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Brașavu, 4 Maiu st. v. 1888.
Ministrulă iiugurcscu de in

strucțiune Tretort a debutată la 
inceputulu lunei curente erăș! cu 
unu discursu „sensaționalti,“ ce 
l a ținută ea președinte alii aca
demiei unguresc! de sciințe.

Ministrulă clise între altele, că 
in Ungaria nu domnesce libertate 
spirituală și că întrega societate e 
preocupată de convenționalisinu 
si de contesionalismă.

Unii erau de părere, că afir
marea acesta a d-lui Treiort va ti 
amară simțită de șoviniști, uita
seră numai, că celu care a espri- 
mat'o este chiar eapulă intelec
tuală ală acestora șoviniști.

Decă ministrulă ar fi susținută 
numai pură și simplu, că nu esista 
libertate spirituală în Ungaria, ar 
ii spusă unu mare adeverii; prin 
aceea că a adausu, că nu este li
bertate spirituală din causa con- 
tesionalității, a dovedită că nulă 
doie atâtu lipsa de libertate spi
rituală, câtă mai multă „pre ma
rea autonom iii“ ce o au încă, după 
elu, confesiunile „separatistice11.

Cu alte cuvinte, d-lă Treiort 
impută, contesiuniloră că ele îm
piedecai desvoltarea libertății spi
rituale. Șoviniștii I au și înțelesu 
torte bine și o foiă din oposițiune 
„Pești Naplo," susține față cu mi
nistrulă, că sistemulă domnitoră 
sprijinesce separatismulă confesi
onală, ceea ce indică și deoparte 
și de alta o mare animositate în 
contra așecțăminteloră de autono
mia confesională.

Șoimii că d-lă Treiort este 
dușmană înverșunată ală scoleloră 
confesionale, eu tote că în aceste 
sodic esistă mai multă libertate 
spirituală decâtă în sculele un
guresc! susținute de stată. I’dte 
<-ă dlă Trefort îș! înc.hipuesce
libertatea spirituală așa, ca sS Hă 
toți crescuți în spiritulă lui șovi
ni stă.

Despre aceste spirită șovinistă 
ne mfățișeză „Pești Naplo11 Nr. 
129 a. c. o iconă făcendă urmă- 
t.îrele forte caracteristice observări:

.Nn esistă la noi o libertate spiritu
ală, dice Trefort și forte multă o crecle 
acesta marea Ungaria și întrebă:

Ce libertate spirituală este în mi- 
nisteru ? Susu slugărnicia, josă violență : 
la Curte supunere, tată cu cercurile mi
litare cedare, față cu Austria pactare, 
dinaintea națiunii tăinuire și o forte mare 
lipsă de sinceritate.

Ce libertate spirituală este în par
lamentă? In locti de principii, maiori- 
ratea e predominată de oportunismtl, 
în locti de liberă voință e predominată 
de disciplină. Nisuințele ordinare și in
teresele josnice au ucisă spiritulă mul
tora. Și bre se pote cugeta în politică, o 
libertate spirituală fără principii, care 
suntu legile spirituale ale libertății, ort 
doră se căutămu. depărtându barierile 
principiiloră. în continua pactare acestă 
libertate politică spirituală? Ună parla
mentă. unde două din trei părți ale 
partidei domnitore a.u abdisu de trei 
lucruri : de libera cugetare, de liberală 
< uventă și libera votare -— este, vrendă 
nevrendu. ună inimicii jurată ală libe
rului spirită, jientru că asediază templele

libertății și face din ele casarme de su
punere.

Ori doră se căutăniă în comitate 
spiritulă libertății? Aici îi este tocmai 
loculă potrivită. Aici găsimă fișpanl în
gâmfați, solgăbirăi arbitrari și domnl- 
nepoțl plini de datorii, nu le trebue spirită 
ci pâne și influință.

In ministerie, în oficiele statului, 
nu pote esista ună spirită liberă, jie a- 
cesta nu-lă cresce biurocrația. Acolo 
domnesce paragrafulă, ordinațiunea mi
nisterială, avisuli! superiorii, șablonulă 
și rîvna de înaintare. Fără pragmatica 
serviciului, omulă devine în oficiu o ma
șină și nu pote să fiă liberă la nimică, 
pentru că dela bunulă placă ală supe
riorului său atârnă nu numai esistența 
și viitorulă seu propriu, ci si ală fami
liei sale. Unde să se refugieze în sta- 
tulu militară liberală spirită? Fie-care 
este înrolată și capeți uniformă, învață 
esercițiulă și regulamentulă de serviciu, 
se supune orbesce ori se pedepsesce. 
Obligamentulă militară generală este 
sclăvia generală și în totă Europa mili- 
tarismulu este ună barbarismă modernă.

Decă nicăirl în stată nu mai este 
ună geniu liberă, este elă ore în socie
tate ? Sciința și arta suntă domeniulă 
spiritului.

Să intrămă în academia. Sunteină 
încungiurațl de învețațl, cari se ncliină 
Curții și guvernului. Ei ne ntrebă în 
prima liniă nu de mesura făcuitățilon! și 
a sciinței nostre și de meritulu lucrări- 
loru nostre, ci de părerile nostre politice 
și teologice. O moderațiune și o tem
peratură solidă și piosă se cere dela spi
ritulă academică, care merge pe josă la 
Bttda și nu sboră cătră nori. Aparținând 
numai la partida guvernului din dietă 
poți ajunge la gradulă de profesori! de 
universitate. Sjiiritulă de cărți didactice 
la profesori și spiritulă de esamenulă 
riguroși! la școlari este maximulă la care 
s'a putută aventa. libertatea învățămân
tului.

La arte se ngrijescă intendauți de 
libertatea, spirituală, pentru ca se fiă. ad
misă în teatrele naționale și în artele 
plastice.

Binefacerea, publică i se încrede 
crucei roșii semioficiose; reuniunile de 
cultură nu se potă întruni liberă, pen
tru ca să rămână sul» tutoratulă guver
nului. fiecare reuniune, fiecare societate, 
fiecare societate pe acții primesce ca 
comisari! guverniali! o asemenea fidelă 
notabilitate a partidei guvernului și din 
când în când o capacitate în calitate de 
președinte său directori!. Este acesta 
libertate spirituală?

Trefort învinuesce confesiunile, că 
le lipsesce libertatea spirituală. Der când 
au fostă preoții aderenți ai acestei li
bertăți ? Și libertatea religionară nu este 
decâtă libertatea dogmeloră, er cu spi
ritulă filosofică dogmele greu se unescă. 
Noi întorceau! afirmarea: nu confesiona- 
lismulă este causa lipsei de libertate 
spirituală, ci lipsa de libertate este causa 
confesionalității. Din sistemulă domni
tori! a încolțită și coufesionalismuli! pre
cum și isolarea recijirocă a partideloră 
religionare creștine, care înainte cu doue- 
decl de ani se părea că este uni! punctă 
peste care s’a trecută.

Cea mai mare libertate domnesce 
încă în pressă*) der cui îi folosesce? Ea 
predică urechilori! surde, cuventulă ei 
răsună în pustiă.
F5 Iler numai pentru pressa maghiară! 7W.

