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BrașovO, 3 Main st. v. 188S.
AsrăflI serbamu amintirea me

morabilei adunări naționale dela 
3 (15 Main 1848.

Amu flisu întotdeuna, că pa
ternii fi mândri de marea victoria 
morală. ce a dobendit'o atunci 
spirite.Iu nostru națională.

Acesta a foștii spirituhl tim
pului.

Și pentru ea sfi’lrt scimu apre- 
tia în deplina sa valdre vomă re
capitula ceea ce amă scrisă înainte 
■u câțiva ani despre puternicul spi- 
rită. care a mutată brânca cea
sornicului desvoltării nostre națio
nale românescî cu-o sută de ani 
înainte.

Spiritulă timpului a grăită în 
narea adunare națională de pe 

Câmpnlă Libertății la 3 ilâ Maiu 
1S48. Acesta spirită a deșteptată 
eu puterniea-i voce și pe Româna 
din somnulă celă de morte, elă a 
aprinsă făclia libertății și a renas- 
eeiei naționale în calea lui.

Eroii libertății române au ți
nută susu făclia, ce a luminată în 
acea mare <|i pentru poporală ro
mână, der nu ei au aprins’o. ci 
acea mare putere despre care cjice 
Kossuth, că este productulu nece- 
sitățîloru .și ală fapteloru ce se 
grămădescu una peste alta în cur- 
sulă veacuriloră.

Câte pScate, câte nedreptăți, 
câte, prigoniri, câte batjocuri și 
umiliri, câtă, urgiă nu s’au fostă 
grămădită la 1848!

Și totuși ce măreță privelisce 
a oferită adunarea românescă dela 
3 (15i Main. Ce însuflețire, curată, 
nobilă, și mărinimosă a domnită 
într'ensa.'

In loeă de a se gândi la rfis- 
buuare pentru impilările seculare 
poporală română adunată pe Câm- 
pulu libertății a întîmpinată pe 
asupritorii sei cu iertare și le-a 
întinsă mâna spre împăcare: elă 
a declarată înaintea țării și a la
mei, că voiesce se trăiască în pace 
și în bimă înțelegere cu poporele 
conlocmtore, că recunosce și că 
va respecta în voci drepturile lor și 
ceea ce pretinde pentru sine, ui- 
tândă negrulă trecută, este s6 i se 
recunoscă și se i se respecteze 
drepturile, ce i se cuvinu. în ace
eași măsură ca și celorlalți.

Intr'adevăru la 3 15) Main a 
grăită pe câmpnlă Blașului spiri
tulă timpului neturburată de pa
timă, acelu grandiose spirită, care 
prepară cu magică putere înfră
țirea poporelorrt prin cultură și 
libertate, spiritulu dreptății și ală 
progresului omenirei. La 3 (15) 
Main 1848 Românii n'au reclamată 
libertatea numai pentru ei. ci au 
reclamată) pentru țeră, pentru tdte 
poporule ei. au pretinsă pentru 
roți dreptate și numai dreptate, 
iară de care nu pote li progresă 
i> devenită și nu p«)te înflori nici 
■ > țeră din lume.

Să fimă der mândri de fliua 
de 3 H5| .Main, căci stegulă ce s'a 
'ieslâșuratn la. 1848 pe Câmpulă 
Libertății e stegulă progresului și 
ală civilisațiunei, este drapelulă 
-fânt-u ală drepturiloră omenirei, 
alu aspirațiuniloru ei mărețe spre

cultură și libertate, este flamura 
binecuvântată a iubirei și a bunei 
înțelegeri intre popore!

Putem ă se fimă mândri de a- 
dunarea națională dela 3 (15) Main 
1848 în deosebi pentru spiritulă 
de adevărată înfrățire și concordia, 
ce Ta propagată ea între iii na- 
țiunei române.

Amu trebuită se facemă în <|i- 
lele nostre trista esperiență, că 
multi dintre noi pecătuescă greu 
în contra acestui spirită de unire 
frățescă, căruia avemu se-i dato
ri mă tdte succesele nostre de pană 
acuma pe teremulă progresului na
țională și iară de care amă li o 
massă. brută, buna numai de a 
servi ca materială pentru scopurile 
adversari loră.

Idea solidarității strînse dintre 
fii poporului nostru, este sorele, la 
raflele căruia trebuie s6 se încăl- 
flescă afli inima fle-cărui Română. 
Nu certele, nu vrajba dintre frați 
ne voră duce vreodată la țintă, ci 
numai legătura iubirei împrumu
tate dintre noi pote sS aducă fruc
tele dorite. A combate pe cei ce 
prin purtarea și faptele loră ne
rom ânescl conturbă acesta sfântă 
armonia dintre frați, este o datoria 
națională, a căuta înse căita cu 
luminarea și a produce astfelu ne
înțelegere și turburam în sînulu 
poporului, este tină pecată națio
nală ce nu se păte ierta.

Cu ocasiunea sOrbătorei de afli 
nu putemă se damă tină stată 
mai bună frațiloră noștri, decâtă 
că orice pasă ar întreprinde ei se 
nu uite nici unii momenta că 
prima și cea mai principală con- 
dițiune a progresului nostru pe ori
ce teremu, este păzirea cu sânțe- 
niă a drapelului solidarității nostre, 
este unirea și buna înțelegere în
tre frați!

Rusia si România.
>

Organulu diplomației rusesc! 
„Nord“ «lin Bruxela scrie în re
vista politică dela 12 Main, că o- 
pinitmea publică în BucurescI e 
neliniștită, prin sgomotulu, că li
nele personalități ce se află la pu
tere ar fi aderenți ai unei anexări 
a României la Austro-Ungaria, 
pentru ca astfelu se formeze cu 
frații loră de sânge din Bucovina, 
și din Ardeală ună întregă în 
monarehia liabsburgică, cam ca 
Ungaria.

„Nordu e «le părere, că tocmai fi
indcă a cunoscută realitatea acelui sgo- 
motă, în numerulu seu din urmă a ară
tată, cum că Rusia n’ar avea nici unu 
interesă a sdruncina tronulă Regelui 
Carolă, debrece acesta ar înlesni esecu- 
tarea planului României. F«jia oficială 
rusescă recunosce espresă, că nu e vorba 
de ună complota ce sc pregătesce ori 
e pe cale d’a se esecuta, ci de o doctrină 
si de o tendință, care deocamdată apar
ține numai tărâmului academicii. întregi 
concepțiunea e copilărescă și naivă; der 
decă ar fi să se esecute în contra ori
cărei probabilități, atunci ea ar ave în 
contra ei nu numai marea inaioritate în 
România, ci și pe mai multe mari pu
teri, în primulă iocă pe Rusia, care nu 
vre sfi scie de o întindere a granife-

loră austro-ungare pană a plesni și nu 
va concede, ca Austro-Ungaria se ab- 
s<>rbă pe rendă tdte poporațiunile Pe
ninsulei balcanice, ca apoi se mdră de-o 
indigestiune.

De altmintrelea atâtă Germanii aus- 
triacl câtă și Ungurii se voră ridica în 
două picidre, ca se-și mântuiască indivi
dualitățile loră naționale de naufragiu; 
celoră dintâiu totă le rămâne a se ală
tura la marea Germaniă, Ungurii înse, 
ca lieloțl etnografici, suntă în periculă 
d’a se îneca în valurile române ori 
slave.

E de ajunsă, opinesă în fine „Nord", 
ca se fiă adusă la lumină acestă bizară 
proiectă, pentru ca s«5 fiă spulberată ca 
o beșică de săpună.

SC1R1JLE DlLEi.
Aflămă că lucrarea etnografică a 

d-lorit Teofilă J''răncu și George Can- 
drea, „Moții*., pe care am anunțat'o ce- 
titoriloră noștri, a fostă oprită a întră 
în Ardeală.

