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„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Iulie 1890 stilu vechiu 

se deschide nou abonamentu, la care îs- 
vitămd pe toți amicii șl sprijinitorii foiei nostre.

Prețulâ abonamentuEui:
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fi. 

pe șese luni G fi., pe unii anii 12 fi.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șâse luni 20 franci, pe ună 
ană 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe ană 2 fl., pe 
șăse luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe ană 8 
franci., pe șăse luni 4 franci.

Abonarea se pbte face mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

Administratinnea „Gazetei Transilvaniei".
Brașovii, 26 Iunie st. v.

Intre poporele nemaghiare din 
Transilvania și Ungaria celu mai 
numârosu, după Români, este po
porului Slovacă.

Ce mai făcu Slovacii?
Slovacii sunth departe de a fi 

capitSlatu înaintea terorismului 
ungurescu dela putere, ei cu tdte 
asupririle și prigonirile trăiescu 
încă, și au dovedită acum de cu- 
rendu din nou, că nu voiescfi se 
fiă jertfa idolului șovinisticu și că 
cu tote uneltirile Maghiaroniloru' 
din sînulu lorii, suntâ firmă ho- 
tărîțl a’șl apăra esistența națională 
amenințată.

Acestă dovadă au dat’o Slo
vacii din Ungaria de mecță-ndpte 
cu ocasiunea alegerei a doui epis
cop!, seu cum se mai numescu su
perintendent slovaci de confe
siunea evangelică.

„Decă noi Slovacii amu fi aleșii 
Turci, ori CbinesI, ca superinten- 
denți“ scrie unQ naționaliștii slo
vacă din Turoțu-St.-Marton cătră 
o foiă vienesă,—„era lucru bunu 
făcutu; der că noi Slovacii evan- 
gelicl am cutezată se alegemă su

perintendent totu Slovaci evan- 
gelicl, acesta nu ni-o potu ierta 
Maghiaronii și de aceea au și fă
cută ei în dietă o interpelațiă 
fulminantă, care nu cerea nimică 
mai multă, nici mai puțină, de- 
câtu de a se refusa aprobarea ale- 
geriloră făcute și a se face cer
cetare rigur6să.“

Nu scimă ce s’a mai întâmplată 
în săptămânile din urmă în acestă 
cestiune, der vedemă cu bucuriă, 
că naționaliștii slovaci, mulți pu
țini câți suntu, luptă cu curagiu 
și cu energiă pe teremulă biseri- 
cescă nu mai puțină ca pe cele
lalte tărâmuri, și prin organulă loră 
din Turoță St. Martonă „Narodnie 
Noviny‘f, pentru drepturile sânte 
ale poporului slovacă, pentru limba 
și naționalitatea lui.

Scimă cum procede guvernulă 
ungurescă și față cu Slovacii și 
decă nu amă sci amă pute să con- 
chidemă cu siguritate la procede- 
rea lui pe temeiulă proprieloră 
nâstre pățanii.

Nu ne mai pâte surprinde ac# 
nici pe noi Românii, când aucțimă, 
că Slovacii se plângă, că tuturoru 
comuneloră slovace li-se dau nu
miri nouă maghiare ex officio, ca 
celă puțină pe hârtiă să apară, că 
nu mai esistă poporă slovacă au
tohtonă în Ungaria. Numele ori
ginale istorice ale comuneloră slo
vace se traducă îu modă arbi
trară în unguresce și se introducă 
în acte la ordinulă fișpanului și 
cu consâmțământulă guvernului.

Din nenorocire guvernulă și or
ganele sale este sprijinită în ten
dințele sale de maghiarisare de 
Maghiaronii din sînulă Slovaciloră 
înșiși, cari suntă în numără mare 
și se facă uneltele celoră cari vo- 
iescă se sugrume cu desăvârșire 
consciința națională în sînulă po
porului slovacă.

Der' naționaliștii slovaci, pă
trunși de sânta loră chiămare, nu 
se înspăimântă nici de terorismulă 
maghiară, nici de acela ală unel- 
tiriloră maghiarone, ci se luptă

pe fața și hotărîtu în contra șo
vinismului și alu agitațiunei ma
ghiarone.

Succesulu ce l’au dobândită na
ționaliștii la alegerea senioriloru 
Zelenka și Baltik, ca superinten
dent, îi încurageză de a continua 
lupta națională și pe terâmulu po
litică, și la alegerile politice.

Conducetorulu Slovaciloru, d-lu 
Paulă Mudron se bucură de mare 
încredere între naționaliștii slo
vaci și dela energia lui aceștia 
așteptă multă pentru viitorii.

Peste puține cjile Slovacii voră 
serba aniversarea fundării socie
tății „Matica“, care a fostă des
ființată de cătră guvernulă un
gurescu. Cu acestă ocasiune foile 
loră publică din istoriculu acestei 
societăți unele date interesante, 
ce le vomu reproduce și noi.

Tdte aceste dovedescă, că viuă 
este consciența națională în sînulu 
Slovaciloru din Ungaria și că se 
înșelă amaru cei ce credu, că au 
sugrumat’o pentru totdeuna.

Foile rusescl și călătoriți împăratului germanii 
iu Rusia.

Foile rusescl de ună timpă încbce 
se ocupă de călătoria împăratului Wil
helm II în Rusia. Lucru firescă, că ele 
atribuescă ccestei călătorii o mai mare 
importanță politică, decâtă celei dintâi 
călătorii a împăratului germană. „Novoje 
Vremja11 opineză, că desvălirea vii țârei 
politici europene atârnă dela mergerea 
împăratului germană la Petersburgă, er 
„Novosti“ și „Vjedomostiu dică, că îm- 
păratulă germană s’a mântuită de epi- 
tropia grea și supărăciăsă a lui Bis
marck și elă merge în Rusia, ca singurulă 
și independentulă representantă ală po
liticei sale, pentru ca să se apropiă de 
Rusia. încercările de felulă acesta cu 
doi ani înainte de asta s’au zădărnicită 
numai pentru-că li-a lipsită învoirea lui 
Bismarck. Acum, cfice „Novosti“, altfelă 
stă lucrulă, și împăratulă germană e 
gata a face Rusiei ori ce concesiuni. 
Singură dela împăratulă germană de
pinde, ca să arate „cum este sinceritatea 

Germaniei față de Rusia și că este ho- 
tărîtă ea (Germania,) să asigure pacea 
Europei nu prin armările uriașe, ce le 
facă puterile, ci prin o înțelegere îm
prumutată asupra puncteloră și cestiu- 
niloră, care formeză de multă obiectulă 
discuțiunii.?“ Alianța cu Germania, (fice 
,,Vjedomosti“, nu i-ar fi de nici ună fo- 
losă Rusiei, care cunosce deja binefa
cerea politicei independente. O înțelegere 
cinstită însă între Rusia și Germania 
— dâr numai cu Germania și cu eschi- 
derea Austro - Ungariei — întimpină 
atâtea greutăți, încâtă nu prea suntă 
prospecte de-a se pute face.

Recunăscerea principelui bulgară.
In dilele trecute, foile berlinese au 

reprodusă fără de nici uuă comentară o 
notiță după „Standard11 din Londra, în 
care se (fice, că Austro-Ungaria, în în
țelegere cu Anglia și Italia, au voită să 
recunăscă pe principele Ferdinand, dâr 
la dorința espresă a Germaniei au re
nunțată la gândulă acesta. Der, adauge 
„Standard", decă cele trei puteri amin
tite s’ar declara în urma urmeloră pen
tru recunoscerea principelui de Coburg, 
Germania și-ar da și ea învoirea său 
celă puțină se va împăca cu acâstă 
ideiă. Fbiei germane „Koln. Ztg." i-se 
scrie din Constantinopolă, că în afa
cerea notei bulgare, marele viziră de 
aceea s’a provocată la representanții pu- 
teriloră, fiind-că domnesce părerea, că 
Bulgaria a pusă în discusiune afacerea 
recunoscerei, pentru-că a primită asigu
rări binevoitdre dela puteri, mai alesă 
dela Austro-Ungaria. Marele viziră însă, 
în urma convorbiriloră avute cu repre
sentanții puteriloră, a venită la convin
gerea, că nici o putere n’a avută cu- 
noscință despre pașii Bulgariei, er despre 
notă au primită numai informațiunl ulte- 
riore. Representanții puterilor se dice, că 
s’au reținută dela orl-ce consiliare și nu
mai representantulă rusescă a pretinsă 
cu energiă respingerea pretensiuniloră 
bulgare.

