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Nr. 100. Brașovu, Vineri, 6 (18) Maiu

BrașovQ, 5 Maiu st. v. 1888.
Viarulrt german dinloctî „Kron- 

stâdter Zeitung" susținuse într’u- 
nulii din articulii săi, eă în lupta 
contra magliiarisărei esistă o so
lidaritate de interese între Sași și 
români.

.. Kolozsvăr*4 vrendu se nege 
acesta, s'a încinsă o polemică în
tre ambele foi.

„Kronstâclter Zeitung*4 de Sâm
băta respun(]endfl foiei maghiare 
guvernamentale din Clușiu scrie 
intre altele:

.._() mai mare consonanță între pă
rerile si nisuințele politice ale poporului 
și ale conducâtoriloră și a presei sale, 
ca ceea ce o afli tocmai la poporalii să- 
sescu și romănescu, nu esistă la nici unu 
alta poporă pe lume. In senulă popo
rului săsescă ca și a celui romănescu e- 
sistă arii și deja de multi ani numai o 
singură partidă. Precum cu forte puține 
eseepțiunl individuale întreguh’i poporă 
săsescă se ține de partida națională să
sescă, așa se ține și întregulu poporă 
românescă de. partida națională română. 
Amândouă partidele au o organisațiune 
strînsă și conducătorii de partidă au e- 
șită din libera alegere a întregului po
porti. Pretutindeni au tostti aleși acei 
bărbați, cari posedă cea mai mare încre
dere a poporului, a cărora vederi poli
tice cunoscute au corespunsă pe deplinii 
vederilorii și nisuințeloră poporului. Fo
ile săsescl și românesc! politice suntfi 
iote foi de partidă. „Siebenb. deutsch. 
Tageblattu și „Kronstădter Zeitung*4 au 
fostă declarate apriată ca organe ale 
partidei. “

„Cumeă redactorii foiloră săsescl și 
românescl nu simtă — cum mereu vo- 
ieseti se facă se credă pe cetitorii lorii 
foile maghiare — ultraiștl și agitatori, 
cari ațîță poporală în contra Maghiari- 
lorti. ci bărbați de încredere, cari esprimă 
fidelii părerile lui, dovedesce între altele 
laptulă, că redactorii diarelorfi „Kron
stădter Zeitung*4 și „Gazeta Transilva
niei" simtă liberă aleșii conducători ai 
partidei naționale săsescl, respective aipar- 
ridei naționale române din Țera Bârsei.*4

„Noi amil accentuată deja destulă de 
deșii acesta deplină conglăsuire a popo
rului săsescă și romănescu cu conducă
torii sei și cu pressa lorii și amă dove- 
dit'o. Sperămă că de astădată nu numai 
„Kolozsvăr**. ci și celelalte foi maghiare 
îșl voră însemna odată pentru totdeuna 
ncestu faptă și vorii înceta în cele din 
urmă cu liecăriile despre deosebirea în- 
ne vederile politice ale poporului să
sescii și română și între conducătorii și 
diari.știi loră. Decă der acestă poveste 
prostă s ar mai ivi încă și în viitoră 
în colonele foiloră maghiare, nu va 
mai fi o amăgire propriă, cum pote 
ar fi putută trece pănă acuma, ci 
o amăgire intenționată a cetitoriloră 
foiloră maghiare seu, decă nu, o nouă 
dovadă, că acele foi maghiare nu simtă 
nicidecum informate asupra raporturiloră 
săsescl și românescl, despre cari scriu, 
iledrece nu le cunoscă nici din propria 
iutuițiune, nici nu și-au dată vre-odată 
măcară silința de a lua la cunoscință pă- 
ivrib- pressei săsescl și românesel*4.

„Kolozsvăr- negă acum, că între 
Sași șl Români esistă o comunitate de 
i iteresp. Elă caracteriseză nisuințele 
Sașiloră și Româniloră nimerită, când 
dice, că stojmlă principală ală celoră 

din urmă este desfacerea uniunei Tran
silvaniei cu Ungaria, pe când scopulă 
Sașiloră nu este și nu pbte fi niciodată 
slăbirea ori chiar nimicirea statului un
gară. Acesta este forte esactă, deși stă 
în directă contradicere cu învinuirea duș
măniei contra statului, făcută de mii de 
ori și de cătră „Kolozsvăr.“ Der și o 
autonomia mai mare a Transilvaniei în
tre marginele statului ungară, cum se 
nisuescă Românii a-o dobândi, nu ar fi 
nicidecum identică cu-o slăbire seu chiar 
cu-o nimicire a statului ungară. Este 
adevărată eă noi Sașii ne-amă împăcată 
cu faptulă uniunei, deși elă a avută ca 
urmare distrugerea constituțiunei nostre 
municipale garantată prin lege; și amă 
încetată de a mai lupta în contra ei, 
îndată ce a fostă legală esecutată. Der 
noi de sigură că nu amă întîmpina în 
modă nesimpatică cestiunea înzestrării 
Transilvaniei cu o mai mare autonomiă 
decă ea s’ar pune vre-odată la ordinea 
dilei. In acestă cestiune nu esistă der nici 
contrarietate nici comunitate de interese 
între Români și Sași.*4

„O neîndoiosă și de totu însemnată 
comuniune de interese esistă înse între 
Sași și Români în cestiunea limbei, pe 
care articululă lui „Kolozsvăr11 n'a atins’o 
cu nici ună cuvântă. In acestă cestiune 
interesele nostre sunt cu totulă identice. 
Sașii și Românii se luptă în modă egală 
cu încordarea tuturoră puteriloră loră 
pentru egala îndreptățire a limbei, pen
tru apărarea limbei loră materne în con
tra nisuințeloră de maghiarisareale guver
nului ungurescă și ale societății ungurescl. 
Și acesta amă espus’o destulă de desu. 
Silința ce șl-o dă der „Kolozsvăr44 spre 
a împinge întrega cestiune a comuniunei 
de interese pe unu altă terâmă este za
darnică.11

Nn mai trebue s6 asigurăm u, 
că eestiunile ce le atinge aici foia 
germană clin Brașovă sunttl de 
celă mai mare interesă și de cea 
mai mare importanță pentru vii- 
torele raporturi dintre Sași și 
Români.

Accentuarea comuniunei de in
terese între cele clone naționalități 
nemaghiare ale Transilvaniei, fiă 
ea mărginită deocamdată și nu
mai la cestiunea apărării dreptului 
de limbă în potriva nisuințeloră 
de maghiarisare, este în momen
tele actuale de o deosebită valdre, 
pentru că ne dovedesce, că corn- 
patrioții noștri Sași au începută a 
se convinge, că cu sistemulă de 
isolare. ce l’au practicată acum de 
clouecjeci de ani în viața politică, 
nu mai merge.

