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„Uazota*  oso în fiă-oare <Ji.
Abonamente pentru Ansne-uiimie: 
Pe uni anii 12 n., pe si» luni 

6 ti., Pe trei luni 3 fi.
Pentn România și străinătate: 

Pe unii ană 40 franol, pe săne 
luni 20 franol, pe tiei luni 

10 franol.
Se prenumără la tâte ofioiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. ooleotorl.
Abonameutnlă pentru Brasoii: 

la adminiatrațiuno, piațamaro 
Nr. 22, etagiuli I.: pe ună ann 
10 11., pe șâse luni 5 11., pe trai 
luni 2 fl. 50 or. Ou duaulu In 
oaeă: Pe uni anii 12 11. pe 
șăae luni 6 11., pe trei luni 3 II. 
Uni esemplară 5 or, V. a. său 

15 bani.
Acfttă abonamontele ofttă al 
Insorțiunile auntă a «n plăti 

înainte.

Mr. 146. Brațovt, Vineri 29 Iunie (11 Iulie) 1890.;

Diu causa sf. sărbători de mâne, diarulu 
nu va apiire pănă Sâmbătă săra.

USTotl aiTocn.am.exit’UL

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu I Sailie fi§9O stilu vechiu 

se deschide nou abonamentu, la care ît>- 
vitămil pe toțî amicii și sprijinitorii fâlei nâstre.

Prețulfi abonamentuluis
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fi, 

pe șese luni 6 fl., pe unti anii 12 fi.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șâse luni 20 franci, pe unii 
anii 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe ană 2 fl., pe 
ș6se luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe anii 8 
franci., pe ș6se 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 lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă. 
_ _ _ _ _ _ Adiiiinistrațlnnea „gazetei Transilvaniei".

Brașovii, 28 Iunie st. v.
Dumineca trecută s’a începută 

în Berlinu serbarea cea mare a 
trăgătoriloru la semnă germani, 
care pbrtă numirea de „tiru fede
rală germanuff și este a 4ecea din 
câte s’au ținutu pănă acuma.

Este acesta una din serbările 
multe germane, cari au de scopu 
a face se se manifesteze spiri- 
tulu de solidaritate națională alu 
Germanilorâ din tbtă lumea.

Conductulfl festivă alu trăge- 
torilorft la semnă a înfățișată sim
bolică istoria Glermaniloru și a 
fostă împărțită în cinci grupuri, 
cari represintau secululâ ală 15-lea, 
16-lea, 17-lea, 18-lea și ală 19-lea, 
avendă fie-care carulă seu fes
tivă.

In sunetulă fanfareloru fie-care 

1 — 
grupă din acestă conductă isto
rică a fostă salutată înaintea pri
măriei orașului Berlină, pe unde 
au defilată cu toții. Defilarea a 
durată peste o oră între strigă
rile însuflețite de „HoclU ale po- 
porațiunei.

Intre aceste nesfârșite strigări 
de „Hoch11 au resunată cu oca- 
siunea primirei trăgetoriloră la 
semnă din Austro-Ungaria și spo
radice strigări de „Eljen44, der 
aceste strigări nu veniau din mij- 
loculă poporațiunei berlinese, ci 
diu șirurile puținiloră trăgători 
la semnă „Ungur!44 cari au por
nită dela Viena la Berlină îm
preună cu trăgătorii la semnă aus
triac!, formândă ună grupă deo
sebită ungurescă.

Cu totulă au fostă în grupulă 
austro-ungară vre-o doue sute de 
trăgători la semnă, între cari, pe 
lângă Germanii austriac!, vre-o 
40—50 din Ungaria; dintre aceștia 
fără îndoielă cea mai mare parte 
voră fi fostă locuitori de naționa
litate germană.

Ei bine, acești „trăgător! lâ 
semnă maghiari44, sub care numire 
s’au anunțată și presentată ei la 
marea sărbătore din Berlină, au 
fostă salutați și ei de trimbitașii ger
mani cu fanfarele lorfi înaintea 
primăriei, ca și ăspeții Germani 
din tote statele, der nu s’a obser
vată nimică din însuflețirea și es- 
traordinara simpatiă, cu care se 
credea, că voru fi întâmpinați de 
cătră poporațiunea capitalei ger
mane, când acesta va prinde de 
veste, că „au sosită Maghiarii.“

Nu de multă a c|isu ministrulă I 
de esterne, contele Kalnoky în co- 
misiunea pentru afacerile străine 
a delegațiunei ungare, că ar dori 
ca la viitorea serbare a societăți- 

loră de dare la semnă germane, 
să i-se dea ocasiune unui numără 
mai mare de Unguri de a face o 
visită la Berlină, căci este con
vinsă, că primirea, ce-o voră în- 
tâmpina-o, va delătura orl-ce în
doielă în simpatiile Germaniei pen
tru Ungaria.

Acestă dorință a esprimat'o 
d-lă Kalnoky față cu plângerea 
unoră delegați unguri, că opiniu- 
nea publică germană nu este bine 
informată despre Ungur! și că 
de aceea o parte a pressei ger
mane îi critică aspru, împutându-le 
că voru să nimicescă limba și na
ționalitatea Germaniloră și a ce
lorlalte popbre nemaghiare din 
statulă ungară.

