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ISTovl aToonamentil

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu fl Iulie 1890 stihi vechin 

se deschide nou abonamentu, la care în- 
vitămii pe toți amicii și sprijinitorii fâiei nâstre.

Prețul^ abonamentului a
Pentru Austro-Ungarla: pe trei luni 3 fi. 

pe șâse luni 6 fl., pe unii anii 12 H.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe ș6se luni 20 franci, pe nnfi 
anii 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe anii 2 fl., pe 
șese luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe anii 8 
franci., pe șâse luni 4 franci.

Abonarea se pote 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.

Aiministratiunea „Gazetei Transilvaniei11.
Brașovu, 27 Iunie st. v.

„S6 învSțămu ceva dela con
trarii noștri!“

Sub devisa acesta, face „Agra- 
mer Tageblatt“,—o foiă care luptă 
pentru interesele naționale croate- 
slave,—propunerea de-a se înființa 
o „reuniune de cultură slavă a 
monarebiei austro-ungare.“

„Noi Slavii“, 4i°e numita fâiă, 
„suntemu, haru Domnului, așa de 
numeroși în monarchia austro- 
ungară, încâtu n’avemu necesitate 
de a ne folosi de mijlâce estra- 
ordinare, ca rivalii noștri, ca Ma
ghiarii, cari punu în contribuțiă fa- 
vorea guvernului și făcu aruncurî de 
dare în comitate, n’avemfi lipsă 
nici de a căuta, cum făcu Ger
manii, legături și afară de mo- 
narchiă. Suntemfi 20 miliâne de 
Slavi în Austro-Ungaria și decă 
numai a 4ecea parte ar contribui 
câte 10 cr. pe lună pentru reuniu

nea nostră de cultură, amfi do
bândi o sumă de vr’o 2% miliâne 
»pe anu, cu care multe lucruri 
bune s’ar pute face?“

La întrebarea, care se fiă pro
grama „reuniunei de cultură slave?“ 
fâia din Agramă respunde: „Se 
fiă tocmai aceea, ce o are reu
niunea de cultură germană și ma
ghiară, a căroru scopuri și nisuințe 
ne suntu destulu de bine cunos
cute. Decă aceste lățesett cultura 
germană și maghiară, atunci noi 
firesce ne punemu în serviciulii 
culturei slave și credemu a nu fi 
îngâmfați, decă sperămîi, că vomă 
pute înainta interesele generale 
ale culturei omenirei celu puținu 
în aceeași măsură, în care amicii 
noștri maghiari o făcu cu nisu- 
ințele lorii speciale culturale11

Ce mare meritu și-ar câștiga 
o asemenea reuniune slavă numai 
prin aceea, că ar mijloci reciprocii 
diferiteloru popâre slave ale mo- 
narchiei productele literaturei lorii! 
— esclamă c|iaruIu croatu. Reu
niunile literare slave de astăzi îșl 
restrîngu activitatea lorii numai 
la productele loru speciale spiri
tuale. Croații publică opere croate, 
Serbii serbescl, Slovenii asemenea 
de ale lorii. Ca se potă eda tot
odată și productele spirituale ale 
popâreloru înrudite le lipsescu 
acestoru reuniuni mijlocele.

Der și în mijlocirea producte- 
loru literare ale națiiloru străine, 
ar pute se ne facă o reuniune de 
cultură slavă mari servicii, adauge 
„Agramer Tageblatt“ și apoi con
tinuă așa:

„Der tinerime! nâstre plăpânde, 
miciloru noștri copii, câtu bine nu 
le-aru pute aduce activitatea salu
tară a reuniunei de cultură? Amin- 
timu aici numai mijloculii de cul
tură și de creștere alu așa nnmi- 

teloru grădini (asilurl) de copii, în 
cari adeseori se planteză în inima 
atâtu de primitdre a copilului ger
meni hotărîtorl. Ne este noue âre 
iertatu de a suferi în liniște, ca 
de pildă, copilulii serbescu din ți- 
nutulu Becicherecului seu copilulii 
slovacii din Ungaria de susu se 
primescă primele elemente ale cul
turei într’o altă limbă, decâtu cea 
maternă?! Nu este sânta nâstră 
datoriă, de a pune alături cu asi- 
lurile de copii maghiare, cari se 
înmulțescii așa de tare, asilurl de 
copii serbescl și slovace? Se pote 
bre ca vr’unulu, care are și numai 
câtu de puținu semțu pentru na
țiunea sa, pentru neamulii său, să 
nu fiă îngrijatu de urmările stri- 
căcidse ce ar urma, când nu amu 
face nimicii în privința acesta ?“

Fâia croată respunde c’unu 
„nu“ hotărîtiî și repetă de nou, 
că Slovacii trebue se dovedescă 
la rendulu lorii, că au capacitatea 
de a învăța ceva dela contrarii 
lorii, decă aceștia le premergu cu 
esemplu bunu. Combate apoi se- 
paratismulu dintre poporele slave 
și cjice, că tocmai reuniunea de 
cultură proiectată i-ar pute uni 
celii puținu pe terenulu culturei.

înainte der, — încheiă Agr. 
Tagbl., — ce ne-ar și pute îm
piedeca? Ori dâră se ne tememii 
de greutățile ce ni le-ar pute pune 
în cale autoritățile?

„In Ungaria“, 4i°e fâia din 
Agramu, „credemu eschisă o ase
menea posibilitate. Acestu „stătu 
liberii“ nu’șl pote da testimoniu 
de sărăciă înaintea lu mei ci vili- 
sate, punendu pedecl activității 
unei întreprinderi, cum ar fi reu
niunea de cultura slavă, er în Aus
tria ar pretinde, pe lângă drepții, 
însuși sistemulu politică ca se se 

scutescă nisuințele unei asemenea 
reuniuni. “

Din parte-ne adaugemu la a- 
ceste espunerl interesante ale fâiei 
croate numai întrebarea: Decă 
Slavii credu că este bine și nece
sară se învețe din esemplulă bună 
ală contrariloră, de ce se nu în- 
vețămă noi Românii, cari suntemă 
ună poporă omogenă și n’avemu 
se ne luptămă cu separatismulă 
națională, ca Slavii din monar- 
chiă?

Apropierea între Francia și Rusia.

Prinderea și judeoarea nihiliștilorft 
în Parisă, deolarațiile pressei francese 
în afacerea Panița, favorabile Rusiei, 
constituirea „societății amioiloră Rusiei“ 
și vocile simpatice ale diareloră parisiene 
față de Rusia au născută în timpulă din 
urmă mari speranțe în colosală dela 
Nordă și e generală adl părerea în im- 
periulă Țariloră, că Republica francesă 
în totă privința pota să aducă mari ser- 
viții imperiului rusescă. Condusă de a- 
ceste vederi, celă mai de frunte organă 
rusescă „Novoje Vremja“ scrie urmă- 
târele:

„In actualele înourcăturl politice 
susținute necurmată prin dușmănia unoră 
puteri față de Rusia, fără îndoielă, că 
Francia stă pe partea nostră în modulă 
oelă mai hotărîtă, fără ca nemulțămirile 
contrariloră noștri, pentru acesta, s’o tur
bure câtuși de puțină. Noi avemă deja 
destule dovedi, că acestă mișoare a Fran- 
ciei este seriosă. Deja a trecută tim- 
pulă fraseloră sunătăre și Francesii vo- 
escă să-și câștige amiciția Rusiei pe altă 
cale. Suntemă într’o nouă iasă și în 
fruntea mișoărei de prietiniă față de 
Rusia stau omeni cu alte temperamente, 
de cum erau: d-na Adam Juliette, Paul 
Deroulede, seu membrii ligei-patriotice. 
Omenii noi voescă să ajungă la țîntă 
pe-o cale mai practică. Ei au înființată
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ParisU, 1.1 Decembre 1827.
Sărmanulă meu D.
Au trecută multe dile de când mi- 

am propusă a’țl scrie. Insă durerea, mor- 
bulă, pe care’lă cunoscl, distanțele Pari
sului, cari mănâncă jumătate din dile, 
tote acestea m’au înpiedecată. Oh! câtă 
suferă și câtă am suferită ! îmi este cu 
neputință a mă cugeta să pună ordine 
în scrisorea mea, a materialisa prin cu
vinte ghiețâse acele durerose și perpetuu 
succesive impressiunl, sensațiunl, terori, 
prăpăstii de melancoliă, de desnădăjduirl 
etc. Avemă astădl 11 Decembre. Este la 
trei ore. M’am preumblată, am cetită, 
cerulă este frumosă și suferă oribilă. 
Sosită aci în 27 Octomvre, ătă o lună 
de când lângezîscă și vegeteză fără spe
ranță. Am petrecută ore, dile întregi, în 
cari desperarea mea se apropia de ne- 
buniă. Obosită, sdrobită fisicesce și mora- 
licesce, sdrobită în sufletă, rătăceamă 
fără repaosă prin acele strade necurate 
și pline de fumă, necunoscută, solitară 
în mijloculă unei imense mulțimi de ființe, 
asemenea necunoscuțl unii pentru alții.

