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Nimicii rm dovedesc,e mai multfi 

încordarea cea mare a situațiunei 
generale ca atitudinea, ce-o ob
servă de imn timpii încoce pressa 
germană fată cu monarebia nostră.

Viarele de tdte culorile din 
Germania află. de lipsă a accentua 
din timpii în timpii datoria, ce o 
are Anstro-Ungaria, în urma ali
anței ce a încheiat’o cu Germania, 
de a se pregăti pentru resboiu, de 
a-șl concentra și întări mereu for
țele armate.

îngrijirea cea mare pentru tă
ria și unitatea armatei puterei ali
ate a îndemnata pe unele organe 
de frunte germane a se ocupa și 
de stările dinăuntru ale monarchiei 
habsburgice, discutândii cu dea- 
mSruntulu intiuința. ce o pofti ave 
ele asupra organisațiunei unitare 
a armatei imperiale.

Cetitorii noștri își voru aduce 
aminte de articulii cjiarului „Kreuz- 
zeitung*4, cari au fostă produsă 
atâta sânge reu între Unguri. Idea 
conducetbre a. acestora articulî era 
< ă prin nisuințele Unguriloră do 
ti se separa de Austria și prin re- 
gimulu parlamentară arbitrară din 
Pesta. care prigonesce naționali
tățile neniaghiare, se slăbesce in
tiuința monarchică și se slăbescu 
și legăturile de unitate ale armatei 
împerătescî.

In dilele aceste veni unu altă 
diaru germano de nuanță liberală 
și critică stările din Austria, totă 
din punctă de vedere ală desvol- 
tării unitare a armatei imperiale.

întrunii articulii întitulată; „ar
mata și naționalitățile înAustria“. 
esprimă „Vossische Zeitung* te
merea ca nu cumva prin nisuin
țele naționale ale diferiteloră po- 
pore din Austria se se aducă scă
dere organisațiunei unitare a ar
matei împerătescî. Și etă cum își 
esplică ea acesta temere:

Aprbpe întrega pressă germană, 
dice „Vossische ZtgV, își suprimă 
compătimirea ce o are pentru starea 
strîmtorată a conaționaliloră de 
dincolo de hotarele negru-galbene, 

numai spre a nu provoca aparința 
unui amestecă în afacerile interne 
austriaco. Dor într’unu punctă 
pressa germană are causă de-a 
urmări cu atențiune cele ce se 
petrecu în Austria, în ce privesce 
adecă, armata. Alianța nostră se 
întemeiază, pe destoinicia de luptă 
a ambeloră state. Decă acesta se 
slăbesce la unulă din ele, celui- 
l’altii trebue se-i fia alianța numai 
spre greutate.

Vorbindu apoi de destoinicia 
armatei austriace „Vossische Ztg.“ 
r|ice, că cu tdte desastrele dela 
1859 și 18(56 armata acesta a re- 
masii una din cele mai escelente. 
Der ceea ce o ține strînsă legată, 
și unită este limba ei de serviciu 
germană și instrucțiunea unitară. 
In timpulu mai nou înse totă mai 
multă se impune întrebarea, că 
bre nisuințele, naționale ce suntă 
mereu în crescere, și intiuința loră 
asupra școlei nu amenință a ni
mici vechea legătură.

„Vossiche Ztg.“ citeză nisce 
date statistice dintr’o vorbire a 
unui deputată nemții din Viena, 
după cari cunoscința limbei ger
mane scade totă mai multă la 
voluntarii, aspiranții de oficerî și 
funcționarii de intendență ai ar
matei austriace, și i|ice, că o ar
mată ai căreia membrii nu se 
potă înțelege întreolaltă „nu se va 
pute bucura de-o încredere necon
diționată. “ In fine întrebă decă 
nu cumva cei cliiămațî au inten- 
țiunea de a împărți armata în 
corpuri germane, celiice, maghiare 
slovene, polone și croate? Austria 
și-ar perde în mare gradă destoi
nicia de a fi aliata Germaniei, 
decă armata ei dintr’o „armată 
de poporău ar deveni o „armată 
de popdre.“

N’a fostă destulă înse cu a- 
tâta, ci raportorulă numitei foi 
mai trage la îndoielă si energia 
și consciința de putere a aliatu
lui austro-ungaru, susțiindu că o- 
piniunea publică din monarchiă 
se teme de urmările unui resboiu 
și este cu totulu desperată din 

causa noueloră sarcine ce se im
pună de necesitatea pregatiriloră 
militare.

In contra imputării, că. îi lip- 
sesce curagiulu, ia în apărare po- 
porațiunea monarchiei nostre or
ganul semi-oficios berlinesiî „Post“, 
der nu întârijiă a-i reaminti înda
toririle, ce i le impune alianța în
cheiată cu Germania.

Este, <|iee ,,Post“, o datoria a 
Austro-Ungariei de a se pregăti 
pentru rCsboiu și de a se întări 
mereu. Germanii au dreptulă a 
aștepta dela ea se satisfacă acestei 
datorii, căci și denșii semtă greu 
îndatoririle ce li suntă impuse de 
casus foederis față cu Austro-Unga- 
ria și cari îi silescă ași încorda 
forțele militare mai multă decât'u 
s’ar pretinde numai pentru sigu
ranța propriă a Germaniei. „Ger
mania stă cu arma la picioru și 
așteptă același lucru dela Anstro- 
Ungaria: a te plânge câtă de greu 
este să stai în acesta posițiune în
semnă a arăta lipsă de putere și 
de venjosiă“.

Der și celelalte diare din Ger
mania se ocupă mereu și cu multă 
îngrijire de armata Austro-Unga
riei. Odată dojenescu pe aliațl se 
Hă mai energici în luarea mesuri- 
loră de pregătire, altădată îi îm- 
bărbăteză, și se silescă a răspândi 
îndoielile asupra valorei și forții 
armatei austro-ungare.

Se pare că a avută dreptate 
diarulă vienesă, care a cjisii că 
provocările pressei germane ca să 
se dea atențiune armatei austri
ace suntă unfl semnă, că încercă
rile politicei germane de a se pune 
pe picioră de amiciția, cu Rusia 
nu voi eseu se răușescă.

Noi mai adaugemă, că acestă 
deosebită îngrijire a pressei ger
mane pentru tăria armatei austro- 
ungare și pentru grabnica, com
plectate a pregătiriloru de răsboiu, 
este o dovadă, că situațiunea ge
nerală în adeverii a luată unu ca- 
racteră câtă se pbte de seriosu și 
amenințătoră, așa că în fiăeare 

(ji ne putemă aștepta la o is- 
bucnire.

APELU
cătră Ml alegatorii de partidulu. naționalii

română din cereală electorală ală 
Caransebeșului.

Precum Vă este cunoscută, dieta ță
rii a escrisă înc’odată alegere de depu
tată dietală în cerculă nostru electorală 
pentru periodulă presentă ală legisla- 
țiunei.

Acesta alegere este pusă pe ditai de 
Sâmbătă in 14 (2(>) Main a. c.

