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Reclame pe pagina Ill-a o se- 
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A.ro&ameiiie mim Anstro-Uugaria 
Pe unii anii 12 fi., pe ș6fie lnnl 
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Pediio România și străinătate:
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afară și la dd. colectori.
AboDameninln pentru Brașon: 

la adm inist rațiune, piața in are 
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casă: Pe unu anu 12 fi., pe 
șese luni 6 fi.. pe trei luni 3 fi. 
Unu esemplarti 5 cr. v. a. seu 

lu bani.
A tatu abonamentele câtu și 
inserțiunile sunt a se plăti 

înainte.
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Precum se anunță din Bucu- 
tescl camerele actuale române 
voru li disolvate numai pe la finea 
liniei lui Augustă, pe când va fi 
convocată parlamentulă pentru o 
scurtă sesiune, ca să ia în primire 
decretulă de disolvare.

Nonele alegeri se voru tace 
apoi, conformă prescrieriloră cons- 
tituțiunei, in timpii de done luni 
și nonele camere se voru întruni 
în timpă de trei luni, adecă pe la 
finea lui Noemvre.

lntr’o corespondență ee-o pu
blică ..Neue Ireie Presse“ și care 
se pare a ii fostă inspirată din 
cercurile guvernamentale române, 
se susține că marea massă a po- 
porațiunei se va învoi cu acesta 
amânare a noueloră alegeri cu a- 
tâtă mai vertosu cu câtă liniștea 
ce domnesce de când cu potolirea 
turburăriloru țerănesci îi este bi
nevenită.

Cumcă cabinetulu Rosetti-Carp 
va folosi timpulu pănă la alegerile 
viitore în interesulă întăririi posi- 
țiunei sale și a relațiuniloră sale 
de partidă se 'nțelege de sine și 
este și îndreptățită: der — adauge 
corespondentulă — pregătirile ce le 
face ministeriulă junimistă pentru 
formarea unui nou partidă guver
namentală nu-i voră fi nici pe de
parte așa de grele ca problema ce 
i se impune de-a delătura multele 
neajunsuri economice, de. care su
fere țera.

Din raportulă asupra turbură- 
riloră țerănesci, ce l’a presentată 
ministrulu de justiția regelui, iese 
la ivelă, că în multe comune reua 
administrația a contribuită în mod 
forte însemnată la nemulțumirea 
ce a cuprinsă poporațiunea rurală. 
In ce privesce măsurile, cari tre
bue. neapărată să se ia spre a face 
să 'nceteze abusurile și să nu mai 
esiste acea nemulțumire între ță
rani, numita foia află, că guver
nul u actuală se va ocupa în deo
sebi cu reformarea serviciului afi
ni ini strațiunei în comunele rurale.

Unu altă mijlocii pentru sa- 
narea releloră agrare și pentru 
formarea unei clase țărănesc! de 
mijlocă cu-o esistență sigură se 
consideră a fi cea mai grabnică 
și mai generală esecutare a pro
iectului ce s‘a Tăcută încă sub gu
vernulu lui Brătianu, anume de-a 
se vinde în loturi mici domenii 
de ale statului clasei țerănesci lip
site de ]>ămentă arătoră.

Probabilă că la acesta vemjare 
se va observa modulă de proce- 
dere la vemjarea pămenturiloru în 
Dobrogea, unde țăranii sunt obli
gați să plătăscă pămentulu, ce li 
s'a vândută, în timpă de cineî-spre- 
dece ani și în rate însă fără do
bândă.

In fine — <]ice corespondentulă 
foiei vienese — ca se fiă scutită ță
ranul ă de esploatare din partea 
proprietariloră și a arendașiloră 
guvernulu va ave să îngrijescă de 
nnă proiectă de lege care, stabi- 
lindă o graniță maximală pentru 
despăgubirile in natură și în bani 
și pentru lucrulă ce trebue să-lă 
presteze acelora țeranulu în schimb 

că i se lasă pămentu, drepții de 
pășunitu ș. a., să fiă în stare a în
lătura umilă din cele mai esențiale 
gravamine ale poporațiunii dela 
țeră.

Se înțelege do sine că o ase
menea lege nu pote cuprinde 
aceleași disposition! pentru totă 
țera,'ci trebue să fiă acomodată 
raporturiloră de producțiune, po
sesiune și de poporațiune ale diferi- 
teloru districte.

Aceste ară fi der, după infor- 
mațiunile de mai susă, problemele 
ce și le-a pusă cabinetulă actuală 
Rosetti-Carpîi. Ele suntu destulă 
de mari și grele și bine ar fi ca 
măeară în parte să se resolve câtă 
mai curendu spre binele țării ’și a 
poporațiunei ei.

Guvernulu și Românii din Bucovina.
„Revista Politică11 dela 1 Main 

scrie următorulă articulă de fondă 
sub titlulu de mai susă:

Adesea ne-amă întrebată, ori de este 
consultă, și ori de corespunde interese- 
loră nostre sociale, economice și politice, 
ca să alegemă în dieta provincială din 
Cernăuți omeni devotați guvernului, și 
ori de este bine, că deputății noștri 
din camera imperială din Viena suntă 
aderenți credincioși ai guvernului, care 
voteză orl-ce lege, pe care numai o cere 
guvernulă ? Seu pote ar'fi mai folositoră 
pentru întregulă nostru poporă româ- 
nescă din Bucovina, decă amă fi în opo- 
sițiune, și amă lucra atâtă în dieta din 
Cernăuți, câtă și în camera imperială 
din Viena împreună cu oposițiă în con
tra guvernului actuală ?

In politică, ca și în vieța privată 
de tote dilele, este logică și consultă să 
mergi și să susții pe acela, care’țl este 
prietenă, și care’țl ajută și elă la casă 
de nevoiă; este consultă și logică ca se 
lucrezi pentru acela, care și elă la reu- 
dulă seu lucreză pentru tine, care este 
și cu tine sinceră, precum ești tu cu 
densulă, și care este totdeuna gata a’țl 
împlini dorințele tale juste, precum îm- 
plinescl tu dorințele lui, chiar decă ele 
nu suntă așa de juste ca ale tale.

Așa lucreză orl-ce omă cu minte 
întregă și sănătosă în vieța de tote di
lele, și așa trebue să lucreze elă și în 
politică, când sciă că represintă pe ună 
poporă întregă, care așteptă dela den
sulă îndreptarea stării sale materiale și 
morale.

Noi Românii din Bucovina lucrămu 
alăturea cu guvernulă actuală, noi ale
gemă în sensulă lui, noi lucrămă după 
cum îi place lui; deputății noștri suntă 
prietenii lui, pună umărulă loru pentru 
susținerea lui și pentru realisarea prin- 
cipiilorft susținute și propagate de den
sulă. Cari suntă acuma beneficiile, ce 
le-amă câștigată noi dela guvernă pentru 
acesta prietenia credinciosă, pentru acestă 
activitate favorabilă intențiuniloră lui ?