într’o sără mă rădimamă de păre- 

tele unei punți peste Sena. Mii de lumini 
se prolungiau în infinită, fluviulă cur
gea. Eram atâtă de obosită de nu mai 
puteamă merge, și aci, privită de unii 
trecători, probabilă, ca unii nebună, aci 
suferiamă atâtă de multă încâtă nu'pu
teamă plânge. Tu rîdeai câte-odată de 
sensațiunile mele. Ei bine! aci le devo- 
ramă singură. Ele mă torturau, mă agi
tau neîncetată, acelă sentimentă nemăr
ginită și continuu ală nimicniciei vani- 
tățiloru nostre, a bucurieloră nostre, a 
dureriloră nostre, a ideiloră nostre ; in
certitudinea situațiunei mele, frica de 
miseriă, morbulă meu nervosă, obscuri
tatea mea, nefolosirea pașiloră făcuțl, 
isolarea, indiferența, egoismulă, singură
tatea inimei, dorulă de ceră, de câmpuri, • 
de munți, însăși cugetările filosofice, și 
mai pre susă de tote acestea, oh! da, 
mai pre susă de tote acestea, regretele 
strivitore de țera părințiloră săi. Am mo
mente în cari viseză despre totă ce am 
iubită, în care mă preumblu pe piața 
St. Antonie, în care’ml revocă în me
moria tote durerile mele din Geneva și 
plăoerile ce le-am cunoscută acolo, des
tulă de rare ce e dreptă.

Suntă momente, în cari fețele ami- 
ciloră, mei ale rudeniiloră mele, ună 
locă consfințită printr’ună suveniră, ună 
arbore, o stâncă, ună colță de stradă se 

înfățișeză înaintea ochiloră mei și stri- 
gătulă unui vendătoră de apă din Pa- 
risă mă deșteptă. Oh! câtă suferă în 
astfelă de momente! Adesea, reintrată 
în camera mea solitară, obosită cu cor- 
pulă și spiritulă, mă așeejă, aci viseză, 
însă o visare amară, sumbră, delirantă. 
Totă îmi rechiamă acei părinți sărmani, 
pe cari nu i-am putută ferici; îngrijirile 
spălătoresei etc., etc. tote acestea mă 
înăbușescă. Orele de mâncare schimbate! 
Oh! câtă îmi pare de rău, și odaia mea 
din Geneva, în care am suferită atâtă 
de multă, și clasa și unchiulă meu și 
unghețulă dela căminulă vostru, și fe
țele cunoscute și stradele obicinuite. 
Adesea ună nimică, vederea unui obi
ectă câtă mai trivială, a unui ciorapă, a 
unei legături de ciorapă, tote acestea 
îmi reînvieză trecutulă și mă încarcă cu 
totă durerea presentului. Omă miserabilă, 
care regretă ceea ce ar blăstăma decă 
ar reafla. Nu potă gusta nici durerea 
mea, spiritulă de analisă, care desîncântă 
totă, nu mă părăsesce.

Urîtulă unei inimi sdrobite ou două- 
deol și unu de ani, îndoieli sterpe, re
grete vagi, după o fericire întrevăzută 
mai vagă ca acea splendore a sorelui 
apunendă de după piscurile munțiloră 
noștri, dureri positive, dureri ideale, 
amăgire asupra nefericirei înrădăcinată 

în inimă, certitudinea, că averea, deși 
ună bine mare, nu ne face perfectă feri
ciți: etă ceea ce turmenteză sărmana mea 
inimă. Oh! uniculă meu amică, câtă 
suntă de nefericiți cei oe suntă născuțl 
nefericiți!

Și totuși câte-odată mi-se părea, că 
o musică aeriană răsună la urechile 
mele și că o armoniă melancolică și 
străină de sgomotulă omenescă vibr&ză 
din sferă în sferă pănă la mine, mi-we 
părea, că posibilitatea de dureri liniștite și 
măiestose se oferă orisontului cugetă- 
riloră mele ca niște rîurl din țerl depăr
tate orisontului imaginațiunei. Der to- 
tulă dispărea prin o crudă reîntorcere la 
vieță positivă, totă!

De câte-orl n’am <fisă cu Rousseau: 
O, orașă de murdăria și fumă! Câtă 
are să sufere aci o inimă blândă. Iso- 
lată, rătăcitoră, turmentată ca și mine, 
der mai puțină nefericită ca mine, prin 
ani șesedeol ai unui secolă seriosă și de 
mari evenimente, elă gemea în Parisă! 
eu am gemută, alții încă voră veni 
să gemă. O, nimicnicia! nimicnicia !

Cu tote acestea am avută două, său 
trei momente de estasă! într’o di la 
Operă, musica încântătdre a operei „Siege 
de Corinthe“ (asediulă Corintului) m’a 
făcută să’ml uită de suferințele mele. 
Tu scii bine, câtă iubescă eu eleganța, 
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„Societatea amioiloră Rusiei“ în fruntea 
căreia suntă puși bărbați distinși din 
tdte partidele. Suntemă informați din 
celă mai vrednică de credință isvoră, că 
societatea urmăresce două scopuri. De-o 
parte vre să deștepte mai vii relații co
merciale între Rusia și Francia, de altă 
parte vre să oblescă drumulG pentru (împă
ciuirea aceloră partide, cari suntă de 
convingerea, că raporturile amicale cu 
Rusia dau cea mai bună garanțiă inter
națională pentru politica Franciei.“

La accentuările foiei rusescl mai 
adaugemă și împrejurarea, că ună scrii
torii rusă, care a ocupată înalte func
țiuni diplomatice, Sergiu Tatișeff, a scrisă 
în cjilel0 trecute ună importantă articulă, 
în care dovedesce, că privirile France- 
siloră trebue să se îndrepteze astădl 
spre Nord. Pressa francesă publică acestă 
articulă cu multă prevenire și face co
mentarii asupra lui în felulă, că Francia 
nu mai pote tăinui, care ar fi puterea 
cătră care s’ar adresa în timpă de nevoe.

Din Muntenegru.

O telegramă din Cetinje spune, că 
Bosca MartinovicI, unchiulă principelui 
muntenegrenă Niohita, a foștii ucișii în 
6 luliu dimineța împreună cu căpitanulă 
gardei. O mare mulțime de poporă s’a 
adunată la fața locului. Agitațiunea e 
forte mare în Cetinje. Căușele uciderei 
nu se sciu,

Nota bulgară.
O telegramă din Londra asigură, că 

guvernulă bulgară s’a adresată cătră re- 
presentanții puteriloră în Sofia, ca să 
mijlocăscă la cabinetele respective, să 
sprijinăscă dorințele cuprinse în nota, ce 
a adresat’o de curendă Pdrtei. In cer
curile bine informate se crede, că cere
rile guvernului bulgară nu voră fi spri
jinite de nici una dintre puteri, fiind-că 
Bulgaria n’a cerută sfatulă nici uneia, 
ba nici n’a încunosciințată pe guvernele 
respective despre pașii, ce avea de gândă 
să’i facă.

SOIRILE piLEL
Retragerea ministrului de răsboiu br. 