Dorința demniloră noștri deputațl 
de p&nă acuma, .și cu deosebire dorința 
multă meritatului nostru conducetoră, a 
d-nului generală Traianu Doda, dorința 
inteligenței nostre este, ca să mai facem 
și acesta a treia alegere; să ne împli- 
nimă cu «cumpătate datorința nostră de 
buni și credincioși cetățeni ai patriei, .și 
se ne păstrămă cu sânțeniă onorea cer
cului nostru electorală.

Decă la alegerile de pană acuma am 
dovedită, că suntemă la înălțimea che
mării ndstre ; decă prin ținuta nostră amă 
făcută, ca toți Românii din patriă să 
privescă cu fală la noi: atunci cu atâtă 
mai vertosă trebue se ne încordămă a- 
cumd tdte puterile ndstre, ca se dove- 
dimă .și de astădată în fața lumii, că ne 
iubimă patria; că aperămă cu totă re- 
soluția adevăratele ei interese : că ne 
seimă prețui ca patrioți și ca Români 
adevărațl; că păstrându-ne individuali
tatea nostră națională, nisuimă din totă 
inima a trăi în pace și în bună înțele
gere cu toți concetățenii din dulcea nos- 
tră patriă.

Alegetoriloră !
In trecută n’am întreprinsă nimicu 

fără soirea și învoirea D-Vostră; așa 
vomă face .și acuma: ne vomă aduna în 
presera de alegere, ne vomă sfătui fră- 
țesce șî vom candida de deputată ală 
nostru pe acela, pe carele mintea și i- 
nima nostră ni-lă va arăta vrednică de 
încrederea nostră a tuturora

Inc’odată Vă rugăm, veniti eu toții 
la Caransebeșă la alegere, pe diua de Sâm
bătă in 14 (2(11 Mai l a. c. să facemă o 
alegere, carea să arate, că suntemă pa
triot! și Români vrednici de stima de 
pănă acuma.

FOILETONULC „GAZ. TRANS.“
14

Din vieța și scrierile lui 
USTicolau. Lenau.

După isvore străine.
Fine..)

X.
Gatastrofa grozavă ce fa ajunsă pe 

Leimu și dimpreună cu elă pe o înaltă 
.societate de femei și bărbați, a trebuită 
se stîrnescă pretutindeni compătimire și 
întrebarea cum și din ce causă s a în
tâmplată acestă grozavă incidență, și 
în ce anume și-ar pute afla esplicare 
acestă tragică sdrte ce 1 a ajunsă pe ne- 
norocitulă poetă, care voia se caute așa 
de clară chiar .și simțirile cele mai as
cunse ale omului. Încă și adl, aprope 
după patru decenii, abia ne putemă es- 
plica și încă numai in parte lucrulă a- 
< esta Nl-ară fi ușorii să ne îndestulimă 
in căutarea nenorocitei lui cu împreju
rarea, că pierdendn-șl echilibrulu spiri
tuală din causa multeloră gi’ijl ale vieții, 
ale resboiului ce s'a desfășurată în mintea 

lui între religiune și apostasiă, elă ar fi 
rămasă învinsă dreptă jertfa multoru 
Iuțite sufletescl. Der acesta nu e destulă, 
fiind-că din cele din urmă ale sale se 
vede destulă de clară, cum șl-a sciută 
elă domina pasiunile și înclinările revo
luției spiritului, și că celă puțină în parte 
elă sl-a. putută învinge dujmanii săi in
terni. Er aceea, că în „Don Juan“ a ur
mărită o direcțiă forte sentimentală, nu 
arată altceva decâtă că simțirile lui îne
cate și reținute pănă la începerea acestei 
lucrări, acum au trebuită se isbucnescă. 
Der deși nu putemă dice, că luptele su
fletescl au fostă singurele pricinuitdre 
ale nebuniei sale, totuși nu putemă nega, 
că ele și-au avută partea loră însemnată 
la acestă catastrofă. Că în ce constau 
aceste lupte uriașe, sperămă că vomă 
arăta cu ocasiunea recensiunei opereloră 
sale mai mari. E naturală, că după atâtea 
clătinări continue în fine. își îngropa 
orl-ce liniște sufletescă și totă basa fi- 
rescă a spiritului. Decă la acestea vomă 
mai adauge și înclinarea lui firescă spre 
melancoliă, atunci lesne ne putemă es- 

plica pricina fundamentală a nenorocirei 
sale. Lenau însă era ca și predestinată 
spre tote, și încă nu numai se guste orice 
amărăciune, ci ca să golescă pocalulă 
amarului pănă’n fundă. Acestora li-au 
succedată amăgirile ce le întâmpina 
adesea, căci trebuie să scimă, că elă 
când simția iubire pentru o femeiă, atunci 
cu trupă cu sufletă devenia robulă su- 
ferințeloru.

Scimă prin câte a trecută Lenau, 
cuudscemă nenoroculă dragosteloră sale, 
neajunsurile călătoriiloră, cașurile de 
bolă și alte miserii ce le-a întâmpinată, 
tote acestea au contribuită ca morosi- 
tat.ea lui se crescă forte tare.

Atunci scrise elă „Blick in den 
Strom“, penultima lui poesiă. E posi
bilă, că totă cam pe atunci a scrisă ul
timele versuri, cari cuprindă în minia
tură întrega sa vieță, întitulate „Eitel 
nichtsu. Cuprinsulă e următorulă: „Totă 
este vană și nimica ori unde privescă : 
vieța de multe ori este o călătoriă po
vestită, o venătore zadarnică, în decur- 
sulu drumului înse ne pierdemă puterea. 

Ah, decă omulă ar pute ajunge la sco- 
pulă său ultimă pămentescă totă cu 
aceeași tîneră figură a juneții, atunci 
asupra acestui jocă amă pute celă pu
țină rîde. Der o putere necunoscută ne 
duce pe noi din bră'n oră; suntemă ase
menea ulciorului, care se crapă la fân
tână și ală cărui conținută picură pe 
drumă; acum e-golă, cine ar mai bea 
din elă? Elă se aruncă între hârburi14.

De aici înainte vieța i-se părea o 
vanitate, o nimiclniciă. Inima și mintea 
lui nu puteau să resiste gânduriloră în
fricoșate ce năvăleau asupra lui ca va
lurile Niagarei, așa încâtă elă în cu- 
rendă trebui să devină victima loră cea 
mai de compătimită. Și cu fote acestea 
starea lui Lenau celă puțin în primele luni 
nu era desperată. Tntelnireacu cumnatul 
său Schurz dela 22 Octomvre s'a petrecută 
în modă ciustită. Cuvintele lui de multe 
ori erau nepricepute. Ei s’au preum
blată prin grădină și Lenau a rîsă de 
câteva ori ca omulă cu mintea întregă 
In 5 Noemvre Schurz de nou îlă cer
ceta și-lă afla în voiă bună. A cerută
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Nici ttnuli. să nu lipscscă dela împli

nirea datorinței sale cctățencsci. Impliniți- 
rf acestă datoriuță cu sânțiuiă și Dionnc- 
ilculu străbuniloră noștri. care nit ne-a pă
răsit ii nici odată, ne ca ajuta și acuma.