Indeșertă vomă căuta în tote păr
țile, căci nu vomă întâmpina nicăirl ună 
actă, despre care amu pute spune: eată 
acestu faptă l’a săvârșită guvernulă nu
mai din prietenia pentru noi, și numai 
ca recompensă pentru servițiile ce i ll-amă 
adusă noi și deputății noștri în decursă 
de atâta timpă !

Din contră, decă vomă arunca o 
privire scrutâtore asupra stării nostre 
actuale, vomă vede, că în privința na

țională, bisericescă și economică, ne 
merge mai ren decâtă atuncia, când eramă 
în oposițiă cu guvernulă; că cele mai 
juste și mai fundate dorințe ale nostre 
nu se împlinescă, și că totulă ce se face 
vatămă simțulă nostru națională, vatâmă 
biserica nostră, vatâmă școlele nostre.

Decă-lă judecămă'pe guvernă după 
faptele sale - și suntemă logică siliți s’o 
facemă acesta - apoi trebue se dicemă, 
că purtarea sa față cu noi este dușmă
noși, și că atâtu guvernulu locală din 
Cernăuți, câtă și guvernulă centrală din 
Viena se arată pe di ce merge totă mai 
dușmănosă față cu Românii din Bu
covina.

Amesteculă guvernului în afacerile 
nostre bisericesc!, ocuparea posturiloră 
în ținuturi curată românescl cu străini, 
cari nu cunoscă limba poporului; trăgă- 
narea și intenționata pasivitate a guver
nului în cestiunea congresului bisericescă; 
atitudinea binevoitore față cu propaganda 
catolică în țeră, cochetarea perpetuă cu 
Rutenii, ale cărei urmări este trecerea 
comunei Rarancea la uniă, tăte acestea 
suntă fapte, care arată vederată, că ati- 
tudiuea guvernului actuală este în ori 
și ce privință dușmănosă Româniloră 
din Bucovina, și că tote aceste fapte și 
manifestări se întâmplă mai cu semă de 
când Escelența Sa, baronulă Pino, este 
Șefulă țării. Din di în di, baronulă Pino 
se arată totă mai dușmănosă față cu 
Românii, fără ca se putemă ghîci, care 
împrejurări îlă hotărăscu se procedă ast- 
felă față cu noi. Cum nu putemă găsi 
între faptele guvernului centrală ună 
unică faptă, despre care amă pute dice 
că este dictată de prietenia pentru noi 
și ca se recompenseze servițiile ce i-le 
aducă deputății noștri, așa nu putemă 
afla între faptele baronului Pino nimica 
despre care amă pute dice, că isvorăsce 
din prietenia, seu chiar din echitate față 
cu Românii din Bucovina. Suntemă si
guri, că decă amă fi în oposițiă, amă fi 
câștigată mai multă, și guvernulă ar co
cheta cu noi, cum cocheteză cu Rutenii, 
cari se află în oposițiă.

De aceea ne pare o amară ironia, 
decă deputatulă nostru, d-lu Ianctt Lu- 
pulii, în ședința din lfi Aprilie 1888 a 
camerei imperiale din Viena, șl-a es- 
primatu fără nici o reservă încrederea 
sa față cu guvernulă și i-a adusă imnuri 
de laudă pentru politica lui bine chib
zuită și pentru egala îndreptățire a tu
turora naționalitățiloră.

Egală îndreptățire! Acestă egală 
îndreptățire se manifesteză la noi în țeră 
astfeliu, că în ținuturile curată românescl 
Suceava-Câmpulungă propune guvernulă 
locală din Cernăuți să se numescă ună 
Polonă inspectară școlară. Ună Polonă 
care nu scie ceti și scrie românesce, ins
pectoră de școle române!

Față de faptele ce le-amă numită 
mai înainte, față de jignirile ce le su- 
ferimă din partea guvernului în privința 
națională, în privința șcdleloră și a bi- 
sericei nostre, față de atitudinea ostilă 
ce o urmăresce guvernulu față cu noi 
directă și indirectă prin .șefulă țării și 
prin prefecții săi, în fața stării deplo
rabile în care are să devină poporulă 
prin legea cea nouă de spirtă, prin care 
va căde peste țeră ună biră nou de 
preste 1 milionă și 1 2 de florini, — față 
cu aceste împrejurări ne vine să cre- 
demă, că cuvântarea d-lui deputată lawn 
Lupida a fostă o amară ironiă la adresa 
guvernului, și că laudele aduse guver

nului și încrederea ce i-a esprimat'o dlă 
Lupu este numai o satiră față cu îm
prejurările faptice, în care ne aflămă noi 
Românii din Bucovina.

Decă însă d-lă Lupu este încredin
țată despre aceea ce a spusă în camera 
imperială, atunci să ne dea voiă să-i fa
cemă observațiunea, că este unieulă, care 
cugetă, așa și că Românii din Bucovina, 
jigniți, trecuțl cu vederea și înapoiațl 
de pe tăte terenurile, nu aprobă aceste 
laude și nu au nici o causă a intona 
împreună cu d-lă Lupu imnuri de laudă 
și de încredere pentru guvernă. Celă pu
țină pănă acum nu !

Francesii și Ungurii.
O telegramă din Paris cătră „Neue 

freie Presse" comunică următorele:
Deputatulu bonapartist ■JMafiw, 

scrie în i]iarulu „Matin“, ca se nu 
mai amăgescă nimenea pe Fran
ces! cu dovecjile de simpatii reci
proce ale înclinarea
inimei între Francesl și Unguri 
s’a recitu. Interesele frnncese coin- 
cidu mai multă cu interesele (veloru 
jtopore, cari roescit se sentnre jugnlft 
d n aii simt Ini austro-ungarn. Triumfulu 
aceloru popor® ar fi și triumfulu 
Franciei. In momentulu, în care 
Aitslro-Ungaria ar fi unu statu fede
rativii sub sceptrulu Habsburgiloru, 
atunc' s'ar sferși și cu <dianta. triplă.

„Iiivasiiinea germană de generalnla Boulanger
Sub titlulă acesta a apărută în edi

tura lui Jules Rouft' din Paris primulă 
fasciculă ală opului lui Boulanger asu
pra răsboiului germano-francesii dela 
1870—1871. Editorulă are intențiunea 
de a împărți gratis în totă Francia 
2,500,000 esemplare din acestă fasciculă, 
făcendă cunoscută pretutiudenea prin 
afișul! lipite pe păreți aparițiunea opului.

Pe pagina primă este desemnată 
unu soldată de liniă în uniformă com
pletă de eampaniă, cu pușca la picioră, 
observândă atitudinea unei sentinele a- 
prope de graniță. Din depărtare se vede 
pădurea negră. Sorele resare și cele din- 
tâiu rade cadă pe statua Strassburgului. 
Textulă îlu introduce o scrisore auto- 
grafată a lui Boulanger de următorulă 
cuprinsă:

„Iubiți cetitori! Contrarii mei me 
presentă ca pe ună apostolă alu resbo- 
iului. Despre acesta puteți să judecați 
voi înși-vâ cetindă acestă carte a unui 
patriotă, care nu cunosce altă sentimentă, 
decâtă sentimentală înaltă ală demnității 
naționale11.
15 April 1888 Generalulă Boulanger.

