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Nu se invoiescu cei de dincoce 
cu cei de dincolo de Laita asupra 
inipositeloru pe spirtu.

Polonii dinGalițiapretindă nisce 
concesiuni deosebite, cari facă im
posibilă stabilirea unei înțelegeri 
comune intre cele doue jumătăți 
ale monarcliiei.

De altă parte guvernulă un- 
gurescă nu pote renunța la veni
tele din darea pe spirtu, cu tote 
că comerciulă de spirtu din Un
garia șl-a perdutu piețele de con
sumă în urma concurenței din par
tea Austriei și a României.

Producțiunea spirtului este și 
mai eftină în Austria decâtu în 
Ungaria pentru că acolo se pre
pară mai alesă din cartofi pe când 
in Ungaria spirtulu se face din 
cucuruzii (păpușoiul și orztl. Ast- 
telă hectolitruh’i de spirtu prepa
rată din cartofi este cu 7 ii. mai 
eftină decâtu celil preparată din 
cucuruzii.

Impositulă pe spirtu ce voiesce 
se-lu introducă guvernulă ungu- 
rescă va contribui der în împre
jurările de față mai multă la mic
șorarea producțiunei, decâtu la în
mulțirea veniteloru visteriei.

Acesta o documenteză destulă 
de învederată foile oposiționale 
ungurescî, der ce folosă, guvernulă 
din Peșta avăndu nevoiă de banî 
trebue să creeze nouă venituri și 
de aceea le ia deocamdată de unde 
pote. Pentru ceea ce o fi mai 
tâitjiu puțină își bată capulă cei 
dela putere, cari ne dau mereu do- 
vecjL că trăiescă numai din mână 
în gură.

Ungaria trăiesce în comuniune 
vamală cu Austria și prin urmare 
se cere ca și proiectulă privitorii 
la imposibilii pe spirtă să fiă sta
bilită de ambele guverne în înțe
legere, între marginile trase de 
tratatulu comercială și vamală 
esisrentu.

Guvernulă din Austria însă 
fiind silită a ține contă de inte
resele economice ale diferiteloră 
țări, face dificultăți proiectului 
ungurescă, orî mai bine cjisii gru
purile, din care se compune ma- 
ioritatea parlamentului austriacă, 
facă aceste greutăți, er în cașulu 
de față cu deosebire Polonii din 
Galiția.

Împrejurarea acesta a produsă 
mare amărăciune în cercurile gu
vernamentale ungurescî și orga
nul ă nemțescă alu d-lui Tisza 
merge până a ataca din nou în 
modulă celu mai vehementă sis- 
temulă Taaffe, sub cuventu că 
amenință interesele comune eco
nomice ale monarcliiei.

Când a fost vorba de-a se re- 
hioi tractatulă comercială cu Ro
mânia, și acesta nu s’a putută mai 
alesă din causa oposițiunei gu
vernului ungurescă, cei din Aus
tria, cari erau gata a căde la în
voială cu România, n’au mai ata
cată sistemulu Tisza, pe care nu 
l an durută nici chiar de interesele 
economice ale Ardealului.

Atunci nu erau amenințate in
teresele economice ale monarchiei 
er acum, că-i vorba de venitele

relativă neînsemnate ale dării de 
spirtu, suntă amenințate, fiind-că 
se pună piedecl unui proiectă alu 
^hvernului ungurescă.

Contele Taaffe, care a tăcută 
atunci și Is’a mulțumită cu tote, 
trebue se-șl audă ac|I din partea 
guvernului unguresc cele mai grave 
imputări. I se spune că nu este 
în stare de a și ținea o promisiune 
dată, fiind-că n’are o maioritate 
compactă în parlamentă, pe care 
se se potă răzinia, cum se razi mă 
d-lu Tisza pe mamelucii sei.

Organulă tiszaistă găsesce, că 
tote relele se tragă dela ..tendin
țele federalisătore11 ale cabinetului 
Taaffe, cari facă ca și pe tere- 
mulă economică fiecare provincia 
se aibă pretensiuni deosebite.

O asemenea comuniune federa- 
listică, în care fiăcare pretinde a 
i se scuti interesele speciale, nu 
le trebue celorii din Peșta, și de 
aceea se declară totă mai cate
gorică în contra sistemului poli
tică si economică din Austria.

Acestă sistemă — f|ice „Pes
ter Lloyd“ — nu se mai pote ține. 
Ii pare reu de contele Taaffe, că 
i-a împrumutată bunulă seu nume, 
der mai spereză încă, că Taaffe 
în cele din urmă se va împăca 
cu Nemții și le va ajuta se restabi- 
lescă supremația dualistă, așa cum 
a fostă urzită dela începută.

Relațiunile dintre cele două ju
mătăți ale imperiului devină der 
totă mai ’încordate. Lupta între 
tendințele federaliste și centraliste 
devine totu mai înfocată și nu 
scimă decă în acestă luptă posi- 
țiunea contelui Taafîe va fi mai 
grea decâtă a d-lui Tisza.

Regiilarea hotărârii intre Anstro-Ungaria 
si România.
I

„Pester Lloydu ne dă informațiunea, 
că tratatulă pentru regularea granițeloră 
între România .și Austro-Ungaria s’a inar
ticulate astfelă, că acum se pote procede 
la punerea lui în aplicare. In celă mai 
apropiata timpă va urma numirea unui 
comisară regala și apoi constituirea ce- 
loră șese comisiunl, cari tote d’odată 
vora procede în lunile de vară la fixarea 
graniței, care este împărțită în șese sec
țiuni. Pe lângă comisiunl se va atașa și 
ună personala corăspundâtoră pentru lu
crările de mapare. Stâlpii de graniță, 
de dimensiuni neobicinuita de mari, vorfl 
fi adencițl în pămentă de 2 metri și în- 
cunjurați cu movile de pâtră <}iduită. 
Lucrările de mapare vora fi conduse 
pentru Ungaria de generalula Fabini.

Francia și Germania.
O telegramă din Berlină co

munică următorul ă faptă, din care 
se pote vedea câtă de încordate 
suntă raporturile dintre Francia 
și Germania:

„Norddeutsche Allg. Zeitung" pu
blică resultatulO anchetei asupra inci
dentului întâmplata în Francia la Bel
fort, la care câțiva supuși germani au 
fosta înjurați și maltratați. Incidentală 
a avuta loca la 8 Aprilie trecuta. Mul
țimea i-ar fi huiduita și poliția în de
șerta a cercatu se’i apere. Germanii au 
fostu primiți cu strigătulă: „Josă Pru- 

sienii,* și cu aruncături de pietrii și no- 
roiu. Ei au rugata pe ună ofițer care 
trecea sS'i protegeze, înse chiar ofițerula 
striga: josă Prusienii! și le-a disîî: Voi 
n’avețl ce căuta aici. Singurulă șefa ala 
gărei a protegiata pe Germani, elO i-a 
ascunsa în locuința sa particulară și i-a 
expediata cu primula trena.

