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Este lucru naturalii, că lupta 

pentru egala îndreptățire a popo- 
reloru din monarhia habsburgică 
se concentreză în lupta pentru 
limbă și pentru instrucțiune națio
nală.

Fără ilreptulu de limbă și fără 
instrucțiune națională nu pote fi 
asigurată esistența unui poporu. 
Acesta au recu. oscut’o și Cehii din 
Boemia și de aceea au pretinșii 
înainte de tote dela cabinetulu 
Taaffe. se le asigure egala îndrep
tățire a limbei lorii în administra
ția și justiția și se le dea putința 
de a-șl desvolta învețămentulu na
ționalii.

Nu se pote nega, că Cehii au 
dobenditu multe concesiuni în di
recțiunea acesta. Prin cunoscuta 
ordonanță a ministrului de justi- 
țiă, privitore la folosirea egală a 
limbiloru țerii la judecătorii, s’a fă
cută unu pasu spre realisarea do- 
rințeloril lorii. Der măsura fiindu 
numai unu paliativii, nu i-a putută 
mulțămi pe deplină.

Asemenea s’a făcută multă 
pentru Cehi pe terhiiulu instruc- 
țiunei. Li s’a dată universitate 
paralelă, s’au înființată scoli din 
visteria statului pentru ei. Der 
nici în privința acesta ei nu sunt 
mulțumiți, pentru că li s’a dată 
pre puțină din ceea ce pretindă 
ca neapărată necesară pentru asi
gurarea esistenței loră naționale.

A venită în cele din urmă un 
ministru de instrucțiune, actua- 
lulă ministru Gautsch, și a pro
pusă să se casseze mai multe scble 
secundare celiice, pentru că aceste 
nu și-ar împlini scopulu, er alte 
se se reformeze. Gautsch a des
fășurată ună programă de hivă- 
țămentă centralistică și înclină
rile lui spre limba și spre cultura 
germană au deșteptată mari ne
mulțumiri în sînulă poporului 
ctehică.

S’au arangiatu meetingurl și s’au 
făcută protesturi din paitea Celii- 
loru în contra ministrului Gautsch. 
De repețite-orl s’a cerută retrage-| 
rea acestui ministru, căruia i se 
împută din partea Cehiloră mai 
alesă, că voiesce se pregatescă tă- 
r&nulu pentru introducerea limbei 
germane ca limbă a statului și că 
de aceea voiesce se suprime orl-ce 
avântă ală învățământului națio- 
nalitățiloru slave.

Ministrulă Gautsch a făcută ce 
a făcută, a mai cedată în câte 
unele, și a rămasă ministru.

Lunea trecută însă, cu ocasiunea 
desbaterei asupra budgetului mi- 
nisteriului de instrucțiune în ca
mera deputațiloru din Viena, s’a 
rădicată din nou o furtună în con
tra ministrului de instrucțiune. 
După ce d-lă Guntsch șl-a termi
nații discursulu, în care și-a des- 
voltată programuiu seu, s’a pro
dusă o mare mișcare și turburare 
pe băncile deputațiloru cehi, cari 
erau forte nemulțămițl și iritați 
de acesta vorbire.

In vorbirea sa a cțisu între al
toie ministrulu de instrucțiune, că 
măsurile ce le ia elă nu suntă 
conduse de simpatii ori antipatii, ; 

ci numai de dorința de a admi- 
. nistra bine. Densulă nu pbte în 

genere admite, ca să scadă „ni- 
, velulu de cultură. ‘‘ In principiu 

primesce provederea universității 
din Lemberg cu-o facultate de 
medicină, înființarea unei facul- 

, tăți teologice boeme în Braga, 
însă nu se unesce cu diferite in
terese ale cultului. La esamenele 
istorice-juridice nu va fi de lipsă 
a se dovedi cunoștința limbei ger
mane, der la esamenele judiciale 
guvernulă pretinde acestă cunoș
tință.

Gautsch încheia (Jicendă. căîn- 
vățămentulă publică nu pote fi 
privită din punctilio de vedere es- 
clusivă ală unei partide, ci și aici 
binele statului trebue să fie suprema 
lege. Bunăvoință egală cătră tăte 
poporele, der și respectare egală 
a trebuințeloru și cerințeloră sta
tului, acesta e programuiu lui.

Caracteristice pentru impresiu- 
nea ce a produs’o vorbirea lui 
Gautsch asupra Cehiloră suntă cu
vintele unuia dintre deputății cehi, 
care a esclamată: „Suntemu ună 
parlamentă așa de săracă, încâtă 
toți împreună nu putemă se res- 
tumămă nici măcar unu singură 
ministru!“

Și în adeverii îș! luaseră avântă 
deputății cehi de a sili de astadată 
pe Gautsch să se retragă. Se vor
bea ca și sigură, că o mare parte 
dintre membrii clubului celiică voră 
vota în contra primirei bugetului 
de instrucțiune.

Comitetulu esecutivu ală ma
jorități parlamentare a ținută me
reu ședințe sfătuindu-se că. ce se 
facă. In cele din urmă însă s’a 
aplanată crisa, care putea se de
vină chiar o crisă ministerială 
generală, după ce întregă cabine
tulu s’a declarată solidară în afa
cerea votării bugetului.

Negreșită că mai multă te
merea, ca să nu se provoce cumva 
retragerea întregului cabinetă Ta
affe, a îndemnată pe membrii diferi- 
teloră fracțiuni ale dreptei să nu’șl 

I realiseze amenințarea.
Contrarii cabinetului Taaffe 

din Viena și din Peșta se bucu
rau de crisa, ce se ivise, sperându 
că ea va causa retragerea acestui 
cabinetă. Deocamdată însă n’a 
fostă să fiă așa.

Inbnnețățirea stării țeraniilui în România.
„România Liberă11, foia guver

nului, scrie următorulă primă ar- 
ticulă cu privire la mișcarea țera- 
niloră și la îmbunătățirea stării 
lom:

f . . ......Agitațiunea agrară s a liniștită și e 
tinipulă să ne gândimă atâtă la căușele 
cari au produs'o, câtă și la mijlocele me
nite de a împiedeca reîntorcerea ei. In 
ochii unora, țăranii s'au răsculată în mai 
multe districte din România pentru că 
starea de miseriă în care se aflau îi îm
pingea fatalmente a ave recursă la vio
lență și la distrugerea unei situațiunl a- 
junsă nesuferită pentru denșii. Alții .sus
ținu, că instigațiunl streine ar fi provo
cată turburările, făcendă se lucescă în 
ochii săteniloru mirajulu unei organisărl 
slavo-comuniste eu a cărei realisare s ar

însărcina o Putere vecină. O a treia pă
rere atribue mișcarea agitațiunilor^ re
cente din capitală, cari, ridicândă totă 
valuri mai întinse, ară fi apucată în ver- 
tejulă loră populațiunile eămpene cele 
mai apropiate de Bucurescl.