Nu o singură dată ni s'a ofe
rită ocasiunea a combate cu totă 
puterea, convicțiunei nostre acesta 
nenaturală isolare politică a Sasi- 
loră. Ea a avută nu numai pen
tru denșii, ci pentru totă Ardea- 
lulu urmări destulă de triste, decâtă 
ca se nu pună pe gânduri pe fi
ni enii cu judecată matură politică.

Esistă, și în împrejurările de 
față trebue se esiste, o solidari
tate de interese între Români și 
Sași, căci se tracteză și pentru 
unii și pentru alții nu mai puțină 
decâtă de limba și cultura loră, 
de esistența loră națională.

N ii totdeuna amă susținută a- 
cesta în modă hotărîtă și decă Sașii 

vină si-o mărturisescă și ei acum 
mai multă ca vreodată, se nasce 
întrebarea, că ore este de ajunsă 
ca comuniunea de interese să se 
accentueze numai în foile române 
și săsescl, ori este necesară ca ea 
sC se și manifeste prin fapte, și nu 
numai prin fapte de isolată apă
rare, ci printr'o comună și bine 
chibsuită procedere spre comună 
apărare în contra atacuriloru com
binate ale advcrsariloru dela pu
tere ?

Acesta importantă întrebare ar 
trebui se se discute în specială cu 
totă seriositatea. ce-o pretinde în
semnătatea ei.

Tractatulii de comerțu cu România.
Cu ocasia discuțiunei bugetului 

ministeriului de comerță în ca
mera deputațiloru din Viena, mi- 
nistrulu de comerță constată că 
tractările pentru încheiarea unui 
tractată de comerță cu România 
n’au înaintată; der se păte spera 
a se face mai ușoru terenulu ne- 
gociăriloră și a se găsi cheia unui 
wodus civeudi, în urma chimbării 
de cabinetă ce s'a făcută în Bu- 
curescî. Acestă schimbare, clise 
ministrulă, permite se se aștepte 
restabilirea continuităței de ve
deri economice între cele două 
guverne.

„Câtă pentru noi, adaugă mi
nistrulă, menținemă acestă conti
nuitate, căci nu putemă dori a 
merge în potriva comerciului nos
tru. Cu tdte astea, suntn voci 
cari spună, că interesulă nostru 
de a încheia ună tractată de- 
cresce, cu câtă starea actuală, de 
lucruri se prelungesce“.

„Unirea11, luândă notă despre 
vorbele ministrului, c]ice că din 
ele se conchide, cumcă reîncepe
rea tractăriloră ar fi apropiată și 
că ministrulă austriacă speră, se 
încheia convenția în sensă mai 
potrivită vederiloru austro-ungare. 
„Unirea41 atrage atențiunea asu
pra vorbeloru ministrului austriacă, 
c|icendă că Românii trebue să se 
pună pe lucru în țeră, să studieze 
seriosă, ca se nu comită vr'o gre- 
șală când ar ti se se ’ncheiă con
venții unea.

Nu-i vorbă, o înțelegere ar ii 
în totă cașulă de dorită.

Situațiunea în Serbia.
Cetimu în „L’Independance 

helge” :
Dela căderea cabinetului Gruiel, a- 

gitațiunea în Serbia n’a încetată unfl mi- 
nutft. Totă lumea, chiar omenii politici 
cei mai moderați, acusă pe față diplomația 
austro-ungară, că a lucrată pentru schim
barea cabinetului din urmă. Punerea în 
retragere a generalului Gruiel a făcuta 
sS crescă și mai multă iritațiunea patrio- 
țiloră sârbi în contra amestecului Au
striei în afacerile interiore ale tenerului 
regată. Dela punerea în retragere a ge
neralului Gruiel, regele Milană n‘a mai 
eșitu din paiața ; se dice că, cu totă po
liția d-lui Crist.icl, se teme că, decă s’ar 
arăta, i s’ar face demonstrațiunl ostile. 
Mai cu semă. printre studenții dela uni
versitatea din Belgradri agitațiunea este 
la culme. Rectorulîî a trebuită se con

jure pe tinerii studențl d’a se absține dela 
orl-ce demonstrațiune periculosă.

Se vorbesce asemenea din nou de 
„Omladina.“Sub acestă nume se înțelege 
dela 1848 o societate secretă, din care 
face parte totă tinerimea slavă, totă ti
nerimea care se înfiăcăreză de idea re- 
constituirei vechiului regată serbă. Pănă 
adl „Omladina'-’ are nuinărose ramifica- 
țiunl în Serbia, în vechile provincii serbe 
cari se află încă supuse Turciei, în Bos
nia, în Erțegovina și în celelalte pro
vincii ale Austro-Ungariei, locuite de 
Slavi. Se crede că cei doi diariștl șerbi 
IvanicI și PetrovicI, arestați acum în 
urmă, celă dânteiu la Constantinopolă 
după cererea ambasadei austriace, și celă 
de alu doilea la Semlină de poliția un
gară, facă parte din „Omladină.44 De 
la arestarea loră, adecă de aprope doue 
luni nu s’a mai audită vorbindă de ei.

Câtă pentru d-lă CristicI, densulă 
ia disposițiunl polițienesci dintre cele 
mai rigurose față cu alegerile ce se pre- 
gătescă pe o scară forte întinsă. Am 
vorbită deja de circulara sa cătră pre
fecți. Acum a adresată o nouă circu
lară cătră tote birourile telegrafului din 
Serbia, ordonându-le d'a nu espedia 
nici o telegramă ostilă guvernului. Ast- 
felă, nu se pote sci decâtă numai prin 
scrisori ceia ce se petrece în țeră. In 
acestă privință a circulată sgomotulă 
că o mișcare insurecțională ar fi isbuc- 
nită printre trapele serbescl la Alexinață 
și la Nișă. Este de notată că aceste 
done orașe simtă situare în acea parte, 
unde în 1883 isbucni insurecțiunea dela 
Timok, și pe care d-1 CristicI, acum din 
nou la putere, a înăbușit’o printr’o mare, 
vărsare de sânge. De atunci locuitorii 
din Alexinațu și din Nișă, ca și popora- 
țiunea rurală din acea parte, simtă ani
mați de simțiminte cu totulă ostile în 
contra președintelui actuală ală consiliu
lui. Nu este deci nici o îndoelă că au să 
isbucnescă turburărl în acea parte.

Câtă pentru disolvarea Seupcinei, 
pare că guvernulă stă încă nehotărită 
pentru a o face imediată. Se dice că d. 
CristicI n’o va face decâtă după sesiunea 
de tomnă. Președintele consiliului va în
trebuința acestă lungă intervală pentru 
a pregăti tăremulă electorală, ceea ce 
dovedesce, că se sciă, că este nepopulară 
și că situațiunea sa nu este asigurată.