Ocasiunea, de care vorbi contele 
Kalnoky s’a dată acuma, der din 
partea poporațiunei Berlinului nu 
s’a făcută nici o manifestațiă pen
tru cei 40—50 de trăgători la 
semnă din Ungaria, care să ne 
facă a crede, că Germanii ară re
greta cele petrecute mai înainte 
și ară voi să împace cumva pe 
„patrioții44 indignați de dincoce 
de Laita.

,,Trăgătorii la semnă maghiar!44 
au fostă primiți în același modă 
ca și cei din Austria, cum tre
buia să fiă primiți ăspeții unui 
stată, care se bucură de amiciția 
poporului germană, precum cjisela 
primire ună representantă alo pri
măriei orașului Berlină.

Nimică deosebită, nimică ce 
ar fi dată primirei ună caracteră 
demonstrativă de simpatiă nu s’a 
petrecută, ba din partea Berline- 
siloru nici că s’a amintită c’ună 
cuvântă măcară incidentulă, ce a 
fostă produsă indignațiunea poli- 
ticiloră și a pressei unguresc!.

In asemeni împrejurări nu a 

rămasă „trăgătoriloră la semnă 
maghiar!14 alta, decâtă ca să-și 
facă ei înșiși mângăerea așteptată. 
De aceea conducătorulă loră, Dr. 
Szavoszt, mulțumindă pentru pri
mire în numele ,, Ungurilor u4t a 
<jisă între altele: ,,In timpulă din 
urmă se arătase pe cerulă prieti- 
niei năstre ună mică noră; suntă 
însă convinsă, că puține bre de 
petrecere împreună voră fi de 
ajunsă de ală face să se împrăștiă.44

„Patrioții44 s’au mâniată și ei 
singuri s’au și desmâniată. Popo
rală Berlinului a trecută la or
dinea ȘÎ asupra unuia și
a celuilaltă mare evenemântă, er 
^trăgătorii la semnă maghiari44 au 
strigată pe de-asupra câtă iau 
luată gura ,,Eljen“, care s’a pier
dută în marea sgomotbsă de 
„Hoch“-uri, ce eșiau din mii de 
guri.

Și 6re se pu teau aștepta la alt 
ceva „Ungurii44, în mijloculă aces
tei colosale manifestațiunl a ideei 
naționale germane? Aci în îmbră
țișarea colosului germană se înă- 
bușesce strigătul de „Eljen44 și nu 
îlă mai poți deosebi de „Hoch41. 
Maghiarismulă pe lângă germa- 
nismă dispare cu totulă și ceea 
ce face pentru momentă ca se 
i-se dea orecare atențiune dictată 
de politeță și bună cuviință este 
numai constelația dualistică a mo- 
narchiei nostre.

Germanii însă nici de acesta 
nu se împiedecă, când e vorba de 
a manifesta solidaritatea dintre 
ei, și trecă peste slăbiciunile de 
îngâmfare națională ale șoviniș- 
tiloră unguri la ordinea c|ileb cu 
devisa: Germania mai presusă 
de tăte!

FOILETONUL!) „GAZ. TRANS.44

(3) Ymbert Gallois
de

Victor Hugo, traducere de Câinii B.....
(Fine.)

Amicalii meu, continueză scrisdrea 
mea destuii! de târejin după ce am în- 
ceput’o. Suntă optă ore sera și avemfl 
31 Martie. Sunt nebuna de durere, des
perarea mea trece peste puterile mele. 
Eu suferii astădl mai multă decâtil îșl 
pbte închipui unii omu. In fine astă-seră 
m’a prinsa unii accesa de friguri: era 
escesuhl suferinței morale. Ascultă. Cela 
puțină decă m’așl pute ademeni, că voiu 
fi ferioitil când-va, der viitorulă îmi în
tunecă și presentula. Tu mă cunoscl; 
cunoscl bizareriile caracterului meu. Am 
făcuta o descoperire în mine, că adecă 
în realitate nu mă simtă nefericita pen
tru cutare, seu cutare lucru, ci că am în 
mine o durere permanentă, care apare 
în diferite forme. Tu scii pentru câte 
lucruri m’am simțită nefericita, seu mai 
bine sub câte forme s’a reprodusa ferea, 
seu în fine principiulă, care mă tormen- 
teză. Câte-odată, tu o scii, ceea ce mă 
întrista, era că nu m’am născută Englesă, 
de altă-dată că nu sunt erudita, mai 
adesea însă că nu suntă bogată, că mS 
luptă cu miseria și cu prejudițiele, cu 
ființa necunoscutului. Tu scii, că după 
Geneva mi-se părea, că decă voiu ajunge 
vreo-dată să petrecă în Parisă, voiu fi 
în fine fericită. Ei bine, amiculă meu, 
suntă în legătură aprope cu cei mai dis
tinși literațl. Unii din ei, precum ***,  
C. N— etc., îmi suntă amici iluștri, cu 