„Norddeutsche Allg. Zeitung“ lău- 
dânda atitudinea impiegațiloră drumului 
de fieru francesa și aceea a poliției, dice 
că conduita ofițerului probeză trista stare 
a educațiunei ofițeriloru francesl. Inci
dentala de Belfort va împedeca de si
gură pe Germani de a lua parte la Ex- 
posițiunea ce va avea locă la Parisă la 
1889. Nimenea nu va voi să expue bu
nurile sale la pericolul de a fi tratate așa 
cum suntă tote persdnele loră. Autori
tățile francese suntu datore de a împie
deca asemenea incidente.

Țamlu Alexandru III și Panslavisinulu.
Oficiosulă „Kolnische Zeitung“ 

publică unu articula însemnată 
sub titlulă de mai susii, din care 
estragemă următorele:

Din numirea generalului Bogdano
vicI, atâtă de necompatibilă cu firea lui 
Alexandru III, nu putemă trage altă 
consecință decâta că Panslavismulă este 
acum mai fere decâtă Țarula însuși. In 
diua în care numia pe generalula Bog
danovicI, se scia la Petersburgă că re
gina Angliei era în druma spre Berlină. 
Nici chiar apropiata întelnire între re
gina Victoria și ginerele său nu a putut 
să amâne pentru câte-va dile ună faptă 
destinată a produce cea mai mare mi
rare în Germania. S’ar părea că poli
tica rusescă crede atâtă de multă în 
succesulă apropiată ală generalului Bou
langer și ală d-lui Deroulede în Fran
cia, încâta nu mai stă pe gânduri de a 
arunca pe Germania, care are deja ali- 
ațl credincioși, în brațele Angliei, seu 
în ori ce casă să o împingă a întră în 
vederile politicei englese.

Generalulă BogdanovicI fusese 
pensionată de Țarulă, fiindcă prin 
Francia făcea politică și anume 
pleda pentru o alianță franco-rusă 
ceea ce produsese nemulțămire 
In Germania. Ac|I generalulă Bog
danovicI e reintegrată și numită 
ministru.

In privința tendințeloră pan- 
slaviste din Rusia, se scrie din 
Petersburg „Gazetei de Colonia11:

Partida panslavistă desfășură de 
câtva tirnpă o mare activitate, grația 
mai cu semă generalului BogdanovicI, 
unulă diu cei dintâiu conducători caii 
au lucrată atâta de multa la încuragiarea 
acelei partide. La întărirea partidei a 
contribuită și alegerea generalului ad- 
jutantă Ignatieff' ca presidentă al așa 
numitei -Societăți dc binefacere slave.'1 
Dicemă „așa numita11 societate de bine
facere, pentru că sub acestă nume se 
ascunde focarulă agitațiunei panslaviste. 
De acolo a eșită resbelulă serbo-bulgară, 
acolo s’au urdita mișcările din Bulgaria, 
acolo s’a preparată, acolo s’a esecutata 
căderea prințului Alexandru. Intr’ună 
cuventa, de acolo plecă rublele în căle- 
toriă. Despre vre-o binefacere nici nu 
e vorbă; chiar când se dau ajutore, pre
cum s’au dată Muntenegreniloră scăpațl, 
și atunci acesta se face cu ună scopă 
politică.

Fiă - care societate de binefacere 

desfășură o mare dibăciă, ea se câștige 
ca aderenți, fiă secrețl, fiă pe față, băr
bați de valore. Întocmai precum s’a 
încredințată diplomația panslavistă dom- 
niloriî Ignatiev, Hitrovo, Saburov, și 
Mohrenheim, totă așa s'a data și co- 
mandamentulă armatei generalisimiloră 
Kuropatkin, Obrutehew, Scobelew și 
alții multi. Cu cât se câștigă persdne 
mai influente, cu atâtă mai lesne potă 
aceștia se dea posturi mai însemnate a- 
miciloră și aderențiloră loru. In adună
rile secrete se lucreză la politica înaltă, 
se discută mijlocele posibile spre a se 
ajunge la scopO. Se înțelege că sub un 
omă politică așa fină și esperimentată 
în politica panslavistă, ca contele Igna
tieff, fostulă ministru plenipotențiară la 
Constantinopole, activitatea societăței 
va deveni și mai întinsă.

Numele singură alu generalului este 
o trîmbiță a panslavismului, la glasulă 
căreia ajutorele au se curgă mai multa 
decâta pănă acum. Mai înteiu scopulă 
principală este răsturnarea d-lui de Giers. 
Ca unu indiciu despre acesta, putemă 
cita o trasă a lui Ignatieff: actualii și 
foști funcționari ai ministerului de es- 
terne hotărîseră, cu ocasiunea jubileului 
d-lui de Giers, să-i aterne portretată, de 
mărime naturală, într’o sală a ministe
rului, și au întrebata pe Ignatieff, decă 
vre și elă să ia parte la acesta. Con
tele refusă ori-ce participare: Ași plăti 
îndecita și chiar mai multa, decă ar 
vre cine-va să spândure pe d. Giers în 
loculă portretului seu.“ Cu tote astea, 
nici nu se pote gândi cine-va la o în
lăturare a d-lui de Giers, atâtă de ne
cesară împăratului în politica esterioră, 
— cu atâtă mai puțină la o înlocuire 
a acestuia prin contele Ignatieff', atâtă 
de puțin simpatică împăratului. Pe de 
altă parte nu se pote spune cu siguranță 
la ce nu pote să ajungă panslavismula.“

0 fortăreță rusescă în Țera turcescă.
La ,,Revue de l’Orieut“ din 

Budapesta, cu data de (î Alaiu, 
publică, sub titlulu de mai susfi 
o notiță importantă asupra mă- 
năstiriloru rusesc! dela muntele 
Athos.

După ce face istoricul acestoru 
mănăstiri și povestește cum do
bândiseră moșii mari in Rusia, 
cum apoi guvernulu rusu oprea 
pentru densulu veniturile aceloru 
moșii, organulfi din Budapesta 
continuă:

Dela 1840, acțiunea «efastă a Ru
siei a începută a se simți și aci, favo- 
risată cliiar de Otomani.

Mănăstirea Pantelimon primi în a- 
celă anu, după cererea guvernului din 
Petersburgă, vre-o <Jece călugări ruși. 
De atunci numărulă loră a crescută 
mereu; rușii s’au străeurată în mănăs
tiri din ce în ce mai număroșl. In I860, 
s’au isgonita cu forța vre-o 60 călugări: 
în 1875 a fostă isgonita, cu ajutorata 
autorității turcești, protosM grecă. pentru 
a’lă înlocui cu ună rusă. Totă odată 
s’a introdusă liturghia rusescă în loculă 
celei grecescl.

