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Earăș! se cumpenescu în pressa 
europenă șansele păcii și ale res- 
boiului. earășî se scrie multu des
pre situațiune, der lumină totă nu 
se mai face.

In Viena s’a întrunită în sep- 
temâna trecută cousiliulu de mi
niștri comună. E vorba de a se 
cere delegațiuuiloră viitore urnă 
nou credită militară de vre-o 30 
de milione. Spiritele trebuescă așa- 
der pregătite pentru aceste nouă 
jertfe, de unde urmeză că oficioșii 
vădii situațiunea într’o lumină forte 
posomorită, deși nu tocmai ime
diată ameninfătore.

D-lu Csernatonv debuteză cu 
articull alarmătorî în „Nemzet“. 
Resboiulu, cjice elă, trebue să is- 
bucnescă mai curendă ori mai târ- 
diu și acestă credință i-se impune 
ori și cui. când privesce la groza
vele înarmări ale stateloră. Ces- 
tiunea este numai, când ? Densulă 
crede că în cele din urmă alianța 
triplă, adecă Austro-Ungaria, Ger
mania și Italia, va adresa Rusiei 
o notă identică, prin care o va 
interpela asupra pregătirilor!! de 
răsboiu și probabilă că respunsulă 
Rusiei va fi casus belli. In casulă 
celă mai bună isbucnirea resboiu- 
lui se mai pote amâna încă ună 
anu, der—-adauge Csernatonv,— 
fote seninele în peninsula balcanică 
arată, că Rusia vrea să grăbescă 
isbucnirea răsboiului, de aceea se 
pote ca vara viitore se nu fiă așa 
de paclnicăcum spereză diplomația.

Nu rămâne der alta decâtă a 
vota ministrului de răsboiu milio- 
nele ce le cere și a se împăca cu 
imediata punere în lucrare a no- 
uei legi asupra reserviștiloră în 
anumite provincii. Unii ne spună 
că contingentulă trupeloră se va 
mări astfelă în Galiția și în Bos
nia, alții vorbescă și de Transil
vania. Destulă că milionele tre
buescă votate, căci acesta o pre
tinde „critica situațiune generală. “

Și fiind-că e de lipsă ca pănă 
la întrunirea delegațiuniloră și la 
votarea crediteloră militare situa- 
riunea să fiă presentată ca fbrte 
amenințătore. nu le prea convine 
oficioșiloră din Viena și Peșta, 
că tocmai acum principele Bis
marck s’a esprimată în modă op
timistă asupra stării generale po
litice.

După, cum raporteză foile ger
mane, Bismarck a cțisă cătră nisc.e 
persone din străinătate, că pacea 
nu va fi curend turburată, că cu- 
nosce intențiunile Țarului și este 
liniștită asupra loră, că este in
formată și despre intențiunile băr- 
bațiloră de stată austriac! și scie 
<-ă ei nu voră deveni nervoși, decă 
cumva ar eși în Orientă ceva din 
ogașulă său, că de apărarea Con- 
stantinopolei se va îngriji în prima 
liniă Anglia, în fine că pentru Ger
mania Boulangismulă n’are însem
nătate.

Decă este adevărată că Bis- 
mark s’a pronunțată în sensulă a- 
cesta, atunci cum vine că Țârele 
germane se ocupă așa de multă 
.•u Boulanger și cu omenii revan
șei din Francia, precum și cu Ig

natiev și cu panslavismului? Cum 
se esplică că tocmai acum pressa 
germană atacă din nou stările fi
nanciare rusescl și se silesce a sub
mina creditulă Rusiei ?

întrebări de aceste îșl pună cei 
ce nu-șl potă esplica pretinsulu op- 
timismă ală principelui Bismark 
decâtă numai prin făptulă, că în 
Germania arțî nu este la ordinea 
dilei votarea vr'unui credită mi
litară.

Monarchia nostră însă are lipsă 
ac]! de nouă credite militare și de 
aceea limbagiulu ce’lă pdrtă (Țâ
rele engleze cu privire la situați
unea din afară le convine pentru 
momentă mai bine oficioșiloră 
d-lui Kalnoky, le convine mai bine 
ce scrie „Times", cumcă tote sunt 
încordate și încurcate și cumcă 
în sudostulă Europei stă să isbuc- 
nescă unu viforu politică, care 
pote să cuprindă în flăcări între- 
gulă continentă.

In cele din urmă totă va tre
bui să se facă lumină asupra si- 
tuațiunei și atunci se va vede 
decă optimișții ori pesimiștii au 
avută mai multă dreptate. Deo
camdată însă lucru de căpeteniă 
este votarea grabnică a credite
loră militare.

Crisa ministerială din Viena.
După cum se comunică din 

Viena, crisa ministerială e înlătu
rată pentru momentă; cu tote 
astea starea lucruriloră nu e mai 
puțină încordată. Cehii au mai 
cedată numai după.-ee ministrulă 
președinte cornițele Taaffe lî-a fă
cută concesiuni positive. Situația 
ministrului de instrucțiune publică 
Gautsch e forte sdruncinată. Pri- 
mulu ministru caută să-lă spriji- 
nescă încă, pentru ca să nu încu
rajeze pe Celn, cu tote astea re
tragerea ministrului Gautsch e 
torte cu putință într’ună viitorii 
apropiată.

Nu mai puțină decâtă buge- 
tulă ministeriului culteloru și ins- 
trucțiunei va da nascere la vii 
desbaterl și bugetulă ministeriului 
de comerță: 34 de oratori s’au 
înscrisă să vorbescă împotriva bu
getului, pe când pentru bugetă nu 
e înscrisă să vorbescă nici ună 
oratoră.

Atitudinea noului guvernă serbescu.
Noulă ministru de esterne ală 

Serbiei, d-lu MijatovicI, a adresată 
representanțiloru Serbiei în străi
nătate următorea circulară:

Anunțându-vă alcătuirea noului mi
nisters, sub președința d-lui Nicolae 
HristicI, credti de datoria mea să vă fac 
cunoscuta principiile de căpeteniă ale 
noului guvernă.

Cabinetulă HristicI nu e legată de 
nici o partidă; elă dă voiă fiă-cărei par
tide politice să se desvolte slobodă în 
limitele legiloră; guvernulă asigură flă
căruia aceeași ocrotire a legiloră și nu 
cere dela tote partidele decâtă respec- 
tulă desăvârșită ală legiloră. Cabinetulă 
crede că va pute da îndeplinire urmă- 
torei misiuni: Trebue pusă capătă anar- 
chiei, mituire! și procesului de disolvare 

a administrației statului. Autoritatea pu- 
teriloră statului trebue restatornicită, 
pentru ca poporală să se deprindă de 
acum înainte a vede în autoritatea sta
tului paza neadormită a ordinei, ocroti- 
torală aspra ală legiloră și apărătorulă 
hotărîtă ală drepturiloră fiă-căruia. Legea 
trebue respectată și acestă respectă tre
bue să se prefacă în a doua natură a 
poporului, căci numai în așa chipă li
bertatea constituțională pote fi întărită 
și desvoltarea ei asigurată.