Din Mexico.
O telegramă din New-York spune, 

că din Mexico sosesce soirea, că foia 
oficială publică telegrama generalului 
Ezeta, prin care se vestesce morteagenera- 
lului Menendez, care a căcjut jertfa apărărei

FOILETONUL# „GAZ. TRANS. “

Ymbert Gallois
de

Victor Hugo, traducere de Camil B.....

Ymbert Gallois era ună june săracii 
din Geneva, fiu seu nepoții, dâcă nu ne 
înșâlă memoria, a unui bătrânii învăță
torii dela țeră; unii sărmană genuesă, 
precum am disă, cu bună educațiune și 
bine instruită, care venise la Paris, fără 
ca să aibă cu ce trăi nici măcară o lună, 
der cu ideia, ce a luminată pe mulți alții, 
că Parisulii este o cetate plină de șanse 
și lotăriă, unde celă ce-șl jbcă bine jo- 
culîi sorții sale, finesce prin a câștiga o 
metropolă bine-cuventată, unde se află 
viitorul îi gata făcută și pe alesă ; o țeră 
a promisiuniloru, care deschide orisone 
magnifice la tote inteligențele și în tote 
direcțiunile; ună vastă atelieră de civi- 
lisațiune, unde orl-ce capacitate află de 
lucru și îșl află noroculă; ună oceană, 
în care în fiă-oare (fi se face pescuirea 
miraculosă; o cetate prodigibsă, c’ună 
cuvântă, o cetate de succese sigure și 

de activitate escelentă, din care în mai 
puțină de ună ană omulă de talentă, 
care a întrată îu ea fără încălțăminte, 
se întorce în calescă.

•*  *Șlu sosi în luna lui Octomvre 1827. 
Elu muri de miseriă în luna lui Oc
tomvre 1828.

Acesta nu este disă în modă hiper
bolică, junele acesta a murită de miseriă 
în Parisă. Ce e dreptă, s’au aflată unii 
omeni din acea clasă inteligentă și 
umană, pe care lumea s’a dedată a’i de
signa cu numirea vagă de artiști, s’au 
aflată și unii tineri din acea junime bună, 
care cugetă și studieză, în mijloculă că
rora cădu elă la venirea sa în Parisă, 
necunoscută de nimeni, cari i-au strînsă 
mâna, i-au dată sfaturi și ajutoră și la 
ocasiunl, când era flămândă, i-au des
chisă bursele, și când plângea — inimile 
loră. Este adevărată că chiar mulți din
tre ei s’au cotisată între sine pentru 
de a’i plăti ultimulă cuartiră, pe medi- 
culă și sicriulă său. Der ce suntă tote 
acestea decă nu a muri de miseriă?

La sosirea sa în Parisă se presentâ 

în persdnă, cu câteva scrisori de reco
mandare, la trei seu patru case. Etă ce 
ne spunea în acâstă privință, cu puține 
(file înainte de acâsta, unulă din aceia, 
cari l’au fostă primită în primele sale 
ilusiunl și l’au asistată în ultimele sale 
frământări:

— Era în Octomvre 1827, o dimi- 
nâță deja frigurosă, dejunamă, ușa se 
deschide, ună omă tinără întră. Ună 
june înaltă, cam plecată, cu ochi stră
lucitori, pără negru, obraji roșii, cu o 
redingotă albă, destulă de nouă, o pă
lăria veohiă. Mă ridică și-lă facă să ședă. 
Elă îngână câteva trase încurcate, din 
cari n’am putută distinge decâtă trei cu
vinte : Ymbert Gallois, Geneve, Paris. In- 
țeleseiu, că aoestea suntă numele lui, lo
cuia unde a copilărită și loculă unde 
elă voia s’ajungă bărbată. Im! vorbi 
despre poesiă. Avea o rolă de hârtiă 
sub brață. L’am primită bine. Am ob
servată numai, că-șl ascundea piciorele 
sub scaunulă său c’ună aeră stângaciu 
și aprâpe rușinosă. Tușia puțină. A doua 
di ploua de vărsa, tinărulă revine. A 

stată trei bre. Era bine dispusă și forte 
veselă. îmi vorbi despre poeții englesl, 
pe cari îi cunoscă puțină, cu esoep- 
țiune de Shakespeare și Byron. Tușia 
destulă. Ișl ascundea mereu piciorele 
sub scaunulă său. După trei ore înche
iate observaiu, că are ciobbte sparte prin 
care întră apa. N’am cutezată a-i (fice 
nimică. Plecă fără să-mi fi vorbită des
pre altceva, decâtă despre poeții englesl.

Cam aprope totă cu acestă manieră 
se presentâ elă în totă looulă, unde se 
ducea, adecă la trei seu patru bărbați, 
cari erau specială devotați studieloră ar
tistice și poetice. Elă a fostă în totă 
loculă bine primită, totă-deuna încu
rajată, adesea ajutată. Acâsta însă nu l’a 
împedecată a muri de miseriă în sensulă 
propriu ală cuvântului, precum s’a disă 

‘mai susă.
Ceea ce’lă caraoterisa în primele luni 

ale șederei sale în Parisă, era o curio- 
sitate arcjătore și febrilă. Elă voia să 
vâcfă Parisulă, să înțelâgă Parisulă, să 
respire Parisulă, să atingă Parisulă. Nu 
Parisulă care vorbesce politică, cetesc©
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palatului presidială din Mexico, atacată 
de dușmani, și totodată Ezeta anunță, 
că a luată președința republicei San-Sal- 
vador. G-eneralulă Porfirio Diaz, încu- 
nosciințândă înrăspunsulă său, că a pri
mită telegrama lui Ezeta, declară tot
odată, că Mexico va reoundsoe fără’ndo- 
ială nouăle stări de lucruri. Fo’a mexi
cană „Universal spune, că trupulă 
generalului Menendez e ciuruită de 
glonțe.

Despre grindina dela 3 și 4 Iulie, des
pre care s’a scrisă în numărulă de erl 
ală făiei nostre, sosescă din diferite 
părți ale țărei scirl care de care mai în- 
grozitdre. Cele mai bogate ținuturi ale 
Ardealului au fostă nimicite tocmai acum, 
în ajunulă secerișului. Numele comune- 
loră ajunse de acestă ^nenorocire, după 
soirile sosite pănă acum, suntă urmă- 
târele:

In 3 Iulie n. după amedl între 
orele 4—5 au fostă bătute de grindină 
hotarele comuneloră: Sântieu, Băbuță, 
Cristură și Ascileulă mare din comitatulă 
Cojocnei; Sintereagu, Panticeu și Chiuza 
din comit. S. Dobeca.

In 4 Iulie pe la 6rele 11 a. m. au 
fostă bătute de grindină hotarele urmă- 
târeloră comune, dintre cari unele a 
doua-6ră, anume: Sântieu și Băbuță (a- 
mândouă a 2-a 6ră); Bretea și Vâlcele 
din comit . Huneddrei; Grebenișulă 
de Câmpia, Șeulia, Pogăceua și Uifaleu, 
din comit. Turda-Arieșă; Panticeu (a 
doua oră); Cojocna și Tușinu.

Mai mari pagube a pricinuită grin
dina în Câmpia, unde începândă dela 
M. Ludoșă a trecută încolo spre Câmpiă, 
pricinuindă pagube enorme în cele mai 
multe comune, er pe alocurea nimiciudă 
totulă. Etă, după soirile de pănă acum, 
seria comuneloră devastate de grindina 
dela 4 Iulie: M. Ludoșu, Sângeră, Tău- 
reni, Zau, Șeulia, Bandă, Miheșu, Balda, 
Șermașă, Șermășelă, Budîi, Ormenișă, Că
pușă, Culpliu, Șiopter, Cuieșdiu, Frata, 
Sângeorgiu, Dembă, Trită etc. Din comi
tatulă Turdei: Turda, Ghirișă, Agârbiciu, 
Cianulă mare, Tritulă inferioră și Banea- 
bică; apoi Aiudă Teiușu, Beșineu, Șamșudu, 
Bucerdea, Stremță. Afară de acestea: 
Tergu-Mureșului, Reghinu, apoi: Subpă- 
dure, Micăsasa etc. Asemenea se telegra- 
fiiază, că au fostă bătute de grindină 
vre-o 7 comune din comitatulă Ciucului.

Pagubele nu se potă încă prețui, 
der se elice că ar ajunge la ună milionu 
fi. Raporturile despre devastările prici
nuite au începută a se trimite la minis- 
teriulă de interne.

