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In ședința dela 30 Aprilie a 
eoniisiunei de incompatibilitate a 
camerei deputațilorii unguri s’a 
desbătutu afacerea deputatului cer
cului Caransebeșul, Michailu Po
po viei.

Decisiunea luata de comisiune 
e cunoscută cetitorilor!! noștri. S’a 
declarată de nevalidu mandatulu 
de deputată și totodată s’a pro
nunțată neeligibilitatea d-lui Po
povici ca deputată timpu de trei 
ani.

Acesta decisiune nu ne-a sur
prinsă. Se scia, că ce s‘a făcută 
cu d-lă generală Doda, se va face 
și eu uimașulă seu, care a adop
tată aceeași liniă de conduită.

In comisnune însă s‘au petre
cută lucruri cu acestă ocasiune, 
cari nu se potă trece sub tăcere.

S’a găsită unu deputată un- 
gură anume Veszter, care a dată 
espresiune părerei, că dieta nu 
pote ignora „lucrurile dușmane 
statului," cuprinse în declarațiu- 
nea adresată de d-lă Popovici ca
merei. Comisiunea însă a retușată 
a aduce în discuțiune acestă parte 
a afacerei, sub cuventu că nu se 
tine de sfera lucrăriloru sale.

Cum vedemu, comisiunea s‘a 
ferită de a trata acestă cestiune, 
pe când cu cale era ca nu numai 
să o desbată în sînulă ei, ci să o 
aducă și în desbaterea camerei. 
Căci decă neadevărate suntă cele 
clise în scrisorea sa de d-lă Po
povic!, ocasiunea trebuia anume 
căutată, ca să se facă lumină și 
să se arate că „lucruri dusmănbse 
statului" suntă cele cuprinse în 
acea scrisore și să se și dovedescă 
acesta. Și în casulă de față, tra
tarea cești unei acesteia cădea chiar 
in sfera competinței comisiunei.

Ce a disă deputatulă Caranse
beșului cătră dieta ungurescă ? Că 
o politică de stată, care caută a 
crea ună parlamentă pentru o sin
gură rassă, esclud^ndă pe cele
lalte ; că o politică de stată, care 
tinde a identifica interesulă co
mună alu țării cu interesulă par
ticulară ală unei rasse, inaugurând 
dominațiunea unui particularismă 
in stilă înaltă; că o politică 
de stată, care caută mijloculă celă 
mai eficace pentru dominațiunea 
unei singure rasse, ca condițiune 
pentru esistența ulterioră a Unga
riei : o asemenea politică de stată 
e absolută incompatibilă cu inte
resele esențiale ale poporului ro
mână.

Decă „lucruri dușmănose sta
tului" suntu acestea, era o dato- 
riă patriotică a comisiunei să le 
ia în desbatere și să le aducă și 
în discuțiunea camerei. Era o 
datoriă patriotică să se arate lu- 
mei, că în dietă suntă represen- 
tate tote naționalitățile din Un
garia potrivită cu numerulă su- 
tnfteloru; era o datoriă patriotică 
se se arate, că guvemulă întrebu- 
ințeză puterea, autoritatea, orga
nele și mijlocele materiale ale sta
tului, pe terenulă politică și cul
turală, deopotrivă în serviciulă in
tereselor naționale ale tuturor rasse- 
lor: era o datoriă patriotică se se a

rate, căși potestatea legislativă și e- 
secutivă a statului e pusă deopotrivă 
în serviciul intereselor naționale ale 
diferiteloră naționalități; în fine 
era o datoriă patriotică a comisi
unei și a camerei să arate lumei 
întregi, că tote naționalităiile deo
potrivă constituescu și conservă 
statală și că e o ealumniăj e hi 
adeverii ună lucru dușmănoșii sta
tului a pretinde, că o singură rassă 
ar fi „uniculă elementă constitui- 
toru și conservatorii de stată".

Der după-ce de douecfeci 
de ani totă puterea și autoritatea 
statului, tote organele și mijlo
cele lui materiale, totă puterea 
legislativă și esecutivă au fostă 
întrebuințate pentru anihilarea na- 
ționalitățiloră nemaghiare pe tote 
terenele, în interesulă esclusivă 
ală rassei maghiare: cum ar fi 
putută dovedi comisiunea de in
compatibilitate și camera, că „lu
cruri dușmănose statului" cuprinde 
scrisdrea d-lui Popovici, fiindă că 
„neadeverate" ară fi?

Nu strigă Ungurii dela putere 
în fiecare 4b că „rassa maghiară 
e uniculă elementă constituitoră 
și conservatoră de stată?" Nu fo- 
losescă tote jertfele ce le aducă 
naționalitățile nemaghiare în in
teresulă esclusivă ală rassei ma
ghiare ?

Nu caută se ’năbușescă vocea 
naționalității oră nemaghiare, ca să 
nu mai potă ridica plângeri nici 
în pressă în contra nedreptățiloră 
ce se comită față cu ele?

Comisiunea de incompatibili
tate s a ferită de a aduce în dis- 
cuțiune lucrurile acestea, peatru- 
că se temea, d’a nu se da pe față 
în totă goliciunea loră stările anor
male și ilegale ce s’au creată 
pentru naționalitățile nemaghiare.

AmesteculU Rusiei.
Sub acestă titlu scrie „Unirea" 

din Bucurescî următorulă articul:
țfiarele române seu celă puținii cele 

liberale suntă pline de considerațiunl a- 
supra amestecului representantului seu 
agențiloru Rusiei în ultimele fapte pe
trecute în țeră.

Noi ne-am ținutil d’o camdată d’o 
parte mulțâmindu-ne a cere să se cer
ceteze seriostî, spre a se dovedi ameste- 
culfi și în acelă casă a se înfera în fața 
lumei acestă scandalosă ingerință a u- 
nei puteri streine în afacerile nostre in
teriore.

Dâcă am protestată noi când Rusia 
s’a amestecată în Bulgaria, cum n’am 
protesta când se amestecă la noi? Și 
că s’a amestecată suntă temeinice indi
că care o arată. Să |reamintimă unele.

Pe când în diua de 15, câțl-va de- 
pntațl mergeau în procesiune la cameră, 
în fruntea a vre-o 100— 200 de omeni, 
cei doi secretari ai legațiunii rusescl se 
aflau în mijloculă lorii. Ce căutau a- 
colo ?

Mai multă: cei doi secretari erau 
citați în ca martori: se spunea că
ei ar fi depositarl ai unoră glonțe găsite 
în curtea metropoliei.

Altă faptă. Când cu sgomotosa 
manifestare dela paiață, totă lumea a 
putută vede pe d. Hitrovo în curtea 
palatului, încuragiândă prin presența sa 

— decă nu și prin altceva — acea ma
nifestare. Ce caută acolo d-nulă Hi
trovo ?

Altă faptă nou, care pune verfă și 
celorlalte și chiar le explică:

„RomâniaLiberă", vorbindă despre 
afacerea Leonte Constantinescu, dice că 
acestă omă era de multă cunoscută ca 
spionă rusescă.

Spionă rusescă! Va se clică d. Hi
trovo are o polițiă, are spioni în țeră 
la noi!

Ce Română mai pote tăcea? Ce 
Română mai are dreptulă d’a tăcea?

Pote, ba e sigură, că diplomația ru
să a avută tot-d’auna asemeni apucături: 
însă aceste procedări suntă contrarii 
dreptului gințiloră; cei-ce le întrebuințeză 
calcă peste atribuțiunile și drepturile loră 
și nu se mai potă ocroti după „dreptulă 
de exteritorialitate.11.

încă o datoriă der, să se cerceteze 
seriosă, se se pună mâna pe firulă unel- 
tiriloră și, când vomă pute dice: iacă 
dovada! nu se va găsi nici ună singură 
Română în țeră, nici ună singură omă 
de trebă în hune, ca să nu protesteze 
din tote puterile.