Caransebeșă. în 4 (16 Maiu 1888. 
In numele și din însărcinarea comi- 

electorală:
Ioană Bartolomeiu, m. p. 

v.-pre.ș.
Patriciu Drigălină. ui. p. 

notarii.

totului
Mihaiu Popoviciu, m. p. 

președ.
Ioană lonașiu. in. p.

notară.

Sinodulu archidiecesanu din Sibiiu.

Ședința [II, ținută la 3 (151 Maiu a. c. 
Presidiulft presenteză următdrele 

rugărl :
a) a comitetului paroclrială din Na- 

dășultl săsescu, pentru acordarea unui a- 
jutoră din fondurile archidiecesane; b) 
a comit, par. din Ațâlă, pentru acorda
rea unui ajutoră de 200 fl.; c) a preo
tului Davidu Rusu din Șieultl mare, pen
tru o remunerațiune anuală, pentru ca- 
tecliisarea la școla de stată de acolo; 
<L a învățătorului Ioană Bota din Cetea 
pentru ună ajutoră de 80 fi.: p) a învâ- 
țătoriului Mateiu Radu din Mesterhaza, 
pentru unu ajutoră; f) a preotesei vă
duve Elisabeta Fulea, pentru lină aju
torii din fondurile archidiecesane și e/) 
a elevului de pedagogia din cursulu ală 
TU Nicolau Rusu, pentru a i-se ierta din 
tacsa seminarială 60 fl. Tdte se trans
pună comisiunei petiționare.

Urmeză la ordinea dilei raportulă 
comisiunei verificătore, care prin rapor
torul său propune spre verificare alege
rea mai multoră deputat!. Se verifică.

Comisiunea verificătore propune a 
se decide, că protestele contra alegeri- 
loră suntă a se înainta în termină de 
10 dile la cons, archidiecesatiă. Se trans
pune comisiunei organisătore.

Ședința a IV-a, ținută la 4 (16) Maiu 
anulă c.

Presidiulă presenteză petițiunile ur- 
înâtore : a) rugarea comitetului parochial 
din comuna Feredeu. pentru unu ajutoră 
de 200 fi.: d) rugarea comunei Agostin, 
pentru incorporarea la protopopiatulă 
Cohalmului: c) rugarea parochului Iosifu 
Micii din Feldioră pentru acordarea u- 
nui ajutoră anuală de 100 fi., rf) rugarea 
preotesei veduve din Preșmer Ana Fra- 
teșă, pentru unu ajutoră și e) plânsorea 
preotului Mihailă Contes, din Câmpeni, 
în causa eserciării drepturiloru ca preotiî. 
Tdte petițiunile se predau comisiunei 
verificătore.

eoniunicațiunea delagraniță. Causa 
este, precum se scie, împedecarea 
unoru călători germani de cătră 
autoritățile franceze de a trece 
granița.

Totodată se vorbesce mereu și 
de represalii economice ce se voră 
lua în contra Rusiei. E vorba de 
a se opri închiderea graniței ger
mane pentru cerealele rusesc! și 
oprirea întroducerei de noue va
lori rusesci. „Vossische Ztg“. cțice, 
că lumea comercială din Berlină 
e forte îngrijată din causa aces
tora rnesuri economice, cu care 
se amenință Rusia. Rușii s’au și 
pregătită de a răspunde la aceste 
mesurî prin introducerea de taxe 
vamale prohibitive la graniță pen
tru importulă din Germania și 
prin restrîngerea drepturiloră Ger- 
maniloră cari locuescu în Rusia.

In Berlină este o mare miș
care, mai alesă din causa amenin- 
țăriloră ce le-a îndreptată orga
nulă lui Bismarck în contra Fran
ciei. Situațiunea politică se consi
deră a fi acjl și mai nefavorabilă 
ca pana acum. Organulă cance
larului mai accentueză și înăs
prirea cestiunii orientului.

peste CarpațI m-au venit elemente sănâ- 
tose și naționale. Chiar astădi se adă- 
postescă la sînulă ospitalității ndstre o 
mulțime de străini de peste Dunăre, 
cari lucreză la coruperea societății și 
mai multă la dărăpânarea statului ro
mână : Bulgari, Șerbi, Greci vină și as
tădi cu ghiotura pentru 
la

a se căpătui
noi.

E naturală deci, ca acești omeni se

în numgrulă dela 3 15 Main, 
pe care frații de dincolo o 
fiăcare anii, i)i de mântuire 
unulă dintre acești străini de

alulă șefii și pe directorulii instrucției ș> 
culteloră ai căroră părinți au foștii Ro
mâni ardeleni. La 1860 părinții acestora 
doi bărbați au adusă în țâră tineri mun
citori pentru a organisa instrucția națio
nală. Străinii ocupau funcții mai bo
gată retribuite, „dăscălia11 împreunată cil 
atâtea lipsuri și greutăți era lăsată Ro- 
mâniloră de peste munții

Chiar astădi Transilvănenii suntă 
puși totă acolo unde e munca mai grea. 
Ei nu așteptă altă remunerația decâtă 
să potă trăi de adl pe mâne, der cu 
consciința că contribuesctl la înaintarea 
nemului românescă
rea lui.

Situațiunea din afară.

Scirl forte îngrijitore sosesefi 
din Berlină. „Nordd. Allg. Ztg." 
anunță, precum ni s’a comunicată 
și nouă prin telegramă, că Ger
mania e pe drumfl de a lua re
presalii în contra Franciei, înâs- 
prindiî disposițiunile privităre la

hârtiă de epistole și scrise felicitări bi- 
nevoitore familiei Reinbeck cu litere cu
rate și frumose. Dedesubtă scrise cuvin
tele din cunoscuta odă a lui Horațu: 
„Integer vitae, scelerisque purus“, der 
le șterse dicândă . „Pdte voră crede că 
veu sg mg fălescă“. Cu atâtă mai cu
prinsă de patimă era înse în dilele ur- 
mătore, când primi din Viena mai multe 
epistole : „Der dela Sofia niinică'? Așa 
deră totuși a murită!“ Când în dina 
următore primi epistolă dela ea, o lua 
în mâni, obrajii îi roșiră ca flacăra, ochii 
îi schînteiau. După aceea o ceti aprope 
eu lăcomiă. Intre rânduri era interca
lată și unu versă : „Aruncăte’n furtună“. 
Lenau adause cu mâna tremurătdre: „Dei
en nu voiu sâ facău. Când îlă cuprinse 
boia cu totulă, adeseori dicea, că elă e 
regele Ungariei. înainte de Decemvre 
starea lui da totă spre mai râu. Uneori 
vorbia în jocuri de cuvinte: „Eu nu 
sunt delirică, ci poetă lirică11. Când în 
3 Decemvre cumnatulu sgu Schurz voi 
sâ’șl ia adio dela elă, se turbura groz- 
nică și voi sâ-lă bată.

0 surprindere durerosă.

