunsă 
deja se fiă una din cele mai mari și mai 
sistematice fabrici în România. Ea este 
proprietatea d-lui Marinescu Bragadiru, 
care — după cum cetinii! în „Unirea41 — în
ființa pe moșia sa dela Bragadiru nu 
numai acestă fabrică de spirtă, ci și una 
de drojdii, er pentru sătenii din Braga
diru a lăsată se se clădescă unt! măreți! 
locală de școlă pe spesele proprii.

Dela 1 Aprilie 1887 pănă la 31 Mar
tie 1888, adecă în decursulu unui ană. 
susă disa fabrică de spirtă a consumată 
4 963,350 Kilogr. de cereale, adecă a- 
prope 5 milione. Spirtulă fabricată din 
acestă cantitate de cereale se urcă la 2 
milione 7,369 litri cu o mediă de. 96 
grade contesimale. In numără rotundă 
producțiunea anuală a fabricei dela Bra
gadiru se urcă la 2 milione litri seu 
20,000 hectolitri. Din producțiunea de 
mai susă, de 2,007.396 litri spirtă, s'au 
consumată în țâră 572,380 litri, s'au es- 
portati! 967,673, au rămasă disponibili la 
fabrică 647.343 litri. Va se dică cea mai
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și po-vești slavice
Istorisite după I'. S. Kraus.

PASA DE OTELD.
După ce mai umbla prin lume, a- 

junse într'alti! orași! mare ; trecândă prin 
elu. o fată îlă striga dintrună paiață: 
„Fecioru de împărați!, descalecă și întră 
în curte!14 Feciorulă de împărata întră 
în i urte și sora cea mijlociă îi eșia îna
inte să-lu îmbroțoșeze și să-li! sărute. 
Sora lega caliilu frate-său în grajdă, și 
pe frate-său îlă duse în paiață, și-lu în
treba se-i spue, unde a plecată. Fratele 
îi povesti din firu în pără totă pățania 
și la urmă întreba: „Tu după cine ești 
măritată?14 Eu m’am măritată după îm- 
păratulă șoimilori!; deseră vine acasă, 
deci va trebui se te ascundă bine, că-i 
mâniosă focu pe cumnațl.14 Cum a 4isa> 
așa a și făcută. Multă vreme nu trecu 
și împeratulă șoimilorO sosi. Impărătesa 
îi puse de mâncare să cineze, der împă- 
ratulă striga: „Mirosă a carne de omă 
aici.-4 Nevasta îi răspunse: „Ce să mi
rese a carne de orna, bărbate ?“ După 
multă vorbă, împerătesa întreba : „Ce-ai 

face tu frațilori! mei, decă ar veni pe 
aci?14 Lnperatuli! răspunse: Ceh! mare 
și celu mijlociu nu ar păți-o bine, de 
cela mici! nu m’așa atinge.14 Impără- 
tesa îi spuse, că frate-său cell! mici! e 
în paiața. împeratulă porunci să-lă scotă 
la lumină, să-și îmbrățoșeze și să-și să
rute cumnatulă. „Bine ai venită, cum
nate!11 „Totă de bine se aibl parte.11 
Feciorulă de împărați! se puse la cină 
cu cumnatu-său, er după masă împăra- 
tulă șoimiloru îli! întrebă încătrău a por
nită ? Elu îi povesti totă pățania și-i 
spuse că merge să caute pe Pașa de o- 
țălă. Impăratuli! șoimiloră îi grăi: „La- 
să-te de gândulă ăsta, că nu scii cine-i 
Pașa de oțelă. Când a trecută pe 
aici, eu l'am așteptată cu cinci mii de 
șoimi și m’am bătută cu eli!. Sângele 
a cursă pănă în genunchi, der se pu- 
nemu mâna pe ela nu am fostă în stare. 
Tu singură ce vei pute tace ? Deci în- 
torce-te acasăeu îți dau bogății, câte 
îți poftesce inima, ia-le și plecă. Fecio
rulă de împărați! îi răspunse : „Mulță- 
mim de sfată, der eu nu mă duci! acasă 
pănă nu voiu da față cu Pașa de oțela:11 
și se gândia, că n’are elă de geaba trei 
vieți. După ce vădii împeratulă șoimi- 

loru că nu o scote la nici unu capătă 
cu cumnatu-său, îșl smulse o pană din 
aripă, i-o dete lui și-i grăi: „Ia pana 
asta cu tine, când vei ajunge la strîm- 
tore , aprinde-o că eu voiu veni cu 
totă oștirea mea, să te ajută.“ Feciorulă 
de împfirată lua pana, încăleca și merse 
mai departe să caute pe Pașa de oțelă.