cari sunt aprope totă așa de familiară 
ca și cu tine. Ei bine! vanitatea mea este 
satisfăcută ; adesea în salbne am momente 
de satisfacțiune lumescă; în fine câte-odată 
suntă îmbătată de acele mici triumfuri 
într’o serată, într’o întâlnire, și cu tote 
acestea fondulă, aprope toalitatea ființei 
mele, nu voiu dice, că este nefericirea 
der una racă aridă ; ună plumbă lichidă 
îmi curge prin vine ; decă mi-ar pute 
vede cineva sufletulă, i-ar insufla milă, 
mă temă să nu nebunescă. De când mă 
aflu aci, durerea mea a luată cinci său 
șese forme; la începută era dorulă de 
patriă și nesiguranța viitorului meu; în 
urmă sentimentulă isolărei mele, ală ni
micniciei mele; după aceea ună secă 
ocupată de acelă tumultă indignătoră 
de seusațiunl, despre care ți-am vorbită 
atâtă de multă ; în fine de vre-o două 
luni, toce facultățile mele de durere s’au 
reunită asupra unui punctă. D’abia potă 
să ți’lă spună, atâtă este de nebună; 
der, te rogă, nu vede în acesta decâtă 
o formă de durere, decâtă una din apa
rențele acelui racă, care mă rode; nu 
mă judeca după regulele ordinare și vedi 
răulă, și nu obiectulă său. Ei bine, 
acelă punctă centrală ală dureriloră mele 
este de a nu fi născută Englesă. Te 
rogă nu rîde; suferă grozavă. Ființele 
adevărată înamorate suntă monomane 
ca și mine, care au o singură ideă, ce 
le absorbe tote sensațiunile. Eu, a că
rui sufletă a fostă espusă atâta timpă 
unui tumultă așa de variată, acum am 
ajunsă a fi și eu monomană.

Nu de multă am cetită Valerie, de 
domna Krudener; nu’țl potă esprima 
sensațiunile pe cari le- am primită. 

Acestă carte minuuată ’ml făcea de altă
dată urîtă; acum m’a sfâșiată. Gustav 
asemenea mie este victima unei pasiuni 
devorante, seu mai bine a unei energii 
de sensațiune, care’lu devoră și care 
este îndreptată asupra unui nutrementă 
firescă, amorulă, în vreme ce aceeași 
energiă, luptându-se în sufletulă meu cu 
seculă, născocesce fantome. Am cetită 
acestă romană la primele rade ale so- 
relui de primăveră între aleele vaste și 
triste sie Luxenburgului. La totă mo- 
mentulă mă opriamă nimicită.

Der acum etă pasiunea mea pentru 
Anglia. Tu scii, că mie’ml place a re
trăi cu morții, a cunbsce vieța loră de 
altădată, a locui cu ei, a le urma în re- 
lațiunile esistenței loră, a’ml crea în 
fine simpatii, cari prin ilusiunea timpului 
și presența indivicjiloră nu se mai potă 
distruge. Ei bine! acolo în Anglia ași 
avă celă puțină cinched de poeți cu o 
vieță aventuriosă și ale căroră cărți 
suntă pline de imaginațiunl, de idei etc.; 
în Francia d’abia am vre-o patru. Pe 
lângă acesta ași ave o patriă, pe care 
o-așl fi iubită pănă la prejudiții; este 
atâta poesia în obiceiurile vechi ale 
Angliei și atâta imaginațiune în totă ce 
aparține acestei țerl. Apoi în locă de o lite
ratură, ea are patru : americana, englesa, 
scoțiană și irlandesa și ele autote, cu aceeași 
limbă, ună * caracteră diferită. Oe bo- 
gățiă literară! Vieța maniacului Cowper, 
ună poetă atâtă de mare, a fostă scrisă 
în trei volume în octavă; aceea a lui 
Johnson în patru. Este aceea despre 
care Walter Scott (flee, că se află în tbte 
locuințele dela țeră etc. Și chiar acuma 
prin însuși numele lui Johnson, Englesulă 

are înaintea ochiloră săi o individuali
tate, o personalitate, ce posede privilegiulă 
a fi și acum încă în vieță, influințândă 
asupra fisicului, ca și asupra moralului. 
Suntă în vieță trei-decl de poeți, toți 
originali, toți individuali, necălcândă 
nici unulă în urmele celuilaltă, și forte 
fecundl. Câtă bogățiă! în fine oe aven
turi, ca 'ale acelui nefericită Savage, 
Schelley! Ce colosă acelă Byron! Câte 
comori pentru ună sufletă, căruia îi place 
a fugi de lume și a’șl căuta amioii în 
cabinetulă său! Cu câtă îngrijire suntă 
Englezii pentru autorii loră! Ei îi reîm- 
primeză în tote formatele! Ce gustă în 
edițiunile loră ! Ce imagini în vignetele 
loră! Privește la acea națiune însă-șl, 
omenii oarl au ună aeră nenobilă suntă 
totă așa de rari în Anglia, cum suntă 
cei ce au ună aeră distinsă în Francia. 
Totă este escentricu la acea națiune; iu- 
bescă pănă și originalitatea loră, vest
mintele loră bizare. Numai acolo entu- 
siasmulă domnesce sub o miiă de forme; 
numai acolo poți afla, alăturea cu ideile 
positive cele mai severe, neghiobiile cele 
mai pitorescl. Acestă țeră întrunesc© 
totă, positivulă și idealulă, pe Franoia 
și Germania. Singură, care este destulă 
de tare pentru a înțelege totă, destulă 
de mare pentru a nu respinge nimică.