SCIR1LE DILEI.•

AstădI, .Joi, la orele 3 d. a. s au în
trunită coraisiunile din comitatulă Făgă
rașului, al Ternavei mail, al Odorheiului 
și al Treiscaunelor și probabil și din ală 
Sibiiului sub presidiulă comitelui supremă 
conte BetJden, spre a se sfătui în pri
vința proiecttdul de reyidare a Oltului. 
Precum audimă, nu simtă toți învoițl cu 
acestă regulare.

sie

Ministrulă ungurescă de comerță a 
ordonată visitarea tuturoră teritorieloră 
plantate cu vii. Unde re va constata esis
tența filoxerei, se va raporta ministeriului 
spre a se lua măsurile de lipsă.

Ministrulă ungurescă de justiția a 
ordonată tuturoră j ud ecătoriloră de cercă 
ca, întru câtă nu esistă edificii adminis
trative, personele care au să fiă arestate 
pentru eoidraveidituu de ta.rc și timbre, la 
cererea organeloră financiare trebue să 
fiă primite în închisorile judecătoriiloră 
de cercă.
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Aflămă c-ă directorulă superiorii de 
studii Elischer, ca representautft alft re
gimului, a începută, adi Joi, inspec-țiunea 
sa la gimnasiulă .și la șcdla reală ro
mână din locă. Inspecția va dura trei 
dile.

*
* 4

După o ordinațiune a ministrului de 
justițiă, venitele abatorieloră (edificieloru 
unde se taiă vitele) nu cădii sub darea 
de venită cl. 3. deorece institutele acestea 
rădicate de orașe și comune au a servi 
scopurilor^ sanitare și din acestil motivă 
suntu scutite de dare.

< >:

Suntu numiți locotenențt la honvedj: 
sublocotenenții Petru Boeru și Ionă Ptiș- 
cașii.

4 4

In comitatulă C/ușului s’au încassată 
în luna lui Aprilie 91,353 fl. în darea 
directă și au rămasă restanță 507,965 fl.; 
er în darea militară s’au încasată 4582 
fl. și au rămasă restanță 43,664 fl.

*
* =8

In EUsaMopole, comit. Ternavei mici, 
e de ocupată postulă <le magistru poștală 
cu 1110 tl. lefa anuală, 155 fl. clieltuell 
de cancelariă, 96 fl. clieltuell de îmânare, 
40 fl. clieltuell de reparare a căruțeloră 
poștei și unu pau.șală de espedare ce se 
va hotărî ulteriorii. Petițiile se adreseză 
la direcțiunea poșteloră în Sibiiu.

4 4

Unu esemplu de rolniciâ fișpănescă 
ne dă următorulă casă. Comuna orășe- 
nescă Pojunii a ținută la 7 Main n. adu
nare generală. La ordinea dilei era pro- 
vocațiunea ministrului de interne de a 
plăti comuna 50(»0 fl.. cheltuelile bra- 
cliiale din 1882 pricinuite de reprimarea 
turburăriloră antisemite. Deorece comuna 
a făcută înzadară toți pașii necesari, ca 
se fiă scutită de plata acestei sume, Ma- 
gistratulă presents adunării generale, la 
propunerea protofiscalului, 'moțiunea d’a 
depune suma amintită la tribunals și a 
intenta erarului procesă de provocare. 
Representanța aproba propunerea, der 
fișpanulă, oprindă votarea sub pretextă 
că propunerea e ilegală, disolvâ adu
narea.

A £

Sâmbătă în 7 ill*) Main la orele 5 
după amedil, va fi împușcare (Ir plăcere 
arangiată de corpulă oficeresră din loci 
în casa de dare la semnă de sub Tempa. 
Suntu invitate la acestă petrecere tdte 
personele cari au fostă invitate și la se
ratele de danță arangiate în timpulă 
ernei totă de corpulil oficerescă de aci.

Pentru sărbătorile Rusaliiloră cato
lice, se dau din tdte stațiunile căiloră 

| ferate ungare bilete de durere și’ntorccre 
pentru cl. 2 și 3 pănă la Buda/icsta, cu 
reducere de 50" Biletele simtă vala
bile pentru 10 dile.

Operă în Brașovu.
(„Xuchtlaiier in thanaăif operă de Konradin 
Kreutzer, esecutată de reuniunea de cântări ger

mană din locu.I
Acestă operă, pe care amu anunțat’o 

la timpulă său și despre ală căreia suc
cess, la prima representațiă de Sâmbăta 
trecută, am făcută amintire, s’a dată pănă 
acuma de trei ori, mai în urmă Marți în 
15 1. c. In tdte trei serile sala teatrului 
a fostă plină de auditori.

Opera „Nachtlagert este renumită în 
ce privesce friundsa ei musică plină de 
armonia și de melodii gingașe, ce pă
trundă la inima omului. Esecutarea ei 
din partea orchestrei oră.șenescl, a mem- 
briloră reuniunei de cântări germane de 
aici și a corului de dame, precum am disil, 
n’a lăsată nirnică de dorită.

Atâtfi în ouvertură precum .și în totă 
decursulă actului primă și ală doilea es- 
celenta musică dirigintă de d-lă Brand- 
ner a dată o nonă dovadă, că pote sta 
alături cu musicele cele mai bune din 
orașele capitale.

Câtă pentru cântăreți, ei s’au silită 
din răsputeri de a satisface roluriloră 
lorii destulă de grele. D-șdra Hiemcsch, 
ca Gabriela, a cântată forte bine. Ea 
scie se-șl moduleze vocea cu ușurătate 
și mai alesă în duetulă și cvintetulă din 
actulă întâiu a secerată aplausele publi
cului. D-lă Orertdi. ca amantulu Gabrie- 
lei, iii-a presentatu ună tenorii, care a 
foștii la loculă său. cântândă cu multă 
esactitate și pricepere. D-lă Ernst Hints, 
ca vânătorii, cu figura s’a bărbătescă, cu 
joculă seu dibaciu și cu modulațiunea 
escelentă a vocii sale, a făcută cea mai 
plăcută impresiuue asupra auditoriloră. 
cari l’au .și distinsă cu numerose aplause. 
Forte bravă au cântată în rolurile mai 
mici și domnii Stenncr, Zitlich și Pinkert,

Corurile au fostă de minune. Era 
o adevărată plăcere a le asculta și cos
tumele frumdse ale dameloră nu puțină 
au contribuită la bunulă efectă ală în- 
tregei representațiunl.

Orchestra a sprijinită puternică pe 
cântăreți și corolă de bărbați și da
me și astfelă s’a produsă ună ansamblu 
ca și care arare-orl se ivesce la prodiic- 
țiunile arangiate de diletanți. Merită 
totă recunoscința pentru bunulă succesă 
alu operei dirigentulă orchestrei și ală 
corului d. Brandncr și celălaltă diligentă 
ală corului reuniunei. d. E'ranb. apoi re- 
gisorulă d. profesorii Tliimer.

Opera acesta se va mai representa 

astădl. Joi sera, și mâne, Vineri în 18 
1. c., totă în sala teatrului din cetate. 
La representațiunile aceste din urmă 
se vândă și locuri ultime cu 30 cr.

Industria de casă.
II. Partea economică.