Feciorulă de împărați! mai rătăci 
multă vreme prin lume, pănă ajunse la 
altă orașu, o fată îlă striga dintr'uuă 
paiață: „Descalecă de pe cală și întră 
în curte. Elu întorse caluli! și întră îu 
curte. Sora cea mică îi eșia înainte să 
îli! îmbrățoșeze și să-lă sărute; să îi ducă 
calulu la grajdă și pe densulă în paiață. 
Fratele o întrebă: „Soră, ce e bărbatulă 
tău?11 Sora îi răspunse: „Bărbatulă meu 
e îmiăratuli! vulturiloră.11

Impăratulă vulturiloră sosi sera acasă 
și nevastă-sa îlă primi voiosă, der elu 
întrebă cam mâniosă: „Ce omi! a in
trată în palatuli! meu?11 Impărătesa răs
punse: „Nu-i nimeni aici!11 și se puseră 
la cină. Impărătesa întrebă la cină : „Ce 
ai face tu frațiloră mei, decă aru veni 
pe-aicl?“ împeratulă dise: „Pe celă 
mare și pe ceh! mijlociu i-așă ucide, pe 
celu mică nu, ci i-ași! da ajutoră câtă 

ași! pute mai multă11. Nevastă-sa îi dise: 
„Tocmai fratele celă mici! a venită la 
noi“. împeratulă porunci să’lu aducă 
înaintea sa să'lu sărute și’i dise : „Bine 
ai venită, cumnate dragă!11. Cumnatulă 
îi răspunse: „Toți! de bine să aveți 
parte!“. Și’lă poftiră la cină și pe elă, 
er după masă feciorulă de împeratu le 
povesti, că elu a plecată să caute pe 
Pașa de oțălă.

Cum audi una ca asta împăratulu 
vulturiloră îi dise: „Nu te pune cu dia- 
voluli! ăsta, cumnate, și nu merge mai 
departe, rămâi la mine, că eu te voiu 
ține bine să fi mulțămită11. Der feciorulă 
de împărată nu voia să scie de vorbele 
lui și se găti dimineța de plecare și 
plecă să caute pe Pașa de oțălă. Pănă 
se plece, împăratuh! vulturiloră îi dete 
o pană de aripă și'i grăi: „Ia pana asta, 
cumnate, de vei ajunge la năcază, fă 
focă și aprinde pana, că eu voiu veni 
cu vulturii să te ajută11. Feciorulă de îm
părați! lua pana și plecă.

Umblă elă prin lume din orașu în 
orașă, pănă ce ajunse la o peșteră și 
zări pe nevastă-sa. Nevasta se miră și'i 
grăi: „Pentru Dumuedeu, bărbate, cum 
ai putută străbate pănă aici?11. Feciorulă 
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mare parte din spirtulă fabricați la Bra- 
gadiru a fostă exportată. Tergulă prin
cipală pentru desfacerea spirtului în stră
inătate este Triestulu. unde spirtulă ro
mânesc! a ajunsă să formeze cam 60 
la sută din totalulă stocului. După re
producerea cifrelor! de mai susă. etă ce 
cetim! în „Unirea11 :

„Ne aducem cu toții aminte, că acum 
câțl-va anî, sub regimulă vechei conven- 
țiuul cu Austro-Ungaria, rampele gărilor! 
nostre, și cu deosebire cea din Bucu
rești, erau pline cu butoe de spirtă ve
nită din Pesta. Deși vecinii noștri Un
guri fabricau acestă spirtă din cereale 
cumpărate dela noi din țeră, cu tote a- 
cestea ei reușiseră a omorî aprope pro- 
ducțiunea indigenă a spirtului; ei făceau 
concurență mare și păgubitore produc- 
țiunei române. Astă-dl lucrurile s'au 
schimbată, prin primele de exportă acor
date fabricanților! noștri, prin favorea a- 
cordată de legea pentru încuragiarea 
industriei în România, s‘a dată indus
triei române unu aventă puternică, așa 
încât! spirtulă românesc!, prin calita
tea lui superiors (celă dela Bragadir are 
96" C. . și prin moderațiunea prețului său, 
face o concurență puternică pe piața 
Triestului chiar spirtului ungurescă. care 
ne inunda mai înainte11.