Cumpăna bugetului trebue restator
nicită prin micșorarea cheltueleloră sta
tului la minimum trebuinciosă, prin îm
bunătățirea administrației finanțeloră și 
prin alte mijloce priinciose.

Raporturile cele bune ale Serbiei 
cu statele vecine și cu marile Puteri 
trebuescă mănținute. Desvoltarea loră, 
în interesulă neatemărei țărei ca stată 
națională, se va făptui.

In ceea ce privesce afacerile porto
foliului meu, sunt forte încredințată, că 
tote puterile mari dorescă, atâtă din 
pimctulă de vedere morală, ca și din 
celă politică, ca Serbia să fiă de sine 
stătătore, propășindă mereu, fericită, sub 
domnia înțeleptă și cu doră de țeră a 
Augustului nostru rege.

Noulă cabinetă se apucă de lucru, 
— fiindă încredințată de opintirile popo
rului serba pentru a manține rânduială 
în țeră, pentru a desvolta buna stare 
și întinderea civilisației europene, apă- 
rându’șl totdeodată individualitatea-! na
țională precum și acea a statului serba, 
împotriva tuturoră primejdiiloră, vină 
ele din orl-ce parte; de sigură aceste 
opintiri voră fi primite într’ună chipă 
simpatică de cătră omenii luminați ai 
Europei.

Așa der cabinetulă HristicI este ho
tărîtă să conducă țera pe calea acestei 
lucrări, însuflețită de acelașă doră de 
țeră pe care îlă dovedesce M. S. Regele 
însuși.

Serbia s'a bucurată, vădândă dove- 
dile de simpatiă ale guvernului pe lângă 
care sunteți acreditata. I suntemă recu
noscători pentru asta și cabinetulă nostru 
îșl va îndrepta tote nisuințele să măn- 
țină și să asigure aceste simpatii popo
rului serbă și în viitoru.

Legea convocării reserviștiloră.
[Urmare.]

Trecândă ministrulă la unele temeri 
esprimate de unii deputațl dice, că ce 
privesce temerea, cumcă sergenții ma
jori voră libera ori voră convoca soldați 
după bunulă loră placă, acesta nu se 
pote întâmpla acolo unde e ordine. (Ila
ritate și aplause ’n drepta, larmă în stânga.) 
La cavaleriă d. e. decă e să servescă 
soldatulă încă Ună ană peste cei trei, 
acolo nu mai e nevoiă de convocare pe 
calea oficiului. (Aplause ’n drepta, con- 
tradicerl în stânga.) Ce privesce chel- 
tuelile cu convocarea reserviștiloră pen
tru sporirea efectivului, acestea se voră 
motiva înaintea forului competentă. (Ila
ritate și larmă ’n stânga estremă.)

Ființa acestui proiectă constă în a- 
ceea, că în casulă, când convocarea tre
bue se se întâmple în urma unoră ra
porturi constrîngătdre, soldații încă îna
inte de ordonarea mobilisărei, așader ori 
când în timpu de pace, stau la disposi- 
țiune. Credă și speră — convinsă nu 
pote fi nimenea — că nu va veni lu- 
crulu la mobilisare înainte d’a se vota 
proiectulă asupra revisiunei legii militare, 

der rogă pe d-nii deputațl să-mi spună 
Sciut’au Prasienii la 15 Iunie, că la 19 
Iunie voră mobilisa ? (O voce ’n stânga: 
Au șciută!) N’au sciută; celă ce Țce că 
au sciută, să dovedeseă acesta. (Ilaritate 
în stânga.) E clară că soldații nu se voră 
convoca fără motivă. Că se va convoca 
mai ântâiu reserva de întregire oii re- 
serva, acesta atârnă de împrejurări. Re- 
servă de întregire are numai infanteria 
și vânătorii, der cavaleria și geniulă n’au, 
dedrece în 8 săptămâni nu se potă in
strui soldați în aceste arme speciale. La 
acestea deci dela începută se va con
voca reserva. Ce privesce pe voluntarii 
pe ună ană, ar fi o nedreptate a’i mai 
favorisa și ca reserviștl față cu ceilalți, 
decă n’au depusă esamenulă de oficeră. 
(Aci se nasce puțină discuțiune în pri
vința limbei depunerei esamenului, care 
e cea germană, pe când Ungurii ceră 
a-lă depune în cea ungurescă. Larmă 
și strigăte în stânga și în stânga estremă, 
aplause și aprobări în drepta, fiindă că 
ministrulă a disă că serviciulă cere ca 
oficerii să scie limba germană.) Minis
trulă rogă camera a vota legea.

Karol Eotvos cjice că, câtă vreme 
națiunea ungurescă nu vede în armată 
oștirea ei propriă independentă, în ea nu 
prinde rădăcină limba ungurescă șidrep- 
turile națiunei nu se validiteză în ca- 
drulă acestei instituțiunl; acestă armată 
nu va pute fi dusă la ună răsboiu glo- 
riosă. De curendă ună publicistă însem
nată austriacă ml-a spusă în Viena, că 
Vienezii se gândescă cu îngrijire la ca
sulă că armata austriacă ar fi învingă- 
tore (Mișcare); ar fi mai bine când alia- 
tulă nostru ar învinge, er noi amă fi 
bătuți. Der armata nostră să nu învingă, 
căci deja adl nu mai poți ține în frâu 
militarismulă, și cu tote astea de vea
curi armata a perdută luptele. Ce ar fi 
când armata ar învinge odată? Punetulă 
de stadiu ală partidei independente față 
cu proiectulă este celă dela 1848. Res
pinge proiectulă, fiind că guvernulă e 
satelitulă altei puteri. (Aplause vii în 
stânga estremă.)