Ce individualitate, pe ună Englesă 
îlă poți recunosce între o miiă, ună Fran- 
cesă semănă cu totă lumea.

Abundanța secteloră religiose în An
glia probeză mai puțină credința bună 
a sufleteloră, care au lipsă de speranță, 
câtă mai vertosă, că materia încă nu e 
desecată. Estravaganțele individuale ale
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ZDTZST -âuZF'^.LEBJk..
Pressa radicală serbăscă si politica exregelui 

Milan.’
Foile radioale serbesol se ocupă 

mereu de rolulă politică ală exregelui 
Milan. într’ună articulă mai nou „Male 
Novine“ invinuesce pe Milan, că a co
ruptă pe ofițerii de rangă mai înaltă ai 
garnisonei staționate în Belgradă, ca să 
ajungă cortina, pe care într’ună momenta 
de oaprițiu a aruncat’o, tirăși în mâna 
lui. „Male Novine“ dice, că Milan și-a 
formată ună batalionă din cei mai în- 
cre4uțî ostași, cu ajutorulă cărora într’o 
nopte să prindă și să aresteze pe miniș
trii radicali. Generalii, BelimarcovicI 
și Protiol, amândoi regenți, suntă gata 
a sprigini planurile lui Milan, 4i°e foia 
serbâscă. Descoperirile aoestea au pusă 
în mare agitațiune poporațiunea. 0 altă 
foiă serbescă, „Bosna“, oe apare în Sa
fa atz, a sorisă în dilele trecute ună arti- 
culă în care vatămă în modulă celă mai 
bruscă pe Austro-Ungaria și totă odată 
provooă pe Rusia oa în unire ou Serbia 
să pășesoă în contra Austro-Ungariei.

Turburările din Londra.
Telegramele din Londra ne spună, 

că acolo s’au iscată mari turburărî între 
polițiști; e amenințată chiar și ordinea 
și liniștea publică. Causa turburăriloră 
se dice că ar fi cestiunea dreptului la 
pensiune a polițiștiloră, cestiune, care a 
făcută dile amare ministrului de interne, 
Matthews. Intre ministrulă Matthews și 
Munro, căpitanulă poliției, s’au născută 
divergențe de păreri așa că cestiunea 
dreptului la pensiunea polițiștiloră a pri
cinuită căderea lui Munro. Atunci s’a 
lățită vestea, că Matthews voesce să 
aduoă în postulă lui Munro pe secre- 
tarulă său. Despre acesta a fostă inter
pelată ministrulă în camera comuneloră 
și a răspunsă, că nu pe secretarulă său, 
ci pe generalulă Edward Bradford, se
cretarulă oficiului pentru afacerile in
diene, l’a numită în loculă lui Munro. 
In urma acesta polițiștii au ținută mee- 
tingurl și nemulțămirile loră au ajunsă 
la oulme, când urmașulă lui Munro a 
oprită meetingurile. Polițiștii s’au supusă 
la părere, der țineau în secretă adunări, 
în cari s’au făcută memorande cătră mi
nistrulă, der acestea n’au avută nici 
ună resultată. In urma acesta pe stra
dele Londrei s’au născută mari turburărî, 
cari au culminată în scandalurile ce s’au 
întâmplată înaintea biuroului poliției în 
Bowstreet. Mulțimea a începută să a- 
runce cu pietri în polițiști și n’a voită 
să se depărteze pănă când husarii gardei 
au năvălită asupra loră. In 8 Iuliu n. 

miniștrii Smith, Stanhope și cu minis
trulă de interne au conferită cu condu
cătorii polițiștiloră, apoi cu Salisbury. 
In curtea biroului poliției, precum și în 
vecinătate suntă concentrate trupe de 
ostași și întregă armata de prin casarme 
este consignată. CincI-decI de polițiști, 
cari au fostă prinși au fostă liberați, 
der liberarea loră numai a mai mărită 
turburările. S’au spartă ferestri și s’au 
întâmplată răniri și multe arestări. Tră
sura, în care se reîntorcea prinoipele 
de "Wales dela operă a trebuită să fiă 
apărată și însoțită pănă la palatulă său 
de călăreți.

0 altă telegramă din Londra asigură, 
că purtătorii de scrisori încă s’au pusă 
în grevă. Ei ca și polițiștii ceră înmul
țirea plățiloră după classă.

Noulă guvernă spaniolă.
Celă dintâiu lucru, ce l’a făcută 

noulă guvernă spaniolă a fostă esmi- 
terea unei circulare cătră toți prefecții 
în care li-se dispune, ca să sufere orl-ce 
felă de declarații și orl-ce adunare sub 
condițiunea, că nu se va turbura ordinea 
și liniștea publică. Se dea libertate de
plină pressei, dâcă în discusiunile obici
nuite nu se atinge de rolulă ce l'a ju
cată regina-mamă pe timpulă crisei mi
nisteriale. însuși consiliulă de miniștri 
a stabilită următorulă programă : Intrarea 
amiralului Beranger și a ducelui Tetuan 
îd cabinetă însemnă, că noulă guvernă 
va fi călăuzită pururea de idei liberale; 
va respecta și va aplica cu sinceritate 
reformele și legile votate de liberali; ju- 
decândă, că a sosită timpulă, ca să se 
întâmple ună progresă mai mare ală mo- 
narchiei, noulă guvernă declară, că deo
dată cu venirea lui la putere se voră 
începe lucrări pe terenulă administrației, 
se va purta cu abnegațiune față de in
teresele materiale ale statului. Ce pri- 
vesce dreptulă reuniuniloră și societăți- 
loră, noulă guvernă declară, că va suferi 
orl-ce reuniune și societate, care nu se 
opune directă instituțiuniloră statului. 
Totă acestă regulă e valabilă și față cu 
libertatea pressei.