Ne vomă înscrie, înainte de tote, 
în contra ipotesei, că o mână străină ar 
fi fostă în stare să provoce în România 
o mișcare periculosă pentru noi. Pătu
rile culte ale societății române, ori câtă 
de pasionate ară fi ele, nu voră servi 
nicl-odată de instrumentă străinului. A- 
cusațiunile ce ne aruucămă unii altora 
prin presă suntă superlative meridionale, 
pe cari nimeni nu le ia în seriosă. Câtă 
pentru rarele individualități catilinare, ce 
ară fi capabile de ori ce acțiune mârșavă, 
va trece multă timpă încă pănă ce voră 
găsi în România ună tărîmă propice.

Păturile neculte ară pute mai de 
grabă, în nepriceperea loră, comite o 
crimă națională. Pentru acesta însă tre
bue șefi și mijloce; și decă admitemă că 
mijlocele potă fi cosmopolite, șefii ară 
trebui să fiă români, și ne îndoimă că 
i-ar pute găsi ună guvernă străină, ori
câtă de puternică ar fi elă.

Rămână deci miseria și agitațiunile 
politice din Bucurescl, cari ară pute fi 
plivite ca mobile ale ultimeloră eveni
mente.

Noi credemă că ambele cause au 
fostă în jocă. Miseria singură nu ex
plică mișcarea, căci sate ca Afumații, 
Ferbinții, tergușore ca Urzicenii, ce se 
numără între cele mai bogate ale Ro
mâniei, au fostă atâte centrurl de răs- 
colă. A trebuită deci o impulsiune ve
nită de aiurea, decâtă din simțulă despe
rării, și nu suntemu departe de adevăru 
când afirmămă, că contactulă țăraniloră 
cu unele cârciume din Bucurescl, în cari 
câțiva agitatori promiteau mărire celoră 
mici și avuțiă celoră săraci, a contribu
ită nu puțină la nașcerea crisei. Când 
ne mai gândimă că acestă crisă a coin- 
cidată cu căderea guvernului trecută, și 
că o administrația care e în ajunulă de 
a fi înlocuită, nu pote nicl-odată să des- 
volte nici inteligență nici energiă, vomă 
înțelege ușoră cum a începută și cum 
s’a lățită reulă.

Acestea tote însă nu suntă decâtă 
vederi retrospective, ce nu potă ave 
decâtă valorea unei explicațiunl, er nu 
puterea unui remediu.

Ori cari ar fi fostă căușele, nici ună 
omă seriosă nu pote tăgădui că ele au 
găsită ună tărîmă propice, și, odată ce 
s’a redată legii puterea ei, e de datoria 
nostră să nu ne mulțumimă cu acesta, 
ci să căutămă a ne da sema de mijld- 
cele cele mai nemerite pentru a însănă
toși o stare de lucruri plină de pericole.

„România Liberă11 cțice, că re
formele hi favorea țăranului nu se 
potîî face hi 24 de bre și nici ex- 
propriându-se statulă, ci ținendu- 
se semă de condițiunile lui sociale 
și de elementele cari constitue pu
terea lui și permită unei națiuni 
s6 nu fiă prada vecinului. Precum 
interesulu claseloră dominante cere 
sâ creeze și sS desvolte unu de
mentă țerănescu bogată, așa a- 
cesta fără classe dominante avute 
și culte nu pote se scape neatâr
narea unei națiuni. Interesulu a- 
cestoru douâ classe trebue sâ mergă 
mână’n mână și legislatorulu are 
se ’mpedece preponderant esclu- 
sivă a uneia hi detrimentuhi cei- 

lalte. Aijî echilibrulu nu e perfectu 
iți ce foia guvernamentală și gu- 
vernulu e datoră se ia în mână 
interesele țăraniloră, decă nu vo- 
esc.e se se sleiescă puterea pro
ductivă a țerii, creându-se ună 
proletariată câmpeană.

Acestă țelă se pote ajunge pe 
doue căi: 1) să se dea pămentă
țăraniloră cari n’au; 2) să se apere 
nepriceperea lui în contra abusu- 
lui ce potă comite față cu dân- 
sulă elemente mai pricepute, der 
din nenorocire neconsciențiose.

Nu’i destulă însă ca statulă să 
vendă țăranului pămentă în loturi 
(în parțele mici), ci se’i dea aces
tuia și posibilitatea de a’și întâm
pina primele cheltueli de in
stalare.

In privința înlăturării abusuri- 
loru ce clasele mai culte potă co
mite cu țeranii, numitulă diaru 
propune introducerea sistemului 
din Austria, unde norme bine de
finite stabilescă caracterulă ușu
rară ală unei învoell dintre pro
prietară și țărână, și tribunalele 
anuleză pe acelea ale c-ăroră dis- 
posițiunl portă senine nendoelnice 
de împilare. In fine trebue ca ad- 
ministrațiunea să fiă cinstită, er 
nu coruptă și hnpilătbre.

Turcia și Grecia.
Raporturile dintre Constantinopolu 

și Atena devină totă mai încordate) 
Porta șl-a rechiămată pe ministrulă său 
plenipotențiarii din Atena, Feridun-Bev. 
De asemenea ministrulă plenipotențiară 
ală Greciei, Conduriotis va părăsi Con- 
stantinopolulă în puterea unui concediu 
și e probabilă, că nu se va rentdree la 
postulă său înainte de a numi Porta ună 
trimisă ală său la Atena.

Pressa grecescă atacă violentă pe 
Turcia, care, dică ele, nu e cu conside
rare față cu Grecia și cu elementulă gre
cescă din Turcia. Pretextulu e bună, 
numai câtă nu li-se mai prinde Greciloră. 
A sosită timpulă să nceteze cu uneltirile 
de grecisare în Macedonia altfelă li-se 
pote tăia din unghișdre.

Cei din Atena se ’ncercă se des- 
mință sgomotele cumcă ară fi ajutați și 
încurageațl de Ruși. Ei dică, că amba- 
sadorulă rusă din Constantinopolă s’a 
dusă la Atena numai ca să sondeze ca
binetulu grecă pentru eventualitățile vii- 
tore, fără să o angajeze pe Grecia a lua 
o atitudine anti-turcescă.

Aceste scuse mai multă confirmă sgo
motele, că Grecii se sburlescă, fiind ă că 
speră a ave la spate pe Ruși. Numai de 
n ară păți-o cu Turcii ea'n anii trecuți. 
De geaba le lasă gura apă după Mace
donia, îșl voră pune pofta "n cuiu.

Legea convocării r eserviștiloru.
Amă spusă că atâtă în camera din 

Pesta câtă și în cea din Viena s’ a des- 
bătută și s’a votată u nu proiectă de lege 
ce privesce convocarea reserviștiloru sj 
a reservi.știloră de întregire la seiviciu 
activă în timpă de pace.

Legea s'a motivată cu acee a, că e- 
fectivulă de pace ală trujjpSloră austro- 
ungare e așa de mică, încâtă nu pote 
satisface unoră prestațium est) a-ordinare 
ce ar fi necesare în t in ] ă de pace. D© 
aceea legea dă putere guvernului a che
ma în serviciu activă, h casă ele nece.
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sitate estraordinară, în timpă de pace 
reserviștii anului ânteiu și pe reserviștii 
de întregire din cei trei ani dinteiu. Când 
s'a ocupată Bosnia, s'a dovedită că efec- 
tivulă de pace de 83- 95 de omeni de 
companiă n a foștii deajunsă, ci a tre
buită sporită la 128 de omeni, și ca să 
se potă face acesta, a trebuită să se re
ducă efectivulă celorlalte companii la 68 
de omeni. Timpulă servită mai puțină 
de 28 de c]ile se va socoti ca ună eser- 
cițiu de arme făcută, celă servită mai 
multă ca 28 de dile se va socoti ca 2 
esercițiurl de arme făcute. In camera 
ungurescă a fostă o vină discuțiune a- 
supra acestui proiectă de lege.

