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Foile din Clușiu și mai alesă 
cele guvernamentale au ceva pe 
inimă și nu le vine la socotelă 
se-o spună pe față, ce durere au.

De unu timpii încbce aceste 
foi își umple colonele cu plân
gerea că nu mai potu birui cu 
„agitatorii români11 pe cale ordi
nară legală și că trebue să ia mă
suri estraordinare spre a le astupa 
gurile odată pentru totdeuna, ca 
se nu mai potă „amăgi“ poporulă.

Acum găsescu, că cu procesele 
de pressă nu mai merge, că aceste 
in locă se-șî ajungă scopula de a 
întrica pe „agitatori1', îi îmbărbă- 
teză încă și mai multă și producă 
efectulă contrară asupra mulțimei.

E clară și învederată, că ne
mulțumirea odată esistentă nu se 
pote delătura prin măsuri, cari 
suntă de natură a contribui numai 
la sporirea ei. Prin măsuri de o- 
presiune încă niciodată nu s’au pu
tută liniști și împăca spiritele în 
vre-o țeră și acesta nu se va pute 
nici la noi.

Nemulțămirea în poporă nu se 
pote delătura. decâtă numai și nu
mai prin delăturea releloră, cari 
îi dau nascere. De aceea au drep
tate foile subvenționate din Clușiu 
că procesele de pressă nu suntă 
mijloculă potrivită spre a face se 
amuțescă plângerile poporului ro
mână.

Decă nu mai ajută nici proce
sele de pressă, atunci ce să se facă 
spre a pune capătă pretinseloră 
„agitațiuni române ?“

Cu acesta întrebare își frămentă 
capetele acum foile din Clușiu. 
E vorba de a se afla nouă măsuri 
de prigonire mai ., rigorose,“ care 
să aibă „mai multă efectă.“

înaintea oricărui omu iubitorii 
de adeveru și nepreocupată „agi
tațiunile,11 de cari vorbescă foile 
unguresc!, nu sunt decâtă plân
geri , curate plângeri din causa 
multeloru nedreptăți și asupriri ce 
trebue să le îndure poporulă ro
mână.

Acesta o sciu și cei din Clu
șiu fdrte bine, der ei nu se gân- 
descu la aceea ca se se curme 
nedreptățile și asupririle, ci numai 
la aceea ca se se curme plânge
rile. făcându-se imposibilă Româ
ni loră cu carte și cu inimă pen
tru causa națională de a-șl mai 
redica vocea în apărarea ei.

Tristă și durerosă lucru decă 
amu ajunsă așa departe după 
doueflecl de ani de constituționa- 
lismă ungurescă!

Publicămă mai josă nisce ar- 
ticull ai foiloru din Clușiu, cari 
dau pe iață tendința de a se in
troduce none măsuri escepționale 
în contra pressei române, căci 
acesta este principalulu deposi- 
tară ală plângeriloră poporului 
română.

Se vorbesce in acei articull de 
nesuficiența urmăririloră pressei 
pe cale judecătorescă și se accen- 
tuezâ necesitatea ca statulă să pro
cedă „cu mai mare stricteță11 și 
in „modă mai impunetoră11 față 
u „agitatorii.11 Nu se arată înse, 

prin ce mijloce să se facă acesta.

In numerulă seu mai nou însă 
ne indică guvernamentalulă „Ko- 
lozsvar,11 ce îi zace la inimă: „Buba, 
(țice elă, nu se păte lecui, trebuie 
să se taiă. Libertățile nostre pu
blice, cari sunt menite pentru pa- 
trioți, agitatorii le folosescă ca se-șl 
facă din ele ună paladiu în juruit! 
uneltiriloră loră. S’e le laămu acestu 
paladiu.“

Cu alte cuvinte să se restrîngă 
libertățile publice. Cum? să se 
casseze libertatea pressei pentru 
Români ? Să se introducă starea 
de asediu, ori ună guvernă abso- 
lutistică Ardeleană?

Ne aducemă aminte din nou de 
amenințarea organului lui Tisza cu 
restruigerea libertății de pressă.

Ore se flă în ajună de a se 
realisa, readucendu-se la vieță tim
purile lui Seldnitzky și Bacii în 
traducere ungurescă ?

Conferințele comune în Viena.
In conferințele comune ținute în Țlele 

acestea de miniștrii din Viena și Pesta s’au 
desbătut și stabilit proiectele de lege ale 
guvernului comună ce se voră presenta 
delegațiuniloră. Acestea se voră întruni, 
precum se dice, în primele dile ale lunei 
Iunie.

Ministrulft honvediloră br. Fejervary 
a conferit cu ministrulă landwehrului aus
triac contele Welsersheimb și cu ministrul 
comunii de răsboiu stabilindă instruc
țiunile pentru esecutarea legii asupra 
convocărei temporale a reserviștilorii de 
unii anii și a reserviștiloru de întregire 
din cei trei ani dintâiu. In cașuri de 
acelea când au se fiă convocațl reseviștl, 
cari au fostă voluntari pe unii ană, voră 
pute fi convocațl totdeuna numai aceia, 
cari și-au făcută servițiulă militară cu 
ună ană mai nainte.

Pregătiri militare rusesc!.
Din Varșovia se telegrafiază cătră 

„Pol. Korr.“, că ministeriulă de comuni- 
cațiune rusă a cerută în consiliulă de 
stată ună credită estraordinară de 11 ., 
milione ruble în scopă de a spori mij- 
locele închise de transportă, cum suntă 
vagonele, pe unele linii ferate. La acestă 
credită ară ave se participa mai cu de
osebire căile ferate Moscva-Brzesc, Pe
tersburg-Varșovia, Ivangrod-Dabrova și 
calea ferată a Vistulei. Afară de acesta 
se va cere încă ună credită de 3,200,000 
ruble pentru constracțiunl suplimentare 
pe unele căi ferate private. Direcțiunea 
căiloru ferate, care au să fiă împărtășite 
din aceste credite, întemeiază presupu
nerea, că pe lângă trebuințele generale 
de comunicațiune suntă luate în vedere 
și considerațiunl strategice.

Durerile foilord din Clușiu.

Sub titlulă LTltraiști naționali* 
publică ,,Kolozsvăr‘! dela 1 Maiu 
următorulu articulă de fondă:

Din di în di mai neplăcută espe- 
riămă, că paciința și marinimositatea 
n’are destulă putere asupra ultraiștiloră 
naționali. Decă-i cruți, îi faci și mai în- 
focațl, și din împrejurarea, că nu res- 
bunămă inimiciția, consoții loră înveță a 
sfrunta legea și puterea statului.

Pe ună redactoru îlă citeză înaintea 
legei pentru agitațiă. Acesta ofere bună 
ocasiune, pentru ca articnlulă incrimi

nată de nou să fiă d»sbătută per lonrptm 
e,t latuni, pentru ca diaristulă „persecu
tată11 cu caracterulă său de martiră să’șl 
câștige popularitate și cu atâtă mai în
verșunată să pășăscă la luptă pentru 
„ causa11 atacată de procurorulă regescă. 
Pote s’o facă acesta nesupărată de ni
menea.