Nu cumva fiindă că conține ună 
tablou, care represintă pe Iancu călare 
înaintea oștiriloru sale. Căci astfeliu e 
o lucrare curată etnografică literară' A- j 
deveru a grăită ministrulă Trefort. Nu 
esistă libertate spirituală la noi, |adecă 
în Ungaria].

E transferată la cererea propria sub- 
locotenentulă Uie Ciiujudiană dela regi- 
mentulă tiroleză de vânători la reg. (14 
de inf.

• *
Pe teritoriulă comitatului t'/oșiu 

s’au începută deja înscrierile alegctorUorH 
pentru viitorele alegeri de deputațl die- 
tall. In scopulă acesta s'a alesă pentru 
fiă-care cercă electorală câte-o comisi- 
une constă.tătdre din ună președinte și 
doi membri, însărcinați fiindă cu înscri
erea alegătoriloră. Observămă, că în cele 
9 comisiunl constătătdre din 27 membri, 
abia se află 2 Români. Totodată eomi- 
tetulă centrală a atrasă atențiunea dife- 
riteloră comisiunl asupra împrejurărei, 
că după fumuri numai acela pote fi ales, 
care este și alegetoră. Reamintimă ce- 
titoriloră noștri, că acestă comitată are 
240,(MX) «le locuitori dintre cari 9 părți, 
va se dică vr’o 200,0(M), suntă Români, 
er restnlă Maghiari. Evrei, Armeni etc. 
Alegători se află cu totnlă numai vre-o 
3G52, dintre cari 1282 suntă nemeși, va 
se dică Maghiari și MaghiaronI, 887 a- 
ristocrațl, adecă erășl Maghiari, 32fi a- 
rendatorl, va să dică Evrei și Armeni, 
cari erășl suntă „Maghiari“. Peste totă 
rămâne, numerulă de J83 alegători, caii 
suntă după censulă de pămentă și casă 
și între cari maioritatea este a Româ- 
niloră. Voră fi avendă adecă. 2IMI.000 de 
Români vre-o 2(X) de alegători, în timp 
ce pentru restulă loeuitoriloră neromâni, 
de vre-o 40,(MX), rămână cam peste 30<M) 
de alegători.

Strașnică constituționalismă.
*

*

Cetimă în „Foia Diecesanău din 
Caransebeșă : In eongregațiunea Comi
tatului Timișă ținută în 8 Mai căi. n. 
Ilustritatea Sa d-lă comite supremă Sig. 
Ormos a comunicată cu grain viu mă
surile. ce le-a luată și eventuală le va 
mai lua Consistorială diecesei Caranse
beșului în calea religiosă și morală pen
tru introducerea de stări normale în 
nefericita comună Coșteiulă de lângă

Verșeță. Descoperirile Ilustrității Sale 
au fostă întâmpinate cu vii aclamărl din 
partea membriloră congregațiunei. O 
foie germană din Timișora enumără în
tre măsurile morale luânde spre linisci- 
rea definitivă a comunei și „aj-trisania*, 
interdicțiunea bisericescă. De o aseme
nea măsură medievală n’a fostă și nu va 
fi nici când vorba la Consistoriulu nostru.“

* =*
Pentru înlesnirea jirocurărei ilc nia- 

șini pentru economia se împartă din par
tea comitatului Sibiiu subvențiunl în 
sumă totală de 300 fl. v. a. tuturora a- 
sociațiuniloră și reuniuniloră economice 
de pe teritoriulă acelui comitată. Su
plicile, în cari are a se indica feliulă «le 
mașină seu mașini, pentru caii reuniu- 
unea cere ajutoră, suma ajutorului, :iu- 
merulă membriloră reuniunii, averea în 
bani, precum și scopurile și întreprinde
rile în parte ajunse seu ce le are în ve
dere reuniunea, și ordinațiunea ministe
rială, prin care s’au aprobată statutele 
reuniunii să se adreseze comisiunei eco
nomice a acelui comitată până la 20 
Iuliu n. 1888. Reuniunile agricole, cari 
ceră ajutoră, au a aclude și statutele lor 
în ună esemplară.

V
*

iu adunarea comitetului administra
tivă a comitatului Mitre.p'i-7'urda, ținută 
la 8 Main n. c., s'a respinsă recursulă de 
nulitate ală loeuitoriloră din comuna Să- 
badulă de Câmpiă contra alegerei de 
primară a evreului Izsak Samuel. Ca 
motivă ală cererei de nulitate se «lice 
că s'a adusă împrejurarea, că fiindă co
muna Săbadă curată românescă, nu pote 
suferi ca primarulă ei să fiă ună Evreu.

Se putea altfelă în acestă timpă de 
constituționalisniă jidano-ungurescă ?

-Pester Lloyd" serie: .Multora din
tre Ceangăii repatriat! nu te place Caua- 
anulă ttngurcseii. Ei emigreză în cete diu 
țera făgăduinței, în care i-au adusă, erășl 
înderetu la biele do carne nu, la masa 
de postă a Bucovinei, căci ei își închi- 
puescă celă puțină, că acolo li-a mersă 
mai bine. Așa a fostă vedută în Seghe- 
dină o asttelă de grupă de Ceangăi, cari 
reemigreză. Ună bărbații înaltă și voi
nică, anume Neculae Czorbană. conducea 
pe bieții omeni, cari eerșiau pe unde a- 
jungeau. Conducătoriilă loră istorisea fie
căruia, că colonia loră de pană acum 
Szekelykeve, a fostă distrusă de potopă 
și acum suntă nevoițl să se'ntbrcă în 
patria loră de mai nainte.u

Decă sărmanii Ceangăi preferă „masa 
de postă“ a Bucovinei, in loculă „Cana- 
anului ungurescu1" , cum dice foia jido- 
vescă, își pote ’nchipui oînnlă ce mise- 
riă au adusă acești nenorociți în Ungaria.

Unu respunsu diarului ..Kolozsvai".
])c pe malidă Visc.i, 12 Main 1888.

Cei, cari și afli simtă fericirea și 
mângâierea loră stifietescă în a'șl căuta 
hrană pentru inimă și sufietă în legile 
„compilata© și approbataeu, despre cari 
dice Românulă: „compilata a spendu- 
rată pe tata", nu voră scrie nici-odată 
despre preoții români, despre clerulă ro
mână, despre biserica română și institu- 
țiunile ei altfelă ca „KolozsvarL Cela 
ce a avută paciență dintre preoții ro
mâni a percurge articulii din „Kolozsvar“, 
referitori la preoții români, ori câtă de 
puțină ar cun'osce trecutnlă tristă ală. 
legiloră verbdeziane, acela îndată a 
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putută vede, „cum respiră în tută 
splendorea „cultura“ inimei și a spiri
tului ce șl-a dobândit’o autorulft articu- 
liloru, cetindu acele nefericite led si 
gândindu-se la modulă cum s'ar pute 
readuce în vieță. Den „Kolozsvar^ nu e 
de invidiată pentru cultura .și civilisa- 
țiunea lui. ci de compătimită. Inimi ro
mâne, ca se primescă acestă cultură, 
n’are la ce căuta, dimpotrivă ne va fi 
mai ușorii a dovedi stările semi-barbare 
în cari ne țină și adl .și pe c-ari voescă 
se ni-le impună și pe viitoră.

Decă pentru cei dela „Kolozsvar“ 
A erbdczi a ajunsă a fi „Acathistulă“, 
cartea de rugăciune, atunci eu umilă 
terbinte doresc-ă diariștiloră români, ca 
bunulă Dumnedeu să-i ferescă de așa 
ceva.