(Urmare și fine.)
Favorurile ocupațiunei copiiloră din 

poporă lipsiți de supraveghere părintescă 
de asemenea suntă forte multe și pon- 
derdse. îmi permită a aminti aici pe 
scurtă unele: Ocupându-se astfelă de 
copii cu lucrări plăcute, atrăgătdre și 
totodată folositdre, se micșoreză vaga- 
bundagiulă de pe strade, se îinpuțineză 
răsfățurile mișeliile și faptele imorale, 
cari incomodeză și scandaliseză mai la 
totă pastilă pe publiculă trecătorii, ba 
ce e mai multă, deprinde pe astfelă de 
copii la activitate, făcendu-i să uite rău
tățile, de cari erau capabili în tiinpă de 
neocupațiune și astfelă îșl voră însuși și 
ună isvoră de câștigă pentru vieță.

Pe basa motiveloră înșirate mai susă 
îmi iau deci voiă a espune deosebitei 
atențiuni a M. Onoratului comitetă și si
nodă parochialu următorele propuneri: 

a) M. Onoratulă comitetă și sinodă 
parochială să binevoiescă a stărui, ca 
chiar cu începutulă anului scol, viitorii 
să se introducă lucrulil de mână [indus
tria poporală | în scolele nostre elemen
tare.

bj M. Onor. Comitetă și sinodă pa
rochialu să binevoiescă a institui în per
manență ună cursă [asilă] specială de 
lucru pentru băeții lipsiți de suprave- 
ghiare părintescă și pentru adulțl.

Instrucțiunea în școlă va fi dată de 
învățători, după ce se voră face pașii 
necesari, ca aceștia se îșl însușiască mai 
întâiu înșiși acele cunoscințe. Unu plană 
anumită se va face la timpulă seu.

La pregătirea unui plană specială 
pentru cursulu de copii, lipsiți de su
praveghere și pentru adulțl se voră lua 
ca punctă de mânecare normele asile- 
lorii de. băieți din Lipsea, cari suntă pu
blicate în anumite raporturi. Dupăce 
dispunemă de unele unelte, cari suntă 
deja procurate peutru cursurile prece
dente. spese se voră face pentru mate- 
rialulu de lucrată, pentru încălditulă și 
luminatulă școlei ș. a.

In fine, după micile prestaținnl, fă
cute în anulă trecută și în anulă pre- 
sentă în direcțiunea lățirii industriei de 
casă la poporulă nostru de aici, credă a 
fi satisfăcută angagiamentului. ce ml-lă 
luai asupră-ml prin representațiunea mea 
de dto Bra.șovă 15 |27] Februarie 1887, 
adresată Multă Onoratului Sinodă pa- 
rochială ală acestei s-te biserici, remâ- 
nendă la buna apreciare a M. Onoratu
lui comitetă și Sinodă parochială pen
tru viitorii disposițiile desfășurate mai 
susă.

In urma acesta îmi iau voiă cu 
acestă ocasiune a da viă espresiune de
osebitei mele satisfacțiuul și mulțămite 
pentru încrederea, cu care am fostă dă
ruită prin aplacidarea modesteloră mele 

propuneri și angajamente din trecută și 
prin oferirea sprijinului binevoitoră și 
plină de interesă, de care me făcui păr
tașă din partea stimabileloră persdne 
conducătdre ale susmenționatei biserici. 
Fiă, ca miculă începută, făcută pe tere- 
nulă răspândirii industriei de casă la 
multă cercatulă nostru poporă, se ser- 
vescă de bună augură pentru cele mai 
bogate resultate în viitorii1!

Pe lângă acestea rămână'
Ală Multă Onoratului comitetă și 

Sinodă parochialu
Brașoră. 1 [13] Aprilie 1888.

Cil deosebită respectă 
George Moianu, institutorii.

Din acestil raportă ală d-lui 
Moiană nu mai pote fi îniloiolă. 
că comitetulu și sinodală paro
chială s'a convinsă deplină de fo- 
losele instruirei industriei de casă 
și lățirei ei între poporă. De o 
parte acestuia i-se dă unu isvoră 
sigură de venite, fără a ave ne
voia de vre-ună capitală: de altă 
parte copii de școlă și cei lipsit! 
de supraveghiarea părințiloră, în 
locă de a umbla pe drumuri și a 
se espune la nenorociri, găsescă 
o ocupațiune plăcută si folositore.

Remâne dec! ca propunerile 
făcute de d-lă Moianu se se pună 
în esecutare, decă e vorba ca se 
se facă încă unu lucru bună pen
tru poporulă din Scheiu. care, 
precum cu toții scimu. duce ad! 
dile destulă de grele.

întâmplări diferite.
Secuiu romanisatu. Pe tinerulă Sân

ilor Janos din Covasna îlă dusese tată- 
seu încă de micii în România. Acolo 
crescu mare și se făcu fecioru holteiu. 
Sosindu timpulă reerntărei. fii rechiămatu 
în patria și fii assentată. Lui Sândor 
Jânos însă nu-i mai plăcea sătulă nas- 
cerei sale și, setosă de apa Demboviței. 
pândi ocasiunea binevenită pentru a se 
reinforce în noua lui patriă. Acolo fii 
de asemenea înrolată la miliția și se 
făcii din elă unii dorobanții voinică, a- 
junse căprarii. Ca ostașii română fit 
trimisă dilele aceste ca sentinelă la vama 
Elizeu. De aci pâși pe pămentiilil „ma
ghiară11 cu scopă ca se bea puțină apă. 
Gendarmii ungurescl. cari anume pân
diră ocasiunea acesta, prinseră pe bie- 
tulă Secuiu și-'lă duseră în Covasna. 
unde fii arestată. La tdte întrebările 
ce i se puiul, răspunde negativă. Negii 
că elă ar fi fugită de aici în România, 
negă că e născută în Covasna si negă 
și aceea, că ar fi astăcjl, ori că ar fi
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Din vieța și scrierile lui 
USTicolaiA Len.au.

După isvoie străine.

VIII.
Pe timpulă acesta cade și a doua 

călătoria a lui în Frankfurt și încă spre a 
face logodna cu tînOra damă. Mai nainte 
de tdte se cugeta cum să-și adune ună 
capitală, fiă câtă de mică, pe care elă și 
următorii sei se se pută rădima. 4000 fl. 
suma de care putea fi asigurată, îi era 
pre puțină; credea ce e dreptă că iri
tarea soțiă va întregi suma recerută pen
tru susținerea familiei, der totuși nu era 
pe deplină sigură. După ce încheia in 
Stuttgart unu contractu cu Cotta, în 
virtutea căruia] elă în schimb pentru vin
derea operiloră sale căpăta 20,000 fl., 
merse la Frankfurt.