Deputatulă Nagy a disă că se dă 
ministrului de răsboiu împuternicirea d’a 
prelungi serviciulă activă de trei ani 
eventuală încă cu ună ană. Nu-i vorbă 
se dice că numai în casulă celă mai 
urgentă să se cheme reserviștii în ser
viciu activă, der prin acestă lege admi- 
nistrațiunea de răsboiu se sustrage con
trolului parlamentară. Vorbitorulă profită 
de ocasiune, ca să aducă în vorbă ces- 
tiunea voluntariloră pe ună ană. Elă a 
întrebată în comisiunea pentru armată 
pe ministrulă de honvedl, decă proiec
tulă de lege se referă și la voluntarii pe 
ună ană. Ministrulă a răspunsă că aceia 
cari au depusă esamenulă de oficeră nu 
suntă atinși de proiectă, der cei cari 
n'au învățată să fiă chiămațl eventuală 
în timpă de pace la serviciulă activă ca 
reserviștl. Vorbitorulă amintesce greu
tățile ce li se pună în cale, în modă 
volnică, la esamenulă de oficeră tineriloră 
unguri, cari nu sciu bine limba germană. 
De aceea cere, ca cu reserviștii unguri, 
cart cari ca voluntari pe ună ană n’au 
putută depune esamenulă de oficeră, să 
se facă escepțiune. De acesta aternă vo
tarea legii.

Akos Czirer dice, că proiectulă de 
lege e ună pasă spre nouă sarcine, care 
aternă cu totulă ’de volnicia ministrului 
comună de răsboiu. Noi nu ne gândimă 
la cuceriri, prin urmare nu ne trebue să 
sporimă efectivulă trupeloră, nici să pre- 
lungimă timpulă de serviciu; destulă de 
sleite suntă puterile poporațiunei. Tre
bue să se înființeze armata națională in
dependentă, acesta-i prima cerință a ori
cărei constituțiunl militare. Unitatea dom
nitorului nu se pericliteză prin acesta, 
dovadă trecutulă de 1000 de ani ală na- 
țiunei ungare. Prin proiectulă acesta se 
introduce serviciulă activă de patru ani, 
fără ca reserviștii se fiă scutiți de eser- 
cițiulă de arme, căci vină nouă pușcl și 
tunuri, cu care trebue să fiă esercitațl. 
Respinge proiectulă.

Acum începe o larmă cumplită în 
dietă. Franz Bolgar e invitată să vor- 
bescă. Franz Fenyvessy întrebă, că ce-i 
cu partida guvernamentală? Nu vorbesce 

nimenea ? Carol Etifriis cere să audă pe 
ministrulă. Gabriel Ugroii sare agitată 
de pe scaună, cerendă lămuriri dela mi
nistru înainte d’a se’nchide desbaterea, 
căci altfelă voră fi nevoițl < oposanții> să 
vorbescă la desbaterea specială într'altă 
tonă. Mare mișcare în drepta. Larmă în 
stânga și’n stânga estremă. Președintele 
sună clopoțelulă strigândă că deputatulă 
Bolgar are cuventulă. Larmă și mai mare 
în stânga estremă. Carolă Eiitviis strigă 
să audă pe ministrulă. Strigăte’n drepta: 
la ordine! Președintele sună clopoțelulă 
și amenință pe cei cari turbură desba- 
terile, că îi chemă la ordine. Aprobări 
în drepta, larmă mare și îndelungată'n 
stânga estremă, strigăte: s’audimă pe 
ministru!

Ministrulă de honvedl Fejervary dice 
că va vorbi atunci când va crede elă 
de cuviință, er nu când îi place unuia 
seu altuia dintre deputațl a’i porunci. 
— Aplause’n drepta, sgomotă cumplită 
în stânga estremă, Ignaz Helfy dice că 
ăsta nu mai e parlamentarismă, ca să 
nu vorbescă nimenea din drepta; aci e 
mai bine să declare guvernulă: Acesta 
ni s’a poruncită din Viena și trebue să 
se primescă. — Contradicerl în drepta. 
Președintele sună clopoțelulă. Larma e 
nespusă de mare. — Iosif Madarasz dice 
că ministrulă e dator să dea lămuriri ca
merei și guvernulă să lase obiceiulă d’a 
vorbi totă la încheiarea desbateriloră, 
când oposiția nu mai pote răspunde.

Ministrulă Tisza se ridică. O voce 
din stânga estremă: Aha, tunulă celă 
greu! Tisza: Nu vreu să ’mpușcă cu tu
nulă în vrăbii. — Ilaritate. — Tisza: 
Nu e nici ună regulamentă care să pres
crie când are să vorbescă ministrulă. 
Nu sciu, de c-e tocmai acum se cere, ca 
să vorbescă respectivulă ministru. Lă- 
sațl în pace mersulă desbateriloră, ca
mera va da lămuririle cuvenite. E ne
admisibilă a-se ’ncetățeni praxa, ca să 
se prescrie ministrului când are se vor
bescă. — Președintele dice că e straniu 
să se c eră a vorbi ministrulă, când are 
să vorbescă ună deputată. — Coloman 
Tlialy se ridică. Strigăte ’n drepta: Cu 
ce dreptă vrei să vorbesc!? — Tlialy: 
Vorbescă la regulamentă. Madarasz are 
dreptate. In desbaterea specială vomă 
fi nevoițl să vorbimă mai violentă, mai 
pasionată. — Ministrulă Tisza dice că 
potă vorbi în desbaterea specială la tit- 
lulă respectivă. — Madarasz cere din 
nou, ca să provoce camera pe ministrul 
a da lămuriri.

Ministrulă Fejervary dice că scie elă 
când să vorbescă, și va vorbi înainte de 
închiderea desbaterii, der nu va suferi 
să i-se impună acesta de nimenea. — 
Aprobări în drepta, mișcare în stânga 
și ’n stânga estremă.

Franz Bolgar dice, că motivarea pro

iectului e curată frasiologiă. Timpulă 
de serviciu se preluugesce cu ună ană, 
degeaba se negă acesta. Prin proiectă 
se cere împuternicirea d’a se convoca 
99,000 reserviștl și 25,000 reserviștl de 
întregire, adecă cheltuelile ordinare se 
potă împovăra cam cu 15 milione fl. 
Cu tote astea voteză proiectulă, der 
să se spună espresă în lege, că reser
viștii numai atunci se convocă, când 
n’ajungă reserviștii de întregire. Căci 
altfelă s’ar pute reține în serviciu solda- 
ții, cari au servită trei ani. Și cine pote 
dispune ce soldați să se rețină ? Va dis
pune sergentulă majoră-comptabilă, care 
va opri pe aceia pe cari îi urășce. Cu 
acesta suboficerii voră pune totulă în 
mișcare, ca să fiă degradați. [Contradi
cerl în drepta.] Aceste rele se voră în
lătura, decă la desbaterea specială se va 
primi amendamentulă ce’lă va propune. 
Va mai propune, ca legea să aibă pu
tere numai pănă în 1890. Numai a.șa 
va vota elă și soții săi legea.