Bauer. Lui „N. W. Tgblatt“ ’i se scrie 
din Pesta, că în cercurile politice de a- 
colo se vorbesce cu totă seriositatea, că 
ministrulă comună de răsboiu br. Bauer 
se va retrage din postulă său îndată ce-i 
va fi espirată concediulă de 7 săptămâni. 
Br. Rawer, după isvorulă din care-șl ia 
foia vienesă soirea, e hotărîtă să-și ceră 
pensionarea. Urmașă ală lui se eh00 c& 
va fi seu br. Fejărvâry, ministrulă de 
honvezi, seu mareșalulă Konig.

Succesele musicei naționale române 
la esposiția agricolă din Viena, după 
cum scriu «fiarele vieneze,întrecă orl-ce 
așteptare. Musica națională română, care 
cântă acum în Viena, e totă acea mu- 
sică, ale cărei cântece au pusă în admi- 
rațiune Parisulă, în anulă trecută. Foile 
vieneze scriu, că și în Viena musica ro
mână și-a câștigată ânteietatea, cânte
cele ei atragă totă lumea iubitore de 
musică, și mai alesă cântecele esecutate 
cu instrumentele proprie musicei popo
rale românescl facă să răsune aplause 
frenetice din distanțele cele mai mari. 
Succesele și dibăcia cu care cântă mu
sica românăscă a deobligată pe direc
țiune a-o angaja, der numai pe 8 tjfi0, 
căci capela e angajată peste vără în 
Berlină.

* * *
TempestățI. In 7 Iulie n. o., sera pe 

la 10 ore, s’a descărcată asupra Clu- 
șiului o teribilă ploiă cu grindină, care, 
după cum spună diarele de acolo, a aco
perită stradele cu straturi grose de ghiață. 
Plantațiunile de prin grădini au fostă 
nimicite, multe ferestri au fostă sparte. 
De asemenea a fostă bătută de grindină 
și hotarulă Clușiului. Privitoră la tem- 
pestățile dela 3 și 4 Iulie, sci'iie mai 
nouă spună, că în Săcalulă de Câmpiă, 
au fostă omorlți de grindină 4. omeni. Intre 
comunele mai greu lovite se numără și 1 
comuna românescă Grebenișulă de Câmpiă 
care și în anulă trecută a fostă devas
tată de grindină și unde de rendulă a- 
cesta au fostă sdrobite cu desăvîrșire 
atâtă spicdsele, câtă și cucurudulă. Ase
menea se di00! câ la 3 Iulie în Zelau 
au fostă omorîțl de grindină mai mulțl 
lucrători, pagubele la câmpă suntă în- 
grozitore, mai multe coperișe dela case 
au fostă luate de ventă. In 4 Iulie 
Chezdi-Oșorheiulă a suferită mai puțină 
de grindină, der hotarele comuneloră 
din vecinătatea lui nu mai au lipsă nici 
de seceră, nici de cosă, căci grindina a 
nimicită totă. Și mai îngrozitoră este 
raportulă, ce-lă primimă dela Grădisce 
în privința tempestății dela 3 Iulie. Pu
blicarea acestui raportă va urma.

* * *
DesvSlirea statuei lui Br. Iosifu Eotvos. 

In 6 luliu n. s’a serbată în Pesta cu 
mare solemnitate desvălirea statuei ce
lui dinteiu ministru de culte ală Unga
riei, br. Iosifă Edtvbs.

* * *
Uragană la Iași. Oetimă în „Curie- 

rulă Balasană“ : Vineri, 22 Iunie v. de 
pe la ărele 4 p. m. a începută a se 
lăsa asupra orașului nostru o întunecime

așa câtă amă fostă nevoițl de a ne servi 
de luminări ună intervală de două dre 
și jumătate. Pe la orele 443 m. a în
cepută o teribilă și îngrozitdre furtună 
însoțită de o ploiă curată.

Furtuna a causată numărose strică
ciuni ; a desvălită mai multe oase, 
au ruptă și desrădăcinată forte mulțl 
copaci de prin grădini, și mai cu deo
sebire avemă de remarcată desvălirea 
palatului prințului Dimitrie Sturza, o parte 
de pe gimnasiulă Alesandru celă bună, 
de pe palatulă administrativă, a caseloră 
bisericei sf. Gh. Lozonschi, crucea din 
turnulă bisericei Cuviosa Paraschiva a 
rupt’o și alte multe și nenumărate stri
căciuni causate într’ună intervală de 27 
minute. La drele 5.35 m. a urmată și ună 
îngrozitoră trăsnetă oare s’a lăsată a- 
supra unei case din strada Bădărău și 
din fericire se afla în casă numai ună 
singură omă. Trăsnetulă l’a contusionată. 
Furtuna în totă timpulă câtă a du
rată a fostă însoțită de fulgere și tunete 
îngrozitore.

* *
Comunicațiă întreruptă. In urma fur- 

tuniloră mari din dilele trecute, calea ce 
duce pe la pasulă Turnului-roșu a fostă 
îngropată sub mari bucăți de stânei, ce 
s’au dărîmată.

* * *
Următorulu lui Pejacevich, care a mu

rită în dilele trecute, se cli00, că va fi 
br. Svetenay, comandantulă corpului XII 
de armată în Sibiiu, 6r în loculă aces
tuia se vorbesce, că va veni prințulă 
Rudolf Lobkovitz.

* * *
Postă de magistru poștalii este de a 

se ocupa în Câmpeni (comit. Turda- 
Arieșă). Cei ce voră să ocupe acestă 
postă au să depună o cauțiune de 200 fl. 
Emolumentele suntă: 450 fl. salară a- 
nuală, 65 fl. spese de cancelariă, 76 fl. 
pentru înmanuare și 10% din venitulă 
telegrafiei. Magistrulă poștală are să 
întrețină o cărucidră, care va avă să cir- 
culeze odată pe di între Câmpeni și 
Abrudă.

Publicare de coucursu.
Blașiu, 6 Iulie 1890.

Direcțiunea seminarului tinerimei ro
mâne gr. cat. dela gimnasiulă din Blașiu 
aduce la cunoscința on. Publică, care 
voesce în anulă scolastică viitoră 1890/91 
a-și cresce fiii în seminarulă numită, cum- 
că terminulă concursului de primire este 
15 Augustă st. n., pănă la care di toți 
părinții doritori ca fiii loră să fiă primiți 
în acelă seminară pe anulă scolastică 
viitoră, voră ave a-șl trimite concursele 

adresate Escelenței Sale Prea Sânțitului 
Metropolită în Blașiu, de unde apoi în 
timpulă celă mai scurtă li-se voră es- 
peda resoluțiunile.

La concursulă celoră ce nu au mai 
fostă în seminară, este de a se alătura 
și testimoniulă de pe clasa absolvată în 
anulă scolastică espirată.

Condițiunile primirei suntă urmă- 
tdrele ;

1. Pentru ună tînără voră fi de a 
se plăti câte 10 fl. v. a. pe lună, și așa 
pe ună ană scolastică 100 fl. v. a. Plă- 
tirea are să se întâmple cu tâtă punctua
litatea în două seu în patru rate antici- 
pande, ceea-oe părințiloră li-se aduce a- 
minte ou totă seriositatea, căci altmin
trelea direcțiunea în decursulă anului 
va fi silită a dimite pe elevii, ai căroră 
părinți, tutori seu îngrijitori nu au sol
vită ratele la timpulă său.

2. Pentru fîă-care tînără la începu- 
tulă anului este de a se solvi o tacsă de 
înscriere de 4 fl. v. a.

3. Fiă-care are să aducă cu sine:
a) 4 păreohl de schimburi bune de 

pânză seu giolgiu.
b) 4 năfrăml de pusunară și 2 la 

grumadl.
c) 2 părechl de călțunl buni și pa

tru părechl peciorete (fusecli său ob- 
dele.)