Urmeză pertractarea înaintea curții 
cu jurați... Pe acusată îlă condamnă, 
ori îlă achită. Decă îlă condamnă, e 
martiră. Decă îlă achită, a avută drep
tate, ori autoritățile n’au curagiu față 
cu elă. In amendouă cașurile e erou și 
în amendouă cașurile cresce valorea per- 
sonei sale înaintea conaționaliloră săi; 
pentru că totă ce s’a întâmplată se spune 
cetitoriloră foiei „persecutate11 amănun
țită și bine scărmănată și cu ajutorulă 
acusărei insceneză propagandă fără mar
gini ; și procurorulă regescă, prin acu- 
sare, în prima liniă nu ajutoră vindicta 
(răsbunarea) faptului, ci dă ocasiă, ca 
agitarea cuprinsă eventuală în pasagiele 
incriminate să se continue luni de dile 
în publică și pe largă interpretată...

Față cu to te aceste împrejurări vin
dicta e peste măsură ne’nsemnată. Efectă 
morală însă acestă vindictă n’are chiară 
de locă, și decă are încâtva, acestă 
efectă e mai stricăciosă față cu statulă, 
decâtă însuși delictulă, ce se pedepsesce. 
Obținemă chiar contrarulă la ceea ce 
are de scopă acusa. Ajutorămă înain
tarea propagandei naționalitățiloră în 
detrimentulă autorității statului.

Lămurită se vede, că cu procederea 
cu care persecutămă acum agitarea na- 
ționalitățiloră, nu ne ajungemă scopulă. 
Nu vomă pute face pe acele câteva sute 
de omeni, cari vreu să ducă pe poporulă 
de altă rassă la rătăciri antipatriotice, 
nici să nl-se supună, nici să se îndrepte. 
Este de lipsă o procedere mai radicală. 
Este de lipsă o pedepsire aspră și dătă- 
tore de esemplu, er nu una blândă, care 
măresce infecția....

Statulă apare față cu agitatorulă, 
așa-dicendă, ca ună luptătoră, și sorții în- 
vingerei suntă aprope egali. De-o-parte 
puterea statului, de altă parte ună păcă- 
tosă cetățenii continuă o dispută formală 
asupra întrebărei: care are dreptate ? Că 
ertată este a vătăma legea, — întreba
rea acesta se ia ca obiectulfl unei des- 
bateri îndelungate, în care inviolabilitatea 
legei jocă ună rolă cu totulă subordi- 
nată: acesta o putemă esperia cu totă 
ocasiunea.

Acesta nu este bine așa. Cu mo
dulă acesta nu se potă înfrena cei ce 
comită neregularitățl, ba ce e mai mult, 
nu putemă scuti de influențele păgubi- 
tore pe aceia, asupra cărora ultraiștii 
voescă să influințeze. înclinările spre 
rătăcire nu le slăbimă, esemplu de care 
să se înspăimânte nu dămă, mijlocele de 
agitare nu le împuținămă, pe pecătosă 
nu-lă facemă inofensivă, demnitatea, au
toritatea statului nu o înălțămă, — ba 
facemă chiar contrarulă dela tote aceste.

Așa a fostă pănă acum, și altmin
trelea ar trebui să procedemă pe viitoră. 
Statulă ar trebui să pășescă mai aspru 
și mai împunătoră față cu aceia, cari i 
vatemă constituția și alte legi ale lui. 
Nu se ține de noi, ea să propunemă mij- 
lăcele cari ară fi mai cu efectă. Nu ne 
îndoimă însă, că esperiențele de pănă 
acum au adusă în cercurile competente 
convingerea, că sistemulă de pedepsire 
de pănă acum causeză mai multă pagubă, 
decâtă folosă.

„Ellenzfik11 (lela 1 Maiu de ase
menea dă năvala asupra pressei 
românesei prin următorulu articulă, 
publicată sub titlulu: „l^năaicl p 
mai departe nu ‘‘:

Pe cei cari cu perfidia loră ascunsă 
săverșescă lucrările de subminare, pa- 
eiența nostră îndelungată i-a fâcută de
monstranți pe față. Cine nu-șl aduce 
aminte de pertractarea ținută înaintea 
curții cu jurați la 22 Martie, când d-nii 
Mureșianu și Bobancu au declarată în 
modă demonstrativă, că nu sciu ungu- 
resce. Eu nu o credă acesta. Der se 
punemă alternativele: seu nu sciu un- 
guresce, seu sciu. Decă nu sciu, atunci 
într’o tristă lumină apare demogagia, 
care in ura ei întunecosă nu vrea să în
vețe limba oficială a statului nici măcar 
din punctulă de vedere pentru a pute 
trăi mai ușoră. Acestă impudicițiă stu
pidă îmi aduce aminte de dicerea bi
bliei : Nu trebue aruncată mărgăritarulă 
ori unde și înaintea ori și cui. Sapienti 
sat... Decă însă sciu unguresce, der n’au 
voită să vorbescă în limba acesta, eu 
privescă în împrejurarea acesta o astfelă 
de demonstrațiune, ca și care numai o- 
brăsnicia unui iredentistă valachă o pote 
produce.

Eu încă sunt din Ardeală. Multe 
am esperiată și peste multe am trecută 
în mijloculă acelei societăți, a căreia 
linisce o turbură domnii susă amintiți 
Esperiențele mi le-am adunată nu dela 
poporă, ci dela nădrăgarl. Lângă sapa 
sărmanului poporă valah nu se nasce 
ideea pasivității, nu se nască nici visu
rile unei Daco-Românii.

Conducătorii poporului suntă precu
peții de suflete, cari în chipă de „popă,u 
advocată, notară, daseălă etc. — tam- 
quam leo rugiens — se lingușescă pe 
lângă poporulă loră, pentru ca totă pi
cătura sudorei, totă miseria, ba chiar și 
grijile vieței se le însemne în răvașulă 
Unguriloră; ea pe Unguri să-i înfățișeze 
așa, ca și cum, răpindă pămentulă Va- 
lahiloră, ei singuri ară fi causată robirea 
și apăsarea poporului.

Acești murdari samsari de suflete 
apară în dramă, în marginea drumului.

Ună advocată, A. M., înaintea mea, 
în presența unui jude de cercă și a mai 
multora, a strigată câtă l’a luată gura, 
că elă pe pămentulă acesta nu cunosce 
rege ungurescă.

După cum spune preotulă rom. cat. 
P. M., în Blașă unu preotă-profesoră în- 
torcendu-se spre societatea ce se afla la 
o masă în otelă .și vorbia unguresce, 
dise: „în ce felă de limbă barbară vor
bescă aceia!"

Ună „popă11 dignitară, arătândă spre 
poporulă valahă ce era în piață, îmi ob
servă cu îngânfare: „....și noi mai cute- 
zămă a numi acesta țeră ungurescă?11 
Totă acestă domnă în presența unorft 
persone oficiose numise odată pe Sze- 
chenyi, Kossuth și Rozsa Sandor: „die 
heilige Dreifaltigkeit.“

Ună absolventă ală șcdleloră din 
Blașă — care metropolă daco-română de 
când cu aprinderea podului dinaintea co
misarului gubernială ungurescă și pănă 
astădl a scosă la ivelă o seriă ne'ntre- 
ruptă de demonstrațiunl — în modă a- 
menințătoră ne aruncă în față „timpulă 
răfuelei.u

Așă pute să amintescă încă și mai 
multe cașuri concrete, der acesta o voiu 
face de altă-dată. Acum me mărginescă 
a constata, că față cu amintiții și față 
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cu alți „agitatora nădrăgarl* asemenea 
lora, paciența nu mai e medicină. Aci 
e necesară asprimea legei.