Din timpulă câtă a petrecută elă 
acolo numai atâta scimă, câtă ne îm- 
părtăsesce Evers, celebrulă musicantă și | 
amiculă lui Lenau. ,Evers l’a privită o- 
dată din terestră cliiar când Lenau era 
în colțulă stradei. Fața lui strălucea de 
bucuriă, așa încâtă lui Evers i-se palii ; 
unu lucru cu totulă estraordinară. Mai 
târdiu însuși Lenau 'i vorbia lui Evers 
cu atâta sinceritate și simpatiă. încâtă 

acestuia i-se părea că pămentulă îi este 
lui Lenau adevărată rain. Evers împăr
tăși acesta nevestei sale. Acesta cunos- 
cendă relațiunile lui din Frankfurt se 
îndoi că Lenau ar fi putută cădea în 
astfelă de rătăcire. Se pote că - dicea 
ea — pe Lenau îlă voril fi momită să 
credă în avuția miresei sale. In urmă 
chiaru tînera femeia îlă încunosciințâ, că 
mamă-sa i-a descoperită, cumcă nu pote 
să-i dea atâta 'destre câtă pote pot'tesce 
elă; acesta se făcu chiar atunci când 
Lenau la tdte se gândea numai Ia re- 
pășire nu. și acesta îlă despoiâ și de a- 
cea speranță liniștitori- care l’a făcută 
se se încredă atâta în ea și elă. Din 
causa acesta, Evers când se întelni cu 
Lenau, îhî vădu pe acesta a fi forte su
părată. Acesta a fostă ultima radă din 
vieța lui, care înse s'a topită ca ilusiile 
tinerețeloru omenescl. Nimeni nu-șl pote 
închipui schimbarea grozavă ce s’a fă
cută în sufletulu și inima lui Lenau du
păce și acestă ultimă radă i-a dispărută.

IX
Trecemă la cea mai nefericită fașă 

din vieța nenorocitului poetă, la isbuc- 
nirea bolei sale. După lunga întunecime, 
care a dom iită peste sufletulă lui, a ur
mată acea nopte neagră, care l’a stăpâ
nită pănă la finea vieții. Despre acesta 

catastrofă filială suntemă siliți a ne da 
semă înainte de ce amă urinări cu aten
țiune întâmplarea înfricoșată ce a cădută 
asupra lui. esplicându-ni-o din relațiunile 
vieții lui de mai nainte. Trista întâm
plare o aflămă istorisită în cartea: „Le
nau in Schwalen, aus dem letzten Iahr- 
hundert seines LebensA scrisă de Mine 
Emma Nindorf, martoră oculară ale ace- 
loră întâmplări. Celea ce ni le împăr- 
tășesce acestă femee de cultură înaltă 
(femeea colonelului Suckow așa suntă 
de însemnate. încâtă nu putemă lăsa din 
ele aprope nimicii. Prima înciinosciin- 
țare nl-o face în:

2 (Molime.
„Niembsch îndată după sosirea sa 

se simți puțină cam rău. Nervii lui erau 
preste mesură agitați. In cjilele acestea 
a ședută cu posesorulă seu la masa co
mună dela dejună. Vorbia despre grijile 
căsătoriei, când deodată sare dreptă în 
susă și împinge farfuria cu filigenulă 
dinaintea sa. Elă simția în o parte a 
feței ună felii de apăsare rece .și fiorosă. 
Se reped! c'o săritură spre oglindă. 0 
parte a obrajiloră 'i era cu totulă amor
țită și totă așa i-a rămasă pănă în fine, 

împrejurarea acesta îi făcea este- 
riorulă urîtil, ceea ce pentru elă, care 
voia se se însdre, în momentele de față 
era ună lucru hotăritoril. Aceste suntă 

cele dintâiu semne rele. Chiar și sosirea 
lui aicea s'a întâmplată în timpii nefa
vorabilă. Răcela. care a căpetat’o în 
nopțile trecute pe Dunăre, încă a contri
buită multă la nenorocirea lui. Casulil 
acesta influințâ în modă hotărîtoră asu
pra amicului nostru. „M'a lovită guta.

- dicea elă aiurindă — sunt nepu- 
tinciosă*. Demonii aceștia multă îlă 
nelinișteau, pănă când a cădută în 
desperare, ceea ce în urmă a degenerată 
în hypocondrie. Niemsch se vede a [lă
țimi. Elă niciodată nu voia se mai re
vadă Vieua și pe o femeiă pe care elu 
în Germania o ținea în privința spiri
tuală de cea dintâiu. căreia i-a sacrifi
cată tdte comorile-i interne în cea mai 
desăvârșită taină. Acesta nu-lă lăsa se 
fiă liberă. Era ceva demonică. Inima 
lui mereu - mereu și-o simția sdrobită... 
Să purta eu cea mai mare compătimire 
față de biata Maria a cărei ochi voiau 
se-i causeze bucuriă și buzele ei zîmbetă. 
Biata fată 5 ani de dile îhî pădi lângă 
pată. Poetulă ar fi voită bucuroșii să-i 
redee tinereța ș'acum s'o facă erășl ape- 
rătorea lui lângă patulă seu de suferințe. 
Din oră în oră o aștepta: era pregiTtitu. 
Casa lui era ordinată, chiar și cununa 
de miresă e gata. Niembsch îșl făcea în
chipuire forte frumdsă despre căsătoria 
și însemnătatea ei". 
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fosta vre-odată de origine Secuiu. Un- 
guresce (lice că nu scie și numai româ- 
nesce vre să vorbescă. Aducendu-i-se 
înainte mamă-sa. acesta recunoscu în 
dorobanțula româna pe fiiula său, care 
cu 5 ani înainte de asta trecu în Ro
mânia, fiiula însă se lapădă de mamă-sa 
clicenda că n’o cundsce. Așa ne istori- 
sescă acesta diareic uugurescl.

Lupi. La 8 Main n., în timpulă 
unei furtuni, nisce lupi au data năvală 
asupra unei turme de oi pe teritoriulă 
Huedinului și au sfâșiata o oiă.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ala „Gaz. Trans.“i

Budapesta. 17 Maiu. Comisarii 
regescfi la cele șese comisiunl mixte 
ce se voru numi, pentru ca se ese- 
cute lucrările de mapare, necesare 
pentru stabilirea definitivă a gra
niței ungaro-române, e numitu co
rnițele suprem din Brașov, Bethlen. 
In (filele acestea se voru numi și 
comisarii români, remânendCi apoi 
ca la 15 Iunie coniisi unile sO ’șl 
începă lucrările.

BerlinCi. 17 Maiu. Imperatulă a 
lucrată înainte de ametji, s'a pre
umblată după ame(]I o oră prin 
parcă.

Pentru judecarea situațiunei ge
nerale politice nu e nimicii nou. 
Șcirile din Asia centrală suntu ur
mărite cu atențiune.

Măsurile de represalii anunțate 
erl contra Franciei constau deo
camdată în snpravegliiarea cea mai 
ageră a granițeloru.

BucurescT. 17 Maiu. Consiliulu 
comunală din Iași a fostă disolvatu.

