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Brasovfl, i> Maiu st. v. 1888.
Principele de Bismark s’a re

trasă pe cât ti va timpu în singură
tatea dela Varzin, unde voiesce 
se jietieca sărbătorile Rosaliiloră, 

Împrejurarea acesta o declara 
Csernatony dela „Nemzet11, prie- 
tenulu d-iui Tisza, ea ună simp
tom u pentru momentii îmbucură
torii. ce’ln îndemnă a 
nou în numita toii! 
generală europdnă.

Ori cum amă suci 
suci lucrurile scrie 
—- pericululii generală este și ră
mâne. că puterile cari țîntescu la 
resboiu precum și acelea cari vo- 
iesct'i pacea își stau țață în față 
în imediată vecinătate cu armate 
colosale, și că desarmarea nu se 
pote cugeta altfelu nici mai înainte, 
decâtă. după ce o parte va suferi 
mul totală desastru. Invingătorulu 
va stabili efectivulă armatei, ce-i 
\a ti permisă învinsului a’lu sus
ține, și în conformitate nu va 
întâr<]ia nici învingătorulu de a-și 
micșora efectivulă armatei sale. 
Acesta camlitio sine qua nan dă si
tuațiunei europene ună caracteru 
atâtă de posomorită.

Puterile cari se gândescu la 
resboiu nu voiescu se audă de 
desannare, pentru că prin pace 
nu potă ajunge la țînta loră; de 
aceea — dice mai departe Cser
natony — suntă silite puterile 
cari susținu pacea de a sta armate 
pănă în dinți. Acesta stare ne
suportabilă nu-o potă suferi pen
tru c____
trăiescă er nu se ajungă la. 
estremă oboselă.

Din causa acesta, crede Cser- 
că este neevitabilă ca Ru- 
eare nimeni nu voiesce 

adreseze mai

discuta din 
sitiiațiunea

și amu re- 
Csernatony

durată națiunile, cari vom se
o

natonv 
siei, po 
să-o atace, se i se 
cureudu ori mai târijiu întrebarea, 
că ce scopuri urinărescu concen
trările sale de trupe la granițele 
nostre și ale Germaniei. Și de- 
orece o asemenea întrebare se 
pune numai atunci, când cineva 
e decifiu de a considera respunsulă 
eventuală nemulțămitorii ca rasas 
belli, nici decuni nu pote privi o- 
mulu plin de speranță în viitori!, 
ori câtu de multă ar dori susține
rea păcii.

De altă parte Csernatonv este 
de firma credința 
va bate totalii pe 
tune” va urma și 
mai înainte nu.

Acesta este pe

Armata englesă.
Gestiunile militare începu a ave iu 

Anglia o însemnătate deosebită.
„Le Temps“ scrisese acum câte-va 

dile, că generalulfi Hornby a credută de 
datoria sa, să dovedescă, intri o revistă, 
nevoia de a pune Londra în stare de a 
se apăra .și etă că acuma secretarultt de 
Stată la departamentalii resboiului, d. 
Stanhope, a presintati! Camerei comune- 
loru uni! proiecu de lege, care pune la 
disposiția guvernului, în casă de peri- 
culu iminentu, corpulu de voluntari și 
acelu de yomanry.

Măsura acesta, în locti de a linisci 
opinia publică, pare că a ațîțat’o și 
„Daily Telegraph11 a publicată unu ar
ticole de sensațiă asupra stărei actuale 
a armatei englese, articulă, care a pro
vocată o viă discuțiune în camera lor- 
diloril.

„Daily Telegraph,11 pretindendu că 
are informațiile sale „dela cea mai în- 
naltă autoritate militară,11 afirmă că tru
pele englese nu sunta îndestulătore pen
tru apărarea regatului .și că, decă s’ar 
mări număiiilu lorii, n’ar fi casărml pen
tru nouăle contingente. Cea mai mare 
parte din tunuri, dice diarulti, sunttl în 
așa stare, încâtă nu esistă altele mai 
rele în Europa; avemfi, ce-i dreptu, 
modelul!! unui tuni! de câmpii, care e 
escelentă; der nu vomă putea se fabri- 
eărnu acestă armă deeâttl cu încetinii! .și 
cu tote că amtt inventată o pușcă cu re
petiția. nici unulh din regimentele nbs- 
tre nu-i înarmată încă cu ea. Marina 
nostră, urmeză mai departe „Daily Te
legraph", nu-i în stare să împedece vre 
o putere de a trece canalulu Mânecei, 
decâtă încetând ă de a protegia cea mai 
mare parte din coloniile ndstre.

I Afară de asta dela costa de sudu
și pană în Scoția, nici una din fortăre
țele Angliei nu are tumul sistemă nou 
și șease din cuirasatele ei cele mai bune 
au nevoiă de unu ană de așteptare pen
tru a-.șl căpăta artileria dela arsenale. 
Londra e fără apărare, și

ar trebui se le comande în 
In fine guvernulă ascunde

du-se de stările interne ale Rusiei, 
ar întitula-o pe acesta țtră romă- 
nescă, măcarcă o parte din ea, deși 
mică, românescă este?

„Nord11 nu și-a dată seină de 
vorbele sale, căci altfclă se teria 
d’a se face ridiculă. De altmin
trelea d’arele române îi dau r6s- 
punsulă cuvenită.

Acuma, precum comunică o te
legramă din Petersburg, și <jia- 
rele ruse se pronunță violentă în 
contra ijiarului „Nord11, din causa 
articulului său fantastică că Ro
mânia s ar gândi a se anexa la 
Austro-U ngari a.

cari gememu, mai departe decâtiî < 
se vedemu sosindu grozăviile unui ; 
resboiu universalii; cliiar unu res- 
boiu victorioșii ar li o nenorocire.

Alai departe asigură. „Neue treie 
Presse11, că nu desprețuesce forțele 
propriei armate, când pledeză con
tra resboiului, ci e convinsă că 
și-ar iinplini datoria cu onore. 
ea nu’șî face idei esagerate nici 
despre armata rusescă, ci se teme 
numai de ororile resboiului.

In ceea ce priveșce sfaturile, 
ce le primescu austriacii mereu 
dela foile germane, ca se dea mai 
mare atențiune armatei și se sus
țină unitatea ei, „Neue freie Presse11 
le consideră, ca viindu dela nisce 
amici, și le esplică ca unu seninii 
că încercările politicei germane de 
a se pune earăși pe pici oru de a- 
miciă cu Rusia nu voiesci! se re- 
ușescă și că prin urinare cei din 
Berlină puni! cetii mai mare 
prețu pe o bună pregătire militară 
a Ăustro-Ungariei, pentru că, mai 
alesă cu privire la Orienta, pacea 
nu li se pare asigurată.

Germania, dice vienesă,
voiesce ca Austria se fiă tare și 
se-șl semță. tăria ei, der nu pen
tru a face întrebări Rusiei asupra 
grămădirei de trupe în Polonia; 
căci e foite periculosă a disputa 
unei puteri mari dreptulu de ași 
așeija armatele după cum îi place 
și ună astfelă de pasă ară mâna 

; numai apa pe mora partidei ru- 
. sescl, care voiesce resboiulă, căci 
. e probabilă că Tai'ulu l’ar con- 
; sidera ca o vătămare, personală. 
, Nu pentru a provoca resboiulă, 

ci pentru a'li'i împedeca doresce 
Germania întărirea Austriei. Cu 
câtă mai puternică va ti liga de 
pace cu atâtă mai cutezatore a- 
pare o luptă în contra ei.