Și câtă de mare împărăția e Rusia, 
ea va fi ne voită a-șl rechiăma omenii, 
cum a făcută cu cei din Bulgaria, și a-șl 
pune pofta în cui de amestecă în aface
rile nostre.

Der cercetările, după părerea nostră, 
ară trebui să mergă chiar multă mai de
parte. Să nu ne oprimă a dovedi că s’au 
amestecată străinii, să căutămă a vede 
prin cine: să aflămă care suntă omenii, 
Românii, ce au dată mănă de ajutoră 
acestui amestec, s’au făcută uneltele 
păcătose ale străiniloră în contra țăre- 
loră. Acești omeni au tomis, dând mâ
nă de ajutoră strinului, ună actă de 
negră trădare în contra țărei. Ei trebue 
dovediți, pedepsiți, înfierați și stigmatizați.

De nu se va face acesta, reulă se 
va mări, trădătorii voră căpăta curagiu 
și amară plăti-va țâra toleranța nemin- 
tosă de astă-c)l.

Să căutămu deci cu stăruință și fără 
obosire pe cei caii s’au făcută codă de 
toporu în potriva drepturilor^ liniștei și 
chiar vieței țărei.

Trădarea n’are dreptu la nicl-ună felă 
de cruțare.

Manifestațiunile pentruBoulanger.
Din Parisu se telegrafiază, cu 

data de 28 Aprilie următorele:
ErI pe la 5 ore sera o mulțime mare 

sta în piciore înaintea cafenelei Riche 
așteptândă sosirea generalului Boulan
ger. Trăsurile înainteză greu. Genera- 
lulă sosesce în trăsură închisă, în tovă
rășia cu cornițele Dillon. Mai în urmă 
vină alte trăsuri cu prietinii generalului 
Mulțimea strigă: „Trăiescă Boulanger!“ 
Agenții poliției în grupuri numărose 
stau înaintea cafenelei și pe ulițele din 
împrejurime. Poliția maltrateză pe lu
crătorii și pe omenii de rendă oprindu’i 
de a sta înaintea cafenelei. Spiritile 
suntă forte îndârjite. Pănă la miedulă 
nopții nici o întâmplare regretabilă nu 
s’au produsă, însă totă lumea crede că 
ceva trebue să iesă din lucru. Decă se 
va săvârși vr’o întâmplare, vina va fi a 
guvernului și a poliției, cari prin inter- 
venirea loră forte adese-orl pricinuescă 
indignare și înverșunare în publică.

La banchetă, dată în cafeneaua 

Riche, d-nulă senat Naquct oră a spusă 
că popularitatea generalului Boulanger 
însemueză o putere pentru Franța și 
Republică.

Generalulă Boulanger a disă că pre- 
gătesce răsboiulă, der că e partisană alu 
păcei. Elă doresce ca numele său să 
slujescă de semnă de întrunire pentru 
cei cari voră să eșimă din starea anar- 
chică și crede la întărirea republicei, 
cari nu trebue despărțite de patriă nici 
odată. Generalulă declara, că e dușma- 
nulă dictaturei și decă constituanta va 
pronunța desființarea președenției re
publicei, ea ar rămâne în piciorocu tote 
aceste.

Vre-o 40 de persone au fostă ares
tate, eri sera, apoi liberate, la sfârși tulă 
unui banchetă dată de generalulă Bou
langer deputațiloră bulangiștl în salonele 
cafenelei Riche.

Aceste persone strigaseră : „Trăiescă 
Boulanger!" Printre ele figureză d. De- 
roulede, deputății Le Herisse, de Susini, 
precum și d. Vernet, redactoră ală „Re
vistei britanice".

piarele anunță, că d. Laguerre va 
interpela guvernulă în privința acestoră 
arestări.

SCIRILE 1)ILE1.
Se comunică îmbucurătorea scire, 

că d-lă generală Traianu Doda merge 
spre bine, mulțămită silințeloră ce și-le 
dau medicii Dr. Mureșianu și celă mili
tară din Caransebeșă.

* *
Au fostă înaintați cu diua de 1 Maiu 

în armata comună la gradulă de căpi
tanii cJ. II: locotenenții Ștefană Bo
gată, Emil Bucavina, Bartolomei Andreica, 
Const. Salatcu. La gradulă de locote
nentă : sublocotenentulă Iuliu Beran; la 
gradulă de sublocotenenții : locțiitorii de 
subloc. Alexandru Munteană, Antonă 
Antonelli, Vicențiu Beran și Iosifă Pe- 
trașii, er Stefan Costan în reservă, toți 
la infanteria. Sublocotenentulă Mihailă 
Vlădanii e înaintată la gradulă de loco
tenentă ; locțiitorulu de subloc. Fr. Brada, 
Antoniu Petană și Nicolau Spintre la 
gradulă de sublocotenenții, toți la artile
ria. La honvedl suntă înaintați: căpi- 
tanulă cl. I. Alexandru Velle la gradulă 
de ntaioru, căpitanulă cl. II. George Po
povic'! la gradulă de căpitanii el. ].

* ♦ ♦
In cercurile hotărîtdre din Buda

pesta se vorbesce, că ministrulă ungu
rescă Tisza va rămâne definitivă minis
tru de finanțe, negreșită pentru ca sâ 
vadă cu ochii crescerea deficiteloră și 
ruina financiară. Ministru de interne va 
fi numită <jice~se, Iuliu Szapary, fostulă 
ministru de finanțe.

* * *
„Kolozsvăr" scrie în articolulă său 

de fondă dela 30 Aprilie, că pe diua de 
20 Augustă se va ține adunarea generală 
a „KulturegyleP-ului în orașulă „Gazetei,“ 
și al lui „Kronstădter Zeitung," adecă în 
Brașovă. Și dice, că nu se temă „Kul- 
turegyletiștii să vină în acestă orașă 
pronunțată ca orașă ală naționalităților, 
pentru-că ei vreu în publică să arate 
cine suntă și ce voiescă și caută ocasi
unea, ca pe fiă-care să-lă convingă, decă 
pănă acum n’ar fi avută timpă ori oca- 
siune de a se convinge, că „Kulturegy- 
let“-ulă e nevinovată și urmăresce nu
mai scopuri culturale ungurescl. Deodată 
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cu adunarea acesta kulturegyletistă se 
va ține și adunarea comitetului adminis
trativii a comitatului Brașovă, vrendti 
prin acesta a înălța festivitatea dilei.

Foia ungurescă pote fi pe deplinii 
sigură, că Românii nu’i voră da Kultur- 
egyletului mai multă atențiune decâtil 
dă untl călătorii nebăgată în semă care 
vine și se duce. Câtă pentru „nevinovă
ția" lui, ne pote slăbi, n'avemă nevoiă 
nici de pretinsa cultură, nici de pretin- 
sulă patriotismă kulturegyletescă.

* *
Luni în 18 Aprilie s'a deschisă în 

Bucuresci congresulii corpului didacticii din 
România, la care au luată parte peste 
700 de învățători și profesori de tote 
gradele.

*
i *

Pagubele pricinuite în comitatulă 
Biehișft prin inundări se socotescă în su
mă de o jumătate de milionă florini.

*

F«5ia bugetară „Kolozsvar" a pri
mită dela biuroulă de corespondență din 
Viena o telegramă care dice, că minis- 
trulă de esterne Kalnoky a vorbită, în 
consiliulă comună de miniștri, despre 
situațiunea din afară dândă a se înțelege 
că situațiunea e multă mai seriosă și 
mai îngrijitori ca pe la sfârșitulă anului 
trecută.

Corespondenta „Gazetei Transilvaniei/
Nordulfi Transilvaniei, 28 Aprilie 1888.