Academia Română.
înștiințare.

[Fine.]
It'. Premiulu Sfatului Lăsării, de 5000 

lei, se va decerne în sesiunea generală 
din anulă 1889 celei mai bune lucrări în 
limba română asupra următorului su
biectă :

„Studiu/ii viuuriloră din Ilomânia din 
punctulu de vedere economică și ulii com- 
posiliiinii lorii chimice11.

Manuscrisulă va trebui se cuprindă 
materia pentru circa 300 pagine de ti
pării în 8" garmondu.

Terminulu presentării manuscriseloră 
la concursă va fi pănă la 31 Decemvre
1888.

V. Premială Asociațiunii Craiovene 
pentru destoltarca înrețămentuliii publică, 
în sumă de lei 1.500, se va decerne, în

Din dilele următore nu ne spune 
nimică, ci numai din:

13 Octonivre.
„Niembsch în sera dilei acesteia a 

fostă în mijloculă nostru, așa de vorbă- 
reță, așa de prietinosă, der nu-1 puteamă 
face voiosă de locu. Era o căldură nă- 
dușitore ; liniștea lui era întocmai ca li
niștea ce premerge unui vifortt înfrico
șată. Elu trăda o luptă internă mare. 
Vorbia ca și când ar fi cuprinsă de fri
guri. I'neorl era copilăreță, și vorbele 
lui erau așa ca și când le-ar fi adresată 
sieși, nu altora. De comună era flecă- 
rosu. Adeseori isbucnia spiritulă său 
vechili. Aceste rade asupra mea făceau 
totdeuna impresiunea unui sore în apu- 
nere... Privirea ochiloră lui era privirea 
unui muribundă. Elu cetia multă și cu 
deosebire secături, precum : poesiile lui 
Stern din Pojan. cari au apărută prin 
anii douedecl. fără de nici o valore li
terară. Noi amfi rîsă cu toții. După 
aceea lua în mână cântecele cele nouă 
ale lui Heine. „Amicii noștri! — așa se 
esprimă elă — pe o lăture e Dumnedeu, 
pe cealaltă.Adeseori avea poftă de 
călătoria. „Voesc s6 merg în Ischl“, dicea 
elu. Altădată descria cu esactitate admi
rabilă și cu bucuriă copilărescă săniările 
ce le-a făcută. „Când în nopțile de 
arnă luna se ridică luminându câmpia 

sesiunea generală din anulu 1890, celei 
mai bune cărți didactice în limba ro
mână din câte se voră ti tipărită dela 1 
Ianuarie 1887 pănă la 31 Decemvre 1889. 
Acestă dată este și termenulă extremă 
alti depunerii la cancelaria Academiei. în 
12 exemplare, a cărțiloră propuse pen
tru concursă.

VI. Premiulu Statului Eliade-Ilădu- 
lescu, de 5000 lei, se va decerne în se
siunea generală din anulă 1890, celei mai 
bune lucrări scrise în limba română asu
pra următorului subiectă:

„Istoria școle/oră in țerile. români în 
prima jumătate, a secolului XIX până la 
anulu 1864“.

Terminulu presentării manuscriseloră 
la concursă va fi 31 Decemvre 1889.

VII. Premiulu Statului Lazară, de 
5000 lei, se va decerne în sesiunea ge
nerală din anulă 1890 unei cărți scrise 
în limba română, cu conținută sciințifică, 
care se va judeca mai meritorie printre 
cele publicate dela 1 Ianuariu 1888 pană 
la 31 Decemvre 1889, seu celei mai im
portante invențiunl științifice făcute dela 
1 Ianuarie 1888 pănă la 31 Decemvre
1889.

VIII. Premiulu Alexandru loan (Juza, 
de 10,000 lei, se va. decerne în sesiunea 
generală din anulă 1891 celei mai bune 
lucrări scrise în limba română asupra 
următorului subiectă:

„Istoria Ilomâniloru dela Aurelianu 
pănă la fundarea Princlpatcloru-.

Termenulă presentărei manuscriselor 
va fi 30 Noemvre 1890.

IX. Premiulu G. Sau-Marin , însuma 
de 1500 lei, se va decerne în sesiunea 
generală din anulă 1891 celei mai bune 
lucrări asupra următorului subiectă :

„ Considcratiunî asupra comerciului Ito- 
mâniei cu țerile străine atâta la Oricntă 
câtă .și la Occidentii ineependil cu secolulu 
aht XFI-lea, pănă la anulu

Termenulă presentării manuscriseloră 
la concursă va fi 31 Decemvre 1890.

X. Premiulu Statului Lăsării, de 5000 
lei, se va decerne în sesiunea, generală 
din anulă 1891 celei mai bune lucrări în 
limba română asupra următorului su
biectă :

„Igiena țăranului românii. Locuința, 
încălțămintea și îmbrăcămintea. Alinteil- 
lațiunca în diferite regiuni ale Țerei și în 
diferite timpuri ale anului.“

Termenulă presentării manuscrise
loră la concursă va fi pănă la 31 De
cemvre 1890.

XI. Premiulu Statului Eliadc llădu- 
lescu, de 5000 lei, se va decerne în se
siunea generală din anulă 1892, celei mai 
bune lucrări scrise în limba română a- 
supra următorului subiectă: 

albă și piscurile munțiloru, câtă este ea 
de plăcută și ce sărbătorescă privelisce 
e atunci/ dicea elă. Elă totă mai bine 
simția că Carpații au o frumseță estra- 
ordinară cu care nu se pote asămăna 
frumseță nici unei regiuni. . . . I-s’a re
comandată o casă forte eftină în midd
ling lângă Viena. Cu mai puțină focă 
își aducea aminte de aceea, că astădl 
copii Contelui Alexandru dimpreună cu 
îngrijitorul^ curții au fostă la elă. S’a 
bucurată cu atâtă mai multă, când a ve- 
dută pe Eberhardt. „Trebue se concedl, 
îi dise Lenau, ca se-țl dică tu și decă ai 
fi ori câtă de mare. Și tată-lui tău i-am 
disă tu." Er când începu a-ml vorbi mai 
departe era așa de îndemânatică și s6r- 
bătorescă. Nervii an o regiune orecare 
— dicea elă — ce trebue să rămână ne
cunoscută, sfântă: o adâncime în care 
totdeuna trebue să domnescă liniște, se- 
cretulă celă mai mare. Der pe mine du
rerile m'au sguduită pănă la temelia ner- 
vilorti, unde trebuia să domnescă liniștea 
și pacea. Inse și aici acum furnică to
tală. Astfelă îmi judecă eu boia mea.11 
La plecare era plăcută și c.’o prietiniă 
intimă îmi întinse mânau.

(Va urma.)

„Nașterea și iumormenlarea la llumâni. 
Ilatine și credințe'1.

Termenulă presentării manuscrise
loră la concursă va fi pănă la 51 De
cemvre 1891.