După scrisorea de mai susu urmeză 
o desfășurare a principiiloră, de cari se 
conduce autorulă. Elu desvoltă părerile 
sale asupra datoriei legislatoriloră, și 
asupra oficerului ca crescâtoră ală popo
rului. Despre armată dice: Bărbați de 
stată scurțl de vedere au lățită în țâră 
părerea, că armata nu are altă misiune 
decâtă a tăce și a se bate. Deorece înse 
adl armatele ‘nu suntă altceva, decâtă 
națiunile înseși, nu li se pote impune 
soldațiloră datoria desperată de a privi 
muți la tote greșelele și apucăturile stân
gace și a lăsa de bună voiă se fiă omo- 
rîțl în momentulă periculului. Boulanger 
se silesce a arăta neajunsurile unui ast- 
felă de sistemă, și în fine se telicită 
pentru pedepsa ce i s'a dată lui ca ge
nerală (fiindă pusă în pensiune), deorece 
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acesta nu-lă va împiedeca de a fi ți a 
rămâne soldata, francesă și patriota pănă 
la ultima răsuflare. Ela crede că scrierea 
sa va ti cetită de mica .și mare și va 
străbate păuă și în coliba țăranului. 
Boulanger se adreseză nu numai la băr
bați, ci și la temei, cari pota contribui 
multa cu influința lora la apărarea țării. 
Ela doresce ca încă multa timpă să se 
potă evita resboiulă, vre însă să pre- 
gătescă spiritele pentru o isbucnire ne
așteptată și speră, că scopula acesta și-lu 
va ajunge prin opulă său, care, dice, 
este scosă din esperiență.

Pentru munca sa se dice că gene- 
ralula Boulanger a primita una onorară 
de 200,000 franci.

SCIK1LE DILE1.
Ministrulă ungurescă de culte pre- 

sentase Maiestății Sale, înainte cu mult 
timpă, unu proiectă în afacerea miei 
contrele asupra administrării beneficiilorîl 
jireofimei suptriiire. M. Sa a aprobată 
principiile acestui proiectă și în urma 
acesta ministrulă a pusă să se lucreze 
pe basa aceloră principii unu stătută a- 
mărunțită, care s’a presentată acum M. 
Sale spre sancționare. Ministrulă plănu- 
esce să învestescă tote bunurile episco
pale cu ună/«nrf«s h/shwftis permanentă. 
Numerose bunuri de acestea în Ungaria 
suntă lipsite adecă de orl-ce instrucțiune 
economică, ori decă există așa ceva, e 
din timpulă urbarială și nu corespunde 
referințeloră economice de adl. Causa 
acestui rău e, că multe episcopii au a- 
junsă în crise financiare. Decă noulă 
beneficiată nu găsesce nici o instrucți
une, atunci e nevoită se’șl procure una, 
decă vre să aibă vr'ună venită din pro
prietăți, fiindă însă ună fundus instruct its, 
atunci succesorală are să-lă refundeze 
pe calea răscumpărării la massa cliro- 
nomiei predecesorului seu. Iu ambele 
castul uoulă beneficiată e nevoită se facă 
îndată ce întră în posesiune mari îm
prumuturi de investițiuue. Ministrulă pro- 
iecteză acum, qa tote posesiunile episco
pale să fiă instruite pentru durată cu 
ajutorulă împrumuturiloră cu amortisare 
pe termină mai îndelungată. In acesta 
afacere a adresată ministrulă o scrisore- 
cerculară cătră întregii clerulă înaltă.

* *
Pentru serviciile aduse magliiarisă- 

rei, ministrulă ungurescă de culte a 
„răsplătită11 pe preoții români gr. or. 
lonă Călugcru din Cicudittlu de Câmpia 
cu 70 fl., George Pxmca din llotbaru, Ște
fană Popă din Sehiifași Ladislau [?] An
dreile sen. din Cttruieni cu câte 50 fl.

Nu voră fi uitate sfințiile loră!

Ministrulu ungurescă de comunica- 
țiune a dată concesiune pe șese luni 

protonotarului comitatului Cojocnei, Ște
fană Bonis, și lui Em. MoskovicI din 
Budapesta, ca se facă lucrările pregăti- 
tbre pentru o calc ferată dela stațiunea 
Lcchinta a căii ferate Mureșă-Ludoșă- 
Bistrița pănă la Teaca, eventuală pănă la 
Bcejh inul u-săsescu.

*
încă nici pănă astădi nu este cu 

totulă mântuită Csongradulă contra pe
ricolului causată prin inundarea apeloră. 
S’au nimicită pănă acum 400 de locu
ințe. Apele au începută ce-i dreptă a 
se scurge și Omenii se reîntorcă la ale 
loră, der distrugerea clădiriloră pătrunse 
de apă se continuă încă și acum.

* *
O fbiă austro-ungară, ce apare în 

New-York, publică următdrele date pri- 
vitdre la emigrările in America: înainte 
de asta cu 20 de ani abia s'au aflată în 
Statele unite câțiva Maghiari. înainte 
de anulă 1874 numărulă Maghiariloră 
aflători în America era socotită cam la 
750. Din 1874 numărulă Maghiariloră 
din America a începută a cresce prin 
emigrări atâtă de tare, încâtă la 7 ani 
mai târdiu numărulă Maghiariloră află
tori în America se suise la 4011. Dela 
1880 înedee poporațiunea maghiară din 
America a crescută cu 500 percente. Nu 
este săptămână în care să nu imigreze 
sute de inși în New-York, așa că astădi 
se află acolo vre-o 35,000 de Unguri și 
pănă în 1890 numărulă acestora se crede 
că va cresce la 50,000.

Nu suntă Jidovi destui cu cari să 
umple guvernulă și kulturegyletulă go
lurile '?

„ Popii. “
Amu reprodusu în numerulu 

trecută alu toiei nostre insultele 
publicate sub titlulu acesta de foia 
bugetară „Kolozsvâr1* la adresa pre- 
oțiloru români. Acum punemu sub- 
ochii cetitoriloru noștri și „datele 
despre popii valahi, cari sciu se 
scoță dracii11, cum se esprimă „Ko- 
lozsvâr11, și pe cari „date11 de ase
menea le publică sub titlulu de 
mai susu. Etă „datele:1-

In partea de medă-di a comitatului 
Mureșă-Turda se află doi preoți valahi, 
despre cari e dusă vestea, că sciu să 
scoță dracii. Unulă din aceștia locuesce 
în comuna Harțău (Harczo) de pe țer- 
murulă dreptă alu Mureșului. Se nu- 
mesce Georgia Mureșană, e preotă gr. 
cat. și omă bătrână.