4. Vestminte de pată:
a) ună străjacă (sacă pentru paie) 

la așternutulă de desuptă.
b) 3 fețe albe de pată.
c) 2 perinl și 4 fețe de perinl pis- 

trite și țolă seu plapomă.
d) 2 fețe albe de giolgiu de cope- 

perită patulă.
Atâtă vestmintele de pată, câtă și 

albiturile seu schimburile au să fiă de 
acasă însemnate cu numele elevului res
pectivă, și încă seu fiindă numele cu
sută, seu scrisă cu negrâlă, ce nu se 
pierde prin spălare, căci altmintrelea su
perioritatea institutului nu pote lua nici 
o răspundere la casă când s’ar pierde.

5. Fiă-care tînără are mai încolo 
să-și aducă 3 ștergare și 2 piepteni, u- 
nulă rară și altulă desă, apoi ună cuțită, 
o furculiță și o lingură de pacfongă, unu 
păhară și 3 șervete.

6. Fiă-care tînără are mai încolo 
să-și aducă și periă de vestminte și de 
curățită călțunii.

7. Părinții în decursulă anului sco
lastică să nu trimită fiiloră din seminară 
nici articlii de mâncare, decâtă pote la 
sărbătorile cele mari, fiindă în privința 
acesta’în deajunsă provăduțl în institută, 
nici bani, ci lipsele de vestminte, cărți 
și alte de genulă acesta, să li-se supli- 
nescă pe calea superiorității, ca așa să 
se evite orl-ce ocasiune la escese și 
transgresiuni de disciplină dăunătore e- 
ducațiunei și progresului în studii. Con- 
dițiunea acesta li-se aduce cu deosebire 
aminte părințiloră, tutoriloră și îngriji- 
toriloră, căci altmintrelea superioritatea 
seminarială nu p<5te lua asupra sa nici o 
răspundere în nu puține privințe pentru 
elevii concreduțl îngrijirei sale, și urmă-

sumptuositatea, titlurile, totă în fine ce 
ne pune la ună locă într’o lume câtă se 
pote de frumosă, aci josă, celă puțină în 
afară.

Ei bine, aceste impresiunl, ce mi-le 
oferiau la Geneva atâtea fisionomii străine 
și distinse, atâtea suflete frumose, per
sonage mari, atâtea livrele, equipagiurl 
în fine acestă spectacolă răpitoră de 
pompe ale civilisațiunei, în mijloculă pom- 
peloră naturei, speotaculă, care face 
din Geneva o cetate, pote unică în Eu
ropa cu privire la mărirea sa; aceste 
impressiunl eu nu le reaflu în Parisă, 
decâtă numai la Operă și recetindă cu 
pasiune vieța lui Alfieri, scrisă de elă 
însuși, pe care nu o-am mai cetită de 
patru ani.

Câte lucruri pentru mine și pentru 
fiă-care sufletă în acești patru ani! 
Eramă la Operă. Prestigiulă musicei, 
magnificența tectului, toaletele și fisio- 
nomiile, ce garnisiau logele, respiramă 
•tote acestea, mă oredeamă principe, bo
gată, onorată; porticele unei lumi, care nu 
e frumbsă pentru mine, decâtă numai pen- 
tru-că nu o cunoscă, se desinau vederei 
mele, încinsă de-o aureolă de eleganță 
.și de cercetări. Uitasemă de situațiunea 
mea, seu mai bine cercamă să mă con
vingă, că ea a încetată. Cu tăte că mă 
aflamă în veoinătatea unoră simple fe
mei din parteră, eu totuși eramă în loge. 

Nu vedeamă decâtă deasupra mea. Plu- 
teamăpe unăoceanăde ilusiunl, de spe
ranțe nemăsurate, de armonii, de splen
dori, de vanități, etc. Acestă stare dura 
o jumătate de 6ră. Oh! câtă de triste 
au fostă momentele, ce urmară, câtă au 
fostă ele de amare. întocmai așa au 
fostă și în vieța rătăcitore a acelui bo
gată nobilă și nefericită Alfieri. Nu vedl 
decâtă ambasadori nobili, voiagiurl în 
poște fără întrerupere, valeți etc. Oh! câtă 
de bine este a fi nefericită pe lângă o rentă 
de treicjecl mii franci! Ba nu, nu; scusă 
acestă frasă. Tu scii câtă de bine sciu 
eu să desbraoă nefericirea de împregiu- 
rimea sa positivă, și să-o privescă în 
goliciunea sa hîdăsă, care este aoeeașl 
pentru tote condițiunile, decă avemă ceva 
în inimă, care să bată mai tare pentru 
noi ca pentru mulțime. Sensațiunile mă 
cutropescă. Depună pena; vreu să vi- 
seză. Rîde, pentru-că acum mă recu- 
noscl erășl totă ca pe celă vechiu, nu 
e așa?

Reiau pena astădl în 27 Deoemvre. 
Suferă, și încă mereu. Am avut momente 
îngrozităre, der nu voiescă să te obo- 
sescă cu plângerile mele. Este mecjulă 
nopții și câteva minute. Avemă în 28. 
Ce impdrtă? Câteva trăsuri se îndepăr- 
tâză totă mai multă, publiculă a eșită dela 
Odeon. Tristeța, ârna, singurătatea, nop- 
tea domnesce. Eu vegheză lăngă colțulă 

unei sobe în etagiulă, ală patrulea din 
strada Fosses-Saint-Germaine des Preș. 
Odaia mea, destulă de elegantă este 
golă și eu mă aflu față ’n față cu tris
teța și urîtulă meu. Ai crede tu, că eu 
nu mai iubescă femeile? Nu simtă nici 
o dorință fisică. Durerea mă absorbe cu 
totulă. Ușoră m’așl lăsa însă în visări 
nouă. Der să venimă la faptă. De mai 
lungă timpă suntă cunoscută cu****  . .

Mai am încă cunoscință cu Ch. N. 
Acesta este și mai espansivă ca ****;  
elă ți-ar plăcea multă, cu deosebire 
pentru prima oră. N — are adesea la
crimi pe marginea pleopeloră sale, vor- 
bindu-țl mereu. Elă posede în totă ființa 
sa ceea ce tu numescl umezită. Elă îmi 
arată o afecțiune de totă părintesoă. 
I-s’ar pute imputa pote, că are prea 
multă indulgență pentru mediocrități, 
der acesta se ține de marea lui bună
tate. **** ar căde în escesă contrară ; elă 
n’ar vedea cu plăcere, credă, pe ună 
omă, pe care elă îlă judecă de ordinară. 
Tu îmi vei 4100ț că aci esteînjocă amo
rală propriu ; der decă ași fi obligată a 
mă gena față de tine, atunci nu ți-așl 
scrie.

Duminecile sera le petrecă la N —. 
Acolo se îutâlnescă mai mulțl bărbați 
de litere. Aci am văzută pe Domna T—, 
Aci am conversată cu E—D— P—, ba- 

ronulă T., domnulă de C—, savantă ce
lebru, care se interesâză multă de mine; 
d-lă M. de R—, anticuară și istorică. 
In fine M. Y.—, pe care l’am cunoscută 
acolo, este ună amică, pe care speră 
a-lă fi câștigată. Elă este colosală prin 
idei. Decă elă ar ave ceva mai multă 
poesiă în inimă, n’așl esita a-lă privi 
ca pe ună omă uimitoră. Ai cetită ar- 
ticolii săi despre Walter-Scott și alții? 
Nu este o neînsemnată satisfacțiune 
pentru durerea mea de a fi aprețiată de 
ună astfelă de bărbată, cu tote că la 
prima dată este rece, secă, și desperă- 
toră pentru mediocritățile, țpe care le 
desprețuesce chiar și când le vede a- 
junse celebre. M. Y— semănă cu L—, 
este frumosă la chipă. Pe lângă tdtă 
uscățivitatea lui are cu tdte acestea des
tulă umecjelă, și în totă ființa lui, în 
accentulă său, în manierele sale, o co- 
lore muntenescă și englesă. Este năs
cută în Jura. A fostă adesea la Geneva. 
Simpatisămă prin idei, prin instrucțiuni 
și prin greutățile ce întempinămă de a 
esprima ceea ce încercămă ....