Vătămările contra constituțiunei un
guresc! sunta atâta de cutezătore și pe 
față, câta decă guvernula și procurorii 
statului nu-șl vora face datorința și vora 
trece cu vederea lucrările de subminare, 
decă nu mai de grabă, der la prima o- 
casiune a „unui casa hotărîtora“ voma 
fi martorii unei amare desilusionărl...

Noi ama fâcuta destula, amu făcuta 
multa. Am uitata „trecutula- ; pe basa 
libertății, frățietății și egalității amu rupta 
păretele despărțitora și jertfima iubirea 
frățescă și iubirea legei fiă-cărui popora, 
pe care constituția maghiară, acesta ar
bore rămurosa, îla cuprinde sub umbra 
sa dulce.... Trebue însă să avema ener
gia, de a-i da peste degete aceluia, care 
vatămă crengile arborelui, care sgărie 
cu ingratitudine scorța aceluia. Acesta 
o poftește nu numai patriotismula, ci și 
instinctula conservărei de sine.

SCIRILE DILEI.
Sinodală ordinara anuala ala archi- 

diecesei gr. or. transilvane este convocată 
pe Dumineca Tomei, adecă pe 1 Maiu 
v. c. la biserica Schimbării la față din 
Sibiiu. La 9 ore dimineță se vora în
cepe ritualele bisericescl, după care va 
urma deschiderea Sinodului în localele 
seminarului archidiecesana.

sk

Contribuabilii se facă atențl, că la 15 
Maiu 1888 este ultimula termina de 
plată, fără procente, a dării pe ala doi
lea cuartala 1888 și că dela 16 Maiu 
vora fi socotite și procentele de întâr- 
diere și pedepsele de avertismenta, apoi 
dela 1 Iunie 1888 vora mai fi socotite 
și spesele esecuțiunii; mai departe, că 
dela 1 Iunie a. c. execuțiunea se va face 
în sensula legii.

* *

Iucepa și în Țera-Bărsei a se vedea 
„f'olosele“ comasărei. Proprietarii din Fel- 
didra Petru Scheip și consoțl au ridicata 
plângere în contra tuturora proprietari- 
lora din Feldidra pentru comassarea pro
prietății. Pertractarea s’a fixata pe diua 
de 27 Iunie la tribunalulfi din loca.

A ¥

Consilierula ministeriala Cozma, ca 
conducătora ala secțiunei crescerei cai- 
lora, însărcinata de ministrula comerciu- 
lui și agriculturei, a data o circulară 
cătră președinții tuturora comisiunilora 
de crescere a cailoră din țeră, în care 
li-se comunică, că cu privire la raportu
rile economice nefavorabile ale țerei, a- 
numite înlesniri făcute pănă acum cresce
rei cailoră în Ungaria, de aci înainte nu 
se mai potă acorda.

Tergulu anualii de primăveră ce s’a 
ținuta în Sibiiu a foștii de mijlocii. S’au 
adusfi la vendare 744 cai, 3550 vite cor
nute și 2117 oi. Prețurile n’au fosta 
mari, der totuși bune. Intre bivoli s’a 
văcjutd una mălaca [vițela de bivoliță] 
alba de tota cu părula bine crescută.

** -■
In săptămâna trecută studenții un

guri dela universitatea din Pesta, cari 
iau parte la cursula de fisiologiă, au 
demonstrată în contra profesorului care 
o propune, Eugen Jendrassik, făcenda o 
larmă infernală ca la comandă, când 
profesorula a intrata în clasă. S'a por
nita cercetare disciplinară. Causa de
mo nstrărei este severitatea profesorului, 
care la începerea cursului său pune — 
și forte bine face — de include ușa cla
sei, fiinda astfela nevoițl cei întârdiațl 
să stea afară. ■

* * *
Comisiunea economică a comitatu

lui Sibiiu a întocmită unu tergil de vite 
de. prăsită cu ocasiunea târgului de țeră. 
.-Vcelu terga s’a ținuta Duminecă în 29 
Aprilie n. și au fosta aduse cu to tuia 
146 de vite, anume: 38 de rassă indi
genă. 104 de rassă de Pinzgau, și 4 bi
voli. Premiula de 400 fl. votata de 
representanța municipală din fondula 
economica pentru acesta terga s’a îm
părțita între diferiți economi. Dintre 
Români au fosta premiațl: Niculae 0- 
prișu din Șura-mare cu 10 fl. pentru 
vaci de rassă indigenă; Samoilă Silves
tru din Roșia cu 20 fi. pentru tăurencl 
de rassă indigenă; Ionă Miclea și Ilie 
Joandrea din Sibiiu cu câte 5 fi. pentru 
viței de rassă de Pinzgau; Lazară Ne
grită din Sibiiu cu 15 fi.; George Moise 
Elena Stoianovicl, Iancu Cătărambă și 
Petru Feldiorenu din Sibiiu cu câte 10 fi. 
pentru vaci de rassă de Pinzgau; Mi- 
haila Zacharia și George ImbCrușu din 
Sibiiu cu câte 5 fi. pentru tăurencl de 
rassă de Pinzgau; Eugenă Brote din 
Sibiiu cu 20 fi.; George Dordea din Bun- 
garda cu 10 fi. pentru tauri de rassă de 
Pinzgau.

* ț *
Inaugurarea părții liniei ferate Oder- 

ticiu- Gurghiu - St.- Miclaușu- due - Sereda, 
situată între secțiunile 472—490, precum 
și a căii ferate laterale ce duce pănă 
la (furghiu-St. Miclăușă, s’a fixata pe 
diua de 7 Maiu n.

*
In Viena a fostă arestată advocatulă 

din Budapesta, Dr. Armin Mandi, în ur
ma arătării agentului din Viena ala so
cietății „Nordd. Lloyd“ Albin Sockl 
pentru storcere de bani. Poliția din 
Budapesta face cercetare în afacerea e- 
migrării la America a mai multora gru
puri ce deunădile au fosta oprite la gă
rile din Budapesta. In acestă afacere 

ar fi amestecata și Sockl. Se c]ioe că 
Mandl se dusese la Viena, ca să’șl ofere 
serviciile sale lui Sockl, pentru o sumă 
de 2000 fl., în scopa d’a face să înce
teze cercetarea poliției, și anume a pa
tra parte din bani și'i va opri pentru 
ela, er trei părți le va da comisarului 
polițienesca. H. Dr. Mandl e data pe 
mâna tribunalului țării.

* * *
Duminecă, în 17 [29] Aprilie c., s’a 

săvîrșita în BucurescI inaugurarea mare
lui clopotă ala Metropoliei prin I. P. S. S. 
metropolitula primata, însoțita de înal- 
tula clera. La ceremonia înaugurărei 
asistâ și regele, care după-ce asculta în 
biserică s. liturgiă, merse, urmata de 
totă asistența, la locuia unde se afla 
instalata clopotula. Aci se făcură rugă
ciunile de sfințire, după carl I. P. S. S. 
metropolitula primata și P. S. S. archi- 
mandritula Dr. P. Georgescu rostiră 
câte una discursă, făcenda istoricula de 
introducțiune ala clopotului în bise
rică, precum și rolula importanta ce 
jocă ela în diferitele fase ale vieței o- 
mului strînsa legate de religiunea creș
tină. Corula intona apoi imnulă de 
inaugurare, care fu urmata de suuetula 
clopotului.