Ceea ce înțelege Trefort sub liber
tate spirituală: de o parte îndreptăți
rea de a 'ți esprima pe față despre ori
ce obiectă jiărerea individuală seu mai 
bine dist! adevărulă, fără a trebui să te 
temi de o procedură disciplinară seu de 
censură. ori de anatemă; de altă parte 
facultatea de a asculta și a lua în con
siderare cu sânge rece ună astfel de ade
veră fără a te revolta ; o asemenea li
bertate nu esistă la noi.

In adeveră ea nu esistă. Nici nu 
pote esista, pentru că’i lipsesce at
mosfera. “

[)icemu și noi: în adeveru, nu 
esista libertate spirituală în Tran
silvania și Ungaria, și nu w H 
pană când nu se von! bucura tote 
popdrele de adevărată libertate 
politică și națională, din care is- 
voreșce libertatea spirituală.

Armata englesă.

In ședința camerei lordiloră din Lon
dra, ducele de Cambridge respinge imputa
rea ce i-se face, că ar fi autorul ă unui ar- 
ticulă nefavorabilă apărută în „Daily 
Telegraph11 despre starea armatei și flo
tei englese, și declară că nu aprobă nici 
vorbele, că ar esista ună periculă imi
nentă.

Ministru-președinte Salisbury îșl es- 
primă marea sa mulțămire pentru decla- 
rațiunea ducelui și protesteză contra pă- 
rerei, că guvernulă, deorece nu vorbesce 
despre aceste cestiunl, nu le dă nici 
atențiune. In privința stării armatei și 
a flotei e necesară s<5 fiă guvernulă cu 
cea mai mare reservă. Nu putemă, dice 
elă, se descoperimă lumii tăria oi! slă
biciunea nbstră și măsurile de precauți- 
une ce le luămă, obiectele gri,j ei nostre. 
Neacțiunea în situațiunea actuală a lumii 
ar fi lucru seriosă și periculosă. In a- 
nulă 1884 efectivulă presentă ală arma
tei era 182,000 omeni, adl e 212,000
omeni. Clieltuelile jientru flotă au fost 
41milione în 1884, er în anulă acesta 
suntă fi' ., milione fonti sterlingl. In fine 
Salisbury protesteză în contra obiclnu- 
inței oficerilori! superiori, anume a lui 
Wolseley, a adresa atacuri contra gu
vernului în acele locuri, unde nu li se 
pote răspunde.

In urma acestei apostrofări a minis- 
trului-președinte englesă, generalulă Wol
seley, precum ni s’a telegrafată Jerl, și-ar 
fi dată demisiunea din postulă de gene
rală adjutanți! în armată.

Sinoduld archidiecesanu din Sibiiu.

Sinodulu s’a deschișii Duminecă 
ou formalitățile îndatinate. Escel. 
Sa Xletropolitulă Mimnu Rotuauith'i 
a ținutii cu acesta ocasiune urma- 
torea cuvântare de deschidere:

PreastimafHorit Doimii cleputați! Ttt- 
hifilorii. Frați! htbițilorit Fii sufletesc!!

In momentul ă acesta sărbătorescă, 
când ne aflămi! adunați în sinoduli! or
dinari! ah! archidiecesei nostre, primiți 
înainte de tote salutările mele cordiale 
care ca re iresentanțiloră clerului și po
porului archidiecesană vi le adresezi! prin 
cuvintele significative. Bine ați venită!

Cu dina de adl facem începută unui 
periodă nou sinodală, care este ală șep- 
telea dela regularea vieții nostre biseri
cesc! pe basele din stat, org., și decă 

- jirecum se cade ne vom face semă 
cu resultatele generale de pană acum ale

periodelon! decurse, va trebui să cons- 
tatăină: că scojnilă procsimă, care l'au 
avută în vedere urditorii statutului nos
tru organică, ca adecă prin sinodalita- 
te să se potențeze și țină neadormită în 
elen! și poporft interesarea pentiu o ac
tivitate continuă și întinsă pe terenuli! 
bisericescă, — este în mare parte ajunsă; 
este ajunsă cell! puțină într’atâta, încâtă 
astădl nu credă se aveină în sînulă bi- 
sericei, și specială în sînulă archidiece
sei nostre omă de ore-care valore, care 
să nu țină multă la aceea, că are încur- 
gere, are chiar votă decisivă mediată 
seu imediată în tote afacerile adminis
trative ale bisericei.

Durere înse, că sinodalitatea nostră 
de pănă acum în generală încă n’a pro
dusă resultate faptice de o mai mare în
semnătate, care să potă sta în proporți- 
une dreptă cu sacrificiile de lucru și de 
bani, ce ni le costă ea, și care servindă 
spre întărirea bisericei, spre consolida
rea instituțiunilori! ei salutare, spre pro
pagarea luminei și a moralului creștinesc 
se ne facă totă mai multă apropiațl că
tră perfecțiunea, la care avemi! se ni- 
suimăjdupă învățăturile fundatorului sân
tei nostre biserici.

Der și mai mare durere, că re
sultatele, la care ar trebui se nisuimu 
cu puteri unite, le vedenii! zădărnicin- 
du-se de multe ori prin o desvoltare 
greșită a sinodalității nostre, der și mai 
multă prin unele rele din vieța nostră 
socială, a cărora semență aruncată de 
mâni dușmănose în țerîna destinată ac
tivității mele, a prinsă rădăcini încă în 
anii primi ai venirei mele aicea, și în 
decursuli! timpului, nutrite totă de ase
menea mâni, s’au lățită totă mai tare, 
încâtă astădl ele mergă oblu spre totala 
resturnare a ordinei legale și canonice 
în biserică.

Vorbindă mai clară, trebue se vl-o 
spună domniloră și frațiloră, că astădl 
esistă în sînulă bisericii nostre o semă 
de omeni, unii cliiari! în funcțiuni supe- 
riore bisericescl, cari, conduși de inte
rese personale, de doruh! economiei cu 
care au fostă obicluuițl, și <ie o ură ne- 
stempărată cătră totă ce stă ca pedecă- 
în calea scopurilori! lori!, suntă aliațl cu 
diferite elemente și puși în lucrare nu 
numai pentru a-mi zădărnici oii-ce in- 
tențiune bună în sfera cheinărei mele, 
ci și jientru a mă calumnia cu graiu viu 
și prin diarele lori!, de sigură pentru 
scojiulă de a strica autoritatea posițiu- 
nei mele și a provoca o răsturnă tură, ce 
ar conveni intereselori! lori!.

Timpu de 13 ani și mai bine m ain 
luptată, Domniloră și Frațiloră, cu răul 
acesta, încependă de când elu încă nu 
era estinsă afară de gremiuli! consisto- 
riului archidiecesană: m'am adoperati! 
cu multă răbdare și chiar cu multă ab- 
negațiune a vindeca retilă imediată, așa 
dicendă în familia, și am făcută tote în
cercările de îndreptare, tote în acea spe
ranță, că’ml va succede a’i capacita pen
tru adevări! și a-i îndrepta pe cei rătă
ciți. Acesta însă durere ! nu mi-a succesă 
și reulă a devenită în timpulă din urmă 
acută în așa măsură, încâtă — cu sfială 
trebue se o mărturisescă, - astădl bise
rica nostră cu instifuțiunile ei liberale a 
devenită obiectă de comjiătimire, decă 
nu de rîsi! și batjocură înaintea alton! 
biserici și popore.