Revină la N —. Petru a termina ou 
elă îți spună, că elă are aerulă și gus
turile unui gentilomă dela țeră. I-am 
împrumutată poesiile tale; este încântată. 
P. L. — are de gândă să-’șl publice că- 
lătoriele sale din Grecia în versuri. L’am 
aucjită cetindă ună fragmentă din ele . 
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rile neobservărei condițiunei aoesteia 
părinții voră ave sâ și-le asorie sie-șl.

Pentru suma de 100 fi. v. a. pe unii 
anii scolasticii tineriloră se va da urmă- 
torea provisiune:

1. Locuință în etagiulă seminarului 
în sale mari sănătose, luminose, provă- 
dute cu tote supelectilele de lipsă și cu
rățite în fiă-care di de două ori.

2. Viptă întregă regulată și în spe
cie, în (Jil0!© de dulce:

a) dejună, câte ună pătrar ă de li
tră de lapte caldă cu pane.

b) prândă, trei piese, și anume: supă 
de carne, carne cu sosă și mâncare 
gr6să( cu carne seu friptură.

Er în Dumineci și sărbători pe lângă 
acestea și aluată.

c) Cină, două piese, anume: supă 
de carne și mâncare grosă ou carne. In 
<Jile de postă, diminâța supă de chimină 
cu pâne, la amedă cu o piesă mai pu
țină ca în dilele de dulce, er sera supă și 
mâncare grosă de legumi, brânză seu lapte.

3. Spălatulă întregă peste ană. Pen
tru întăritulă schimburiloră însă se va 
plăti separată și anume 3 fi. la înoepu- 
tulă anului.

4. Luminatulă în totă timpulă re- 
cerută.

5. Incăl^itulă în timpă de ârnă, în 
șalele de locuită, de durmită, în refeo- 
toriu și în chilia morboșiloră.

6. Medică și medicină din apotecă 
seu de casă pentru cei morboșl și vip- 
tulă prescrisă de medică.

7. Instrucțiune în casă de lipsă, prin 
indivizi eminențl. După-ce din motive 
de higienă și curățeniă s’a adoptată 
pentru tinerime în edificiulă seminarială 
și o scaldă de apă caldă, așa ca fiă-care 
tînără să se pâtă folosi și de scaldă de 
câte-va ori pe ană, după disposițiunea 
direcțiunei, fiă-care tînără va solvi la 
începutulă anului o taxă de 1 fi. v. a. 
pentru folosirea scaldei.

Părinții, cari ară dori ca fiii loră să 
mânce la mesa superioriloră seminariall 
viptulă acestora, aoeia voră ave de a 
solvi pe lună pentru ună tînără dela 
14—16 fi. v. a., după etate. ViptulO a- 
cesta constă: a) la dejună cafea cu lapte
b) la amecjl 4 specii în fiă-care di afară 
de dilele de postă, când suntă numai trei.
c) sera 2 specii.

Fiă-care tînără va căpăta pe di pâne 
totă de o calitate, și anume dimineța 100 
gr., la amedă 300 gr. și sera er 300 gr.; 
cu totulă 700 gr. pe di.

Atâtă tinerii, cari au fostă suscepuțl 
în institută încă în anii trecuțl, câtă și 
cei ce dorescă a fi suscepuțl acum mai 
întâiu, voră ave să-și trimită suplicele 
pănă la terminulă indicată. Cei ce nu 
■voră trimite suplicele în scrisă, nu voră 
fi luațl în considerare. Er cei primiți 
voră ave de a se presenta pe 31 Au
gustă 1890 înaintea direcțiunei semina
riall spre a fi visitațl prin mediculă ar- 
chidiecesană, când apoi cei ce nu voră 
fi deplină sănătoși seu infectați cu morbă 
oontagiosă, se voră demite.

Blașiu, 6 luliu 1890.
Dr. Alesandru Grama,

Dir. sem.

CJorrvocare-
Despărțămentulă ală II-lea (Făgă- 

rașă) ală „Asociațiunei transilvane pen
tru literatura rom. și cultura poporului 
română “ îșl va ține adunarea sa gene
rală din ăstă ană în ZârneștI la 15/27 
Iulie an. c. conformă conclusului adusă 
în ședința comitetului său dela 21 Iunie 
a. c.

Deci cu totă onârea suntă invitați 
p. t. domnii membri din acestă despăr- 
țămentă, precum și toți amioii literaturei 
și culturei poporului română, ca să par
ticipe la acestă adunare generală.

Programa se va distribui în diua 
adunărei. Sperămă că onor, preoți, do
cenți și inteligenții români, cari suntă în 
atingere cu poporulă, îșl voră face da- 
torința și de astă-dată, cum se cuvine.

Făgărașu în 5 luliu 1890.
Pentru Comitetă.

Basiliu Rațiu, luliu Danii,
preș. secretară.

Corespondența „Gaz. Trans. “
dușiu, 8 Iulie n. 1890.

ErI s’a săvîrșită alegerea de proto- 
presbiieru românii gr. or. alu tractului Clu- 
șiului. Interesulă, ce s’a manifestată pen
tru acestă alegere, era generală și s’a es- 
tinsă și peste marginile acestui tractă, căci 
nu se tracta numai de înzestrarea trac
tului ou ună șefă bine cualificată, ci și 
de alegerea unui bărbată peste totă po
trivită a representa aici în acestă centru 
interesele bisericei și ale națiunei.

Cu atâtă mai viuă a fostă satisfac- 
țiunea nâstră vă^endă, că membrii sino
dului protopopescă electorală aprope cu 
toții în bună înțelegere și deplină soli
daritate și-au concentrată voturile întru 
o personă, care nu numai corespunde 
tuturoră cerințeloră, dâr a dată și pănă 
acum dovedi eolatante despre ună zelă 
și o activitate neobosită pe terenulă bi- 
sericescă-administrativa.

Alegerea însăși a decursă în cea 
mai bună ordine, mulțămită conducerei 
înțelepte a D-lui comisară consistorială 
Moise Lazară și a atitudinei esemplare 
a alegâtoriloră.

La 9 ore a. m. membrii sinodului 
s’au presentată în biserică, unde s’a ce
lebrată sânta liturgiă de cătră assesorulă 
consistorială Moise Lazară cu asistența 
preoțiloră Gavrila Condoră din Calata- 
mare și Michailă Crainică din Mănăstu- 
rulă-româuesca.

Sinodulă s’a deschisă la 11 ore prin 
comisarulă consistorială, care prin ună 
disoursă mai lungă și bine chibzuită a 
arătată asupra importanței acestui actă 
și a rugată pe alegători a fi cu conside
rare la cualificațiunea și activitatea ace
luia, pentru care îșl vorG da voturile.

După constituirea biroului și ve- i 
rifîcarea membriloră aleși ad-hoc pen
tru Sinodulă electorală înmulțită, s’a ce
tită lista condidațiloră din partea comi
tetului protopresbiterală. Dintre cei trei 
concurențl la acestă postă, unulă, Dr. Re- 
musă Roșea, și-a fostă retrasă concursulă 
și astfeliu comitetulă protopresbiterală a 
candidata pe cei doi rămași: Petru Roșea, 
proto-presbiterulă tractului Turdei, și Tu- 
liu Roșescu, administratorulă acestui 
tractă protopresbiterală.

La propunerea unui membru din 
oleră, sinodulă, cu majoritate covârșitâre 
de voturi, a hotărîtă, ca la primulă locă 
să se candideze administratorulă proto
popescă Tuliu Roșescă.

Urmându-se la alegere, care s’a în
tâmplată prin votare secretă, s’a consta
tată, că în urmă se află cu-o bilă mai 
multa de-câțl alegători suntă de față și 
așa a trebuită să se facă o a doua vo
tare, care a avută următorulă resul- 
tată: Tuliu Roșescu a intrunitu 55 voturi, 
11 bile au fostă albe, er ală doilea con- 
didată, Petru Roșea, nu a primită nici 
una singură vota.

Dâcă s’a făcută vre-odată o alegere 
liberă, acestă alegere a festă liberă în 
înțălesulă strictă ală cuvântului.