** *
Directorula fabricei de spirtu din 

Raab, Leopold Mandl, a fosta arestata. 
Causa e următorea: Fabrica s’a înființat 
cu una capitala pe acții de 800,000 fl. 
și după o scurtă esistență lucrările fa
bricei au trebuita să înceteze cu o per- 
dere însemnată a capitalului actiiloru. 
In urma cercetării făcute, la cererea ac- 
ționarilora, s’a făcuta arătare penală 
contra unora membri din direcțiune și 
a directorului, care a și fosta arestata. 
S’au descoperita necorectitățl în adminis
trarea întreprinderei.

"V a,rietate.
Ț i g a n u 1 ii și 6 i a .

Una Țigana avea o oiă. Intr’o di 
sculându-se ela mai de dimineță ca de 
altădată și văclenda, că dia sa sta lângă 
bordeiu și rumega, cugeta că e bolnavă 
și de aceea o rupse la fugă pănă la una 
vecina ala său ca să-la întrebe ce-i lip- 
sesce oii, și cum ajunge îi dice abia re- 
suflânda : Audi, Românico dragă ! nu
șciu ce are dia mea, că tota una dă din 
gură,... etă așa!... eu gândesca că e bol
navă,... nu ml-ai pute d-ta spune ce-i 
lipsesce ca să o lecuesca? Vecinula său, 
una Româna forte prefăcuta, cunoscânda 
câta de gogonată e prostia Țiganului, 
care semăna, că pănă atunci nu văduse 
încă nici o vită rumegând a. răspunse:

Măi Țigane!..., să scii, că acum e 
sferșitula teu!... Oia nu e bolnavă, cum 
credl tu, ci ea îșl ascute dinții ca să te 
mănânce ;... — Auleo !... ia nu mai spune ! 
ore așa să fiă cum dicl? — întreba Ți
ganula înspăimântată. — D'apoi cum alt
mintrelea ? !... caută numai și nu te feri 

de densa, că apoi vei vede ce-i păți!... 
Țiganula cum audi răspunsula Românu
lui, nu stete mai multa de vorbă eu 
densula, ci plina de groză, cum era, o a- 
pucâ erăși la tălpășița și nu se opri pănă 
acasă. Eră după ce ajunse acasă disă 
cătră nevastă-sa: — Măi femeie! audi 
ce ml-a spusa vecinula nostru. Românula 
cela cu oi multe dice că dia nostră de 
aceea dă mereu din gură, pentru că ea 
îșl ascute dinții ca să mă mănânce. Fă-mi 
deci niște turte și mi le pune în traistă 
ca să spăla putina, pănă ce nu vine dia 
să mă mănânce ! Țiganca, avendă din în
tâmplare vre-o câte-va căușe de făină iu 
bordeiu, făcu de grabă vre-o câte-va turte 
și cocendu-le în vatra focului, le puse 
bărbatului său în traistă. Țiganula, care 
sta ca pe sponci, cum vădu, că turtele 
suntu gata, fără a mai lega multe teie 
de curmee, luă traista de-a umărula și 
pe ici încolo ’ți e drumula! Oia, care 
era așa de deprinsă cu Țiganula, că mai 
nicl-o-dată nu se despărția de dînsula. 
cum îla vede că ese din bordeiu cu 
traista de a umărula, cugetă că are se i 
dee ce va de mâncare și de aceea se ia 
la fugă după dînsula.

Țiganula, vădendu-o fuginda în 
urma sa, se vîră în tote recorile și fuge 
și fuge, de să crepe, nu alta. Și cum 
fugea ela așa mâncânda pămentula, a- 
junge într’o pădure. In pădurea aceea 
voinda a scăpa cu obraza curata de oiă, 
care să ține lipcă de densula, se acățâ 
degrabă într’unu copaciu, și dise: — 
,,Ai bat’o Dumnecjeu dia dracului s o 
bată, că nici aice n’oiu să scapa de dînsa!" 
Apoi temându-se ca nu cum-va în pă
durea aceea să’i pice steua, începu a 
rupe la crăngl din copaciu și a svîrli cu 
densele în oiă, cugetânda că va omorîo 
seu cela puțina va înspăimânta-o și a 
fugi, și așa va scăpa de dînsa. Der de 
unde!... Oia, ca dia unui țigana, fiinda 
ruptă în coșa de fome, în loca să se spa- 
rie și să fugă, începu a rdde mugurii 
crăngiloră. — „Noa! bat’o întunereculU 
s’o bată!“ — dise ierășl Țiganula, — 
„cum nu m'a mânea pe mine decă mâncă 
lemne....“ Oia a roșa, pănă ce a ispră
vita toți mugurii de pe crăngl, ier după 
aceea, potolindu’șl puțina fomea și sim- 
ținda în apropiere una părăuașa cu apă. 
șe duse într’acolo să se adăpe, Țiganula 
cum o vede că se depărteză, bucuria lui 
nu era prostă, să scoboră câta ai 
scăpăra din amnaru josa și o apucă ie
rășl la sănătosa. și să te duci Pârleo. 
Der dia, care băuse acuma apă, vedeudu 
că stăpânula său s’a coborîtu și se de
părteză de copaciu o apucă și ea la 
fugă ca să’la ajungă. Țiganula vedenda 
că dia ierășl s’a luata după densula. în
cepu a fugi și mai tare, și fugindu elu 
în ruptulU capului nu lua semă, pe unde 
și preste ce calcă șiîmpedecându-se de o 
cioată se întinse câta era de lunga josu. 
Picânda josa îi veni traista cu turtei? 
preste capa și credendu că oia i-a să
rita în spate și voia să’la mănânce, a 
murită de frică.
[„Zorile?] S. Fl. Mariană.

Convocare.
On. D-nl membri ai „Asociațiunei 

naționale pentru cultura poporului ro
mâna din Aradă,“ sunta poftiți a parti
cipa la adunarea generală, ce se va ține

foiletonulU „gaz, trans?
(4)

Din vieța și scrierile lui 
ISTicolavi. I_iexiavA.

După isvore străine.

III.
Lenau. scuturându pulberea școlei, 

călători în Șvabia pe care ela adeseori 
o nuinia a doua patria a lui. Ela păși 
aici în mijloculu unui nou cerca de poeți, 
între cari, ce e dreptu, nu se aflau ge
nii așa mari, der totuși în L. Uhland 
trebue se stimămu pe poetula renuniitu. 
Acesta continua balada începută nu cu 
multa succesu de Goethe și Schiller, cre- 
ânda pe terenula acesta adevărate cla
sicități. In cântecile lui întelnimă acela 
tona simplu și populara, măestritu și 
dulce, incâta ele trebue să fiă socotite 
între cântecile cele mai de valore ale li- 
teraturei germane. Mare laudă merită 
și cântecile lui I. Kerner, G. Schwab, 
Mager și Pjltzer, cari încă aparțineu acestui 
cerca, er E. Morikc și V. Miiller merită 
o deosebită) recunoscință fiindcă în cân
tecile sale aflăma o naturalitate surprin- 
detdre. De altcum la desvoltarea aces- 
ora multa a inflnințatu și inusica ger- 

t 

mană, Mendelsohn - Bartholdi, Schubert, 
Schumman, cari pe aripile musicei le du
seră vestea pretutindenea unde lumea iu- 
bia cântecile moderne. In cerculu aces
tora întră Lenau, atrasa fiinda de bună
voința, marinimositatea și filantropia lord. 
Ospitalitatea loru deveni proverbială și cu 
deosebire a lui Kerner, Mayer și Sclnvab, 
cu cari Lenau încheia legături așa intime 
de amicițiă, încâta pănă la morte ea nu 
se rupse. Aici pleca tînărula poeta în 
Iuniu 1831, după ce o parte considera
bilă din averea moștenită o cheltuise în 
Viena, der fără să’i pară rău, fiindcă totă 
comora de bunătăți șl-o ținea a fi în 
manuscriptele sale, pe cari le duse cu sine 
la Stuttgart. Soru-sa Terezia numai cu 
greu se despărți de ela, er durerea des- 
părțirei șl-o esprimâ ea într’o epistolă, 
căreia Lenau îi răspunse :