Pentru ce suntă preoții români „in- 
culțl, semi-barbarl, agitatori* ? Pentru-că 
nu suntă aderenții ideiloră șoviniste și 
kulturegyletiste maghiare, pentru-că nu 
se îmbracă în atila, nu portă cisme cu 
pinteni și ciardașkalap, pentru că î.și iu- 
besc-ă limba maternă, țină și păstreză cu 
sânțeniă credința și obiceiurile strămo- 
șescl, pentru-că preferă, cultura română 
celei maghiare, pentru - că îșl iubescă 
poporulă și luc-ră din răsputeri la deș
teptarea și cultivarea lui. Se ne închi- 
puimă ună momenta pe urnă preotă ro
mână în mijloculă poporeniloră săi îm
brăcată în costumulă națională ungu- 
rescă vorbindă unguresce, ore înfățișarea 
lui ce i-ar pute revoca poporului în 
minte? Pe ună cutare seu cutare „domnii* 
diregătoră clin timpulă trecută, despre 
care, decă ai aucli povestindu-se cele ce 
le-au suferită bătrânii seu părinții noștri, 
ai fi dorită ca mai bine se te înghiță 
pămentulă de viu, decâtă să ajungi în 
astfelă de posițiă, seu asemănare.

Datorința morală le impune preo- 
țiloră a protesta din tote puterile contra 
calumniiloru și în numele clerului tânără, 
chiămată a îmbrățișa statulă sântă ală 
preoției, căci clerulă română posede adi 
o cultură, ca oricare altă cleră din 
patria.

Pe „Kolozsvar* îlă mai dore și îm
prejurarea, că preotulă română îșl pe
trece vieța sa în mijloculă poporului 
luândă parte la tote suferințele și bucu
riile sale; îlă ninge, plouă, bate venturi 
reci, sufere înghețuri și căldură, fonie 
și sete, ca și ună plugară de rendă. și 
răsplata sarcineloră și suferințeloril co
mune este preliniștirea consciinței sale, 
alipirea poporului de preotulă seu, ar
monia deplină. Precum în cele sufletescl 
preotulă vine a-lă mângâia pe cehi ce 
sufere, tocmai așa și în cele economice 
preotulă îi dă esemplu, ca se-șl câștige 
pânea de tote dilele în modă cinstită 
prin munca onestă. Se se ru.șinecje der 
preotulă română de acestă ocupațiiine, 

când iede și simte, c-ă. o vorba de bună
starea poporului, ca să se potă susține, 
ca să facă față dărilorti celoră mari și 
altoră greutăți publice ne mai suporta
bile, fără ca elă se. fiă rebonificată pe 
vre-o cale ?

Chiar și în cele justițiare și admi
nistrative preotulă i l ine poporului în 
ajutoră. Se amintescă lui „Kolozsvăr" 
ună casă, ca să se convingă și să vedă 
că pretinsa „C'/alu îndreptățire^ a popo
rului română e. unii neadereril, o min
ciunii i/olă și că poporulă o vede elă 
însuși cu ochii. Ună economii a avută 
se fiă esecutatu, der i se pune condiți- 
unea ca să depună jurămentu. la casă 
când se scie nedrepții în timpulă deter
minată. 'Iote hârtiele i se trimită in 
limba maghiară. Acestă limbă respecti- 
vulă nu-o cunosee. (’ine se-i spună ce 
este scrisă ? Se alerge acum din comună 
în comună pănă ce va afla, ună sufletu 
maghiară,, care să i-o tălmăcescă, seu se 
mergă la ună advocată și apoi de unde 
să-i plătescă ? Trece timpulă recursului 
pentru depunerea jurământului și numai 
după aceea află omulă nostru cuprinsulă 
hărtiiloru. Ce se întâmplă acum ? Doi 
preoți depună jurămentulă. că respecti- 
vulu economii nu cunosce limba ma
ghiară și 'lă scapă astfelă cu greu pe 
bietulă omă de esecuțiune.

Cine agiteză der „Kolozsvare11 ? 
Cine împle inima poporului de amără
ciune, nemulțămire și mâhnire ? Cine-i 
causeză spese zadarnice ?

Sistemulă de guvernare, care așa 
scie mulțumi interesele celoră 3 milione 
de Români drepți și leali cetățeni!

Câte nu se întâmplă de acestea cu 
bietulă poporă! Cine agiteză der ,,Ko- 
lozsvare1, ? Preotulă? Cine i sdruncină 
sănătatea? Biserica cu posturile?

Nu. domnule, sărăcia și miseria la 
care e redusă !

Cine’lă face de '.șl părăsesce vatra 
părintescă ? Postulă ?

Bancheturile domnesci, dările cele 
mari, greutățile ne mai suportabili, pe 
cari de ar posti anulă întregii un mai 
are de unde le plăti!

....Pe lângă suferințele comune mai 
e și raportulă de consangenitate și afi
nitate între preotă și poporenii sei. Cui 
îi voră spune poporenii năcasurile și 
schingiuirile lorii ? De sigură nu lui 
.,Kolozsvăr,11 ci aceluia, pe care îlă dere 
eare'i doresce binele din sufletu curată. 
Er pe aceștia de ar ține bancheturile 
Kulturegyletistice cu miile de ani nu-i 
vei magliiarisa, nu pentrucă nu e firea 
și inima Românului pentru așa ceva a- 
plicat.ă.

Fii încredințată ..Kolozsvare” că 
prin articull ca cei scrișl la adresa pre- 
oțiloră români, nici odată nu-’lil vei se
para pe preoții de conaționalii sei, si 

nici pe aceștia de preotulă lorii, ci vei 
esopera alipirea .și mai mare a poporu
lui de preotulă său, în sufletnlă căruia 
mereu răsună și trebue se răsune cuvin
tele profetului: frânge celui flămândă 
pânea ta, și pe cei săraci fără casă ba- 
gă-i în uasa ta: de vedl pe celă golii 
îmbracă-’lu și nu trece cu vederea pe 
cei ce suntă din sînulă poporului teu!

(ii!! candidat ii ile preoția.

Din representanța comunală.
Me-rcuri în săptămâna trecută re

presentanța orășenesc-ă a ținută ședință. 
Intre alte comunicări amintimă aceea, 
că conclusuhl reprezentanței prin care 
■se refusă redactorului foii uiigiirescl 
din locă Josef Szterenyi (Stern) d'a fi 
admisă ca cetățenă ală comunei Bra- 
șovtl din causă că nu are îndestulitore 
mijloce de subsistență, a fostă aprobată 
de ministerulă de interne.

losef Filtscb interpeleză pe preșe
dintele asupra stadiului în care se află 
esecutarea noueloril numiri ale strade- 
lonl. — Președintele răspunde, că co- 
misiunea alesă pentru stabilirea nume- 
loră românesc! și unguresc! 'și-a termi
nată de curendă lucrările și pașii ulte
riori suntă în cursă.

Ionii Lengără interpeleză pe pre
ședintele asupra stadiului în care se află 
afacerea hotărîtei mutări a „monumen
tului barteșianu* din pieță. — Președin
tele elice că va răspunde în viitorea șe
dință cu actele în mână.

Karl Fabrițius interpeleză pe pre
ședintele, dec-ă adevărată e soirea, că mi
nisterulă a dată spitalului civilă de aci 
dreptuhl publicității și decă adevărată e, 
făcutus'au pașii necesari ca la 1 Iulie 
se între în vigdre statutulil. - Președin
tele răspunde, că scirea e adevărată și că 
afacerea se va aduce la timpii înaintea 
representanței.