întâmplări diferite.

Ruptură <le norii. A fostă grozavă 
diua de 21 Iunie pentru locuitorii co
munelor! Durleșă și Chireedea din păr
țile Arieșului. Intre orele 4 și 5 după 
amedă nisce nori negri se grămădiră 
deasupra acestor! comune și o ploiă to
rențială se slobodi asupra loră, care 
spăla cu desăvârșire stradele și agrii cu 
semănăturile. Nu s’a mai pomenită în 
părțile acelea o asemenea tempestate. 
Din Chireedea au fostă duse de apă în 
jos! spre Durleșă: cai, vaci, porci, bivoli, 
frânturi de care, de pluguri etc. O vale 
ce curge prin comuna Durleșă eși din 
alvia sa și dărîmâ între altele și câteva 
case. Totă ce plutea pe apă a fostă dusă 
de sălbateca vale. Cărciumarii din comună 
au păgubită mai vertosă, căci numai hai
nele de pe ei n'au fostă duse de apă. 
Pagubele suntu forte mari.

Împușcată. Cărăușul! Petru Boz- 
vană din Feneșulu săsesc! se dusese (fi
lele acestea la fabrica de cărămidl de 
acolo cu scopul! ca s6 ducă nisce cără
midă In timpul! câtă se afla acolo însă, 
unu mânzu al! supravegliiătorului fa
bricai. Bartok N., sări între caii cărăușu
lui. Bietul! cărăuș! alunga mânzulă 
și din asta c-ausă supraveghiătorulă îlă 
împușca cu un! revolver!, rănindu-lă 
greu la unu picior!. Rănitul! este în 

de împeratu în povesti pățaniile sale și’i 
(lise : .Nevastă, dragă nevastă, vino să 
fugim!". Nevasta'i răspunse: Incătrău 
să lugimă, că Pașa de oțelu ne-ajunge; 
pe tine te va omorî, pe mine mă va 
prinde11.

Der feciorul! de împărat! scia, că 
are trei vieți și stăruia se fugă amândoi 
și porniră. Pașa de oțălă afla îndată, 
porni după ei degrabă, îi ajunse și'i 
vorbi feciorului de împărat!: „Hei crăi- 
șorule, ai vrut! să’ml furi nevasta, der 
de astă dată te las! cu vieță, că eu 
n’am uitat! că țl-am dăruită trei vieți, 
der să nu îndrăsneșel să mai dai pe la 
mine, că e vai de capul! tău !u.

Pașa de oțălu îșl luă femeea, er 
feciorul! de împărat! rămase singur! și 
nu șcia ce să facă. La urma urmelor! 
se hotărî să mai cerce odată, să’șl ia 
nevasta, se duse la peșteră și așteptă 
pănă să plece Pașa de oțăl! de-acasă, 
și fugi cu nevasta. Pașa de oțăl! află 
îndată, ajunse pe feciorul! de împărat!, 
puse o săgetă în arc! și grăi: „Vrei să 
mori de săgetă ori de paloș! ?“. Fecio
rul! se rugă de Pașa de oțăl!, să nu-1! 
omore și Pașa îi grăi: „Iți mai dăruesc! I 
odată vieța, der să nu mai îndrăsneșel | 

spital!, contra lui Bartok s’a pornită cer
cetare.

Literatură.
Amiculu Familiei, diară beletristică 

și enciclopedică literară, cu ilustrațiiml, 
apare în Gherla de 2 ori pe lună și 
costă 4 fl. pe ană. Redactori și pro
prietară; Nieolau F. NeyruțA. - Nr 18 
1 Iulie, cuprinde: Ună Don-Juan (no
velă) de losifă Popescu. —Durerea mea 
(poesiă), de G. Simu. -- Județul! (ro
mani), pe Th. Alexi. — Adevărul! po
esiă), de V.B. Muntenescu. — Epigrama 
mea țpoesiă), de Tr.H. Popă. — Mâncă- 
aură (istoriă diu Carpațl), de Lticreția 
Frențiu. Elba! Napoleon! de M.P. 
— Pălăria cesornicarului (comediă în 1 
actă), localisată de Dorian. - Ce este 
libertatea ipoesiă), de G. Simu. — Di
verse. — Glume etc. — Se mai află 2 
ilustrațiunl: „Dușmanii11 și „Unde e
briliantul! ?“

Poesiile copiiloru în limbile: ro
mână, francesă și germană, adunate de 
Maria Imiii Băltenu. Format! mică 8" 
pe 63 de pagine. Cuprinde 19 bucăți ro
mânesc!, 20 franțuzescl și 13 nemțesc!. 
Se pote procura dela „Librăria și Tipo
grafia scoleloră11 din BucurescI, cu pre
țul! de 80 bani.