Ministrulă Tisza spune, că de când 
e elă la putere drepturile țării n’au su
ferită nici o scădere, din contră vaza și 
punetulă ei de greutate au crescută, 
i Aprobări în drepta, contradicerl în 
stânga estremă. | Cu privire la favorisarea 
voluntariloră pe ună ană, repetă că celă 
ce nu depune esamenulă de oficeră, 
fiindă că nu'șl dă silința a face și acea 
puțină pregătire ce se cere, acela nu se 
pote plânge, decă e tratată deopotrivă 
ca orl-care altulă ce servesce sub steagă. 
(Larmă și strigăte în stânga estremă: 
Asta e germanisare! i Domnii din cea
laltă parte consideră de străină armata, 
fiind-că nu e cum poftescă dumnialoră. 
D-nii deputațl sâ’ntrebe numai pe locui
torii aceloră ținuturi, unde vieța și averea 
11-au fostă periclitate prin inundare, că 
ore bine ar fi fostă, dec-ă acestă armată 
v’ar fi lăsată să simțiți, că o conside
rați ca străină. (Mare larmă și mișcare 
în stânga estremă, strigăte : Noi o plă- 
timă! Noi o susținemă! Atâta lucra pote 
face în timpu de pace!) Repetă, armata 
n’a refusată acesta niciodată, der în totă 
casulă merită recunoscință. căci... (Mare 
larmă și strigăte în stânga estremă: Când? 
Cu ce?] Armata a făcută și în casulă 
acesta mai multă decâtă îi prescrie stricta 
ei datorință. Acesta trebue să o accen- 
tueză, când se folosescă continuu în 
contra armatei cuvinte aprope insultă- 
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tore; căci când dice cineva despre o 
armată, că niciodată nu va învinge, as- 
ta-i cea mai mare insultă! [0 voce'n 
stânga estremă: Nu cumva a învinsa 
deja?] Nu înțelegi bucuria d’a spune 
adl lumei despre puterea armată a țării, 
că acestă armată nu va învinge! Acestă 
espectorare merită avertismente. Căci a 
dori să fiă'nfrântă puterea armată amo- 
narcliiei și se fiă mântuită numai din 
grația aliatului, acesta nu e compatibilă 
cu patriotismultî.

Proiectulă nu țîntesce prelungirea 
serviciului militară dela 3 la 4 ani, ci e 
o sentinelă pentru siguranța țării și a 
monarchiei. Decă, cum a disă d-lă de
putată, la granițele nostre ar fi dușmă- 
niă eternă ori moștenită, și s’ar lucra 
în ascunsă acolo, cu atâtă mai repede 
ar trebui să voteze proiectulă. însuși 
densulă a disă că guvemulă să nu dorină, 
să veghieze, ca să nu fiă surprinsă. Apoi 
tocmai acesta facemă prin proiectulă de 
lege, luămă măsuri fâră să facemă larmă 
mare. Ingrijimă de o mobilisare parțială 
ori totală, după trebuință. Se’nțelege că 
o asemenea măsură costă și bani, der 
mai puțini decum ar fi costată mai nainte. 
A lua asemenea măsuri după ce a is- 
bucnită răsboiulă, nu se ajunge deplină 
scopulă, care e siguranța țării. Ora li
berării de situațiunea generală a lumii 
trebue să ne găsescă ca națiune cu vieță 
și tare.

■ Va urma.')

SC1RILE DILEI.
Cetimu în „Foia Diecesană" din 

Caransebeșă: „D-lă generală Traianii 
Dada Sâmbătă înainte de Florii preum- 
blându-se voiosă prin parculă dinaintea 
casărmei din locu, simți oreșlcare întu
necime la ochi. După preumblare în- 
trăndă în cancelaria comunității de a- 
vere simți de odată o slăbiciune în par
tea dreptă a trupului, neputendă folosi 
mâna dreptă. Acestă stare observându- 
o domnii Ilie Curescu și Titu Hațegă, 
acești domni înduplecară pe morbosă a 
merge acasă. Ajunsă pe josă acasă 
cădii în o leșinare, unu felă de apo- 
plecsiă, ce insufla cu atâtu mai multă 
temere, pentrucă morbosulă la începută 
nu se învoia a-se folosi de mijlocele re
comandate de cei 2 medici, chemați la 
momentă într'ajutoru. Mulțămită îngri- 
jirei și căutărei cele mai consciențiose 
a suroriloră dlui generală precum și a 
medicului de casă, a d-lui dr. Leo Mu- 
reșană, morbosulă a doua di Duminecă 
se simți mai bine, er Luni să restaură 
într’atâtu, încâtu sculându-să din pată, 
putu să scrie o epistolă privată. De a- 
tuncl încoce îi merge totă mai bine. 
Deci aveuiă speranță, c-ă îșl va recâștiga 
deplina sănătate încurendu.

E înaintată cu ocasiunea avansări- 
loră da Main la gradulă de căpitanii cl. I. 
căpitanulă cl. II. George Băeilă dela 
reg. 43 de infanteriă.

* * *

*) Urinare din Nr. 91.

O decisiune a ministerului ungu- 
rescă de interne in înțelegere cu celă 
de culte și instrucțiune, luată în urma 
unui recursă din comitatulă Vesprimă 
cu privire la subvenționarea sceileloru, con
fesionale din mijlocele comunale, hotărăsce 
că la subvenționarea loră are să ser- 
vescă ca basă dreptă numai numărulă 
sufleteloră credincioșiloră respectivei con
fesiuni, eventuală numărulă copiiloră 
obligați la scolă.

* A A
Optimă în „Revista Politică“ din 

Suceva: „In comuna galițiană Zdolbica 
lângă fruntaria rusescă au trecută 42 de 
familii la biserica ort. or. momenta
pentru iesuiții, cari tulbură pacea con
fesională din Bucovina!“

** *
La tergulfi anuală de primăvară ce 

s’e ținută în Sibiiu s'au observată mai 
mulțl vendători decâtă cumpărători. Au 
fostă mai alesă mulțl butnari, negustori 
slovaci de haine și pânză. S’au căutată 
multă pălăriile de paie de Cisnădiora, 
pânza de casă ardelenă și urciorele ță- 
rănescl de Turda, care s’au vândută tote. 
Ca raritate au fostă vase și urciore de 
Iută din Aiudă, de care încă s’au ven
dută multe. Croitorii, pălărierii, căruțașii, 
cismarii, măsarii și ceilalți meseriași au 
avută tergă de totă slabă.

* * *
Metropolitulă gr. cat. din Liov Dr. 

S. SembratovicI și Episcopulă gr. cat. 
din Stanislau Dr. I. Peleșă au ajurisitit 
foia rutină „Russka Praivda" redactată 
în Viena de Bucovineanulă Cupcianco, 
și au oprită tuturoră preoțiloră subordo
nați cetirea numitei foi. Din „Russka 
Prawda" amu reprodusă în „Gazetă“ 
după „Revista Politică11 nr. 6 din 
anulă curentă ună articulă întitulată 
„Rușii din Bucovina."

* *
Metropolitu ort. res. in Mcstar, Her- 

țegovina, este denumită archimandritulă 
acelei Metropolii Lcontin lladulovicl.

*
„Revista Politică" din Suceava 

spune, că dintre Ciangăii din Buco
vina, pe cari îi aședară Maghiarii în 
Bănată ca se’i „fericescă," s’au reintorsu 
erăși vr’o 40 de familii acasă [în Buco
vina, după ce și-au perdutu averea și 
ilusiunea că extra Hungarian! non est 
vita.