* 
* *

In afacerea măsurării dării de classa 
IlI-a pe câștigă seu agoniselă (Erwer- 
bitener), camera de comirciu și de indus
trii din Brașovu va ține mâne MercurI 
în 9 Iulie st. n. o ședință estraordinară. 

Este de dorită, ca toți membrii camerei 
să ia parte la acestă ședință, fiindă la 
ordinea (jilei ună obiectă atâtă de im
portantă, mai vârtosă în fața împreju
rării, că, după cum se d'oe> dările de 
clasa IlI-a au fostă urcate de astădată 
la măsurare cu 3O°/0. — Atragemă tot
odată din nou atențiunea cetitoriloră 
noștri asupra publicațiunei de pe pagina 
a patra a oficiului de dare orășenescă.

** *
Tempestate. Ac]I-n6pte pe la orele 3 

s’a descărcată asupra Brașovului o ploiă 
torențială, cu trăsnete și fulgere, vântă 
mare și grindină, cari au causată pa
gube simțite, mai cu semă grădiniloră. 
De atunci plouă mereu.

* * *
Bătaia lui Dumne^ău. In filele aoes- 

tea l’a trăsnită Dumnezeu pe primarulă 
din Băișâra cu numele Mârte Augusztin. 
De Dumnedeu trăsnitulă a fostă, după 
cum scrie „Kolozsvar“, Română de viță, 
der a ținută cu Ungurii. Elă a fostă 
unulă dintre cei mai mari sprijinitori ai 
,,Kulturegyletului“ din Iara de josă.

** *
Condamnarea lui Kokan. Curia din 

Pesta a întărită sentința prin care de- 
fraudatorulă (40,000) Kokan este con
damnată la 7 ani închisore. In cjdele 
acestea Kokan va fi transportată în în- 
chisârea numită „Fortuna11, unde îșl va 
face pedepsa.

** *
Intronisarea primatelui Vienei. Din 

Viena se scrie, că acolo s’a săvîrșită la 
5 Iuliu n. întronisarea primatelui GruschaȘ 
De față erau în numără mare reuniunile 
catolice. La 5 6re d. a. s’a dată ună 
prânejă de gală în palatulă episcopală. 
Gruscha a toastată pentru Papa și Ma
iestatea Sa.

** *
Șepte copii înecați deodată. Din Szeg- 

szard sosesce scirea sensațională, că la 
4 Iuliu n. s’au înecată deodată 7 copii. 
Valea ce curge în apropierea orașului a 
crescută deodată in urma unei ploi mari. 
7 copii se jucau în vale când erupse 
furtuna și apa crescândă pe neașteptate 
apuca pe copii în mijlooulă văii. Toți 
au fostă răpiți și înghițițl de valuri. 
Cinol cadavre s’au aflată, er două încă nu.

GrrijițI copii de apă și de focă.
* 4< *

Baronesă înecată. Baronâsa Sebach 
Tecla, care a venit din Austria în Ungaria, 
ca să-și cerceteze familia, s’a dusă la 1 
Iuliu n. să se scalde în rîulă Raab. Din 
nenorocire baronesa a apucată în matoa 
apei, care trăgendu-o într’ună vîrtejă, 
după o luptă desperată baronesa a fostă 
înghițită de lacomele valuri.

* * *
Invitare. Din Bandulă de Câmpiă 

ni-se trimite pentru publicare următărea 
invitare: Venindu-ml la cunoscință, că 
unele familii n’au primită invitări pentru 
petrecerea de veră, ce se va arangia 

în Bandulă de Câmpiă la 13 Iulie n. o., 
deși cu poșta li-s’a espedată, subscrisulă 
în numele comitetului arangiatoră invită 
și pe acestă cale inteligența română din 
t6te părțile la acea petrecere, la care 
va cânta musica din Blașiu. — Romulă 
S. Orbeanu, v. președinte.

* * *
Spintecată de arestantă. Din Aiudă 

se scrie, că preotulă Bartok Gyorgy a 
fostă spintecată c’ună cuțită de ună 
arestantă din temnița de acolo., tocmai 
pe când făcea servițiulă divină. Bartok 
a fostă luată numai decâtă sub trata
mente medicală. Făptuitorulă se chiamă 
Kis (Klein) G-eza.

** *
Omoru, s’a întâmplată în Mezâtur la 

5 Iuliu n. Takâcs Istvan, ună omă cu 
bună stare materială, a omorîtă pe maș- 
teră-sa și pe ună frate vitregă ală său; 
apoi lui însuși șl-a împlântată cuțitulă 
în inimă. Femeia și ucigașulă au murită 
deja, er fratele vitregă e pe doga morții. 
Pricina omorului se dioe, că ar fi fostă 
ună procesă de ereditate.

Esamene la școlele din Brașovu.
Săptămâna trecută a fostă săptă

mâna esameneloră la scolele române din 
orașulă nostru. Luni în 18 Iunie s'a ți
nută esamenulă orală de maturitate cu 
elevii din cl. III comercială. La acestă 
esamenă s’au admisă 7 tineri, dintre 
cari 6 au făcută esamenulă cu succesă, 
âră 1 a fostă avisată la repețirea esa- 
menului din două studii la începutulă 
anului scol, viitoră.

Marți, Miercuri și Joi au fostă esa- 
menele scoleloră primare, eră Vineri și 
Sâmbătă esamenele publice la scolele 
medii. Ca comisari au funcționată la 
esamenulă de maturitate ală scolei co
merciale din partea Consistoriului archi- 
diecesană părintele protopopă Ioană Pe- 
trică, ără ca comisari miuisteriall d-nii Fr. 
Koos, inspectoră școlară, și Lazar Gero, 
comerciantă. La esamenele publice ale 
scâleloră primare și medii a presidată 
mai cu semă veteranulă protopopă I. 
Petrică. La aceste esamene cu totă căl
dura ce a domnită în săptămâna trecută, 
a asistată ună publică destulă de nu- 
mărosă, cu deosebire la esamenele jscolei 
primare.

Alaltă-erl, Duminecă în 24 Iunie, 
s’a făcută cetirea clasificațiuniloră și îm
părțirea premiiloră. La acestă solemni
tate școlară asistența publicului a fostă 
așa de mare, încâtă spațiosa sală a gim- 
nasiului nu putea să mai cuprindă pe 
toți doritorii de a vede resultatulă mun- 
cei școlare ală anului espirată. Mai în- 
teiu a urmată cetirea clasificațiuniloră și 
împărțirea premiiloră la elevii și elevele 
școleloră primare și apoi la cei din sco
lele medii. înainte de cetirea clasificării 
scolariloră din clasele medii, d lă direc- 
toră interim. Ipolită Ilasievicl ținu o 

vorbire în care arătă necesitatea unei 
legături câtă mai strînse între casa pă- 
rintescă și între scdlă, decă este vorba, 
ca tinerimea să pâtă înainta în tote pri
vințele.

Astăcjl (Marți în 26) și mâne se ține 
esamenulă de maturitate la gimnasiu. 
Ca comisari la acestă esamenă funcțio- 
neză: Părintele Archimandrită și Vioară 
archiep. Ilarionti Pușcariu, ca comisară 
consistorială, și d lă directoră gimn. Ig- 
națiu Veres, ca representantă ală regi
mului.

Esamenele Internatului de fete
ală Reuniunei femeilorU române din Brașovu.

Joi în 3, și Sâmbătă în 5 Iulie v., 
s’au ținută esamenele la internatulă de 
tete ală Reuniunei femeiloră române din 
locă cari au fostă împărțite în trei părți, în 
esamenulă de lucru de mână, în celă din 
diferite studii și în esamenulă de bu
cătăria.

Lucrurile de mână au fostă espuse 
Joi în 3 Iulie în sala cea mare a gim- 
nasiului română. Aceste Obiecte au co- 
respunsă pe deplină așteptăriloră, ba pu- 
temă (jice> că au întrecută chiară aștep
tările ndstre. Au fostă fdrte alese și fru- 
mose luorurl de mână. Se găseau între 
ele diferite albituri lucrate cu multă gustă 
și moderne cu broderii în diferite colori, 
alte cusături frumose, obiecte croșetate, 
costume naționale frumdse cusute totă 
de elevele internatului ș. a. multe obiecte, 
lucrate cu diligință și esactitate.