Domnule Redactoră! Vă rogă a 
publica în prețuita nostră făiă „Gazeta 
Transilvaniei" ilegala alegere de jude 
comunală în comuna Căticau, care s’a în
tâmplată la 19 Aprilie n.

Prima alegere a fostă în Noemvre 
anulă trecută cu care ocasiune a fostă 
realesă de nou fostulă jude comunală 
armeno-maghiară Csiszar Imre, de care 
s’a fostă săturată bietulă poporă pănă 
în sufletu, însă după-ce prin favorisare 
și prin mai multe voturi ilegale a reeșită 
amă reclamată la administrațiunea comi- 
tatensă ca să nimicescă acea alegere, 
ceea ce amă și câștigată, și așa a doua 
alegere s'a fixată pe diua de 19 Aprilie 
anulă curentă.

Acesta alegere a fostă și mai ile
gală ; pretorele Kovats Lâszlo, care nici 
pe A românescă nu-lă cunosce, necum 
să mai pricepă vre-ună cuvântă româ- 
nescă, a aplicată legea după capulă său. 
Venindă la fața locului oam pe la 8 ore 
dimineța, a aflată de bine, îndemnată 
fiindă de judele comunală Csiszar Imre 
și notarulă jidano-maghiară Friedman 
Mayer — inimici neîmpăcațl cu preotulă 
și eu învățătorulă Georgiu Hatosu — să 
mergă la școla românescă să vedă cum

stau trebile pe acolo, cugetândă că voră 
pute afla vre-o vină învâțătoriului. In- 
trâudu în școlă, judele procesuală cu 
„renumita" antistiă, numai decâtă l'a 
provocată pe învățătoriulă să răspundă 
pentru ce nu suntă mai mulțl prunci în 
școlă. La întrebarea acesta i s’a dată 
răspunsă fără reservă : pentru-că antistia 
nu ne întinde mână de ajutoră, ba când 
învățătoriulă o-a provocată cu listele de 
lenevire, „brava" antistiă i-a răspunsă: 
„nu ne molesta cu de acestea!" După 
acesta propunându-se religiunea la prunci, 
aceștia au dată nisce răspunsuri nimerite. 
Apoi a aflată de bine solgăbirăulă Kovats 
să audă și din compută ceva, din care 
studiu asemenea au răspunsă bine copii. 
Cu tote astea îndestulare nu a arătată. 
Apoi a provocată pe învățătoră să arate 
tote protocolele recerute cugetândă că 
nu le va ave; însă nici acestea nu au 
lipsită. Ca totuși să-și arate „puterea", 
când a e.șită afară i-a dată părintesculă 
sfată învățătorului, dicându-i în limba 
maghiară: „Teljesitse a koteleseget" (îm- 
plinesce-țl datorința.) Răspunsulă nime
rită i-a fostă din partea bravului învă
țătoră: „Osmerem a kotelesegemet"
(îmi cunoscă eu datorința).

După aceea s’a dusă în cancelaria 
comunală unde s’au adunată membrii vi- 
rili.ștl și comunali, apoi a deschisă cartea 
legei să ne spună ce putere are densulă 
la alegere, după aceea a luată înainte 
concursulă dată în scrisă de judele Csi
szar Imre, în care de nou cere să fiă 
alesă și așa p r i m o 1 o c o l’a pusă în 
candidațiă; apoi a mai aflată de bine să 
mai pună ună ală doilea candidată pe 
ună jidană Schmiedt Ferenz. Ne-amă 
rugată și noi membrii români să ni-se 
concedă și nouă ună ală treilea candi
dată din poporă, omă cu carte, fiindă la 
1000 de suflete române, însă răspunsulă 
a fostă : „Eu fac aceea ce dicteză legea!" 
Vădendă noi că nu ne ajungemă sco- 
pulă, să reesă unulă din sînulă nostru, 
i-amă lăsată acolo și ne-amă depărtată, 
rămânendă la alegere vre-o câțiva amă
giți de băutură și vre-o câțiva jidani, 
cari au sbierată „să trăiască Csiszar 
Imre de birău", și așa eră de nou a 
reeșită acela, care cu vre-o câteva mi
nute mai nainte a disă cătră mai mulțl 
omeni adunați la alegere : „Să scițl că 
eră voiu fi birău și apoi voiu bate cu 
bâta ca pe câne.

Bietulu poporă s’a înspăimântată de 
acestă sufletă negru, care nu se ruși- 
neză a se făli că „nici popii vostru încă 
nu-i este ertată să între în biserică fără 
voia mea". Pe preotă îlă vexeză în totă 
chipulă, er pe învățătorulă nostru no
tarulă Friedman l’a acusată la judecă- 
toriă ca „Zugirkăsz" (scriitoră neutori- 
sată) fiindcă ne face câte ună contractă 

gratuită. Pe umerii noștri se sporescă 
din di în di sarcinele, suntemă aprope 
de desperare. Vomă mai încerca încă 
astă-dată a recura contra alegerii lui 
Csiszar Imre, fostă c-roitoră (curuitoră) 
în Clușiu.

Asta e administrația ungurescă ! Nu
mai Dumneijeu să ne mângâie.

C a t i c a u, 20 Aprilie 1888.
Unii părtinitorii ală adevărului.

închiderea sesinnei Academiei Române.
Vineri, în 15 Aprilie, Regele și Re

gina României au mersă la palatulă u- 
niversităței din Bucuresci spre a asista 
la ședința din urmă a sesiunei Acade
miei.

La sosire Maiestățile Loră au fostă 
întâmpinați de d. D. Sturdza, secretară 
generală ală Academiei Române, și de 
domnii membri Bariță, Sionă și Stefă- 
nescu.

Regele, după ce ocupa fotoliulă 
presidențială, auunțâ adunărei, că face 
dară Academiei operile complecte ale 
„Carmenei Silva." Acestă comunicare 
fu primită de întrega asistență cu pre
lungite aclamărl.

Maiestatea Sa, declarândă apoi șe
dința deschisă, dete cuvântulă d-lui Ba
riță, care proclama pe d-șora Elena Se- 
vastos ca premiantă a premiului de lei 
5000 „Eliade Rădulescu" pentru scrierea 
presentată la concursă asupra subiectu
lui „Nunta la Români," studiu etnogra
fică comparativă; pe d. Em. Bacaloglu, 
ca premiantă ală premiului „Lazără" de 
lei 5000. pentru scrierea „Elemente de 
fisică." *

După acesta d. B. P. Hășdău, având 
cuventulă, dete cetire unei dări de semă 
asupra lucrărei „Etymologicum Magnum 
Romania®, “ er d. G. Sion ceti o relațiune 
asupra documenteloră istorice din archi- 
vele dela Chișineu.

Regele declara apoi ședința închisă, 
exprimândă totdeodată dorința de a re
vedea în sesiunea viitore erășl întruniți 
pe toți membri ai acestei adunări, spre 
a urma însemnatele lucrări menite a des- 
volta sentimentele patriotice și a înălța 
neamulă românescă.

IntemplărT diferite.
Focu. In noptea de 29 spre 30 A- 

prilie au arsă în Șura mare done șuri.
Intre urși. In pădurea din Câmpia 

Crișului, pădurarulă r. Ionă Cosoveană, 
ună tînără puternică, vena deunăflile după 
becațe, când deodată eși dintr’ună de- 
sișă ună puiu de ursă și, ca și cum și-ar 
căuta scută, se puse la piciorele vână
torului. Cosoveană apuca puiulă de ursă 
și-lă isbi de ună arbore așa că bestia 
urla de durere. îndată se audi ună echo 

îngrozitorii: ursdica era în apropiere și 
e.și repede. Pericululă pentru Cosovean 
era eu atâtă mai mare, cu câtă pușca îi 
era încărcată numai cu alice de paseri. 
Ursdica tocmai voia să se repedă asupra 
vânătorului, când acesta îi descărca pușca 
dreptă în ochi. Acestă norocdsă îm
pușcătură făcu pe ursdică să fugă. Co
soveană încercă să’șl încan e repede pușca 
cu ună glonță, der pre târdiu sfârși cu 
încărcarea. Ursdica dispăruse deja și 
îndrăsnețulă vânătorii trebui să se mul- 
țămescă cu miculă puiu de ursă. Ur
sdica a fostă urmărită încă în diua aceea 
și ucisă.