Jlulțăinită publică
Despre banii incur.șl cu ocasiunea 

ședinței publice, arangiate de „Societatea 
de Lectură^ a tinerimei dela institutul! 
ped.-teologică din Aradu la 1 (13) Maiu 
a. c., — ca oferte mărinimos! în favo- 
rulă bibliotecei societății, din partea ur
mătorilor! Domni:

G. Beșlanu preot! în Chișlu-Laz 
5 fl., G. Florescu propr. Arad! 5 fl., 
Teod. Papp not. com., Comlaușiu, 4 fl., 
Dr. G. Vessa medică, Socodară, 3 fl., P. 
Chirilescu protopresv., Chitigliază. 2 fl., 
S. Cornea preotu, Repsîgu 2 fl., N. Cos- 
tanu locot. c. r., Aradă 2 fl., T. Filip! 
protopresv., Pestișiu 2 fl., Dr. C. Groza, 
medică, Gurahonță 2 fl., G. Lungu 
preot!, Ponorara 2 fl., domna Caro
lina Nutta, Aradă 2 fl., Eliă Moga pro
topresv. RăbăganI 2 fl., St. Novacă 2 fl., 
P. Papp adv. Beiușiu 2 fl., Dr. G. Plop! 
adv., Aradă 2 fl., D. PopovicI preot!, 
Otlaca 2 fl., Moise PopovicI preot! Cieffa 
2 fl., Emerică Ravasz fotograf!. Aradă 
2 fl., M. Russu 2 fl. Dr. Suciu sublocoL 
c. r., Arad! 2 fl., Ioană Suciu not. com. 
în B. Comloșă 2 fl., St. Tămășdană pre- 
otă, Pecica-română 2 fl,, N. Tițlone că- 
pif. c. r. Aradă 2 fl., N. Zaslo preot! 
Seleușă 2 fl., Nic. Zigre adv., Oradea- 
mare 2 fl., N. N. 2 fl., Nic. Ardeleană 
oficiantă, Aradă 1 fl. Babescu, Aradu 
1 fl. Beleșă preot!, Odvoș! 1 fl., I. Be- 
leșă adv. Aradă 1 fl., d-na Iul. Bocșian, 
Curțiciu 1 fl., Teodoră Ceontea prof, 
sem. Aradă 1 fl., I. Cioara preot!, Mi- 
calaca 1 fl., d-na Comloșian!, Arad! 1 
fl., I. Cornea 1 fl., d-na Maria Curea 1 
fl., I. P. Dessean! adv., Aradă 1 fl., E- 
liă Dogaru cap., Aradă 1 fl., A. Filipu 
1 fl., d-nișora Mariora Golometi, Aradu 
1 fl., I. Groza protopresb. Halmagiu 1 
fl., Drnd. I. Groza preot!, Almașă 1 fl., 

să vii după femeea asta, că nu’țl mai 
dăruesc! dilele, ci te omor!“. Pașa de 
oțăl! luă femeea și o duse, er feciorul! 
de împărat! rămase singură, și se gândia 
cum să-și scape nevasta și dicea : „Ce 
să mă temu eu de Pașa de oțăl!, doră 
mai am două vieți în mine, una dela 
Dumnedeu, alta dela el!".

A doua di feciorul! de împărat! se 
întorse la peșteră și'i dise nevestei: 
„Vino să fugim!u. Pașa nu era acasă, 
der îi ajunse degrabă și strigă: „Stăi 
tu. voinice, stai, că acum nu mai te 
ert!!“. Feciorul! de împărat! se spăriă 
și se rugă, se-1! erte. Pașa de oțăl! îi 
dise: „Iți mai cinstesc! odată vieța; trei 
vieți țl-am dat!, trei țl-am ertat!, la 
mine nu mai ai nimic! ; deci du-te acasă 
și să nu îndrăsneșel să mai dai pe aici, 
că’țl răpună dilele!“.