* * *
Colonelulă Maicană, care tăcuse 

recursă în contra sentinței consiliului de 
resboiu din BucurescI ce-lă condamnase 
pentru defraudare la 1 ană închisore și

degradare, a fostă condamnată de con
siliul li de răsboiu din Craiova încă la 3 
luni închisore adecă cu totulă la 15 
luni închisore și degradare Eată arti- 
cululă 184 din legea militară relativă la 
pedepsa degradării : „Art. 184. Orice 
militară, condamnată la degradarea mi
litară seu ca pedepsă principală seu ca 
pedepsă accesoriă a unei alte pedepse 
cu escepțiune pedepsa cu morte, este 
condusă înaintea trupei sub arme. După 
citirea sentinței, comandantulă pronunță 
aceste cuvinte cu voce tare: ,,D-le.......
ești nedemnă să porțl armele, în numele 
regelui te degradămă." Lidată apoi i se 
iau tote însemnele militare și decorațiu- 
nile condamnatului și decă este oficeră, 
sabia lui este ruptă și aruncată la pi- 
ciorele lui. Urmeză apoi consecințele 
pentru condamnată a acestei pedepse..." 

£
Mâne seră Joi în 28 Aprilie [10 

Maiu) se va da în restaurantulă „la Gam- 
brinus" din Brașovulă vechiu Nr. 659 
[dinsus de hotelulă „Pomulă verde"] o 
Serată-Concertă de cătră capela musicei 
regimentului de infanteriă din locă. In- 
ceputulă la 7 ore sera. Intrarea 20 cr.

Literatură.
A apărută de sub presă a doua edi- 

țiune populară a scrierei întitulată: Lup
tele Româniloru in resbelulQ din 1877—78, 
de colonelă în reservă T. C. Văcărescu. 
Operă premiată de Academia Română. A- 
cestă edițiune cuprinde portretulă M. S. 
Regelui precum și planurile: Plevnei cu 
întăririle din jurulu ei; Bulgaria apusenă 
despre Dunăre; Lucrări de apropiere ale 
Româniloră spre reduta Grivita Nr. 2; si 
schițe de posițiunile bateriilor» dela Cala- 
fatu și armamentul» lorii, și cu indice al
fabetice.

Comandele se potu face la editorii 
/■' Gobi Fii. Pasagiulă Română, 12.

Ună voi. de 678 pagini. Prețuia 
opului complectă 4 lei. în provincia se 
adauge portulu de 50 bani.

Unu sistemu de învețămentu româ- 
nescu, lucrare originală de Ștefană Geor- 
gescu-Carpen, institutoră în BucurescI. 
Prețuia unei broșuri 50 bani. Se află 
de vândare la librăria N. Ciurcu în 
Brașovă. 

IntemplărT diferite.
0 surprindere. Ună locuitoru din No- 

crig a avută o rară surprindere în dilele 
acestea. Pe când scotea din șopronă o 
parte din fenu, dete peste unu cuibu cu 
cinci pui de vulpe. Mama loru lipsindă, 
omulă se hotărî să lase acolo puii, ca să 
prindă și pe mama loru. Când se duse 
a doua di dimineța în șopronă, cuibulă 
era golii; vulpea îșl cărase puii peste 
nopte.

Sinucidere. In Clușiu s’a împușcată 
în casarmă sergentulu Loscher dela reg. 
63 de inf. — In Tergu-Mureșului s’a îm

pușcată ună tînără de 27 ani, Gabriel 
Muzsnay funcționară economică ală lui 
Victoră Desbordes în Grebenișulă de 
Câmpia.

înșelătoria. Preotulă din Ugod a fă
cută arătare penală la judecătoriă, că a- 
gențiloră firmei Friedmann și Wiirsching, 
din Budapesta, anume Armin Fischer și 
Emilă Miiller, la cari a comandată elă 
mașini, le-a dată trei accepte (poliței. 
Neprimindă mașinele, ceru preotulă în- 
dărătă polițele. Două i-s’au restituită, er 
în privința celei de a treia a primită dela 
trei casse de păstrare diferite provocări 
ca să plătescă una și aceeași sumă. Pre
cum s’a dovedită, i s’a falsificată sub
scrierea pe două polițe și acceptele au 
fostă date mai departe de Friedmann. 
Poliția crede a descoperi fabrica de fal
sificare de polițe înființată de Friedmann 
în Budapesta.

Trăsniți. O nenorocire mare s’a în
tâmplată în comuna Cenadulă-Ser- 
b e s c ă , cu ocasiunea înmormântării unei 
femei sârbe, în 14 Aprilie st. v. a. c. 
Timpulă era frumosă la începutulă servi- 
țului funebrală. Când era însă percursă ju
mătate din drumulă ce duce cătră cimi- 
teriu, de-odată se născu ună viforu forte 
mare, încâtă cugeta omulă că se prăpă- 
desce lumea. Ceriulă n umai decâtă fii 
acoperită cu nori grei și negri, plini de 
electricitate, apoi urmară nisce tunete și 
ploiă mare. Cei ce luară parte la acestă 
înmormântare au începută se fugă c-u toții 
spre a-șl căuta refugiu, der spre neno
rocirea loră, tunetulă se descărcâ asupra 
mulțimei, care fugea. Trăsnetulă a trân
tită la pământă mai multe persdne, din
tre cari a murită numai ună pruncă (șco
lară). Ună omă ce a stată tocmai lângă 
acelă pruncă este greu bolnavă și puțină 
speranță este de a se vindeca; toți cei
lalți înse au rămasă nevătămați.

Spre orientare.
On. Domni și Doamne, cărora li s'a 

trimisă din partea subscrisului Comitetă 
liste pentru colectare de obiecte din lu- 
crulă de mână femeescă dela sate, pen
tru scopurile scolei civile a Associațiu- 
nei transilvane, suută rugați a continua 
colectarea pănă la 1 Septemvre a. c. st. n. 
după ce terminulă fixată pe 30 Aprilie 
a. c. din causa espedării întârdiate a 
listeloră a devenită prea scurtă, pentru 
de a se pune la cale o colecțiune câtă 
se pote de amplă și corespundâtore.

Totodată ne permitemă a atrage din 
nou binevoitorea atențiune a colectanți- 
loră asupra scopului intenționată de că
tră ou. comitetă ală Associațiunei tran
silvane, amâsurată căruia numai lucruri 
de mână, sererșite de femeile, române dela 
sate, se voră folosi ca modele.

Ne rugămă în fine ca, pentru de a 
economisa pe câtă se pote cu spesele 
de postporto, în ținuturi unde suntă 
subcomitete ale Associațiunei transilvane,

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“ _
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Din vieța și scrierile lui 
ISTioola-uL Lenau-T 

După isvore străine.
IV.