Apelezi! din acestă locă, și eliiară 
în acestă momentă solemnă, la Domniile 
Vostre, ca la representanții clerului și
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ai poporului archidiecesană. ca se jude
cați încă de acum pe eâud vi se va da 
prin unii actu specialii ocasiunea de a 
ve pronunța : decă acestă stare a lucru- 
riloril, curea mai multă seu mai puținii 
Vă este cunoscută și D-V6stre. se pote 
suferi și mai departe tării o evidentă di- 
soluțiune și fără ruinarea instituțiuniloră 
nostre bisericesc! ?

In speranța bună, că D-Vdstre, iu
biți frați .și fii sufletescl, veți afla mo
dulă eficace pentru sanarea răului indi
cații, și prin delăturarea aceluia veți 
căuta, să se delăture totodată și pede- 
cile din calea progresului ce-lil dorinul 
toți, — Ve îmbrățișezi! cu sinceră iubire 
archierescă, și premițendă acestea, de
clară sesiunea ordinară a sinodului nos
tru archidiecesană pentru anulă 1888 de 
deschisă.

SOIRILE DUEL
„Liberte Roumaine" e informată, că 

Prințulă de coronă austriacă va visita pen
tru câteva dile împreună cu soția sa p«- 
rechia rcyală română la Sinaia.

Cu data de 1 Aprilie c. Consistorială 
(>r. or. română din Caranscbeșă a aprobată 
statutele pentru înființarea unui fondăpro- 
topresbitcrală pentru protopresbiteratulă 
gr. or. română ală Pandorei. Fondulă 
acesta se formeză; a) din prisosirile bu- 
geteloru aniloru trecuțl ale acestui tractii: 
aceste, prisosii! astădl dau suma de 844 fl. 
51 cr. bl din prisosirile și cruțările bu
getari anuali: c). din taxele judecăto- 
resel ale proceseloră divorțiall. avendă 
a se plăti pe sema fondului câte 5 fl. 
pentru fiă-eare casă divorțială: dl din 
pedepsele de bani destinate spre scopulă 
acesta din partea scaunului protopresbi- 
terală, ca foră de prima instanță, e'j din 
oi! ce daruri benevole. Capitalulă fon
dului formată astfeliu este declarată ca 
neatacabilă; procentele se capitaliseză 
continuu, pănă când sinodulă protopres- 
biterală va afla, că fondulă este destulă 
de sporită, și va lua tot-odată disposițiu- 
nile necesare pentru întrebuințarea veni- 
teloră acestui fondă.

Adunarea y.nerală a fondului preoțescă 
aradană s a ținută Sâmbătă, 12 Hain nou, 
în Aradă, sub presidents P. S. S. părin
telui episcopă Ioană Mațiann. Din in- 
teresantulă disc-ursă de deschidere rostită 
de P. S. S. aflămă. că fondulă acesta 
cu finea anului 1887 șl-a încheiată bi- 
lanțulă seu cu unu activă de peste 120,(XX) 
fl. Ce privesce cestiunea îmbunetățirei 
dotațiunei preoțiloră din diecesă, aduse 
pe tapetă în urma unei petițiunl a pre
oțiloră din tractulu Aradului, adunarea 
hotărî a se stărui, ca Consistorială se re
comande preoțimei și organeloră din pa- 

rocliii, ca în totă locuit! să se înființeze 
fonduri cu menirea de a ajutora dota- 
țiunea preoțiloră. Aceste fonduri voră 
sta sub îngrijirea organeloră administra
tive din parochiă și a protopopului trac- 
tualil, er la înființarea lorii va contribui 
și fondulă preoțescă centrală cu împru
muturi și anticipare de bani, mai cu senul 
când pe sema fonduriloră din parochii 
se voră pute cumpăra în condițiunl bune 
realități. După acesta P. S. Sa părin
tele episcopă Mețianu accentua meritele 
venerabilului preoții din ButenI, Michaiu 
Sueiu, care a servită bisericei cu cre
dință peste 50 de ani ca preoții și care 
șl-a testată întregii sa avere pentru sco
puri bisericescl. er în specială 100 fl. 
pentru fondulă preoțescă; dreptă răs
plată P. S. Sa îi dă vrednicului preotă 
dreptulă și binecuvântarea de a purta 
breu roșu. Mulțămindu-i-se în fine P.
S. Sale pentru corecta conducere a adu- 
nărei, pentru înființarea și administrarea 
fondului și altele, adunarea s’a disolvată.

*

Precum se comunică, pentru Codlea 
sa cerută comassarca, er în dilele acestea 
se va da o petițiune d’a se esecuta co- 
massarea și pentru Brașotu.

Românii să fiă numai cu băgare de 
seină și se’șl descliidă ochii ’n patru când 
li se voră comassa pământurile.

Deputatul dietalu ungurii Paul Hojtsy 
se află de presentă în Turda, înso
țită de ună Engleză, care vre si cerceteze 
prin spălătorii pănă în susă la Câmpeni 
cantitatea de aură ce conține rhdu Arieșă.

❖

Direcțiunea căiloru ferate unyuresci ale 
statului a interdisă strictă funcționariloră 
săi d’a se face membri ai reuniunei con- 
ductoriloră căiloră ferate austro-ungare, 
cu sediulu în Viena., sub cuvântă că in
teresele loră ară fi puțină apărate acolo.

„Bune" relațiunl între Budapesta și 
Viena!

$ £

In Sânyerulu de Câmpia, comit! Turda- 
Arieșă, e de ocupată, cu contractă și 
cauțiune de 100 fl. în bani gata, postulă 
de magistru poștală. Lefa e 150 fl. pe 
ană, 40 fl. cheltuell de cancelariă și ună 
paușală de espedare. ce se, va hotărî ul
teriorii. Petițiunile se adreseză la direc
țiunea poștală .și telegrafică din Sibiiu.

*

In carierele de marmoră din Borcută 
și Preluca, comit. Sol nocu-Doimea, se află 
o marmoră albă, care se pote folosi în 
modă escelentă pentru lucrări de construc- 
țiuul și de artă. Acestă marmoră, care a 
începută a se esploata. după părerea in
stitutului geologică din Viena se apropia 
de, renumita marmoră de Carrara.

sț «

In Clușiu s’a constituită ună comi- 

tetă festivii pentru serbarea jubileului de 
50 de ani ală vestitului Țigană violonistă 
primă Janos Salamon.

* 
* -■

Pentru acoperirea cheltueliloril fă
cute cu construirea noului podă de Jeră 
peste Someșă la Clușiu, în sumă de 
50,000 fl., e vorba se se ia ramă pentru 
cară, și anume 2 cr. de ună cară cu ună 
cală, 3 cr. de ună cară cu doi cai. In 
modulă acesta se crede, că venitulă pe 
ună ană va fi de 10,000 fl. Represen- 
tanța orașului va ave se desbată acestă 
propunere.