Varia acestui preotă așa este de 
mare, încâtă chiar și Săcuii de confe
siunea reformată de prin comunele ve
cine recurgă în ultimulă casă la ajuto
rulă lui; mai vertosă scie se alunge dracii 
din cei bolnavi de epilepsiă (nevoia, căl- 

cătură, stropșalăi și de tifusă (lingdre). 
In comuna Mezdkovend (pote Cuieșdă) 
a scosă pe dracu din Soos Istvan, după-ce 
i-a cetită de patru-orl (avea lingdre.) 
Din nevasta lui Bende Elek (care avea 
călcătură) a scosă pe dracu după-ce i-a 
cetită de trei-ori. Cu nevasta lui G. 
Nagy Jânos, bolnavă de tifusă, a avută 
mai multă de lucru bietulă preotă, căci 
deși i-a cetită de patru-ort, dracu din ea 
n’a vrută să iasă. In fine bolnava, care 
era de confesiunea ev. reformată, fit dusă 
cu bărbată cu totă în biserica valahă, 
unde cu ocasiunea săver.șirei slujbei o- 
biclnuite, a scosă pe dracu din ea în pre- 
sența unui publică mare, afumându-o cu 
5—6 grame de tămîe și stropindu-o cu 
apă sfințită. Cantorulă a cântată o oră, 
er preotulă a boscorodită în timpulă a- 
cesta cuvinte misteridse asupra bolnavei. 
Taxa scoterei unui dracă face 5—6 fi.

La acestea mai adauge „Ko- 
lozsvăr11, că „popii“ valahu George 
Mureșanu nu-i detrage nimicii din 
vaija cea mare, ce o are la po- 
poru, împrejurarea, că decă nu'și 
capetă alți omeni, cu cari sS’și 
petrecă, merge la cârciumă cu ți
ganii corturarî și împreună cu ei 
cântă și bea vinarsfî. Preoții ev. 
reformați cu fiă-care ocasiune luptă 
de pe catedră cu totă puterea con
tra acestora superstițiuni, der de 
geaba, căci poporului crede, că mai 
eftinu este „popa1- Mureșanu de- 
câtft doctorulu dela orașu.

Totu de asemenea vacjă ijice 
„K-r“ că se bucură și preotulu de 
pe acolo Teodoră Șerbanu, din 
Crăciunelu, care din măestria de 
a scote dracii face câștigă minu
nată.

Noi damă ună sf'atu „popiloră 
valahi:-- se numai scotă pe dracu 
din nici ună Unguru.

Atentatnltt la palatnlu din București.
Despre atentatulă ce s’a comis 

la Palatulă din BucurescI și des
pre care nl-au comunicată două 
telegrame, reproducem^ după ,,E- 
poca“ următdrele:

Luni sera pe la orele dece șijumă- 
tate răspândindft-se svonulă prin orașă 
că ună atentată a fostă îndreptată în 
contra palatului, amă căutată să avemă 
pe câtă se pote tote amănuntele asupra 
acestei încercări criminale, și etă ce amă 
descoperită:

Sergenții, postați unulă în fața pa
latului, celalaltă la colțulă grădinei despre 
strada sf. Ionică, observară pe ună omă 
îmbrăcată în haine țărănesel purtândă o 
pușcă în mână care cutrierâ calea Vic
toriei în birje, de mai multe ori.

Pe la dece, acestă individă se co

borî din trăsură ceva mai spre Episco
pia, apoi merse pe josă pănă în fața 
otelului Metropole, se opri acolo și o- 
cliindă ferestrele palatului trase îutr'o 
clipă două tocuri dintr’o pușcă Lrfaii- 
cheu.r înaărcată cu șevrotină grdsă.

Geamulă dela biblioteca palatului 
se sfărâmă și sergenții de ora.șă alergară 
îndată ca să pue mâna pe autorulă a- 
cestei tentative criminale. Acesta însă, 
în locu de a fugi, năvăli spre treptele 
ușei de intrare a palatului, lovindă în 
dreptă și în stânga pe cei doi sergenți 
cari voiau să-lă aresteze.

Lupta fii grea; optă sergenți sări
seră în ajutorulă celoră doi dîntâiu, der 
Preda Fântânară, autorulă tentativei de 
crimă, se apăra ca o fiară sălbatecă, lo
vindă cu patulă pușcei pe ori cine’lă 
apropia. Sergentulă cu Nr. 5 lonă Po
pescu a fostă greu rănită de o lovitură 
care i-a sfarămată fălcele, causâudu-i o 
perdere de sânge ce nu încetase încă la 
miedulă nopței. După o încăerare de 
dece minute, sergenții isbutiră în sfîr.șită 
să stăpânescă pe Preda Fântânarii și să-lă 
conducă pănă la garda palatului spre a 
i se lua primulă interogatoriu.

îndată a sosită la Paiață judele de 
instrucția Tătăranu, care a făcută incul
patului o instrucțiune sumară. Răspun
surile sale erau forte incoherente, căc-I 
era beată și spunea, că voeșce să facă pe 
Rege se plătescă sângele țăraniloră! Elă 
se mai plângea și de schimbarea guver
nului, cerendă pământuri pentru țărani.

Făcendu-i-se perchisițiă, s'a găsită 
asupra sa mai multe cartușe de ac-elașă 
calibru ca acele ce întrebuințase, ună re- 
volveră încărcată cu șese focuri și ună 
pumnală cu mânerulă de osă.

Revolverulă era o armă de luesă 
cumpărată de curendă. lama pumnalului 
era unsă.

Fântânarulu Preda, <lisu Spangă și 
Jianu, este ună bărbată de vre-o trei- 
decl de ani, înaltă, spătosă, barbă nea
gră (favorițl de ciocoi): ochii suntă ne
gri, privirea e cruntă. E născută în ju- 
dețidă Gorjiu.

Acum câțl-va ani, pe când locuia în 
orașulă Craiova, a omorîtă pe amanta sa 
și a fostă osândită pentru acestă crimă 
la cinci ani reclusiune. După ce a fă
cută o parte din osânda sa la Bucoveță, 
i s’a redusă din pedepsă și. eșindă din 
temniță, a fostă înrolată în corpulă ser- 
gențiloră de orașă ai capitalei.

In erna trecută, fiindă totă sergentă 
de orașă, a insultată pe ună procurară 
înjurându-lă de mumă. Osândită pentru 
acestă nou faptă la două luni încliisore, 
când a eșită din temniță a fostă primită 
la servieiulă acciseloră comunale. ca 
guard. Preda Fântânarii locue.șce pe 
strada Leonida Nr. 7, dinpreună c-u so
ția sa și doi copii.
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Din vieța și scrierile lui 
3tTicola,-a. Z-jexxecci- 

Dupâ isvore străine.
V.