Pentru dovedirea acestora, e destul 
a aminti aici poesiile: „Der Lenz“, 
„Friihlingsblick“, „Fruhlingsgedrânge“. 
Pe câ.id în acestea se potă surprinde 
pănă la evidență cântările și plăcerile 
primăverii, pe atunci în poesia ,,Trauer“ 
spune chiar contrarulu:

Sosit’a tainică ierna ’n sufletă
Și lacrâmile-au dispărută,
Și s’au făcută în fulgi de neauă 
Speranțele ce le-am perdută.

N’avemă der de ce se ne mirămă, 
decă în cântecile sale de tomnă, cari 
descriu natura în culori mai negre, aflămă 
glasulă tristă alu resignațiunii depline. 
D. e. „Herbst11 în ultimele versuri;

Si ml-a trecută tristă tinereța
Si priinăvera nu ml-a ’ntinsă
Plăceri; er’ șopta tomnei triste 
’Ml uasce-alu morții negru visă.
De grupa acesta se mai ține și ad

mirabila creațiune numită: „Schilflieder,“ 

în cari așa de gingașă se observă cur- 
gândă vieța dela țeră și atâtă de per
fectă consună cu simțirile inimei, încâtu 
gândesce omulă că ascultă armonia cea 
mai perfectă a unei musicl. Mai departe 
piesele așa numite „Reiseblătter" arată 
c’o fidelitate esemplară singuraticele e- 
pisode și tipuri din călătoriile lui.

Lenau a fostă jertfa clătinăriloră 
în credință, în inima lui catolieismulă 
aruncase rădăcini adânci, în mintea 
lui însă s’a ridicată totu pe atunci 
o contrarietate puternică. I-ar fi plă
cută forte se se alipescă de reli- 
giunea, in care a crescută, ea de mân- 
tuitorea vieții sale, der simția că-i lip- 
sesce cu totulă credința. Din reminis- 
cințele tinerețeloră rămase adâncă săpat 
chipulă unchiului său, care’i vorbia fiind 
elă încă tîneră despre atheismu. Elă în
suși apoi mai târdiu se încurcă în stu- 
diarea filosofiei raționale cetindă cu mare 
paciență pe Spinozza. Despre pierderea 
credinței îlă audimă plângându-se astfelă: 
Chipulă lui Christosă, la care in anii co-

[pilăriei
Am îngenunchiată adese liniscită și fe

licită,
Acum zace lângă țărmuru palidă și sdro- 

| bitu în țăndări,

Undele murmurătore peste elă s’au tă
vălită.

In piesele: „Glauben, Wissen, Han- 
deln“ astfelă dice într’ună locă:
Am umblată prin paradisulă fericitoră

[ală credinții 
Unde ori și care șoptă vorbesce de 

[D-deu.
Er după ce a dispărută din sufletulă 

seu pacea sfântă, întregă vieța lui a 
primită o colore tragică, și poetulă vor
besce și cântă numai deșertăciunea lu
mei, și cugetă numai la morte când 
dice :
Rătăcescă pe țârmulă vieții și pe marea

[trist’a morții 
Tristă și uimitoră mă cugetă cum suntă 

[tote ună pustiu.
Și cum tot mai tristă pururea fi-va țâr-

[murulă vieții,
Și cum valurile nasce-oră totă mai marl 

[păn'oiu fi viu.

In spiritulă și natura poesiei lui Le
nau întru atâta prevalează idealulă. în
câtă deși privirea lui asupra lumei e în
tunecată și tristă, totuși elă nu abdice 
de fericirea cea mai înaltă, de nisuința 
spre a o ajunge, căci în butulă ori și că
rei dubietățl. nu se îndoiesce în aceea 
că esistă unulă care mântuesce pe omă. 

Iubirea lui de libertate, despre care A. 
Grun însemnă că, „s'a născută cu poetulă 
de-odată“ îșl află espresiune într'o mul
țime de poesii. Astfelă în piesa „Ge- 
fangeneu. Ceea ce privesce forma poesii 
lui Lenau, putemă dice fără sfială, că în 
dulceața limbei precum și în frumseța, 
acurateța și ușurătatea versificărei, în 
curgerea naturală a versului, puțini scrii
tori germani se potă măsura cu elă.

V.
Trecemă la călătoria lui Lenau în 

America și îndârătă.
Lenau pe când încă petrecea în 

Viena se ocupa din adinsă cu planulă 
unei călătorii în America, unde sub a- 
ripile sfintei libertăți, petrecândă câțl-va 
ani, sufletulă seu se-șl însușescă chipu
rile admirabile ale naturei. și după ce'șl 
va înmulți averea sufletescă se reîntorcă 
erăși în Europa. încă pe timpulă când 
petrecea în Heidelberg se hotărî cu totă 
seriositatea spre acestă călătoriă uriașă, 
der totodată se ocupa și cu planuri mari 
de scrieri poetice. Intre alte multe a 
începută se scrie o operă „Barbara Rad- 
ziwill“ dramă din care pentru noi n'a 
rămasă nici bareml ună fragmentă, der 
cum c-ă a scris’o scimu d’acolo,jcă elă î 

n 
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obiectele să se transpună acestora pen
tru espedare.

Cumitetulfl Reuniunei femeiloru române 
din Sibiiu.

Sibiiu, în 3 Maiu 1888.
Maria Cosma. Dr. Rusu,
președintă. secret.

Ședința Literara publică In Aradu.
Societatea de lectură a tinerimei dela 

institutulă pedagogico-teologică gr. or. 
română din Aradă va ține o ședință pu
blică în Dumineca Tomei, 1 [13] Maiu 
a. c. în „sala cea mare a seminariului“

Inceputulă la 7 ore sera. Oferte 
mărinimdse în favorulă bibliotecii Socie
tății se pnmescă cu mulțumită și se vor 
chita pe calea publicității.

Programultl: 1] „Cheroi-ic" de I. 
Mure.șanu, coră vocală. 2] „Cuvântă de 
deschidere" rostită de d-lă prof. Vasile 
Mangra. ca presidentă-conducătoră. 3] 
„Doină, doiniță" de I. VorobchievicI, 
coră vocală. 4] „Sigilulu negru" poesiă 
de Ioniță Bădescu. declamată de Al. 
Popovicl. cl. c. I. 5] „Craiovenca" horă 
de Al. Berdescu. coră instrumentală. 
6] „Simțulă frumosului" disertațiuue de 
Al. Miliuța, cl. c. ILL 7] „Mortea lui 
Mihaiu Vitezulă" de I Vidu, coră vocală. 
8] „Odă statuei lui Mihaiu Vitezulă" po
esiă de V. Alexandri, declamată de G. 
Miclău, cl. c. III. 9] „Din ședetore" put- 
puriu ponorală, de I. Vidu, coră vocală. 
10] „Doină Oltenescă" de F. Ferlendis, 
coră instr. 11] „Marșă" din opera „Nor
ma," de V. Bellini, coră instrumentală.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.")
Berlinu. 8 Maiu. Frigurile îm

păratului au crescută aseră, flegma 
e neîmpuținată, starea forțeloru 
neschimbată, abcesse nouă nu se 
arată, de îngrijiri momentană nu 
e motivă.