Feciorul! de împărat! vădii că nu 
o scote la cale cu Pașa de oțălă și plecă 
spre casă amărît! pănă în fundul! inimii, 
der îșl aduse aminte de ce’i diseseră cum- 
nații, dându-i penele. „Totă mă mai în
torc! odată, să’ml iau nevasta și de va 
fi de lipsă, aprindă penele să vie cum- 
nații să mă ajute11.

Cum a grăită a.șa a făcută. Fecio

Aug. Hamsea ref. cons, și director! sem. 
Aradă 1 11., I. Herbai 1 fl.. F. Lessetz, 
Aradă 1 fl., I. Luca sub jude reg. 1 fl., 
1. Lungu sub jude reg. 1 fl., d-na Magdu, 
Aradă, 1 fl.. V. Mangra leromonach, 
Aradă 1 fl., Ig. Mărginean!, căpit, c. r. 
Aradu 1 fl., E. Mihaiu comere. Posacă 
1 fl., I. Morărescu 1 fl., Nicotinoviciu 1 
fl.. G. Opreau! preot!, VălcanI 1 fl., 
Tr. Pacu 1 fl., G. Papp! archiv. cons., 
Aradă 1 fl., Dr. P. Pipoșă prof, sem, 
Aradă 1 fl., Teodoră Petroviciu preot! 
șerb., Aradă 1 fl., Alexiu Popoviciu preot 
Otlaca 1 fl., Victor! Popoviciu preot! 
Ciaba 1., Stef. Popoviciu preot! 1 fl., 
G. Purcariu contabilă cons. Arad! 1 fi. 
Drnd. Traian! Puticiu prof. sem. Arad! 
1 11. A. Rocnean!, Arad! 1 fl. E. Ro 
mau! 1 fl. 4’. Rusu 1 fl. D-.șora Rube- 
nescu Arad! 1 fi. Dr. I. Trăilescu prof, 
sem. Aradă 1 fl. P. Tempea v. protop. 
Toraculă mare 1 fl. I. Vuculescu 1 11. 
Iul. Vuia înv. B.-Comloșă 1 fl. H. 51 
cr. S. B. 50 cr. N.N. 50 cr. Titu Gu- 
leșu, Semlacă 50 cr. N. Julani 50 cr. 
Ilica înv., ButenI 50 cr. T. Lazaru adv. 
Oradea-mare 50 cr. N. Mercea 50 cr. 
Olariu preot!, Gain 50 cr. Tr. Vățian! 
50 cr. A.P. 40 cr.

Ulteriorminte ni s'a trimisă pe ca
lea poștală 6 fl. din partea Ilustrității 
Sale Dlui Mocsonyi proprietară mare în 
Capolnașă.

Primescă deci m. o. publică și pe 
calea acesta publică, cea mai profundă 
mulțămită pentru sprijinul! oferită.

Aradă, la 8 Iunie 1888 st. n.
V. Magdu, George Micleu,
secretară. cassaru.

CUNUNIA.
Duminecă. 19 Iunie v. c., la orele 10 

a. m. se va cununa în biserica S. Nico- 
lae din locu d-lă ltadu It. Pasca cu d-ra 
Zoe A. Zănescit. — Sincerile nostre fe
licitări tinerei părechi!

DIVERSE.
UnO orașO nou. O nouă dovadă des

pre iuțela cu care răsară și crescu ora
șele americane ne dă orașul! Garibaldi, 
lângă Buenos Ayres, carepeste câte-vasep- 
tămâm trebue săfiă gata pentru 4000 de e- 
migranțl italieni, cari așteptă să se mute 
acolo. Orașul! se va compune diu 800 
de case, între cari o primăriă colosală, 
un! oficiu poștal! telegrafic! și telefo
nică, unu palat! de justiția și o biblio
tecă. Noul! oraș! are deja o canalisa- 
ținne perfectă; hoteluri, cafenele, tranvai, 
bulevardurl, chioșcuri de musică, ună te
atru, o biserică mare a sfintei Roșa (nu
mele mamei lui Garibaldi) și o statuă a 
lui Garibaldi înaltă de 8 metri. In diua 
sfințirei orașului va apăre acolo primul! 
număr! dintr'ună jurnal! democratică „II 
Garibaldiuo11.