[Va urma].

SCIRILE BILEI.•
D-lu M. Cogălniceanu a fostă realesă 

președinte alu Academiei române. Preșe
dinte ală secțiunii istorice a fostă alesă 
d. V. A. Ureche; ală secțiunii sciințifice 
d. P. S. Aurelian și ală secțiunii literare 
d. Iacob Neyruzzi.

♦ *
O telegramă din Bucuresel spune, că 

ministrulă plenipotențiară rusescu Hi- 
trovo de pe. lângă guvernulă română va 
fi înlocuită cu celă de pe lângă guver
nulă serbescă Persiani.

* * A
Piarulă „Der Artist" din Dusse- 

dorf scrie, că gimnasticii români trupa Pe
trescu, după ce a avută celă mai mare 
succesă, preliuigindu-i-se de 2 ori con- 
tractulă în teatrulă „Follies Bergere" în 
Parisă, astădi se află angajată la circula 
Hipodrom din Madridă. D-ra Eugenia 
Petrescu a obținută în Parisă numele de 
„prima ecliilibristă fără rivală în lume, 
garantată de primulă agentă teatrală din 
Parisă.u Traiană Lupu, junele gimnas
tică, plecată acum o lună la Berlină în 
teatrulă Kaufîmanns-Varietes, a avută cel 
mai strălucită succesă. Numita foiă mai 
spune, că directorulu teatrului se simte 
fericită, că a angagiată pe d. Traian Lupu 
și pe d-ra Carlota Lupii. Câtă pentru 
d-nii Moceanu- Velescu, d-loră au primită 
din New-York, America, o scrisore dela 
Ch. Herman & Geo. Liman, agențl dra
matici, varietate și musică, prin care li 
se propună cele mai avantagiose condi- 
țiunl spre a merge și a se produce cu 
cântece și danțurl naționale române în 
New-York. Astfelă d-nii Moceanu-Ve- 
lescu voră ave timpă și ocasiune să se 

prepare câtă mai bine pentru exposiția 
universală din Parisă la 1889, unde se 
voră opri la întorcerea d-loră din A- 
merica.

** *
In contra moriloră cu vaporu din 

Budapesta „Concordia11, „Gizela11 și a 
lui „Strauss și Hedrich" s'a ordonată 
cercetare judecătoreștii, dedrece aceste 
mori suntă bănuite, că furnisorului mi
litară din Serajevo, Baruch, care pentru 
înșelătorii în paguba erariului a fostă 
condamnată la înc-hisore pe mai mulțl ani. 
i-a furnisată făină mai puțină nutri- 
tore, decum sta notată pe biletele sa- 
ciloru.

** *
Sub titlulă Șvabi maghiarisațU scrie 

„Egyetertes" dela 30 Aprilie: „Din Kis- 
Tormas, comit. Tolna, se împărtășesce 
îmbucurătorea scire, că maghiarisarea e 
așa de lățită acolo. încâtă o comună încă 
deplină germană înainte cu 25—30 de 
ani a devenită mai cu totulă maghiară 
și moda de îmbrăcăminte maghiară a în
lăturată aprope definitivă îmbrăcămintea 
germană. Bărbații, cari pănă aci îșl râ
deau fața’ntregă, portă acum mustață și 
barbă și jocă bine ceardașulă. Locui
torii se silescă ca copii loră să'șl însu- 
șescă limba ungurescă, trimițendu'i pe 
mai multă timpă în comune maghiare. 
Nisuința patriotică a bravei comune me
rită laudă. “

Sancta simplicitas egyetertesiensis! 
Va să dică toți câți portă mustață și 
barbă suntă unguri! Dovadă că pretinsa 
„maghiarisare a Șvabiloră" e ună moftă 
ungurescă.

Primimu din partea d-lui rlh. 
Ale.ri următorea scrisore:

Domnule Redactorii!
Vedendă interesulă ce'lă au unii 6- 

meni pentru a descoperi isvdrele după 
care am scrisă romanulă meu istorică 
Beiu, Vodă, Domnii, am onore a vi le 
comunica, pentru ca să informați mai 
exactă pe cetitorii D-v. decum a fostă 
în stare a o face scriitorulă foiletonului 
publicată mai deunădile în „Gazetă11.

Romanulă meu este istoricii, deci 
nu pote fi productulă simplei fantasii. 
N’am putută să înșiră din capulă meu 
tote acele evenimente cărora le-am fă
cută locă în acelă romană, scrisă cu 
scopulă de a înfățișa o iednă câtă se 
pote de fidelă despre starea lucruriloră 
în România dela Caragea Vodă și pănă 
la alegerea actualului suverană alu Ro
mâniei. M’am servită deci de scrieri 
referitore la obiectulă meu și anume de 
Aricescu, revoluțiunea lui Tudoră Vlu- 
dimirescu, de primu/u Almanachu ală Ro
mâniei june și anume de „Anecdota* de 
Gane și în fine de: „Die Emporkomm- 
lingc,1- ein Beitrag zur Charakteristik
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Din vieța și scrierile lui

ZSTicola,-o. Lenau.
După isvore străine.

IV.

Unii înregistreză pe Lenau în cata- 
logulă poețiloră austriacl, alții, și cu deo
sebire Maghiarii, pretindă a fi esclusivă 
alu loră, căci dicu ei: celu ce ar disputa-o 
acesta, n'ar fi nici mai multă nici mai 
puțină decâtă unu nfuror teutonicus^ și că 
Lenau numai întru atâta s'ar pute numi 
poetă austriacă. întru câtă petrecendă 
c-âtlva ani în Austria a intrată și elă în 
renumita societate „Neuner". Noi însă 
n’avemu să cercetămă acesta. Fiă elă 
ală ort și cărora, pre noi ne privesce 
numai spiritulă său mare, geniulă său 
puternică.

Lenau, după unii, este poetulă „du- 
r-rii lumei". Mulțl însă i-o dispută acesta, 
pentru-că așa numita „durere a lumei“, 
cire în primele decenii ale veacului nos- 
t’ 'i a cucerită așa de mult! scriitori, n a 

fostă altceva decâtă ună felă de hipo- 
condriă a timpului, care numai în închipui
rile scriitoriloră a prinsă terenă. pe când 
nici ei înșiși nu o simțiau. Pe atunci 
era, așa dh’endă, o maniă a timpului, ca 
fiă-care scriitoră să-și asemene durerile 
și simțirile lui cu durerile și simțirile în- 
tregei lumi. Noi însă seim, că numai adevă
rata durere este adevărata poesiă, adevă
rata virtute. Față cu acestea Lenau îșl des
face înaintea nostră inima cu simțirile ei cu 
atâta fidelitate și adevăr palpabil, încât ne 
pune în uimire: numai atunci îi audimă 
plângerea lui, când ranele îi sângeră: așa 
simțimă căldura espresiunii durerii lui 
ca și când elu și-ar muia pena în sân
gele inimii lui. Elă nu dă espresiune 
„durerii lumii", ci ne spune propria lui 
durere, propriile lui simțiri, ba chiar și 
când se ocupă în scrierile lui cu între
bări și reflexiuni generale, și pe acestea 
le vedemu esprimate într'ună așa modă, 
precum se restrângă în sufletulă său, 
în inima sa, în prisma cugetării și a ge
niului său.