Diferite fiiare ce stau aprope 
de guvernă adeverescă, că situa- 
țiunea politică generală e neami
cală. In cercurile financiare se 
vorbesce, că guvernulă imperială 
face pregătiri pentru a întreprinde 
unu atacă de politică vamală fi
nanciară contra Rusiei.

Petersburg, 8 Maiu.*  In cercu
rile diplomatice rusesc! se consi
deră cu recelă schimbarea lucru- 
riloră în Serbia, deorece e o fașă 
trecetore.

sușl face amintire despre ea într’o epis
tolă: „Acum lucru o dramă „Barbara 
Radziwill". Cred că va putea trece de 
atare. Lucrarea acesta mă preocupă 
groznică. Voiu scote din ea câteva ca
ractere, băețl puternici din creștetă pănă 
în tălpi".

Pregătirile de călătoriă și-le isprăvi 
deja în Martie 1832. precum se pote 
vede dintr’o scrisore a lui Kerner 
care astfelă îi scrie lui Mayer : „Niembsch 
s’a îndrăgită pănă la nebunia de Ame
rica, s’a înscrisă cu o societate de călă
tori și la 1 Maiu va pleca. Nu pri- 
mesce nici o obiecțiune, fiindcă demo
nica lui fantasiă astfelă de lucruri îi a- 
rată, cari suntă chiar acomodate cerin- 
țeloră Ini.11 însuși Lenau scrie totă a- 
celuiașl în 13 Martie: „In primăvera 
acesta căletorescă la America. Decă 
’ml va plăcea America, voiu rămânea 
celu puțină cinci ani acolo, er decă nu, 
mă voiu reîntorce încredințându’ml ave
rea mea unei societăți. Speră înse că 
îmi va plăcea. Aparițiunile frumose ale 
naturei abia le voiu pute studia în 5 
ani de dile, afară de aceea voiu reve
dea pe amicii mei. Vreți ca fiindă acolo 
să'rnl trimită fantasia în școla păduriloru

BucurescT, 8 Maiu. Ambasado- 
rulă rusă Hitrovo n’a ridicată nici 
o plângere contra fiiareloru ro
mâne, care l’au acusată de com
plicitate la tulburările țeraniloră, 
dedrece e de prevecțută nesucce- 
sulu seu la curtea cu jurați din 
Bucuresc-T.

Sofia. 9 Maiu. Guvernulă bul
gară a suspendată pe Metropoli- 
tulă Clemente din causa atitudi- 
nei sale dușmănoșe față cu prin
țul ă Ferdinandă.

BerlinQ. 9 Maiu. Imperatulil se 
află mai binișoră, are friguri mai 
puține.

Berlinu, 9 Maiu. „Berliner Ta- 
geblatt11 spune, că ministrulă de 
finance rusescu a încercată se mi- 
tuiăscă câteva cjiare berlineze pen
tru ca s3 discute în modă mai 
favorabilă fmancele Rusiei.

Londra, 9 Maiu. „Dailly News'1 
află din Petersburg, că acolo s’au 
întrunită cjilele acestea șefii mili
tari spre a se sfătui asupra situa- 
țiunei militare a Rusiei. Ei au de
clarată unanimă că Rusia multă 
vreme nu va fi în posițiune de a 
ataca vre-o putere europenă și au 
hotărîtă se se construiască trei căi 
ferate stategice pănă la granița 
austriacă cu-o cheltuială de 13 mi- 
lione de ruble. „Dailly News11 află, 
că Rusia prepară o nouă lovitură 
în Asia de mijlocii, pentru ca se 
dea Angliei se’nțelegă, că n’are 
se se amestece în afacerile Eu
ropei centrale.

BucurescT, 9 Maiu. Ună indi
vidă cu numele Preda Fântânaru 
din districtulu Goiju, fostă ser- 
gentă de polițiă, a trasă două fo
curi de pușcă intro ferestră a pala
tului regală spărgendă giamurile. 
S’a constatată că e smintită.

BucurescT, 8 Maiu. (Teleg ramă 
privată) Aseră ună individă a trasă 
o pușcă cu alice în una din feres- 
trile bibliotecei palatului. Regele se 
afla în odaia de alături. Individulă 
a fostă arestată.

DIVERSE.
0 di nefericită la Perși. Perșii con

sideră ca cea mai nenorocită di în totă 
anulb Miercurea din urină înainte de a- 
nulu nou ală loră (primă-vera), căci în 
acea di 11-ar fi mersă mai reu străbuni
lor! loru. De aceea ei petreci! aceea di 
în moduli! următorii: Tote prăvăliile stau 
închise ! omenii rămână acasă, se ferescă 
a bea, a înjura și a jura. Mai aleșii nu 
dau bani din mână, închipuindu-șl că 
ceea ce facU în aceea di voră face totU 
anulU. De aceea mulțl omeni avuțl ședu 
acasă și totti îșl numără banii. Cei să
raci se ducu afară din orașu cu unu ur- 
cioră, în tăcere și fără a’și întorce ca- 
pulU scoții apă din fântână și stropescii 
casa și curtea, spălândii dre-cum prin a- 
cesta nefericirea de care se temu. Decă 
pe drum se întâlnescă doi amici, celU cu 
vasulă plinii stropeșce pe oelalaltu, ba îi 
tornă, decă pote, totă apa în capii, căci 
acesta ar fi aducendă mare fericire peste 
celti udată, pentru care acesta mulțu- 
meșce din inimă. Tinerii necăsătoriți se 
crede a nu fi supuși nefericirii. De a- 

aceea ei umblă pe afară și caută pe cei 
cari voesciî se aducă acasă apa iertătore 
de păcate, spre a'i opri de a face acesta. 
Ei se ducii la fântâni, puțuri și la gârlă, 
unde suflă în niște trâmbițe de Iuti! și 
facil sgomotu. Alții intră în apă pănă 
în genunchi și armați cu bâte stropescii 
pe cei venițl după apă, caută să pue 
mâna pe ei și să ’i tragă în apă, ba le 
spargă urciorele. Cu acestil chipii ei vorti 
să represinte păsările rele. De a- 
ceea cei mai mulțl, cari voescti să’șl a- 
ducă apă. plecă de acasă de cu noptea, 
îșl ascundă urciorele sub haine, când ză- 
resci! pe unu așa numiți! spirită rătăcită, 
pe unu băiată seu tânără. îndată ce so- 
rele a trecută de amiadă lumea începe 
a eși din case, pe joșii, în trăsură, seu 
călare. Insă înainte de amiadl nimeni 
nu călăresce. Unii simții așa de fricoși, 
îneâtă nu facă ună pasă din casă, de 
cum-va nu li-se voră fi arătată niscai 
semne fericite. Decă întelnescă în drumă 
o pasere fatală, seu unu animală 
prevestitorii de nenorocire, ei se înapo
iază acasă, chiar de ară pierde prin a- 
cesta cine șcie ce.