Despre celu mai tînâru principe de 
coronă. Principele de coronă în etate 
de 6 ani, celu mai mare fiu alu împăra
tului germană, va ocupa în curendă ună 

rul! de împărat! se întorse și zări pe 
nevastă-sa în brațele Pașei de oțălă. 
Decă se duse Pașa de oțălă de-acasă, 
feciorul! de împărat! veni la nevastăsa; 
nevasta îi dise : „Pentru numele lui Dum
nezeu ! Ți s'a urîtu de vieță, de mai vii 
pentru mine pe-aicl?“ — Feciorul! de 
împărat! îi spuse, că cumnații vin! să-lă 
ajute, de va ajunge la nevoiă, și că așa 
s’a hotărîtă să mai cerce odată, să o 
scape din peștera Pașei. El! porni cu 
densa, der Pașa de oțălă înțelese ce se 
întâmpla cu nevasta lui și le striga de 
departe: „Stăi tu, stăi crăișorule, că de 
mine nu mai scapi!“.

Cum vădii feciorul! pe Pașa de 
oțălă, scose penele din busunară și am
narul!. făcu focă și aprinse penele. Der 
Pașa de oțălă îlu ajunsese, scose palo
șul! și tăia pe feciorul! de împărat! în 
două. împăratul! smeiloră venia tocmai 
atunci cu smeii și împăratul! șoimilor! 
cu șoimii, și împăratul! vulturilor! cu 
vulturii: toți trei împărații se bătură cu 
Pașa de oțălă, de curgea sângele vale, 
der Pașa de oțăl! scăpa și fugi cu ne
vasta. (Va urma.) 

nou palat! .și lecțiunile sale sunt! de a” 
cum separate de acele ale fraților! săi. 
Principele de coronă va căpăta propriele 
sale grajduri și proprii săi cai. Pentru 
persona principelui se numi nu! medie! 
deosebit!. El! are un! mareșal! de 
curte și cavalerii sei de onore. Regula
mentul! cassei prusiane nu face deose
bire în ce etate se află principele de co
ronă. Regulele etichetei rămână acele
ași. Din mai multe părți s’a observată 
că principele Henrică, fratele împăratului 
făcu o visită in mare ținută și decorată 
cu diferitele ordine principelui de co
ronă, nepotului său.

Pocalulu lui Corvină. Ună amator! 
de antichități a oferită comunei Wiener- 
Neustadt suma de 100,000 fl. pentru po
calul! lui Corvină, care se află în pro
prietatea museului de antichități din 
acea comună. Acestă ofertă a dată nas- 
cere la vii discuțiunl, și cu tote că este 
însemnată și deși comunitatea acesta nu 
se pote numi bogată, totuși s’a pronun
țată majoritatea în contra vinderei. Po
calul! lui Corvinu are însemnătatea sa 
specială pentru numitul! oraș!. Este 
sciut!, că pocalulu s’a dăruită din par
tea lui Corvinu dimpreună cu cliipulă 
său, cetățenilor! spre semnîi de recunos- 
cere pentru fidelitatea ce au dovedit’o 
pentru împăratul! loră. Pocalul! este o 
lucrare de artă antică, portă inscripțiu- 
nea anului 1462 și pe lângă alte multe 
ornamente mai sunt! încrustate și in- 
senmele familiei lui Corvină, care repre
sent! ună corbă cu ună inel! în cioc!. 
Acum cântăresce pocalul! după ce s au 
mai deslipiti din ornamente, și după ce 
au dispărută multe din monedele cu 
cari era împodobită încă 5 punți 24 
loțl.

ULTIME SCIR1.
Londra-, 28 luniu. Corespon- 

dentulu (jiarului „Standard11 la Ber
lină dă ca sigură scirea că Vil
helm alu II seva îmbarca la 14 
Iuliu cu o suită numeresă pentru 
a merge la St. Petersburgu, 
unde va sta mai multe tjile.

I'arisn, 27 Iunie. Socialiștii 
germani au adresată lui Wilhelm 
II și prințului de Bismarck scri
sori amenințătore. Wilhelm II a 
fostă forte impresionată de acesta. 
Se iau mari mesurl de precauți- 
une. Se vorbesce de arestări.

CurMilu pieței Brașovu
din 24 Iunie st. n. 1888

Bancnote româuescl Cump. 8.46 Vend. 8.48
Argintii românescil . n 850 t. S.51
Napoleon-d'orl . . . j’ 10.— n 10.02
Lire turcescl . . . n 11.30 11.32
Imperiali................... r 10.30 10.32
Galbini................... 5.89 5.92
Scris, fonc. „Albinakt6l /o » 101.- r —.—

5'111 r n 0 11 98.— r ■J8.50
Ruble rusescl . . >1 112.— 113
Di scontul u . . . • 6';2- Pe anii.