Camerile se voră disolva, fără ca 
guvernulă să se presente înaintea loră 
și se voră întruni numai la tomnă.

SUIRILE VILEI.
0 circulară a ministrului Wekerle. 

După cum se scrie din Timișora, minis
trulă de finanțe Wekerle a adresată o 
circulară cătră tâte autoritățile adminis
trative comitatense prin care le face 
atente, că o cetă de amăgitori umblă

prin tote comitatele țerei cu scopă de-a 
înșela pe loouitorl. Ei adecă înfrică po
porațiunea, că notele veohl de 1 fi. nu 
mai au nici o valore, le schimbă cu pre
țuri de nimica și se cam mai ducă. Mi
nistrulă atrage autențiunea utoritățiloră 
se publice în cercuri câtă se pâte mai 
Iar glhotărîrea, că bancnotele de 1 fi. dela 
1882 se primescă fără de nici o scadență 
la visteriile statului pănă la finea lui 
Iunie 1892.

* * #
Abiturienții dela Gimnasiulă română 

gr. or. din Brașovă din anulă școlară 
1869/70, după 20 de ani, voră ave o 
întrunire în 29 Iuniu st. v. a. c. în Res- 
taurațiunea casei de dare la semnă 
(Schutzenhaus/ de sub Tâmpa la 6 âre 
sera. Se înțelege, că cei ce convină 
din tote părțile, ca să se revâdă și 
să’șl strângă mâna cu dragoste frățâscă, 
suntă acjl totă bărbați în frumose posiții. 
Prin acestă pasă dânșii dovedescă ună 
spirită rară de colegialitate și o pietate 
demnă de totă lauda cătră institutulă, 
unde și-au câștigată temelia învățăturei. 
Ii felicitămă căldurosă !

* * *
Grindină. Din părțile Vințului de 

josă ni-se scrie, că în 5 Iulie n. c. o 
furtună mare cu grindină în mărimea 
nuciloră s’a descărcată și asupra comu
neloră din jurulă Vințului de josă. Cu 
deosebire viile din hotarulă comunei 
Cârna au fostă cu desăvîrșire nimicite.

* * *
0 rară descoperire. Foile unguresci 

aducă scirea, că la 3 Iulie n. s’au aflată 
în suterana numită „Echo“ în Ocna 
(Vizakna) cadavrele a patru honvecjl că- 
cjuțl în lupta dela 4 Februarie 1848. In 
urma ploiloră mari suterana s’a umplută 
de apă, âr pe de-asupra apei a vâcjută 
cineva plutindă ună cadavru. In urma 
acesta s’a făcută cercetare și s’au aflată 
3 cadavre, cari erau așa de întregi în- 
câtă chiar și loviturile de baionetă și 
ranele de glonță se deosebiau forte bine 
pe ele. Cadavrele au fostă înmormântate 
sărbătoresce în b Iulie n.

* * *
Jăfaitorîî (?) și sinucigașii. In Sâm

băta trecută s’a întâmplată următorulă 
casă tragică în Timișora: Intre orele 
12—1 din di, pe când prăvăliile erau 
încuiate, ună individă, altă-cum bine 
îmbrăcată și cu ună esterioră de totă 
recomandabilă, a făcută încercare să des
chidă cu forța ușa unei boite, în care 
se afla stabilimentulă unui colectantă de 
loteriă. Se dă cu socotela, că numitulă 
ar fi avută de scopă a pune ore-cum

mâna pe sumele colectate pentru loteriă 
cari chiar în același timpă trebuiau să 
fiă deportate la oficiulă de contribuțiune, 
pentru-că în orele dela 2—3 după m. s’a 
efeptuită tragerea numeriloră. Ospele 
neașteptată dela ușa colectantelui fu 
însă observată de o servitâre a vecinu
lui, care la momentă dete alarmă, deci 
numai decâtă se lăsa de lucrulă său și 
o tuli la fugă pe stradele cetății; arga- 
tulă polițienesoă Serbovană se repecji 
după dânsulă, mai târcjiu îi alergară alțl 
doi colegi întru ajutoră, și când Serbo
vană, care nu slăbise cu alergarea după 
jăfuitoră, era să pună mâna pe elă, 
hoțulă trase din busunară ună revol- 
veră și țînti cu elă asupra lui Serbo
vană, der nu avu răgază, ca să dea focă 
căci Serbovană îi abătu mâna cu baio
neta. Atunci hoțulă descărca pistolulă asu
pra sa, în peptă dreptă sprelooulă inimei, 
și la momentă căcju. mortă pe stradă, 
lângă spitaluiă misericordiloră, pănă unde 