De acbsta idea c condusă po
litica germană, și politica stateloră 
aliate, asigură „N. fr. Presse11. 
Der ea singura nu se prea încrede 
în vorbele sale, căci îndată adauge : 

„Pentru casulă când s'ar dovedi 
că e greșită acesta părere, când 
demonulă ambițiunei și a poftei de 
cucerire în ostulă și vestală Eu
ropei totuși ar triumfa, trebue să 
fîmă cu tote aceste pregătiți. As- 
tădl se preâmblă cancclarulă ger
mană în parculă dela Varzin și 
lumea e liniștită; cine garanteză 
pentru dina, de mane?11

I

că liga de pace 
inimicii ei. A- 
desarmarea, er

Acesta este pe sc-iirtii cuprin- 
sulu părerilor!! amicului cl-lui Tisza 
asupra situațiunei generale. Biu- 
rouliî de corespondență din Pesta 
l’a telegrafiatu pretutindeni, do
vadă că în cercurilepolitice de acolo 
i se atribue o deosebit;! impoi- 
tanță.

„Neue freie Presse11 dice cu 
privire la teoriile de mai susiî des- 
voltate în „Nemzet11. că între po
liticii unguri se lățesce tutu mai 
multu părerea, că ar ti mai bine 
decă resboiulu ar isbucni mai cu- 
rendiî. deorece ei crediî, ca liga 
de pace va ieși învingetore.^

Foia vienesă 1111 îinpărtășesce 
acestă părere. Mai bine vomitt- 
Jice ea— se piirtămu sarcinele, sub

Rusia și Muntenegru.
Corespondentul!! din Belgradu 

ală foi ei unguresc! „Pești Naplo11 
a avută o convorbire cu unu „dis
tinșii bărbații de stătu muntene- 
grenă11, care l’a împuternicită se 
comunice, că între Busin și Munte- 
neqru sa închiăiatu o convenția militară, 
în puterea căreia Muntenegru se 
obligă ca, în casulu unui resboiu 
între Rusia și Austro-Ungaria, se 
năvălesc;! cu 30.000 de soldați în 
Erțegovina, ceea ce ar constrânge 
pe Austro-Ungaria se țină acolo o ar
mată de celtî puțină 200,000 omeni. 
Remânend Rusia învingetore, Mun
tenegru ar primi ca răsplată Bocclie 
di Cattaro; în casă contrară Ru
sia la încheiarea păcii ar căuta se 
obțină pentru Muntenegru status 
quo și i-ar plăti ca despăgubire pen
tru cheltuelile de resboiu cinci mi- 
lioiie de ruble.

„Pești Naplo11 nu ia în seriosă 
acestă comunicare, cu tote astea 
felicită, în ironia, pe Muntenegru 
pentru o astfelă de convențiune.

I

„Le Nord" despre România.
„Le Nord11, diară rusii din Brnc- 

sela. scrie următorele:
Gestiunea bulgară pentru momenta

este lăsată la o parte, atențiunea^Ruși- 
loră
niei și evenimenteloră ce se desfășuiă în 
Serbia și întru câtva în Grecia. In ceea 
ce priveșce România, apoi diplomația 
rusă, în contra tuturoră spuseloră, nu s’a 
amestecată de locu în ultimele eveni
mente. Escitarea spiriteloră, care dom- 
nesce acum în România, este resultatulă 
gre.șeliloră comise de guvernă, care a con
dusă acestă ț e r ă slavă într'ună sensă 
antinațională și contrară Rusiei, apărăto- 
rca naturală a tuturoră poporeloră slave.

Cc ar i]ic6 foia oficibsă rusescă. 
când unii <]iaru romanii, oc.upan-

se află concentrată asupra Româ-

Demonstrațiunl pentru Boulanger.
Generalulă Boulanger a întreprinsă 

dilele acestea o eăletoriă prin câte-va 
departamente ale Franciei, unde a fostă 
pretutindenea primită și salutată cu ună 
entusiasmă. ce președintele republicei nu 
l'a întâmpinată în călătoria sa de deu- 
nădl. Pretutindenea poporulă s a mani
festată aderentă ală lui Boulanger și 
i-au adusă ovațiunl.

In dina de 15 Main s'a întorsă în 
Parisă din călătoria sa, cu care ocasiune 
s’au făcută erășl demonstrațiunl. Mulțime 
mare de omeni așteptau la gară, unde 
era aședată și polițiă numerosă. Când sosi 
trenulă strigăte de „să trăiescă11 resu- 
nară din totă mulțimea. „France11 spune 
că unu polițistă ar fi disă: „Pagubă că 
nu putemă striga și noi „trăiescă Bou
langer!11 Birja în care se suise g'enera- 
lulă abia pute înainte de mulțimea cea 
mare. In alte birjl urmau lui Boulanger, de- 
putatulă Laguerre, Deroulede și alții. 
Pe bulevardă și pe strada Richelieu fur
nica mulțimea alergândă după trăsura 
generalului pănă la Hotel de Louve. 
S'au audită și singuratice fluerăturl, det
ail fostă imediată înăbușite, de strigătele 
nesfârșite de „să trăiescă11.

Se vorbea că în acea di va merge 
generalul în camera : de aceea s au luată 
măsuri de precauțiune. Boulanger însă 
a declarată, că nu va merge în cameră, 
pănă ce nu va pute ține o vorbire asu
pra revisuirei.

ca se aibă tu-
nuri bune, 
străinătate, 
cu îngrijire acestă stare de lucruri .și 
propunerile și cererile făcute la minis- 
tenilft de resbelă suntu cu îngrijire tăi
nuite publicului.

Aceste revelațiunl au făcută la ca
mera lordiloră obiectulă unei interpelări. 
Ducele de Cambridge, comandantulă su
premă ală armatei, a negată, precum 
am mai spusă, că elfi ar fi „înalta au
toritate11 cu care î.șl face reclamă dia- 
rulă „Daily Telegraph.11 Lordul!! Salis
bury a protestată în contra mustrărei, 
că nu se îngt ijesce de apărarea regatu
lui și a spusă că dela 1884, armata de 
uscată și marina au fostă mărite în mod 
simțitorii. Președintele consiliului a a- 
tacată în deosebi pe lordulă Wolseley, 
generală, pe care-lă acusă de a fi pri
cinuită panica actuală printr'ună discurs 
publică imprudentă și l'a somată se atace 
guvernulă la cameră pentru ca acesta 
se se potă apăra.

Faptulă acesta pare a nu fi intimi
dată pe generalulfi Wolseley, învingăto- 
rulă dela Tel-el-Kebir. Elă a convocată 
mai mulțl oficerl superiori la densulă a- 
casă și la acestă întrunire,
ca îndată ce parlamentulă se va redes
chide să 'i se propue unii programă în
tregii tindendă a ridica puterea armată 
a regatului. Afară de asta s'a mai hotă-

s'a hotărîtfi,
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rîttl ca doue corpuri de armată se fiă 
puse pe picioră de resbelă și ca pușca 
cu repetiția să fiă introdusă la tote re
gimentele. Mai e vorba apoi de a se 
mări efectivulil regimenteloră de cava
leria. Aceste propuneri voril da locfl, 
de sigurii, la nisce desbaterl interesante.