Nu s’a făcută nici o presiune de 
susă, nu s’a lucrată din nici o parte în 
favorulă alesului, ci s’a dată numai es- 
presiune curată dorinței poporului și a 
credincioșiloră din acestă tractă.

Suntemă de fiirmă convingere, că nou 
alesulă protopresbiteră va sta la culmea 
misiunei și va răsplăti încrederea ce a- 
cestă bravă poporă a pus’o într’ânsulă 
prin aceea, că va desvolta totă cres
cândă zelulă și aotivitatea, pe care le 
reclamă importanța acestui protopres- 
biterată. Crsp.

TELEGRAMELE „GAZ.TRANS*.

*) Leopardi — Trad.

(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)
Londra, 9 Iulie. Erî sera s’au 

reînoitu turburările înaintea birou
lui poliției în Bowstreet. Polițiștii 
fură maltratați de plebea de pe 
stradă. Se încăierară unii cu alții 
mulțimea aruncându bucăți de 
lemne și cu petri în polițiști. Li
niștea s’a restabilită în parte.

DIVERSE.
Procesulu Nihil iștilorO în Parisu. 

Vinerea și Sâmbăta trecută s’au judecată 
în Parisă Nihiliștii, despre a căroră ares
tare s’a vorbită atâtă de multă săp
tămânile trecute în presa europeană. 
Toți acusații au afirmată, că doi indi- 

vidl, Kokelman și Landesen, cari au 
scăpată de arestare cu fuga, i-au îndem
nată să facă esperiențe cu bombele. Ei 
nu se îndoiescă, că aceștia, și în specială 
Landesen, era ună agentă provocătoră 
rusescă. Kokelman bănuesce, că e acelă, 
care i-a denunțată. Acusatulă Reinstein 
afirmă, că Landesen avea întrare liberă 
la ambasada rusescă; atunci nu-lă bă
nuise, crezândă, că ambasa nu-lă cunos- 
cea bine, și că Landesen profita de o 
prefăcută prietiniă cu funcționarii amba
sadei ca să aibă informații importante, 
pentru refugiații ruși din Franța. Domna 
Reinstein șl-a retrasă declarațiile făcute 
la instrucția Zicendă, că s’a acusată pe 
dânsa ca să scape pe bărbatulă ei, te- 
mându-se, să nu fiă estradată Rusiei. 
Președintele a răspunsă imediată, că a- 
câsta nu se va întâmpla în nici ună 
casă și constată, că asupra vieței private 
a acusațiloră nu s’au putută aduna decâtă 
informații favorabile.

Procurorulă Lomdard vorbi apoi 
forte moderată. Elă evită aprope orl-ce 
alusiune politică; susținu însă acusația 
împotriva acusațiloră. Cerii și condam
narea lui Landesen, in contumaciam, 
negândă, că ar fi probe despre faptulă, 
că elă ar fi fostă agentă provocătoră. 
Apărătorulă Durier cere aohitarea, Zi- 
cândă, că nu e adevărată, că s’ar fi găsită 
bombe și materii explosive gata la acu- 
sațl. Ală doilea apărătoră, deputatulă 
Milleraud, vorbi despre partea politică 
a afacerei. Elă susținu, că poliția ru
sescă ar fi atrasă pe emigranțl în q cursă 
printr’ună agentă provocătoră. Poliția 
rusescă a fostă, care a pusă bombele în 
locuințele acusațiloră. In mijloculă unei 
mari mișcări, vorbesce apoi Milleraud 
despre cruZimile din Siberia, voindă să 
dovedâscă, că opiniile politice ale acusa
țiloră suntă îndreptățite, dâr președintele 
îlă opresce, Zicândă, că ună tribunals 
francesă nu pote controla întâmplări din 
Rusia. împotriva studentei în medicină, 
Sofia Bromberg, acusația nu se mai 
susține.

Sentința s’a pronunțată sera târZiu. 
Nihiliștii suntă condamnați la câte trei 
ani închisore și 300 franci amendă; 
domnele Reinstein și Bromberg suntă 
achitate, er Landesen e condamnată in 
contumaciam la 5 ani închisâre. Astfelă 
s’a sfîrșită procesulă acesta, care era 
așteptată cu încordare de lumea curiosă.

Rectificare. In Nr. de erî ală foiei 
nostre, pag. 2, colona 1, rândulă ală 4- 
lea de josă, să se cetescă Enverbsteuer, 
în locă de „Erwerbitener“.

Editoră și redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.

este răpitoră, e poetică ca Byron, dâr 
elă nu are nici acele idei fecunde, nici 
acelă geniu vastă și suferinda, care ne 
captivâză în bardulă englez și în riva- 
Julă său din Florența.*)  M. L. — aduce 
cu Goethe (vei recunosce și aci mania 
mea de a face asemănări). Elă îșl citesce 
versurile cu o manieră de totă particu
lară și fermecătore, elă este simplu, liniș
tită, reservatu; elă are ceva de protes
tantă în persâna sa. Are o oolecțiune de 
poesii în portfoliulă său, der se snesce 
a le publica pe tote, pentru-că le află 
prea individuale. I-a plăcută pre multă 
viața mea. Iți spună în treoăt, că****  și N—, 
face pote mai multă capitală din poesiile 
mele decâtă merită. Am mai multe no
vele, făcute parte în Geneva, parte aci. 
Sunt forte bine cu de B—, fiulă 
poetului, om de spirită înălțată. 
P— s!a jucată în decursă de o lună. 
Este o dramă cu totulă romantică. F— 
a fostă la Capă și la Martinic; de alt
cum este ună omă cu ună tonă de câr
ciumă. Are o poemă în portfoliulă sâu. 
Nu i-se pâte denega ună talentă vioiu 
și grațiosă; dâr sâ nu’i faci cunoscința 
pentru de a-i iubi poesiile lui. Ce desa- 
măgire. îmi aducă aminte că Pescarulu 
sâu, mai’naiute de ce Verre i'. plecată în 
Rusia, ne-a mișcată pănă la lacrimi și 

eu dedeam autorului ceva ideală, fără sâ 
fi v^Zută vre-odată numele lui, pe care 
l’am cetită sub o piesă de totă visă- 
tore și de totă maritimă; eu făceamă 
din elă ună ondin etc., și elă în reali
tate este o mestecătură de omă comună 
și soldată. V— (pe care l’am vâdută o 
oră la ****)  este ună omă de sâpte pi- 
cidre. Când vorbesce o’ună omă de trebă, 
stomaculă său desemneză o arcadă și 
genunchii săi ună triunghiu. Când șede, 
se împarte în două părți, care formâză 
ună unghiu dreptă. Adauge, că elă nu 
spune șâse cuvinte fără ună comme șa, 
că este omă după tipiculă regimului ve- 
chiu și slabă ca o șopârlă. Ți-se face 
frică uitându-te la elă. Tu scii că elă a 
făcută drăgălașa bluetă întitulată Sainte 
P—. Elă cunăsce pe L—. A—, istoriculă 
duelistă, cu aerulă unui măcelară civi- 
lisată. Ceva spinosă și cu tote acestea 
împunătoră îlă caracterisâză. Nu’ml mai 
rămâne looă de a-ți vorbi despre d’Al 
—, despre V— tatălă și fiu, despre D — 
și M—, redactori la G—, și despre mai 
mulțl alțl literațl pe cari îi cunoscă. Ună 
cuvântă asupra lui S—: acesta mi-se 
pare ună omă, ce se ține de șarlatană, 
de luminată, de Durand, de Sweden
borg și încă și de ună adevărată poetă. 
Elă are ună talentă descriptivă remar
cabilă. N’am avută decâtă o singură în
tâlnire cu elă ; der ’ml ajunge. Este ade

vărată că întâlnirea a durată trei ore. 
In acelă capă însă se află mai multă 
spumă bătută, decâtă să’ml fi făcută 
plăcere a-o face să spumege și mai multă. 
Am fostă presentată lui Benjamin Con
stant prin C—, bună băiată (redacto- 
rulă dela Rev—Proti) Mă așteptamă să 
aflu în C— ună păstoră gravă, și am 
aflată ună svânturată, der ună svânturată 
de spirită și de merită, deși lipsită de 
geniu. Așă avea a’țl mai spune încă o 
miiă de lucruri interesante, der trebue 
să’ml încheiu scrisorea.