5ț: 
jj: A

„Roumănischer Lloyd" din Bucu- 
rescl comunică următdrele: „Pentru 
convertirea .Jidoviloră la creștinismil pro
pagă în Galați, cum anunță foia de a- 
colo „Frăția", ună drecare David Baron. 
Acestă individă, care a emigrată acolo 
de curând, se dă acolo de misionară și 
împarte gratuită între poporațiunea isra- 
elită cărți religiose creștine. Ar fi de 
recomandată ca fiecare să fiă cu precau- 
țiune față cu acestă d-nă misionară".

Pe când „Roumănischer Lloyd" face 
acestă avertismentă din punctă de vedere 
jidovescă, noi atragemă atențiunea Ro- 
mâniloril, să se ferescă de acei lupi în 
pele de oiă.

* *
H.eciirsiunc la Sinaia. La 22 Alaiu 

a. c. la li ore .20 minute dimineța, va 
pleca din Brașovă la Sinaia și retour 
ună trenă separat u cu următdrele prețuri: 
Clasa I. fl. 3'tiO, el. II. fl. 2'70. cl. III. 
/. 2'10. înscrieri la acestă excursiune 
se facă numai pănă Sâmbătă 19 Hain 
a. c. ora 12 în biroulil orășenescă de 
călătorii, Strada Vămei Nr. 10. Pentru 
alte deslușiri relative la acestă excursi
une a se adresa la numitulă birou.

3 (15) Maiu.
Aseră, 3/15 Main. linii numeri! 

imposantu de Români brașoveni 
s'au întrunită spontanei; în sala 
dela casa de tragere la semnu de 
sub Tempa. și au serbată împre
ună amintirea memorabilei dile de 
:> 1~> Maiu 1848. manifestându ou 
acestă ocasiune unii spiritil de a- 
devfirat.â frățietate.

Viena, 3 (16 Maiu. (telegr. part, 
a ..Gazetei") întruniți la dina de 
3 (15j Main, ve salută mil cu afec
țiune romândsea. In lupta pentru 
dreptate ce, o urmați fiți încre
dințați de neclintita nostră încre
dere

Tinerimea română din Ticna.

Ni se trimită spre publicare 
următdrele:

D-lă A! I'. Neyrnțiu spune în de- 

chiarațiunra publicată in numerulil 96 
ală „Gazetei", că dreptulă de reprodu •- 
țiă pentru romanuhl Judehdă l'u câști
gată dela d-lă Autorii, că nu a fostă o 
seducțiă. Punemă der întrebarea.: de ce 
i-a schimbată titlulă d-lă Alexi? Nn ca 
se apară că â scris un nou romană? Și de ce 
nu l’a reprodusă numai, de ce l'u mai prelu
crată atunci, decă numai de reproduci re 
e vorba? Și astfelu fundă, d-lă Alexi 
nu găsia că este cil cale să .și spună, că 
îșl reproduce romauulă?

D-lă Alc.ri începe de altfelă a ne da 
dreptate. In număriihl penultimă ală 
foiei sale escrie ună concursă pentru 
postulă de direcloră ală părții literare 
a diarului seu, dorindă ună omă, care 
„se simte capabilă și totă odată are zehdă 
necesară pentru acestă juneți ane.

Nu-i acesta o mărturisire, că densulă 
nu are calitățile, ce le cere dela alții?

G. B, Unică.

Industria de casă.
II. Parfea economică.

(Urmare.)
Cade în competința Organeloră su

preme școlare chemarea de a completa 
instrucțiunea școlei poporale în acestă 
înțeleșii, precum se practiseză deja de 
multă într’alte state, civilisate, în cari lu- 
crulă de mână este obiectă de învăță- 
mântu nu numai în șcdlele poporale, der 
chiar și în gimnasii. în .șcdlele reale și 
civile.

Va urma acesta și trebtie se urmeze 
neamânată și la noi, căci natura lu
crului o pretinde împeriosă.

Cu ună cesu mai curând e necesi
tate a se face acesta cu deosebire la po
porală nostru din Șcheiu cu atâtu mai 
vârtoșii, c-ăcl spre acestă scopă celă pu
țină deocamdată nu se recere capitală 
de întreprindere decâtă. o bună condu
cere din partea bărbațiloră noștri de 
carte și drecare neînsemnată jertfă ma
terială.

Când Sprenghiulă. bălțile din ne
mijlocita nostră apropiere, ofere în mare 
abundanță și fără nici o greutate papura 
și pipirigulu, care pănă acum au fostă 
considerate ca producte netrebnice, re- 
mânândă nefolosite și cari suntă unele 
dintre cele mai accesibile materialurl de 
împletită, când câmpulă și cealaltă îm
prejurime oferă de asemenea paiă. nu
iele și alte soiuri de materială, de preță 
pentru industria poporală, — când pu
teri didactice accesibile pentru instruire, 
avemă în mai mare numără decâtă ori 
unde în alte comune românesc!, — în fine 
când poporalii nu dispune de isvdre de 
câștigă în măsură eorăspundătdre cu tre
buințele sale, ba nici nu e dedată la o 
muncă mai întinsă, - atunci mai pute- 
s’ar admite ore amânarea îndeplinirei 
unei lacune atâtă de simțite în șcdla po
porală? Mai pute-s'ar ore ignora o nece
sitate, dela care atârnă subsistența și în
dreptarea moravuriloră poporului /

Lucrulă în scola poporală nu în
greuiază învățămeiitulă teoretică, ci-lă 
sprijinesce și-lu ușureză. E cunoscutil. 
că schimbarea alternativă a lucrăriloru

FOILETONULU „GAZ._TRANS.“

11
Din viefa si scrierile lui> »

ISTicola-u. Len.au.
După, isvdre străine. 

VII.
Disposiția lui tristă ținu pănă la fi

nea an. 1843. Ca elă însuși se’șl ce- 
tescă poesiile sale abia cu multă greu
tate pute fi aplicată, der și acesta o 
făcea numai la serate literare, ori la alte 
conveniri mai mari. Elă le cetea atunci 
c’unil tonă adâncă, slabă, forte puțină 
artistică, esprimândă fiecare silabă curată 
mai multă monotonii, negândindu-se de 
locă la impresiunea ce va produce a- 
supra auditorului. După atari serate de- 
comunil devenia forte melancolică, ca .și 
cum după ore-care încordare de puteri 
ar fi remasă cu totulă slăbită. In astfelil 
de disposiția spirituală scrise înainte de 
Crăciunulil anului 18-13 o epistolă cătră 
Emilia Reinbeck, în care dice: „Starea 
mea sufletescă cu multă este mai sdrun- 
cinată decâtă sănătatea și ml-se pare 
că simțulă bucuriei ca ori și ce începe 
a muri în mine.'- Anulă nou încă nu i 

aduse nici o ameliorare ci dincontră 
misantropia lui crescea totă mai tare și 
eflte-odată mergea așa departe, încâtu 
pentru esemplu. cănd societatea „Con
cordia" puse la cale o festivitate în o- 
norea lui Grillparzer și Lenau fii che
mată espresă la sărbătorea acesta, abia 
lăsa pe învitătorl se între în odaia lui; 
elă chiar cânta pe vidră și abia după o 
lungă pausă deschise ușa celoră venițl, 
se sensâ prin câteva cuvinte, și trimi- 
țendă lui Grillparzer felicitările sale, ră
mase acasă, deși Grillparzer in senti
mentele lui de iubire îlă numia pe Le
nau : Dante ahl Germaniloră.