■ ajunse cu fuga. Cadavrulă numai decâtă 
fu depusă în numitulă spitale. Venindă 
vioe-căpitanulă poliției, cercetară busu- 
narele sinucisului, der nu aflară decâtă 
2 crucerl la elă, două resconte de loteriă 
cu nrii. 76, 82, 89 și 24, 29, 82 — din
tre cari la tragerea efectuită cu o oră 
mai târziu n’a eșită nici unulă — și ună 
pașaportă pentru țerl streine din care 
se vede, că respectivulă avea numele 
Augustă Hennig, născută la anulă 1840 
în Berlină. Din astea se deduce, că săr- 
manulă omă, aflându-se în țâră străină 
și cu 2 cr. în pungă din desperațiune 
ă făcută ce a făcută, scrie „Lum.“

* *
0 plângere primimă din Ciufudă de 

lângă Blașiu, ală căreia cuprinsă este 
următorulă: „In tomna anului 1888, d-lă 
Gustav Deibler din Blașiu, care încă are 
o parte de viă în hotarulă Oiufudului, 
acusâ pe cei doi păzitori ai viiei la pre
tura din Blașiu, pentru o pagubă, ce cjicea 
că ’i s’ar fi făcută în viiă. Paguba n’a 
fostă recunoscută de păditorii viiei și 
estimarea a făcut’o d-lă Deibler în ab
sența loră, cu nisoe estimator! privați, 
pe cari și i-a alesă d-sa. Paguba se so
coti cam la 3 ferii de mustă. Citați fiindă 
înaintea preturei din Blașiu, păzitorii s’au 
găsită nevi novați și au fostă achitați. 
Schimbându-se însă funcționarii dela pre
tură, d-lă Deibler pîrî din nou pe bieții 
păzitori, cari aoum fură condamnați să 
plătâscă paguba de 3 ferii de mustă cu 16 
■fi. 38 cr., ba după cum se dice, nici să 
se apere cum se cade nu li-s’a dată voiă 
acusațiloră, ci fură tractați cu fărte 
multă grobianitate. — Feresce Domne 
pe Română de judecata străinului!“

tineriloră EnglesI probeză agitațiunea 
sufleteloră. Oh! decă ai vede Francia, 
câtă ai fi de disgustată! Pentru orl-ce 
omă în lume este o durere a se simți 
deplasată. Acăsta te-ar face să suferi 
în Geneva. Ei bine, eu sunt deplasată 
în modă crudă, eu, care nu am nici o 
simpatiă pentru Francia și care mă în- 
tâlnesce în tote punctele cu Anglia. Eu 
mă simtă crudă deplasată în mijloculă 
unei națiuni frivole, limbută, impie, secă, 
vană și rece, când cugetă, că esistă una 
religiâsă seu teribilă de sceptică, der 
nicl-decum indiferentă; una, în care afli 
amici fideli, suflete esaltate și în care 
frivolitatea, însăși estravagantă și bizară, 
n’are acelă tonbatjocoritoră, disgustător și 
nesărată, oa în Francia. La restaărantulă 
unde prândescă suntă FrancesI și En- 
glesl. Ce diferență! Mai toți Francesii 
suntă gasoonl, sgomotoșl și comuni; toți 
Englesii nobili și decenți. In fine, ami- 
culă meu, simtă că ună amantă pâte să 
întrețină pe ună amică despre amorulă său, 
pentru-că acestă passiune află ună re- 
sunetă în tote sufletele, nu este nimică 
ridiculă în acesta ; dâr mulțimea dureri- 
loră mele este atâtă de mare, încâtă nu 
le-așă pute confia, pentru-oă suntă pre 
individuale și ar păre pră ridicule celui 
ce nu le-a cercată în ființă. Și totuși 
(fi, te conjură, destulă de liberă de pre- 
județe și mă crede) acestă nebuniă mă 
face să suferă dureri înfricoșate. In fiă-care 
dimineță, vederea unui Englesă, a unei 
cărți englesesci de vânzare la Baudry, 
glumele, chiar ală căroră obiectă sunt, 
tote acestea mă devoră; suntă totă atâ
tea lovituri de pumnală, cari reînvieză 
•durerea mea, fără îndoială, totă ce rea- 

mintesce o iubită mortă unui amantă 
passionată. In fine, mania mea mă dis- 
gustă chiar dela gloriă. Ași voi să fiu 
celebru în Anglia și prin urmare a scrie 
englesesce. Insă durerile mele mă agită 
cu multă mai tare, decâtă să potă scrie 
altceva, și aoestea din neferioire nu suntă 
subiecte poetice. Eu sciu, că (suposițiune 
absurdă, ca tote suposiținile) decă ași fi 
Englesă, n’așl suferi mai puțină cu tem
peramentală meu bolnăviciosă acesta însă 
îmi face ună efectă ou totală diferită. 
Numai rațiunea mea îmi dă acestă pers- 
v. siăne; pentru-că decă n’așl asculta 
decâtă numai de sensațiune, mi-se pare, 
că născută Englesă, ași pute suporta 
tâte durerile mele. îmi representă cea ce 
sunt ca organisațiune și sufletă; der 
născută lordă englesescă și bogată. Tote 
gusturile, tote vanitățile mele, tote ară fi 
satisfăcute. Când stau și’ml compară acea 
sorte cu a mea, devină aprope nebună.