Primimii din BucurcscI o 
respondență care dă espresiune le
gitimei indignări, ce a cuprinsă 
pe frații noștri trecuțl de aici în 
România, din causa unui articula 
apărută în „Națiunea11 dela 3 (15) 
Main, care numai de sentimente 
românesc! n’a fostă ’nspiratu. A- 
cesta a trebuită se surpindă pe 
toți cu atâtă mai multă, cu câtă 
se scie că „Națiunea11 e organulă 
d-lui Dumitru Brătianu și cu câtă 
articululă a fostă publicată toc- 

naționalemai în cjiua serbătorei 
de

co

, er nu la dârăpâna-
C.

se năpustescă asupra imigrațiunii săng- 
tdse ce ne vine de peste CarpațI.

Chiar 
o di mare 
serbeză în 
națională,
peste Dunăre căci Română nu pdte 
fi publică în „Națiunea11 — credă că 
fără soirea d-lui Brătianu — lină arti- 
cnlă insultătoră la adresa acestoră frați 
ai noștri și la a acelora, cari ocrotescă 
pe Românii de dincolo venițl la noi pen
tru a'șl agonisi pânea de tdte dilelejprin 
muncă onestă și prin lucrare românescă, 
er nu pentru a se îmbogăți în contulă 
țării și a face serviții străiniloră.

„Când cu reforma programei scdle- 
loră ndstre în anulă 1860, se aduseră o 
mulțime de profesori de peste CarpațI. 
Mulți dintr’înșii erau cu desăvârșire ig- 
noranți“ —continuă a dice autorulu ar
ticolului insultândă astfelă pănă și me
moria neuitatului Română de peste 
munți A. T. Lauriană.... — Toți aceia 
cari nu puteau găsi o ocupația în ora
șele de peste CarpațI, alergară aci ca în 
pământulă făgăduința!!! Mulți dintrînșii 
n’aveau nici chiar pașaportul^ de tre
cerea graniței, necum certificatulă de 
absolvirea unoră studii seriose și cu tdte 
aceste ei se străcurau în funcțiuni, care 
se refusau indigenilor^.... „Numele de
Română de peste CarpațI n’ar trebui“ — 
adauge strâinulă — „sg fiă luată dreptă 
ună titlu, precum elă nu constitne o 
specialitate. Din nenorocire, mulți inși 
se prevaleză de acestă însușire spre a 
face dintrînsa unu titlu academică. Cu- 
ndscemu pe mulți din acești domni, cari 
fără a fi trecuțl prin vre-una din pro
bele cerute de lege pentru dobândirea 
unei catedre, ocupă în învețămentă pos
turi însemnate.... Acesta era norma ne
fastului Sturdza.... Pe acestă cale ar voi 
unii se împingă pe actualulă ministru.... 
Sistemulă de chiverniseală ală d-lui 
Sturdza trebue sg înceteze odată....“

Aceste pasage, ce vi le citeză sunt 
de ajunsă pentru ca se scimă, că auto- 
rulă articulului nu pdte sg fiă decâtă 
umilă dintre cei venițl de peste Dunăre 
ună streină supărată de lucrarea româ
nescă a frațiloră de peste munți.

Adevgrații Români din România 
îmbrățișeză cu iubire pe frații de peste . 
munți pribegiți și adăpostiți la noi și le I 
dau prilegiu pentru a munci și a’și ținte ] 
dobândi o esistență cinstită.

Supărată pe fostulă ministru ală in
strucției, străinulă insultă chiar pe actu- <

SCIR1LE PILEI.
Cu privire la procesulă de prestat ală 

d-lui generală Traianii Duda, despre care 
amă comunicată cu altă ocasiune. că s’ar 
fi amânată pe dina de 24 Iuliu, „Lumi
nătorului “ ’i se scriu acum din Aradu ur
mătdrele : „Iu 15 Maiu n. deja au pri
mită invitare membrii juriului d’aicl, da 
se presenta la 14 Iuniii pentru pertrac
tarea procesului con. Tr. Doda. Astădi 
aceiași membri fuseră avisațl, că în nu
mita di se va pertracta altă procesă, nu 
celă alu d-lui gen. Doda. D'odată a ve
nită ordină dela prim-pocur. gen. Cosma, 
la trib, d’aicl: ca se i-se substernă ac
tele referitore la procesulă Doda, ceea 
ce erl s'a și făcută. O sein acesta din 
isvoră sigură, der confidențială. Se crede 
că cei dela B-Pesta yoră sâ sisteze pro
cesulă contra d-lui Doda. Vomă vede. 
Destulă că de astă dată disposițiuuile co
municate de mine suntă necunoscute în 
publică, nici acusatului nu i-s'au comu
nicată.u

Foile unguresc! aducă scirea, că in 
26 Maiu c. se va face pentru cerculă 
electorală ală Caransebeșului noua alețicre 
de deputata dietală, în loculă d-lui M. Po- 
povicl. „E probabilă, dice „K.-r.u, că 
Românii erășl voră păși cu lină astfelă de 
candidată, care nu’șl va presenta man- 
datulă seu în dieta.“

* * *
Pentru serviciile aduse maghiarisării 

ministrulu Trefort a răsplătită cu câte 
50 fl. pe preoțiigT. or.: Ionă hanța din 
Boholțu, Ionă Vătăș«iiu din Cujielna de 
susii, Ionă Ciocașă din Cărbunari, Pant. 
Popii din Osraiit, Alex. Predorici din Am-

Const. Pric din Sacadate. Tanas* 
i'onia din Porumbii-niarc.

Nu voră fi uitați!
* »

Foile unguresel aducă scirea, că 
Curia r. din Pesta a respinsă insinuarea 
nulității făcute de d-lă Ionă S/arici con
tra sentinței tribunalului din Clușă. aduse 
pe

3 (15) Main.
Eată ce ne scrie 
dincolo alu causei

BucurescI, 7
In „Națiunea1-,

unu amică 
române: 
Main 1888.

organulă d-lui Di- 
mitrie Brătianu, s’a publicată în uume- 
1-ulă dela 315 Main ună primă-articolă, 
care tăbăresce asupra frațiloră de peste 
munți. Eramă obicinuită se audimă ade
seori despre persecuțiunl pornite de 
străini împotriva frațiloră de dincolo. 
Parveniții de peste Dunăre nu priviau 
și nu privescă cu ochi buni imigrațiunea 
unui elementă națională în România.

Spre România au fostă și încă suntă 
îndreptate două curente de imigrațiune: 
unulă de peste CarpațI, er altulă de 
peste Dunăre. In vreme ce de peste 
Dunăre amă primită și primimă o mul
țime de elemente desmetice, omeni ve
nițl numai sâ storeă țera, pe atunci de

de

că

basa verdictului curții eu .jurați.
* $

Din Sllmnică. de, lângă Sibiiu, se scrie, 
o parte a locuitoriloră s’ar fi revol-

Lenau râmase în iustitutulu din 
Winenthal pănă în Maiu 1847. In pri- 
măvera anului 1845, Zeller se declara 
că totă mai are speranțe de bine, deore 
ce bohiavulă e consciu de boia sa și nu 
e stăpânită de idei fixe. Er când în 
Aprilie ajunse Ia cunoscința publică fai
ma, că Lenau ar fi scrisă frumosulă so- 
netă „Rheinischer Beobachter“, vestea 
despre însănâtoșarea lui deveni generală; 
der încurândă acesta se desminți, er 
Zeller răspunse întrebăriloră ce i-se fă
ceau că, ce-i dreptu, Lenau scrie singu
ratice rânduri, der că între acestea nu 
se află nici o legătură de idei. Sone- 
tula amintită însufleți pe Ausperg ca sâ 
felicite pe Lenau de cântecul ă seu deș- 
teptătoră la o nouă vieță, ba chiar și 
Sofia îi adresă o epistolă forte fruinosă.