Cursulu la bursa de Viena
din 2S Iunie st. n. 1S88.

Renta de auru 4" .......................................101.80
Renta de hârtii 5°;n.................... 88,l’>0
împrumutul! căilor! ferate ungare . 151.50
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ost! ungare țl-ma emisiune) . . 96.25
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostu ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căilor! ferate de

ost! ungare (3-a emisiune) . . 115.75
Bonuri rurale ungare........................ 104.90
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.60
Bonuri rurale Banat!-Timiș! . . 104.75
Bonuri cu cl. de sortare....................104.50
Bonuri rurale transilvane .... 10-1.30
Bonuri croato-slavone........................ 104.____
Renta de hârtia austriacă .... 80.75
Renta de argintă austriacă .... 81.60
Renta de aur! austriacă........................111.60
LosurI din 1860   1:38.50
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 864.—
Acțiunile băitcei de credit! ungur. . 298.50
Acțiunile băncei de credit! austr. . 304.30
Galbeni împărătesc! ........................ 5.90
Napoleon-d’orI....................................... 9.94
Mărci 100 imp. germane................... 61.75
Londra 10 Livres sterlinge .... 125.20

La numernlu acesta se adaugă 
ună prospectă ală băiloru 
și isvoreloru din Bor- 
seefi.

Editoră și Redactor! responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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De închiriatu PUBLICAȚIOE.
suntu dela St. MihaihT 188S încolo, în casa Nr. 564 din cetate, 
strada vămei, pe mai mulțl ani, preste totu seu în parte, bolta cu 
magazine, unu cuartiru în catu de josu și unii cuartiru în catu de 
susu.

Ofertele verbale și în scrisă le primesce până la 7 Iuliu 1888 
st. nou curatorulu bisericei st'. Nicolae, d-lu Sterle Stiui/he, Sclieiu, 
Prundfl, unde se dau și informațiunl mai de aprobe.

De închiriatu.
Dela S-tu Mihailu încolo următorele case în suburbiulu Sclieiu :
a) Casa Nr. 1388 în Prundîi pe 1 ană.
b) Casa Nr. 1391 în Strada mare . ..
c) Casa Nr. Io41 laterală m Groveri ) r
Doritorii de a lua în chiria una seu alta din aceste case se 

binevoescă a se adresa prin ofertă în scrisă seu verbală pană la 
7 Iuliu a. c. st. nou la Epitropulu (l-nu Sterie Stinglie în Sclieiu, 
Pruudu No. 126.
K73_2 Epitropia bisericei Sf. Nicolae.

Avisii cL-lorli abonați!
Domnii, ce se aboneză din nou, se binevoiască a scrie adresa 

lămurită și se arate și posta ultimă.
„Administrațiunea Gaz. Trans'u

în diua de 1!) Iunie st. e. (1 Iuliu st. n.) a. c. la orele 2 p. m. 
se va ține în cancelaria comitetului parochială dela biserica sf. Ador
miri din Satulungu (Hosszufalu o lieitațiunc miuueudă asupra mai 
multora reparaturi, ce se ceru la biserică și la școlă. Prețulu strigării 
va ti dela suma de 1315 ti. v. a.

Ofertele în scrisă se primescă pană la începerea licitațiunii.
Condițiunile speciale se potă vede în tiecare <]i în edificiulă 

scblei dela acestă biserică.
C o ni i t e t u 1 ă parochială.

Voicu Roșculețu,
89,3—2 președinte parochialu.

Sosirea si plecarea tiwilorn si uostelortt îi Brașovu.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta:
Trenulă de persone Nr. 307 : 7 ore 10 de minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulu accelerată Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța. 
Trenulă mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

TI. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amed'i 
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu :
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedl.
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.

abonamentâ
la

70

AMICULU FAMILIEI, piară beletristicii și enciclopedică-literară— cu ilustrațiunî.— Cursulu XII. — Apare în 1 și 15 iți 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiunî frumbse; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiunl literare și sciențitice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniioru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl din patria și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturoru indivicjiloru 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregu e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. piaru bisericescu, scolaru și literarii — cu ilustrațiunî. — Cursulu XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2'/-,— 3l/2 cole; și publică portretele și biografiile archiereilorii și preoțilorti mai distinși, precum și alte portrete și ilus- 
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoru sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiunl, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totă soiulu de a- 
menunte și sc.iri 
e 4 II. — pentru

iC

9

cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețuia de prenumerațiune pre anulă întregii 
România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanțiî primescă gratisu totu alu patrulea esemplartt. 
Numeri de probă se trimit u gratisu ori-eui cere.

se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla -Sz-ujvăr. —Transilvania. "W-
—< N -------

Totu de aci se mai potu procura și următorele cărți din editura propria:
Apologie. Discusiuni filologice și 

istorice maghiare privitore la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gre- 
gorin Silași. — Partea I. Paulă Hun- 
falvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. II. și III. Prețulă broș. 
I. II. câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fl.