Literatură.
„Revista Nouă", care apare în Bu

curesci sub direcțiunea D-lui B. P. Haș- 
dău și sub redacțiunea D-loră Barbu Stei, 
de la Vrancea, Al. Vlahuța, I). D. Ră
corită și Victorii Bilciitrescu, are următo
rul ă sumară:

Nru. 4.: li. P. Hașdcu: Rîulă Ar- 
geșă, Tergulă Argeșă. Biserica Argeșă; 
I. Bianu : Costachi Conachi; Th. I). Spe
ranță'. Anecdote populare; De la Prun
cea: Domnulu Vucea; B. P. Hașdeu: Hagi- 
Tudose (Poesie). G. I. Pitișii: Nunta în 
Șcheiu. D. I). Răcorită: Profile din Tea
tru: Iuliauă; Grigoreseu: Lângă iaz (he- 
liografie); Portretă : Conachi.

Nr. Ion Ghica: Amintiri din Pri
begia după 1848; B. P. Hașdeu: Stefan 
și Radulă (Cântec betrânescă); Ver. Mi
ele: Rime la ună amică Poesiă); De la 
Vrancea: Grigorie Alexandrescu (Biogra- 
fiă); A. Vlahuță: In fericire (Poesiă); 
lonnescu Gionil : Din Istoria fanarioțiloră ; 
Th. I). Speranția: Deli-Satîr Poveste;; 
Gh. din Moldova: Poesii; Th. D. Spe
ranția: Jdanulă Călare (Anecdotă popu
lară) ; Dinu Golcscu: Starea țăranului ro
mână la 1820. B. P. Hașdeu și 7. Bianu : 
Notițe bibliografice. C. Demetrescu: Me- 
nueto (Musică); Portretă: Gr. Alexan
drescu.

The Land begond the forest [Țera 
de dincolo de pădure] e titlulă unei 
cărți, apărute în limaa engleză, cu multe 
ilustrațiunl. Opulă cuprinde două vo
lume și e scrisă de Emilia Gerard [soția 
de Laczowsky], o damă care a trăită 
mai mulțl ani în Sibiiu și care și-a câș
tigată ună renume prin scrierile sale; 
Novele din Băile herculaue, Reata, Ve- 
cinulă meu, Cerșitorulă ș. a. Volumul ă 
dintâiu cuprinde 340, ală doilea 370 p. 
Pe lângă numerdse ilustrațiunl cu textu, 
se află mai multe ilustrațiunl colorate 
forte frumose, mai alesă tipuri din po
poră după fotografii. In volumulă prim 
autorea consacră 12 capitule Sasiloră. 
10 capitule Româniloră, revine apoi a- 
supra ambeloră națiuni în volumulă ală 
ală doilea, în care vorbesce și despre 
Secui, Maghiari, Armeni si Țigani, der 
pe scurtă.

Dare de semă,
Despre venitele și spesele balului 

română arangiatu în 25 Februarie nou 
1888 în Aradă, în favorulă fondului
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13)
Din vieța și scrierile lui 

ZSTicolaxx Lenav..
După isvore străine.

I.
Ilusiile ce și le făcea Lenauîn Pojunu 

despre viitorulu său în curendă fură ri
sipite prin o grabnică și tristă schimbare. 
După o jumătate de ană văcjendă câtă 
greutate îi face mamei sale, să reîntorse 
erășl în Viena, unde 'și continua studiile 
după ce să împăca cu moșu-său, der elu 
se reîntorse acolo cu ună altă plană, di
ferită de planulă ce’lu făcu moșului său, 
și anume elă scrie bunicei sale:

„După o strictă esaminare a vieții 
precum și‘a aplicărilor mele ml-am schim
bată planulă de-a mai continua studiile 
juridice, hotărându-mă cu totă seriosita- 
tea a mă dedica studiului filosofică, pen
tru ca astfelă bine pregătită, prin di- 
ligință se potă ocupa o catedră de pro- 
fesoră. Studiile juridice nu deschidă o- 
mului prospecte sigure, și apoi ele suntă 
diametrală opuse înclinăriloră mele."

Intr’aceea bunică-sa devenindu vă
duvă nu voi nicidecum să se unescă 
cu planulă acesta ală lui, er Lenau re- 

fusândă a mai continua studiile juridice 
începu a treia carieră și anume îșl în- 
torse privirile spre gospodăria, pentru 
care îlă însufleți amiculă său Friderică 
Keyle. Să hotărî deci a întră întrună 
institutu agronomică din Ovar. Der nu 
peste multă timpă elă însuși să disgustâ 
de acestă nouă carieră, la care s’a apli
cată mai multă ca să facă hatârulă bu
nicei sale decâtă dintr’o aplicare firescă. 
In Ovar scrise câte-va poesii mai scurte 
cari afară de mia „Die Gottin des Gluks" 
s’au pierdută cu totulă.

Lenau abia petrecu în Ovar ună ană 
căci înainte de Martie 1823 îlă aflămă 
erășl în Viena, de unde scrie mamei 
sale că, deși bunică-sa îlă îndrumeză a 
merge înapoi la Ovar, elă cu tote astea 
va rămânea în Viena făcendu’șl ună nou 
plană de vieță. Probabilă că se cugeta 
seriosă la cariera medicală, astfelă deci 
anulă 1823 l’a petrecută în afară de scolă 
în cafenea și lângă masa de scrisă.

Despre rolulă ce l’a jucată Lenau 
în societatea vienesiloră ne dă câteva 
amănunte prietinulă și contimporanulă 
său Seidl: „Aici am întâlnită de nou pe 
Niembsch și am legată cu elu o prieti- 
niă cu multă mai intimă ca în trecută. 
Am petrecută cu elă (la „Neuner") 

serile cele mai pline de farmecă din- 
preună cu capacitățile cele dintâiu de 
pe atunci, precum: A Auesperg, br. 
Schlecht, Drăxler [Maufred], Bauernfeld 
și alții. Aici ml-am luată dejunulă și 
cina în societatea măestrului „Nicolau", 
umblândă amândoi cu pași gravi și mari 
prin odaia cea strimtă și lăsândă se se 
înalțe din pipele nostre verigi dese de 
filmă, în vreme ce scrutătorul^ meu prie
tină pătrundea cu privirele lui pănă în 
adenculă sufletului meu. Aici îmi for- 
maseiu opiniunea că elă este ună băr- 
bată unică în felulă sân, a cărui perso
nalitate poetică așa de tare mă atrase 
la sine, și așa de tare mă convinse, că 
elă este ună adevărată poetă, care însă 
urăsce publicitatea. Doriam forte tare se 
calcă pe urmele lui, ale aceluia care 
într’adevără decă ar trăi în singurătatea 
convenabilă lui n’ar pute crea decâtă 
numai opere mari. Când l’am aflată 
odată în voiă bună, l’am întrebată, că 
nu scrie poesiă? Răspunsulă său fu 
forte categorică, er când l’am întrebată 
despre obiectulă lirei sale îmi răspunse: 
„ReflexiunI, considerațiunl de vieță, rap
sodii, aforisme, lucruri nebunescl, — 
acuși voiu scrie ună ,,F a u s t,“ strigă 
deodată, der numai a-lă tipări nu este 

iertată — înțelegi?" Da atunci mi-'lă 
închipuescă adeseori cufundată în gân
duri „fantastice" ședendă în colțulă o- 
dăii de biliardă. cu capulă plecată spre 
pieptă, privindă spre jeraticulă din pipă 
cu piciorele întinse pe ună scaună. eu 
mâna dreptă jucându-se prin părulă seu 
negru din când în când încrețindu’.șl 
fruntea ori zîmbindă batjocoritoră, — 
stândă astfelă în mijloculă numâroșiloră 
cunoscuțl și totuși ca și cum ar fi sin
gură, neobservândă ce se întâmplă în- 
prejurulă său, pănă când deodată sare 
dreptă în susu, îșl scutură capulă și cu o 
vioiciune mare apucându una din bețele 
de biliardă se întdree cătră unulă dintre 
cunoscuții săi, dicându'i: „Prietine, Allons. 
unăjocu!" Astfelă aluugându'șl spiri
tele rele, jocă minunată."