Compătimirea și îngrijirea câtă se 
pdte de bună nu i-a lipsită poetului nici 
după depărtarea cumnatului sân. Uhland 
și Kerner îi scriau dese epistole, făcând 
totă posibilulă pentru ușurarea bolei sale. 
Der mai multă decâtă toți îngrijau de 
elă singuraticii membri din familia Rein

beck. In Iuliu 1845 veni la elă chiar 
și fidanțata sa Maria, der n’a putută vorbi 
cu elă nimică. Cu câteva cjile mai târ- 
diu Dr. L. A. Frankl, medică și poetă, 
îlă cercetă pe Lenau și astfelă scrie des
pre elă: ...„Elă fugea întruna în susă 
și în josă, filiera, juca, îngenunchea, 
după aceea erășă se ridica susă, îșl a- 
puca violina, îșl aprindea țigara și cânta 
și fuma jucându. De multe ori apuca 
câte-ună scaună strigândă: „Sunt tare, 
potă cuceri lumea.u Pe când vorbirea 
lui era întortochiată, m’am despărțită de 
elă cu inima sdrobită de milă.u

înainte de 1846 mulți se nutriau cu 
speranța, că reînsănătoșarea poetului e 
posibilă, der acesta ținu puțină, căci în 
Martie 1847 Zeller îi scrie lui Schurcz, 
că se pdte observ a câtă de bine tîm- 
plrea minții lui Lenau ceea ce puțină 
speranță de însănătoșare pdte da. Pe 
la finea lunei Aprilie Schurz veni în 
Winnenthl ea, după decisiuuea familiei 
sale, sg-lă ducă în Viena în institutulă 
dobliugiană. Ei plecară din Wiennen- 
thal îu 11 Maiu, er în 15 ajunseră în

Viena. Multă ostenelă i-a costată cum
natului său ca sâ-lă aducă la ordine. 
Lenau adeseori era ca lină animală tur
bată, săric și răcnia. Bolnavulă fii trans
portată în institutulă Dr.-lui Gărgen. 
Proprietarul ă institutului era amiculu 
lui Lenau cu care poetulă înainte de 
acesta cu câțl-va ani veni în Dobling, 
der Niembsch nu voia cu nici ună preță 
a întră în institută dicendă: „Și așa 
destulă dc timpuriu am venită cu aici.1- 
In institută ajunse Lenau în 15 Maiu 
1847. Aici îlă visitau mulți cunoscuțl. 
In Iuliu s'a ținută ună consiliu de me
dici asupra lui, în care luară parte cele 
dintâiu capacități medicale din Viena. 
Maioritatea consiliului constată,- că boia 
de creerl a poetului nu se mai pdte 
vindeca.

Bolnavulă arăta dre care liniște, der 
spre mttsică totă mai avea aplecare. 
Treptele ce duceau in odaia lui frumosă 
mobilată, erau ornate pe de lături cu 
busturile bărbațiloră mari. Când odată 
mama lui Giirgen îlă făcu atentă la unulă 
din aceste busturi dicândă: „Iată Homer.u
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tată contra personeloră oficiose de acolo, 
din causa măsuriloră ce le-arii fi luatti 
pentru observarea regulamentului privi
torii la câni. Revoltanții pentru purta
rea lorii „peste măsură amenințătore", cum 
scrie „K-.r.“, suntu dațl în cercetare.

S’a speriata reptila pote pentru o 
simplă protestare contra vr’unui abusft 
ala autorității.

♦* *
Lui _P. Naplo“ i se scrie din Bu- 

< •tresei, că baronulfl din Ungaria Acsel Beta 
se dusese în România ca să-.șl cerceteze 
domeniiilil seu dela. Draijomireșt'l, lângă 
Dîmbovița. In dina sosirei sale și isbucni 
revoluția. Nu se scie prin cine poporula 
tiinda agitata, năvăli asupra casei comu
nale și pretinseră dela baronii să le dea 
documentele prin care li-se concese li
bera pășunare a vitelorft pe pășunile pro
prietarului domeniului și prin care 11-se 
dăruise pămentă. Subprefectul^, care lo- 
cuesce în numita comună, vădeudă serio- 
sitatea lucrului, ceru intervenirea mai 
marelui său, a prefectului Nicolau Desliu, 
care numai decâta merse la fața locului 
cu judele investigatorfl, dândil ordinii 
totodată să plece acolo și o companiă de 
milițieni din Tirgoviște. In scurtil timpii 
revolta fu înăbușită, revoltații princi
pali fură prinși și arestați. Baronulă 
Aczel Bel a mulțămi prefectului pentru 
energica intervenite, căreia singurii este 
a se datori mântuirea sa și înaintea că
ruia nu putu se nu-șl descopere convin
gerea sa, că revolta fu intenționata în
dreptată numai în contra lui, de vreme 
ce tocmai în momentulil acela isbucni. 
când sosi elu acolo.

Nu cumva baronulil ungurii, care de 
sigiliu a comunicații foiei ungurescl cele 
de mai susă, în șovinismultl său ar voi a 
susține, că revolta s’a făcută contra lui 
fiindil că ar fi ungurii ?

3? Șs *
Suntu câți-va ani de când unii anume 

Rakosinczy din Budapesta testă 4000 țl. 
pentru scopuri industriale ardelenesc!. ,,K.-r.“ 
scrie, că suntil prospecte că acestă sumă, 
împreună cu interesele ei capitalisate, se 
va destina pentru atelierile industriale din 
Clușil.

Teryulit ce s’a ținuta la începutulil 
lui Maiu în Dem a fosta slabă. Abia 
s’au schimbați! 600 bilete de târgă pen
tru vite. Cu totulil s’au vândută numai 
59 boi. — Asemenea a fostu slabii și 
tergulu din Kezdi-Oșorhviu, care sămăua 
mai multu a terga de săptămână, decâta 
a tergu de țeră. Causa se atribue lipsei 
de bani a economiloru.

In castrele de honvedi dela Pets s’a 
ivita, ca bolă epidemică, una felin de in- 
flamațiă ori amorțplă a cefei; dintre hon- 
veclii cuprinși de acestă bolă se află în 
spitalulil militară 5, au murită 2.

4’

Din Mediașă se scrie, că urmările 

gerului de astă-iernă aparii actun în moda 
forte simțitorii pentru diferitele soiuri de 
arbori. Persecii și nucii au înghețata, 
ceialalțl pomi au puține flori. Numai viile 
mai dau speranță de rodire.