XII. Premială E. llagi- l'asile, de 
5(?00 lei, se va decerne în sesiunea ge
nerală din anulă 1894, unei cărți scrise 
în limba română și publicată în timpula 
dela 1 Ianuarie 1888 pănă la 31 Decem
vre 1893, ală cărei cuprinsă va fi :

Istoria comerciului la Români, seu 
starea actuală a (omereiului în România, 
seu studii asupra legislaliunei comerciale in 
statalii românii, seu ori-ce alte subiecte pri
vitori' la comercială română.

NB. Manuscrisele lucrăriloră puse la 
concursurile premiiloru de sub N-rii IV. 
VI, VIII, IX, X, XI și XII se voră pre- 
senta anonime, purtândă o devisă, care 
va fi reprodusă, pe unu plică sigilată 
conținendă numele concurentului.

Academia își reservă dreptulă de a 
tipări în publicațiunile sale lucrările ce 
se voră premia.

Premiile se voru da autoriloră nu
mai după tipărirea lucrăriloră premiate.

Wciri polițienesc!.
In noptea de 15 spre 16 Main n., 

servitorea Ana Szabo, aflătore în servi- 
ciulă văduvei Luisa Falirmann, spărgendu 
lină dulapă, a furată mulțime mare de 
rufe și încălțăminte.

AdI servitorea Kork Barbara, care 
a furată stăpânului ei, cofetarului de aci 
Constantin Popă, de mai multe ori sume 
mai mici de bani, fu predată judecăto
riei penale.ULTIME SC1IU.

După raporte din Londra că- 
tră „Natioual-Zeitung/1 soirile din 
Afganistan!! suntu așa de nefavo
rabile, încâtu guvernulu engleză 
chibzuesce asupra eventualei ne
cesități d’a ocupa Cabulu. Unel
tirile rusesc! în Asia centrală pro
vocă a se lua mesuri de preeau- 
țiune.

In cercurile instruite din Ber
lină, (fice ,,Fremdenblatt,“ situa- 
țiunea generală se arată totă ca 
neamicală. Pe lângă disposițiu- 
nea contra Rusiei, se ivesce acum 
și o iritațiune ore-care în contra 
Franciei. Diferitele comunicări 
ale foiei „Nordd. Allg. Zeitung11 
asupra modului cum simtă trac
tați Germanii în Francia se potă 
considera ca preseinne: se crede, 
că în celă mai apropiată timpii 
voră urma și alte mai multe ma- 
nifestațiunl accentuate contra Fran
ciei.

Consiliulu imperialii rusescu 
a primitu proiectulu d’a se înfi
ința o bancă agrară în Polonia, 
care se dea împrumuturi numai 
personeloru de origine rusă, po
lonă și litvană. Foile rusescl ac- 
centueză marea însemnătate a bănci 
și pentru Galiția. Față cu Austria, 
ijieu ele, în casu de conflictu 
Rusia are o puternică armă 
morală.

Cercurile diplomatice din Pa
risi! consideră, că preocupăr^e ma
nifestate de EnglesI in privința 
apărării lori! naționale suntu fic
tive și că ele au de scopu se ob
țină votulu parlamentului și ade
rarea țerii pentru creditele me
nite la intervenirea Engliterei în- 
tr unu viitorii resbelu europenu.

Corespondentulu berlinez alu 
lui „Standard11 pretinde, că teme
rile de resbelu au reluatu nascere 
la Berlina, din causa nefolosirii 
silințeloru date de Germania pen
tru a restabili relațiunile amicale 
ale impericilui cu Francia și Rusia.

DIVERSE.
*

Fecunditate estraordinară. Primarule 
din Castagnola, cantonulă Tessinului, a 
avută Luni o surprindere căreia nu i-se 
pote dice că a fostă plăcută. Cocdna 
d-sale i-a născută șese copii vii. Bravo 
primăresă! Der puii aceștia au murită 
unulă după altulă, curendă după nasce- 
rea loră. „L’independance beige/ de 
unde luămu notița, dă jcasulă acesta ca 
unu faptă ce va interesa sciința, căci 
probabilă antropologia nu va mai fi o- 
ferită pănă acum ună eseinplu de ase
menea parturițiuue multiplă. De altmin
trelea evenimentulă e interesantă și din 
altă p unctă de vedere : ce frumosă lu
cru esemplulă datu de soția unui pri
mară mumeloru din comuna administrată 
de soțulă ei! Nenorocirea e, că esemplub, 
a fostă deșertă.

— x-
Esperimentele dela Châlons. Deși ne 

este imposibilă de a da detalii precise 
asupra tirului ce a avută locu la poli- 
gonulă dela Châlons în presența minis
trului de resbelă, totuși putemă spune, 
că resultatele au interesată prea multă 
pe oticerii generali, cari însoțeu pe d. 
Freycinet. In acestă nouă fașă a luptei 
de atacă contra apărărei — ataculu re- 
presintatu aici prin tună, apărarea prin 
cupole cuirasate și lucrări de betonă '— 
tunulă a arătată o astfelă de putere de 
distrucțiă. încâtă nu este așa prea mult 
de nonele proceduri de apărare pentru 
a restitui tortificațiuniloră nostre vechia 
lor eficacitate. Trebue așa der ca arta 
inginerului militară se se modifice radi- 
calmente pentru a pune la adăpostă de 
o ruină repede și sigură fortificațiunile 
pe cari le edifică, de loviturile proiecti- 
leloră de oțelă încărcate cu melinită. 
S’au trasă la Chârions obusurl de calibru 
diversă și tbte au causată mari strică
ciuni. Este ună faptă la care puterile 
militare ar trebui se gândescă pre multă. 
Astădl Europa, pote mobilisa milione de 
omeni, de fiă-ce statu a construită cu 
mari cheltueli vaste fortărețe pentru a 
opri mersulă armateloră inamice. Mai 
departe decă, așa cum simtă, aceste for
tărețe nu potă resista noiloră proiectile, 
la ce serves^ă ele ? Acesta e cestiunea 
ce trebue a se pune. Astfelă trebue a 
se regreta sumele enorme cheltuite pen
tru a crea ună sistemă defensivă pote 
prea întinsă : der cine putea să prevadă 
că puțina eficacitate ar fi așa de repede 
pusă în reliefu ?

C'ur.MiIft pieței BrașovA
din 16 Maiu st. n. 1888

Bancnote românesc! Cnmp. 8.56 Vend. 8.58
Arginta românescu «• 8.50 1' 8.51
Napoleon-d’orî . r 10.02 11 10.06
Lire turcescl . . . r 11.32 >• 11.37
Imperial!................... r 10.32 »' 10.37
GalbinI.................... »• 5.89 »• 5.92
Scris, tone. „Albina116" o »• 101.— r

11 r ii ° n ii 98.— n 98.50
Ruble rusesc! 103.- 104.—
Discontula ... ■ 6’ -8".„ pe anti.

Cursulu la bursa de Viena
din 17 Maiu st. n. ISBb.