Tristețea, ce'lă stăpânea încă pe a- 
tuncl, avea causă destulă de gravă. Le
nau la an. 1821 făcu cunoscință cu Berta, 
frumosa domnișoră a unui consiliară au
lică esternă, care cunoscință o reînoi 
după ce se întorse în Viena. Elă într'a- 
devără o iubea, dâr se vede că iubirea 
acesta fu cam ușuratică, și anume din 
partea ei. Relațiile de dragoste nu re- 
masără fără urmări seriose, căci Lenau 
în înrendă n'avea să se îngrijască nu- 
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„Associațimiei națiunale române pentru 
cultura poporului română“ și a societă
ții meseriașilor^ români „Progresulău în 
Aradă. I. Din bilete 334 fl. 50 cr. II. 
Din suprasolvirl 65 fl. HI. Din contri- 
buirl 69 fl. IV. Din contribuirl colectate 
119 tl. 15 cr. Suma totală a venitului: 
577 fl. 65 cr. Se scadă spesele balului 
265 fl. 19 cr. Remâue venită curată: 
312 fl. 46 cr.

Au suprasolvită următorii d-nl: Dr. 
George Plopă 6 fl. Carol Wittman 6 fl. 
Dr. Nicolau Oncu 5 fl. Virgilă Bogdană 
3 fl., Nicolae Maioră 3 fl., Grigore Ven
ter 3 fl., Aurelă Suciu 3 fl., Dr. Nico
lae Ciaclan 2 fl., Tiution căpitană 2 fl., 
Ioană Codreauă 1 fl., Demetrie Anto
nescu 1 fl., Vasiliu Mironă 1 fl., Flo- 
rescu jun 1., văd. IoruovicI 1 fl., Floriană 
Moșescu 1 fl., Dr. Imre Arvarffy 1 fl., 
Atanasiu Mera 1 fl., Vasiliu Mangra 1 
fl., Augustină Beleșă 1 fl., Augustină 
Rubinescu 1 fl. Dr. Istvân Prigl 1 fl., 
Ioană Cornea 1 fl., Ioană Rusu 1 fl., 
F. Beleșiu 1 fl., Dr. Demetriu Magdu 
1 fl., Petru Truția 1 fl., Dr. Iacobă Ho- 
taran ljfl., GeorgePopovicIl, Dr. George 
Chiciu 1 fl., Adriană Cașolțiană 1 fl.

Au contribuită următorii d-nl: loan 
Mețiană 10 fl., Magyar franczia biztosito 
tersasâg 10 fl., Bela Suhajda 5 fl., Stei- 
niczer lozsef Pal 5 fl., Dr. Atanasiu San
dor 4 fl., Jânos Krivân 4 fl., Paulă Ro- 
tariu 4 fl., Emanoilă Ungureană 3 fl., An- 
toniu de Mocioni 3 fl., Eugenio de Mo- 
eioni 3 fl., Alexandru de Mocioni 3 fl., 
Gyula Laresch 2 fl.. Antal Hotman 2 fl., 
Constantină Popovic! 2 fl., Ioană Pe- 
trică 2 fl., Steiniczer Imre Pâl 2 fl., Ga- 
vrilă Bodea 2 fl., Vincențiu Babeșă 1 
fl., Achimă comptabilă „Timisianau 1 fl.

Plin colecta d-nei Cristina Codreanu 
din Siclau au incursă 15 fl., dela urmă
torii d-nl: Gregoriu Mladin 1 fl., Elisa- 
beta Pelisiu 3 fl., Nicolau Mladin 1 fl., 
Corneliu Mladin 1 fl., Ioană Mladin 1 
fl., Petru Zeldesianu 1 fl., Aureliu Po- 
poviciu 1 fl., D-na Maria Serbu 1 fl., 
Dr. Gltik Ignâcz 1 fl., Avacum Codrean 
1 fl., Dimitrie Codrean 1 fl., Nica Co
dreanu 50 cr., Iosifă Danu 50 cr., Ma- 
riora PopovicI 1 fl.

Prin colecta d-șorei Livia Budai din 
Zarandă au incurs 14 fl. dela următorii 
d-nl și d-ne: Livia Budai 4 fl., Ecate- 
rina Stanu 5 fl , N. N. 1 fl., Sigmundă 
Budai 2 fl., Ileana CiorogarI 2 fl. Prin 
colecta d-nei Aurelia Pipoșiu din Sibiiu 
a incuesă 12 fl, dela următorii: Nicolae 
Popea 5 fl., Dr. D. P. Barcianu 1 fl., 
Dr. A. Brote 1 fl., Ioană Balintă 1 fl. 
Dr. F. Crișiană 1 fl., E. Cristea 1 fl., 
Eugenio Brote 1 fl., Aurelia Pipoșiu 1 fl.

Prin colecta d-șorei Roza Beleșiu 
din Simandă a incursă 10 fl. 50 cr. dela 
următorii d-nl și d-ne : Elisabeta Beleșiu 
1 fl. 50 cr. Rozalia Beleșiu 1 fl. 50 cr., 
Ionă Magdu 50 cr., Fabriciu Manoilă 1 
fl.. d-na Maria Stana 1 fl., d-șora Ro
zalia Stana 50 cr., Pavelă Stana 1 fl., 
Alexandra Volentir 50 cr., Melania Vo- 
lentir 50 cr., Maria Lucutia 1 fl., Luisa 
Lucutia 50 cr., d-na Eugenia Popescu 
1 fl.

Prin colecta d-șorei Vilma Moldo- 
vană din Deva a incursă 10 fl. dela ur
mătorii d-nl și d-ne: Ana Petco 1 fl. 
Elena Popă H. Longin 1 fl. Lucreția 

mai de Berta, ci și de fetița ei. In cu- 
rendă însă elă se convinse pe deplină 
că ea l’a înșelată amară nimicindu-i sen
timentele cele mai curate. Elă o părăsi 
numai decâtă, er ea se alătura pe lângă 
ună comerciantă grecu.

Rana acesta râmase adencă săpată 
în inima lui Lenau și niciodată nu se 
vindecă deplină, așa încâtă amintirea 
nenorociteloră relații ee le-a avută cu 
Berta îlă neliniștiră in întrega sa viață 
și probabila că totă acesta a fostă causa 
că elu niciodată nu putu gusta fericirea 
conjugală. In aceste dile de grea cer
care pentru elă n’avea altă mângăere 
decâtă în mamă-sa, care de asemenea 
locuia în Viena făcendă ori și ce numai 
sâ potă ușura fiiului-sâu.