Melodiile tale au apărută. Frumosă 
edițiune. Le-am cetită și recetită cu plă
cere. Ele au avută ună articula în la R. 
Am făcută unulă pentru E; le-am re
comandată în G. Se va vorbi despre 
ele în N. Dâr pentru succesă ai lipsă 
de lăudătorl, pe cari nu-i ai. Metemă, că 
se voră vinde puțină Poesia se află în- 
tr’ună discredita așa de completă, că 
trebue să fi aici în locă pentru de a’țl 
putea face o ideiă despre acâsta. Este 
de o sută de ori mai rău ca în Geneva, 
nimenea nu cetesce versuri. Se și cum
pără mai puține. L., D., și *** faoă sin
guri escepțiune dela regulă. De altcum 
totă lumea face bine versurile la Parisă. 
Se cetescă atâtea manuscripte, că ună 
autoră străină, care nu are altă proteo- 
țiune decâtă talentulă său, nu păte pă
trunde decâtă prin o întâmplare ferioită.

Depărtarea ta din Parisă este păgubi- 
târe pentru succesulă cărții tale; der 
este favorabilă fericirei tale. Marele Ba- 
bilonă te-ar sătura de desgustă, de mur
dăria, de ostenâlă și de tristeță. Nu cu
noscă starea sufletului tău în Florența; 
dâr de sigură ea ar deveni rea în Pa
risă ; fără a mai vorbi de estrema greu
tate de a trăi aci. Pănă acuma eu nu 
câștigă nimică cu tote că am amici ade- 
vărațl, cari îșl dau silințe de a-ml afla 
ceva. Mi-s’a scrisă, că ești cunoscută cu 
L.— Descriemi-lă dela cravată pănă la 
pantofi. Elă este în adevără așa cum 
l’am visată, ună Lord Byron francesă, 
insuficientă, van, afectată, nefericită, o 
cugetare devorantă, geniu sb urător ă, 
bunăcuviință, eleganță, în fine o atmos
feră poetică străină, care n’are nimică 
comună cu atmosfera murdară a litera- 
țiloră noștri parisianl? Nu este âre L— 
acelă ideală ală sufletului meu, în care 
îmi place a reafla pănă și acele miol 
defecte de vanitate, de afectare puerilă, 
pe care mai de multă o desprețuiai, și 
pe care în fine o ai descoperit’o în tine, 
precum va fi descoperită în totă-dâuna 
la cea mai mare parte din poeții ce 
voră avâ spiritulă de analisă și buna 
credință a omului superioră? Credă a’țl 
pute trimite încă câteva cuvinte după 
copiarea a celoră două elegii, pe cari 
le vei afla aici aduse........................

(Va urma.)



Nr. 145—1890.Pagina 4 GAZETA TRANSILVANIEI.

373,3—1tL'iwswSss gsîeței Srașe %£k

din 9 luliu ot. n. 1890.

Bancnote rormlnescl dump. 9 25 Vând 9.27
Argintă românescă - O 9.21 n 9.24
Nspoleon-d’orI - - - r 9.26 rs 9.28
Lire turcescl - - • n . 10.50 n 10.55
Imperiali - - - - H d.48 ti 9.53
GalbinI FI 5.45 h 5.50
Scris. fonc.nAlbinau60/0 M 102.— r» —.—

„ n n &’/<> H 99.50 —■—
Ruble rusoscl - - - n 133.— 134.—
Mărci germane - - n —.— H —.—
Discontulă 6—- 8’*/n pe anii.

Cele mai bune

în Brunn.

268,40-3y

Materii (stofe) de Brunn
lifereză cu prețurile originale

Fabrica de postavuri flne

Siegel-lmhof
Pentru unii rendu de haine bărbătesc! 

de primăverii său verii 
este de ajunsă unu cuponă în lungime de 

3-10 mtr., cari facă 4 coțl de Viena.
Ună cuponă din

lână veritabilă costă
W»' fi. 4.80 calitatea obicinuită.
M*'  fl. 7.75 calitatea nnă.

fl. 10.50 calitatea cea mai fină.
BK» fl. 12.40 calitatea suprafină.

Mai departe suntă de căpetată în cea 
mai mare alegere Kammgarne țesute cu 
firicele de mătase, stofe pentru pardesiurl, 
pâslă (Loden) pentru vînătorl și turiști, 
peruvienă și toscingă pentru haine de sa- 
lonă, postavuri pentru uniforme de amplo
iat!, stofe de spălată din ață pentru băr
bați și copii, stofe veritabile de pichetă 
pentru giletci, etc. etc.

Pentru marfa bună, liferația esactă și 
întocmai după mostre se garanteză.

Mostra gratis și franco.

Nr. 7783—1890.

PUBLICAȚIUNE
Mora din porta stradei Scheiloră 

precum și morile orășenescl din Porta, 
Moeciulă inferioră și superi oră (Brană), 
se arendâză pe cale scripturistică de oferte 
pe durata de 3 ani, încependă cu 1 No- 
emvrie 1890.

Pertractarea de oferte va avea locă 
Mărfi în 22 Iulie a. c. în biroulă ofici
ului orășenescă economică, unde se potă 
examina condițiunile de arendă și unde 
au de a se așterne pănă în 22 Iulie a. 
o. înainte de prândă 12 6re ofertele scrip- 
turistice timbrate și provăcjute cu ună 
vadiu de 10°/fl.

Brașovă, în 28 Iunie 1890.

Maojstratnltt orășeuM.

S Anunți!. 9
Se primește ună tenSrO solidă 

absolută de cl. VI—VIII gimn., din 
familiă bună,, ca practicantă, fără 
taxă de întreținere, în farmacia d-lui 
Kotik Albert în Gyergyo-Tolgyes. 
Este preferită acela, care afară de 
limba română scie perfectă și cea 
maghiară, er cea germană numai 
încâtva. Celelalte condițiunl le va 
afla la sus numitulă farmacistă scriind 
epistola în limba maghiară și de e 
posibilă să se acludă și portretă.

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei® â 5 cr. se potu cum- 
pera în tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

Am onorea a atrage atențiunea onor, publică asupra 

Deposituluî meu de încălțăminte 
ce l’am asortatu acuma din nou într’o alegere fdrte bogată și 
cu prețuri forte variate.

Aflândn-me în posițiune a satisface pe deplinu tuturoru 
cerințeloru, ce mi-se vorO. face privitorii la încălțăminte, nu 
voiu lipsi de a’mî păstra și pentru venitorfl bunulii renume 
vecliiu, ce și-a dobenditu casa mea în decursulu mai multoru 
decenii. Cu distinsă stimă

E. SCHWARZE.

' A vist cL-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s§ 

binevoiască a scrie pe cuponultl mandatului postalu și numerii de 
pe fășia sub care au primiți! (Jiarulii nostru până acuma.

Domnii, ce se abondză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
lămuritu și să arate și posta ultimă.

Totodată facemil cunoscutu tuturoril D-loru abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiunilorii 
„Gazetei®, precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se poți! 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Âdmimstraț. „Gaz. Trans.“
Mersulu tremiriloru

pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilă din 1 Iunie 1890
Budapesta—rredealu Predealis — Budapesta B.-Pesta-Aradu-Teiuș Teius-Aradii-B.-Pesta Copșa-inicĂ—Sifoiiu

Trenu 
accele

rații.

Trent! Tren de Trende 
per- 
s6ne

accele
rații per- 

s6ne

Trenu Trenu Tren de
accele
rații

de 
pers.

accele
rații. PGZ- 

p.dno
Tronâ 
accele
rații.

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pere.

Trenu 
accele

rații.