Tonulu fundamentală alu liricei lui 
Lenau este celă elegică și adeseori celă 
melancolicii. Elă însuși dice: „Du ge- 
l'ritest mich durch's Leben. sinnende Me

lancholic". Rară, forte rară se aude 
la elă glasulă bucuriei, numai ici și colo 
se mai zăresce în poesiile lui câte unu 
punctă mai luminosă, cum s’arată sorele 
abia câte-odată printre norii negri, sparțl 
de ventă. Elegia lui este espresiunea 
acelei dureri omenescl, acelei păreri de 
rău sincere, care isvorășce din adevărata 
suferință.

In sufletulă său a trăită ună ideală 
măreță, după care în viață-i zadarnică a 
căutată; elă n'a putută străbate pustiulă 
și golulă înfricoșată ce'i sta înainte și 
astfelă și-a perdutu puterea vieții pe 
ruinele visuriloră lui, acea putere, acelă 
curagiu, care i-ar fi folosită așa de multă. 
Inima Ini atâtă de gingașă simția așa de 
puternică, încâtă e peste putință urmă- 
rindu-lă cu atențiune să nu observi edu- 
cațiunea ce-a primit'o dela mamă-sa. 
Simțirile lui suntă așa de nobile. încâtă 
lângă ele nu încapă gândiri josnice, ci 
atâtă de seriosă, așa de adevărate, încâtă 
în ori cine nasce venerațiune față de ne- 
norocitulă poetă. Ce e dreptă, că forța 
bărbătesc.ă lipsesce în elă, der i-o înlo- 
cuesce acea superbii nobilă, ce a domi
nată unu timpă dre-care peste natura lui, 
de altcum forte mildsă, după cum dice 

A. Griin în descrierea vieții lui. De aceea 
poesia lui Lenau a fostă o aparițiune cu 
totului nouă în literatura germană, care 
a descoperită o nouă lume, ună nou 
cercă de idei. Poesia lui nu a isvorîtă 
din rîulețulă unei câmpii veștede, ci din 
isvorulă sfântă alu codrului, din adân
curile pământului.

Despre acesta vorbesce forte tru- 
mosă Alfred Marchand, ună scriitoră fran- 
cesă, în opulă seu „Lcs șjoetes lyrigues 
de 1'Autriclie“, carte apărută nu de 
multă. Acesta se ocupă mai pe largă 
cu Lenau punendn-lă pe o treptă cu 
Goethe în lirica germană: „Lenau, dice 
Marchand, înaintea mea cuprinde pri
mulă locă între liricii germani. Pentru 
sinceritatea lui îlă socotescă mai multă 
decâtă pe Heine. In artă îlă întrece 
acesta, der în poesia lui aflămă ceva 
mușcătorii, zdrobit.oră, ce împedeeă forte 
multă desvălirea unității și influința ho- 
tărîtore a simțirei: cetitorulă decă per- 
curge câtă de puțină drumulă prin poesia 
lui Heine, e silită se se întrebe, unde 
se finesce supărarea poetului și unde în
cepe elă a face nebună pe cetitoră. Er 
Goethe, după judecata mea. ca lirică 
ocupă numai loculă ală treilea. Lenau 
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Rumănieus nah rumănischen Original- 
ițuellen bearbeitet, de reposatulă meu 
amică W. A. Senilor, publicată în Bu- 
karester Hauskalender din 1865.

W. A. Sennor, după cum am des
coperită mai târdiu, la lucrarea sa s’a 
servita și de romanulă lui Pelimonfi, d’aci 
se esplică: înteiu identicitatea uneloră 
pasagie în scrierea mea și a lui Peli- 
monă: ală doilea diferința în stila.

Creda că nu-mi veți refusa, Dom
nule Redactoră, publicarea acestei infor- 
mațiunl. pe care v’o dau din respectă 
cătră cetitorii Dv., fără ca să cer nime- 
nui esplicare de cele ce s’au publicată 
despre mine.

Primiți încredințarea perfectei mele 
considerațiunl.

Bras o vă, 20 Aprilie 1888.
Theochard Alexi.

Scandalu la alegeri.
Suburbiulă Vienei numit Rudolfs- 

heim a fostă Lunea trecută cu ocasiunea 
unei alegeri, teatrală unui mare scandală, 
săvârșită chiar în presența Maiestății Sale 
monarchului. Etă ce se scrie din Viena 
în privința acesta:

Maiestatea Sa sosi în suburbiulă Bu
fi olfsheim la orele 2V2 cu scopulă ca să 
mergă la Hetzendorf pentru a întâmpina 
sosirea Maiestății Sale împărătesei și a 
arcliiduceseloră.

Pe când sosi Maiestatea Sa, agita
țiunea între antisemițl și partidalibera- 
liloră era la culme. Ei se încăerară la 
luptă. Presența Maiestății Sale nu i-a 
împedecată întru nimică dela acesta, 
căci furia cuprinse pe ambele partide 
cu ațâța vehemență, încâtă acestea nu 
mai ținură semă de nimică.

Trăsura curții înainta în pasă spre 
mulțimea încăerată la luptă și monar- 
chulă urmărea cu mare atențiune actele 
de brutalitate săvârșite înaintea sa, der 
nici acesta n'a avută asupra mulțimei 
nici o influință.

Situațiunea poliției a fostu peste 
măsură critică, căci mulțimea înverșu
nată, cum era, se arunca asupra polițiș- 
tiloră și pe mare parte din ei îi călca 
în piciore.

In lupta acesta au rămasă răniți 
mai mulțl inși. Unii din bătăuși au fostă 
arestați.

Literatură.
,.Meseriașulu Românu", ese de două 

ori pe lună în Brașovu. N-rulă 8 din 
anulă III. cuprinde: Observări practice 
pentru cei cari lucreză cu mașini de 
cusută. Scolele speciale pentru meserii 
din Sibiiu. Memoriu asupra comerciului 
și industriei în România. Industria de 
paie în Italia. Adunarea generală a As- 
sociațiunei de credită și depuneri „Me- 
seriașulă Română." Curățirea mâniloră 

după lucrulă din atelieră. Foița „Mese
riașului Românii - Crima uncliiașului 
Blas, de Catulle Mendes, traducere de 
S. C. Cânteculti dorobanțului. [Poesiă de 
Ioană Nenițescu.] Felurite pentru mese
riași. Scirl economice. Multe și mărunte. 
Diverse. Recepte folositdre. Glume. Bi
bliografia.

Wiener Mode, foiă de mode și lite
rară, apare în Vi*ua la 1 și 15 a fiecă
rei luni.