Lenau rămase în Viena pănă la fi
nea lui Martie, ocupându-se cu studiulă 
și cu scrierea de poesii mai scurte, îna
inte de Aprilie merse în Stuttgart pen
tru a întră în tractărl cu Cotta pentru 
o nouă edițiă a lucrăriloră sale.

Aici făcii cunoscință cu Auerbach, 
renumitulă romancieră germană. Auer
bach descrie în modulă următorii acestă 
întâlnire: „In mijloculă lunei Aprile 
1844 am făcută cunoscință cu Lenau în 
Stuttgart. După cele dintâiu cuvinte de 
bineventare elă mă ragă să mergemă la 
preumblare : îmi aducă bine aminte cum

în mijloculă căldurei celei mari purta pe 
brațulă seu ună pardesiu de coldre în
chisă, în mână ținea ună bastonu de 
trestia de Spania, cu pălăria trasă tare 
pe ochi abia pute privi împrejură, umbla 
cu mine ascultândă singură vorbele mele 
Vorbiamă despre Spinozza. I-ain amin
tită, că marele filosofii, deși simția în 
sine încă de timpuriu germinile morții, 
totuși elă nu se lăsa învinsă de încli
nări subiective, ci trăia pururea cu aceste 
cuvinte de resignațiune : „Homo liber de 
■nulla re minus coyitat, qttam de morte, nam 
scientia est seient ia diac nou mortis." La ace
sta Lenau uimindu-se îmi răspunse: „Intr’a- 
devără Spinozza le dice acestea?.....“
Lenau era tăcută și naturală, der totuși 
elă nu se ține de aceia, cari tacă nu
mai pentru ca alții se vorbescă cu atâtă 
mai multe ceea ce ei de altcum n'ară 
spune [ună felii de ispititori tăcuți]. 
Chiar și în decursulă vorbirei să pute 
observa la elă natura sa monotonă .și 
închisă."

Elă numia aerulă diu Stuttgart: 
putdre diavolescă și se plângea că nervii 
lui se irită îă continuu. Pe timpnlă acesta 
s’a întâmplată și ultima lui întâlnire cu 
contele Ales, de Wiirtemberga. Acesta 

ee-i dreptă zăcea bolnavă la moșia sa 
din Serach, unde cele 5 surori ale lui 
îlă feriau cu cele mai mari îngrijiri de 
periculă. Chiar își esprima dorința de-a 
vede pe Lenau. când etă înaintea porții 
lui se ojiri o caretă ce ducea pe dori- 
tulă poetu. Contele câtă ce-lil vedu sări 
diu așternutulă seu chiar în spatele lui 
Lenau strigândă puternică : „Nieolae ! 
iubitulă meu Nieolae!" .și dup’aceea îșl 
aninară capetele unulă de grumazulă ce- 
luilaltă. Acesta fii cea din urmă întâlnire 
a loră, căci Lenau peste ună pătrară de 
ană nebuni.

Bolnăvindu-se Emilia Reinbeck, i-se 
nimici plauulă concepută de-a face o 
călătoria peste velă dimpreună cu fa
milia acesta și deci fu silită ca se înso- 
țescă pe bolnava sa amică la băile din 
Baden-Baden. In Septemvre se hotărî a 
merge în Ischl, er de acolo în Viena. 
Der precum este seiută lucrulă altfelă 
sta scrisă în cartea vieții lui. In Baden- 
Baden sosi la 27 Iuliu. La începută fru- 
mosa regiune fileu impresiune plăcută asu
pra lui. Pe timpulu petrecerei lui aici 
cade și ca. a mai însemnată mișcare din 
vieța lui. Intr’ună momentă i-se părit că 
sortea lui se întorce spre bine, ca și 
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teoretice cu cele practice, a lucrărilor^ 
spirituali cu cele corporali sporesce îna
intarea cu totă siguranța. Omulă. obo
sitei de lucrări încordătore. spirituale, se 
recreeză pe deplină printr'o ocupațiune 
corporală, și viceversa: scolarulă în mo
dulă acesta, prin trecerea dela ocupați- 
uni spirituale la cele corporale și dela 
acestea la acelea, va fi totdeuna cu pu
teri înoite; scolarulă lucrândă ună o- 
biectft cu manile sale proprii, se deprinde 
a-lă observa mai bine și mai acurată, 
prin acesta i-se desvoltă vederea, aten
țiunea și interesulă cu atâtă mai multă 
nu numai pentru lucrurile ce-lă încon
jură, ci și pentru lucrările și ocupațiu- 
nile teoretice sciințifice din scolă ; școla
rului i-se desvdltă plăcerea de a lucra, 
de a. produce și de-a folosi fiăcare mo
menta liberă pentru lucrări folositore: 
în modulă acesta 'i va lipsi timpulă de 
a se mai gândi si apuca de lucruri ne
trebnice. căci sciută este, că neocupați- 
unea și disgustulă de lucru suntă isvo- 
rele tuturoră fapteloră imorale : școlarul 
îșl deprinde manile pentru de a le pute 
folosi în vieță la multe alte lucrări tre- 
buinciose, pentru cari între alte condi- 
țiunl ar trebui se plătescă la specialiști 
se le facă, — ba de multe ori, chiar fi- 
indă necesitați a lăsa câte ună lucru ca 
să-lă facă alții, suntemă întârdiațl, împe- 
decațl. păgubiți și nemulțumiți cu ese- 
eutarea lui, pe când decă scola ne-a o- 
feritu ocasiunea de a ne deprinde manile 
și a ne cultiva vederea, ori ce lucru tre- 
buinciosă îlu esecutămu la timpă, după 
trebuință, după placă și în fine fără 
plată; scolarulă prin lucru va fi totde- 
ună veselă și plină de vitalitate. Abs- 
tragăndă însă dela tdte acestea, numai 
însuflețirea cea învăpăiată și fierberea 
ardetore. ce domnesce acum printre ti
nerele odrasle ale nemului nostru pen
tru îmbrățișarea activității pe terenulă 
industriei de casă. — este ună motivă 
atâtă de puternică, încâtă singură de 
sine reclamă imperiosă introducerea.

(Va urma.)

întâmplări diferite.
Sinucisă. Invățătorea comunală din 

Marcoșă, în Secuime, Ana Gyorgybiro, 
s'a otrăvită la 8 Main n. cu accidă fenică. 
Causa se dice că e dragoste fără no- 
rocă.

Focii. La 1 Main n. a arsu în Ca- 
șolță șura și grajdulă unui locuitoră de 
acolo. Paguba se socotesce la 150 fi-, 
pe când obiectele erau asigurate pentru 
suma de 200 fl. Suntă indicii că foculă 
ar fi fostă pusă anume. — In Săcădate 
a arsă șura văduvei Susana Ionă Călină. 
Paguba e de 200 fl.