*
Din 6 și pănă în 12 Maiu s’au ivita 

în Sibiiu 4 cașuri de difterită, 2 de bolă 
de ochi egipteni (trachoma), 4 de scar- 
latină și 6 de vărsata.

* ♦ *
In comitatulil Hajdu din Ungaria, 

după unii raporta oficioșii ală vice-spa- 
nului respectivii, au foștii inundate în 
primă-veră acesta nu mai puținii ca 57,000 
jugtre cadastrale, va se ețică unu teritoriu 
de aprope șese milurl patrate.

+ 
* X

Decă mâne, Marți, va li timpuhl fru
moșii, elevii scâlcloru române de-aicl voră 
face obicinuita escursiune la Stejerișu.

întâmplări diferite.
Pisică răsbunătore. Intr’o comună de 

lângă Gilău, în apropierea Clușiului, 
rendil pe rendil dispăreau găinile unui 
proprietarii. Se crede la începută, că ho- 
țula este vre-una omil ; s’a observata însă 
mai târdiu, că hoțulă nu pdte fi omil, ci 
numai animalii răpitora. Se credea cu 
siguritate, că e o vulpe. Proprietarula 
ordonă a se pune peste nopte în locuia 
unde erau găinile o cursă tare. In o 
bună dimineță cei din casă aflără prinșii 
în cursă una sdravănil cotoiu (mâtocil) 
er lângă eltl o găină sugrumată. C’oto- 
iulă se bucurase pănă aci de cea mai 
mare încredere și bunăvoință din partea 
stăpâniloră casei, cari, amărîțl de acestă 
grbznică desamăgire, puseră pe servitorii 
casei să-lil bată bine cu bâte, er după 
ce l’au bătuta, l’au lăsata erășl liberii în 
speranță, că pe viitorii se va purta mai 
bine. Cotoiuhl însă îșl puse de gândii 
să-și răsbune. In noptea următore elfi 
atacă pe servitorula, care-la bătuse mai 
rău. tocmai pe când durmea mai bine. 
IIa mușcă și’ltl sgăriă pe față cu totă 
furia. Banele servitorului nu suntil așa 
grele, der sunt.a multe. Nici ochii nu 
i-au rămașii cruțați. Sălbat.icnlil dobitocii 
e pusa în lanțil.

Mulțămită publică
Din incidentula morții fiului nostru 

Septimiu HUehălescu, doctoranda în me
dicină, primindil mai multe adrese de 
condolență, atâta dincoce, din noua pa- 
triă adoptivă, câta și de dincolo, din ve
chia patria nativă, cuprinși de durere 
n’am putută să mulțămîmă tuturora în 
parte; de aceea ’i rugămil pe toți să 
binevoiescă, pe acestă cale, a primi a- 
dencile nostre mulțămirl, pentru aduce
rea aminte și compătimirea nostră.

Craiova, în Maiu 1888.
Simeonă și lilisa Michăleseu.

O ISTTG-A-TSE.
Acei prețuițl Domni, cărora avuiu 

onorea și îndrăsnela a le trimite câte o 
Listă pentru subscrierea la opulil meu 
„Filoeteteu și încă pănă acum nu mi 
le-au retrimisă, suntil rugați cu tbtă 
căldura să binevoiască, a mi-le retrimite, 
cu orl-ce resultată, ca așa să’ml potiî 
trage darea de semă și cu tipografia, 
carea a fostă atâtu de generoșii a’ml ti
pări opulil și pe așteptare, luându’ml în 
considerare starea materială, nu tocmai 
de invidiată, în carea în genere trăiescil 
preoții noștri românescl.

Șomfalău, 20 Maiu st. n. 1888.
Ahl D-Vostre cu totil respectulil,

8. P. Simonîî.

CONVOCARE.
„Hațegana.14 asociațiune de antici- 

pațiune și credită, (unguresce: „Hațe- 
gana“ elolegezesi es Intel egylet), pe. 
basa decisiunei tribunalului reg. din 
Deva Nr. 939|1888 aprobate șide Tabla 
reg. din Târgulă-Mureșului Nr. 150—1888 
defige adunarea generală estraordinară 
pe .20 luniu. eventualmente 10 Iuliu 1888 
la 10 ore înainte de amedil la cassa in
stitutului în Hațegă.

Obiectele de pertractare voril fi :
1. Luarea de condușii ca firma a- 

sociațiunei se se întregescă în ungu
resce cu cuventulu „szovetkezet44 astfelu: 
„Hațegana44 elolegezesi es liitel egylet 
mint szovetkezet44 — și în conformitate 
cu acesta să se întregescă și statutele.

2. Condusă, că în românesce are 
să rămână firma: „Hațegana,44 asociați
une de anticipațiune și credită, corăs- 
pundendil cuventulă: „asociațiune“ ter- 
minului din limba maghiară „szovet- 
kezet.44 —

3. Verificarea protocolului.
P. T. d-nii membri ai asociațiunei 

suntil invitați a participa la adunare în 
personă seu prin plenipotențiațl, căci în 
casă de a nu se presenta membri în mi
mării legalii, în sensulil § 70 din sta
tute, adunarea generală estraordinariă se 
va ține în 10 Iuliu 1888 la 10 ore îna
inte de amecții și peste obiectele de susă 
va aduce concluse valide fără privire 
la numărulă membriloril presențl.

Hațegă, în 18 Maiu 1888.
Ioana Alunteanu, Ioane Tocae.iu

v.-directorii. secretarii.

DIVERSE.
Invențiunea unui orbu. Unii meca

nicii din Soran, care a orbitil de când 
era în verstă de 16 ani, a făcută o 
nouă invențiune care a și patentat’o. A 
inventată nisce potcove, care se pună 
la copitele cailoră, fără a le mai bate 
cu cuie. Aceste potcove simtă ceva 
mai scumpe ca cele obicinuite fiindcă 
trebue lucrate forte acurată și adap
tate esactă cu forma ce o are copita ca
lului. Au însă avantagiulă, că. se potă 
pune, când numai este trebuință de ele și 
se potil lua josă întocmai ca și o încăl
țăminte, astfelă că caii noptea nu mai 
au să porte și povara potcdveloră.

0 nouă materiă esplosivă. Suede- 
zulă Carl Lamm importă dilele acestea 
în Francia o nouă materiă esplosibilă, 
inventată de densulă. care materiă portă

numele: bell'ita. Bellită se compune
din amoniacă și din binitro-benzină, este 
lină felă de nisipă galben, forte mă
runtă, forte uscată, fără mirosă, nesufe
rind il nici o alterațiă a temperaturei 
nesimțitoră la frecare, ca și la ciocnire, 
neînfățișândă nici o primejdiă în fabri
cația seu în manipulațiâ putendă fi în
trebuințată fără nici o primejdiă la în
cărcarea obuzeloni, aprindându-se numai 
prin contactulă intimii cu o capră ful
minantă, der în acelă momentă desvol- 
tândă, sub ună volumă forte mică, o 
forță care întrece pe a dinamitei a ier- 
bei de bumbă, și a tuturoră explosive- 
loră întrebuințate pănă acum. Inventa- 
torulă acestei materii pusese în presența 
a vre-o 30 de oficerl ca se se sape în- 
tr’o stâncă de 150 metri cubici, o gură 
de mină de aprope 3 metri. O mie 
două sute cincl-decl de grame de bel- 
lită fură introduse cu o capră de ful- 
minată și în mai puțină de doue-clecl de 
secunde, se văcjii imensa stâncă năruin- 
du-se, sfărâmată în mii de bucățele. De- 
tunarea fusese relativă slabă. Ună fi- 
șicu de bellită, de aprope două sute 
grame, fu pusă lângă o șină de drumu 
de fieră. Când se comandă focă, șina 
se fileu bucățele și acestea fură aruncate 
la mai bine de o sută de metri în aeră. 
Ună obuză încărcată cu bellită fu pusă 
într’o colibă, elă sparse coliba și se făcu 
și elă la ciocnire în mii de bucăți. Se 
constată în fine că acestă materiă esplo
sibilă nu produce mai nici o detunătură 
și că e nepericuldsă la întrebuințare.