Renta de aură 4",„.....................fili.GO
Renta de hârtia 5" .......................................85.40
Imprumutulu căiloru ferate ungare . 150.50
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostu ungare (1-ina emisiune) . . 1H.80
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostil ungare ('2-a emisiune > . . r2t>._
Amortisarea datoriei căiloru terate de

ostu ungare (3-a emisiune i . . 111.50
Galbeni împărătesei ........................ 5.95
Napoleon-d’orI....................................... 10.05
Bonuri rurale ungare........................ 105.___
Bonuri cit clasa de sortare .... 104.70
Bonuri rurale Banatu-Timișii . . 104.50
Bonuri cu cl. de sortare................... 104.25
Bonuri rurale Transilvane .... 104._
Bonuri croato-slavone........................ 105.___
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungureseti.............................................98.75
Imijruniut.ulu cu premiulu urgurescă 121.(10 
Acțiunile băncei de credită ungur. . 2711.25 
Acțiunile băncei de credită austr. . 277.75 
Renta de hârtiă austriacă .... 78.40
Renta de argintă austriacă .... 80.30
Renta de aură austriacă........................ 104.50
LosurI din 18(10.......................................133.60
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 872._
Mărci 100 împ. germane.................... 62.751
Londra 10 Livres sterling» .... 126.90 1
Losurile pentru vegularea Tisei și Se- 

ghedinului........................................... 126.90

Editoră și Redactor^ responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Bursa de BucurescI,
Cotă oficială ilela 30 Aprile st. v. 1888.

Cump. vend.
Kent a română 5" ().................... 91—
lienta rom. amort. 5(y() ■ • • Hi).— 90?;
Benta convert. G°,o................... 90.— 90?/4
Impr. ora<. Buc. 20 ir. . . . 35.— 3S. -
Credit tone, rural 7" 0 . 105.— W-L—

n n h o 89?/, 70.',
„ urban 7%. . . . 103.— 103.'/2
>1 ii îi *' ;g * • ■ • 9G.— 97.—
•1 11 11 o1 0... . 85.' 2 8G.—

Banca naț. a Rom. 500 Lei. . —.—
Ac. de asig. Dacia-Rom.. . . —.—
Ac. de asig. Națională. _ ._ _ ._
Auru contra bilete de bancă . 15/‘4 16.—
Bancnote austr. contra auru. . 2__ 2.2- -
Aurti contra argintii seu bilete Ă.’, îi;"—
Florinii va lore austriacă . 2.— 2.2

Sz. 4062- 1888.

Pâlyâzat.
Biasso vârossânâl nyugdijâzâs folvtân meguresedett evi 500 frt. 

tizetes ‘os 100 frt. lakberrel javadalmazott 1-so esetleg 2-ik varosi 
orvosi alias betoltese czeljâbol palyăzat hirdettetik.

A varosi orvos teendoi Brassâ varos szabâlyrendelete 273 §-â- 
ban vaimak korulirva.

AvistL d-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenuincrațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fășia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou. se binevoiască a scrie adresa 
lămurită și s6 arate și posta ultimă.

Fplhivatnak pâlyăzni ohajtok, bogy okmânvokkal szabâlysze- 
iiien felszerelt folyamodvănyaikat f. evi Iunins 10-eig Brasso varos 
tanăcsânâl nvujtsâk be.

Brasso 1SS8 Aprilis 30-ân.

Totodată facemu cunoscută tuturoru D-loru abonați) că mai 
avenul din anii trecui! numeri pentru coniplectarea colecțiuniloru 
„Gazetei." precum și câteva întregi colecțiuni. pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Ad minis t rațiunea Transă

cu preferința celoră din sfera bisericescă. scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre amilii întregă 
România 10 franc! — lei, plătibil! și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții prîmescu gratisu totu alu patrulea esemplaru. 
Ai linieri (le girofră se I rimat ii grai iști ori-ciii cere, 

se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU1 în Gherla Sz-ujvâr. Transilvania.
—< i #:: —

următorele cărți din editura propria:

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

u

ti

Roll Gyula,
kir. tail, aliân.sp

t

a

Toții de aci se mai potn procura si

T.

Schiță.

■
Tipografia A. MUREȘIANU Brasovu.

Novelă 
de N.

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

Se deschide abonamentu pre amilu 1888
la

AMICULU FAMiLIEI. Piară beletristică și enciclopedică-literară— cu ilustrațiuni.— Cursulă XTT.— Apare in 1 și 15 <]i 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiuni frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schite, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestium literare și sciențifice cu reilesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloră de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațium din patria și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturora indivicțiloră 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregă e 4 fl.. pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibil! și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. Piară bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulă XIV. — Apare în 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 seiințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiunl, mai alesă tunebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totu soiulu de a- 
menunte și scirl 
e 4 fl. — pentru

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

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

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

Barbu cobzariulii. Novelă origi
nală de Emilia Imngu. Prețulă 15 cr.

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

Idealulu perdutu. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinarn. Prețuia 
15 cr.

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

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

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

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

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

Branda seu Nunta fatală.

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

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

Probitatea in copilăriă. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gouve. Prețuia 10 cr.

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

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

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

Petulantulii. Comedia în 5 acte, 
după Augusta Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Șuluță. Prețuia 30 cr.

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

«Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Una volumă de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese, și arangiate. Pre
țuia redusă idela 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. Prețuia 20 cr.

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

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

cr.
Economia pentru sculele popor, de 

Roșiii. Ed. II. Prețulă 30 cr.
îndreptară teoretică și practică pen

tru învețămentulu intuitivă în folosulă 
eleviloră normali (preparandiall), a în- 
vățătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesorii pre- 
parandială. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura. nostră pedagogică abia aflămă 
vre-ună opă, întocmită după lijisele 
scoleloră nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămă mai alesă directoriloră .și învă- 
țătoriloră ca. celoră în prima liniă in
teresați.

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

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

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

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruță, profesorii. Opă aprobată si 
din partea ininisteriului 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 fotă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali — se pote, întrebuința 

cu multft folosii de câtră preoți, învă
țători si alti cărturari români. Prețulă 
1 fl. 10 cr.’

Nu me uita. Colecțiune de vier
suri tunebrall, urmate de iertăciuni, 
epitaflă ș. a. Prețuit! 50 cr.

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilil Trifu profesorii pre.paran- 
dială. Prețuia 80 ci-.

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericesc! 
forte frumoșii ilustrală. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai fină 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculă mărgăritaru sufletescă. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericesc! 
— frumosă ilustrată, pentru pruncii 
școlari' de ambe secsele. Prețulă unui 
esemplară broșurată e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe icone frumose. Prețulă 
unui esemplanl e 10 cr. ; 50—3 fior.; 
100 A fl.

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

Epistolia D. N. Isusil Christosii. 
Prețulă unui esemplară legată .și spe
dată franco e 15 cr.