In afacerea construirei căii ferate 
Zernescl-Brașovă-Sepsi-Sâiigeorgiu, Ma
gistratulă propune: 1. Representanța se 
se declare învoită cu modificarea tra
seului (ca adecă se nu trec-ă pe la Derste 
și Prejmei’, ci directă spre Sepsi-Sânge- 
orgiu pe la Hermană, rămânendă ca pe la 
Derste și pămă la Terlungenl se se cou- 
struescă tramvaiu cu vaporii); 2. Pentru 
acoperirea sumei de 80,000 fi. semnată 
pentru acțiile de capitală să se facă ună 
împrumută: 3. Să se primescă oferta băncii 
comerciale din Pesta (d’a da bani cu 
41 și d’a emite obligațiunile cu cur- 
sulă de 96 fi.

Comisiuuea permanentă susține pro
punerea magistratului cu modificarea, ca 
magistratulă să fia avisatil și împuterni
cită a face împrumutulil în condițiunl celă 
puțină așa de favorabile cum s'au pusă 
de banca comercială, ori dela acesta ori 

dela. altă bancă. - Acestă propunere s'a 
primită.

Propunerea d'a se procura o cum
pănă centimală pontru terguhl de vit 
în preță de 700 fi. (cu cheltnelile de a- 
ședare 973 11. 56 cr.i și magistratulă d a 
veni c’ună proiectă spre a se lua o taxă 
pentru folosirea cumpenei se prlinesce.

Propunerea d'a se procura ună apă
rată desinfectatoră se primesce, permi- 
țendu-se și particulariloră d’a se folosi 
de elă, cei săraci fără plată, cei cu mij
loce plătindil o taxă după deciderea ma
gistratului.

La propunerea lui Iosif Pușcării, s’a 
amânată ședința cu considerare la săr
bătorile Pasciloră românescl.

Literatură.
A apărută de sub presă o noua e- 

dițiune a scrierei D-lui Colonelă în re- 
serva armatei române T. Văcărcsrii
întitulată: Luptele îlomâniloru in res- 
beliilu din 1877—78.

Acestă însemnată operă, care s’a tra
dusă și în limbi streine, a avută primi
rea cea mai distinsă în cercurile militare 
și literare. Academia Română a premi- 
at’o cu premiulă .,Helia.de Rădulescu" 
și prima edițiune a fostă în curendă pe
trecută. Editorii F. Cfiibl fii, tipografi în 
BucurescI, dorindtl a face acestă impor
tantă scriere câtă mai multă accesibilă 
tuturora, au intreprinsil o noua edițiune 
populară în formatulă edițiunei acade
mice a Istoriei lui Ălihaiu Yitezulil de 
N. Bălcescu; âr costulă ambeloră vo
lume ale scrierii D-lui Colonelă T. C. 
Văcărescu. întrunite într'unu singură vo- 
lumă cu portretulă Comandantului su
premă ală oștiriloră românescl, M. 8. 
Regelui, și cu planurile Bulgariei răsă
ritene. ale posițiuuiloril Plevnei, Aldinu
lui și Calafatului, costă numai 4 lei |2 
fi. j plus porto 50 bani. Acestă nouă e- 
dițiune este însoțită și de unu Indice în 
care se menționâză faptele la cari au 
luată parte fiecare regimente, astfelă că 
pote servi la istoricuhl corpuriloră ar
matei române, și cuprinde numele tutu- 
roră D-loră oficerl, cari s’an distinsă, 
c-ari au fostă răniți și au căjutil pe c-âm- 
pulil de onore.

Industria de casă.
(Urmare./

II. Partea economică.
I’ercepthaii.

Pentru acoperirea cheltuieleloril îm
preunate cu aceste cursuri am primită 
dela (In. Epitropiă a bisericii s-tului Ni- 
colae. pe lângă chitanță, conformă lio- 
tărîrei Onoratului Sinodă parochială ală 
aceleiași biserici din a. tr. suma de fi. 
v. a. 100, la care se mai adaogă 15 cr. 
intrațl dintr'altă parte.

b) Eroc/ate.
Cheltuielele se specifică în următo- 

rele grupe :
11 Pentru modele fi. 2.02
2) ., seriițiu fi. —.87
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io
Din vieța și scrierile lui

ISTiccla/a. Z-ieneuiA.
După isvore străine.

VII.

Tote soirile ce Lenau i-le trimise 
Sofiei despre Carolina, „că e o femeă 
admirabilă, că numai la sicriulă maicei 
sale a mai tremurată elă ca în sera aceea, 
când a audit’o cântând în „Belizar“ ș. 
a., Sofia le primi cu o bucuria aparentă 
și'i scrise poetului, că nu peste multă va 
simți și elă câtă de bine îi priesee vieța. 
La acestea Lenau îi răspunse: „Cum în
țelegi acesta? Eu tui me ținu între poeții 
fericiți, cari semtă în ei și în poesiile 
lorii bucuria. Adeseori lucrările mele au 
fostă poreclite: platitudini. Din asta celă 
multă atâta e drepții, că eu lucru ca și 
sculptorulă, eu însu-ml me sdrobescă, ca 
sculptorulă forma, pentru ca ideea și 
gândulă lui cu atâtă mai bine sâ apaiă. 
Și pote numai aceea și este bună în 
poesia mea că adecă: eu pe mine mâ 
aducă jertfă....

Pe timpulă acesta Carolina petrecea 
în Dresda, unde juca cu mare succesil. 
Reîntorcendu-se în Linz, hotărî se se 
restaureze și aici se întâlni cu Lenau. 
Acum vorbiră seriosă despre căsătoria. 
Lenau însă se hotărî se o ia numai când 
ea îșl va părăsi cariera și elă va regula 
proprietatea sa, care era arendată încă 
pe 19 luni. Carolina se pricepu forte 
bine cum se lingușescă pe Lenau. Când 
acesta păși în casa ei, ea îngenunchiâ 
înaintea lui, îi depuse la piciore cele 
două cununi ce le primi în Dresda în 
semnă de ovațiune dela Tieck și Schro
der. Lenau însă s’a convinsă, că acestă 
femeiă nu e pentru elă: der eu tote 
acestea se ocupa seriosă cu gândulă că
sătoriei și comunica lucrulă și cumna
tului său, care departe de a se opune 
cugeta, că Lenau decă va contrage o 
căsătoriă fericită cu Carolina, se va 
simți mai bine.

Relațiunile între ei ținură aprope 
ună ană. In 15 Iuliu 1840 Lenau a ple
cată din Stuttgart drepții spre Ischl ca 
acolo să întelnescă pe Carolina, der cu 
scopulă de a'i cere epistolele îndărătă. 
înțelese adecă, că artista se pregătea 
să mergă spre Italia și deci nu voia cu 

nici unii preță ca epistolele lui să le mai 
arate ea și altora. Totă afacerea îi suc
cese mai bine decurn spera elă. La în
cepută Carolina nu se învoia, der Lenau 
insistândă mereu îi succese a o îndupleca 
să i-le predea. Când avii epistolele în 
mână, Lenau se despărți de ea ca prie
tinii cei mai buni.

In 10 Augustă se reîntorse din Ischl 
în Stuttgart, unde plănui a doua edițiă 
a lui „Faust“ și rămase aici pănă la 
finea lui Septemvre, după ce merse în 
Viena. unde Sofia se afla la cumna- 
tulă seu.