Altădată mănăstirea Pantelimonă 
era din cele mai neînsemnate. De câțiva 
ani a devenita forte bogată și se va. 
mări forte multă. Ospăteză apropo o 
miiăde călugări ruși și este armată ca o 
cetățuie. Rușii au mai mărită și o su

cul sală a unei alte mănăstiri grece.ștj
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căreia sau oferită 50,000 lire turcești 
spre a o răscumpăra. ea conține 800 de 
călugări ruși.

AstădI în peninsula Ainoros se află 
peste 250(1 de călugări muscali, cei greci 
tiindă multa mai puțini la număra. - 
Printre dânșii suntu și militari, între alții 
una oficera de statil-majorO. sub numele 
de fratele Mina. In 18(50, generalulă 
rusa Sebastianof cârmuia organisația. 
Acum este generalul!! Assimof, înconju
rata de mai mulți notabili ruși.

Toți călugării ruși sunta omeni voi
nici și tineri, sămenându mai multa a 
soldați decâtă a călugări, pe când cei 
greci sunta toți uiște bătrâni gârboviți.

Vase rusescl comunică de a drep- 
tulu cu mănăstirea și fiindcă suprave
gherea costelortt e forte slabă din par
tea Turcilor!!, se înțelege lesne cum a- 
ceste mănăstiri au putut.fi fi înzestrate 
cu materială de răsboiu.

Rușii au rădicată plănuită întregei 
peninsule Ainoros, punctele principale 
suntfi fotografiate, în fine totulfi e pre
gătită și decă nu se bagă de semă ară 
pute se isbucnesca acolo întâmplări cu 
totulfi neprevedute. Nimănui nu-i trece 
prin minte că peninsula Ainoros, înconju
rată de stânci, a fostă prefăcută întruna 
sistemă de cetățui inexpugnabile, forte po
trivită pentru operațiuni strategice.

Și rușii urmeză să întărescă garni- 
sona acestei posițiunl strategice. Acum 
de curendu, consulul!! rusă Gastrebof a 
adresată celorfi 17 mănăstiri cari au ră
masă grecești trei scrisori, prin cari le 
promite că li se vorfi restitui veniturile 
confiscate, decă aru consimți se primescă 
câțiva călugări ruși. Acele scrisori con
țină și amenințări.

Și ce e mai tristă, este că autori
tățile turcești, neavendă conștiință de 
pericolă. se arată dispuse a favorisa pre- 
tențiunile acelui Gastrebof.

Politica esternă a Italiei.
In camera italiană, deputatulu 

florio a vorbită despre politica 
esternă. Intre altele cțise :

Alianțele Italiei stau în contradicere 
cu dreptul!! poporală italiană. Italia nu 
pote fi martoră indiferentă la apăsarea 
frațilorfi săi de sânge în Austro-Unga- 
ria. De altă parte nu credă, că Ger
mania, care urmăresce țeluri panger- 
mane și împinge pe Austro-ITngaria spre 
ostu, nu ne-ară părăsi, decă pofta de 
răsboiu în Francia ar dispare. De Fran- 
cia ne separă numai prpjudiții și nențe- 
legerl. Interesele italiane în Marea me- 
diterana ar fi mai promovate printr'o 
alianță latină-englesă, decâtă acum. 
Actuala stare e nesuportabilă, căci ali
anța celoră trei puteri a impusă popo- 
relorfi o pace înarmată, nare nimicesce 
bunăstarea materială și spirituală a Eu
ropei. întrebă: vrea guvernulfi nostru 

să apere pe frații noștri din Austro-Un- 
garia și raportulă nostru cu Francia să 
îlu readucă pe basa cea naturală? De 
se va tace acesta, atunci se va ’nclieia 
și tractatulă de comerță ce-lă doriină 
și se finesce și persecutarea lucrătorilor!! 
noștri, care desonoreză pe Francia.

Ministru-președinte Crispl răs
punse între altele :

Nu credă că principele Bismarck e 
pangermanistă și că vre să ’mpingă pe 
Austro-Ungaria la Salonic!!. Austria de 
acum 20 de ani a lui Metternich e mortă 
și cea de adl ține cum se cuvine semă, 
pe câtă se pote, de popotele sale. In 
politica sa orientală. Austro-Ungaria e 
condusă de reeunoscerea, că indepen
dența stateloră balcanice e condițiunea 
propriei sale bunăstărl. Italia vre cu 
Germania și cu Austro-Ungaria se apere 
pacea și ordinea. E singura alianță, care 
corăspunde intereseloră nostre continen
tale, precum posițiunea nostră maritimă 
numai în alianță cu Anglia află acea 
promovare, de care are trebuință. (Miș
care.) Niciodată n’am negată necesita
tea acestoră alianțe. Ele suntfi de o lo
gică neînfrântă. Cetiți scrisorile lui Bis
marck cătră Arnim. 0 restaurare mo- 
narchicâ, scrie elfi într’una din ele, ar 
împinge pe Francia la ună răsboiu agre
sivii contra Italiei, și Germania n’ar pute 
suferi acesta. (Mișcare.! Da, sortea e- 
gală a înlănțuită una de alta pe Italia 
și Germania; în unitatea sa Germania 
apără și unitatea Ttaliei.

Asta nu-i ideologiă. ci politica minții 
practice. |Aplause]. Cu Francia trăimu 
în cea mai bună înțelegere. [Ilaritate]. 
Noi nu o vomă ataca nicl-odată, der să 
scie că Italia vre și trebue să trăiască. 
Nu vremii monopolu. Marea mediterană 
nu e italiană, der nici franceză se nu fiă. 
[Aplausej. Ce privesce tractatulă de co- 
merțfi cu Franța, repetă că vremii se su- 
portămu jertfele ce ni se ceru în scliim- 
bulfi unei despăgubiri corespundătore: 
tractatulă din 1881 înse nu-lfl paternă 
reînoi.

Legea convocării reserviștiloru.
'Urmare.]

Contele Carol L'ongracz dice că pro- 
iectulfi de lege e necesară, der oferă pre- 
judiții în privința reserviștiloru. In Ger
mania soldații, cari mai servescu ună ană 
peste cei trei, nu mai suntă convocatl 
în timpfi de pace, de aceea se și anunță 
atâtfi de mulți soldați să mai servescă, 
încâtu comandele oprescu numai pe cei 
mai buni. Ce privesce imputarea opo- 
siției. că Ungurii suntu persecutați în 
armata comună, e neadeverată. Ungurii 
din contră suntu favorisațl la esamenele 
de oficerl, chiar decă nu sciu bine nem- 
țesce. Idealulu vorbitorului încă e de a 
ave Ungaria o armatiț., ungurescă inde
pendentă, der a<ll trebue se se dea mij- 

ldcele armatei asistente. Primesce pro
iectulă.