Esamenulă din diferite studii s’a ți
nută în aceeași sală a gimnasiului. Ele
vele au respunsă forte bine și cu price
pere din tote studiele din cari au fostă 
esaminate d. e. din limba română, germană 
maghiară, din stilistica română, aritme
tică ș. a.

Ală treilea esamenă de bucătăria, 
care s’a ținută în localulă internatului 
l’au depusă elevele asemenea cu .multă 
succesă. Ar fi fostă de dorită, ca acestă 
esamenă să nu fiă numai teoretică, ci 
și practică, ca să-și potă arăta elevele 
dibăcia în prepararea unoră bucate, în 
oălcată etc.

La tote aceste esamene luară parte 
comitetulă și multe membre ale Reuni
unei, afară de aoesta și alte dame și 
bărbați din societate, preoum și părinții 
eleveloră.

Esamenulă din urmă l’a deschisă 
prin câte-va cuvinte d-lă L. Nastasi 
profesoră gimnasială și actuară ală Re
uniunei, care a amintită cu câte greu
tăți s’a formată și susținută acestă inter
nată, care din cause materiale abia acum 
în ală patrulea ană ală înființării sale 
ș’a putută ține esamenele publice.

întrebările esaminătore li s’au pusă 
eleveloră de cătră damele din comitetă 
și răspusurile eleveloră mai mari cum și a 
celoră mai mici au fostă date cu multă pri
cepere, așa în câtă s’a putută observa că 
ceea ce descriu potă esecuta și practică.

nConstituționalulău șijnsoțesce garda la pri
măria, nu Parisulă, pe care vină să’lă 
admire provincialii fără ocupațiune, Pa
risulă monumentă, Parisulu-Saint-Sulpice, 
Parisulă-Pantheon; nici Parisulă biblio- 
teceloră și ală museeloră. Nu, ceea ce’lă 
preocupa mai multă, ceea ce-i escita cu- 
riositatea fără pausă, oeea ce esamina, 
ceea ce întreba elă, mereu, era cugeta
rea Parisului, era misiunea literară a Pa
risului, era misiunea civilisătore a Pari- 
risului, era progresulă pe care’lă conți
nea Parisulă. Mai pre susă de tote acestă 
june bărbată studia Parisulă din punctă 
de vedere ală nouei desvoltărl a arteloră. 
Ori unde aucliu ©m făcându-se discusiunl 
literare, mergea și elă acolo. Și emitea 
ideile, le lăsa să fiă scărmănate prin dis- 
cusiune și adesea în urma unei frămân
tări continuate, ajungea să și-le defor
meze. Ymbert Gallois este unulă din 
esemplele cele mai frapante ală perico
lului ce’lă are controversa pentru spirite 
de a doua ordine. Când a murită nu mai 
avea nici o singură ideă sănătosă în cre- 
erii săi.

Ceea ce’lă caracterisa în ultimele 
luni ale petrecerei sale, cari au fostă și 
cele din urmă ale vieții sale, este o des- 
curagiare profundă. Elă nu mai voia să 
vedă nimică, nu mai voia s’aucjâ nimică, 
nu mai voia să vorbescă nimică. In câ
teva luni, prin o transițiune e cărei nu
anțe lăsămă să și-le închipuescă cetito- 
rulă, sărmanulă tînără ajunse dela curi- 
ositate la disgustă. Aci ni-se presenteză 
mai multe întrebări, pe cari le punemă 
fără a le resolvi. Din care parte au fostă 
ruinate ilusiunile lui ? Era acesta interi- 
6ră seu esterioră? încetase elă a mai 
crede în sine seu în lume? Parisulă, 
după esamenulă ce i-l’a făcută, i-s’a pă
rută lui ună lucru prea mare, seu prea 
mică? S’a judecată elă a fi prea slabă, 
seu prea tare pentru de a se apuca cu 
veseliă de lucru în acestă imensă ateli- 
eră de civilisațiune ? Măsura ideală des
pre sine însuși, pe care o purta în inte- 
riorulă său, 3’a aflată ca prea scurtă, său 
prea înaltă, când o a aplicată realități- 
loră unei esistențe, ce avea să și-o facă, 

și a unei cariere" ce avea să o percurgă ? 
Cu ună cuvântă, causa neactivității sale 
voluntare, care îi precipita mortea, era 
bre spaimă seu dispreță? Nu o putemă 
sci. Ceea oe este sigură, e că după ce 
a vătjută bine Parisulă încrucișa brațele 
cu tristeță și refusâ de a lucra ceva. 
Era acesta lene, obosâlă, stupore ? După 
a nostră părere erau dintr’odată tote 
aceste trei. Elă nu aflase, nici în Parisă 
și nici în sine însuși, ceea ce căutase. 
Orașulă ce credea a-lă fi vădută în Parisă 
nu esista. Omulă ce credea elă a-lă vede 
în siue nu se realisa. Indoitulă său visă 
dispăru, și elă se lăsa să moră.

Am că se lăsa să moră și acesta
pentru că în faptă, atâtă fisicesce câtă 
și moralicesoe, mortea lui a fostă ună 
suicidă. Ni-se va ierta, decă nu vom des
coperi de totă ună colță ală cugetări- 
loră năstre, faptulă este, că elă refusa a 
lucra. I-se oferiră lucrări (lucrări ce e 
dreptă miserabile, în care se useză ațâța 
tineri, capabili pâte de lucruri mari) de 
dicționare, de compilațiunl, de biografii 

contimporane, colona pentru două-cjeci 
franci. Câtă-va timpă elă se încerca a 
scrie câteva linii pentru aceste diverse 
lucrări. După aceea ’i lipsi disposițiunea; 
elă refusâ totă. Fu cuprinsă în modă 
neînvingibilă de lene, precum ună călă- 
toră este cuprinsă de somnă în nea. Ună 
morbă ascunsă pe care’lă avea din co- 
pilăriă se agrava. Ilă prinseră frigurile. 
O mai duse două, seu trei luni și apoi 
muri. Avea două4ecl și doi de ani.

Vorbindă corectă, țera, ce șl-o ale
sese elă, nu era Franța, ci Anglia. Vi- 
sulă său nu era Parisulă, ci Londra. Se 
va vede acesta din liniile scrise ce le-a 
lăsată la mortea sa. Cătră finea vieței 
sale, când suferința începuse a’i derangia 
rațiunea, când ideile sale pe jumătate 
stinse nu mai aruncau decâtă o lumină 
slabă în creerii lui storșl, elă dicea, chi- 
meră bizară, că condițiunea principală 
de a fi fericită, este a fi născută englesă. 
Elă voia să rnergă în Anglia, pentru de 
a deveni acolo lord, mare poetă, și a 
se îmbogăți, Elă învăța cu ardore limb ft
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Mai în urmă veni la rend premiarea eleve- 
loră, cu care se încheiară esamenele.

Trebue să amintimă eu laudă stăru
ințele directorei internatului, ale d-nei 
StoianovicI, care au contribuită multă la 
reușita esamenului.

Dorimă acestui tînără internată să 
morgă totă mereu progresând și contribu- 
indă la deșteptarea si crescerca casnică 
a tinereloră nostre Românce!

Corespondența „Gaz. Trans.“
Careii Mart, 22 Iun. 1890.

In vre-o doi N.r. ai „Gazetei" s’a 
ventilată și Gestiunea metropolei (scau
nului) comitatului Sătmară ; unulă dintre 
corespondenți este pe lângă Oarei, er 
altulă pledeză multă pe lângă Sătmară, 
aducendă și argumente, valide în apa- 
rință, pentru acestă din urmă orașă. 
Orașulă Sătmară, ce e dreptă, decă vomă 
considera situațiunea geografică a comi
tatului, este mai în oentru, este mai na
turală și mai rațională de a fi scaunulă 
comitatului și din causa Ohioreniloră, 
Osieniloră, de cari Careii întru adevără 
cade prea departe; să nu uitămă însă, 
că în Sătmară se află grosulă massei celei 
crasse a calvinismului, care este dușma- 
nulă celă mai înverșunată ală Românu
lui, nu numai pentru-că e Română, ci și 
pentru-că este greco-catolică ; apoi mai 
e în Sătmară și societatea Sechenyiană 
cu tendința ei ruinătâre pentru noi Ro
mânii.