Lenau se bolnăvea desă, și mai deșii 
îlă cuprindea tristeța. Lucra cu multă 
diligință dedicându-se cu deosebire cul
tului musicei. Șl-a luată chiar și ună 
profesoră de musică. In decursulă mor
bului îlă cuprindea gânduri urîte și negre 
pe cari abia era în stare se le depăr
teze. Deodată cu primăvera se simți 
mai bine. Lenau avea o deosebită fineță 
și gustă când era vorba de nutremen- 
tulă vieții. Dintre țigări alegea pe cele 
mai fine. lubia comoditatea în decursulă 
căletoriiloru, făcea adeseori pause mari, 
calabalîcultl seu era totdeuna mare. Așa, 
când plecă din Viena numai pe câteva 

săptămâni la Stuttgart, bagagiulă seu 
consta din 21 de pacheturi: lădl pline 
cu cărți, diferite cutii, bastone, ploare 
(corturl'i, cu unii cuvântă totă ceea ce 
avea acasă mobilă, le ducea ori unde cu 
elă pe druină.

Calea spre Sttutgart o făcu în Aprilie 
1841, der abia ajunse acolo și se bolnăvi, 
silită fiind .1 să pădesc-ă odaia și patulil. 
Elă cu tote acestea nu’șl perdîi presența 
de spiritil: se ocupa cu scriitorii latini 
din evulă mediu și corespundea regu
lată cu Sofia, căreia îi trimetea soirile 
cele mai prospete despre schimbarea în 
mai bine seu în mai rău a bolei. înainte 
de Main scăpă aprope cu totulil de bulă, 
der pe lângă tote acestea elă nu’șl pă
răsi odaia, și totă societatea în mijlo
culă căreia petrecea era numai familia 
Reinbeck.

In fine pe la mijloculă lunei Iiiniu 
pleca spre Ischl, unde spera să afle pe 
Sofia. Rămase acolo aprope trei săptă
mâni în care timpă făcea dese escursiunl 
prin locurile mărețe ale Alpiloră, fără 
însă de a’șl pute procura vioiciunea spe
rată, ce altă dată o afla totdeuna prin 
aceste regiuni. In Septemvre pe neaș
teptate dispăru din Ischl ca să'șl ia dru-

Helia.de


Nr. 98 GAZ ETA TRANS1L VAN1EI. 1SSS

3 _ unelte și alte re-
cuisite ti. 25.(34

4 „ material de lucrată ti. 39.17
5 „ premii ti. l.OS

La olaltă ti. 6B.7B
I)in percepțiunile în sumă de fi. 100.15 
subtrăgendu se erogatele în 
sumă de fi. 6858
resultăună plusă în percepțl de ii. 31.37 

Din acestă sumă se voră acoperi 
cheltuielile obveniente pănă la încheie
rea cursului presentu. Socotela. asupra 
acestora o voi da la finea acestui cursă.

Pentru percepțiunl și erbgate s a 
purtată o condică specială.

ill. Propuneri.
După constatările celoră mai cele

bri bărbați de .șcblă ai secuiului present 
instrucțiunea școlară, așa precum a fostă 
ea întocmită pănă acuma, este atâtă de 
mancă, încâtă abia se pote dice peda
gogică. Acestă mancitate îmi permită 
a o espune aici pe scurtă în urmă- 
torele:

Omulă constă din trupă și din su- 
fletă. Atâtă trupulă câtă și sufletulă 
îșl are instrumentele resp. facultățile și 
lucrările sale. Cultura completă a omu
lui constă în cultivarea puteriloră tru
pesc! ca și a celoră sufletesc! de o po
trivă, pentruc-ă nedespărțită este legă
tura între ele. Corpulă este organulă 
sufletului, precum și sufletulă conduce- 
torulă trupului.

Scola, după întocmirile ei de adi. 
îngrijesce numai de desvoltarea și îm
bogățirea faeultățiloră sufletesc-! prin fe
lurite cunoscințe aparțenetore sciinței.

Corpulă se cultivă numai înt.r’atâta 
ca nu cumva lăngedindă elă, se trans
mită debilitarea sa și asupra spiritului. 
|Se înțelege gimnastica].

Acesta îuse nu e suficientă. Omulă 
are nu numai trebuințe spirituale ci și 
corporale, elă e necesitată a lucra nu 
numai cu puterile spirituali ci și cu cele 
corporali, ba acestea constitue pentru 
viața sa cea mai ponderosă activitate 
— activitatea pentru subsistință — apoi 
fiă indiviclulă literată fiă amploiată seu 
lucrătoră de di.

Spre scopulă acesta a dată D-cleu 
omului mânile cele mai nobile instru
mente ale sale. Și iată tocmai aceste 
instrumente rămână neconsiderate de in
strucțiunea școlară rămână necultivate 
eu tote că de dibăcia loră îu totă mi- 
nutulă au lipsă neapărată atâtă omenii 
devotați esclusivă sciinței câtă și cei 
rămași în servițiile muncei fisice. Elevii 
școlei de adi se cultivă esclusivă numai 
sciențifice, deși nu suntă chemați a de
veni esclusivă numai literațl, lucrător! 
însă suută chiămaț! a fi toți fără nici o 
deosebire, pentruc-ă toți au lipsă chiar 
în cașurile cele mai estreme, de multe 
lucrări, cari nu le pote lăsa se le facă 
altulu ci ei înșiși. — și tocmai în acestă 
direcțiune nu ofere școla nici o instruc
țiune fiitoriloră chemați lucrători.

Șc-ola poporală are chemarea de a 
da poporului membri cu minte luminată, 
der mai vertosă membri îndemânatici la 
tote lucrările trebuincios© pentru susți
nerea vieții. Partea primă a acestui pos
tulată o îndeplinesce școla nostră de adi, 
cea din urmă înse. de locă nu. Apoi 
cum se pote aștepta ca poporulă nostru 

să înainteze pe terenuhî economică so
cială. decă școla — singură chemată spre 
acestă scopă nu-lă pregătesc© pe a- 
cela în acestă direcțiune? Cum se mai și 
sperămă o îmbrățișare a școlei din par- 
tna poporului, decă acesta nu vede, la fii 
săi cunoscințe, cari să-i asigure încredere 
pentru ușurința traiului, care e puuctulă 
celă mai simțitorii ală așteptăriloră lui.

Acestea trebue se le întonămă cu 
deosebire referitorii la împrejurările po
porului nostru din Șcheiu, carele de ună 
timpă oi e care încoce pășesce cu pași 
gigantici spre miseriă. Amintirea cause- 
loră acestei împrejurări nu încape în ca- 
druhl acestora rendurl.

i Va urma.

Ședința literară publică în Năseudu.

Societatea literară „ Firhts Romana 
llediviea“ a junimii studios© dela gimna- 
siulă superiorii română gr.-cat. din Nă- 
săudă învită la ședința publică ce se va 
ține în localitatea reuniunii de lectură la 
12 Main 1888. Se va executa următo- 
rulă programă : „Marșulă iubiliară11, exe
cutată de musica studențiloră. „Cuventă 
de deschidere", rostită de președintele 
societății Aureliu Olteană. „Frumosă e 
omulă D-ne“, coră mixt. „Istoria si ro- 
lulă eventailuhliu, de S. Dr. Mândrescu, 
studentă de cl. VlIIgim. „Fantasia11, sollo 
de flaută cu acompaniamente. „Liber
tatea11, dialogu — traducere de A. Che- 
uixer, de S. G. VargolicI, predată de 
studenții de cl. VII. Ioană Meliană și 
Octaviană Utalea. „Obosită de lucrulă 
dilii11, sollo de voce, cântată de Aureliu 
Moțocă, stud. îu cl. VII. gim. „0 pagină 
din istoria limbii române11, disertațiune 
de Aureliu Olteanu, stud. în cl. VII. gim- 
nasială. „Suspinulă“, coră mixt. „Rolulă 
fantasiei în concepțiunea poetică11, diser- 
tațiune de Ioană PScurariu, stud. în cl. 
VII. gimnasială „Suspinulu11, valsă de 
IvanovicI, executată de musica studen- 
țilortl. „Cuventă de închidere11, rostită 
de vice-președintele societății Octaviană 
Popescu.