De altcum Wolseley a declarata în 
camera lordiloră. că n'avea cunoștință 
despre articululil din „Daily Telegraph/ 
In vorbirea ce a ținut'o elă (a fosta un 
toasta la una banchetă) n’a atacata gu- 
vernula, ci a accentuata numai desavan- 
tagiele unui guverna de partida pentru 
armată. Actualulil guverna, dise ela, 
n'a negligeata armata și flota, ci a des- 
voltat’o, der firma sa părere e că, câtă 
vreme flota englesă e așa de slabă ca 
acum, armata nu’.șl pote păstra locuia 
său, deorece pretutindenea în lume s’a 
lățită părerea, că starea mijloceloril de 
apărare a Angliei în patriă și în afară e 
uemulțămitore și puterile combatante 
militare nu suntil așa organisate și echi
pate, cum ar trebui să fiă. Ela nu crede 
că procederea s'a e de natură a-la sili 
să-.șl dea dimisiunea ca militară.

Salisbury îșl esprimâ recunosciuța 
asupra modului cum s'a esprimata Wol
seley despre actualula guverna. Speră 
că generalula nu va lua în seriosa inci- 
dentulil, căci retragerea sa ar fi o grea 
loviture pentru administrațiunea armatei 
euglese. Giivernulu ia măsurile nece
sare pentru siguranța țării.

SCIR1LE PILEI.
In comisiunea administrativă a co

mitatului Cojocna, fiinclu interpelata la 
14 Maia n. vicespanulă asupra sporirei 
coneubinafidiii în comitata, răspunse că 
va studia seriosa cestiunea și va căuta 
să'la stârpesc-ă cu tote mijlbcele ce'i 
stau la disposițiune. Comisiunea a decis, 
se se trimetă guvernului o adresă în a- 
cestă afacere, și să o împărtășiescă si 
celorlalte municipii, ca se o sprijinescă.

* ♦

Nu i-a mai rămasa altceva rKul- 
lureyylitului" ungurescu decâta să ’șl 
facă steayli, și încă cu 1000 fi. Cei 
trebue chelului tic-hiâ de mărgăritaru! 
Și ce e mai nostima, marele tămbălău 
cu tichia au de gândfi „patrioții" să-lu 
facă cu ocasiunea adunării generale ce 
o vonl ține Kulturegyletiștii la 19 Au
gusta în Hrașovti. De aci, cum se dice, 
voril merge la Sinaia.

:Ș: ¥

In comitatulu Urnavei mari. anume 
în părțile Noeriyului, s’au îmulțită gro
zava porcii sălbatici. Cu ocasiunea unei 
venătore din diiele trecute mai inulțl au 
fosta împușcări.

X
*

La cererea procuraturei r. din Ter- 
gula-Murășului, editorula foiei unguresc! 
„Hunyad'1’ a fostă pedepsita cu 25 fi. 
din causă că numita procuratură n’a 
primita 3 numeri din esemplarele ofi- 
ciose. Editorula la apărare susținu, că 
numerii respectivi i-a espedata procura
turei și-i espedeză regulata, docuinen- 
tândil acesta cu fășiele adreseloril tipă
rite. Cu tote acestea s'a dictata asupra 
lui pedepsa de 25 fi. Editorula a insi
nuata recursă. La acesta observă „Ko- 
lozsvăr": „Ar fi frumoșii, decă de aci 
înainte editorii de diare vora ave să in
specteze și oficiele poștale, ca nu cum
va diarele să se perdă din causa lorii." 

ț
* s

La teryulfi de primăveră din llc- 
yhinuhi săsescit, după cum se scrie de 
acolo, vitele au avuta bună trecere. 
S’au vândută cu totalii 4700 vite cor
nute. 479 cai și 1500 oi.

Sinodulu archidie cesanii din Sibiiu.
Ședmța 1, ținută la 1 13 Main a. c.
După severșirea s. liturgii și învo- 

cirea s. Duch. deputății presențl s’au 
întrunită în sala cea mare a seminarului 
„Andreianil". Escelența Sa Metropolitulă 
Mironft Romanulă îtifațișându-se la Si- 
nodil, după cetirea cuventărei de des
chidere, ce anul publicată în Nr. 99 ala 
Gazetei, inmediată se purcede la consti
tuirea biroului interimalil , urmeză pre
sentarea credenționaleloru deputațiloru 
preșențl și-și presenteză cu totula creden- 
ționalele 45 inși; apoi atâtă credențio- 
nalele câtă și actele electorale se împartă 
la 4 secțiuni verificătore.

Cu acestea se închide ședința T-a.
Ședința IJ. ținută la 11 Main a. c.

La ordinea dilei se pună raporturile 
secțiuniloră verificătore.

S’au verificata cu totula 44 de depu- 
tați și astfelu sinodulu se declară de aptă 
a pute aduce concluse valide.

Presidiulă presenteză mai departe : 
a) cererea deputatului Diamandi Manole 
pentru concediu pe 5 dile din causa mor
bului : lă cererea deputatului Simeona 
Dămiană pentru concediu pe timpii ne
determinată, din causa agendeloril ofi- 
cidse. După o scurtă desbatere dep. D-lui 
Manole concediulu cerută i se dă, er ce
rerea dep. Dămiană se va decide după 
verificare.

La ordinea, dilei se pune constitu
irea definitivă a biroului și a eomisiuni- 
lorii permanente și spre consultare șe
dința se ridică pe 10 minute, er după 
redeschiderea ședinții la propunerea pre- 
sidiului se alege :

«) Biroulu : T. Herman, M. Voilean 
și Dr. R. Roșea mireni.

l>> Comisiunea verificătore: I. Papiu, 

A. Pecurariu, O. Sorescu, I. Turcu. M. 
Cirlea și P. Pipoșă.

<■/ Comisiunea organisătore: Dr. I. 
Pușcariu, I. Hannia, N. Cristea: I. Bo- 
loga. E. Măcelăria, P. Cosma, Dr. A. 
Brote, T. Pușcariu și Dr. A. Todea.

d) Comisiunea bisericescă : I. Petric, 
G. Șagău, I. Danciu, G. Candrea, Ios. 
Orbonașă, A. Bârsană, G. Moldovană, N. 
Cosma și S. Dragomiră.

ei Comisiunea școlară: Z. Boiu, I. 
Popescu, V. Dămiană. G. Danilă, I. Fă
lea. I. Turcu, L. Brană de Lemeny. D. 
Lăcătușii și V. Tordoșanu.

/) Comisiunea financiară : N. Frateșu, 
I. Drocă, A. Păcurariu, D. Manole. O. 
Sorescu. R. Patița. S. Popă, M. Cirlea 
și Dr. N. Olariu.

yi Comisiunea petiționară: D. Col- 
tofeanu, R. Furdui, I. Duvlea. Z. Tătară, 
P. Pipoșă și G. Șandor.