Ciirsiiln pieței Brașoiu
din 19 Maiu st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.56 Vend. 8.5s
Arginta românescu . 8.50 8.54
Napoleon-d’orI . . . »• 10.02 11 10.06
Lire turcescl . . . n 11.32 11 11.37
Imperiali..................... n 10.32 r 10.37
Galbini..................... 5.89 ii 5.92
Scris, fonc. „Albina116' n n 101.— n —._

r n n J 0 n 98.— 98.50
Ruble rusescl . . 103.— 104.—
Discontulu . . . 6‘/,—8"/0 pe anu.

Cursulu la bnrsa de Viena
din 20 Maiu st. n. 1888.

Renta de aurii 4°;0...................... 96.80
Renta de hârtiă 5%.......................85.35
împrumutul^ căiloru ferate ungare . 150.25
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostu ungare (1-ma emisiune) . . 94.90
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

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

ostil ungare (3-a emisiunel . . 114.50
Galbeni împărătesei ............................... 105.20
Napoleon-d’orI.............................................. 104.70
Bonuri rurale ungare................105.20
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.70
Bonuri rurale BaiiatU-Timișu . . . 104.50
Bonuri cu cl. de sortare...........104.50
Bonuri rurale transilvane...........104.—
Bonuri croato-slavone................ 105.—
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului.............................................. 124.95
Despăgubirea pentru dijma de vinu 

ungureseti..........................................99.—
Renta de argintă austriacă .... 80.40
Renta de aurU austriacă..........................109.40
Losuri din 1860   133.75
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 870.—
Mărci 100 împ. germane............................62.17’1
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.80

Editoră și Redactor^ responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

- „Ah, Homer44 răspunse Lenau. „Și 
Niembsch e mare poetu.14 — „Iată bus- 
tulu lui Plato,'" continua femeia, — „Care 
a aflată blăstematulu de amoră44, întregi 
Lenau.

Sofia încă-lă cerceta totă la două 
săptămâni, cu concesiunea medicului. Pre
sența ei nu-lă mișcă decâtă numai la 
prima visită. Iu lunile de tdmnă se simți 
ceva.șl mai bine. I plăcea multă să facă 
primblări cu care ocasiune vorbea și cu 
îngrijitorulu seu. Odată acesta întrebă 
de elă : „Scii D-ta că ești marele poetă 
Niembsch?44 - Oh! Niembsch acum a 
devenită mică44, răspunse elă.

Odată îlă cercetă o femeiă, vestită 
pentru bunătatea inimei. Bolnavulă o 
piivi câtva timpă, apoi (lise: Câtă de 
frumosă ești D-ta.44 — „Der ce-țl vine 
în minte iubite Lenau, eu sunt bătrână 
și nicldecumu frumosă44, răspunse femeia. 
Lenau însă i replică: „Numai așa trebue 
să te vedă ori cine pe d-ta, ca eu cu 
ochii inimei44.

Dilele anului 1848, desrobirea liber- 
ății, bubuitulă tunuriloră îli'i lăsară cu 

t 

totulă rece, căci elă nu pricepea nimică 
din marile întâmplări.

Când în Aprilie 1849 voiau să’lă fo
tografieze după natură, S. Aigner dise : 
„Intr’adevără e ceva sguduitoră de inimă 
a vede figura celui sdrobitu de suferință 
spirituală, cum zăcea într'ună corsetă 
de piele brunetă... în ochi cu atâta su
ferință și tristeță nedescriptibilă, încâtă 
abia puteamă privi la elă liniscită. Când 
mediculă îlă încunosciințâ, că voră să-lă 
fotografieze, a oftată lungă și-apoi șecjii 
liniștită ună timpă orecare, eră mai 
târdiu suspina desă și pănă ce m'ara în- 
torsă pe ună momentă ca să-mi ștergă 
lacrimile, a sărită pe neașteptate și ast- 
felă începu a striga încâtă am fostă si
lită sâ-i părăsască chilia.“

Cătră finea anului esteriorulu său 
începu a-șl pierde forma, obrajii lui în
cepură a scăde și îngălbeni, er privirea’i 
era turbure. Intr’o nopte l’au audită 
plângendă. Mediculă grăbi la elu și 
când Fa întrebată, că ce are, i-a răspunsă: 
„SărmanulH Niembsch, multu e nefericitu/“ 
Acestea fură cele din urmă cuvinte ale 

lui Lenau. A trăită încă pănă la 22 
Augustă 1850, der traiulă acesta i-a fost 
mai multă o vegetare tristă decâtă o 
vieță omenească. In cjiua numită la 6 
ore dimineță mortea îlă mântui de gro
zavele chinuri, chiar în ală 48 ană ală 
vieții. Cu prilegiulă secționării în creerii 
lui nu s’a putută constata nici o schim
bare, nici nu se puteau observa urmele 
vărsărei de sânge de mai târdiu, ci totă 
taina se vede a fi fostă în lipsa de cre- 
erl în mare măsură ce verosimilă că s’a 
întâmplată inainte de isbucnirea bolei 
sale spirituale. De altcum faptulă acesta 
din punctă de vedere medicală e forte 
curiosă.

La 24 Aijțgustă, 4 ore d. a. i s’a o- 
ficiată serviciulă funebru în biserica din 
Dobling, la care a asistată o mulțime 
de publică. De față au fostă chiară și 
miniștrii Bach și Schmerling. Sicriu său 
apoi fu transportată prin Viena și Nusz- 
dorf în Weidling pentru-că elă însuși 
dorise acesta, ca aici se-șl repauseze su
ferințele pământesel, celă puțină așa îșl 
esprimâ elă dorința cătră soră-sa când 

în ora morții arătândă cu mâna spre re
giunea Weidling a disă: „Au nu ar fi 
bine să odichnescă acolo ?“

La mormentă patriotulă seu Ludo- 
vică Foglar recită o poesiă mișcătore. 
După aceea ținu o cuvântare funebrală 
cumnatulă seu Schurz și în fine Heinrich 
Laube. In cimitirulă din Weidling se 
pdte vede mormântulă său, la ală cărui 
căpătâiu dreptă mouiunentă se ridică o 
marmură sură în formă de obeliscă, înaltă 
de 7 picidre. Sub chipulă poetului văr
sată în o formă de medalionu, ună sin
gură cuvântă este gravată: „Lenauu.