Reuniunea germană de cântam din Silriin.
Programulă generală ală serbării e- 

sisteuții de ‘25 de ani a reuniunei ger
mane de cântări din Sibiiu, ce se va ține 
la 26 și 27 Main 1888;

1. Sâmbătă în 26 Haiti : a) după a- 
medl la 41 ., ore, primirea și însoțirea os- 
pețiloră, ce sosescă cu trenulă în orașă 
și împărțirea loră prin cartiere ; b) sera 
concertă dată de reuniune în sala dela 
„Gesellschaftshaus11; c) după concertă 
întâlnire socială în pavilionului de sticlă 
ală grădinei Hermann.

2. Duminecă în 27 Haiti: a, înainte 
de amecll, serbare comemorativă în ono- 
rea defunctului conducătorii ală corului 
reuniunei Hermann Bbnicke în sala reu
niunei musicale: b) la amedl ora 1. ban
chetă și actă festivă; c) sera, concertă 
festivă (la mese) în sala dela „Gesell
schaftshaus11 cu cooperarea reuniuniloră 
locale și streine de cântări, precum și a 
capelei musicei orășenescl.

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

Budapesta. 15 Main. Regele va 
veni aci în 3 Iunie pentru timpii 
de 14 t]ile.

Paris. 15 Hain. lîouhutțpr a so
siți! in Foiirniier. La bancheta a 
mulțaniitu pentru primirea ce i-s’a 
tâcutu și care n‘a t’ostu atâta la 
adresa lui, câtii la adresa soldatu
lui isgonitu din armată.

Genera lulu a primită la Dubav- 
a:l pe președintele comitetului na- 
poleonistu; elu cere se se facă a- 
peht la popor», spre a scăpa țera de 
aventurieri; proclamă uecemhdea ceza
rismului.

Londra, 15 Main. Se vorbesce 
că IFoAs-e/i-// a demișiunatu din pos
tula de adjutantu generală ală 
armatei, pentru că Salisluiri/ l’a în
fruntată și dojenită în camera lor- 
di lorii.

BucurescT, 15 Main. Guvernulă 
a ordonată disolvarea consilieloru 
comunale din Călărași, Buzeu, Pi
tești. Piatra, Botoșani. Parlamen- 
tulă va fi disolvată pe la începu- 
tulă lui Iulie. Nouele alegeri se 
voră face la începutulă lui Sep- 
teinvre.

cumuNiĂ.
In 14 Hain a. c. s'a cununată în bi

serica gr. orient, din Budapesta advo- 
catuhl J)r. Pompiliu de Lemeny cu văduva 
Eufcmia de Spirta mare-proprietăresă în 
Panciova. Ca nași an asistată din par
tea mirelui unchiu-seu jude curiahl Loan ti 
caeahru de Pușcariu, eră din partea mi
resei vărulă ei Pctrca Strici consulii ge
nerală ală Serbiei în Budapesta.

Listă de subscripțiune.
Pentru ajutorulă ce se va da unui 

preotă română gr. or. din Transilvania 
(Distr. Bra.șovă, Săcele-Turcheșp fiindă 
apăsată de bătrânețe forte înaintate, așa 
că fiindu-i imposibilă de a mai face, ser- 
vițiulă religiosă, care-i era singura lui 
existență, astăd! se află într'o posițiiui© 
forte critică (miseriă complectă . Suntă 
rugați prin acesta toți bunii Ro
mâni de a-lă ajuta cil câtă voră voi. 
p. comitetulă de inițiativă C. C. J’anfu.

Numele personeloră contribuente: 
C. C. Panțu 2 lei; Alexe Căciulă 5 lei .- 
I. Barbu 1 leu; Radu R. Goga 2 lei ■ 
A. S. Vasilescu 1 leu: N. G. Țiței 2 lei; 
lonă Stănescu 2 lei: lonă I. Panțu 1 
leu: Costache Albulețu I leu; I. Bujo- 
ianii 2 l°i: G. I. Gămulea 2 lei; I. D. 
Rociulescu 2 lei; George V. Per.șoiu 2 
lei; lonă C. Bobeșă 1 leu; Vasile V. 
Per.șoiu I leu; N. I. Căciulă 5 lei; Ano
nimă 1 leu; I. G. Nistoră 1 leu; Ano
nimă 1 leu ; Burduloiu 2 lei: N. Ionescu 
2 lei: Nae I. Chivulescu 2 lei. Totală 
41 lei n.

NECROLOGU.
Ioană Compa ea părinte, Valariu 

G'omșia ca frate, Emjeniii, Maria și Au
relia ca fii, Paulă Rănitfiu ca socru, Ni- 
colati Jlâiiidiu ca cumnată și toți cpilalțl 
consângeni și afini de apropo și de di - 
parte, aducă la. trista cunoscință înceta
rea din vieță a multă iubitei și regreta
tei loră fice, respective surori, mame, nu
rori. cumnate, consângene și afine Ma
ria Bănuțiu născ. Comșia subjudesă vă
duvă în pensiunii, care după suferințe în
delungate, împărtășită eu sântele taine 
ale moribundiloră. astădi dimineța la 4 
și jum. bre în anulă 33 ală etăței și în 
ală 5-lea ală văduviei ’.șl clete nobilulă 
ei sufletă în mânile Creatorului eternă.

Bemășițele pâmentescl i se voră a- 
ședa Duminecă în 1 T3j Main la 3 ore 
p. m. în curtea bisericei gr. cat. din locă 
spre odichna vecinică.

Co h al mă, 3() Aprilie |12 Maiu| 
1888.

Fiă-i ferma ușoră .și memoria ne
uitată.

(girKii!» pieței Sirașovii
din 3 Maiu st. v. 1888

Bancnote românescl Cunip. 8.56 Vend. 8.58
Argintu roinânescu . 8.50 ,, 8.5-1
Napoleoii-d’oil ... 10.0:; 10.06
Lire turcescl ... 11.3'2 ,. 11.37
Imperiali............................,, 10.32 ,. 10.37
GalbinI ............................. 5.HH „ 5.Ș0
Scris, tone. „Albina116"), ,. 101.— )• *’ •

n I» i* 5" i .. 38.— 98.50
Ruble rusesci ................. 103.— 101.—
Discontulu .... 6'/2—8" (1 pe anu.

Cursulu la bursa de Viena
<lin 14 Haiti st. n. 188S.

Renta de auru 4"/.......................................96.70
Renta de liârtiă 5l) 0...............................
Inipruinutulu câiloru ferate ungare . 150.50
Amortizarea datoriei câiloru ferate de

ostu ungare (1-ma emisiune) . . 95.20
Amortizarea datoriei câiloru ferate de

ostu ungare (2-a emisiune’ 126.—
Amortizarea datoriei câiloru ferate de

ostu ungare (B-a emisiune) 114.50
Galbeni împerătesci .... 5.95
Napoleon-d’ori............................... 10.06
Bonuri rurale ungare . . . . 105.
Bonuri cu clasa de sortare . . 104.80
Bonuri rurale Banatu-Timisu 104.50
Bonuri cu cl. de sortare . . . 104.70
Bonuri rurale Transilvane . . 104.—
Bonuri croato-slavone . . . . 105.
Despăgubirea pentru dijma de vinu

ungurescu............................... 99.50
împrumutulu cu preiniulu urgurescu 1'21.75
Acțiunile băncei de creditu ungur. . '279.'25
Acțiunile băncei de creditti austr. '278.60
Renta de hârtia austriacă . 78.45
Renta de argintu austriacu . . 80.30
Renta de auru austriacă . . . 109.70
Lozuri din 1860 .......................... 133.50
Acțiunile băncei au.stro-ungare 873.—
Mărci 100 imp. germane . 112.19
Londra 10 Livres sterlinge . 1'26.95
Losurile pentru regularea Tisei si 8e-

ghedinului..........................