Presidiulă mai presenteză următo- 
rele esebite :

a) protestiilu lui losifu Leabu et 
cons, contra alegerei de deputațl sino
dali mireni în mai multe comune din 
cereuhl Făgărașului. — La propunerea 
unui deputata, protestuhl se respinge ca 
întârdiatu.

bi raportulă generală plenară alu 
consistorului archidiecesană despre ac
tivitatea sa în decursulă anului 1887: 
c) raportulu consist, arch, referitoru la 
înființarea fondului de pensiune preo- 
țescă; d) raportulă cons, arch., prin 
care se transpune nota presidială în ca
usa disciplinarei prot. S. Popescu. Tote 
3 raportele se predau comisiunei verifi
cătore. ci Raportulu cons. arch, refe- 
ritoră la întregirea parochiei Răchita cu 
prediile Strugarl și Purcăreță: f ra
portulu cons. arch. în privința sistărei 
cursului clericală estraordinarii. Tote 
se predau comisiunei bisericescl.

yj raportulu cons. arch, ca senată 
scol, despre activitatea sa în decursulă 
anului 1887: bj raportulu cons. arch, 
în privința catecliisațiunei în scolele de 
ori ce categoriă; ij raportulă cons, 
arch. în causa înființărei unei preparan
dii de fete: l) raportulu cons. arch, 
prin care se așterne manualulă -Eco
nomia câmpului" de Georgiu Moianu, 
pentru admitere în școlele poporale;
m) raportulu cons. arch, prin care se 
astenie manualulă „Fisica pentru scolele 
poporale" de prof. gini. D. Făgărășană;
n) raportulu cons. arch, prin care se 
așterne manualulă „Cursă de limba ma
ghiară pentru scolele poporale" de I. 
Moină r. Tote se predau comisiunei 
școlare.

oi raportulu cons. arch, ca senate 
epitropescă despre activitatea sa în de
cursulă anului 1887 ; p) raportulu cons, 
arch. în privința acordărei îndemnisării 

pentru suma de 2<X) fi., ce s’a dată vă
duvei Maria Reou. soția fostului archi- 
vară Ioană Reou ca ajutoră : r> rapor
tulu cons. arch. în causa pretensiunei 
fondului „Franciscu-Iosefinil" la Kende- 
ressy Zsigmond: s') raportulu cons, 
arcliid. referitorii la suportarea speselortl 
pentru reparaturile dela grădina archie- 
piscopescă; t) raportulă cons. arch, prin 
care se așteruă rațiociniile fonduriloru 
archidiecesane pe anulă 1887. — Se pre
dau comisiunei financiare.

Cu acestea ședința se încheia.

Strămutarea episcopiei gr, c. din Gherla 
in Deșiu.

Deșiu. la 16 Main 1888.
In adunarea municipiului Solnocu- 

Dobeca ținută astădl s'a primită fără 
discuțiune strămutarea Episcopiei yr. cat. 
din Gherla la Deșiu, adecă respingerea 
recursului câtorva membri din represen- 
tanța comunității orașului Deșiu, va să 
dică causa e decisă astfelu finalmente, 
că episcopia amintită se va aședa sta
tornică mai în centrulu diecesei aici la 
Deșiu pe vecii veciloru. Viitorulă va 
arăta, decă acâsta strămutare în faverea 
diecesei este. Sireganulu.

Invețămentulu în comitatulu Cojocnei.
(Raportul inspectorului de școle ungure-c.

In timpulă din urmă inspectorul^ 
de școle alu comitatului Cojocnei a visi- 
tatu 80 de școle aflătore în 53 comune 
din comitatulil seu. Din școlele visitate 
de elfi, 11 suută de stătu, 2 comunale, 
3 rom. cat., 44 gr. cat., 3 gr. or.. 11 
ev. ref. și 6 de confesiunea augustină.

Pe timpulu inspecțiunei prelegerile 
erau pretutindenea în curgere, afară de 
școlele ev. reformate, în care prelegerile 
se încheiaseră încă cu finea lui Martie.

Atâtă învățăineiitnlă, câtă .și siste- 
mulu de învețăinentu în tote școlele s'a 
aflată forte def'ectuosu. Escepțiune făcu 
dela acesta numai școlele de confesiunea 
augustină, pe cari inspectorulu le-a aflată 
mai corespundătore.

Acolo, unde după lege aru fi pres
crise 6 clase, abia se află 2—3 clase. 
Copii mari și mici înveță împreună at.âtu 
obiectele mai grele, câtă și cele mai 
ușdre. ceea ce produce mari greutăți, 
atâtă pentru învățătorii, câtă și pentru 
învațănientil.

Cea mai mare parte dintre învăță
tori nu corespundă chiămărei loră. mă- 
carcă dispună de diploma de eimlific a- 
țiune. Nici planulu de învețăinentu alu 
șcdlei poporale nu-lă cunoscil: nu cu- 
noscă nici planulu de învățămentu ală 
șc.olei de stată, nici pe celu alu șcdlei 
confesionale. Diarele de. Șcdlă nu se

FOILETONULU „GAZ. TRANS."
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Din vieța și scrierile lui 
jLTicolavL I-iena/ui.

După îsvdre străine.
16 Octoinvre.

„Când întraiu adl în odaia prietinilor, 
mei cameriera Emmy îmi șopti încetă, 
când suiam treptele, că domnulu casei 
se află la Niembsch. care erășl se simte 
mai ren. Am scoborîtu deci în josă, unde 
cei de față ine întâmpinară cu priviri 
speriose: „S'a întâmplată câtă se pote 
de ren — îmi dise domnulă casei - 
Nirmbseh a inebuiută^... ErI seră era ve
selă, vorbăreții, îșl arăta epistolele pre 
cari nu de multă le primi dela fidanțata 
sa... chiaru și scrisbrea ei frumosa. Noptea 
pe la 2 ore bolnavulu veni în odaia lui 
Reinbeck ca nebuna. Totă noptea umbla 
în susu și'n .josu. Dimineța a cântată mi
nunată pe vidră și a jucată. Deodată 
înse e.și afară fără se fiă observată de 
cineva. In frica cea mare s'a trimisă 
după Pfitzer Gustaw, căruia i comuni
cară totulu, rugând u-lft se cerceteze pe 
amicuhi seu poetulu, căci probabilă se 
va afla în tipografia. Pfitzer îhî întelni 
pe Niembsch pe strada Koning și-la 

suprinse pe neașteptate. Au mersă îm
preună. Îmi încliipuescu suferințele în
soțitorului îngrijatu și gânditorii cum va 
fi făcută acelă drumil cu poetulu nebună, 
ceea ce s'a întâmplată așa dicendă în 
fața Germaniei întregi. Lângă bazară 
Lenau îșl desbrăcâ vestmintele de pe 
de-asupra. și i-le întinse lui Pfitzer. care 
le și lua. Niembsch voi după aceea să'șl 
întindă hainele pe pământii și să se culce 
pe ele. Elă dieea că nu pote merge mai 
departe. Tntr'adeveril a și cădutu joșii. 
Curagiosulil său amicii însă îlil rădică .și 
merseră mai departe. Sosiră la br. Her
man Raischach căruia Niembsch îi spuse 
diferite flecuri, într'altele: „Da, medicii. 
Ei m’au curată destulă, odată însă ni'am 
uitată numai la violină și m'am făcută 
sănătoșii". Pe strada Friederich abia îșl 
împletecia piciorele. Pfitzer se sui cu 
elă în trăsura D-rului Kostlin, ce venia 
dreptu spre ei. Der nici aici nu se afla 
bine; totil mereu îșl ținea capulă între 
mâni plângendu-se, că zuruitulă trăsurei 
îi pricinuesce dureri. Deci după câteva 
minute se scoborîră. Lenau se punea pe 
tote petrile din colțulă stradeloril. îți 
era milă se-lil privescl mergendă pană 
la capătul stradei... După-ce ajunse acasă, 
Niembsch șed fi lungă vreme pe scaunul^ 

dinaintea ușei; dup'aceea se culcă des
culță pe canapea, aruncându-șl capulă 
încocl și încolo: dup’aceea îșl luă roculil 
și începu a umbla în verfulil degeteloru. 
îșl luă violina, cânta și juca: „Se în
tâmplă încă minuni, dicea elă; sunt cu 
totul sănătosă. Numai violina îmi lipsesce. 
Accentele ei astfelu se revarsă pe sufle- 
tnlă meu ca rouă. întinerindu-mi-lil" Ci
neva se apropia pe nesimțite de patulu 
său unde era și violina. „Numai se nu’ml 
atingi violina". strigă elă: și ținea vidra 
ca lucrulă celă mai scumpii. In dina 
premergătore fugi prin casă cu pași mari 
și îndesați de sute de ori încoce și în
colo. Afară de aceea aiura deșii, er mai 
târdiu fuma peste măsură, ceea ce încă 
a contribuită multă la agravarea bdlei. 
Nopțile lui de multă erau neliniștite, în- 
câtă servitorulu consiliatului care durmia 
dedesuptulil odăii lui Lenau afirma în
continuu. că neliniștea poetului îi causa 
multă neplăcere și că tărăboiulă ce-lă 
înscena elu era așa de mare peste nbpte, 
încâtă nu-șl putea închide ochii se dormă. 
Unii dică, că l'au audiții vorbindu cu 
voce înaltă când petrecea singurii; er 
peste nbpte atâta hârtiă aprindea și ardea, 
încâtă erau forte îngrijațl, ca nu cumva 
nenorocitulfi poetă în nebunia lui să 

aprindă manuscripte de vaiere, ori să se 
pomenescă c'tinil focii mare.