0 reflecsiune îmi veni cu tâte aoes
tea adesea, însă oe potă reflecsiunile 
contra passiuniloră ? Aceea era: dâcă 
n’așă fi oelă ce suntă, n’așl esista; ași 
fi altcineva: eulă meu omogenă, identică 
și individuală ar fi distrusă; ași avâ alte 
idei! Nici unulă n’ar voi să se schimbe 
pentru ună altulă și nici unulă nu este 
mulțumită de ceea ce este. Ce contradi- 
cere! Suferă atâtă că’ml pare, că ași 
schimba buourosă liberă, d^ durere, când 
n’așl fi ajunsă pănă aci. In faptă a ac
cepta sortea altuia, decă acesta ar fi cu 
putință, ar însemna a muri. Mortea nu 
este decâtă destrucțiunea eului. Der ce 
să facă ? ce maniă iresistibilă mă stă- 
pânesce ? Ah , amiculă meu, cu câtă son- 
deză mai multă natura nostră și cu câtă 

mă persvadeză, ca piesă necesară într’ună 
ensemplu pe care noi nu’lă vedemă, noi 
jucămă ună rolă, care ni-se va revela 
odată. Decă m’ar întreba cineva: Crecjl 
tu în esistința lui Dumnezeu, în nemu
rirea sufletului? Ia-șl dice: întrebări ab
surde ! Dumnedeu esistă, pentru-oă este 
necesară; și eu credQ, că noi aci josă 
suntemă într’o stare falsă, transitoriă, in
termediară. Am esistată noi aiurea? vomă 
reînvia âre? Cum să putemă defini 
noi marele necunoscut# cu limba nâstră 
mărginită și ideile năstre tormentate! 
Oh! pe Dumnedeu, pe Dumnedeu îlă 
vădă în totă loculă. Acea dorință ardă- 
tore de a’lă cunosce și a devină na
tura nâstră, acele presimțiri ale infini
tului și acelă zidă aeriană, acelă mură 
ală impossibilului, ală inter4isului, de care 
se sfarmă nu numai sistemele nostre, oi 
și avântulă ideiloră nostre, tote acestea 
îmi probeză o ființă. Nu, pământulă n’ar 
fi produsă din tină ființe atâtă de com
plexe și bizare. Der apoi a merge și 
mai departe îmi pare cu neputință. Speră 
și tacă. Sciu numai aceea, că aoi josă 
mă sbată sub dureri ca sub o tortură. 
Aceste dureri voră fi ele compensate 
în lumea acesta seu altă-undeva? Nu 
sciu nimică.

Durerile mi-au fostă astădl atâtă de 
vii, încâtă oele ce de ordinară mă în- 
groziau, le privaim mai fără nici o frică. 
In puterea suferinței, gloria, fericirea, 
viitorulă, tote îmi păreau imposibile, in
diferente. Oh! decă tu ai cunosce su- 
gestiunile infernale, ce se mestecă în tote 
acestea. Ingrozitorele idei, ce-mi trecă 
prin capă, chinurile îndoielei! Neferici- 
tulă de mine! o soiu că sunt. Tâte 

acestea... — Ceea ce mă tormenteză mai 
multă este, că vădă omeni ală căroră 
caracteră îi mână spre fericire. Atunci 
îmi 4’că: Decă tu suferi, o compensa- 
țiune generală, ună raiu după vieță, îmi 
pare de rigâre. Der suntă âmenl, orl-ce 
s’ară 4ice, suntă omeni fericiți (prin ca- 
racterulă loră). Acelora adesea puțină le 
pasă de viitoră, ei trăiescă fără preve
dere și mulțămiți, aci josă totă este pen
tru ei. Nefericirea să nu fiă ea âre decâtă 
ună morbă crudă ? nefericiții, pestilen- 
țioșii atinși de o rană incurabilă, care 
face ca organisațiunea loră să sufere, 
precum organisațiunea fericițiloră îi face 
a se bucura. Cu tâte acestea speră și 
afirmă, că Dumne4eu îmi pare atâtă de 
amestecată cu tote lucrurile de aci josă, 
încâtă în resumată mă încredă lui. Să 
plecămă capulă amice. La ce folosă a 
se opune impossibilelui? Adesea îmi 
anatomiseză durerile, le contempleză cu 
răcălă. Ideia ce mă predomină este: că 
nu potă nimică.