Bursa de Bucuresci.
Cotă oficială dela 28 Aprile st. v. 1888.

Curnp. Vend.
Renta română 5" ......................... Ui-- 92.1 ,
Renta rom. amort. 5"j(l . . . 89. 90? ,
Renta convert, fi"....................... 90.- 90? .
Impr. oraș. Buc. 20 fr. . . . 35.-— 38. •—
Credit tone, rural 7' . . 105.-- 104.—

!^<1r î' n • • 89. < io?,
., „ urban 7" ,. . . . 103.- 103?
r r v ” , o • 9G. - 97.—

Editoră și Redactorii responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.

rnulă spre Viena. der a ajunsă numai 
pănă la Gmunden ele unde erășl se în- 
torse în Ischl, unde aparițiunea lui pro
voca mirarea tuturora. In starea lui agi
tată de pe atunci scrise în 24 Septemvre 
o epistolă cătră Emilia Reinbeck: „Nici 
eu, nici sufletulă și disposiția mea nu 
s’a îmbunătățită de locă. Acum întâm
pină cu multă mai multe piedecl; rea- 
flându în vieța mea atâtea erori Iși nea
junsuri, din ce în ce mâ cufundă totă 
mai tare în tristeța născută deodată cu 
mine. Așa se vede că boia mea a lăsată 
urme adeiiel în mine11. Cu finea lunei 
Septemvre se reîntors© în Viena remâ- 
nendu peste ernă aici. Urmele neliniștii 
sale interne le putemă vede numai chiar 
și'n desele schimbări de locuințe. înainte 
de-a sosi erna îșl închiria ună cuartieră 
frumosă în fața bisericei C^apuținiloră; 
mai târdiu îșl lua ună cuartiră forte or
dinară în fața bisericei Franciseaniloru 
și totă astfelă în intervale forte scurte 
și le schimba. In Viena trăi o adevărată 
vieță de nomadă ; elă însuși ne spune, 
că după ce lucra ceva nu mai putea ro
mânea în odaia, sa într'atâta i se urîse. 
Pănă la înijlocitlă lunei Noemvre, timpă 
câtă ținură frumosele dile de tomna, 

făcea escursiunl cu unii dintre prietenii 
săi, uneori deadreptulă din biblioteca 
curții, escursiunl la câte-ună sată din 
apropierea Vienei și nu veneau pănă 
sera târdiu. Poetulă avea adeseori mare 
lipsă de societate și distracțiune. Amo
rală însă vecinică îlă stăpânea.

VIII.
Pănă la aparițiunea operei „Albi- 

gensii" Lenau fit silită sâ remână în 
Stuttgart. Aici făcu cunoscință cu re- 
numitulă teologă Dr. Frideric Strauss 
care anume rămasă la Kerner numai ca 
se vorbescă cu Lenau fiindcă audise că 
elă precând scria la „Savanarola“ ocolea 
câtă se pute de multă să nu se întâl- 
nescă cu elă. Lenau însă părăsi casa lui 
Kerner, în stare nu pre bună impresio
nată fiindă de unele vorbe ce 'i le a- 
runeâ în față prietinulă său, că adecă 
în noua sa operă ar fi atacată reli- 
giunea.

In Aug. 1843 scrie într’o epistolă 
cătră Emilia Reinbeck: „In tainele pă
durii petrecerea de câteva bre pentru 
o inimă zdrobită este o binefacere ne
spusă, fiindcă în singurătatea ei mâni 
nevădute picură balsamă și pe ranele 

cele mai adânci, acolo unde nici o me
dicină nu pătrunde. In ținuturile ulteri- 
ore nu odată am gustată și eu atari 
bre. Durere, că de nou vine tomna. 
Când în dilele trecute ascultamă zuzu- 
rulă frundeloră mi s’a părută ca și cum 
fremetulă de tomna ală pădurei e cu 
totulu deosebită de celă ală primăverei 
elă cu multă este mai sălbatică și mai 
tare. Frundele nu mai suntă așa moi și 
tremurătore ca primăvara. crengile-să 
mai triste, aerulă mai greu.11 Din tim- 
pulă acesta dateză și minunatele poesii 
numite „Waldlieder," cari constitueseă 
bucățile cele mai frumose din colecțiu- 
nea sa. In decursulă iernii veniau forte 
mulțl tineri la elă și-'i .spuneau că rari 
omeni suntă cari se facă asupra loră o 
astfelă de impresiune ca Lenau.

Când amiculă său Beck îlă asigură, 
că ideea libertății din ce în ce se lățesee, 
și că poporulă e pregătită s'o primescă 
sciindă sigură că va isbândi, Lenau 
c'ună oftată greu răspunse: „BaremI 
de-așl pute-o crede acesta, ș’atuncl aș 
simți-o.u După aceea îșl esprimâ do
rința câtă doresce elă vieța din deșertă: 
„Intru adevără numai în pustietate m'am 
aflată bine. Singurătatea uriașă, vraja 

fetei morgane au esercitată asupra mea 
o putere multă atzăgătore. In pustietate 
natura jelesce adâncă și neconturbată. 
Ddeu când a tăcută lumea într'ună mo- 
mentă de părere de rău a aruncată de- 
șertulă pe pămentă. In decursă de ani 
lungi eu ași fi în stare se trăescă acolo, 
durmindă, visândă, cântândă. Să pote 
că tu ml-o iai acesta dreptă urmarea 
unoră simțiri bolnave, der totă una-’ini 
este, la- ml acestă bolă și vei lua .și 
poesia niea.“

Iu altă di prândiră împreună la 
„Stadt-Frankfurt1- vorbindă multă des
pre poesia germană mai nouă și despre 
viersurile lui Beck. înainte de despăr
țire se primblară împreună disputândă 
despre lucruri filosofice, cu care ocasiune 
Lenau c|ise, că elă la începută credea 
că sufletulă omului more deodată cu 
corpulă, acum însă crede, că sufletulă 
după morte a corpului devine cu multă 
mai perfectă |deorece scapă de sub robia 
corpului).

(Va urma).
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„L’AIGLE”
Societate francesă pentru asigurare pe vieță. Parisu.

Înființată M7-7.
(’apitalulu societății............................................ ii’ci 12 i 00.OG >
Fomlulu <le asigurare la 3! Dec. 1886. . 21.2OO.oi >
Starea asigurărilorii la 31 Dec. 1886 . .. 67.500.000
Cu e. r. decretă ddto 31 Augustă 1885 s'a concesii societății 

activitatea sa în Austro-Ungaria și la 18 lauuariu 1886 'sl-aproto- 
colată iirma în Budapesta. Asemenea a depusă societatea în Viena 
si Budapesta câte, 11. 110,000 prin urmare la olaltă II. 220.000 drentu 
cauțiune.

Direcțiunea pentru Ungaria
i Budapesta Teresienriitg No. 3.

Avisti d-lorti abonați!>
Rugăm pe il-nii abonat! ca la reînoirea prenumerațiuiiei se 

bincvoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulii nostru până acuma.

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

Totodată lacomii cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
avemă din anii trecuț! numeri pentru compleetarea celecțiuniloră 
..Gazetei." precum și câteva întregi colecțiuni. pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în casă de trebuință.

Administrațiunea „(laz. Trans.“

1. Plecarea trenurilon!:
I. Dela Brașovu la Pesta:

Treimlii ele person© Nr. 307: 7 ore 20 <le minute sera. 
Treuulft mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minută dimineții.