ÎS Oetoinvie.
ErI totă diua s'a odihnită și era 

aprope consciu de sine : adl însă cu atâta 
mai rău. Mai întâia voi să căletorescă: 
dedii servitorului seu o bancnută pentru 
cumpărarea unui biletu de drumil, îșl 
luă gemantanulu. Mai târdiu îlu cuprinse 
doruhl de morte. Adl la 7 ore voiu muri", 
dicea elu. Se mbrăcâ întregă în vestminte 
albe, se culcă și cu manile puse pe pieptu 
îșl aștepta mortea. îșl luă rămașii bună 
dela toți: binecuvânta pe toți... Ișl scrise 
testamentulil: în fiăcare clipă săria din 
pată ca se mai adaugă pe hârtiă eevașil. 
Emilia adeseori trebuia se seriă ce dicea 
elă... Medicină numai atunci lua, când 
i-se spunea, că îlă rdgă femeia consilia- 
rului aulicii. Totă noptea a vorbită și a 
cântată cu violina. ('hirurgulil. care-lă 
pădia nu era în stare să reproducă fru
mușele lucriu'I ce. le vorbia bolnavulu 
poeții. S a esprimatil în modă sublimii 
despre visuri și morte, despre cari ai|I 
nbpte a scrisă si poesii și comunicân- 
du-le Emiliei îi dise. ca se le copieze, 
der ea nu le-a putută, c-ăcl .și le uitase... 
Lenau în noptea trecută arse multe epis
tole. închipuirile lui se mișcă numai prin 
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portă regulată, protocols de clasifica- 
țiune nu se află nici în o școlă, testi- 
moniele pentru cei ce continuă studiultt 
la școli mai înalte se dau numai pe ni
merite și după cum învățătorul^ îșl aduce 
aminte.

Ce privesce localulu de îuvețămentă 
și provederea aceluia cu rec-hisitele ne
cesare, inspectorală de școle raporteză, 
că în privința acesta locuiți primit îlă 
ocupă confesiunile românescl, ca unele, 
cari au adusă cele mai multe jertfe pen
tru buna susținere a școleloră loră. Șiră 
întregă de școli românescl corăspunde- 
tdre planului de învățămentă s’au rădi
cată în timpulă mai nou, așa că omului 
involuntară i-se impune stimă și admi- 
rațiune, când vede : câtă de gata este 
acestu poporă (vorba e de poporală ro
mână) a se supune sarcineloră aruncate 
asupra lui în scopulă acesta (câte 5, 10, 
15 fl. da familiă).

Acestea suntă cuvintele pe cari le 
reproduce „Kolozsvâr“ din raportulă ins
pectorului respectivă de școle privitorii 
la școlele românescl.

Cu totulă necorăspundătbre șî peste 
măsură defectuose s’au aflată următorele 
școle:

Șcdla ev. reformată și școla gr. cat. 
din Orosfaia : școla gr. cat. din Archiudu 
și din Budurlău, cari nu suntă nici po
dite pejosă; școla gr. cat. din Hărastășă, 
în care inspectorulu a aflată viței, și nu 
școlari; școla ev. ref. din Filpișulă mică 
și cea din Teca, asemenea ev. reform.

Nu au școli de felin comunitățile 
confesiunale gr. catolice din Bratfalău 
Băița, Cozma și Socolă; cea gr. or. din 
Ida mare; îu fine cea ev. reformată din 
Uilaculă și Șiopterulă de Câmpiă, în cari 
învățămentă nici nu esistă.

Limba ungurescă se propune cu mai 
bună succesă în școlele săsescl. Celelalte 
școli ale naționalitățiloră încă îșl facă 
datoria loră în privința acesta, escep- 
țiune facă numai învățătorii școleloră 
de confesiunea augustină din Ida mare 
și Sz. Llidveg și învățătorii școleloră gr. 
cat. din Orosfaia, Budurlău, Cliibulculu 
și Țăgșortl.

Vomă reveni.

IntemplărT diferite.
Sinucisu. Tînerulu de 24 ani Valton 

Ede jun., cassaru la gara căii ferate din 
Clușiu, s'a împușcată în casa părințiloră 
sei murindă imediată. Sinucisulă sufe
rea de mania, că ar fi persecutată de 
mai marii săi.

Furtu mare. In Aradă a fostă jă- 
fuită dina la amecll galantarulă cassei de 
bancă si de schimbă a lui Armin Wall- 
fiscli. care se află în cea mai frecventată 
stradă. Hoțulă a luată numai monedele 

nu și hârtia. Poliția a arestată ună in
dividă. Cercetările continuă.

Evreu pungașu. Cu ocasiunea unui 
târgă din Huedină s’a dată de urma u- 
nui Evreu, care cu ajutorulă narcotinei 
îșl făcea cu bună succesă hoțiile sale, 
așa că individului pe care voia sâ-lă jă- 
fuiască de bani, îi da vinarsă cu narco- 
tină prin care îlă ameția, îlă despoia a- 
poi de bani și o lua la sănătosa. Ast
fel ă se descoperi că a jefuită pe ună 
individă cu ocasiunea unui tergă din 
Huedină, der hoțulă putu cu ocasiunea 
aceea scăpa fără a fi prinsă. La târgul 
de primăverii din Regliinulă săsescă E- 
vreulă se încercă se, facă din nou ase
menea cu ună Română, der a pățit’o. 
Românulă ce-i dreptă bău puțină din 
vinarsulă cu narcotină ce ilă dete Evreul 
și atâta ’i fu de ajunsă pentru ca să a- 
mețescă; când însă Evreulă era acum 
să-lă despoe de bani, tovarășii Românu
lui amețită puseră mâna pe Evreu, care 
astădl e pusă la răcore în temniță.

Ședințele ordinare
ale

.Academiei române
în anulă 1888—89

I. Vineri 6/18 Maiu, Ședință ordi
nară publică. 2. Vineri 13/25 Maiu Șe
dință ordinară. 3. Vineri 20 (1 Iunie) 
Maiu, Ședință ordinară. 4. Vineri 27 (8 
Iunie, Maiu, Ședință ordinară. 5. Vineri 
3/15 Iunie, Ședință ordinară publică. 6. 
Vineri 10/22 Iunie, Ședință ordinară. 7. 
Vineri 17/29 Iunie, Ședință ordinară. 8. 
Vineri 24 (6 Iulie), Iunie, Ședință ordinară. 
9. Vineri 1/13 Iulie, Ședință ordinară pu- 
plică. 10. Vineri 8/20 Iulie, Ședință or
dinară.
Vacantele de veră (lela 15 27 Iulie până la 15/27 Augustu.