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste anii, de I. Papiu. 
Unu volumă de preste 26 cole. Acest 
opă de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acest.u soiu apărute 
pănă acum — avendă și o notiță is
torică la fiă-care sărbătore, care arată 
timpulă întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modul cum s a stabilită 
respectiva serbătore. Prețulă e 2 fl.

Barbu cobzariulu. Novelă origi
nală de Emilia Lungu. Prețulă 15 cr.

Puterea amorului. Novelă de Pau
lina C. Z. Rovinaru. Prețulă 20 cr.

Idealulu perdută. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețulă 
15 cr.

Opera unui omu de bine. Novelă 
originală. — Continuarea novelei: Idea- 
luiu pierdută de Paulina C. Z. Rovi
naru. Prețulă 15 cr.

Fântâna dorului. Novelă poporală 
de Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

Codreand craiulu codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

Ultimulu Sichastru. Tradițiune de 
Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

Elu trebue să se însore. 
de Maria Schwartz, traducere 
F. Negruță. Prețulu 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

Novelă 
de N.

din emigrarea lui Dragoșă. Novelă, is
torică națională. Prețulă 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de Ioană 
Tanco. Prețulă 30 cr.

Probitatea în copilăriă. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețulă 10 cr.

Hermanu și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantină Morariu. Prețulă 50 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragedia în 5 
acte după Euripide. tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

Ifigenia în Tauria. Tragedia în 5 
acte după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

Petulantulu. Comedia în 5 acte, 
dăpă Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Șuluță. Prețulă 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnasiului din Fiume 
prin Vincențiu Nicoră, prof, gimnas. 
— Cu portretulă M. S. Regina Româ
niei. Prețulă 15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Ună volumă de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țulă redusă (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri' și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioană Popă Reteganu. 
Ună volumă de 14 cole. Preț. 60 cr.

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca 
cu puii ei de aurii. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețulă 20 cr.

Biblioteca Sătenului Românu. Car
tea I, II, III, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 
la tote patru 1 fl. — câte una deosebi 
30 cr.

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii forte interesante și amu
sante. Prețulă 30 cr.

i

Colectă de recepte din economia, 
industria, comerciu și chemiă. Pretulă 
50

T.

cr.
Economia pentru scolele popor, de 

Roșiu. Ed. II. Prețulă 30 cr.
îndreptară teoreticii și practică pen

tru învețămentulă intuitivă în folosulă 
eleviloră normali ipreparandiall), a în- 
vățătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră pre- 
parandială. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-ună opă, întocmită după lipsele 
scoleloră nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămu mai alesă directoriloră și învă- 
țătoriloru ca celoră în prima liniă in
teresați.

Spicuire din istoria pedagogiei la 
noi — la Români. De V. Gr. Borgovan. 
Prețulu 15.

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximă Popă, profesoră la 
gimnasiulă din Năsăudă. — Manuală 
aprobată prin ministeriulă de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulă de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețulă 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioană Buteanu, 
prof. gimn. Ună volumă de peste 30 
cole. Prețulă 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruță, profesoră. Opă aprobată .și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulă de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică foite bogată a acestui op 
— cuprindendu composițiunl de totă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multă folosă de cătră preoți, înve- 
țători si alti cărturari români. Pretulă 
1 fi. 10 cr.

Nu me uita. Colecțiune de vier
suri funebrall, urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețulă 50 cr.

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilă Trifu profesoră preparan- 
dială. Prețulă 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumosă ilustrată. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai fină 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculu mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericesc! 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplară'broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe icone frumose. Prețulă 
unui esemplară e 10 cr.; 50—3 flor.; 
100=5 fl.

Visulii Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru- 
mdse. Prețulă unui esemplară spedată 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fl., 
100 esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosu. 
Prețulă unui esemplară legată și spe
dată franco e 15 cr.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.