Careii însă este ună orașă mai cos
mopolită, ai cărui locuitori îi constituescă 
în mare parte Șvabii cei greoi de tem- 
peramentă, paclnicl, și Jidovii cei precu
peți, cari trăiescă numai pentru intere
sele loră comerciale, și astfelă Românulă 
pdte fi mai puțină espusă la demonstra- 
țiunl nebunescl, decâtă în Sătmară. Dăr 
dealtmintrelea, fiind-că elementulă ro- 
română în ambele orașe este cu desăvâr
șire stinsă, vieța națională nulă, nu credă 
a fi de lipsă a se certa Românii între 
sine de lana caprina, căci ori unde va fi 
scaunulă comitatului, pentru Români, 
neavendă acolo nici diregătorl din sînulă 
loră, nici societate românescă, ceva fo- 
losă practică, seu generală, nu va resulta, 
decâtă pote, că câte ună bietă de Ro
mână năcăjită în cutare causă desperată, 
— căci mai tote suntă desperate, câte 
se află la comitată, mai alesă cele orfa- 
nale, — va ajunge mai îngrabă ici seu 
colea la comitată.

Chiar din acestă motivă nu aflu de 
lipsă mare spargere de capă pentru o 
cestiune, ce între împrejurările de față 
nouă nu n« pote aduce nici ună bine 
palbabilă.

Partida Sătmărenă n’are ce se mândri 
cu resultatulă adunărei din 12 Iunie, decă 
va considera, că lacapătulă votărei, când 
băteau în pălml de bucuriă, s’a ridicată 
contele Karoiyi Pista și a strigată: să 
trăescă Careii, ca scaună ală comitatului. 

— Apoi sciu din isvoră sigură, că tâtă 
familia Kârolyi-esciloră îșl va pune în 
cumpănă tâtă autoritatea familiară spre 
a împedeca ridicarea la condusă a ace
lei decisiunl, și să nu uitămă, că acâstă 
familiă este una dintre cele mai puter
nice familii aristocratice din țâră, este 
legată de Cărei prin tradițiunl familiare, 
prin posesiuni (latifundii) estinse și prin 
nume. In apropierea Careiloră este Ka- 
pleanulă, loculă loră de descindință și 
strămoșulă loră Kupleny, dimpreună cu 
cripta familiei întregi. Cum a ținută 
acestă familiă scaunulă comitatului lăn- 
țuită de Cărei 170 de ani din ambițiune 
și sumețiă, îlă va țină și de aci înoolo. 
Deja și deputațiunl au umblată pe la 
ministeriu din partea ambeloră partide 
în causa acesta, altmintre totă comita- 
tulă e monopolisată de câteva familii su- 
mețe cu aeră aristocratică.

Posibiiă, că în urmă, pentru a se 
satisface odată pentru tot-dăuna atâtă 
ambițiunei orașului Sătmară, câtă și 
sumeției contelui Ștefană Karolyi, comi- 
tatulă se va rupe în două, în ală Săt- 
marului și ală Careiloră, cătră oarl se 
voră adauge câte-va comune mărginașe 
din comit. Solnoc-Dobâca, er cătră ală 
Careiloră din Sălagiu. Despre o astfelă de 
surprindere se vorbescedeja de mai multă 
timpă în cercurile dătătore de tonă.

L.

Adunarea generală a despărțămân
tului XI ală „Associațiunei transilvane 
pentru literatura română și cultura popo
rului română11 se va ține la 4 Augustă st. 
n. a. c. în Supurulă de susă, la care sunt ou 
onore invitați a participa nu numai mem
brii Associațiunei, ci și toți amicii culturei 
poporale române.

Din ședința Comitetului despărță
mântului XI ală „Associațiunei transil
vane pentru literatura română și cul
tura poporului română,11 ținută în Șim- 
leulă Silvaniei la 29 Iuniu 1890.

Alimpiu Barboloviciu,
vicariu for. alu Silvaniei și direct. Desp. XI.

Mulțămitâ publică.
(Urmare.)

Comitetulă parochială subscrisă a- 
duce prin acesta mulțămită publică 
pentru sumele incurse dela On. domni 
mai josă însemnați, cari au dăruită la 
clădirea unei biserici române gr. or. în 
piața Brașovului:*)

*) On. domni, cari au primită liste de 
colectare, suntă rugați a trimite resultatulă.

Prin Domnulă H. S. Nenițescu, co- 
mersante în Galați, s’au colectată dela 
Domnii: H. S. Nenițescu 20 franci; Dr. 
I. Nenițescă 10 franci; K. S. Anastasiu 
4 franci și M. Stefănescu 2 franci, totală 
36 franci.

Prin Domnulă Neculae G. Eremiasă, 
comersante în Brașovă, sau colectată dela 
Domnii: Dimitrie G. Eremia 4 fl.; Geor- 

ge Ilie Savu 4 fl.; Ilie Ilie Savu 3 fl.; 
Maria v. Ilie Savu 2 fl.; Ioană Bundescu 
1 fl.; Ioană G. Eremia 1 fl.; N. Grob- 
nicu din Focșani 1 fl.; Dumitru Căpă- 
țină 1 fl.; Ioană Cațanașă 50 cr.; I. O. 
Achimă Măerușană 40 cr. și Vasile P. 
Sebeși 20 cr., totală: 18 fl. 10 cr.

(Va urma.)
Comitetulă parochială română gr. or. din 

cetatea Brașovului.
Bartolomein Baiulescu Nicolae Pilția

preș. notară

TELEGRAMELE „GAZ. TRAN S«.
(8erviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

Gastein, 8 Iulie. Comandantulft 
de corpu în Budapesta, contele 
Nicolau Pejacevich a murită de 
paralisiă de inimă.

Londra, 8 Iulie. ȘefulQ poliției 
a dată afară din postii 50 de po
lițiști, cari Sâmbătă ndptea au re- 
fusatu de a face serviciulu. — Sol- 
dații batalionului alfi doilea ală 
grenadiriloră gardei au refusatu 
de a asculta de semnalulu trîm- 
biței, care îi chiăma se se adune, 
închicțendu-se în odăile casarmei. 
Din causa acesta nu s’a pututu 
face inspecțiunea. Soldații se în
fățișară mai târcjiu înaintea colo
nelului, care le-a făcută observări 
și imputări din causa purtării loră. 
Vorbirea colonelului soldații au 
primit’o cu șuerături și flueraturl. 
Se 4ice, că regimentulă va fi stră
mutată din Londra la vr’ună ser
viciu în afară.

LOGODNĂ. D-lă Laurențiu Popă 
s’a logodită cu D-ra Elvira Făgără- 
șianu.

DIVERSE.
Unfl cerșitorii împeratu. O figură cu

noscută în San-Francisco și mai în tâtă 
America de Nordă, a murită dăt’năcjl. 
OrI-cine venia la San-Francisco trebuia 
să fiă surprinsă de acâstă figură: Ună 
bătrână in uniformă albastră, cu nasturi 
și epolete de aură, cu ună jobenă înaltă 
împodobită de pene și cu ună bastonă 
colosală în mână. Acesta era „Impăra- 
tulă Norton I“, persona cea mai popu
lară din San-Francisco. Dintr’ună sim
plu săpătoră de aură, Norton devenise 
archimilionară. Averea sa se suia la câ
te-va sute de milione. Prin speculațiunl 
îndrăsnețe însă, elă perdu er tâtă averea 
și deveni — cerșitoră. Sărmanulă oină 
atunci înebuni. Cerșitorulă căpăta o ideă 
fixă, că e „Impăratulu Stateloră Unite“ 
și îșl cumpără uniforma descrisă mai susă, 
în care timpă de 17 ani se plimbă 
pe străzile din San-Francisco. „Impăra- 
ratulă Norton Iu, ori de câte ori se ale
gea vre-ună președinte la Washington, 
trimetea congresului ună „veto“ imperi
ală. Buzunarele îi erau totă-deuna pline 
de medalii de hârtie, cu care decora pe 
stradă pe colegii lui cerșitorl. Pe tim- 

pulă când Rochefort fugise din Noua- 
Oaledoniă, elă fu ospătată de Norton, 
care pe atunci se afla în apogeulă no- 
rooului. In odaia cerșitorului se vede și 
acum ună portretă ală iui Rochefort cu 
inscripția: „Rochefort regele lumei“. Acjl 
împăratulă cerșitoră e mortă. Ună nu
mără mare de locuitori din San-Fran
cisco îlă conduseră la cimitiră. Pe si
criu se vedea o corănă cu inscripția: 
„Cerșitoril din San-Francisco împăratu
lui loră Norton I“.