II. Vineri 19/31 Augustă, Șe
dință ordinară. 12. Vineri 26 (7 Sep
temvre) Augustă, Ședință ordinară 13. 
Vineri 2/14 Septemvre, Ședință ordinară 
publică, 14. Vineri 9/21 Septemvre Șe
dință ordinară. 15. Vineri 16/28 Sept. 
Ședință ordinară. 16. Vineri 23 (5 Oct.) 
Septemvre, Ședință ordinară. 17. Vineri 
30 (12 Octj Septemvre, Ședință ordinară. 
18. Vineri 7 19 Octomvre, Ședință ordi
nară publică. 19. Vineri 14/26 Octomvre, 
Ședință ordinară. 20. Vineri 21 (3 Nov.) 
Octomvre, Ședință ordinară. 21. Vineri 
28 (9 Nov.) Octomvre Ședință ordinară. 
22. Vineri 4 16 Noemvre, Ședință ordi
nară publică. 23. Vineri 11/23 Noemvre, 
Ședință ordinară. 24. Vineri 18/30 No
emvre, Ședință ordinară. 25. Vineri 25 (7 
Dec.) Noemvre. Ședință ordinară. 26. Vi
nei! 2 14 Decemvre, Ședință ordinară pu
blică, 27. Vineri 9/21 Decemvre, Ședință 
ordinară. 28. Vineri 16 28 Decemvre, Șe
dință ordinară.

Vacanțele de done sîpUmâm la Nascerea Domnului nos
tru Isusu Cliristosu.

29. Vineri 6/18 Ianuarie, Ședință 
ordinară publică. 30. Vineri 13/25 Ian. 
Ședință ordinară. 31. Vineri 20 (1 Febr.) 
Ianuarie, Ședință ordinară. 32. Vineri 

27 (8 Febr.) Ianuarie, Ședință ordinară. 
33 Vineri 3/15 Februarie, Ședință ordi
nară publică. 34. Vineri 10/22 Februarie 
Ședință ordinară. 35. Vineri 17 (1 Mart.) 
Februarie, Ședință ordinală. 36. Vineri 
24 (8 Mart.) Februarie, Ședință ordinară. 
37. Vineri 3 15 Martie, Ședință ordinară 
publică.

Marți 7,-19 Martie 1889 deschiderea 
Sesiunii generale din anulă 1889.

Literatură.
„Transilvania11, Nr. 9—10 are urmă- 

torulft sumară : Academia română. Scole 
și internate de fete în România (urmare 
și fine). Ioană Popescu : Psichologia em
pirică. Nunta la Români, studiu istorico- 
ethnografică comparativă. Procese ver
bale ale comitetului Associațiunei tran
silvane pentru literatura română și cul
tura poporului română, luate în ședința 
dela 2 și 21 Aprilie n. 1888. Altă co- 
lecțiune de documente adunate de cătră 
subscrisulu pentru Academia română 
[Inelieere.] Școla superioră de fetițe din 
Sibiiu |Continuarea din Nr. 7—8 1887].

„Lumina pentru toțl,“ revistă peda
gogică, sub direcțiunea d-lui Eniu D. 
Bălteanu, în BucurescI, Calea Moșiloră, 
Nr. 138, costândă abonamentulă 10 lei 
pe ană și 5 lei pe jumătate de ană. Nr. 
11, anulă IH, are cuprinsulă următoră]: 
înlesniri abonațiloru buni platnici. Sen
tințe economice, filosofice și pedagogice, 
E. Bălteanu. Studii asupra literaturii po
pulare, de Dobre Stefănescu. Transfor- 
mismulă, de D. Ionescu. Doctorală fără 
arginți, de E. B. Cum înveță Gertruda 
copii săi, de E. Bălteanu. Schițe de is
toria pedagogiei, de Ioană Rusu. Cre
dințe populare, de Ioană St. Negoescu. 
Napoleon Bonaparte, de Ioană Rusu. 
Poesii populare din Transilvania, de P. 
Vancu. Recunoscința d-lui I. Popescu 
din Berladă. Copilașii cu inimioră, de C. 
Popescu. Descântecă de albeță, de C. 
Dimitrescu. Pedagogia, de E. B. O voce 
din Vâlcea, de E. B. Bibliografia. Lite
ratură de spiritu și petreceri. Erate. 
Corespondență. Administrația și admi- 
nistratorulă acestei reviste.

Gazeta Săteanului, revistă ilustrată, 
ce apare în R.-Sărată. Nr. 6 dela 20 
Aprilie 1888, are următoriulă cuprinsă: 
ReflecsiunI politice sociale: Ună opti
mistă. încetarea rescolei țăraniloră, Să- 
tuceanulă. Noțiuni asupra falsificațiuni- 
loră făinei de grâu, [urmare] — C. Dumi
trescu. Flori sălbatice din România [ur
mare] Anemonele. Mărgăritarulă seu lă- 
crămiore. Aspidiulă ghimbosă C. C. D. 
Forfecele de grădină, C. Cartofulă de 
Canada C. C. D. Pansele și verbinele 
învărgate, Ună amatoră de flori. Noua 
tragă, „Souvenir de Boussuet“ C. C. D. 
Pămentă pentru cei ce u’au d'ajuusă C. 
C. Datculescu. Corespondența „Gazetei 
Săteanului“ din Lunca: I. Plesnilă. Le
genda despre tăiatulă viei: P. P. Con- 
stanțianu. Mișcarea țăraniloră din Bol- 
bocă [MaicănescI] jud. R.-Sărată : Repor
teră. Din localitate: X. Buletinulă Co
mercială. Miscellanea. Unu economă ro
mână. Mai multe gravuri negre și colorate.

DIVERSE.
Ambasadorii mușcată de câne. Se scie 

că prin orașele turcescl cânii dacă în
tinși pe tote stradele. Acești câni suntă 
pre leneși ca se’.șl dea osteneala de a 
mușca pe cineva; cu tdte astea amba- 
sadorulă rusă din Constantinopolă a pă
țit’o într’o di. Pe când mergea pe stradă, 
dusă pe gânduri, elă călca pe unulă din 
cânii tolăniți în drumă; cânele eși din 
liniștea’i fatalistă și încolți de pulpă pe 
d. ambasadoră. Se dice că cânele cu- 
nosce pe omulă eu gânduri rele !

Literatura în Germania în anulu 1887. 
In anulă 1887 apărură în Germania 15,972 
producte literare, cu 281 mai puține ca 
în 1886. Dintre aceste producte literare 
2063 se ocupă cu gimnastica; 1456 cu 
teologia ; 1402 cu literatura estetică : 1369 
cu|iurisprudența, politica, statistica, comu- 
nicațiunea; 1082 cu higiena; 867 cusci- 
ințele naturale, chemia și farmacia: 729 
cu literatura poporală: 725 cu comerciulă 
și industria ; 722 cu istoria, biografia etc., 
648 cu stenografia ; 585 cu limbile noue 
și literatura germană veche, 585 cu scri
eri clasice orientale : 464 cu seriei! pen
tru tinerime.

Cursulu pieței Brașovu
din 17 Maiu st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.56 Vend. 8.58
Arginta românescă . 
Napoleon-d’orI . . .
Lire turcescl . . .
Imperiali....................
Galbinl...................
Scris, tone. „Albina116" 

5" n n ii *’ . o
Ruble rusesc! . . .
Discontulu ....

11 S.50 „ 8.54
10.02 „ 10.06
11.32 „ 11.37

11 10.32 ,, 10.37
11 5.89 „ 5.92
n 101.— 11 ■
r 98.— r 98.50
ii 103.— 104.—
6'/2--8% pe anu.