Ernst Toth elice, < ă motivele aduse 
în favorea proiectului, că adecă e nece
sitate de o mai bună instruire a trupe- 
loră, precum și că e posibilă se fiă tre
buință estraordinară, nu l'ati putută con
vinge și de aceea respinge proiectul!!. 
Vorbitorulă citeză ună șiră de legi, prin 
care anume prin legea gloteloru — s’au 
scurtată drepturile garantate țevii prin 
pactulă dela 18(57.

Contele Albert A/iponyi elice, că pro
blema, ce are s’o resolve armata, con
stă în modă eminentă întru a apăra in
terese naționale ungurescl. (Vii aplause.) 
Din punctă de vedere ală dreptului consti
tuțională esaminândă proiectulfi, dice că 
acestă proiectă de lege e o măsură de ju
mătate, rea din punctă de vedere polifîcă, 
periculosă din punctă de vedere economic; 
căci administrațiuuea de răsboiu primesce 
putere discreționară de a spori anii de 
serviciu activă la patru, și n’avemfi ga
ranția, că în ce măsură se va face usă 
de acestă putere. Acestă sarcină e pă- 
gubitore pentru desvoltarea economică a 
țării și nedreptă pentru militari: ba e 
temere că la aplicarea acestei măsuri va 
juca rolu protecțiunea. Der mai pericu
losă e acestă măsură din punctă de ve
dere alu dreptului constituțională, căci 
dându-se administrațiunei de răsboiu pu
tere discreționară, se ia parlamentului 
ungurescă din mână unnlu din cele mai 
importante drepturi ale sale. De aceea 
primesce proiectulfi numai ca unu rău 
necesară provisoriu, cler cu modificările 
propuse de Bolgar; altfelu îlu va res
pinge.

Augustă Pulszky dice, că nu suntfi 
sinceri aceia,(;carl spună că proiectulfi 
de lege e unu mare periculu din punctă 
de vedere constituțională. [Mare larmă 
în stângă], Parlamentulfi nu renunță la 
nici unu dreptă, pentru că proiectulfi 
dice, că Maiestatea Sa pote convoca pe 
reserviștl și reserva de întregire în casă 
de trebuință estraordinară, și este tot- 
deuna cineva, care e, responsabilă pen
tru actele coronei. [Emeric Hodossy: 
Tocmai din contră!] Vorbitorulfi discută 
apoi cu stânga, care-lu întrebă ironică, 
că de oând e așa seridsă. Pulszky nă
căjită dice, că1 elfi și când făcea parte 
din partida stângei a foști! seriosă ; do
vadă că nu se contradice, precum facă 
cei din stânga. |Mișcare 'n stânga]. In 
1879 a luată frontu contra ideii arma
tei ungurescl naționale, care din aceea 
parte a fostă consecventă prevestită. 
[Larmă șir strigăte în stânga estremă: 
Rușine ! Se vede mantaua militară !] Re- 
flectândă la espectorarea lui Czirer fă
cute în sfera politicei estreme, oă alian
țele suntu schimbăcidse și că amiculfi 
celu bună de adl pote deveni mâne un | 
inimică, dice că acestă alianță a fostă | 

confirmată și de noulă domnitori! ger
mană. Primesce proiectulă.

Koi. Thaly <lice, că oposiția mode
rată se pote bucura că Pulszky a eșitu 
din rândurile ei. Vorbitorulfi regretă 
«ă tinerimea universitară are între pro
fesori pe unulfi, care se opune dorinței 
generale a națiunei: de a avea armată, 
națională ungurescă. (Vii aplause’n 
stânga: Proiectulu nu-1 ii primesce, fiindă 
că împuternicesce pe ministrul!! comunii 
de răsboiu a lua măsuri. pentru care nu 
pote fi trasă aci la răspundere. Intr’unt! 
asttelft de ministru n’are încredere. La 
ună esamenu de ofițerii, aspirantul!! lin
gură vrendă să răspundă unguresce, pre
ședintele comisiunei esaminătore i-a re
plicată: Da, ai dreptulă a răspunde un
guresce. der declarămă că nu înțelegem!! 
nici o vorbă unguresce și deci nu’țl pn- 
teină da nici o clasificaținne. Polemi- 
sându cu miuistru-pre.ședinte. nu-lă sfă- 
tuesce se împusce cu tunulfi în vrăbii, 
căci acesta a facut'o Andrassy înaintea 
lui, der să împusce cu tunurile sale vui- 
turulă cu două capete. (Uaritate'n stânga 
estremă.) Câtă timpă ministru-președinte 
nu va face acesta, nu primesce pro
iectulfi.

Iuliu Gyorffy se ocupă cu cestiunea 
voluntariloră unguri pe ună ană. cari 
suută în desavantagiu față eu cei aus- 
triael, fiindă că nu potiî eși oficerl decă 
nu sciu nemțesce. înțelege punctilio de 
stadiu alfi lui Pulszky, d‘a nu voi armată 
națională, der nu’lă stimeză. Și ministru- 
președinte a înjosită legislativa, când a 
pus'o într’ună rangă cu armata. Respinge 
proiectulă.

Ministrulfi de honvedl pejercarg răs
punde la espectorările diferițiloru depu- 
tațl. Colom an Thaly a disă că n'are în
credere în aetualulii ministru de resboin. 
(Col. Tlialy: In nici unulfi!) Asta nic-l 
nu o așteptă ministrulu de resboin! 
Apponyi a clisă că modulă de sanare 
prevfidutu prin proiectă e ren, cu tote 
astea îlu voteză. numai se fiă proviso- 
riciî. Der decă e râu, atunci se nu-lu 
primescă de loco. (Ilaritate’n drepta.l 
Purtarea lui Apponyi .și a partidei sale 
d'a nu vota nici ună proiectă de lege 
militară e nelogică, deși strigi1 într’una, 
că totulu trebue se se facă pentru dez
voltarea armatei ș. a. Decă totfi ce re- 
fusă dânșii ar fi în adeveru reu. ce ar 
fi devenită deja de multă armata?! II - 
ritate.) Rogă a se primi profec-tiulfi.

După ce mai vorbi și raportornlă 
Aurel Munnich pentru proiactă. acest’ 
a fostă votată.

StlRlLE DUEL
Aflămu cu bucuriă că starea sănă

tății generalului Traianu I)oda se’nbune- 
tățesce din cli în di. Medicii cari 'lă î;i- 
grijescă asigură, că în celu mai scurtă
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Din vieța și scrierile lui 
jSTioola.-’J. Lenau.

După isvore străine.