Ar. 1 cuprinde: Partea modeloră: 
Wiener Modebericht (de Jenny Neu
mann). Schmuk. Blumen. Schleier. Wie
ner Waschebericht. Coifforen und Hiite. 
Kindermoden. Herrenmode. Wiener 
Parfums. Handarbeit. Die Schoncheits- 
pflege. — Partea literară: Der Thurm 
von Nervi jpoesiă de Adolf Wilbrandt]. 
Literarische Moden [de Wilhelm Gold- 
baum]. Bielder aus Alt-Wien de Dr. 
Albert Ilg. Die Palme in Wohnzimmer 
[de docențele Dr. E. Lewy|. Schatten 
[poesiă de Ada Christen]. Im Boudoir 
[de F. Gross, comediă]. Streiflichter 
[poesiă de Ludwig Fulda]. Frauenleben 
bei den siidafrikanischen Schwarzen [de 
Rosa Holub]. „Humoreske" [bucată mu- 
sicală pentru piană de Robert Fuclisj. 
Neue Musik. Raethsel. Die Kuclie des 
Mittelstandes. Ilustrațiuiil. Anunțuri.

Nr. 2 cuprinde : Partea modeloră: 
Wiener Carnevals Modebericht [de Jenny 
Neumann]. Modeplauderei aus Nizza [de 
brosse de Sterpeto], Der neueste Ball- 
gast. Beschreibung der in diesem Hefte 
dargestellten Foiletten. Wieman Ball- 
striimpfe stickt. Neue Taschentiicher. 
Ueber Briefpapier. Lăcherplaudereien. 
Herrenmoden. Zum Cottillon. Die Klei- 
dung des Kindes. Wiener Handarbeit. 
Altmodischer und neumodischer Haus- 
halt [de Therese Mirani] Partea literară 
Die Geschichte einer Schonheit [de Hans 
Wachenhausen]. Bliithenlese ungarischer 
Dichtung [de Ludwig Doczi]. Brautwahl 
[de Marie de Ebner-Eschenbach]. Sprii- 
che [de Ludwig Fulda]. Der Thurm von 
Nervi [urmare]. Nur Keinen Eifer [co
mediă de Paul Heyse]. Higyenische 
Briefe. Spiel und Raethsel-Zeitung. 
Preisausschreibung de Wiener - Mode. 
Erinnerungs - Walzer (bucată musicală 
pentru pianîî de Joh. Strauss Vater). 
IlustrațiunI. Anunțuri.

Intemplări diferite.
Focu. La 40 Aprilie a fostu ună 

nou focu în Hașagă. Au arsă edificiile 
economice la 9 locuitori români, er la 3 
dintre ei au arsă și casele de locuită cu 
totă întocmirea loră, cu provisiunile și 
cu totă avutulă loră. Unui bietă tată 
de familiă i-au arsă și 2 vaci cu lapte 
și ună vițelă. Preotului gr. or. și altui 
păgubași le-au arsă mașinele de trierată 
Păgubiții au fostă toți asigurați. Acesta 
e ală treilea focă în timpă de o jumă
tate de ană. Ală doilea, acum 2 luni, 
prefăcuse în cenușe edificiile economice 
la 5 Români, unuia și casa de locuită. 
Dintre aceștia numai unulă era asigurată. 
— In Vordă a arsă șura lui George 
Meltzer. Paguba e de 300 fi.

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

Berlină. 4 Maiu. Starea împă
ratului e normală, pote petrece 
cea mai mare parte din c]i în a- 
f'ară de patu.

„Vossisclie Zeitung“ se ocupă 
cu disposițiunea ce domnesce în 
contra Rusiei pentru că a reacti- 
vatu pe generalulu Bogdanovicî, 
indeplinindu prin acesta Țarulu 
unu actu ală guvernului, care nu 
mai lasă nici o îndoială asupra 
simțeminteloru sale panslaviste. 
Când desvoltarea lucruriloră în 
Francia va deveni matură, când 
rubla ’șl va fi făcutei lucrulu seu 
în Orientu și armata rusescă va 
fi concentrată, atunci va întră Ța
rulu în acțiune.

PetersburgA, 4 Maiu. Pentru 
sondarea disposițiunei poporului, 
vord pleca în Bulgaria, cum se 
c}ice, la însărcinarea Țarului, fos- 
tulu ministru în Bulgaria gene
ralulu Ernroth și fostulu minis
tru plenipotențiaru în Muntenegru, 
-Toniu.

DIVERSE.
Influința rassei asupra geniului și ne

buniei. Ca esemplu pentru acestă influ- 
ință profesorală C. Lambroso din Tu
rmă citeză în opulă seu „Geniu și nebu- 
niă“ observările făcute la poporală isra- 
elită. „Israeliții", scrie elă „esceleză prin 
cultura și istețimeajloră și și-au câștigată 
în multe ramuri ale vieții nostre cul
turale o posițiă importantă; în manile 
loră suntă în partea cea mai mare co- 
merciulă și presa; compositorl renumit! 
satirici, umoriști și medici au eșită din 
șirurile loră. Meyerbeer, Cohen, Halevy, 
Gutzkow, Mendelssohn, Offenbach au 
fost israelițl. Totă asemenea Heine, Saphi 
Camerini, Revere, Kalis, Jacobsohn, 
Jung, Veill, Fortis, Gozlan. De ori- 
gine ovreescă suntu mai departe scrii- 
torii Auerbach, Kompert și Aguilar; 
filologii Ascoli, Munk, Florentino, Luz- 
zato ; medicii \ alentin , Hermann, Hai- 
denhain, Schiff, Casper, Hirschfeld, 
Stilling, Gluger, Laurence, Traube, 
Fraenkel, Kuhn , Kohnhein , Hirscli; 
filosofii Spinoza, Sommerhausen , Men
delssohn; socialiștii: Lasalle și Marx; 
chiar și în matematică, o sciință, pen
tru care semiții au arătată totdeuna 
puțină talentă, au ajunsă la mare renume. 
Goldschmidt, Beer și Markus. Mai este 
încă remarcabilă, că israeliții aceștia 
renumițl, pe cari i-amă amintită mai toți 
au fostă naturi creatore: revoluționari 
în politică, întemeietori de secte nouă 
pe terenulă religionară. Decă nu s’a 

născută nihilismulă și socialismulă inme- 
diată din sinulă loră, fără îndoelă ei au 
aruncată sămânța, din care a răsărită. 
Dela ei a purcesă însă învățătura mo- 
saică și mai târdiu cea cre.știnescă; ei 
au creată în comerciu polițele, în filo- 
sofiă positivismulă, în literatură direcția 
nouă umoristică.

De altă parte însă trebue să consta- 
tămă și ună altă faptă curiosă der netă
găduită : israeliții dau urni contingență re
lativă de patru pănă la șese ori mai mare 
de alienați (nebuni), ca ceilalți individl 
aparținători altora religiunl. Invățatulă 
Servi a constatată, că în anulă 1869 în 
Italia la 391 israelițl vine ună alienată, 
ună numeră aprope de 4 ori mai mare, 
ca celă care-lă găsise la catolici. Verga 
a confirmată acestă faptă în anulă 1879, 
ba a găsită chiar că pe când la catolici 
și protestanți vine ună alienată la 1775, 
respective 1725 de indivicll, la israelițl 
vine ună alienată la 384 de indivi dl. In 
fine Mayr a arătată în a. 1871 că în 
Prusia la 10 mii de creștini vină 8 ne
buni, er la 10,000 de Israelițl 14 nebuni; 
în Bavaria la 10 mii de creștini 10 nebuni, 
er la 10 mii de Israelițl 25 de israelițl ne
buni; în întregă Germaniă la o popora- 
țiune creștină de 10 mii, 8 nebuni, la o 
poporațiune evreescă numărulă duplu de 
alienați.