„Iubită soră! Mă dore că depărtarea 
mea țl-a rănita așa de tare inima; spera 
inse că-mi ești o astfela de soră, precum 
puține sunta, că ești o astfelu de femeiă, 
cum puține sunta în lume. Cu mare du
rere sufletescă te-am părăsita, iubita mea 
soră. Iți promită însă că nu mă voiu 
apuca de astfela de lucruri, cari m’ar re
ține aici, fiindcă nu voieseu să’ml pă

răsesc-a patria pănă când vei locui tu în 
ea, și ori și cum mi-s’ar întorce foia vi
eții, nu ml-așa părăsi pămentula natala 
pănă când tu îla împodobescl cu iubi
rea ta. Te îmbrățiseza cu iubirea ce-o 
meriți. Dumnecleu se te binecuvinte pe 
tine și pe ai tăi?

In decursula călătoriei poposi în Kals- 
ruhe, de unde scrise cumnatului său 
într’o lungă scrisore impresiunile călăto
riei. înainte de-a merge în Stuttgart, 
făcu o escursiune la Baden-Baden, ca 
se’șl cerce acolo și ela norocula la bursă.

„Schwăbische Kronik“ scrie, că în 
vara anului 1831 când ajunse Lenau în 
Stuttgart, redactorula foiei literare de 
aici G. Schwab primi o scrisore sub
scrisă cu necunoscutu'i nume „Lenau. “ 
la care erau alăturate câte-va poesii. 
Redactorula nerespundându’i în timpa 
de o săptămână, Lenau fu silita a se 
presenta în personă redactorului, ca să 
întrebe de sortea poesiiloră. La Schwab 
era și Pfitzer. Redactorula se duse în- 
grabă cu Lenau în biroulu redacțiunii, 
lua în mână manuscriptele acestuia și 
ceti. Deja primele rînduii îla captivară 
cu totula. 1 ădu atunci că are de-a face 
c’una adevărata poeta. Cu ochi învăpă- 

iațl se întdrse spre ela și stringându i 
mâna, îi descoperi bucuria și admirațiu- 
nea de care era cuprinsa, făcenda in- 
spirațiunilora sale numai decâtă locu în 
colonele foiei lui.

Vestea despre talentele lui Lenau 
în curenda se lăți pretutindenea și nu 
peste multa, timpa chiar și Uhland Mayer 
și Kerner rămaseră cu totula surprinși 
de facultățile lui înalte.

In 29 Augusta deja încheiase c-on- 
tractula cu editura Cotta pentru edarea 
poesiilora, obținenda una premiu de 50 
de galbinl. Pe timpula acesta scrise o 
scrisore cumnatului său, în care face a- 
mintire între altele și despre o fată cu 
care s’a întâlnită, primadată în casa lui 
Schwab la 22 Augusta. Ea se cliiăma 
Lotte, fiica unei familii onorabile din 
Stuttgart. Figura ei simpatică și vocea 
ei de artistă răpiră cu totula pe poeta. 
Ela scrie despre ea: „Nobilă germană, 
c’o figură dumnedeescă, cu ochi albaștri 
mari și frumoși și c’o seninătate deo
sebită a frunții. O, câta e de blândă. 
Trebue însă să’țl spună că simțesc în mine 
așa de puțină fericire încâta nu pota se 
dau din ea nimănui nimica...? Chiar .și 
amicula său Klemmer se îndrăgosti da 
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la 14 Maiu n. [10 ore a. m.] în sala Se
minarului diecesană.

Aradu, 29 Aprile 1888. 
loand Beleșiu, Or. Oem. Horvatu,

directori primară. notari.

Sciri polițienesc!.
Presupunând»! că pomii și tufișele, 

deja așa de frumoșii înflorite, ar fi fostă 
espuse în 1 Maiu la multe stricăciuni pe 
promerade, drumuri și parcuri, căpită
nia orașului s’a vădută silită să ia mă
suri preventive ca promenadele cele mai 
frecventate să fiă păcjite prin polițiști. 
Numai măsurei acesteia i-se pote mul
țumi că numai pagube mici s’au făcută, 
și drumulă, ce duce în dealulă Spirei, a 
scăpată binișoră teferă.

ULTLME SCIR1.
Unu mare numSrtt de emi

grați bulgari și de diferiți agențl 
politici au părăsită Serbia de când 
cu venirea la putere a d-lui Ni
cola Cristicl. Din sorginte auto- 
risată se relateză că mai multe 
bande de rSsvrătitorî și de emi- 
granți bulgari au fostu descope
rite la granița bulgară in distric
tele Nișă și Pirotu, tocmai când 
se pregăteau se năvălescă in Bul
garia. Măsuri forte aspre au fostă 
luate pentru desarmarea lorii.

DIVERSE.
0 descoperire sciințlfică impor

tantă. „Românulă“ primesce din Bârladă 
scirea despre o importantă descoperire 
făcută pe pământulă României. Anume 
d-lă Dr. I. Antoniu, cunoscută lumei 
savante din România și străinătate prin 
lucrările sale erudite, a avută fericirea, 
dice corespondentulă numitei foi, de a 
da peste o nouă achisițiune importantă. 
E vorba de aflarea unui arbore petrifi- 
cată în o stâncă. Etă împrejurările în 
care s’a aflată acesta: Lucrătorii ce să
pau la terasamentulă liniei Crasna-HușI 
au dată peste o stâncă, ce trebuia să o 
spargă. Cu multă greutate reușescă a 
rupe ceva, der când colo vădă că pietra 
are ceva deosebită. Părea a fi copacă 
împietrită, ca mirați locuitorii au ară
tată șefului loră. Din una din alta află 
și d. Dr. Antoniu, ce transportându-se 
la fața locului și spărgândă stânca eu 
dinamită, formele arborelui petrificată 
apărură în totă splendorea. Crengi, frunde 
forte bine păstrate, așa că s’ar pute 
studia acum vechimea stâncei după fe- 
lulă ei de constituire, cum s’ar pute 
afla și arborele din ce familiă face 
parte. D. Dr. Antoniu în curendă îșl va 
transporta stânca la Berladă îmbogățin- 
du-șl astfelă colecțiuuea sa mineralogică, 

forte bogată, și care a atrasă privirea 
învățațiloră străini ca Wirkov și alții. 
Se crede că d. Antoniu va descrie în 
amnăunțime ceea ce a găsită pentru a 
sci mai bine ce conține pămentulă Ro
mâniei.