Cu finea anului 1825 Lenau căcju 
greu bolnavă, din care causă părăsi stu
diile medicale, pe cari niciodată nu le-a 
iubită. In 1826 pentru întâiașl dată făcu 
o escursiune cu cumnatulă său Schurz 
prin Alpii austriacl. Chipurile mărețe 
ale naturii au lăsată urme adencl în su- 
fletulă său, ceea ce se vede din poesiile 
sale. Pe timpulă acesta în pulpitulă 
mesei lui de scrisă multe poesii ascep- 
tau să vedă lumina dilei, dintre cari 
însă nu împărtăși decâtă numai unele 

Costa Olari 2 fl., Alexandru Moldovană 
1 fl. 50 cr., Vilma Moldovană l fl., Au
gustină Nicoră 2 fl. N. S. 50 cr., N. 
N. 1 f.

Prin colecta d-lui Aurelă Novacu 
din Biserica albă a incursă 9 fl. 35 cr. 
dela următorii d-nl: Ionă N. Roșiu 2 fl. 
And. Boborony 1 fl., D. Bălănescu 1 fl. 
Aurelă Novacu 2 fl., Costa Paleu 1 fl., 
Zamfiră Roșescu 50 cr., Davidă Rugaciu 
50 cr., Ionă Eremnicescu 50 cr., Panta 
Țărână 1 fl.

Prin Colecta d-nei Victoria Erdelyi 
din Orăștiă a incursă 7 fl. dela urmă
torii d-nl și d-ne : Ana Poppă 2 fl. Marcu 
Corvină 1 fl., Maria Vladă 1 fl., Dr. 
Ionă Mihu 3 fl., Victoria Erdelyi 1 fl.

Prin colecta d-lui Ionă Rociu din 
Ceica Maghiară a incursă 8 fl. dela ur
mătorii d-nl: Ionă Rociu 1 fl., Ionă 
Corbușiu 1 fl., Paulă Fasie 1 fl., Ionă 
Moga 1 fl., Ionă Glitia 1 fl., Mihaiu Po
pescu 1 fl. Ionă Gentili 1 fl., Demetriu 
Moga 1 fl.

Prin colecta d-nei Roza Moțiu din 
Cuvină a incursă 7 fl. 30 cr. dela ur
mătorii d-nl: Nicolae Stefu 1 fl. Vin
cențiu Ioanoviciu 1 fl. George Serbu 10 
cr., Dimitrie Cicireanu 10 cr. Mihaiu 
Cure 1 fl. Avramă Serbu 50 cr., Nicol. 
Varsiandau 20 cr., Vasiliu Vancu 20 
cr., Demetriu Vancu 50 cr., Iotia Bre- 
teanu 20 cr., Mitru Iozsa 50 cr., Ștefană 
Luca 50 cr., Traiană Moșiuță 50 cr. 
Roza Moță 1 fl.

Prin colecta d-lui Nicolae Zigre din 
Oradea mare au incursă 8 fl, dela urmă
torii d-nl: Ionă Popă 2 fl., Toma Pă
cală 1 fl., Petru Ionașiu 1 fl., Ieroteu 
Beleșiu 2 fl., Nicolae Zigre 2 fl.

Prin colecta d-lui George Lazar din 
Vinga au incursă 5 fl. dela d-lă George 
Lazară.

Prin colecta d-șorei Iulia Bocșiană 
din Curticiu au incursă 2 fl. dela d-șora 
Iulia Bocșiană.

Prin colecta d-nei Sofia Beleșiu din 
M. Radna au incursă 2 fl., dela d-ua So
fia Beleșiu.

Prin colecta d-șorei Dragina Mera 
din Siria au incursă 2 fl., dela d-șora Dra
gina Mera.

Prin colecta d-nului Bart. Baiulescu 
din Brașovă a incursă 1 fl., dela d-nulă 
Bartolomeu Baiulescu.

Tote acele știm. Domne și on. Domni, 
cari au primită listele de contribuire și 
încă nu mi le-au retrimisă, suntu rugați ca 
se mi-le restituescă pentru închiarea de
finitivă a dărei de semă. . . .

Aradă la 28 Aprilie 1888.
Aurelii Suciu, 

casariulă comit.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.“)

Berlină, 2 Maiu. Starea sănă
tății împăratului e mai puțină bună. 
Frigurile suntu în crescere. Som
nule e neliniștitul nerecreatoru.

Roma, 2 Maiu. Prințulu de co
ronă a asistată în fortulu Tibur- 
tina la esperimentele de împușcare 
cu pușca Gelatini. Pușca s’a spart. 
Țăndărite de tinichea de feru au

amiciloră săi mai intimi, în pubhcă însă 
nu eși nici una. Cea dinteiu poesiă a 
lui „IuyendtrawneA apăru în almanachulă 
lui Seidl numită „Aurora11 'cu subscrie
rea : N. Niembsch. Numele de Lenau 
șl-l’a însușită numai în 1830 în cjiarulă 
„Wiener Modenzeitung“ și când, voindă 
sâ încungiure censura, dede prietinului 
său br. Antoniu Auesperg în semnă de 
iubire lucrările: Glauben, Wissen și Han- 
deln, pe care acesta le și publică în dia- 
rulă de sub direcția lui Seidler „Damen- 
zeitung“.

La 24 Octomvre 1829 mamă-sa muri 
după lungi suferințe. Noi scimă deja 
iubirea sfântă ce era între mamă și fiu. 
Scimă cum mama lui tbtă vieța sa, pănă 
în ora morții, o jertfi fiiului său, de 
unde ne putemă esplica marea supărare, 
tristețea fără capătă ce i-o causă mortea 
ei, care a meritată într’adevără aminti
rea ce i-o face poetulă nu numai în po
esiile sale lirice, precum: Zukunft, Der 
off'ene Schrauk. Der Seelenkranke, ci și în 
trăsurile mai principale din Fausf [Der 
Abschied, Der Traumj.

După mortea mamei sale, Lenau 
ședea c’ună tînără polonă, nobilulă Ni
colau Antonievicz-Boloz, a cărui priete
nia i-a deșteptată în sufletă compătimi

pătrunsă prin scândura, unde se 
afla prințulu de Neapole, și l’au 
rănită ușoră atâtă pe elă câtă și 
pe mai mulțl oficerl.

Amsterdam, 2 Main. Boia rege
lui inspiră temeri de o apropiată 
catastrofă.

Sofia, 2 Maiu. Maiorulă Popov 
a fostă condamnată pentru def'rau- 
dare la 4 ani închisore de fortă- 
reță.

DIVERSE.
Cum se pofti deosebi ou&le prospete ? 

Intr’o litră de apă topimu 120 grame 
sare. Decă în apa acesta punemă oulă 
de o cli, se cufundă pănă la fundulă pa
harului ; celă de două dile nu se cufundă 
de totă, celă de 3 dile înotă în apă; 
celă de 5 se ridică pănă aprope de su
prafață, și cu câtă e mai vechiu, cu a- 
tâtă mai tare se ridică. Proba acâsta 
cu deosebire se recomandă economeloră 
atunci când e vorba ca să’șl alegă ouă 
pentru a fi puse sub cloșcă. I

Carnea și puii. Fiă-care economă, 
carea ține pasări de curte (galițe), va fi 
sciindă, cum aceste iubescă forte tare 
carnea. Hrănirea loră și cu carne are 
tare mare influință la înmulțirea ouăloră, 
din acestă punctă de vedere chiar acuma, 
în timpulă celă mai potrivită, se reco
mandă din când în când a le arunca ga- 
lițeloră și unele bucățele de came mai 
neînsemnate. Deră să se ferescă fie-care 
economă a le da carnea animaleloră pe- 
rite de vr’o bolă, deorece în acestă casă 
adeseori se întemplă, că prin acesta trece 
boia la paseri. Să li se dea deră carne 
sănătosă căci numai astfelă se ajunge 
scopulă dorită.