In 8 Octoinvre Lenau puse piciorulă 
pe pămentulă americană, er în 16 a- 
ceiasi lună făcu cumnatului său o rela- 
tiune despre călătoria sa, unde între al
tele scrie și următdrele : „După o călă
toria forte lungă care a ținută 10 săp
tămâni. în «ne am sosită în America. 
Acum sunt cu multă mai avută după- 
ce cunoscă Oceanulă. Acestă cale ma
rină ’este unulă din lucrurile cele mai 
seriose cari au avută vre-odată influință 
asupra mea. Marea ml-s'a întipărită în 
inimă. Nu potă descrie ce am simțită 
când pe de-asupra valuriloră line tăceau 
tote vânturile, tote undele odihneau, ce- 
ndă obosită privea a lene spre mare, 
în vaporă încă încetase orice sgomotă 
«i în acestă tăcere adâncă și fără de 
margini, cu câtă jale, cu câte dorințe 
me lândiamă la cei rămași în patria 
™«/la delurile țării mele, la omenii 
mei iubiți depărtare. îmi vine se

credă că marea în liniștea ei dulce este 
mai măreță mai grozavă ca atunci când 
e isbită de vânturi, sfâșiată de valuri și 
chiar și ochiului i se pare mai estinsă. 
Der și în durerea și suferințele ei am 
vedută marea. Nava era bătută de vân
turi și valuri uriașe, isbind’o fără de milă 
înedee și încolo. Intr'atâta să clătina de 
grozave încâtă nu puteamă sta pe 
locu..... 11

Despre locuitorii și societatea ame
ricană scrie : „Ei au murită pentru orl-ce 
vieță spirituală, cu desăvârșire au murită. 
Dreptă are filomela când dice c-ă ea la 
acești ursuzi n'are loch. Lucru semni
ficativă și cu totulă deosebită este, că 
aici nu se află privighietore. Țl-ar tre
bui glasulu Niagarei ca să te potă în
țelege acești omeni cu spirită mercan
tilă, se le spui, că esistă Dumnedei și 
mai mari decâtă cei ce se pregătescă 
în fabricile de bani.11

In Baltimore i-s’a întâmplată că în- 
tr’o ospătăriă de rândă, unde'.șl avea 
locuința îlă cerceta ună studentă ger
mană, eminentă violinistă, făcându'i pro
punerea să'șl ia ghitara și în tovărășiă 
se facă o călătoriă prin America de 
miadă-di, dup’aceea prin Australia și 

India orientală, unde —după putință— 
voră pute să facă bani. Lenau ce-i 
dreptă ar fi fostă aplicată să ia dealun- 
gulă și latulă întrega lume, der peilâng'o 
astfelă de propunere nu voia de locă. 
Totă dorința lui era îndreptată spre pă
durile seculare. I.șl cumpăra deci ună 
cală albă și frumosă, pe care în semnă 
de iubire cătră credinciosul^ seu pre- 
tină îlă numi „Boloz.u Pe drumă legă 
amiciția c’ună scriitorii americană anume 
King, cu care însă numai în limba la
tină pute conversa, fiindcă Lenau nu 
cam pricepea anglezesca. Cu atâtă însă 
mai bine pricepea King musica, căci 
când Lenau esecutâ ună mar.șă din țera 
sa. aduse pe King într'o adevărată în
suflețire. Dup’aceea îșl lua drumulă spre 
Pittsburg, în Pensylvania, despărțămen- 
tulă Ohio. Aici fii primită forte bine, 
precum se vede de-aeolo, că și peste 
iernă rămase acolo. Uneori mergea în 
Lisbona de unde a scrisă mai mult 
scrisori amiciloră săi europeni. într una 
din acestea scrie : „Cum îmi place A- 
merica ? G'erulă aici este sălbatică. As
tădi în 5 Martie stau lângă cămină, a- 
fară-i o zăpadă de-ună picioru, în ca- 
pulă meu însă o rană adâncă ce-am că-

pătat’o dreptă răsplata săniării.... Căile
libertății surită forte grunțurose. Credă 
însă că voră sbura și peste acestea gân
durile mele setose de călătorii mari, voiu 
afla omeni mai fericiți, o vieță mai bună 
voiu afla. Omenii de aici suntă groso
lani. Duriția loră nu e sălbatică ci este 
mai multă duriția naturiloră îmblândite, 
și chiar pentru acesta suntă forte res
pingători. Dreptă are Buffon când dice, 
că în America omenii ca și animalele 
degenereză din generaiiune în genera- 
țiune. Pănă acum pe aici n’am vădută 
câne curagiosă, roibă înflăcărată, omă 
însuflețită. Natura este aici-ună monstru 
ostenită. Nu este priveghiătore seu altă 
pasăre cântăreță. Natura aici nu este 
niciodată așa fericită ori nefericită în
câtă să'i trebuiescă cântări. Ea n'are 
vioșiă nici fantasiă .și de aceea nici 
creaturiloră ei nu le pote da acestea. E 
ceva tristă a privi pe acești omeni efe
minați, în proverbiala loră apatiă.........
Acestă țeră imensă a brumei strivesce 
și rănesce dragostea și iubirea. Nu înțe
legi! pentru ce. am dorită America. Der 
sciu: Ioană în deșertă s'a botezată. Și 
pe mine m'a atrasă pustietatea și în su- 
fletulu meu s’a întâmplată așa ceva
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D. procurorii generală Populeanu a 
trimisă imediatil la doiniciliulă inculpa
tului pe judele de instrucție Tătăranu 
spre a face o percliizițiă.

Acolo s'au găsită hainele cu care se 
îmbrăca obicinuitil Fântânarii, căci cele 
țerăneșcl, ce purta în momeutulil comi- 
terei faptului, erau de fantasie, copiate 
după modelitlft Schilera.

S’a mai găsită unii albumil cu foto
grafii, imft teaneft de scrisori care pănă 
în momentulă de față nu s'au cititei 
încă; o hârtiă albastră pe care erau în
semnate răspunsurile ce are de fă< util la 
întrebările ce i se voră adresa asupra 
criminalei sale tentative și o colecțiă dg. 
numere din cjiarultt „Lupta.L

D. procurorii generalii Populeanu, 
asistată de ună judecătorii de instrucția 
.și în fața d-lui ministru alil justiției pro
cedă Marți de dimineță la luarea inte
rogatoriului din nou ală inculpatului. 
Răspunsurile sale de Marți diferă puțină 
de cele ce a făcută Luni. Elă adaugă 
acum, că pușca sa Lefaucheux era pusă 
amanetă și că s’a dusă erl de a luat’o, 
apoi că s’a plimbată cu birja mai multă 
timpii, și că a băută pe la diferite câr
ciumi. Spune că scopulă său era să o- 
more pe Rege.

Afară de Fântânarii, au mai fostă 
arestați ună frate ală inculpatului, care 
este aprodă la Ministerulă de interne, și 
ună sub-comisară polițienescu, care s’a 
plimbată erl totă dina cu inculpatulă și 
a băută la cârciumă cu dînsulă.

îndată ce s'a întâmplată acestă ten
tativă criminală, toți miniștri au venită 
la paiață. D. Carpii a sosită celu din- 
tâiu, d. Th. Rosetti, care era să plece la 
Galați și se afla deja la gară, s’a întorșii 
repede, renunțândă la călătoria sa.