Cununia cu eumnată, (sora soției ră
posate) este oprită de multă în Anglia, 
în țera protestantă. Tote încercările din 
parlamentulă Angliei pentru de a-se ră
dica acestă oprire și a se permite căsă
torii cu cumnata, adecă cu sora soției 
răposate, încercări, ce s’au repețită din 
anulă 1835 încoce când în camera lor
diloră, când în camera comuneloră, au 
rămasă fără resultată. In anulă 1884 
proectulă de lege din cestiune a fostă 
votată de cameră, der camera lordiloră 
l’a respinsă, eră în anulă trecută l’a 
fostă votată camera lordiloră și apoi l’a 
respinsă camera. In anulă curentă luân- 
du-se de nou sub pertractare acestă pro
iectă în cameră, elă a fostă primită cu 
o mică maioritate de voturi, de aceea 
esistă temere fundată, că lorciii nu voră 
sancțioua cu votulă loră acelă proiectă, 
fiind-că și ministrulă de interne, carele 
de astădată este catolică, a declarată, 
că intenționata permisiune lovesce în 
dreptulă divină.

Darea pe turnură. Mai mulți depu- 
tațl sârbi au propusă deunădl în Scup- 
cină introducerea unei dări pe luxă, pro- 
vocându-se la mania d’a se găti și la 
nebuniile modeloră Propunerea a fostă 
escelentă și statulă ar fi avută ună nou 
isvoră de venite, forte legitimă. Pache- 
tulă de cărți de jocă să se supună unei 
dări de 10 fr., spre a se pune capătă 
vițiului jocului în cărți. Podobe din aură, 
argintă, petri scumpe ș. a. să fiă supuse 
unei dări de 6 fr. de personă; decă va- 
lorea podobei trece peste 100 fr., să se 
ia dare 20 procente din valore. Depu- 
tatulă Gjokn Bracinae a propusă, ca 
orl-ce femeiă, care portă turnură, să 
plătescă 20 fr. dare anuală pentru drep
tulă d’a se împodobi cu turnura. Rîse- 
tele nu mai aveau sfârșită în Scupcină 
când s’a cetită acestă propunere, care 
unanimă s’a trămisă la comisiunea scup- 
cinei spre a’șl da părerea. E întrebarea 
că, decă și comisiunea va aproba pro
punerea și Scupcină o va primi, cum se 
va pute esercita o sigură controlă asu
pra purtărei turnurei. ca să nu scape 
nici una de plata dării ?

Asilurile pentru cei fără adăpostii. 
La 11 Aprilie s’a ținută la Viena adu
narea generală a asociațiunei în favorea ce
lor fără adăpost. Secretarul asociațiunei a 
cetit darea de seină a manipulărei anului 
trecută. In ambele asilurl ale asociațiunei 
situată în ală treilea și ală decelea aron- 
dismentă s’au adăpostită în timpulă nop- 
ței 106, 245 persdne de ambele secse și 
s’au distribuit 187,170 porțiuni de pâne 

și de supă. OrI-cine este admisă la asilă 
în proporțiunea paturiloră disponibile; 
după intrarea lui trebuie să trecă mai 
întâiu într’o sală mare unde trebuie să 
se spele; pe urmă îi dă supă și pâne 
și îi arată patulă. Casele de asilă suntă 
proprietatea asociațiunei și dormitorile 
pentru bărbați .și femei separate; copii 
în verstă pănă la 7 ani potu rămâne cu 
mumele loră. Săracii n’au a plăti abso
lută nimică pentru locuire și mâncare, 
der nu potă profita d’acestă favoră de- 
câtă trei dile d’a rendulă. Cheltuiala 
pentru supă și pânea distribuită s’a suită 
în cursulă anului la 11,786 florini, care 
s’a acoperită cu contribuțiunile bănescl 
în suma de 12,748 florini. Afară de 
aceste beneficiurl s’a mai acordată aju
tore, în bani, în vestminte și în mărci, 
de mâncare ale bucătăriiloră populare în 
valore aprope o miiă de florini.

Capitalulă activă ală asociațiunei 
s’a mai mărită anulă trecută și a ajuns 
la suma de 89.179 fl., er fondulă de in
strucțiune pentru ală treilea asilă s’a 
suită la 7,730 fl. Asilurile au mai pro
curată la 2,511 persdne de lucru. A- 
dunarea a aplaudată darea de semă și a 
votată în unanimitate viua sa mulțămire 
direcțiunei și tuturoră protectoriloră a- 
siluriloră, mai cu semă presei.

Falsificători de bani. Poliția din Iași 
a pusă mâna pe ună falsificătoră de bani. 
Elă se numesce Albert Ludwig. In gră
dina caseloră unde locuia, strada Petru- 
Rareșă, s’au găsită îngropate: 895 bu
căți â 5 franci, 890 bucăți â 2 fr. și 105 
bucăți â 50 bani una.

Mathusalemi moderni. In sătulă 
Bieltsch din Moravia a murită dilele a- 
cestea ună moșnegă în verstă de 142 de 
ani. Celă mai bătrână fecioră ală seu e 
de 115 ani, densulă are mai mulți fii, 
dintre cari celă mai în etate e de 85 
ani. Fără îndoială acesta e ună faptă 
rară și atrage atențiunea naturaliștiloră.

NECROLOGU.
Se anunță mortea multă regretatului 

tată, fiiu, frate, ginere și cumnată Ioanîi 
Bighianu, parochă gr. cat. în Tothaza 
de Câmpiă, care după ună morbă greu 
de 6 dile, împărtășită cu sf. sacramente 
ale moribundiloră, și-a dată blăndulă 
seu sufletă în mânile Creatorului în dina 
de 30 Aprilie n. c. la orele 8 a. m. în 
ală 33-lea ană ală vieții și ală 10-lea 
ală preoției sale.

Ilă deplânge neconsolata-i mamă 
Maria; Alexandru, preotă gr. cat. în 
Bercliieșă, ca frate, cu soția sa Maria n. 
Floriană; Maria măr. Crișiană, ca soră, 
Leontina și Valeria ca fiice, Anisie Popă 
n. Mariașă ca socră; Ioană Popă, Alec- 
sandru Anca, Emilă Mânu, cu soțiele 
loră, ca cumnațl și cumnate; apoi Dio- 
nisiu Precubă, șefă de biurou la Curtea 

de apelă în BucurescI, ca vâră, și alțl nu» 
măroșl consângeni și amici.

Fiă-i țărîna u.șoră !
* tfc *

Subscrișii cu inima frântă de durere 
încunosciințeză în numele loră și ală 
celorlalte rudenii pe toți consângenii, a- 
micii și cunoscuții despre perderea bu
nului soță și tată

Rudolfu Fogarași,
proprietarii)

carele șl-a dată sufletulă în mânile Crea
torului MercurI în 2 Maiu la 7'A ore 
sera în etate de 50 ani.

Rămășițele pămentescl se voră de
pune spre eternă odichnă Vineri în 4 
Maiu la 3 ore d. a. în cimitirulă gr. or. 
de pe Tocile.

Brașovă, (Livadia poștei 676.) în 
3 Maiu 1888 st. n.

Victorii Fogarași, ca fiu din căsăto
ria întâiă. Maria 11. Fogarași născ. Pay- 
per, ca soțiă.

Fiă-’i țărîna ușoră și memoria bine
cuvântată !

Cursulu pieței Brașovu
din 18 Aprilie st. v. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.58 Vend 8.60
Argintii românescu . „ 8.50 »* 8.54
Napoleon-d’orI . . . „ 10.01 n 10.03
Lire turcesc! . . . „ 11.30 !’ 11.35
Imperiali...................... „ 10.30 r 10.35
GalbinI...................... „ 5.90 n 5.92
Scris, tone. „Albma“6” o „ 101.- m —.—

ii »1 n ,J < o r 98. !* 98.50
Ruble rusescl . . . „ 105.- n 105.50
DiscontulU . . . 672—8°;0 pe anu.