îndepărtarea furniceloră. Cine nu va 
sci din esperință, cum furnieele adeseori 
causeză pagube mari, precum în plante 
așa și la pomi. Pentru delăturarea loră 
pănă acum s’au folosită multe mijloce, 
deră fără resultată. Acum însă găsimă 
în foia „W. L. Z.u ună mijlocă de totă 
simplu și ușoră, cu care pote să facă în
cercare ori și cine. Aici adecă în acestă 
foiă ună grădinară vestită, din esperință 
propria, făcută cu mare resultată, dice : 
că acele locuri, pe unde se arată furni- 
cele, trebue unse cu petroleu. Resulta- 
tulă va dovedi, că mirosulă petroleului 
e atâtă de nesuferită de furnici, încâtă 
pe aceste locuri de felă nu vomă mai 
vede nici măcară una. Decă pe drumulă 
loră vomă picura câteva picături de pe
troleu, îndată vom observa, că ele începă 
a fugi pe alte drumuri laterale de miro
sulă acesta, loră atâtă de nesuferită. Cei 
iubitori de flori cultivate în vase în in- 
teresulă loră voră face forte bine, decă 
marginile, seu buzele vaseloră le voră 

rea sa față de națiunea polonă, ceea ce 
o și mănifestă în cântecile sale numite : 
Polenlieder. Amintirea acestei prietinii 
este opera sa întitulată „Abschid von 
Galizien,“ pe care Lenau o traduse din 
originalulă lui Antonievicz, unica tradu
cere ce o avemă dela elă. Ei ședură 
împreună aprope ună ană folosindă tim
pulă spre studiu.

In curendă îi succese a face două 
esamene, er când era să se pregătescă 
pentru ală treilea, se născu îu elă o 
ură așa de mare pentru studiulă medi- 
cinei, încâtă îșl aruncă cărțile la o parte 
și sdrobitu corporalminte alergă sub ce- 
riulă liberă ca să se recreeze. ț)iua ri- 
gorosului ală treilea era fixată pe 20 
Iuliu, der Lenau nu se presentă de locă, 
rămânendă astfelă fără esamenă pentru 
totdeuna.

In Septemvre 1830 merse erășl în 
Viena să facă esamenulă, der în 26 Sep
temvre, murindă bunică-sa, eredi frumosa 
avere de 10.000 florini. Fiindu-i astfelă 
subsistența asigurată pe câtva timpă, se 
ocupă numai cu cugetulă edării poesiiloră 
și spre scopulă acesta află de bine a 
merge la Stuttgart, unde să între în trac- 
tărl cu renumita editură Cotta.

[Va urmaj. 

unge cu petroleu; făcendă acesta, fur- 
nicele de felă nu voră mai năpăstui 
florile.

Romanulu unei maimuțe. In aquariulă 
din Berlină se găseșce o maimuță de o 
specie numită : de Gibraltară, a cărei vieță 
represintă ună episodă de romană cri
minală și conține o ironiă asupra aplică
rii ad-literam a legiloră engleze. Acestă 
felă de maimuță este mare ca ună copilă 
6—8 ani, e destulă de robustă și în Eu
ropa trăeșce numai prin peșterile Gibral- 
tarului într’ună numără neînsemnată. A- 
fară de alte calități, aceste maimuțe sunt 
de o vigilență extraordinară. îndată ce 
se apropie ceva suspectă, maimuțele- 
sentinele, apoi totă corulă, începă a striga 
și a țipa îngrozitoră. Guvernulă engleză 
a decisă să se folosescă de acestă vigi
lență a maimuțeloră, ca prin ea să se 
împedece eventuală o surprindere a ce
tății Gibraltară de cătră dușmani. Ast
felă pe la 1850 s’a făcută o lege, prin 
care se oprea uciderea maimuțeloră din 
Gibraltară. Urmarea a fostă o creșcere 
extraordinară a îndrăznelii acestoră ani
male : exemplarulă masculă, despre care 
este vorba aici, împreună cu femeea sa, 
erau subiectele cele mai insolente, căci 
amândoi se furișau pănă la casele ome- 
niloră spre a jefui.

Intr’o cli cei doi soțl-hoțl veniră la 
o casă isolată pe ună deală, făcură per- 
chisițiă în lipsa omeniloră și găsiră un co
pilă mică în leagănă. Dintr'un motiv seu 
altulă maimuțele maltratară copilulă așa 
de rău, încâtă muri. Părinții copilului 
întorcendu-se acasă, prinseră pe asasini 
și necutezândă a călca legea și a’i ucide, 
îi predară guvernatorului. Nici acesta nu 
voi să porte singură răspunderea, cil con
voca ună tribunală militară, care con
damna pe maimuțe la morte. Der auto
ritățile engleze se încurcară când fu 
vorba despre modulă esecutării sentinței. 
In fine recurseră la otravă. Fiă-cărei 
maimuțe i-se dete o smochină, în care 
era ascunsă o mare doză de strihnină. 
Femela mânca smochina și după câteva 
minute muri îu dureri cumplite. Insă 
maimuțoiulă esaminâ smochina sa, găsi 
otrava, o mirosi, și neplăcendu-i. se vede, 
o înlătura și mânca smochina fără otravă 
și deci nu muri. Acum ce era de făcută ? 
In legea engleză este ună paragrafă spe
cială, în care se dice, că sentința nu se 
pote esecuta decâtă odată asupra unui 
delicventă. Prin urmare nu râmase alt
ceva de făcută, decâtă a da drumu anima
lului; ună oficeră din garnizonă îlă lua 
la sine, mai târdiu îlă dărui unei dame 
engleze, care trăia în Malta. Aci se dice 
că maimuța s’a cam cultivată, căci mânca 
chiar cu servitorii la masă și se purta 
destulă de bine. Der într’o di, în lipsa 
stăpânei și a servitoriloră, animalulă de
vasta și prăpădi totă prin casă, vase, mo
bile, covore și de aceea fii dăruită al
tora. In fine ajunse la o familiă din 
Hamburg, care îlă dărui aquariului din 
Berlină, unde trăeșce acum în aceeași 
secțiă a maimuțeloră, în care se găsesce 
și un paviană, căruia i s’a scosă din capă 
cerebelulă în scopuri de vivisecțiă și care 
cu tote astea sburdă și astădl veselă în 
colivia sa.

('ursiilft pieței Brașovu
din 17 Aprilie st. v. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.58 Vend. 8.60
Arginta românescă 
Napoleon-d’orI . .
Lire turcescl . . 
Imperiali .... 
GalbinI ....
Scris, fonc. „Albina“6''/0

Ruble rusescl . . . 
DiscontulU ....

r 8.52 »* 8.54
11 10.03 - 10.06
n 11.32 r 11.27
r 10.32 r. 10.37
r 5.90 n 5.92
n 101.— r

n 98.— J1 98.50
n 103.50 n 104.50
6‘, 8"/0 pe ană.

Cursnlă la bursa de Viena
din 30 Aprilie st. n 1888.

Renta de aură 4°,'o................................... 98.—
Renta de hârtii 5°/0................................... 86.55
împrumutul^ ciilorh ferate ungare . 105.—
Amortisarea datoriei căilori ferate de 

ostil ungare (1-ma emisiune) . . 96.20
Amortisarea datoriei căilorh ferate de 

ostU ungare ț2-a emisiune) . . 126.—
Amortisarea datoriei căilorh terate de

ostU ungare (8-a emisiune) . . 114.50
Galbeni împărătesei ......................... 5.49
Napoleon-d’orI....................................... 10.021

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Mora cu vaporu de vălțuitu (becheluitu) a lui Martin Fromm în Brașovu.
Acestă moră e înzestrată cu cele mai noue mașini auxiliare technice.*
Sunt în plăcuta posițiune da fabrica unu producții aleșii vălțuitu și recomandu onor, publicu 

productele mele alese (vălțuitej.
Afară de aceea ținu unu depositu continuu de fructe păstăiose.
Rugându-me de o numerosă clientelă, îmi voiu da totdeuna silința a mulțămi pe onor, mei mușterii 

atâtu în privința calității mărfuriloru cât și a prețului.
Cu distinsă stimă

47,5—4 MARTIN FROMM
| I^ora cu vaporu de vălțuitu (’becheluitu) a lui Martin Fromm în Brașovu.