Furtu. Lui Michailă Zikeli din Ungra 
i-s’au furată doi porci în preță de 30 fl.

Academia Romană.
înștiințare.

După decisiunile luate de Academia 
Iiomână în sesiunile de păuă la anulă 
1888. concursurile propuse de Academie 
suntă cele următore: 

cum amorulu dorită de odinioră, foculă 
tinereței și viitorulă senină zîmbeau Di
naintea. lui.

Mai târdiu merse cu familia Rein
beck în Lichtentlial. Lenau începu a în
cărunți și deveni așa de irităciosu, în
câtă , trebui să se ducă din Lich - 
tenthal unde i-se urî grozavă. Pe când 
lumea cealaltă. îșl petrecea prin parcu
rile cele frumose. Lenau umbla după 
nou cartieră. Firea lui era astfelă, că 
nu se impresiona de nimică esternă. 
Totă ce'lă preocupa era lumea lui in
ternă cu ideile și cugetele lui profunde: 
era gânditorii și distrasă pururea, fără 
casă dea s’o înțelegă acesta și alții. 
Lenau nevoind se rămână în Lichtenthal 
peste nopte se retrase în strada an
glicană din Baden-Baden.

Cu ocasiunea unei preumblări po
vesti unui prietenă ală seu, că numai 
de aceea s a retrasă în Baden, pentru-ca 
aici se finescă opera „Don Juan“. Totă 
acestă prietenă ne spune mai departe: 
„Nu ml-aducu bine aminte de tote cu
vintele lui. der atâta sein, că opera acesta 
astfelă o caracteriseză ca și cum ar fi 
conglomerarea tuturoră, .și celoră din

I. Marile premiu Năsturelu-H<reseu 
din seria B, în lei 12,000. se va decerne 
în sesiunea generală din auulă 1889 u- 
nei cărți scrise în limba română, eu 
conținută de orl-ce natură, care se va 
judeca mai meritoria printre cele publi
cate dela 1 Ianuarie 1885 ’pănă la 31 
Decemvre 1888

II. Premiulii Statului Eliadc Itădu- 
leseu. de 5000 lei, se va decerne în se
siunea generală din anulă 1889 unei 
cărți scrise în limba română, cu conți
nută literară, care se va judeca mai me
ritorie printre cele publicate dela 1 Ia
nuarie 1887 păuă la 31 Decemvre 1888.

NB. Concnrenții la aceste, premii 
voră binevoi a trimite la cancelaria A- 
cademiei Române. în BucurescI, operele 
loră. cari voră fi în condițiunile de timp 
aci însemnate, în câte 12 esemplare, 
pănă la 31 Decemvre 1888.

III. Premiulii Năstureii!-Herescu din 
seria B. de 4000 lei, se va decerne, în 
sesiunea generală din anulă 1890, unei 
cărți scrise în limba româna cu conți
nută de orl-ce natură, care se va judeca 
mai meritorie printre cele publicate dela 
1 Ianuarie pănă la 31 Decemvre 1889.

NB. In privința |premiiloră „Năstu- 
relă-Htreseu“ se pună în cunoscința pu
blicului următorele disposițiunl din co- 
dicilulă reposatu.hu întru fericire C. 
Năsturelă-Herescu:

B. Premii pentru opere pul/licate.
In fotă anulă Societatea Acade

mică Română va ave a premia, din ve
niturile fondului Năstureii'!, o carte tipă
rită, originală. în limba română, care se 
va socoti de cătră Societate ca cea mai 
bună publicațiune apărută în cursulă a- 
nului.

Inse aceste premii voră fi de done 
specii:

1. In trei ani consecutivi, d'a r?n- 
dulă, se va decerne câte ună premiu de 
patru mii lei, Nr. 4000 L. n. minimum, 
la cea mai bună carte apărntă în cur
sulă anului espirată :

3. Iară în ală patrulea ană se va 
decerne ună premiu fix de lei 12,000 
carele se va numi „Marele premiu Năs
turelul operei care va fi judecată ca 
publicațiunea de căpetenia ce va fi apă
rută în cursulă celoră patru ani prece
dent. Acestă premiu nu se va puie de
cerne unei lucrări, care va fi obținută 
deja umilă dintre premiele anuale, de 
câtă defalcândă dintr’însulu valorea pre
miului precedentă.

Operele ce se voră recompensa cu 
acestă a doua seriă de premie voră trac
ta cu preferință despre materiile ur
mătore :

a] Scrieri seriose de istoria și sc-iin- 
țele accesorii ale istoriei, preferindu-se 
cele atingetore de istoria țeriloră ro
mâne.

/<| Scrieri de religiunea ortodoxă, de 
morală practică și de filosofiă.

r] Scrieri de sciințe politice și de 
economia socială.

</] Tractate originale despre sciin- 
țele esacte.

c] Scrieri enciclopedice , precum 
dicționare de istorie și geografie. în cari 

urmă puteri spirituaall ale lui. Lenau 
îșl închiria o odaiă în perter în fața 
curții olandeze. Când i-am spusă că odaia 
acesta nu e chiar acomodată pentru lu
crarea lui, la care se recere mai multă 
liniște. îmi răspunse că nici nu crede ca 
aici s'o ducă departe cu luerulă. In 
timpă indiferentă ne petreceamă laolaltă 
ședendă dimpreună cu elă și cu alții în 
giurulă unei mese dela cafeneua A. Le- 
wald, ftunândă și povestindu pănă-ce ve
sela musică și întunecimea dulce, care 
se scobora deasupra munțiloră vărsa peste 
sînulă nostru o liniște și răcorelă dulce. 
Lenau privea bucuroșii la cei ce jucau 
ăomino, der nu’mi aducă aminte ca și 
elă să fi jucată vre-odată. Când audia că 
musica cântă vreo bucată de-a lui Lenau 
ori Srtauss, striga „Prietine, fii atentă11 : 
îșl mișca [manile și picidrile, dicea în 
tacturi de câte 1 , „Halt's enk z‘sam“, 
ceea ce însemneză: „Țineți la ol altă". 
De multe-orl mergeam în odaia lui și 
eram foite vioiu, er Lenau luându'șl 
vidra cânta minunată umblându încdcl 
și încolo prin odaiă. Fiind-că cântecile 
acestea erau pline de bucuriă și vioșiă, 
nu i-am dată pace pănă când numi 
scrise câteva din ele, și pănă când nn’ml 

se între și istoria și geografia României, 
dicționare generale seu parțiale de sciințe 
esacte, de arțl și meserii, de adminis- 
trațiune și jtirisprudență, și alte asemeni 
lucrări utile și bine întocmite.

./'/ Cărți didactice de o valdre în
semnată ca metodă și ca cuprinsă.