Cursulu la bursa de Viena 
din 2 Maiu st. n 1888.

Renta de aură 4"/n........................................97.65
Renta de hârtiă 5° „........................................86.20
Imprumutultl căiloră ferate ungare . 149.90
Amortisarea datoriei căilorti ferate de

ostil ungare (1-nia emisiune) . . 96.—
Amortisarea datoriei căiloril ferate de

ostii ungare (2-a emisiune) . . 126.— 
Amortisarea datoriei căilorti terate de

ostii ungare (3-a emisiune) . . 113.50 
Galbeni împărătesei ............................ 5.95
Napoleon-d’orI................................................... 10.03
Bonuri rurale ungare.................................114.90
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.60
Bonuri rurale BanatU-Timișil . . . 104.—
Bonuri cu cl. de sortare........................... 104.50
Bonuri rurale Transilvane .... 103.45
Bonuri croato-slavone.................................103.50
Acțiunile băncei de creditii ungur. . 278.25 
Acțiunile băncei de creditu austr. . 279.80 
Mărci 100 împ. germane...................... 62.22' ,
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.80
Despăgubirea pentru dijma de vinu

ungurescu...................................................99.57
Imprumutulu cu premiulu urgurescă 122.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului................................................. 123.75
Renta de hârtiă austriacă .... 78.65
Renta de argintă austriacă .... 80.50
Renta de aură austriacă........................... 110.45
Losuri din 1860 ....................................... 133.—
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 872.—

Rectificare. In Nr. 88 ală „Gazetei 
Transilvaniei11, pag. 2, fiindă vorba de 
unele transferări militare, din erore s a 
greșită numele d-lui G. Bălaștl, scriindu-se 
Baloșiu.

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

ea când trecu prin Stuttgart cu ocasiu- 
nea unei călătorii.

Cu tote acestea Lenau nici odată 
nu se hotărî a’i cere mâna, er amiculă 
său Klemmer, care i scrise o scrisore în 
cestiunea acesta, îi răspunse: „Multe 
îmi scrii despre Lotte. Am sciutu că și 
ție îți va fi dragă. A trăi alături cu o 
astfelă de femee, ce-i dreptă, e fericirea 
cea mai mare din câte ar pute dori o- 
mulă, totuși credă că eu pentru ea sunt 
perdută. Pentru ca omulă să se însore 
trebue să aibă o inimă plină de vioiciune. 
Internulă meu — precum bine scii — 
printr'o întâmplare tristă e rănită adâncă 
[alusiune la referințele cu Bertha] sim- 
țescă ca și când s’ar fi ruptă în mine 
ună nervă ce nicl-odată nu se va mai 
vindeca. Poetulă c]ice: „Nu poți visa 
visulu de două ori, ceea ce s’a ruptă, 
mai multă nu poți să vindeci.“ Eu n’am 
curagiulă, ca să pună roșa cerescă pe 
inima mea/

Când Lenau se pregătea pentru că
lătoria în America, despre care voiu 
vorbi mai târdiu, mama fetei, care se 
temea de sănătatea ei. nu i-a permisă 
mai multă să convină cu elă, der cu 
tete astea sentimentală iubirii reciproce 

trăi și mai departe în ei, și despre acesta ’i 
scrie poetul: „Totuși noi ne iubim reciproc 
și ne vomă iubi întotdeuna, deși, nu ne- 
amă vorbită despre acesta nicl-odată.“

Nici chiar șederea sa în Heidelberg 
nu’lă îndestuli pe deplină. Disposițiunea 
lui mergea totă spre mai rău și despre 
acesta scrie lui Kerner: „Nu e de lipsă 
să’țl scriu scrisorile mele pe foile uscate, 
der decă te afli în grădină și vedl frau
dele cădâudă la elegia tristă a tomnei, 
cugetă la mine: Ceea ce ’ți spună acele 
frunde, e povestea inimei mele, deșinuțl-o 
descriu. O, Kerner iubitul meu prietin, eu 
deși nu sunt ascetă, totuși pre bucurosă aș 
vre să dormă în mormântă. Iartă-mă 
dacă îți împărtășescă acestă tristeță pe 
care n’o potă depărta nici cu gluma, 
nici cu vorba, nici cu blăstămulă. Câte 
odată așa îmi este de grea inima, ca și 
când așă tîrî în mine ună mortă.“

Altui amică, după ce’i spuse că nu 
îșl pote ajunge țînta îi scrie: „Pacea 
sufletului meu di de di se pierde; în 
modă evidentă începă a se observa ur
mele ei și pe corpulă meu. Simțescă 
că îmi scadă puterile, bareml de ar 
merge totă astfelă.... Celă mai bună
mijlocă de vindecare' îmi este ocupațiu- 

nea spirituală. De presente sunt cu
fundată în scrierile lui Spinozza. Der ori 
și câtă peregrineză pe câmpulă poesiei, 
ori ală filosofiei, turburarea păcii călă- 
toresce cu mine.“ Pentru ca să’șl mai 
uite de supărarea acesta, câte-odată pe
trecea cu studenții din Heidelberg prin 
birturi, afară de aceea visita adesea pe 
prietinii săi. Elă pretutindenea era bine 
primită și le procura acestora o deose
bită plăcere, mai vârtosă lui Kerner. In 
Martie se reîntorse erășl în Stuttgart parte 
pentru coregerea poesiiloră, parte pentru 
a se pregăti pentru călătoria în America.

IV.
Rare-orI se întâmplă ca ună scrii- 

toră deodată cu primele lui încercări 
să'și câștige renume și terenă așa de vastă 
în câmpulă poesiei, precum șl-a câștigată 
Lenau cu puțină mai nainte de călătoria 
sa în America. In Iuniu 1832 au apă
rută într’o colecțiune nu prea volumi- 
nosă primele încercări lirice ale lui Lenau. 
După reîntorcerea din America elă a 
mai întregită acestă colecțiune cu multe 
bucăți frumose și varii, cari însă și decă 
ar fi rămasă n’ară fi fostă nici o scădere 
fiindcă colecțiunea amintită arată deja 
îndestulă, în modulă celă mai evidentă. 

puterea geniului său. Să stăruimă deci 
puțintelă pe lângă aceste creațiuul ade
vărată geuiale.

Cumcă Lenau chiar și numai în poe- 
sia lirică se pote socoti întru adevără 
de mare poetă, o putemă accentua fără 
pică de șovăire. Pe terenulă acesta aflămă 
la elă creațiuni înalte atâtă în privința 
formei câtă și a cuprinsului. Lucrări cla
sice însă numai atunci creeză ună poetă, 
când elă se ține strîusă de natura spe
ciei, de condițiunile, forma și cerculu seu 
de cuprinsă. Orl-ce mixtură, precum și 
încercarea de-a uni deosebitele genuri, 
nu este altceva decâtă ună mirtuni coni- 
positum, dușmanulă celă mai hotărîtă ală 
perfecțiunei; acestă mixtură și formă deo- 
chiată pote să aibă trecere pănă la ună 
timpă, der valore și viitoră niciodată nu 
va ave, nici nu se va înrădăcina ca 
proprietate a națiuuei căreia aparține 
poetulă. Precum în ori și ce artă numai 
unitatea stilului este ceea ce dă lucrări- 
loră adevărata loră valore, — căci nu 
este estetică care să afle în amestecarea 
de stiluri ceva măreță și de valăre — 
chiar așa și în poesiă numai unitatea îi 
pote da ceea ce reclamă perfecțiunea.