Kugâmtî pe domnii abonați oa la reînoirea prenumerațiunei se binevoiaseă a scrie pe cuponul manda
tului poștalii și minierii de pe fâșia sub care au primitu diaruhl nostru până acuma.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei11.

Transilvania" bancă generală de asigurare mntuală în Sibiiu.tf

Comptulu încheiatujalu secțiunei l-a pro 1887.

îl

Venituri: fl. cr Eșirî: fl. cr
Fondul de premii din a. 1886 11008 26 Premii pentru reasigurare. 22667 36
Premii după detr. stornilor . 8146080 Salare, spese, timbre, tipărituri,
Taxe după detragerea stor- spese de călătorie, dare etc. . 17180’84

niloră............................. 6780 40 Taxe de timbre și contribuție . 1548 27
Reservă pentru daune ex Amortisare de mobili 136 fl. 17 c.

1886.................................. 1092 58 Amortisare din spesele
Venituri diverse .... 378 de întemeiare . . 822 fi. 83 c.
Contulă profitului pro 1885 Amortisare din preten-

si 1886............................. 1422 27 siuni dubiose . . 102 fi. 62 c. 1061 62
Contul fondului de garanțiă 1941 51 Interese după obligațiunile fon-

dului de întemeiare............... 3335 50
Reservă de premii................... 12221 30

N. Daune plătite, detrăgendă part.
reasigurată............................. 39987 98 !

Provisiuni.................................. 5087 34
Subvențiuni la societăți de pomp., 22b 09 I
Reservă pentru daune pendente' 765 52

' 104083 82 104083 82

n

>>

Comptulu încheiată alu secțiunei ll-a pro 1887.
I

Venituri:
Fondul de premii din a. 1886
Transported premieloră din' 

anula 1886 ....................
Premii după detr. stornilor.
Taxe după detr. stornilor .0 
Cașuri de morte insinuate ex

1886.................................
Taxe de administrare dela 

tontine, arvuneprecludate 
etc....................................

Interese și venite dela casa', 
proprie etc....................... |

cr
126

7204 64
8806417

282301

4976 04

1020 61

8220157

Bilanțu în 31 Decemvrie 1887.

------ 308141 30

Eșirî:
Sume’asigurate plătite fi. 44952.14 
Reservă pentru cașuri

de morte insinuate „ 2460.10
Plătiri pentru tontine

contra-asigurate . „ 90.— I
Sume pentru zestre asigur, plătite 
Sume plătite pentru asigurări de 

vieță la ajungerea etății fixate 
Premii de reasigurare . ...
Provis. de acuisițiune fl. 481.14 
Amort, din prov. capit. „ 3798.14 
Provisiuni de incassare. . .
Salare, spese, timbre, tipărituri, 

dare, spese de călătorie, porti, 
inserate etc...............................

Timbre și contribuție . . . .1
Reparatura casei . .
Polițe rescumperate . 
Premii rebonificate . 
Amortisare de mobili 
Amortisare din spesele

de întemeiare . .
Amort, de pretensiuni

dubiose...................
Perdere la cursulă efectelortî 
Onorare medicale........................
Inter, după oblig, fond, de întem. 
Fondul de premiii pro

1888 ..................... fl. 207864.39.
Transportă de premii

pro 1888 . 
Profită pro 1887

I
fi.

n

n

136.17

822.83

205.24

7284..U i

fi, cr

47502'24
5000 -

200 —
1952 04

4279'28
2659 95

18580
1729
202

3479
627

99
10
84
29
89

1164
345 

1272 
3335

24
75
83
50

215148
660

I'

'308141

69
67

30

lllielm Bruckner m.
Conturile de susft

Sibiiu, în 5 Aprilie 1888.

C. de Hannenheim m. p.,

Activa:
Obligațiuni needate..................................
fl, 20200 priorități ale

I. drum de fer
transilv . . âfi.97.506.19695.— 

_ 15000 51 2"/0 scrisuri
fonc. ale inst. 
de cred. fonc.
ungarii . . . â„ 99.50 „ 14925.— 

9000 5n/o scrisuri
fonc. ale inst. 
de cred. fonc. 
ungară . . . â _ 101.— ,, 

6400 losuri pentru
reg. Dunării â „ 118.50 „ 

7200 oblig, rurale
transilvane . â „ 102.75 - 

2000 51 ■ 2 °/p înscrise
dela institute 
fonc. din Si
biiu I emis, â . 105.— „ 

1000 6°/0 înscrise
dela institute 
fonc. din Si
biiu IIemis. a,. 104.— ,, 

7400 6°/0 înscrise
dela institute 
fonc. din Si
biiu III emis, â „ 103.50,, 

7000 51/2°/(i înscrise
dela institute 
fonc. din Si
biiu IV emis, â ,. 101.50,.

2600 acții ale I drum
de fer. trans. â„ 164.50,, 

8000 scrisuri fonc.
ale „Albinei11 â., 101.50,, 

1300 rentă austr. â„ 
1000 3°/0 scris, cu 

los. aleinstit.
fonc. austriaca,,

200 rentă aust. în 
argintă . . . â„ 

300 losuri d estate
1860’4 • • •»„ 135.75,,

500 losuri de state
1860 ' , . . . â„ 131.75,, 

Acții diverse.......................... ,,
Portofoliu de cambii .... 
împrumuturi pe efecte.... 
împrumuturi pe polițe .... 
împrumuturi pe polițe de tontine . .
PretensiunI la agentur............................. j
Anticipațiuni la inspectori și diverși . .1
Debitori diverși.......................................
Mobilii, table firmale și tăblițe...............
Spese de internei are..................................
Provisiuni capitalisate.............................
Realitatea în strada Cisnădiei Nr. 5.. J 
Cassa..........................................................

>>

Î7

75

17

17

*1

71

or

9090.—

76.05

100.-,,

79.-,,

fl.
109800 —

7584.—'

7398.—

2100.-

1040.-

7659.—

7105.-

2138.50j

8120.-
988.65

1000.-

158.

407.25:

658.76'
620.-

Pasiva:
Fondul u de inteine- 

iare . fl. 300000.- 
substrăgenduse 
amortisarea fl. 9200.—, 
Fondul ti de premii sec-: 
ția I..........................

Fondul ti de premii sec
ția II. fl. 207864.39 

Fondulti de reservă 
p. tontine fl. 55961.84 
Transp. prem. sect., 
II .... fl. "-------
Reservă pentru cașuri 
de morte insinuate .

Reservă pentru daune 
de incendiu insinuate

Interese neridicate . . 
Fondulti de garantă 
sect. I.......................

Fondulti de garantă1 
sect. II......................

Escedentă în sect. II 
pro 1886

I

290800!

12221|30

I
j

1. occu.

7284.30 271110|53

1991 134

2677! 14

i67

90687’
2902.; 

10252, 
69706 49

7427 -
58
08
15
27
72

15
|87
'83

54482
5281 

28869 
10998
9900

57505 10 
43000 -

297003

584783 27 ‘>8478312?

Dr. A. Brote m. p.P;
și bilanțulft s’au afiatu în consonanță cu registrele respective.

Comitetulii de revisiune:
George Mike m. p., 

directorii la direcțiunea fin.
Dr. loanu Nemes m. p., 

ftdvocatu.

Tipografia A. MUREȘIANU BrașovO.