Cursulu pieței Brașovu
din 19 Aprilie st. v. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.5b Vend 8.60
Arginta român eseu • V 8.50 p 8.54
Napoleon-d’orI . . ‘ !• 10.01 „ 10.03
Lire turcescl . . • •• 11.30 ,. 11.35
Imperiali .... 10.30 p 10.35
Galbinl .... 5.90 „ 5.92
Scris, fonc. „Albina1 61',, 101.-

n )i h 98.— ,. 98.50
Ruble rusescl 105.— ,, 105.50
Discontulu . . • 6-, 2—8% pe anu.

Cursnlâ la bursa de Viena
din 3 Maiu st. n 1888.

Renta de aură 4U.O................................. 97.65
Renta de liârtiă 5°/(l..............................  86.20
Imprumutulil căiloru ferate ungare . 149.90
Amortisarea datoriei câiloru ferate de

ostu ungare (1-ma emisiune) . . 96.—
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

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

ostă 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-Timișu . . . 104.—
Bonuri cu cl. de sortare...................... 104.50
Bonuri rurale Transilvane .... 103.45
Bonuri croato-slavone...........................103.50
Acțiunile băncei de creditu ungur. . 278.25 
Acțiunile băncei de creditu austr. . 279.80 
Mărci 100 împ. germane.................. 62.221
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.80 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

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

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr Aurel Mureșianu.

însă pe terenulă acesta e mai originală, 
mai adâncă, mai pătrundătoră și varsă 
în inima cetitorului o imagine ce nu se 
pote uita. Elă îmi sfâșie inima; pe când 
Goethe îșl îndreptă atențiunea mai ver- 
tosu spre minte și fantasiă, pe atunci 
Lenau te mișcă, te răpeșce și’țl răpesce 
totă ce ai cu tine".

Altă scriitoru franceză, fină simți- 
torulă Theuriet A., care în studiile sale 
adânci laudă cu deosebire poesiă natu
rală ncimitabilă a lui Lenau, dice des
pre elă: „După mortea cântărețului me
lancolică și însuflețită, înzadară căutămă 
în literatura germană ună poetu ase
menea lui, care ar fi vrednică să ne 
atragă atențiunea-.

Amu intercalată aici judecata aces- 
toră doi scriitori străini pentru ca să 
întregimu trăsurile și caracteristica liricei 
lui Lenau; observămă însă, că părerile 
altora despre lirica lui Goethe se deo- 
sibescu cu desăvârșire de a lui Marchand, 
fiindcă Goethe e judecată de totă lumea 
literară ca c-elă dintâiu lirică.

Prima c-olecțiune. cu care Lenau a 
atrasă atențiunea societății germane, cu
prindea în sine întregă cerculă poesiei 
sale lirice. Deși cu puține escepțiunl, to- 

nulă fundamentală ală poesiei sale este 
unulă, totuși elă așa e de variu, îlă ve- 
demă țăsută cu așa umbre fine, încâtă 
în acestă tonă fundamentală se află 
depusă întregă scara simțăminteloră se- 
riose și adânci, proprii inimei lui.

După subiectele loră, poesiile lui 
Lenau se potă împărți în trei grupe mai 
principale: cele referitore la simțirile 
omului, singuratică luată; la natură și 
în fine cele ce se referescă la întrebările 
principali ale esistenții omenescl. In grupa 
primă îlă regăsimă pe poetulă în întregă 
ființa și starea lui de pe atunci, adecă 
acum vioiu, acum supărată; vedemă în 
ele reoglindându-se cu fidelitate fiă-care 
batere a inimii lui. E dreptă însă și 
aceea, că nu vedemă resignațiunea atin- 
gendu-lă deodată, acea resignațiune du- 
rerosă, a cărei jertfă e inima poetului, 
der cu atâtă mai vertosă vedemă în elă 
unu adevărată martiră, care merge în 
luptă, deși e sigură că nu va învinge. 
Pe când alțl poeți în primele loră cân
tece dau espresiune seninătății și vioșiei 
estravagante a tinereței, pe atunci la 
Lenau ne întâlnimu cu glasulă renun-^ 
țării la tote, cu sunetulu sarbădu _ 1 
desperării.

In Poesiă „Einst und Ietzt" în 
care face asămenare între visurile 
tinereței și presentulă amară, începe 
astfelu :

De-așă putea s’ajungă în plaiulă
Unde fericită eram.
Unde anii tinereții 
Așa dulce îi visam.

De sigură când a scrisă aceste ver
suri, îșl aduse aminte de patria sa, ale 
cărei rose și filomele nicl-odată nu le-a 
uitată.

Elă sacrifica forte multe creațiuni 
minunate amiciției și iubirei; der pe când 
amiciției îi consacră versurile cele mai 
sfinte și îngăduitore, pe atunci iubirea 
sa vorbesce numai și numai prin cuvinte 
triste. Scimă câte nefericiri i-a causat 
iubirea, cu câtă tristeță îi acoperea ade
seori sufletulă și inima lui. Der totde
una de câteorl încerca o nouă dragoste 
suferea naufragiu. Câtă de pătrundătoră 
se plânge elă în poesiă „In die Er- 
senhte :“

înzadară! Perdută’ml ești credință 
Intr’ală vieții pustiu și greu amară 
In veci, căci tdte-a mele pofte 
Te rogă și te strigă înzadară!

Și ca și când l’ar părăsi speranța 
cu desăvîr.șire, astfelă finesee poesiă

„Meine Braut:" „Deine Braut heisst 
Qual, den Segen spricht das Ungluck 
iiber euch“. Tote acestea le-a scrisă 
de sigură sub influința acelora amintiri 
amare, ce le-a lăsată în sufletulă său 
infidelitatea neîndurătorei Berta.

Frumsețea naturei, fenomenele ei 
extraordinare, vieța lui bogată în schim
bări, suntă primula isvoră principală al 
poesiei lui Lenau. Pe terenulă acesta 
elă n'are semănă în poesiă germană. Elă 
nu’șl risipesce puterile ingeniului său 
pentru de-a descrie totă florea, totă 
frunda, precum nici pentru trăsuri baga
tele; ci elă ne face să simțimă influința 
întregului, precum natura face să simțim 
întregulă ei.

Măreția uriașilor!! codrii, liniștea lui 
divină și furtunile lui, tăcerea nemărgi- 
niteloră deșerturl, înfățișarea impune- 
tore a munțiloră, imensitatea oceanului, 
cursulă liniștită și ușoră ală vălcelei, ca 
și cum tote ară fi cuprinse în puterea 
fermecătore a poetului, le înțelege șop- 
tele tuturora, și le și scie spune. Lenau 
privesce și pătrunde adâncă în tote se
cretele naturii.

(Va urma.)
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R
estaurantulu K

lees!