VI.
Se uimărimu pe scurtă călătoriile 

lui din Viena la Stuttgart și îndSrătă.
Renuniele literaro ală lui Lenau era 

deja stabilită: de-acum înainte elfi putea 
sâ privescă liniștită în viitoru. Și într’a- 
deveră musa lui în deceninlu următorii 
(1833 — 1843: a fostă mai roditdre. Cu 
tdte acestea lui nu'i era iertată se vor- 
bescă despre o vieță petrecută cu liniște. 
Adl îlu aflărafi aici, mâne colo, poimâne 
er aici, așa încâtu poetulu continuân- 
dti’.șl adevârata sa vieță de pribegă, pe
trecea în Stuttgart câteva luni, apoi er 
mergea la Viena. Reîntorcendu-se din 
America prima-dată se opri în Stuttgart, 
unde se afla iurte bine în casa lui 
Jteinbeck, consiliaru aulică. Domnulu casei 
era unu bărbații forten cultă și petrecu 
multă și în St. Petersburgil, er soția lui 
o femeă de cultură înaltă, cu spirit!! de 

poetu pe care îlu eredi dela părintele 
său Hartmann, era forte versată în cla
sicii germani, și cu deosebire cetea bu- 
curosă din Schiller. Domna Reinbeck 
era și pictoră renumită ilustrând!! prin 
arta ei multe poesii cje ale lui Lenau. 
In cerculu familiei acesteia Lenau pu
rurea fii întâmpinată cu sentimentele cele 
mai delicate de iubire amicală, și aici 
îlu aflămu totdenna decâte ori mergea 
la Stuttgart. De aici scrie cumnatului 
seu în 13 Iuliu 1833, că trăesce forte 
bine într'o odaiă ornată numai cu ta
blouri și tipuri gătite de d-na Emilia 
Reinbeck, cari represintă numai suflete 
din poesiile lui.

In Augustă făcu o visită contelui 
Ales. AViirtemberg cu care legă amiciția 
mai de demultu. Domnulă acesta nobilă 
îșl câștigă renume în literatura germană, 
prin poesiile sale întitulate „Lieder des 
Stnrmes“, er Lenau într’atâta îlu iubia, 
încâtă îlă privia ca pe ună adeverată 
prietină alu seu. Contele ședea. în Essling, 
orășelu aprope de Stuttgart, ca coman
danți! alu unui regimentu de cavaleriă, 
er în sătulă vecină numită Seracli po

seda o vilă fnunosă de veri. Când îlu 
cercetă Lenau, la contele era chiar și 
sora cea mai mică a lui, Maria, care 
manifestă din parte’i sentimente gingașe 
față de poetulfi în alu cărui sufletu se 
crede că din nou resfiri tipulu frumosă 
alu ilusiiloră. Atâta scimă sigură, că. în 
„Faustu regina Maria nu este alta de
câtă contesa de AViirtemberga.

In Septemvre, Lenau sosi crășl în 
Viena după ce poposi puțină în Gniun- 
den. Aici fu primită cu mare bucuriă și 
alain. Toți îlu vedeau prospițiâudu forte, 
bine. Thiii susțineau c’ar fi crescută, ceea 
ce sora lui într’adeveri! și credea. Lenau 
cu privire la acesta resfiundea: „Se 
pote că statura mea e mai oblă, mai 
dreptă: celu puțină în privința morală e 
dreptă. Acum cu multă mai mare vioi
ciune și liniște sufletescă am ca mai 
înainte, ceea ce are urmări binefăcetore 
și asupra corpului meu11. Cercurile lite
rare de asemenea îlu primiră cu mare 
însuflețire. „Trebue să rîdfi scrie elfi 
lui Mayor c’am trebuită se căleto- 
rescu în străinătate, pentru ca aici se'ml 
câștigă valore și vadă. In Austria lumea 

se jbcă eu poeții întocmai ca cei din 
Brema cu țigările?. Țigările pregătite în 
Brema se trimită în America, acolo se 
prevâdu cu signatură străină și de nou 
le trimită în patria, unde fiă-care fumă
tori! le admiră mirosulu minunată, pe 
când mai înainte nu trebuiau nimenui11.

Lenau rămase în Viena la soră-sa 
Teresia trei luni. Acesta îșl avea locuința 
în suburbiulfi Alser, în casa „Schwarz- 
spanier“, va se dică t.oti! acolo unde șe
dea și Beethoven. Aici scrise câteva 
poesii mai scurte și se apuca și de 
„Faust11. Continuarea dramei „Barbara 
Radziwill11 o lăsa deoparte, căci și fără 
de aceea elu avea cu totulfi alte vederi 
desjire dramă, ca cele comune tuturora, 
căci dicea elu adeseori: 5) re.voluția pu
ternică are se eriijiă în tdte straturile 
societății. Nimici! nu va fi cruțați!, chiar 
nici arta și mai puțini! drama. Credeți-me 
că peste 50 de ani nu va mai fi teatru-.

înainte de luna Decernvre voia se’șl 
ia remasă buni! dela am cii sei vieuezl, 
der întrevenindă o împrejurare nepreve- 
dutfi fii silită să mai remână încă o lună, 
împrejurarea acesta e torte însemnată ș 

putut.fi
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timpii va dispăre orl-ee urmă lăsată 
de accesulă ce l'a avută.

5ț= 
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D-lil 3'. Stariii, studentă la faculta
tea teologică din Budapesta, a fostă pro
movată la gradulă de doctorii fw tcoloțiui. 
specială in cauone.

Felicitările nostre!

Luni. în 25 Aprilie v.. a dona di de 
PascI, s'a dată în sala hotelului Nr. 1 
din locă producfiuuea aranffiata de Socie
tatea sodaliloru româin. Producțiunea a 
constată din esecutarea mai multoră cân
tări si declamațiunl frumose din partea 
membriloră societății, ajutorați fiindă și 
de orchestra capelei militare. Progra- 
mnlă acestei producțiunl a fostă publi
cată deja în „Gazetă11. Publiculă română 
a dată și de astă dată frumose dovedi 
despre simpatia și interesulu ce-lă are 
față cu sodalii noștri, cari prin munca și 
sîrguința lorii netăgăduită și-au eluptată 
deja ună titlu fmmosă de stimă și iu
bire din partea publicului. Tinerii so- 
dall, d-nii I. Em. Bobancu. I. Goga, C. 
Lascară, N. foneseu și C. Decusară, cari 
au declamată, au fostă răsplătiți cu a- 
plause din partea publicului. Musica mi
litară a încântată publiculă cu frumosele 
bucăți românesc! ce le-a cântată, er co
rală sodaliloră, sub conducerea d-lui pro
fesori de cantu N. PopovicI, a dată cele 
mai ne’ndoidse dovedi de progresă. Pu- 
bliculă și-a manifestată bucuria și mul- 
țămirea sa prin cele mai vii aplause. D-lu 
N. PopovicI, la cererea stăruitore a pu
blicului, a cântată solo afară de programă 
două frumose bucăți românescl, prin cari 
a secerată nesfîr.șite aplause. Peste totu 
disă, sodalii români din Brașovă merită 
seriosă considerațiune și prin sîrguința 
loru neîndreptățescă a spera și mai fru
mose resulcate în viitorii.