NECROLOGY.
Cu adâncă întristare face cunoscută 

Adolfina Olteanu născută Moldovanu ca 
soțiă, Catarina văduvă Rezeiu, Fran- 
ciscă și George Olteanu ca frați, Fa
bius și Silvius Rezeiu ca nepoți, Sabina 
măritată Axente Gaița și Sabina Ștefani 
ca nepote; Ștefană Moldovană ca socru, 
.Iustină Moldovanu și Franciscă. Conte 
Normau, ca cumnațl, Letiția Contesa Nor
man și Rosalia Moldovană ca cumnate, 
Luisă Conte Norman ca nepotă , Sidonia 
și Alina Moldovană ca nepote: cumcă 
Ștefană Olteanu esactoră ală Comi
tatului Carașu - Severină , după ună 
morbă îndelungată, fiindă provădută cu 
Sântele Sacramente, a repausată în Dom- 
nulă în 5 Maiu la 12 ore a. m. în etate 
de 53 ani. Rămășițele-i pămentescl se 
voră înmormânta în 7 Main la 4 ore p. 
m. după ritulă gr.-cat.

L u g o ș ă, 5 Maiu 1888.
Fiă-i memoria întru binecuvântare 

eternă!
♦

Catarina de Missies născ. Eyvo de 
Elveod și fiiulă Arpad Missies de Zamo- 
bor cu inima frântă de durere facă cu
noscută, atâtă în numele lori! cât și ală 
consângeniloră, despre mortea multă iu
bitului loră fiiu, respective frate a dom
nului Paulă Missies (le Zamoboru, fores
tieră de stată și c. r. locotentă în re- 
servă, -dare după grele suferințe în 2 
Maiu 1888 la 61 /2 ore dimineța în etate 
de 29 ani șl-a dată blândulă seu sufletă 
în manile Creatorului. Rămășițele pă
mentescl se voră binecuvânta după ri- 
tulu gr. orient Vineri în 4 Maiu 1888 
în casa de doliu și de acolo se voră 
transporta la Lippa în mormântulă fa
miliară, unde se voră depune spre eter- 
nulă repausă.

Borgo-Prundă, 2 Maiu 1888.
Catarina de Missies născ. Eyvo' de El- 
veod ca mamă, Arpad Missies de Zamo- 

bor c. r. supralocoteninte ca frate, Julius 
Missies de Zomobor, Demetriu Bonts, 
Eduard Schlichting, Franz Roy, ca un- 
cheșl, Augusta de Missies, Juliana Bonts, 
Antonia Roy, ca mătușe, Constantină de 
Missies, Dr. Julius Bonts, Arpad Roy, 
ca veri, Ana Tmța născ. Bonts, Joana 
Varga născ. Roy, Rosa Swoboda născ. 
Roy. Angela Roy, ca verișore.

Fiă-i țărîna ușoră și memoria eternă!
*

Jalnica soțiă, părinți, frate, soră, 
cumnată și cumnată cu inima frântă de 
durere aducă la cunosciință tuturoră ru- 
deniiloră, amiciloră și cunoscuțiloră jal
nica și timpuria morte a iubitului loră 
soță, fiu, frate și comnată I)r. Iuone 
de Popu, medică cercuală, carele aure- 
pausată în domnulă în urma unui morbă 
îndelungată dândușl sufletulă nobilă în 
mânile Creatorului în 1 Maiu st. n. 1888 
la 4 ore d. a. în ală 44-lea ană de etate. 
Osămintele repausatului se voră astruca 
spre eternulă repausă în 3 Maiu st. n. 
la 4 bre d. a. în cimiterulă locală.

Bucerdea-vindsă, (Boros-Bo- 
csârd) 1 Maiu st. n. 1888.

Nicolau de Popă, secretarii r. finan
ciară ca frate. Maria Metesă n. Popă 
ca soră. Moise Metesă, notară cercuală 
ca cumnată. Agaftia Popă n. Gomboșiu 
ca cumnată. Jacobă de Popă, proprie
tară. Sofia Popu n. Giurca, ca părinți.

Fiă-i țărîna ușoră și memoria eternă !

Cursulii pieței Brașovu
din 21 Aprilie st. v. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.56 Vend. 8.56
Arginta românescu . ,. 8.50 r 8.54
Napoleon-d’ort . . . ,. 10.02 10.05
Lire turcesc! . . . 11.30 »• 11.35
Imperiali.................. 10.30 )• 10.35
Galbinl................... „ 5.89 5.92
Scris, fonc. „Albina"6” 0 ,. 101.— r —.—

5°'« r n o ,. 98.— j* 98.50
Ruble rusesc! . . . „ 106.- 105.—
Discontulu .... 61.s-8»,„ pe anu.

Cursulu la bursa de Viena
din 4 Maiu st. n 1888.

Renta de auru 4°/n.................... 97.45
Renta de hârtia 5° „....................85.90
Imprumutulu căiloril ferate ungare . 149.90
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostil ungare (1-ma emisiune) . . 98.—
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

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

ostu ungare (3-a emisiune, . . 113.50
Galbeni împărătesc! ....................... 5.95
Napoleon-d’orI..................................... 10.031
Bonuri rurale ungare........................... 105.20
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.50
Bonuri rurale Banatu-Timișu . . . 101.60
Bonuri cu cl. de sortare.......................101.50
Bonuri rurale Transilvane .... 104-25
Bonuri croato-slavone........................... 101.50
Despăgubirea pentru dijma de vinii

ungurescu.....................................99.____
Imprumutulu cu premiulu urgurescu 171.75 
Acțiunile băncei de creditu ungur. . 278.75 
Acțiunile băncei de credita austr. . 278.30 
Renta de hârtia austriacă .... 79.10
Renta de argintă austriacă .... 80.35
Renta de aură austriacă.......................110.10
Losuri din 1860 ................................ 133,___
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 872._
Mărci 100 imp. germane ' . . . . 62.20
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.85
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedmului.........................................121.50

Editori! și Redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.

străvechi, inima mea înse se ml-o ațîță 
după dorulă nebună ală iubițiloră mei. 
înfățișarea artei îmi este țînta supremă, 
spiritulă și disposiția mea cu tote pu
terile loră nu potă decâtă să le țină ca 
pe mijlocele cele mai bune de-a ajunge 
ce dorescu. Mai aduci-’țl tu aminte de 
poesia lui Chamisso, în care pictorulă 
răstignesce pe ună tîneră ca se vedă și 
să simtă întocmai chinurile morții. Eu 
însumi pe mine vreu să mă restignescă 
numai să potă face o poesiă bună. Cine 
nu sacrifică totă pentru artă, acela 11’0 iu- 
besce adevărată.11 Totă acestea le scrie 
cumnatului său Schurz, cu adausulă: 
„Poesia mea zace în natură și în Ame
rica natura e mai puternică și mai fru- 
mosă ca în Europa. Asupra disposiției 
mele ea va avea o influință mare, ho- 
tărîtore.”