Majestatea sa Regele a fostă forte 
calmă, dicendă că faptidă nu merită nici 
o importanță, și după câte-va minute 
nici n’a mai vorbită despre dânsulă. Ma
jestatea Sa Regina n’a fostă prevestită 
decâtă multă mai târdiu.

Proectilele au lovită terestra din mij
locii, în geamulă de susă despre biserica 
Crețulescu. Una din lovitul I a produsă 
patru găuri, cea l'altă o singură gaură 
la câțl-va centimetri mai departe. Fărâ
mături de sticlă au căclută pănă în mij- 
loculă odăei și chiar pe masă.

M. S. Regele se afla din norocire în 
odaia de alături cu biblioteca. îndată 
ce s’au făcută constatările legale la fața 
locului, totă geamulă spartă a fostă scosu 
și înlocuită prin altulă pe din afară, spre 
a se evita ast-felu aglomerarea curioșiloră 
pe stradă.

Ni se spune, că o personă, care a 
vădutu când Preda Gheorge Fântânarii 
trăgea a doua lovitură de pușcă, crede 
a fi aprdpe sigură, că la spatele lui Fân
tânarii se afla în acelă momentă ună 

individă îmbrăcată în haine nemțeșcl și 
care s’a făcută apoi nevedutu.

Ună mare muneră de persdne, apar- 
țiindil tuturora claseloră societăței bu- 
cureșcene, s'au înscrisă Marți la Paiață 
ca mărturisire a indignațiunei ce a pro
dusă manifestațiunea infamă de aseră.

Regele a făcută Marți o preumblare 
cu trăsura pe ulițele principale ale ora
șului. M. S. a fostă viu aclamată de pu
blică.

Intemplări diferite.
Oficeru sinucisii. In Cernăuți s'a si- 

nucisil, prin împușcare cu apă dintr'ună 
pistolă de calibru mare, locotenentulă 
în pensiune Ogonovski. Interesantă e, 
că oficerulă s’a folosită 15 ani de o că
milă, în urma unei bole de gâtlegiu, ca 
a împăratului germană. Intr’o scrisore 
lăsată ’n urmă'i, Ogonovski dă ca motivă 
ală sinuciderei dureri nesuportabile.

Planu diavolescu. In casarma infan
teriei din Seghedină obiclnuia a vinde 
o biată femeiă, Bindis Erzse, soldațiloră 
băutură, mezele, și alte lucruri trebuin- 
ciose lorii. Afacerea mergea bine, mai 
alesă că da pe credită, fiindă clientela 
ei de totă ușoră la pungă. Mângâierea 
ei era. că la primirea viitorei chenzine, 
soldații îi voră plăti și ei ce datorescă. 
Der aceștia nu voiră să scie de plata 
datoriiloril, er Erzse nu voi să-i mai aș
tepte. Ca să scape de strîmtore, solda
ții meșteșugiră ună plană diavolescă: u- 
nulă din ei facil arătare la polițiă, că 
Erzse vinde băutură fără licență. Unu 
polițistă veni și o aresta. Soldații de 
sigură că nu voră scăpa nepedepsiți.

Mulțămită publică
Se aduce din partea comitetului pa- 

rochială din Arpatacă Multă Onoratului 
domnă Nicolae G. Eremiasă, comersante 
în Brașovă, carele cu ocasiunea sânțirei 
bisericei nostre, convingendu-se despre 
neapărata trebuință a unui potiră cores- 
pondetoră, a și binevoită a dispune, pe 
spesele sale, confecționarea unui potiră 
din argintă, pe din lăîntru aurită. în va- 
lore de 45 fl. v. a., pe carele l’a și dă
ruită bisericei nostre din Arpatacă spre 
eternă memoriă a M. 0. D-sale.

Afară de acesta, M. On. D-sa a mai 
dăruită bisericei nostre încă în mai multe 
rânduri făclii din ceră, — forte friimosă, 
tămâie și smirnă.

Pentru tote acestea jertfe , aduse 
spre înfrumsețarea casei lui D-deu, pri- 
mescă M. On. Dsa și pe calea acesta sin- 
cerile nostre mulțămirl, rogândă totdeo
dată pe atotpnterniculă D-deu, ca să-i 
lungescă firidă vieței pănă la adânci bă
trânețe spre a mai pute înfrumseța multe 
biserici lipsite, eră întreprinderile Multă 
On. D-sale să fiă concomitate de darulil 
și binecuvântarea lui Dumnedeu.

A r p ă t a c ă, la 22 Aprilie 1888.
Dionisiu Nisi orii, 

parochu.

DIVERSE.
O nouă espedițiă în Africa. Dr. Hans 

Mager, care deunădile s'a suită pe mun
tele Kilimanjaro (muntele de zăpadă] cel 
mai înaltă din Africa 118,827 urme) și 
Dr. Baumann, care a însoțită pe Dr. 
Lenz în călătoria sa la Congo, pregă- 
tescă o nouă espedițiune în Africa ostică. 
Scopulă principală ală espedițiuuei este 
a cerceta cu deamăruntulă muntele Ki
limanjaro și regiunea Meiului.

învățată omorîtii. Cuuoscutulă esplo- 
ratoră ală Asiei centrale A. Dalgleith a 
fostă împușcată, pe drumă cătră Yarkend, 
aprdpe de passulă Karakurum [în Hima
laia], de ună indigenă. Cadavrulă i-a 
fostă transportată la Leh și îmormentată 
acolo.

Boulanger scriitorii. Precum se vor- 
besce, Boulanger a încheiatu contractă 
cu un librar editor, dela care va primi 
200,000 fr. onorară pentru o lucrare po- 
litică-militară despre răsboiulă franco- 
germană. Opulă va apăre în 2 milidne 
de esemplare, în broșuri, și se va distri
bui poporului francesă.

Șerbi în Rusia. „Corr. de l’Est“ află 
din Petersburgă, că se ducă forte mulțl 
Șerbi în Petersburg ca să între în ar
mata rusă. Aceștia suntă mai cu seină 
fii de părinți avuțl, cari suntă devotați 
dinastiei lui Karageorgevicl. Acești ti
neri ori primescă locuri fără plată în 
scola de răsboiu „Paul“ ori „Constan
tin*, ori întră în scola de cădeți. A- 
cum câteva luni a intrată în acestă scolă 
vărulu prințului Petru CarageorgevicI, 
anume Predrag NenadovicI, și acum i 
s’a dată rangulă de oficeră.

Miresă avută. In Parisă s'a căsăto
rită în dilele trecute ducele Of. de De- 
cazes cu Miss Singer, fiica cunoscutului 
fabricanții de inașine de cusută. Ducele 
e de^24 de ani și e secretară ală con
telui de Parisă. Mama miresei se mă
ritase, în a doua căsătoriă, după ducele 
de Camp-Felice. Zestrea d-șorei Singer 
e de ună milionă funțl sterling!, adecă 
dece milidne florini în aură.