D-lă Jladu Crețuleseu, primula re
dactori alil diarului „L’Independaiice 
Roumaine “, care făcea de mai namte 
parte din „Societatea omeniloră de Li
tere11 din Parish, a fostă numită membru
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societară. Scriitorii cari au presintatu 
pe d. Radu Crețuleseu, cunoscută în li
teratura francesă sub pseudonimulă Jlo- 
dolphe de Cczclaij, suntu d-nii Hector 
Malot, distinsulu romancieră, și Fortune 
de Boisgobey. scrie „R.omânulu“.

Reuniunea de cântări germană din 
Brașovă împreună cu cornii seu de 
dame va representa mâne, Sâmbătă în 
1‘2 Main în sala redutei de aici opera 
romantică în 2 acte „,Das Nachtlager iu 
(îranadiri* de Konradin Kreutzer. Pre
cum aflămtl solurile le voră cânta d-șdra 
Ida Hiemesch .și domnii Ernst Hintz, 
Adolf Orendi. Fridericu Stenner, Zil- 
licli și Pinkert. Costumele voră fi none 
j'ăcute după desemnurile dela teatruli 
curții din Viena. Biletele de intrare se 

potu căpăta în librăria Dressnandt (ter- 
gultl grâului) si sera la cassă. După ce 
s'au făcută pregătiri atâtil de mari și 
miniițiose din partea numitei Reuniuni 
pentru representarea acestei frumose o- 
pere. care acum din nou seceră succese 
în Viena și alte capitale ale Europei, 
ne putemil aștepta la unii succesil câtă 
se pote de bună ahl întreprinderei și 
sperămtl. că publiculă de tote naționa
litățile o va sprijini cu concursulil său 
câtu mai viu și utmierosă. Opera de 
mai susil se va juca în trei seri și a- 
decă: Sâmbătă în 12 Main n., Luni în 
14 Main și Marți în 15 Main.

Atentatulu la palatum din București,
Preda Fântânarii, care a fostă din 

nou interogată alaltaerl dimineța, la pre
fectura poliției, de cătră d. judecătorii 
de instrucția Tătăranu, va fi depusă la 
penitenciarulil Văcăresc-!.

După câtu a putută afla „Epoca1-, 
interogatoriulu de alaltaerl n’a dovedită 
nimicii nou.

Fratele lui Preda Fântânarii, care 
fusese arestată, este pusă în libertate, 
instrucțiunea ne putendil releva nici o 
sarcină contra lui.

După spusele unui martoră oculară, 
Preda Fântânarii când chefuia într’o 
cârciumă din st. Sf. Ionică, nu era în
soțită numai de agentulă polițienescă, 
care se află acum arestată, der și de o 
altă personă a cărei urmă nu s’a găsită 
încă.

Regele primește mereu telegrame, 
din tote unghiurile țerii, prin care se în
fierezi mișelesculă atentată și se aduce 
mulțămită Provedinței că a înlăturată o 
nenorocire. Cetățenii dorindil Regelui și 
Reginei vieță îndelungată, se declară gata 
a apăra trouulu cu sângele loru contra 
încercărei ori-cărui vrășmașă alu lui. La 
paiață se ’nscriii ne’ncetată mulțime de 
persone în registrele suveranilor^.

Industria de casă românescă din 
comitatulu Hunedorei.

Dăini’t loctî cu plăcere urmă- 
torei informațiunl, ce primimu din 
Deva:

Deva, 8 Main 1888.
Cu omisiunea petrecerei Maiestății 

Sale la manevrele de astă tomna în Deva, 
Archiducele Francisca Ferdinandu de Au
stria d'Estc. vedendă mai multe țesături 
de țerance române în casa domnului ad
vocată A/eriit Olariu, unde era încuar- 
tiratu, s’a adresată cătră domna casei se 
’i mijlocescă efectuirea a 6 perdele pe 
sema castelului săli din Enns, întocmai 
ca cele vedute. Folosindu-se de oca- 
siune, domna casei a atrasă atențiunea 
Alteței Sale asupra „Tleuniunii fcmciloru 
române din comitatulu Hunedorii, care are 
anume chiămarea de a desvolta industria 

de casă: in chipulil acesta reuniunea a 
primită însăși comanda, încredințândă e- 
secutarea vicepreședintei sale domuei Lu- 
ereța Costa-Olariu, care apoi le-a și tri
misă la destinațiunea lorii. Perdelele 
sunt de peste mul metru lărgime și după 
motive din Ore.știă, 1 increa, Bârcia-mică 
yi Buholțu, țesute din lână și de o rară 
frumsețe și originalitate, chiar în casa și 
cu supraveghiarea domnei vicepreședinte, 
de țerance române.

Satisfăcută de frumsețea țesăturiloră, 
Archiducele mulțuinesce într’o epistolă 
autografată, datată din Enns 3 Aprilie 
1888, ce o adreseză d-nei vicepreședinte 
a Reuniunei, din curea estragemă ur- 
mătorele:

„Prea onorată domnă ! Prin trimite
rea perdeleloră atâtil de încântătorii e- 
secutate ml-ațl făcută o mare bucuria 
și prin acesta ve esprimă mulțumită 
mea cea mai căldurosă pentru amicabila 
ostenelă. ce vi-ațl dată. Acelea ’ml ser- 
vescă de-o mare podobă a castelului 
meu și atâtă ospeții mei câtu și eu pri- 
vimu totdeuna cu mare plăcere esecu
tarea elegantă și mândră a lorii. Cu 
deosebire mS bucură, că d-vostră ca vi- 
ce-președintă înaintați o întreprindere 
atâtu de patriotică, prin ceea ce dațl 
ună avântă industriei de casă indigene 
a frumosului Ardeală și ați atrasă aten
țiunea în cercuri mai mari, cari astfelă 
de întreprinderi le iau în considerare și 
le aprețiază....u

într’o epistolă premergetore din 
18 Aprilie 1888 camerarul Alt. Sale îm
părătesei colonelulă d. comite ii'urmbrand 
erășl se esprimă, că „ori unde s’au ară
tată acele perdele, au îutîmpinată o ad- 
mirațiune și recunoscință generală-1.

Felicităinfl Reuniunea femei- 
lorft române din comitatulu Hu- 
niădorei, și în specială pe d-na 
vice-președintă pentru succesulă 
dobenditfl pe tSremulft industriei 
nostre de casă cu acesta oca- 
siune!

Precum suntemu informați, 
d-na Olariu a datii gratuită țe- 
ranceloru, care au țăsutu perde
lele, totă erna locuință, iluminată 
și întreținerea întregă. Acestă 
faptă e destulă de elocuentu.