Pertractări peutrn asigurarea furagelorfî.
Se atrage atențiunea asupra publicațiu- 

nilor trimise camerilor de comerț și de in- 
dustriă, societățiloră de agricultură cer- 
cuale, oficieloră politice, primăriiloră 
comunale, proprietariloră de pămentă, 
anteprenoriloră solid! etc. pentru a par
ticipa la pertractările de arendarea fur- 
niturei de fenă, paie pentru așternută, paie 
pentru saltele, și lemne de focă în stațiu
nile : Brașovă, Codlea, Ghimbavă, Helchii, 
Bodf, Sânpetru, Feldiâra, Cârstiană și 
Bișnovă, cari pertractări se voră ține în 
18, 25 și 30 Iulie a. c. în c. și r. ma
gazinul de alimentare militară din locă, 
mai departe pentru arendarea furniturei 
de ovesă, fenă, pae de așternută și de 
saltete, apoi lemne de focă pentru sta
țiunea Szekely-Udvarhely pe timpă dela 
1 Septemvre 1890 pană la 31 Augustă 
1891.

Condițiunile detailate se potă 'dil- 
nică vede în orele de oficiu la maga- 
zinulă de proviantă c. și r. militară din 
locă.

Asemenea este fiă-care în dreptă 
a-șl procura pentru prețuia de 4 cr. cola 
de țipară dela ori care magazină de ali
mentare c. ș. r. militară caetulă, în care 
s’află tăte condițiunile generale de arendă 
între oarl, se’nțeiege și oondițiunile asupra 
oalității !

'in 'j luliu ut. n. 18-90.
Bsmoncts roui^uoscl (Jump. 9.25 V8nd. 9.27
Argintii ro’nâțît’că - „ 9.21 - 9.24
Wapoleon-d’orl - - „ 9.26 „ 9.28
lire turcescl - - „ 10.50 „ 10.55
Lmpsziall .... n 9.48 „ 9.53
G'&iiiinl . „ 5.45 „ 5.50
"■criB.fouo.nAlbin*"  70 n 102 -

- - „ fiu/D „ 99.50
Ruble rusoscl - - • „ 133.— „ 134.-
Mărci germane - - „ î •
Discontulă 6- 8n/0 P® ană.

Gursolâ ia bursa de Viena
din 7 luliu st. n. 1890.

Renta de aurii 4“/0 - - 102.30
Renta de hârtiă5u/o • " 99.70
împrumutul!! căilor ti ferate ungar» -

aură......................... 116.80
dto argintă - - 97.70

împrumutul!! cu premiul!! ungurescu 138.75
Leșurile pentru regularea Tisei și Se-

ghodinului • - 127.50
Renta de hârtiă austriacă . . - . 88.45
Renta de argintă austriacă - - - . 89.10
Ronta de aurii austriacă - 109.40
Losurl din 1860 - - - 140.10
Acțiunile băncei austro-ungare - - 983.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 341.75
Acțiunile băncei de creditU austr. 303.—
Galbeni împărătesei- - - 5.52
JHapoleon-d'orl .... 9.281/,
Mărci 100 trap, germane • . . - 67 35
1 ondra 10 Livrea atoriingo 116 90

Editoră și redactoră responsabilă;
Dr. Aurel Mureșianu.

(englesă. Acesta fusese singura ocupa- 
țiune, căreia îi rămăsese fidelă. In cfiua. 
morții sale, sciindă, că avea să moră, 
avea o gramatică pe patulă său, din 
care învăța englezesce. Ce voia elă să 
facă?

Ymbert Gallois a murită tristă, ani
hilată, desperată, fără o singură visiune 
de gloriă la căpătâiulă său. Elă îngro
pase câteva colone de o prosă câtă se 
pote de vulgară, cum dicea elă, într’ună 
unghiu din cele mai obscure ale unui 
turnă babilonică literară, pe care li
brarii îlă numescă dicționară biografică. 
Elă spera fărte, că nimenea nu va des- 
gropa de acolo acea prosă. Câtă pentru 
rarele înoercărl de poesiă, ce le-a făcută 
în timpulă din urmă, descuragiată, pre
cum era, tonulă în care vorbia în acelea 
era morosă și fârte severă. In faptă 
poesia lui nu se producea nicl-odată mai 
lesne, ca și după ună escesă. In odă 
versulă său era prea nădușită și de o 
xespirațiune prea sourtă pentru a pute 
ajunge cu firmitate pănă la capătulă 

strofei. Ideile sale, pururea deșirate prin 
o nascere greoiă, nu umpleau decâtă cu 
mare greutate sinuositățile ritmului și 
adesea lăsau în totă loculă lacune. Elă 
avea curiosități de rimă și de formă, 
care la ună talentă completă potă fi cu 
o calitate mai multă prețiosă fără îndo
ială, der mai întâiu de tote secundară, 
și care nu este în stare a suplini nici o 
calitate esențială. Ca unu versă să aibă 
o formă bună nu este totă, ci este ab
solută de lipsă, ca elă să aibă parfumă, 
colore și gustă, ca elă să conțină o ideiă, 
o imagine, seu ună sentimentă. Albina 
îșl construesoe în modă artistică cei șese 
păreți ai alvoelei sale de ceră și apoi o 
umple cu miere. Alvoela este versulă; 
mierea este poesia.

Mai ușoră îi succedea lui Gallois 
elegia. Aci câte-odată poesia lui era așa 
de palpitantă ca și inima lui. Der și aci 
îi lipsa adesea facultatea de a esprima 
totă. In generală creerii lui resistau 
producțiunei propriu (fi86 literare. Câte
odată în suferință, postulă devenia omă, 

elegia lui devenia o confidență, cântarea 
lui ună strigătă : atunci era frumosă.

Pentru că elă considera prosa și 
versurile sale de puțină valore esențială 
și durabilă, și neavendă timpulă de a șl 
realisa nici unulă din visurile sale de ar
tistă, elă muri cu desolătorea convingere, 
oă nimică nu va rămâne după densulă. 
Elă se înșelă.

A rămasă dela elă o scrisore.
O scrisore admirabilă, după părerea 

nostră o scrisore elocventă, profundă, 
bolnăviciâsă, febrilă, durerosă, nebună, 
unică; o scrisore, care istoricesce ună 
sufletă întregă, o vieță ÎDtregă, o morte 
întregă; o scrisore singulară, o adevă
rată scrisore de poetă, plină de visiunl 
și de adevără.

Acestă scrisore avu bunătatea a nl-o 
concrede amiculă, căruia i-o adresase 
Ymber Gallois. Etă-o aci. Elă va face 
mai bine cunoscută pe Ymber Gallois, 
decâtă totă ce amă pute cjice noi. O 
publicămă așa cum este cu repetițiunile, 
neologismii, erorile de francesă (suntă și 

de acelea), și cu tâte încurcăturile de es- 
presiune propriă stilului genovesă. Cele 
două său trei supresiunl, ce se voră ob
serva au fostă impuse celui ce scrie a- 
cestea prin conveniențe rigurâse, ce voră 
fi aprobate de orl-cine. Ne-amă silită 
ca acestă publicațiune, cu totulă în in- 
teresulă artei, să fiă pe câtă se pote de 
nepersonală. Astfel fi numele proprii, cari 
suntă scrise în originală cu tote literele, 
aci sântă desemnate numai prin inițiale, 
pentru de a menagea vanitățile și mai 
cu seină modestiile.

Aceste cjise, putemă afirma că esența 
însuși a scrisorii este respectată cu re- 
ligiositate. Nici ună cuventă n’a fostă 
sohimbată, nici ună amănuntă defor
mată. Credemă că se va ceti cu ace- 
lașă interesă, precum amă cetită noi a- 
cestă mărturisire misteriosă a unui su- 
fletă, ce semănă puțină cu altele, și care 
cu tote acestea ,ne zugrăvesce mai pe 
tote celelalte. Etă după opiniunea nâs- 
tră, ceea ce caracteriseză acestă scrisore 
singulară. Este o escepțiune și este 
tâtă lumea. (Va urma.)
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PUBLICAȚIUNE
refenlBre la Sarea je aionisell Se a III classa.

Din partea subscrisului oficiu oră
șenesc*  de dare se aduce spre sciința 
publică, cumcă conspectele asupra mă- 
surărei dărei compuse de direcțiunea fi- 
nanțiară reg. ung., cari conțină quotele 
de dare pro 1890, 1891 și 1892 referi- 
tore la darea pe agoniseli de a III-a 
clasă asupra dăjdieriloră mai joșii amin
tiți, se află conformă art. de lege 44 
din 1883 (§. 18) în decursă de 8 cjil® i- 
e. din 5 până inel. 12 Iulie a. c. la sub- 
scrisulă oficiu spre examinare din partea 
fiă-cărui, oferindu se flăcărui ocasiunea 
de a-șl face eventuale observațiunl asupra 
quoteloră de dare atâtă pentru persona 
sa propriă, câtă eventualminte și pentru 
alții. Observările aceste se potă așterne 
pe cale scripturistică în decursulă aces- 
toră 8 cjile la direcțiunea finanțiară reg. 
ung., mai târdiu însă la comisiunea mă- 
surărei de dare.