2. Dela Brașovu la Bucuresii:

!’ • • mixtă Nr. 3.18: 1 oră 55 minute după amedî.
ÎL Sosirea tremiriloru:

I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulu de persoue Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedî. 
Trenulu mixtu Nr. 316 : 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu :

Trenulu mixtu Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedî.

A. Plecarea posteloru:
> Dela Brașovil la llișnavit-Zcniesci-Branil: 12 ore 30 m. după ameții. 

_ Zizinit: 4 ore după amedî.
iii SScuime |S. Georgi]: 1 oră 30 minute iioptea. 
In l'ăț/ărașj.; 4 ore dimineța. 
a Săcric: 4 ore dimineța.

Ii. Sosirea postelomi:
J Dela llityiocil-Zcnusti-Branil la Brașovil: 10 ,jre înainte r’e amedî. 

Zizinit la. Brașovu: 9 ore a. in.
Din S'Tcti/me la Brașovu: 6 ore sera. 

l'ăyărașit la Brașovil: 2 ore dimineța.
■ 7 „ Săcele la Brașovu: 6 ore 30 minute sera.

«
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AMiCULU FAMîlîEL 1,fiară beletristicii și enciclopedicu-literartt— cu ilustrațiuni.— Cursulu XII. — Apare iu 1 și 15 <]i 
a liniei în numeri câte de 2—3 colo cu ilustrațiuni tfiunose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali 

mai departe tracteză cestiun! literare și sciențiiice cu reliesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune 
socială a Români lorii de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl din patria și străinătate; și prin glume in mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vietei; .și preste totii nisuesce a întinde tuturoru indiviililoru 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. Prețulu de prenumerațiime pre anulîî întregii e 4 fl.. pentru România și străină
tate 10 franci —lei, plătibilî și în bilete de bancă or! maree poștali.

PREOTULli ROI/îĂNU. Piaru bisericescu, școlarii și literarii — cu ilustrațiuni. — Cursulu XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2’.'2- 3' > cole; și publică portretele și biografiile areliiereilortl și preotiloril mai distinși, precum și alte portrete și ilns-
trațimn, — mai departe articlii din sfera tuturoră sciinteloru teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiunl, mai alesă timebrali, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarl: și în urmă torn soiuhl de a- 
mennnte și soiri cu preferința celoră din sfera bisericescă. scolastică și literară. — Prețulu de prenumerațimie pre umilă întregii 
e 4 fl. — pentru România 10 franci —lei, plătibilî și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primesc^ gratisd totft alu patrulea eseinplaru. 
.dumeri <!<• probă «r trhsaiiiss »r»dsă ori-eaji cere.

A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla Sz-uivăr. Transilvania.
>-

tiiTiRitorelu cărți din editura propria:
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Totn tie aci se mai potft ’procura și
Apologie. Disensiuni biologice .și 

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

Renascerea limbei românesc! in vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. II. și III. Prețulu bro.ș. 
I. II. câte 40 cr. — Broșura III. 30 cr. 
'fote trei imprtună 1 fl.

Cuvântări bisericesc! la iote săr
bătorile de peste ană, de I. Papiu. 
Unii volumă de preste 26 cole. Acest 
opă de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acestă soiu apărate 
pană acum — avendil .și o notiță is
torică la fiă-care serbătore, care arată 
timpulu întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modul cum s'a stabilită 
respectiva serbătore. Prețulă e 2 fl.

Barbu cobzariulu. Novelă origi
nală de Emilia Lungă. Prețulu 15 cr.

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

Idealulu perdută. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Roviuara. Prețulu 
15 cr.

Opera unui omu de bine. Novelă 
originală.- Continuarea novelei : Idea
lulu pierdută de Paulina 0. Z. Rovi- 
naru. Prețulu 15 cr.

Fântâna dorului. Novelă poporală 
do Georgia Simu. Prețulă 10 cr.

Codreanii craiulii codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

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

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

Branda seu Nunta fatală.

Novela 
de N.

Schiță

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

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică- după Wachxmaini, de Ioană 
Tanco. Prețulă 30 er.

Probitatea in copilăria. Schiță din 
sfera educați unei. După Ernest Le- 
gouve. Prețulu 10 cr.

Hermanfi și Ocrotea după W. de 
Goethe, tradnețiune liberă de Cons
tantină Morariu. Prețulu 50 cr.

Ifigenia ut Aulida. Tragedia în 5 
acte după Euripide. tradusă în versuri 
de Petru Dullii. Prețulu 30 cr.

ifigenia în Tatiria. Tragedia în 5 
acte după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dultu. Prețulu 30 cr.

PetulantulO. Comedia. în 5 acte, 
dăpă Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Soluții. Prețuia 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnastului din Fiume 
prin Vincențiu Nicoră, prof, gimnas. 
— Cu portretului M. 8. Regina Româ
niei. Prețuită 15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Unu volnmtl 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 Ioauu Popă Reteganu. 
Unu volumă de 14 cole. Preț. 60 cr.

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

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

Biblioteca Familiei. Cartea 1. Cu
prinde materii forte interesante și amu
sante. Prețulu 30 cr.

Colectă de recepte <lbi eeonomiă, 
hulnstriă, comereiu și chemiă. Prețulă 
50 er.

Economia pentru scolele popor, de 
T.- Roșiii. Ed. II. Prețulu 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pen
tru învețămentulă intuitivă în folosulă 
eleviloră normali (preparandiall), a în- 
vețătoriloru și a altora bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesorii pre- 
parandialu. Prețulu unui esemplară eu 
porto fraucatfi 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflâniă 
vre-ună opu, întocmită după Jipsele 
scoleloră nostre în mesura în care este, 
aeesta. pentru aceea îlu și reconian- 
clămu mai alesă directoriloră și înve- 
țătorilonl ca celoră în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximă Popă, profesorii la 
gimnasiulft din Năsăudu. — Manuală 
aprobată prin ministeriulă de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulil de 
dată 26 Aprilie 1886. Nr. 13,193. — 
Prețulă 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioană Buteauu, 
pi'of. gimn. Unii volumă de peste 30 
cole. Pi-ețulă 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruță, profesoră. Opă aprobată și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulil de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48.518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— euprindemlu composițiunl de total 
soinlă de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința 

cu multă folosii de cătră preoți, învă
țători si altî cărlurări români. Prețulă 
1 fl. 10 cr.’

Nu me uita. Coleițiune de vier
suri fnnebrall. urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețulu 50 cr.

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandî. Broș. 1. scrisă 
de Gavrilă Trifu profesară preparan- 
dială. Prețulu 80 cr.

* •11
Cele mai eftine cărți da rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului. Carto bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumoșii ilustrată. Prețulă uimi 
esemplară broșuratu e 40 cr.. legată 
□O cr., legată în pânză 60 er., legată 
mai fină 60, 80, 90 cr., 1 fl., in legă
tură de luxă 1.50-2.50

Miculă mărgăritar» sufletescu. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericesc) 
— frumoșii ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secselc. Prețulu unui 
esemplară broșuratii e 15 cr.. — legată 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ainbe secselc, 
Cu mai multe ieone frumose. Prițnlă 
unui esemplară e 10 cr.; 50 3 fior.:
100 5 fl.

Visulă Prea Sântei Vergure Maria 
a Născetorei de D-deu urmată de mai 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru
mose. Prețulu unui esemplară spedată 
franco e 10 cr., 50 exemplare 3 fl., 
101) exemplare 5 fl. v. a.

Epistolia D. N. Isusiî Cliristosu. 
Prețulu unui esemplară legată și spe- 
datu franco e 15 cr.

I ■

p 
a

■
'I

f

'D

Tipografia. A. MUREȘIANC Brașovu.