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

Berlinu, 11 Maiu. Imperatulă 
a petrecută în afară de pată o <]i 
bună, fiindă în bună disposițiune.

Se confirmă, că cele mai noue 
încercări ale Rusiei d'a face ună 
împrumută în Francia au suferită 
naufragiu.

Londra, I I Main. „Daily Ne\vs“ 
e informată din Constantinopolu, 
că în cercurile oficiale se vorbesce 

cumcă Bismark. la dorința for
mală a împăratului Rusiei și aliî 
Germaniei, se va adresa Porții, 
ca să restit.ue pe principele Fer
dinand de Coburg a-lfi Bulgariei. 
O astfelu de provocare se așteptă 
în fiecare c]i din Berlinu. Tn ace
lași timpii se vorbesce, că Anglia 
sprijinesce candidatura Battenber- 
gului.

CUNUNIA.
D-lu I)r. Demetriu Ciuta și D-șdra 

Laura T. Banta îșl voră serba cununia 
la 12 Maiu n. în Bistrița.

Triinitemu felicitările nostre tinerei 
păreclil!

Cursul fi pielei Branovu
din 24 Aprilie st. v. 1888

Bancnote românesc! Cump. 8.56 Vend. 8.56
Argintii românescu . r 8.50 r 3.54
Napoleon-d’ori ... 10.02 10.05
Lire turcescl ... 11.30 !• 11.35
Imperiali................... 10.30 ti 10.35
Galbinl................... 5.89 r 5.92
Scris, tone. „Albînau6% ,, 101.- r —.—

n r n ° iu y 98.— n 98.50
Ruble rusesc! . . . „ 106. H 105.—
Discontulu . . . . 61 •8" „ pe anu.

Cursulu la bursa de Viena
din 7 Maiu st. n. 1383.

Renta de aura 4° „.............................97.55
Renta de hârtia 5%.............................85.70
Imprumutulu căiloru ierate ungare . 150.25
Amortizarea datoriei căiloră ferate de

ostu ungare îl-ma emisiune) . . 95.75
Amortizarea datoriei căiloru ferate de 

ostu ungare (2-a emisiune) . . 126._
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostu ungare (3-a emisiune) . . 114.50
Galbeni împerătescî ........................ 5.95
Napoleon-d’ori...................................... 10.03
Bonuri rurale ungare........................105.___
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.80
Bonuri rurale Banată-Timișu . . . 104.50
Bonuri cu cl. de sortare................... 104.50
Bonuri rurale Transilvane .... 104-20
Bonuri croato-slavone........................104.50
Despăgubirea pentru dijma de vinu

ungurescu......................................99.50
Imprumutulu cu premiulU urgurescu 122.— 
Acțiunile băncei de credită ungur. . 279.50 
Acțiunile băncei de creditU austr. . 280.10 
Renta de hârtiă austriacă .... 79.10
Renta de argintii austriacă .... S0.35
Renta de aură austriacă........................110.10
Losuri din I860................................. 133.___
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 872.— 
Mărci 100 hnp. germane................... 62.12’
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.50
Lozurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului.................................  . 124.20

Bursa de Bucuresci.
Cotă oficială dela 24 Aprile st. v. 1883.

Cump. vend.
Renta romana 5" 91 — 92? ,
Renta rom. amort. 5°/1(1 . . 89.— 90? \
Renta convert. G°.l(. . „ . 90.—i 90?
Impr. oraș. Buc. 20 ti. . 35.— 38.—
Credit tone, rural 7" ... 105.— 104.—

r r r •’ ,, 89? , 70? ,
1 " It* t k urban 7° . . . . 103.— 103.'

r >• ................. 96.— ■ 97 -
,. .. 5"............ 85.' bB.—

Banca nat. a Rom. 500 Lei.
Ac. de asig. Dacia-Rom.. . .
Ac. de asig. Națională.
Auru contra bilete de bancă . 15-:‘ G 1G.—
Bancnote austr. contra auru. . O _ O Q
Auru contra argintu seu bilete 15?', 1G
Florinii valore austriacă . . . O _ 2 2

Editorii și Redactorii responsabilii: 
Dr Aurel Mureșianu.

de-o infiuință hotărîtore pentru întregă 
vieța sa ulteriori. Relațiunile dintre 
Goethe și celebra femeiă „Frâu von 
Steinhoh11 se vedură în a dona cdițiă 
între Lenau și o altă femeiă. Acesta era 
L. Sofia, fiica unui consiliaru aulică și 
femeia unui bărbații renumită prin acti
vitatea sa literară și prin înalta posi- 
țiune ce-o ocupa în Viena.

E de însemnată, c-ă Lenau înainte 
de acesta de doue ori s'a întâlnită cu 
ea, der nicl-odată nu i-a atrasă atențiunea 
lui. Prima întâlnire a fostă în 1820, când 
Sofia era numai de 12 ani .și pe când 
Lenau se afla în casa prietenului său 
Kleyle ca iustructoru. A doua oră vedii 
pe tînăra fată la 1825, chiar în casa ei 
părintescă, der c-unoscință mai de aprope 
nici acum nu făcură untilu cu altulă. 
Iu Lenau acum începu a reînvia amo
rală. tirul amoril fără de semănil. der ce 
folosii, căci ea era deja soția altuia. Băr- 
batulu ei însuși dori, ca poetulu să facă 
cunoscință cu ei; îlil chiămâ deci la 
casa lui. unde Lenau afla raiulil și 
iadulil tot odată, și unde pribegindă 
în lume ducea cu sine o astfehl de 

luptă sufletescă. ce nu l'a părăsită pană 
la mormSntă.

înainte de 1834 îlă aflămă erășl la 
Stuttgart, de aci merse în Weinsberg la 
amiculă său Kerner, unde lucra câteva 
săptămâni cu mare diligință, Audindil 
aici, că Zeidlitz, cunoscutlilu poetă vie- 
nezu. renunța de-a redige almanachulu 
anunțată „Vesta11, întreba de cumnatulă 
seu prinți-'o epistolă, că ore nu-lu voră 
încredința pe elă cu redactarea, pentru 
ca astfel n să’.șl potă ave o posițiun» si
gură în Viena. In Main încheia contractă 
cu Cotta, pentru ediția a doua a poe- 
siiloril, oferindu-i eclitorulă 1000 de fl. 
In Augustă călători cu familia Reiubeck 
la „Salzkammergut1- și înainte de Sep- 
temvre sosi în Neuberg ca să vedă fa
brica cea renumită de fieru. unde cum- 
natulă său Schurz era aplicată ca func
ționară. Acolo făcură venătdre de că- 
priore și după câteva dile merse erășl 
la Viena, de unde i scrie lui Schurz: 
„Iubite cumnate! Ipocondria prinde în 
mine rădăcini fotă mai adânci. Totulă 
e’nzadari1“. Pe timpulă acesta mama lui 
Schurz vedendu espresitinea sălbatică și 

neobiclnuită a. feții lui Lenau, dise : 
„Domne Dumnedeule, d-nulfi Niembsch 
pare ca și cum ar fi alienată11. De alt
mintrelea acesta nu este primulu casă 
în care Lenau de pe espresiunea feții 
semen a unui nebun u. De multe ori în 
decursulă călătoriei neplăcendu-i dspele 
de care era însoțită. îlu amenința cu 
aceea că se făcea nebună, și apucăturile 
acestea, putemfi dice copilăresc!, în mai 
multe rânduri i-ati și succesă. așa câtă 
ospele neconvenabil lui se depărta de lângă 
elă. Semnele acestea înse, precum vomă 
vede mai târdiu, se prefăcură în grozavă 
realitate.