Noujsoiu de paseri în ArdealQ. Pe câm
purile din Ardeiă s’a aflată în anulă a- 
cesta unu nou soiu de pasări, a cărora 
patria propriă o tormeză deșertările A- 
siei. Soiulă acesta de pasări se numesce 
„syrrhaptes paradoxus", seu „găinile de- 
șertului*. Semănă cu o potârniche cu 
pene de colore mai deschisă. Tălpile 
picidrelor suntă forte cărnose, semănă 
cu ale ursului. In colecțiunea vice-șpa- 
nului Csato se află deja 2 esemplare 
din acestă soiu de paseri: una a fostă 
aflată la Turda, er cealaltă la Vințulă 
de josă.

Sărutarea la poporele sălbatice. 
Unele rasse sălbatice au curidse înlo
cuiri pentru sărutare. Ună călătorii des
crie, că ună Mongolă tată de familia ca

semnă de sărutare, mirosa din timpii 
îu timpii capulu cojiilului celui mai mică. 
In insulele Pliilipine siințulă miro
sului este desvoltată la celă mai mare 
gradă, încâtil suntă în stare să mirese 
după haină persona căreia aparține, 
astfelă că amanții c-ândil se despărțescă 
îșl dăruescă câte ună vestmentă pe 
care'lă mirosă în timpulă separați unei. 
Intre poporală din Cittagongă este 
obiceiulă în locă de a se sărata a se 
mirosi, și modulă lorii de vorbire este 
„ mirosă-mă er nu „sărută-mă*. 
Burmezii se plecă cu nasulă la 
fața persdneloră și inhaleză răsuflarea 
Siamezii se apropie nașă la nașă și res
piră adâncă. |„Mes. Rom.*|

ULTIME SCIRL
Sofia, 8 Maiu. Scopulă călăto

riei princiare este de a face cu- 
noscința poporațiunei. Principele 
este decisă se remână. Decă elă 
va fi amenințată cu măsuri coer
citive, elă va proclama indepen- 
dința Bulgariei. Poporulă întreg 
s'ar strânge lângă densulă.

Londra, 8 Maiu. „Standard*' 
crede a sci că cornițele Kalnokv 
a mulțămită d-lui Crispi pentru 
că a desmințită pretinsele ochiri 
ale Austriei asupra Salonicului.

Mostra. 8 Main. „Gazeta de 
Moscva* crede că cestiunile Ma
cedoniei și Armeniei au fostă pro
vocate de Englitera, pentru a crea 
piedici Turciei pe care ar face-o 
astfelă se consacre situațiunea 
Englesiloră în Egiptu.

CursulA pieței Brațovu
din 22 Aprilie st. v. 1888

Bancnote româiiesci Cump. 8.511 Vend. 8.56
Argintii românescu . n 8.50 r 8.54
Napoleon-d’orI . . . t* 10.02 11 10.05
Lire turcescl . . . >" 11.30 11.85
Imperiali.................. 11 10.30 r 10.85
Gal b ini.................. n 5.89 r 5.92
Scris, foue. „Albma“6" 11 ji 101.—

» n d ' o ji 98.- >1 98.50
Ruble rusesc! . . 11 106.- n 105.—
Discontulti . . . 6‘ -8% pe anii.

Cursulu Ia bursa de Viena
din 5 Maiu st. n 1888.

Renta de aură 4° „............................97.55
Renta de hârtia 5".„........................... S5.70
Imprumutulu căiloru ferate ungare . 150.25
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostu ungare il-ma emisiune) . . 95.75
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

ostil ungare (2-a emisiune) . . 126__
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostu ungare 63-a emisiune) . . 114.50
Galbeni împărătesei ....................... 5.95
Napoleon-d'orI..................................... 10.08
Bonuri rurale ungare....................... 105.___
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.80
Bonuri rurale Banatu-Timișu . . . 104.50
Bonuri cu cl. de sortare...................104.50
Bonuri rurale Transilvane .... 104'20
Bonuri croato-slavone.......................104.50
Despăgubirea pentru dijma de vină

uugurescu.....................................99.50

Editorii și Redactorii responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

ea botezulu. Dbră prin acesta me voiu 
fi vindecată, acuși ml-o va spune viito- 
rulă. In acestă singurătate lungă și 
tristă fără de prietini, natură și orice 
bucuriă. am fostă osîndită să mă reducă 
la mine însumi și pentru dilele viitore 
să’ml croescu hotărîrl și planuri mai sa
lutare. America e o școlă a lipsei totale. 
Totă în acestă scrisofe <]ice, că încă 
înainte de Aprilie va părăsi America și 
în 15 Main i-ar plăcea să fiă în Stutt
gart.

Nu numai omenii și natura, ei chiar 
și relațiunile politice disgustă față de 
țeră promisiunei cum o niimia elă îna
inte de-a o vede. Elă spera să afle a- 
colo, în glorificata țeră a libertății, lu
cruri ideale, ietă cum tote i s'au redusă 
la nimicii. Libertatea politică precum și 
esercitarea ei nici decâtu nu corespundeau 
ideiloră sufletului său, din care pricină 
amăgită și-a întorșii fața de cătră acestă 
chipă falșii. De altcum însăși monoto
nia sădită din cele mai fragede tinerețe 
în firea lui, încă a contribuită multă la 
acestă desamăgire. Nu e mirare deci 
decă doria din nou cerculu amiciloru pă
răsiți, unde nil numai că i-se trecea cu 
vederea acestă slăbiciune, ci din contră 

femeile îlă divinisau pentru ea. Grăbi 
deci spre Niagara, a cărei cădere admi
rabilă a escitată simțiri estraordinare în 
inima poetului. Elă a esperiată aici cu 
admirațiune vuetulă ei murmurătoră ce 
percurge o mulțime de chilometri, pe 
când din apropiere se pare așa ca și 
când ar fi mută, ceea ce forte minunată 
o esprimă in „Niagara,"și cu deosebire 
in cele din urmă 2 strofe.

Numai căderea Niagarei, câmpia 
Hudson și o pădure strftvechiă și a- 
prope lipsită de arbori au influințată 
mai hotăritoră sutletulă poetului, pe- 
cându tote celelalte însemnătăți ale A- 
mericei l’au lăsată cu totulă rece.