Totă-deodată se amintescă <j>lele în 
cari se vor*  ținea din partea comisiunei 
mâsurărei de dare pertractările asupra 
dărei pe agoniseli de a 3-a clasă, ob- 
servându-se totdeodată, cumcă pertrac
tările se voru ținea în casa sfatului în 
tdtă diua dela 8—12 6re înainte de prântj, 
cu care ocasiune ’șl potă dăjdierii face 
observațiunile, seu în personă seu prin 
plenipotențiațl, asupra quoteloră de dare 
valabile în sensulă §. 11 ală art. de lege 
XLIV din 1883 pentru anii 1890, 1891 
și 1892.

Măsurarea dărei se va suscepe în 
următorulă șiră :

Luni în 14 Iulie 1890:
Lemnarii, aurarii și curățitorii um

blătorilor*,  dela post. 1—50.
Marți in 15 Iulie 1890:

Mbșele, trifterarii, birjarii, dela post. 
51-123.

Mercuri în 16 Iulie 1890:
Bărbierii și friserii, cismarii, dela post. 

124-184.
Joi în 17 Iulie 1890:

Pantofarii, neguțătorii de pantofărie, 
cofetarii, alimentatorii spitaleloră și in- 
stituteloră de infirmi, architecții, post. 
185-247.

Vineri în 18 Iulie 1890:
Strugarii, fotografii, totă felulă de 

zugravi, lustruitori, cărătorl de năsipă, 
post. 248—334.

Sâmbătă in 19 Iulie 1890:
Furnisorii orășenescl, cărăușii, aren

datorii de scăldl, posesorii de scalde, fa
bricanții de peptene, țesătorii de lână, 
spițerii, cusătorii, dogarii, tapițerii, pălă- 
rierii, post. 335—392.

Luni în 21 Iulie 1890:
Fabricanții de perii, j osesorii insti- 

tuteloră de prostitnțiune, urloierii, rotarii, 
fabricanții mărfuriloră de Iută, fabricanții 
pe piele, fabricanții de oțetă, fabricanții 
materialului de lemne, fabricanții mărfu
riloră de lemne, strimfarii, fabricanții de 
gază, fabricanții scauneloră de trestie, 
fabricanții de petroleu, fabricanții de ro- 
zolă, fabricanții de liquer, berarii, fabri
canții de săpunii, fabricanții de țigle, 
furnisorii de petrișă și depositarii de pa
turi, post. 393—439.

Marți în 22 Iulie 1890:
Comissionarii, neguțătorii de producte, 

arendașii moriloră de ferăstrău, neguță
torii de vinuri, neguțătorii apeloră mi
nerale, neguțătorii de pele, neguțătorii 
de mobile, neguțătorii de fructe și vic- 
tualii, post. 440—490.

Mercuri în 23 Iulie 1890:
Neguțătorii de pește și victualii, ne

guțătorii de pără de capră și de pele, 
vânzătorii de câpă, neguțătorii de straie, 
neguțătorii de scorță, neguțătorii de scân
duri, neguțătorii mărfuriloră de galan
terie, fabricanții instrumenteloră optice, 
modistele, comisionarii de mode, negu

țătorii de drojdii, neguțătorii de lemne, 
post. 491—544.

joi in 24 Iulie 1890:
Neguțătorii de lână, neguțătorii de 

postavuri, neguțătorii de pălării, librarii, 
neguțătorii de cânepă, neguțătorii de 
făină, neguțătorii de chipuri și de haine, 
neguțătorii de haine, neguțătorii de an- 
ticvariate, post. 545—598.

Vineri în 25 Iulie 1890:
Sfernarii, vendătorii de tabac*,  post. 

599-662.
Sâmbătă în 26 Iulie 1890:

Neguțătorii mărfurile ră coloniale, 
vendătorii de sare, neguțătorii mașinelorfl 
de cusută, vânzătorii de spirtă, neguță
torii mărfuriloril de feră, neguțătorii măr
furilor*  de sticlă și de porțelan*,  ven
dătorii de lapte, vendătorii de brânză și 
de caș, vendătorii de unt, post. 663-709. 

Luni în 28 Iulie 1890:
Neguțătorii de aripate, vendătorii 

de verdețuri, vendătorii de vechituri, po
sesorii de cafenele, vendătorii de rachiu, 
vendătorii de beuturl în măsuri mici, post. 
710—799.

Marți în 29 Iulie 1890:
Cârciumarii dela post. 800—865. 

Mercuri in 30 Iulie 1890:
Cârciumarii dela post. 866—924.

Joi in 31 Iulie 1890:
Măcelarii, afumătorii de carne, fa

bricanții de salami!, post. 925—983.
Vineri in 1 Augustă 1890:

Inginerii, morarii, didarii, post. 984 
-1011 și 1073-1095.

Luni în 4 Augustu 1890:
Medicii, dentiștii, veterinarii, advo- 

cații, notarii publici post. 1012 — 1056.
Marți în 5 Augustă 1890:

Fabricanții de coșuri, faurii, grădi
narii, mănușarii, pietrarii, legătorii de 
cărți, funarii, ascuțătorii, pardositorii, lă
cătușii, mechanicii, samsarii de cai, co- 
lectanții de loteriă, orologierii, fabricanții 
de organe, post. 1057-1073 și 1096-1131.

Mercuri in 6 Augustă 1890:
Pânarii, turtarii, schimbătorii de bani 

maeștrii de poștă, postovarii, tunejâtori, 
de postavuri, țesătorii, post. 1132-1191i 

Joi in 7 Augustu 1890:
Căldărarii, fabricanții de pile, cure- 

larii, cojocarii, tipografii, posesorii pră- 
vălielorii de brodărie, învățătorii, confe- 
sionarii, învățătoresele școlelorfl froebe- 
liane, instructorii de citeră, instructorii 
de cântă, instructorii în limba francesă, 
instructorii de dansă, acordatorii de mu- 
sică și clavire, spediterii, pielării, post. 
1192-1245.

Vineri in 8 Augustă 1890:
Croitorii pentru bărbați, croitorii 

pentru femei, cusătoresele, croitorii de 
albituri, instructorii pentru croită, fabri
canții de vată, esecutorii judecătoresclr 
posesorii institutelor!! de spălată și căl
cată cu feră, posesorii instituteloră în
treprinderilor*  funebrale, întroducătorii 
de telefone, fabricanții de artificii, post, 
1246-1298.

Sâmbătă in 9 Augastă 1890:
Agenții, posesorii instituteloră de 

amanetare, musicanții orășenescl, post, 
1299-1346.

Luni in 11 Augustă 1890:
Derstarii, fabricanții de cârnăței, mu

zicanții țigani, chiriașii de case, chiriașii 
de redute, post. 1347—1400.

Marți in 12 Augustă 1890: 
Arendașii de pămentă, post. 1401.

Mercuri in 13 Augustă 1890:
Arendașii de pămentă.

Joi in 14 Augustă 1890: 
întreprinderile și reuniunile supuse 

așternerei de socoteli.
Brașovă, în Iulie 1890.

Oficială orășenescl de dare.