Der elu nici de astă dată nu râ
mase în Viena, decâth numai câteva luni, 
căci deja în Ifl.Noemvre părăsi capitala. 
Elă nu’șl luă rămasă bună dela nici 
umilă dintre amicii săi. In Stuttgart li
brăria Brodhag plănuia unu așa numită 
„Fruhlings-Almanach“ ce avea se cuprindă 
o colecțiune de poesii, cu a cărui redac
tare era să'lil însărcineze pe Lenau. Der 
în dina de „Anulă nou11, când îșl petrecea 
la casa lui Reinbeck, i se făcu așa de 
rău. încâtu t.rebuiră să-i aducă tină me- 

dictl. Boia sa consta într’o batere de 
inimă vehementă, care pentru câteva 
septemânl îlu legii de pată. Luna Aprilă 
o petrecu erășl în Viena la amiculă seu 
Anton Auesperg, cu care trăia în cea 
mai strînsă legătură de prieteniâ. așa 
câtă ei se și învoiră a trăi de aci înainte 
laolaltă dedicându’șl cjilele poesiei, der 
și planulă acesta ca și altele au fostă 
numai mul visă înșelătorii.

Vâra o petrecu parte în comunitatea 
vecină cu Viena, Hiitteldorf. parte prin 
regiunile romantice ale Stiriei. Se ocupa 
cu studii seriose și anume cu aestctha, 
fiindcă pe atunci voia să ocupe catedra 
de bellearte dela „Theresianum“. Doră 
ar fi și căpătat o <le cumva ambițiunea 
lui nn i-ar fi pusă piedecă. Elă aștepta 
să fiă invitată, pe când postulă îlă re- 
cerca să șl înainteze în personă rugarea. 
Der fiindcă acesta nn s’a întâmplată, 
elă nu șl-a bătută capulă cu de-alh-de 
astea și deci în Noemvre se reîntorse 
erășl în Stuttgart unde redacta în 
timpii de doi ani de ijile „Friihlings-Al- 
manacli“-ulu. (Va urma.)
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Se da în arenda.
.Moșia «Jleteleu* din județulu Bnzeu în România, pe 9 

ani. adecă: dela ‘23 Aprile 1889 pănă la 23 Aprile 1898 prin 
licitația, care se va tinea in 24 Iulin 1888 stilu vechiu, deodată 
și la Brașovu și la Buzeu.

Condițiunile de arendare se vorfi comunica mai târziu. 
Brașovu, 23 Marte 1888 v.

Representanța bisericei române ortod. resăr. dela Sf. Nicolae.

Câștigu sigurii!
Fie-imre orna «eticii pote fără ca

pitală se'sl câștiț/e Silnică ~> pănă la 
10 ./?. pe cale reală și onestă prin 
primirea unei representafii hieratice. 
Si ca ocupația secundară. potrivită 
pentru oricine. Aijenfl. cu provislonu 
mare se instaleză în fote orașele și 
comunele monarchiei. Oferte suntu 
a se adresa.- Kaufm. Kanzlei ..La 
f’onfidentia“ în Budapest.

40.3—3

Avisli d-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulfl mandatului postalu și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulo nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou. se binevoiască a scrie dresau 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Totodată faceimi cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
avemă din anii trecut! numeri pentru complectarea colecțiuniloră 
„ Gazetei. “ precum și câteva întregi colecțiuni. pentru cari se polă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Adminislrațiunea „Gaz. Trans.“

SHIn

Se deschide abonamentu pre anulu 1888
la

AMICULU FAMILIEI. Xiiaru beletristică și enciclopedică-literară— cu ilustrațiuni.— Cursulă XII. — Apare in 1 și 15 di 
a lunci în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii social!, poesii, novele, schițe, piese teatral! ș. a. 
— mai departe tracteză cestiunl literare și sciențilice cu refiesiune la cerințele vieței practice: apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloră de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni 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 tuturoră indivicțiloru 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci —lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. Piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulă XIV. — Apare in broșuri lunare 
câte de 2' . -3‘-, cole; și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiuni, - - mai departe articlii din sfera tuturoră sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiuni, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totă soiulă de a- 
menunte și soiri cu preferința celoră din sfera bisericescă, scolastică și literară.— Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă 
e 4 fl. — pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanțîi primescu gratisu totu alu patrulea esemplaru,
X ii in cri de probă se trimită gratisu ori-mi cere.

W* A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla Sz-ujvâr. Transilvania. "W
—< - rj: x Ct*-----

TotU de aci se mai potu procura și următorele cărți din editura proprii:
Apologie. DiscusiunI filologice și 

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

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

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

Barbu cobzariulu. Novelă origi
nală de Emilia Lungu. Prețulă lo cr.

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

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

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

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

Codreanu craiulO codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

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

Elu trebue se se insore. 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. Prețulă 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de Ioanu 
Tanco. Prețulă 30 cr.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învățămentulă intuitivă în folosulă 
eleviloru normali (preparandia!!), a în- 
vOțătoriloră și a altoril bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovantl, profesorii pre- 
parandială. Prețulîi unui esemplară cu 
porto francată 1 fi. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-ună opă, întocmită după lipsele 
scoleloră nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămă mai alesă directoriloru și învă- 
țătoriloră ca celoră în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de 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. — 
Prețuia 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioană Buteanu, 
prof. gimn. Ună volumă de peste 30 
cole. Prețuia 2 fi.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negniță, 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 

cu multă folosii de câtră preoți, învă
țători și altl cărturari romani. Prețulă 
1 fi. 10 cr.

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

Carte conducâtore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandi. Broș. I. scrisă 
de Gavrilă Trifu profesoră preparan- 
dialfl. Prețulîi 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulă sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumosă ilustrată. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 40 cr., legată 
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 mărgăritară sufletescă. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericesc! 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari de anibe secsele. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în păn<]ă 26 cr.

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

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

Epistolia D. N. IsusQ Christosu. 
Prețulă unui esemplară legată și spe
dată franco e 15 cr.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovă.