</] Dicționare limbistice în limba 
româuescă. mai alesă pentru limbile an
tice .și orientale adecă limba latină, elenă, 
sanscrită, ebraică, arabă, turcă, slavonă 
veche, și altele.

h/ Pnblicațiunl și lucrări artistice 
de o valdre seridsă, adică relative la ar
iile plastic-șj architectură. sculptură, pic
tură, gravură și chiar opere musicale 
seriose. pe care aceste tdte Societatea. 
Academică Română le va pute apreția 
atunci când îșl va întinde activitatea, ei 
.și asupra tuturoră materiiloră de be- 
le-arțl.

ij Scrieri de pură literatură română, 
în prosă și în versuri, precum poeme, 
drame și comedii seriose, — mai alesă 
subiecte naționale. — și orl-ce alte o- 
pere de înaltă literatură. Acestora mai 
cu seină așu dori să se acorde Marele. 
Premiu Năsturelu , când voră fi judecate 
ca avendă ună merită cu totulă supe- 
rioră, spre a se da astu-felă o încura
jare mai puternică desvoltării literaturei 
naționale.

La acestea se mai adaugă urinătd- 
rele disposițiunl luate de Societatea A- 
cademică:

1. La concursurile acestora premii 
se potă presenta și opuri preînoite în 
none edițiunl, cari se voră fi retipărită 
în cursulă anului de autori în vieță.

2. După cuprinderea chiar a testa
mentului, traducțiunile din limbi străine 
sunt escluse dela concursă; se va face 
însă escepțiune pentru acele traducțiunl 
de pe opuri străine clasice, cari:

«/ seu prin dificultățile învinse ale 
unei perfecte reproduceri în versuri ro- 
mânescl. voră constitui adevărate opuri 
literare ale limbei române;

b] seu prin anexarea de elucidări și 
de note sciințifice. cu totulă proprie tra
ducătorului, îșl voră fi însușită meritele 
tinoră lucrări originale în limăa română.

3. Cărțile premiate de Academia Ro
mână din alte fonduri ale sale, seu cele 
tipărite din inițiativa și cu spesele ei, nu 
potă întră la concursă pentru premiele 
Năsturelu din Seria B.

4. Premiile Năsturelu din seria B, 
se potă acorda nu numai unoră opuri 
complete, ci și părții unui opă tipărită 
în cursulă anului, cu condițiune însă, ca 
acestă parte se fiă de valorea și de în
tinderea unui volumă și nu de ale unei 
simple făsciore, iminimum 400 pag. for
mată în 8". garmondă.,

5. Premiarea unei părți a unui opă 
la ună concursă anuală nu împedecă pre
miarea unei alte părți a aceluiașă opă la 
ună concursă posterioră.

6. Opurile anonime și pseudonime 
voră pute fi admise la concursulă cărți- 
loră tipărite, er autorii loră, spre a primi 
premiile acordate, voră trebui se justifice 
proprietatea lorii.

(Vu urma.)

Mulțămită publică
Comitetulă parochială ală bisericei 

SS. Arcliangell din Satulungă aduce prin 

promise că le va întitula „Halt's enk 
z'sam11. Adeseori, ba putemă dice, în 
timpulă acesta era pururea veselă, glu- 
meță și rîdătoră; afară de aceea suscep
tibilă din cale afară, cum era. adeseori 
impresionată câtă de puțină, versa la
crimi. Elă pricepea și gândurile cele 
mai ascunse ale străinului. Gânditoră din 
fire, elă totdeuna când i-se spunea ceva 
clătina din capă. Intr'o dimineță Lenau 
veni la mine cu totulă reîntinerită. plină 
de voiă și c'o față veselă și trebui să 
mergă cn elă în parculă orașului, unde 
lângă unu teiu îmi povesti că în sera 
trecută a cinată la. curtea engleză, unde 
erau încă trei dame; îmi spuse că elă 
fără voiă începu cu cea mai teneră o 
conversația din cele mai animate, în care 
i-se topi totă sufletulă. Ea vorbia c’o 
frică tremurătore, dup'acea fiăcare cu
vântă îlu esprima cu atâta claritate. în
câtă putea vede că cuvintele ei suntă 
nunții cei mai mari ai bucuriei, că lui 
îi spunea o șoptă dulce și tainică, că fi
liera damă nu i se contrariază.... îmi 
spuse că lui îi plăcea de tenera damă, 
der era de credința, că pentru elă și ea 
este perdută. Nu potă descrie câtă de 
multă s’a schimbată sufletulă poetului. 

acesta mulțăraită geueroșiloră donatori, 
cari înțelegendă despre starea critică, în 
care se află școla ndstră, s au grăbită a 
ne veni în ajutoră prin contribuirl be
nevole.

D-lă Iosifu 1’ o p e s c u. ingineră, nl-a 
trimisă suma de 43 lei și (>0 bani, co
lectată dela următorii domni: Gr. I. Ce- 
reșanu (> lei, Ionă Nițulescu 5 lei, losifă 
Popescu 20 lei, Nicolae Judescu 2 lei, 
C. I. lonescu 2 lei, Alecse D. 1 leu, Pa- 
raschivă V. 50 bani. Aleesandru S. De- 
gană 2 lei, Andreii! Gornoviceami 50 b., 
Ionă Co.șereanu 50 b., C. Manciulescu 
50 b.. Gonstantină Gheorghiu 20 bani, 
Constantină Bengea 20 b.. louiță Grecu 
20 b.. Grigore Lazară 1 leu. S. Popescu 
50 bani, I. Nadeu 50 bani, Uarolă Ber- 
glieră 1 leu. Suma 43 lei 60 bani.

NECROLOGY.
Franz Hanger, administratorii ală 

oficiului de amanetare muntelui de pie
tate, în pensiune, membru ală consis- 
torului bisericei ev. din Ardelă, presbi- 
teru și curatoră alu comunității, mem
bru ală representanței comitatense și o- 
ră.șenescl în Bra.șovă. a încetată din 
vieță la 13 Maiu n. în verstă de 72 ani. 
Imormentarea s’a făcută în 15 Main n. 
în cimiterulă ev. c. a.

Fie'i ț.erîna ușoră și memoria bine
cuvântată !

Cur.Miliî pieței
(lin 16 Maiu st. n. 188b

Bancnote românesc! Cump. 8.56 Vend. b.5h
Arginta românescu . r 8.50 8.51
Napoleon-d’ori . . 10.02 10.06
Lire turcesc! . . . 11.32 f 11.37
Imperial!...................... 10.32 r 10.37
Gălbuii...................... r 5.88 r 5.92
Scris, tone.,.Albina116" o n 101.— r

„ w 5" 98.— 98.50
Ruble rusescl . . 
Discontulu . . . .. 6'..,-

103.—
-8’1,,, pe and.

104.—

Cursulu la bursa de Viena
din 15 Maiu st. n. lSSb.