Sâmbătă în 5 Maiu 1888 se va da în Restaurantul^ 
„Sa Gambrinusu 

Brașovuliî-vecliiu Vr. 05!» (tiiiisiiMi <le lioteliilu 
..Pomulii verde”).

unii

Soiree-Concert 
datu de capela musicei regimentului c. r. Imperatulu Alexandru 

alu Rusiei Nr. 2.
Pentru mâncări și băuturi bune se portă, precum se scie, deose

bită grije și ine rogii prin acesta pentru câtă mai numerosă clientelă.

Cu distinsă stimă
George Z^lees, Restaurateur.

Inceputulii la 7 ore sera. Intrarea 20 cr.

(fl
0) 
O 
£

Avisu i-lorii abonați!Rugăm pe <l-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiiinei s6 binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și minierii de pe fâșia sub care au primitu diarulîi nostru până acuma.Domnii, ce se aboneză din nou. se binevoiască a scrie adresa lămuritu și s6 arate și posta ultimă.
Administra(iunea „Gaz. TransA

IOSIF GAVORA.
Pentru lucru eminentti si gust ft bunii la esposițiunea regnicolarâ din 1885 din 

Budapesta, distinsft cu medalia cea mare a esposițiunii.

W* In Budapesta, strada Vâczy Nr. 17. "W
Becomandu obiectele, necesare pentru

aijustarea biseri.ci.lom și capelelort
cu cele ce sunt provedutil în abundanță pentru prețurile cele mai moderate, și lucrate 

câtft se pote mai moșii, anume:

Odăjdii felon 
și altele, după ritulti 

gr. orientalii.
Prapori și stindarde 

pentru reuniuni.

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

reuniuni de înmor
mântare.

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

etc.

X Primescu repararea hainelor!! vechi precum și aurărirea și argintărirea pe lângă 
prețuri moderate.

X Cusături cu aură, argintă și mătasă și haine bisericesc!, cusute cu firu de aurii, 
argintă și mătasă.

Dantale bisericesc!. Invelitore de prestolu. Mărfuri bisericesc!. Damaste etc. 
PiiiivtiiiilitnteH mi-o pottk adeveri prin mai multe Mute de epiw- 

tole de reeunoHcință.
Cataloge de prețuri la dorință trimitu libere de post-per 179.30—22

Se deschide abonamentu pre anulă 1888
la

AMiCULU FAMILIEI. I?iaru beletristicii și enciclopedicu-literaru — cu ilustrațiunl.— Cursulu XII. — Apare in 1 și 15 <|i 
a liniei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiunl frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiuni literare și sciențilice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Românilor^ de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl din patria și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o Oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturora indivifjiloru 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenum erați une pre anula întregii e 4 11., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibilî și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. Diaru bisericescu, școlarii și literară — cu ilustrațiunl. — Cursulu XIV. - Apare în broșuri lunare 
câte de 212— 3' , cole; și publică portretele și biograliile archiereiloru și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiunl, — mai departe articlii din sfera tuturora sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse oc.asiunl, mai alesu funebrall,— apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totu soiulu de a- 

cu preferința celoru din sfera bisericescă. scolastică și literară. — Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregii 
România 10 franci -lei, plătibilî și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratistt totu alu patrulea esemplaru. 
Numeri <le probă se trimită gratisu ori-eui cere.

se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU11 în Gherla -Sz-ujvâr. -Transilvania. "W
-------—

Totu de aci se mai potu procura și următorele cărți din editura proprii:

memmte și soiri 
e 4 fi. — pentru

«

Apologie. Discusiuni filologice și 
istorice maghiare privitore la Români, 
învederite și rectiiicate de Dr. Gre- 
goriu Silași. — Partea 1. Paulă Hun- 
ialty despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. Op complet). 
Broșura I. 11. și III. Prețulă broș. 
1. II. câte 40 cr. — Broșura 111. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fl.

Guventări bisericesci la tote săr
bătorile de peste anii, de 1. Papiu. 
Ună volumă de preste 26 cole. Acest 
opă de cuvântări bisericesci întrece 
tote opurile de acestu soiu apărute 
pănă acum — avendu și o notiță is
torică la liă-care sârbătore, care arată 
timpulu introducerei, fasele prin cari 
a trecută și modul cum s:a stabilita 
respectiva serbătore. Prețulu e 2 ii.

Barbu cobzariulu. Novelă origi
nală de Em’ha Lunga. Prețulă 15 cr.

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

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

Opera unui omii de bine. Novelă 
originală. —Continuarea novelei: Idea
lulu pierdutu de Paulina C. Z. Rovi
naru. Prețulă 15 cr.

Fântâna dorului. Novelă poporală 
de Georgiu Snnu. Prețuia 10 cr.

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

Ultimuld Sichastru. Tradițiune de 
Georgiu Simu. Prețulu 10 cr.

Eiu trebue se se însore. 
de Maria Schwartz, traducere 
F. Negruță. Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fataiă.
□

Novelă 
de N.

Schiță

.'J IW

din emigrarea lui Dragoșu. Novelă is
torică națională. Prețuită 20 cr.

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

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

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

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

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

Petulantulii. Comediă în 5 acte, 
după Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Șuluță. Prețulă 30 cr.

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

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

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

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

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

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

•. ■ •

a.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

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

T.

cr.
Economia peutru scolele popor, de 

Roșiu. Ed. II. Prețuia 30 cr.
îndreptară teoretică și practică pen

tru învețămentulQ intuitivă în folosulu 
elevilorU normali (preparandiall), a în- 
vSțătoriloru și a altora bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovanu, profesoru pre- 
parandialu. Prețulu unui esemplaru cu 
porto francată 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura ndstră pedagogică abia aflăma 
vre-una opfl, întocmită după lipsele 
scoleloră nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămu mai alesu directoriloră și învă
țători lor u ca celoră 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 Maximu Popă, profesoră la 
gimnasiulă din Năseudu. — Manuală 
aprobată prin ministeriulă de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulă de 
datu 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețuia 30.

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

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruță, profesoră. Opă aprobată și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulă de 
dato 16 Dec. 1^85 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprind endu composițiunl de totă 
soiulu de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multa folosu de cătră preoți, inve- 
țătorl și altl cărturari români. Prețulu 
1 fi. 10 cr.

Nu me uita. Colecțiune 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 preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilu Trifu profesoră preparan- 
diald. Prețulu 80 cr.

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni si cântări bisericesci 
forte frumosu ilustrată. Prețuia unui 
esemplartt bro.șurata e 40 cr., legata 
50 cr., legata în pânză 60 cr., legata 
mai finii 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxa 1.50—2.50

Miculii mărgăritaru sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericesci 
— ffuinosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețuia unui 
esemplaru broșuratu e 15 cr., — legata 
22 cr., legata în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe icone frumose. Prețuia 
unui esemplara e 10 cr.; 50=3 fior.: 
100-- -o fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urmata de mai 
multe rugăciuni friunose. Cu icone fru- 
mose. Prețuia unui esemplara spedata 
ffanco e 10 cr., 50 esemplare 3 fl., 
1(X) esemplaru 5 fl. v.

Epistolia D. N. Istisu Christosii. 
Prețuia unui esemplara legata și spe- 
data franco e 15 ev.

Tipografia A. AIURESTAN U Brașovu.