Trent! 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok
P. Ladăny

Oradea-mare j

Mezo-Telegd
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău 
NădSșel

3.25
T25
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

4.26
4.58

9.05
9.35

10.50
7.35

11.07
1.20
3.02
3.09
3.48
4.31
4.54
5.14
5.40

Clușiu

Apahida
Ghlriș 
Cncerdea
Uiora 
Vințulă 
Aiud

de susă

Teiușu I
I

Crăciunelă
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă 
Elisabetopole
Sighișăra
HașfalSu 
Homorodă 
Augustină 
Ap ața 
Feldidra

Brașovâ

Timișă
Predealu

BucurescI

5.49
6.02
6.12
6.27
7.31
7.55

8.21
8.37
8.42

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

Tron.fi 
de pers 
10.35
11.02
11 23
12.42

1.18
1.25
1.33
1.55
2.14
2.24
2.49
3.02
3.33
3.48

1.26
1.47
2.23
2.33
3.15
3.47
9.30

I

6.22
6.38
6.59
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

11 3u

6.10
9.28

11.58
1.51
2.06
2.46
3.40
4.03
4.25
4.5]
5.32
5.49
6,11
6.28
6.44
704

,..8.30
8.55

10.31
11.19
11.27
11.35
12.02
12.26

1.18
1.54
2.11
2.49
3.23
3.46
4.27
5.39
6.03
7.51
8.36
9.10
9.44

10.31

BucurescI 
i*recSe4S.lw  
Timișă

Brașovd

Feldibra 
Ap ața 
Augustină 
Homorodă 
HașfalSu 
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă

J 
I

Teiușă '

Aiudă
Vințulă de snsă 
Uibra
Cucerdea
Ghirișâ
Apahida

I

Clușiu

11.23
12.08

Nădășelă 
GLhîrbău
Aghireșă
Stana
B. Huiedin 
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev
Mezo-Telegd

I
Oradea-mare '

P. Ladăny
Szolnok

Budapesta

Viena

7.55
1.08
1.37
2.13
2.49
3.12
3.32
3.47
4 20
5.25
5.45
6.12
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
2,01
2.68
8.31
5 11
7.15
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 
110! 
11.37 
11.52
12.23

1.23
1.50
2.20
2.28
2.46
3.33
5. -
6.28
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.—

4.45|
4.10
4.50
5.50

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17
8.42
8.47

10.09 
11.51

1.55
2.25
7.20

9.12
9.41

10.17
10.32
11.04 
1130 
11.51 
12.27

Viena
SSratâapesta
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
6.081
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

1.09
3.03
5.10
8.15

10.40
6.05

Mur^șft-Iiudoșâ-Bistrița > Bistrița-Muii^șd..]Ludoșu
|T. omn.ji

4. —| Bistrița 
6.4y:l Țagă-Budatelecă
9 gg| Murășă-Ludoșă

Nota: Numerii îucuadrațl cu linii grose însemnezi orele de nopte.

Mur 6 șă-Ludoșă
Țagă-Budatelecă
Bistrița

Aradd I 
f

Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
Radna-Lipova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasad-.
Ilia 
Branicica 
Deva
Simeria (Piski) 
Or.ăștia
Șibotă 
Vințulă de josă 
Alba-Iulia 
Teinșfl_________

8.—
2.-
4.20
8.10 

^2.20 
1.2.34 
= 3.05 
*3.23 
J3.39

10.50 3.25 Teiușă 12.59
8.15 9.40 Alba-Iulia 1.39

11.18 1.02 Vințulă de josă 1.56
3.50 5.27 Șibotă 2.23
4.10 5.501 Orăștia 2.49

3.374.22 6.02 Simeria (Piski)
4.46 6.23 Deva 3.53
4.58 6.34 Braniclca 4.18
5.16 6.52 Hia 4.43
5.38 7.17 Gurasada 4.53
5.53 7.33 Zamă 5.21
6.15 8.20 Soborșină 5.56
6.58 8.49 Berzava 6.46
7.22 9.16 Conopă

5.49
7.02

7.38 9.32 Eladna-Lipova 7.36
7.54 9.51 Paulișu ?Ă06 7.50
8.14 10.18 Gyorok “6.24 8.03
8.43 10.44 Glogovaț 16.53 8.26
9.12 11.14i Aradu = 7.06 8.38
9.34 11.39 7.45 9.05
9.56 12.05 Szolnok 11.51 2.26

10.17 12.261 Budapesta
Viena

1.55 5 50
10.44 12.5^ 7.20 1.40

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
11.03
11.27
11.38
12.10
4.47
7.45 

“05

Copșa-mică
Șeica mare 
Lbmneșă 
Ocna
Sibiiu

'1*/.  de p.

4.05
4.35
5.16
5.47
6.10

T. du p.

10.47
11.17
11.58
12 29
12.52

Tr. omn

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

8ibiiu-Q?opșa-nnlc&

Sibiiu
Ocna
Lbmneșă 
Șeica mare 
Copșa-mică

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

7.35 4.34
8.02 4.58
8.30 5.25
9.05 5.55
9.34 6.20

9.50
10.14
10.40
11.10
11.35

Cucerdea -
BeghinuRu săsescu

Tr. do p.

Cncerdea
Cheța 
Ludoșă
ML.-Bogata 
Temută 
Sânpaulă 
Mirașteu

PetM’»șem-SimerSa(Piski)Simeria (Piski)-]S®etr€»șe]
iT.d. p. T, omn. T. omn. 1 T. omit. T. omn.

Simeria 7.17 11.28 3.50 IPetroșenI 6.05 10.42
Streiu 7.54 12.12 4.32 (Banița 6.45 11.23
Hațegă 8.45 1.08 5.20 Crivadia 7.26 11.57
Pui 9.39 2.03 G.loiP’ii 8.07 12.33Crivadia 10.37 2.51 7.03 Hațegă 8.51 1.19
Banița 11.26 3.30 7.43 3treiu 9.41 2.09
Petroșeni 12.- 4.02 8.15 Simeria 10.20 2.47

T. omn.
4.03
4.49!
6.24
6.04
6.43
7.28
8.-

Oșorheiu

Reghinul-săs.

2.55
3.25
3.46
3.56
4.33
4.48
5.11
5.30
5.50
7.25

Tr. de p.

8.20
8.50
9.11
9.20
9.57

10.12
10.35
10.54
4.58

~7~

SSeglaiimufiu s&sescifc- 
®8®EdaeiU“Oacerdea

Ai*adu—Timișora Timișora—Ai*a«Sis
T. omn. T. omn. T*  omn. T. omn'

Aradă 6.18 4.18 Timișdra 6.30 1.10
Aradulă nou 6.40 4.40 Merczifalva 7.23 1.59
Nemeth-Sâgh 7.0o 5.05 Orczifalva 7.49 2.19
Vinga 7.33 5.33 Vinga 8.16 2.46
Orczifalva 7.56 5.50 lN6meth-Sâgh 8.37 3.03
Merczifalva 8.14 6,Q6|Aradulă nou 9.09 3.41
Timișdra 9.04 6.50|A.radă 9.25 3.55

Mirașteu 
Sânpaulii 
lernutU
M. Bogata 
Ludoșă 
Cheța 
Cucerdea

fâlkirișw—Turda Turda—fâliirișu

Ghirișd 
Turda

T. omn-
1.16
4.50

7.40 10.50 3.56
8.- 11.10 4.10

Turda 
Ghirișâ

Sișhițera—Odorlieiu
Sighișdra 
Odorheiu

-16.05 9.402.41
6.25 10.- 3.-

15.20
8.40

Odorlieiu—Sâglalsora

5-—111.25Î Odorheiu
7.49| 1.50|Sighiș6ră

Tipografia A. MUREȘIANU Brașov.

Oșorheiu

Reghinul-săs.
Tr. omn. Tr. de p.

8.25
10.-

7.24 5.54
7.44 6.14
8.07 6.37
8.29 6.58
9.02 7.28
9.35 7.41
9.51 7.57

10.23 8.25

Tr. du p

8.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

Almeria (Piski)-IJnîed.

Simeria (Piski) 
Cerna
Unieddra

Tr. omn.

4.-
4.21
4.50

SJuied.-^imeria (Piski).

Uniedbra 
i^erna 
Simeria

9.25
9.51

10,10

I

Tron.fi