Mereulu tremiriloni
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Iunie 1890
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Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

Oradea-mare 1

Mezo-Telegd
B6v
Bratca 
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana 
Aghiriș 
Ghirbfiu
Nădășel

3.25
9.25

11.29
1.07
2.24
2.32
3.02
3.33

8.—
2.- 
4.05 
5.46
7.01
7.11
7.41
8.16

10.50

Clușlu

Apahida
Ghiriș
Cucerdea
Uidra
Vințul*  de
Aiud

susă

Teiușă

Orăciunel*
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediaș*  
Elisabetopole
Sighișdra
Hașfalău
Homorod*
Augustinu 
Ap ața 
Feldiâra

Brașovd

Timiș*
Predealu

BucurescI

4.26
4.58

9.05
9.35

7.35
11.07
1.20
3.02
3.03
3.48
4.31
4.54
5.14
5.40

BucurescI
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Timiș*

Brașovă

5.49
6.02
TT2
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7.31
7.55
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10.07
10.30
11.06
11.22
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1.26
1.47
2.23
2.33
3.15
3.47

6.22
6.38
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7.11
7.24
7.39
7.54
8.11
9.18
9.49
9 56

10.02
10.22
10.39
10.57
11.20
11.36
12.04
12.23
12.39

1.08
1.50
2.06
3.20
3.56
4.19
4.44
5.20
5.30
6.14
6.45
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Feldiăra 
Ap ața 
Augustin*  
Homorod*  
Hașfalău 
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediaș*

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă

Teiușă

Aiud*
Vințul*  de susă
Uidra
Cucerdea
Ghlrișă
Apahida

Clușlu

Nădășel*  
Ghîrbău
Aghireș*
Stana
B. Huiedin 
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v
Mezo-Telegd

Oradea-mare j

11.23
12.08

P. Ladăny 
Szolnok
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Viena

7.55
1.08
1.37
2.13
2.43
3.12
3.32
3.47
4 20
5.25
5.45
6.1 2
6.33
6.46
6.48

7.22

7.51
7.58
8.15

8 45
9.16

10.36
10.48

12.01
12.31

1.10
1.36
2.0l 
2.08
8.31
5 11
< 15
8.40
1.40

4. -
4.44
5.20
5.47
6.35
8,12
8.47
9.29

10.10
10.32
10.42
11.01
11.37
11.52
12.23

1.23
1.50
2.20
2.28
2.46
3.33
5. —
5.28
6.05
6.26
6.42
6.58
7.24
7.47
8.27
8.49
9.08
9.28

10.04
10.41
11.06

1.19
3.31
6.35
6.50
3.—

4.10
4.50
5.50

11.47
12.04
12.32
12.44

1.06
1.30
1.54
2.16
2.23
2.39
3.15
4.32
4.53
5.30
5.48

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
2.25

4.45 j Viena 
"9712

9.41
10.17
10.32
11.04
11.30
11,51
12.27

Hudapesta
Szolnok

1.35
1.59
2 32
2.59
3.13
3.18
3.33
4.03
4.14
4.36
5.06
5.24
5.45
5.51
6.08
6.42
7.52
8.10
8.30 
8.5C 
9.05
9.19
9.43 

10.02
10.41 
10.56 
11.13 
11.32 
12.07
12.41

1.095
3.03
5.io!
8.15

10.40
7.2V

Aradd

Glogovaț*  
Gyorok 
Pauliș*  
Radna-Lip 
Conop 
Berzava 
Soborșin*  
Zain*  
Gurosad.. 
Ilia 
Branicica 
Deva
Simerla (Piski)
Orăștia 
Șibot*
Vințul*  de jos*  
Alba-Iulia 
Teiușă

ova

8.—
2.-
4.20
8.10

^2.20
[2.34
= 3.05
-3.23
*3.39

10.50
8.15

11.18
3.50
4.10
4.22
4.46
4.58
5.16
5.38
5.53
6.15
6.58
7.22
7.38
7.54
8.14
8.43
9.12
9.34
9.56

10.17
10.44

3.251
9.40
1.02
5.27
5.50
6.02
6.23
6.34
6.52
7.1?
7.33
8.20
8.49
9.16
9.32
9.51

10.18
10.44
11.14
11.39
12.05
12.26
12.58

^Teiușă 

Alba-Iulia 
Vințul*  de josă 
Șibot*  
Orăștia 
Simerla (Piski) 
Deva 
Branicica 
Ilia
Gurasada 
Zam*  
Soborșin*  
Berzava 
Conop*  
Radna-Lip 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradd

ova

Szolnok
BBudngieats»

Viena

5.49
?6.06
|'6.24
16.53
17.06
7.45

11.51
1.55

"7.20i 1.40

12.59
1.39
1.56
2.23
2.49
3.37
3.53
4.18
4.43
4.53
5.21
5.56
6.46
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38 11,
9.05
2.25
5 50

4.51
5.27
5.44
6.06
6.28
7.10
7.26
7.48
8.10
8.21
8.48
9.17
9.54

10.09
10.38
10.51
11 j
11.'

12.1
4.< 
T

6.(

Copșa-mică
IȘeica mare 
Ldmneș*
Ocna
Sibiiu

Tr. de p,

4.05
4.35
5.16
5.47

T. <1, l>.

10.47
11.17
11.58
12 29

6.10| 12.52

Tr. omn

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

Sil»Hu-Ctopșa-mlc&
Tr. omn. Tr. de p. Tr. do p.

Sibiiu 7.35 4.34 9.50
Ocna 8.02 4.58 10.14
Ldmneș* 8.30 5.25 10.40
Șeica mare 9.05 5.55 11.10
Copșa-jnică 9.34 6.20 11.35

Oucerdea -Oșorheiu 
Beghlnulft săsescul

®âmeria (Piskij-S^etroseni Petroșenî-J
|T. d. p. T, omn. T. omn.i| T. omu. T. omn.

Simeria 7.17 11.28 3.501 Petroșenl 6.05 10.42
Streiu 7.54 12.12 4.32||Banița 6.45 11.23
Hațeg*  
Pui

8.45 1.08 5.20||Ci’ivadia 7.26 11.57
9.39 2.03 6.15 Pm 8.07 12.33Orivadia 10.37 2.51 7.03|Hațeg* 8.51 1.19Banița 11.26 3.30 7.43|gtreiu 9.41 2.09

Petroșenl 12.- 4.02 8.15|Sinieriii 10.20 2.47

T. omn.
4.03
4.49
b.24 

~6Ă)4
6.43
7.28
8.-

Tr. de p. Tr. de p, Tr. omn.

iCucerdea 2.55 8.20 2.56Cheța 3.25 8.50 3.29Ludoș* 3.46 9.11 4.06M.-Bogata 3.56 9.20 4.15
Iernut* 4.33 9.57 4.54
Sânpaul* 4.48 10.12 5.10
Mirașteu 5.11 10.35 5.34

Oșorholu
5.30 10.54 5.35
5.50 4.58

Reghlnul-să8 7.2b 7.-

Beghinulu s&sesciY 
Oșorheiu-Cueerdea

Aradu- Timișora Timișora—Aradă

âxlaii’ișu—Turda

T. omn. T. omn. T- omn. T. omn‘
Arad* 6.18 4.18 Timișdra 6.30 1.10
Aradul*  nou 6.40 4.40 Merczifalva 7.23 1.59
Nemeth-Sâgh 7.05 5.05 Orczifalva 7.49 2.19Vinga 7.33 5.33 Vinga 8.16 2.46
Orczifalva 7.56 5.50 Nemeth-Sâgh 8.37 3.03
Merczifalva 8.14 6.06 Aradul*  nou 9.09 3.41
Tiniișdra 9.04 6.50 Aradu 9.25 3.55

Turda—£rltirișu

Mirașteu 
Sânpaul* 
Iernut*
M. Bogata 
Ludoș* 
Cheța 
Cucerdea

Oșorhelu

Reghlnul-săs.
Tr. omn.

8.25
Tr. de p.

8.—
10.— 9.49

7.24 5 54 10.20
7.44 6.14 10.39
8.07 6.37 11.02
8.29 6.58 11.23
9.02 7.28 11.53
9.35 7.41 12.06
9.51 7.57 12.22

1023 8 25 12.50

Simerla (Piski)-IJnied.

6.05

IBureșu-fijudoșu-Bistrița Bistri|a-BTur£șâ-IiUdosâ
omn.||

4. —I Bistrița 
g 4y,i Țagă-Budatelec*  
g gg| Murășă-Ludoșă

Nota: Numerii îucuadrațl cu linii grose însemndză drele de nopte.

Murăș*-Ludoș*
Țag*-Budatelec*
Bistrița

T. o mii’
1.16
4.50

Ghirlșfl 
Turda

7.40 10.50 3.56 9.30
8.- 11,10 4.10 9.50 Ghlrlși

Sigldșora—Odorheiu

Sighișdra 
Odorheiu

Turda
3.- 8.40

Odorheiu—Sighișoara

_  11.25 Odorheiu
7.49 l.BOj Sighișdră
5.— 8.40 2.45

10.52 5.28

Siineria (Piski)
Cerna
Unieddra

Tr. omn.

4.-
4.21
4.50

Unled.-Simeria (Pisk,).

l'niedăra
s,erna
Siineria

9.25
9.51

10.10

I 
I

I

J

Tipografia A, MUREȘIANU Brașov.