Ne reservămă a face mai târdiu o 
recensiune a lucrăriloră mai însemnate 
ale marelui poetă, precum: Faust. Albi- 
f/ensii, Savanarola, și a celor rămase după 
mortea, lui precum și alte fragmente păs
trate în manuscrisă.

Traianu H. Popa.



Nr. 103. GAZETA TRANSILVANIEI. 1888

<5_e lioitsițiăi-
Din partea Comitetului parochială română gr. or. alu Sf. Treimi din Bra- 

șovii, preurbiulă Tocile, se escrie licitații minuendă pentru zidirea a optă odăi 
pentru femei bătrâne în curtea bisericei Sf. Treimi, din fundațiunea generosului 
Ioană G. Mânu.

Licitația se va ținea în 7.9 (31) Maia a. c. la 2 ure (Iapă aianlâ î î scula 
română de pe Tocile.

Ca basă a licitației va servi planulă, preliminariul^ de spese și coudițiunile 
de licitații care se potă vedea la d-lă epitropă parochială Ioană Stinghe.

Prețulă strigărei este de 5466 florini v. a.
Măeștrii amatori de a licita să se presenteze la terminulă numită avendă 

a depune vadiu de 10°/0 dela prețulă strigărei. Pini la licitații se primescu și 
oferte închise cu acelașă vadiu, în care oferentulă să declare că se supune con- 
dițiuniloră de licitații.

Bnișord, 5 (17) Main 1888.
Vasilie Sfetea,

65.2—1 președint.e

Nr. 41 —188S
Senat-ulQ scolasticii. o

CONCURSU
pentru ocuparea stațiunei docențiale din parochia gr. catli. Romuli 
din vicariatulu Rodnei, carea devenise vacantă, cu soluțiune anuală 
de ‘200 fl. v. a., cuartiru prove<]utu cu editicie economice, lemne 
focali gratis și grădina școlei în folosința învețătorului.

Doritorii de a dobendi acestă stațiune au de a’și așterne rugă- 
rile lorii provetjnte cu documentele de cualificațiune docențiale la 
senatulu scolastică conf. gr. catli. din Romuli, posta ultimă Năseudtî, 
pană în 10 Iunie 1888.

Din ședința senatului scolastică conf. gr. catli. ținută în 29 
Aprilie 1888.

Paulii Chita,
60,3—3 președintele senatului scolasticii.

IOSIF GAVORA.
Pentru lucru eniinentu și gustii bunu la esposițiunea regnicolară din 1885 din 

Budapesta, distinsă cu medalia cea mare a esposițiunii.

W* In Budapesta, strada Văczy Nr. 17.
Recomanda obiectele necesare pentru

aAjustarea bîsericîloru și capelelor^
cu cele ce sunt provSdutti în abundanțA pentru prețurile cele mai moderate, și lucrate 

câtu se pote mai frumoșii. anume:

Odăjdii felon
și altele, după ritulă 

gr. orientală.

Prapori și stindarde 
pentru reuniuni.

Stindarde pentru pom
pieri, copii de scolă, 
reuniuniindustriale, re
uniuni de cântări și

reuniuni de înmor
mântare.

Statue, policandre, po
tire și chipuri sfinte, 
sfeșnice pentru altariu 
și de părete, candele. 
Iconostase, chipuri pen
tru fruntariu. înmor
mântarea Domnului etc. 

etc.
P*. Primescu repararea haineloril vechi precum și aurărirea și argintărirea pe lângă 

prețuri moderate.
se Cusături cu aură, argintă și mătasă și haine bisericesc!, cusute cu firii de aurii, 

argintă și mătasă.
Dantale bisericesci. Invelitore de prestolu. Mărfuri bisericesci. Damaste etc. 

Piinclunlitatea mi-o potu adeveri prin mal multe Mute «le epis
tole «le recunoscință.

Cataloge de prețuri la dorință trimită libere de post-por 179.30—24

Se deschide abonamentti pre anulâ 1888
la

II AMICULU FAMILIEI. Diaru beletristicii și enciclopedicfi-literaru— cu ilustrațiunl.— Cursulu XII. — Apare în 1 și 15 c|i 
a lunei în numeri câte ele 2—3 cole cu ilustrațiunl frumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiunl literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte 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 totă nisuesce a întinde tuturoru indivicțilorti 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregii e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNÎI. Piară bisericescu, școlarii și literară — cu ilustrațiunl. — Cursulu XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 21 2— 3'2 cole; și publică portretele și biografiile archiereiloru și preoțiloru mai distinși, precum și alte portrete și ilus
trațiunl, - - mai departe articlii din sfera tuturoru sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
tori și diverse ocasiunl, mai alesă funebrall, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl; și în urmă totu soiulu de a- 
menunte și scirî cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregu 
e 4 fl.—pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplaru.
Numeri de probă se trimîtii gratisu ori-cui cere.

W* A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla Sz-ujvăr. Transilvania. “W

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

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

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

Cuvântări bisericesci la tote săr
bătorile de peste anu, de 1. Papiu. 
Ună volumă de preste 26 cole. Acest 
opă de cuvântări bisericesci întrece 
tote opurile de acestă soiu apărute 
pănă acum — avendă și o notiță is
torică la fiă-care serbătore, care arată 
timpidă întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modul cum s’a stabilită 
respectiva serbătore. Prețulă e 2 fl.

Barbu cobzariulă. Novelă origi
nală de Emilia Lungu. Prețulă 15 cr.

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

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

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

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

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

Ultimul!! Sichastru. Tradițiune de 
Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

Elu trebue se se însore. 
de Maria Schwartz, traducere 
F. Negruțu. Prețulă 25 cr.

Brands seu Nunta fatală.

Novelă 
de N.

Schiță

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învețămentulă intuitivă în folosulă 
eleviloră normali (preparandiall), a în- 
vețătoriloră și a altoru bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră pre- 
parandială. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-unu opă, întocmită după lipsele 
scoleloră nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămă mai alesă directoriloră și învă- 
țătoriloră ca celoru în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximă Popă, profesoră la 
gimnasiulă din NăsSudă. — 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. ghnn. Ună volumă de peste 30 
cole. Prețulă 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruțu. profesoră. Opă aprobată și 
din partea ministe viului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulă de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprind endă composițiunl de totă 
soiulă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cil multă folosii de cătră preoți, înve- 
țătorl și alțl cărturari români. Prețulă 
1 fl. 10 cr.

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

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrik Trifu profesorii preparan- 
dială. Prețulit 80 cr.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericesci 
forte frumoși! ilustrată. Prețulă unui 
esemplaru 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

Micul u mărgăritaru sufletescQ. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericesci 
— 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 esemplară e 10 cr.; 50= -3 fior.; 
100—5 fl.

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

Epistolia D. N. Isusu Christosu. 
Prețulă unui esemplară legată și spe
dată franco e 15 nr.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.
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