Renta de aură -l" „....................... Slti.TO
Renta de hârtia 5%....................... 85.40
împrumutul» căiloru t'erate ungare . 150.50
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostu ungare (1-ma emisiune . 85.20
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ost» ungare ^2-a emisiune . . 126.—
Amortisarea datoriei căilorti ferate de

ostu ungare f3-a emisiune . . 114.50
Galbeni împărătesei ................................ 5.85
Napoleon-d'ori.......................................... 10.06
Bonuri rurale ungare........................... 105.—
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.80
Bonuri rurale Banatu-Timișu . 101.50
Bonuri cu cl. de sortare........................... 104.70
Bonuri rurale Transilvane .... 104.—
Bonuri croato-slavone............................105.—
Despăgubirea pentru dijma de vinii

ungurescu...................................................88.50
Impruinutulil cu premiulu urgurescu 121.75 
Acțiunile băncei de credită ungur. . 278.25 
Acțiunile băncei de credită austr. . 278.60 
Renta de liărtiă austriacă .... 78.45
Renta de argintă austriacă .... 80.30
Renta de aurii austriacă........................... 109.70
Losurl din I860   133.50
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 873.—
Mărci 100 imp. germane.............................62.18
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.85
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

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

Editoră și Redactară responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.

El scia, că damele după prândă aveau 
sâ călătorescă și deci voi să i dea celei 
care-i plăcea ună souvenir. T aduse ună 
esemplară din poesiile sale dela librăria 
și Lenau scrise pe pagina ultimă nescrisă 
o poesiă de recomandare. Improvisându 
poesia o trimise dimpreună cu o cliartă 
de visită tinerei dame la curtea englesă. 
înțelese însâ dela ea. că voră remâne 
încă în Baden și odată îi mulțămi pen
tru presentulă făcută. Cine era acum 
așa de fericită ca Lenau.... In fine sosi 
și sera despărțirii, o seră t'rumosă de 
veră. Ne preumblamă pe dinaintea spi
talului pre când musica cânta forte fru- 
mosă. Mătușa tinereloră flame voi să 
mergă acasă, când musica începu o bu
cată neplăcută. Lenau o rugă s'asculte 
aceste note bizare și astfelă mai răma- 
serămă ună timpă ore-care pănă când 
în fine totuși a trebuită să ne despăr- 
țimu... Pe vremea acesta în Lenau în
florea o nouă primăveră a vieții. Eu 
1 am sfătuită se mergă la Rippolds, unde 
va pute câștiga dela rudeniile ei pe tî- 
nera femeiă. Elă și călători și preste câ
teva dile se reîntorse plină de bucuriă, 
fiindu încredințată despre amorulă ti
nerei femei“. iVa urma,)

reposatu.hu
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Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

de
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Novelă 
ele N.

Se deschide abonamentu pre anulă 1888
la

AMICULU FAMILIEI. piară beletristicii și enciclopedică-literară— cu ilustrațiunî.— Cursulu XII. — Apare în 1 si 15 <li 
a lunei în numeri câte de 2—3 cole cu ilustrațiunî lrumose; și publică articlii sociali, poesii, novele, schite, piese teatrali ș. a. 
— mai departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Roniâniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiunl din patria și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturora iutii viejiloră 
din familia o petrecere nobilă și instructivă. - Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregii e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. Piară bisericesc», școlară și literară — cu ilustrațiunî. — Cursulă XIV. — Apare în broșuri lunare 
câte de 2' .- 3' cole; și publică portretele și biografiile archiereiloră și preoțiloră mai distinși, precum și alte portrete și ilus- 
trațiunl, — mai departe articlii din sfera tuturoră seiințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiuni, mai alesă funebrall,— apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literarî; și în urmă totu soiulă de a- 
menunte și scirl 
e 4 ii. — pentru

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

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

Cuvântări bisericescl la tote săr
bătorile de peste ană, de I. Papiu. 
Unii volumu de preste 26 cole. Acest 
opă de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acestă soiu apărute 
pănă acum — avendil și o notiță is
torică la fiă-care serbătore, care arată 
timpulu întrodneerei, fasele prin cari 
a trecută și modul cum s a stabilită 
respectiva serbătore. Prețulu e 2 fl.

Barbu cobzariulu. Novelă origi
nală de Emilia Lungii. Prețulă 15 cr.

Puterea amorului. Novelă de Pau
lina C. Z. Rovinam. Prețulu 20 cr.

Idealulu perdutu. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinam. Prețulil 
15 cr.

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

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

Codreanu craiulu codrului. Baladă 
Georgiu Simu. Prețulu 10 cr.
Ultimulu Sichastru. Tradițiune de 

Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.
Elfi trebue se se însore. 

de Maria Schwartz, traducere 
F. Negmțu. Prețulu 25 cr.

Brantîa seu Nunta fatală.

«-»-

cu preferința celoru din sfera bisericescă. scolastică, și literară. — Prețulil de prenumerațiune pre anulă întregii 
România 10 franci — lei, plătibill și în bilete de bancă ori maree poștali.

Colectanții primescu gratisu totu altt patrulea esemplaru. 
<le probă se trimită gratisă ori-rui cere.

se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla -Sz-ujvăr. — Transilvania.
-: ■ x :: . -----

'Potii de aci se mai potii procura și următorele cărți din editura propria:
din emigrarea lui Dragoșu. Novelă is
torică națională. Prețulu 20 cr.

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

Probitatea în copilăriă. Schiță din 
sfera educațiunei. După Ernest Le- 
gotive. Prețulil 10 cr.

Herinanu și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantină Morariu. Prețulil 50 cr.

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

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

Petulantulu. Comedia în 5 acte, 
după Augustil Kotzebue, tradusă de 
Ioanil St. Șuluțu. Prețulă 30 cr.

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

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Unii volumil de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țulu redusă îdela 1 fl. 20 cr.', la 60 cr.

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

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

Biblioteca Sătenului Românii. Car
tea I, II. HI, IV, cuprindă materii 
forte interesante .și amusante. Prețulil 
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 cliemiă. Prețnlft 
50 cr.

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

îndreptară teoretică și practică pen
tru învețămentulu intuitivă in folosulil 
eleviloril normali (preparandiall), a în- 
vățătoriloru și a altoril bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesorii pre- 
parandialu. Prețulă unui esemplaril eu 
porto francată 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămil 
vre-unil opu, întocmită după lipsele 
scoleloră nostre în mesura în care este 
acesta, pentru aceea îlil și recoman- 
dămu mai alesă directoriloră și îuvg- 
țătoriloră ca celoru în prima liniă in
teresați.

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

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximă Popă, profesoră la 
gimnasiulă din Năseudil. — Manualii 
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 Buteanu, 
prof. gimn. Unu volumil de peste 30 
cole. Prețulil 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruțil. profesorii. Opu 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 
— cuprindendtl composițiunl de totu 
soiuliî de acte obveniente în referin
țele vieței sociali—se pbte întrebuința 

cu multă folosii de cătră preoți, înve- 
țători si alt.I cărturari români. Pretulu 
1 fi. 10 cr.’

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

Carte conducetore la propunerea 
calculărei în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilă Trifu profesorii preparan
di a lil. Prețulă 80 cr.

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumoșii ilustrată. Prețulil unui 
esemplaril broșuratil e 40 ci’., legată 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai finii 60, 80. 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Miculu mărgăritaru sufletescă. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumoșii ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulil unui 
esemplaril broșuratil 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. Prețulil 
unui esemplaril e 10 cr. I 50=1=3 fior.; 
100=5 fl.

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

Epistolia 0. N. Isusu Christosu. 
Prețulă unui esemplaril legată și spe
dată franco e 15 cr.

Tipografia A. MUREȘTANU Brașovu.