(Va urma.)
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Cotă oficială dela 19 Aprile st. v. 1888.

Cump. vend.
Kent a română 5°,n....................... 91 — 91.',
Renta rom. amort. 5"/0 . . . 89.— 90?',
Renta convert. 6" 0...................... 90.— 90-:l
linpr. ora?. Buc. ‘20 ti. . . . 35 — 38.—
Credit tone, rural 7°'o . . . 105.— 104.—

» n » o 89.;, 70.',
H „ urban 7%. . . . 103.— 103.'/ 2
n fio/

ji H v ;o ■ 96.— 97.—

•i P.0„ îl ° /O ■ • • * 85.',2 86.—
Banca naț. a Rom. 500 Lei. . —.— —.—
Ac. de asig. Dacia-Rom.. . . —.— —.—
Ac. de asig. Națională. . . . —.—
Aură contra bilete de bancă . 15.- , 16.—
Bancnote austr. contra aură. . . 2.— 2.2—

Nru. 3956 ex 1888.

PUBLICAȚIUNE.
Spre scopulu nouei închirieri pe durata de G ani a mai josu 

amintiteloru obiecte aparținetdre comunei orășenesc! se va ținea la 
oficiulu orășenesou economică din loca în 15 Maiu a. c. după prânc|u 
la 3 bre o nouă pertractare de oferte.

Se provocă deci toți amatorii de oferare, ca cehi multă pănă 
în 15 Maiu a. c. înainte de prâncjă la 3 bre se ’șl așternă le eco- 
nomulu orășenesou Ernst Hintz ofertele scripturistice închise, pro- 
vecțute cu unu timbru de 50 cr. și cu unu vadiu, seu în bani gata 
seu hi hârtii de valore de 10°/(l din suma chiriei oferite pentru unu ană.

In ofertă se se preciseze, că pentru care obiectă se ofereză, 
conținendă totdeodată și dechiarațiunea oferentului, cumcă atâtă

condițiunile contractuale, câtă și acele de ofertă ’i suntă cunoscute 
și că se supune loră. Aceste condițiunî se potă pănă în ițiua per- 
tractărei de oferte examina de fiecine în decursulă oreloră oficiose 
la oficiulă economică orășenescă.

Chiria ce se ofereză este de a se aminti în ofertă lămurită 
atâtă în cifre câtă și în litere.

Obiectele cari suntă de închiriată suntă următorele:
1. Prăvălia din tergulă flosului, Nr. 17 chiria an. de pănă acum 820 fl.
2. Berăria orășenescă, chiria anuală de pănă acum 3271 fi. 50 cr.
3. Prăvălia de sub pod. bătușiloră Nr. 4, chiria an. depănă acum 240 fi.
4. Pivnița de sub bucium Nr. 584, chiria anuală de pănă acum 12 fi.

Brașovă, 26 Aprilie 1888.

io, 3—3 Magistratul!! orășenesc!!.

la

Schiță

Novelă
de N.,

Tipografia A. MURE^IANU Brașovu.

Se deschide abonamei ta pre anulu 1888
54-

AMICULU FAMILIEI. Piară beletristică și enciclopedică-literară— cu ilustrațiunî.— Cursulă XII. — Apare în 1 și 15 <]i 
a lunei în numeri câte de 2—3 cdle cu ilustrațiunî frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatral! ș. a. 

- mai departe tracteză cestiun! literare și sciențifice cu refiesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiun! din patria și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturora indivicțiloru 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregu e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibil! și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. Piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiunî. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2l,2 — 3''2 cdle; și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus- 
trațiunl, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tor! și diverse ocasiunl, mai alesă funebra!!,— apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totu soiulu de a- 
menunte și sciri 
e 4 fl. — pentru

cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregii 
România 10 franci — lei, plătibil! și în bilete de bancă or! maree postai!.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplara. 
Numeri <le probă se trimitu gratisu ori-cui cere.

se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU44 în Gherla Sz-ujvăr.-Transilvania. "W

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

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

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

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste ană, de I. Papiu. 
Una volumtt de preste 26 cdle. Acest 
opu de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acesta soiu apărute 
pănă acum — avenda și o notiță is
torică la fiă-care sârbătore, care arată 
timpula întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modul cum s’a stabilita 
respectiva sârbătore. Prețuia e 2 fl.

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

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

Idealulă perdută. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețuia 
15 cr.

Opera unui omu de bine. Novelă 
originală. — Continuarea novelei: Idea
lulă pierdută de Paulina C. Z. Rori- 
naru. Prețulu 15 cr.

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

Codreanu craiulu codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețuia 10 cr.

Ultimulă Sichastru. Tradițiune de 
Georgiu Simu. Prețuia 10 cr.

Elu trebue se se însore. 
de Maria Schwartz, traducere 
F. Negruțu. Prețuia 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. 

din emigrarea lui Dragoșa. Novelă is
torică națională. Prețuia 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de Ioana 
Tanco. Prețuia 30 cr.

Probitatea în copilăria. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețuia 10 cr.

Hermanu și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantina Morariu. Prețuia 50 cr.

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

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

Petulantulă. Comedia în 5 acte, 
după Augusta Kotzebue, tradusă de 
Ioana St. Șuluța. Prețuia 30 cr.

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

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Una voluma de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țulu redusa țdela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioana Popii Reteganu. 
Unu voluma de 14 cole. Preț. 60 cr.

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

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

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

Colectă de recepte din economii, 
industria, comerciu și cliemiă. Prețuia 
50 cr.

Economia pentru scolele popor, de 
T. Roșiii. Ed. II. Prețuia 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pen
tru învățămentulO intuitivă în folosula 
elevilorii normali (preparandiall), a în- 
vețătoriloră și a altora bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovana, profesora pre- 
parandialu. Prețuia unui esemplara cu 
porto francată 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămil 
vre-una opa, întocmită după lipsele 
scdleloru nostro în mfisura în care este 
acesta, pentru aceea îla și recoman- 
dăma mai alesa directorilor^ și înve- 
țătoriloru ca celoru în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maxima Popa, profesoru la 
gimnasiula din Năseudu. — Manuala 
aprobata prin ministeriula de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptula de 
data 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețuia 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioana Buteanu, 
prof. gimn. Una volumtl de peste 30 
cole. Prețuia 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioana F. 
Negruța, profesora. Opa aprobata și 
din partea mmisteriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptula de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48.518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindenda composițiunl de totft 
soiula de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multă folosii de cătră preoți, înve’ 
țătorl și alțl cărturari români. Pretulti 
1 fl. 10 cr.

Nu me llita. Colecțiuiie de vier
suri funebrall. urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețuia 50 cr.

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparând! Bros. I. scrisă 
de Gavrilti Trifu profesoru preparan- 
diala. Prețuia 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumosu ilustrată. Prețuit! unui 
esemplarti bro.șuratfi e 40 cr., legată 
50 cr., legații în pânză 60 cr., legatu 
mai fină 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxîi 1.50—2.50

Miculâ mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumosu ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețuit! unui 
esemplarti broșuratt! e 15 cr.. — legatt! 
22 cr., legatu în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe icone frumose. Prețulfl 
unui esemplarti e 10 cr.; 50- -3 fior • 
100==5 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urmatu de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone ffu1- 
mose. Prețuit! unui esemplarti spedatt! 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fl.. 
100 esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosu. 
Prețuit! unui esemplarti legatu și spe
ri atu franco e 15 cr.

■