Cursulu la bursa de Viena
din 18 Maiu st. n. 1888.

Renta de aură 4%.................... 96.60
Renta de hârtia 5°,/.................... 85.40
Imprumutulu căilorU ferate ungare . 150.50
Amortisarea datoriei căilorU ferate de

ostu ungare (1-ma emisiune) . . 94.80
Amortisarea datoriei căilorti ferate de

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

ostu ungare (3-a emisiune') . . 114.50
Galbeni împărătesei ........................ 5.95
Napoleon-d’orI...................................... 10.05
Bonuri rurale ungare........................ 105.___
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.70
Bonuri rurale Banată-Timișu . . . 104.50
Bonuri cu cl. de sortare................... 104.25
Bonuri rurale Transilvane .... 104.—
Bonuri croato-slavone........................105.____
Despăgubirea pentru dijma de vinii

ungurescu............................................ 98.75
Imprumutulil cu premiulil urgurescu 121.60 
Acțiunile băncei de credită ungur. . 279.25 
Acțiunile băncei de creditti austr. . 277.75 
Renta de hârtia austriacă .... 78.40
Renta de argintă austriacă .... 80.30
Renta de aură austriacă........................ 104.50
LosurI din 1860   133.60
Acțiunile băncei austro-ungare . . . S72._
Mărci 100 imp. germane................... 62.751
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.90 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

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

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

cercuri nobile, înalte, și suntă seriose și 
necopilărescl. „Mortea așa este de ușoră. 
a.șa de bine me simțescă în fața ei“, 
dicea adesea. După aceea: „Așa de 
multîntârdie; ajută’ml, dă’inl ceva Emilio, 
ca ea se vină mai degrabă11. Când îlă 
cercetă consiliarulu Ludovic, Letiau cântă 
cu vidra de minune. Ludovic nu se putea 
mira în destulă de elă. Privi la nenoro- 
citulă poetă plângendă și a clisă. că îșl 
aduce aminte de Tasso... Mai târdiu erășl 
<]ise Lenau: „Emilio, adu’ml ceva ca se 
mă sfâr.șescă mai degrabă. Vieța mea e 
o nebuniă1-. dicea elu. „Ce-am cultivatul.. 
Numai câteva poesii frumdse am scrisă11.

19 Octomvre.
„Medicii s’au consultată să-i facă o 

tăiătură în o arteră. Niembsch se bucură 
când îșl vădii sângele svScnindă. cum 
cjicea elă : „ca unu isvoru din Alpî“. — 
„Ore nu este acesta sânge deplină săne- 
tosu ?u întrebă pe bărbierulă său, care i 
răspunse: „Da, sânge deplină sănătosă 
se vede a fi, numai câtă pare că este 
ală unui cerbă prigonită11. Respunsulă 
acesta îi plăcii tare lui Lenau. „Căci pri
gonită cerbu sunt eu“, îi replică, și tot- 
deuna poftia dela chirurgulă său, ca se 
descrie fiitorei sale socre acesta- opera
țiune. împrejurarea, că sângele său era 

sănetosă îi dete nouă speranță, nou cu- 
ragiu pentru căsătoria. Și acum continuă 
mai departe a țese în creerii sei bolnavi 
planuri uriașe de viitoră. „ Cum pote ave 
omulă idei așa de simple “, dise referi
torii la întâmplările de erl. „Erl eram 
de părerea, că Emilia îmi dă accid-clor- 
hidryc“. După prânijă a cântată cu vio- 
lina forte frumosă.

20 Octomvre.
Ndptea ml-a fostă suportabilă, avisă 

pe camerieră, der totuși pe la 4 ore a 
începută furtuna. Dimineța pe la 7 ore 
bolnavulă cerii ună pahară de apă dela 
servitorulă consiliarului, der Niembsch 
pănă când privia la împlinirea acestei 
rugărl, sări pe terestră desbrăcată și 
începu a striga de-alungulă stradei Frie- 
derich : „Revoluțiă ! Libertate! Ajutor! 
Focă.11 Se dice că incidentulu acesta 
era grozavă. Era mâhnită asupra Șva- 
biloră. Servitorulă Leo ml-a spusă lu
cruri înfricoșate despre elu. Ml-a«spusă 
c’a începută a-i număra nasturii vest
mântului sfiu și striga : „Isuse ! Marie ! 
Nebună, nebună ! Nici nu sciu unde 
mă aflu."

22 Octomvre.

„Când Leo veni adl-dimineță dela 
pădită îmi spuse că noptea trecută i-a 

fostă forte grea bolnavului și că acuși 
acuși se înfuriă. Lăsați-nte se mergă In 
eesboiu.^ striga adesea. Doria în conti
nuu să călâtorescă. Mediculă decise 
a-lu transporta în Winnenthal pe când 
consângenii lui îlă rugau să-lă lase să 
moră aici. însuși Lenau se opuse că
lătoriei der în urmă fii constrînsă să 
mergă de sîlă. Când vădură înaintea 
loră orășelulă, îi spuse Pfitzer, că elă are 
să fiă dusă acolo. Numirea orașului n’a 
făcută asupra lui nici o impresiune. La 
descălecare se plânse lui Zeller de mo
dulă cum a fostă tractată arătându'i în 
palme nesce rane ce nu erau ci numai 
i-se păreau lui a fi, der mediculă îi răs
punse că Lenau este vina la tote și că 
dincontră elă a tractată râu cu ei, înju- 
rândă omenii pe drumă. La acestea 
Lenau tăcu rușinându-se. Când peste 
nopte sdrobi jalusia unei ferestre îșl 
strivi ună degetă. Zeller chiămâ numai 
decâtă ună chirurgă ca să’i lege rana. 
Așa se vede că acesta i-a căclută bine 
amicului nostru, căci să liniști. Când 
îlă conduseră în odăița lui, sângele său 
făcu o circulare repentină în susă și în 
josu prin capulă seu și <]ise că lui nu’i 
place nici nu vrea să rămână aici, der 
mediculă îi răspunse că nu mai pote fi 

vorbă de voința lui, căci fundă vinde
carea lucrulă principală, trebue să fiă 
ascultătoră, fiindcă elă e smintită de 
minte, pote însă să mergă prin grădină 
la preumblare. Niembsch primi propu
nerea, er când întră în grădină și res
pira aerulă curată, și vădii cerulă se
nină, dise: „e frumosă.11 După ce 
merse în odaiă erășl, se culcâ și durmi 
cam ună pătrară de oră, dup’aceea 
merse erășl în grădină. Zeller l’a aflată 
mai puțină bolnavă astădl, ca erl și în
cepu a nutri mai multă speranță în elă. 
In odăița lui tote mobilele suntă întă
rite de păreți și de podinl pănă chiar 
și patulă din mijloculă casei. Priveliștea 
ce’i oferea pădurea și câmpulă în pompa 
loru de tbmnă îi era forte bine venită. 
Castelulă în interiorulă căruia se află 
institutulă alienațiloră, e ceva măreță. 
In curte este o fântână colosală. Zeller 
a închiriată o odaiă separată pentru 
Emilia, de-o frumseță uimitore, aici va 
ședea Niembsch decă i-se va face mai 
bine.

(Va urina.)
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„L’AIGLE"
Societate francesă pentru asigurare pe vieță.