Cu ocasiunea reintdreerei !i s'a in- 
templată, .și o nenorocire pe vaporii. Cu 
date sigure însă despre reintdreerea lui 
nu ne putemă făli, fiindcă epistolele lui, 
cari cuprindeau aceste date s'au pierdută 
și apoi chiar însuși poetulă nu pre era 
dispusă a vorbi bucurosă despre acestă 
călătoria. In Iuniu 1833 a pășită Lenau 
erășl pe pământii europenii. Ajungendă 
în orașulu Brema cu mare bucuriă a 
aflată din <]iaristica literară, că poesiile 
lui au fostă primite cu multă laudă din 
partea publicului, și că chiar și ne în- 

durătorea critică cu Menzel în frunte a 
adusă omagii la adresa lui. Din Brema 
s’a grăbită prin Hanovera la Stuttgart. 
Amicii lui l'au primită cu bucuriă, a- 
flară înse că elă a îmbătrânită, forte si 
că strălucirea ochiloră și-a pierdut’o, că 
pe fața lui se vedeau gravate luptele ce 
a avută se le porte cu spiritulă și ini
ma lui pe pămentă streină. Prietinulă 
său Kerner din naivitate a făcută cu elă 
o glumă: Prin Main publică tuturora 
că Lenau trecendă prin Holanda a ve
nită la elă, golii, abia cu câteva sdrențe 
aninate pe corpulă său slăbită, fără nici 
o para chidră. mutilată ca și cum o 
maimuță i-ar fi ruptă din nașă. Kerner 
se spăriă grozavă când amicii lui Lenau 
trimiseră la adresa lui ună rândă de 
vestminte și albituri pe sema poetului 
Lenau luă lucrulă în seriosă, să supără, 
der mai târdiu să împăeă cu șagalniculă 
Kerner.

Astfelă s'a finită călătoria lui ame
ricană. Elă nu aduse cu sine ceea ce 
plănuise der e nedisputabilă că pentru 
lucrările lui de mai târdiu călătoria a- 
cesta .șl'a avută și ea partea sa bună. 
Să nu uitămă însă că Lenau când în
treprinse acestă călătoriă era de 30 de 

ani și pentru că nu era nimeni cine se 
îlăîntroducăînmisterelemârețe ale acestei 
părți de lume, nu a putută aduce cu 
sine ceva mare. Chiar și înainte de a 
pleca spre America totă puterea'i slă
bise și sufletulă său era obosită chiar 
atunci când i-ar fi trebuită. Cu tdte 
acestea poesia lui prin acestă căletoriă 
a câștigată forte multă.

Vederea mărei, relațiunile cu totulă 
none ale vieții deși aceste din urmă nu 
corespundeau așteptăriloră sale totuși au 
fostă roditdre atâtil pentru închipuirea 
lui, câtă și pentru câștigarea și adauge- 
rea tipuriloră din natură. Poesia lui 
dup'acestă călătoriă a pășită din cerculă 
ei strînsă de pănă atunci, fleschiflendu-i- 
se cercuri mai largi de vedere, a pri
mită ună aventă mai mare, ceea ce se 
vede în colecțiunea întitulată „Atlantica11. 
Acestea suntă puținele date ce le găsimă 
pe la diverși scriitori, cari s'au ocupată 
cu Lenau, despre călătoria lui în Ame
rica și îndereptu.

|Va urma].
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Arveresi hirdetmeny.
Alolirt birdsâgi vegrebajto az 1881-ik evi LX. t. cz. 102. Jj-a 

ertelmebeii ezemiel kozbirre teszi, bogy a Brassoi kir. birOsâgnak 
1072- 1887 kpp. sz. a. kikiildetest tartalinazo vegzese tolytân Stingbe 
Varia javara Mărginean Simon liagyateka ellen 40 frt. jârulekei ere- 
jeig elrendelt vegrebajtâs alkalmâval biroilag be foglalt es 307 frt. 
22 krra becsiilt ingosâgok u. m. kovetelesek nyilvânos ârveres iitjân 
el fognak adatni.

Mely ârveresnek a 1072 18S7 Lpp. kikbldetest rendelo vegzes 
folytân a lielyszinen vagyis a Brassoi kir. torvszek telkkvi ârverezo 
szobâjâba leendo eszkozlesere 1888-ik evi Majus lio ll-ik napjănak 

delutăn 2 orâja batâridoiil kitiizetik es ablioz a venni szândekozok 
ezennel oly megjegyzessel bivatnak meg: bogy az erintett ingosâ
gok ozon ârveresen, az 1881-ik evi LX. t. cz. 107. §-a ertelmebeii 
a legtobbet igeronek becsâron al »1 is elfognak adatni, anetalânel- 
sobbsegi igenvlok pedig felbivatnak, miszerint jogaikat az emlitett 
t. cz. 111. es 112. țȘ-a alapjân ârverezes megkezdeseig ervenyesitseg.

Az elârvcrezendb ingosâgok vetelâra az 1881-ik evi LX. t. cz. 
108. țț-a szerint fizetendb.

Kelt Brassoban 1888 ev Apriliș lio 28 n.
Borsos,

kir. birosâgi vegrebajto.
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Facemiî cunoscuta. că amu denumiți! de In-

spectoru aliî Societății „Allker“ pentru Transilvania 

pe d-nulîî Dumitru Stefanu împuternicind u-lu tot

deodată de a primi oferte de asigurare asupra 

Vieții și Rentei precum și anticipațiunî.
Pudape^ta, 30 Aprilie 1888.

Representanța generală a Societății de asigu-

Vieții și Renteirare asupra

din Viena.

In legătură cu acestu comunicații ml iau voie 
con

Decemvrie 1887: 
capitalii de peste

milione 11.

1(53

ți.
s’a plătită

se făcu cunoscută starea Societății ,,Anker“ 
cesionată în 1858:

Starea asigurării la 31
75077 polițe cu unu 

milione tloreni.
Fondurile societății 35
Plătirî pănă la 31 Decemvrie 59 milione 
Asigurațiloru cu parte la căști gTi li 

pentru amili! espiratu o dividendă de 30 la sută.
Drașovlt, 1 Maiu 1888.

Informații dă

54,8—2

Dumitru Stefanu,
Brașovu, Strada Vămii Nr. 7.
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TIPOGRAFIA A. MORES1AO
RA.ȘO1 vw, 

PIAȚA MARE Nr. 22, 

înființată cu începerea anului acestuia, provedută cu cele mai none mijldce tehnice și asor
tată cu cele mai moderne tipuri,

prime.® și efectuez:! totu fclulu de lucrări tipografice, precum:

Opuri și broșure, statute, foi periodice, imprimate artistice în aurii, argintii 
și colori, tabele, etichete de totii feliulu și esecutat elegantu.

Pentru comercianți: adrese pe scrisori, factlire, liste cu prețuri curente, avisuri, reco- 
mandatinul, cerculare s. a.

Programe elegante, bilete visită, bilete de de logodnă și de nuntă, după dorință și în colore.
— - ----

tl

■

I

I
1

Dispunendu de mașini perfecționate și de isvore eftine pentru procurarea hărtiei. sta
bilimentul!! nostru tipograficii este în posițiune a esența ori-ce comandă în moduli! celii mai 
esactu și esteticii precum și cu prețurile cele mai moderate.

Comandele eventuale se primesc!! în biurouhl tipografiei, Brașovu, piața mare 
Nr. 22, etagiulti I. cătră stradă. Comandele din afară rugăniu a le adresa Ia

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.
J--------------

Tipografia A. MUREȘIANU BrașovO.