Tote rudeniile și prietinii poetului 
îlă rugau să se lase de planulu acesta, 
der înzadară. Elă dovedi cu ocasiunea 
acesta o energia surprindătore căci pe 
timpurile acelea o călătoriă Î11 America 
nu prea era lucru de tote dilele; der se 
vede că Lenau a vrută să rupă odată cu 
trecutulă și să începă o vieță nouă. Elă 
bine scia cu câte piedecl e împreunată 

o astfelă de călătoriă, der iată ce scrie 
elă unui prietină: „Chiar sigură să sciu 
că mă costă vieța și totuși așă călători. 
Ună felă de gravitare spre nenorocire 
se află în mine. Odată Schwab îmi vor
bea forte multă despre ună nebună. Ci
neva voia - adecă chiar Schwab — să vin
dece o bolă spirituală și din considera
rea acesta a începută lucrulă forte cu 
domolulă. Mintea nenorocitului într’a- 
deveră pasă de pasă începea să se desfacă 
și când îi arăta neputința fantasiei, de- 
monulă nebunului deodată sări vădendă 
cum tote se scolă asupra lui, și fără de 
veste a sărită în altulă. . . . Așa credă — 
dice mai departe Lenau — că și în mine 
locuiesce ună astfelă de demonă, așa di- 
cândă demonulă nenorocirei. Câud a- 
cestă înfricoșată spirită observă că’ml 
răsară și mie stele strălucitdre, îndată 
îșl aruncă asupra mea mantaua tristă și 
dură a nebuniei și nenorocirei. Vei pri
cepe der." Totă la finea acestei scrisori 
dice: „Spereză, că în America voiu afla 
o mai bună condițiune de esistență."

La finele lunei Iuniu pornindă, a- 
junse în 25 Iuliu în Amsterdam de unde 
scrie următorele: „Călătoria mea Î11 ge
nere pănă acum n’a fostă plăcută. Din 

pricina pașaportului a trebuită se fiu 
forte îngrigiată și agitată. Gălăgia ce 
am intempinat o cu deosibire în Prusia 
cu rectificarea pașaporteloră ml-a datu 
atâta de lucru câtă n’așă fi credută. Mai 
rău ml-a mersă la friuităriile Olandiei. 
unde prefectulă era să mă tnmeță îna
poi. Din norocire însă am dată presto 
ună oficială care era pasionată pentru 
violină. Acesta cuprinsă de frigurile mu- 
sicei, umbla în giurulă meu ca dup’o bu
cată de pâne. Am trebuită se mă ho- 
tărescă de voiă de nevoia ca ore întregi 
să esecută cu elă cele mai miserabile 
duette, în schimbă însă m’a recomandată 
supravighiătorului, care atâta simpatia 
prinse de călătoiulă său (Lenau) încâtif 
îmi oferi pentru a doua di sera concur- 
sulă său la o serată musicală." In altă 
scrisore amintesc-e cum șl-a fâcută elă 
călătoria pe vaporulă „Baron van der 
Kapelle;" cum drumulft său ține 3—4 
săptămâni și că cu finele lunei Octom- 
vre pote să se afle erășl în Europa.

[Va urma.]



Nr. 93 GAZETA TRANSILVANIEI. 1888

Se deschide abonamentu pre anula 1888
la

r

AMICULU FAMILIEI. ț)iaru beletristică și enciclopedică-literară •—cu ilustrațiunl.— Cursulu XII. — Apare în 1 și 15 <]i 
a Junei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiunl frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiunl literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl din patriă și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totă nisuesce a întinde tuturoru indivicțiloru 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 franci —lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. Piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiunl. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2%— 3’2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloră 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- 
torl și diverse ocasiunl, mai alesă funebrall,— apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literan; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și scirl cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregii 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totti alu patrulea esemplară 
Numeri de probă se trimită gratisu ori-eui cere.

W A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla -Sz-ujvâr. -Transilvania.
-------- <:

Totu de aci se îuai potu procura și uriuătorele cărți din editura propria:
r*

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

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

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

Barbu cobzariulă. Novelă origi
nală de Emilia Lungii. 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 omiî de bine. Novelă 
originală. — Continuarea novelei: Idea
lulu pierdută de Paulina C. Z. Rovi
naru. Prețulă 15 cr.

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

Codreană craiulă codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

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

Elu trebue se se însore. Novelă 
de Maria Schwartz, traducere de N. 
F. Negruță. Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță 

din emigrarea lui Dragoșă. 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.

Hermanti 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 Diilfu. Prețuia 30 cr.

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

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

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

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

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

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

Biblioteca Sătenului Românii. Car
tea I, II, UI, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 
la tote patru 1 fi. — câte lina deosebi 
30 cr.

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

I

Colectă de recepte din economia, 
industriă, comerciu și chemiă. Prețulă 
50 cr.

Economia pentru scolele popor, de 
T. Roșiu. Ed. II. Prețulă 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pen
tru învețămentulă intuitivă în folosulă 
eleviloră normali (preparandiall), a în- 
vățătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesorii pre- 
parandială. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura ndstră pedagogică abia aflămil 
vre-ună opă, întocmită după lipsele 
scoleloril nostre în mesura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămu mai alesă directoriloră și învă- 
țătoriloră ca celoră în prima liniă in
teresați.

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

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

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioană Buteanu, 
prof. gimn. Ună volumă de peste 30 
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. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendă composițiunl de totă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința

0

G

cu multă folosu de cătră preoți, înve- 
țătorl și alțl cărturari români. Pretulu 
1 fi. 10 cr.

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

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

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericesc! 
forte frumoșii ilustrată. Prețulă unui 
esemplarii bro.șurată e 40 cr., legații 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai fină 60, 80, 90 cr., 1 fi., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

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

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

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

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

a
Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.
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