Înființată W-V.
Capitalulu societății.................................................trei
Fondulu de asigurare la 31 Dec. 1886.
Starea asigurărilorft la 31 Dec. 1886 . .
Cu o. r. decretă ddto 31 Augustă 1885 s'a concesă societății 

activitatea sa în Austro-Ungaria și la 18 lanuariu 1886 ’șl-a proto- 
eolatu firma în Budapesta. Asemenea a depusă societatea în Viena 
și Budapesta câte fl. 110,000 prin urmare la olaltă fl. 220,000 dreptft 
cauțiune.

61.3—2
Direcțiunea pentru Ungaria

Budapesta Teresienring No. 3.
Nr. 41 —1888

Senatulâ scolasticii.

CONCURStJ
pentru ocuparea stațiunei docențiale din parochia gr. cath. Romuli 
din vicariatulu Rodnei, carea devenise vacantă, cu soluțiune anuală 
de 200 H. v. a., cuartiru proveijută cu edificie economice, lemne 
focali gratis și grădina școlei în folosința învățătorului.

Doritorii de a dobendi acesta stațiune au de a’șl așterne rugă- 
rile loră proveițute cu documentele de cualificațiune docențiale la 
senatulil scolastică conf. gr. cath. diu Romuli, posta ultimă Năseudu, 
până în 10 Iunie 1888.

Diu ședința senatului scolastică conf. gr. cath. ținută în 29 
Aprilie 1888.

60.3-2
Paulii Chita,

președintele senatului scolasticii.
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I. Plecarea trenurilor^:
I. Dela Brașovu la Pesta:

de persona Nr. 307: 7 ore 20 de minute sera, 
mixta Nr. 315: 4 ore 01 minută dimineța.

Dela Brașovu la Bucuresci:

mixta Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.
Sosirea trenurilor^:

I. Dela Pesta la Brașovu:

de persdne Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl. 
mixta Nr.

2.
mixta Nr.

A.

11.

316: 9 ore 52 minute sera.
Dela Bucuresci la Brașovii:

317 : 2 ore 32 minute după amedl.

Plecarea posteloru:
Brașovu la RtfyiODii-Zernesci-Branii: 12 ore 30 m. după ame<}I.

fl
fl
fl
fl

fl
în
la
la

B.

Zizinu: 4 ore după ainedl.
Secuime [S. GeorgI]: 1 oră 30 minute noptea.
Făgăraș ti: 4 ore dimineța.
Săccle: 4 ore dimineța.

Sosirea posteloru:
, Reșnovu-Zernescl-Brană la Brașovfi: 10 ore înainte de amedl.
Zizinii la Brașovil: 9 ore a. m.

Secuime la Brașovfi: 6 ore sera.
Făgărașu la Brașovfi: 2 ore dimineța.
Săcele la Brașovfi: 6 ore 30 minute sera.

Se deschide abonamente pre anula 1888
ia

AMICULU FAMILIEI. Piară beletristică și enciclopedicu-literaru — cu ilustrațiunl.— Cursulu XII. Apare in 1 și 15 di 
a lunei in numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiunl frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe traeteză cestiunl literare și sciențffice cu reflesiune la cerințele vieței practice: apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunr din patria și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o 6ră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturora individiloru 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulii de prenumerațiune pre anulu întregu e 4 fi., pentru România și străină
tate 10 franci —lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMANII. Piară bisericescu, școlară și literară — cu ilustrațiunl. — Cursulu XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2‘2— 3'2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiunl, — mai departe articlii din sfera tuturoru sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiuni, 
menunte și sein 
e 4 fl. — pentru

A

, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totu soiulu de a- 
cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulft de prenumerațiune pre anulu întregu 
România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primeseti gratisft totu alu patrulea esemplaru. 
Numeri de probă se trimit ii gratisu ori-cui cere, 

se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla -Sz-ujvâr. -Transilvania.
—< >------

Totu de aci se mai potu procura și urinătorele cărți din editura propriii:
Apologie. Discusiunl filologice și 

istorice maghiare privitor© 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 românescî în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoritt Silași. (Op complet). 
Broșura I. II. și UI. Prețulii broș. 
I. II. câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. 
Tote trei împreună 1 fl.

Cuvântări bisericesc! la tote săr
bătorile de peste anu, de I. Papiu. 
Und volumil de preste 26 cole. Acest 
opu de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acesta soiu apărute 
pănă acum — avendil și o notiță is
torică la fiă-care sărbătore, care arată 
timpulu introducere!, fasele prin cari 
a trecuta și modul cum s’a stabilita 
respectiva serbătore. Prețuia e 2 fl.

Barbu cobzariuld. Novelă origi
nală de Emilia Lungii. Prețuia 15 cr.

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

IdealuID perdutu. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. Prețuia 
15 cr.

Opera unui omQ 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. Prețuia 10 cr.

Codreanu craiulQ codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețuia 10 cr.

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

Elu trebue se se însore. 
de Maria Schwartz, traducere 
F. Negruții. Prețulu 25 cr.

Branda seu Nunta fatală.

Novelă 
de N.

Schiță

din emigrarea Iui DragoșO. Novelă is
torică națională. Prețuia 20 cr.

Humerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Waehsmann, de Ioana 
Tanco. Prețuia 30 cr.

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

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

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

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

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

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

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticesc.u. 
Una volumil de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țuia redusa (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioana Popa Reteganu. 
Una volumil de 14 cole. Preț. 60 cr.

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

Biblioteca Șatenului Românu. Car
tea I, n, UI, 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.

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

Economia pentru scolele popor, de 
T. Roșiii. Ed. n. Prețuia 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pen
tru învețămentulă intuitivă în folosultl 
eleviloril normali (preparandiall), a în- 
vâțătoriloril și a altorfl bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovanil, profesorii pre- 
parandialft. Prețulii unui esemplaru cu 
porto francatil 1 11. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămil 
vre-unu opu. întocmită după lipsele 
scoleloril nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îhl și recoman- 
dămil mai aleșii directoriloril și învă- 
țătorilorfi ca celoril în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximii Popii, profesorii la 
gimnasiulil din Năsăudti. — Manualii 
aprobată prin ministerialii de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulii de 
data 26 Aprilie 1883, Nr. 13,193. — 
Prețulii 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioami Buteanu, 
prof. gimn. Unii voluinfi de peste 30 
cole. Prețulii 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioami F. 
Negruții, profesorii. Opii aprobata și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulii de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendii composițiunl de totu 
soiulft de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința

• ■

&

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

cu multil folosii de cătră preoți. înve- 
tătorl si altl cărturari români. Prețulii 
1 fi. 16 cr.

Nu me uita. Colecțiune de vier
sul! funebrall, urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețuia 50 cr.

Carte conducetore la propunerea 
calculărei in scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Bros. 1. scrisă 
de Gavrilil Trifu profesorii preparan- 
dialfi. Prețuită 80 cr.

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumoșii ilustrată. Prețuia unui 
esemplartl broșuratil e 40 cr., legata 
50 cr., legata în pânză 60 cr., legata 
mai finii 60, 80, 90 cr.. 1 fl., în legă
tură de luxa 1.50—2.50

Miculii mărgăritarîi sufletescîi. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericesc! 
— frumoșii ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulii unui 
esemplaril broșiuatil e 15 cr., — legata 
22 cr., legata în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe icone frumose. Prețulii 
unui esemplaril e 10 cr.: 50 3 flor.;
100=5 fl.

Visulu Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urmata de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone. fru
mose. Prețulu unui esemplaril spedatil 
franco e 10 cr., 50 esemplaro 3 fl., 
100 esemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusu Christosu. 
Prețuia unui esemplaril legații și spe- 
datil franco e 15 cr.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.