De două luni am reîncepută stu- 
diulă limb ei englese cu o astfelă de 
energiă, încâtă acum cetescă cu ușurință 
poesia., In aceste momente cetescă Ras- 
selas. Etă o carte prodigiosă. Idea mea 
este de a mă duce în Anglia și după 
câțiva ani a scrie englezesce. J. L—, cu 
cu care sunt în legături forte amicabile, 
îmi procură poeții lakiștl moderni ai 
Angliei; ei suntă încântători. Ași sohimba 
pe Gerando ală vostru pentru ună 
Byron în ună volumă. Am cetită o mică 
poesiă fie Reveu — visulă —, care mi-a 
făcută o impresiune sdrobitore. O dimă 
englesă, care ’ml dă lecțiunl, mi-a 4isă, 
că după doi ani de ședere în Anglia,
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Omorltii de trenă. Ni-se scrie, că una 

tînără servitoră, de 14—15 ani, ală d-lui 
preotă din Oiora, în 2 Iulie n. c. fiindă 
trimisa cu vitele la pășiune într una loca 
numita „Valea rea1* * din apropierea căii 
ferate dintre Vințulă de josă și Jiboth, 
se culcă în marginea drumului și adurmî. 
Când sosi trenula, elă se deșteptă spă- 
riata și în locă de a fugi înlături, fugi too- 
mai înaintea trenului, care’lă tîrî printre 
șine îrtr’o distanță de vre-o 200 metri, 
pricinuindu-i rane îngrozitore, în urma 
cărora muri între cele mai cumplite 
dureri.

voiu pute scrie pre bine englezesce, 
pentru-că, cum dice dânsa, scriu deja ca 
puțini Francesl. In faptă am tradusă 
din L— apropo fără erore. Este ade
vărată, că mă și ocupă cu englezesca 
aprdpe diua jumătate.

Maniile mele suntă tot-deuna crude. 
Ce urîtă! In fine, ori în cătrău îmi în
dreptă privivile nu vădă decâtă dureri. 
Mijlocele mele de esistență suntă și ele 
ună turmenta. Acum lucru la o biografiă, 
der am lipsă de bani; mă aflu chiar 
într’o mare încurcătură.

* Y G
Când te cugețl, că acelă omă, oare 

a scrisă acestea, a murită curândă după 
acâsta, simți, că reflecsiunl de totă so- 
iulă se revarsă în jurulă fiă-cărei linii 
ale acestei lungi scrisori.

Ce romană, ce istoriă, ce biografiă 
cuprinde acestă scrisdre. Sigură, că nu 
noi vomă repeți banalitățile convenite, 
nu noi vomă pretinde ca tote suferințele 
depinse prin artistă să și fiă totdeuna 
încărcate prin artistă, nu noi vomă afla 
nepotrivită, că Byron plânge într’o elegiă 
și rîde la biliardulă său, nu noi vomă 
pune limite creațiunei literare și vomă 
blama pe poetă de a’șl da cutare seu 
cutare durere în modă artificiosă, ca să 
o analiseze în convulsiunile sale, precum 
mediculă îșl inoculeză cutare seu outare 
friguri pentru a le pute surprinde în pa- 
rosismile sale. Recunoscemă mai multă 
ca ori cine totă ceea ce este reală, ade
vărată, frumosă și profundă în unele 
studii psichologice făcute despre sufe
rințe esoepționale și asupra stării sin
gulare ale inimei, de cătră eminențl poeți 
contimporani. Nu ne putemă însă reține

♦* 4c
Câștigulă principală. In sala direcțiunei 

casei de schimba „Mercur1* din Viena s’a 
întâmplată o interesantă scenă. Se spune, 
că Bela Koves, cafegiu, șiLadislau Suly 
pitară din Vesprim, plecară la Viena dim
preună cu câteva rudenii de ale loră și 
cu alțl prietini, ca în urma constatărei 
identității loră să potă ridica suma de 
100.000 fl., ce au câștigat’o cu losulă Nr. 
115,515, ce l’au cumpărată ei în compa- 
niă. Când li-se numărau, banii acești doi 
erau forte liniștiți. Unulă din însoțitorii 
loră în timpulă când bancnotele de câte 
o miiă de florini se așecjau pe tarabă, 
era forte neliniștită și se putea vede, 
că acesta are remușcărl de inimă, căci 
ochii îi erau plini de lăoriml. In 
adevără, tânărulă ungură avea motive de 
a fi așa de tristă. Elă ar fi fostă ală 
treilea, care s’ar fi putută împărtăși la 
acestă mare câștigă. O greșâlă însă 
din parte’i ’lă făcu să-și piardă noroculă. 
Anume, după ce ei toți trei cumpă- 
rară losulă cu numărulă indicată în preță 
de 2 fl. dela colectantulă din Vesprim, 
Koves dise cam în glumă : „Eu mă ră- 
mășescă, că facă câștigulă principală.1* 
In urma acâsta tînărulă ungură 4ise cătră 
Koves : „decă tu ești sigură de câștigă 
atunci eu îți vândă partea mea cu 25 
fl.“ Să terguiră pănă la 10 fl. și Koves 
număra banii tînărului Ungură și acum 
nu mai erau numai 2 pretendențl ai lo- 
sului. Koves fu luată în rîsă, ungurulă 
celă tînără credea, că a făcută ună bună 
câștigă, că pentru 67 cr. să ia 10 fl. 
Tragerea se facil în 3 Iulie și losulă 
loră câștiga. Și cei doi norocoși au îm
părțită banii între ei doi, pe când tînă- 
rula ungură a fostă silită să renunțe la 
partea ce i-s’ar fi cuvenită dâcă nu ar fi 
vândut’o lui Koves.

Miilțâmită publică.
Șimleulu-Selagiului, 3 Iulie 1890.

Cu ocasiunea adunărei generale a 
„Reuniunei invețătoriloru Români Selăgeniu, 

ținută la 3 Iunie n. c. în comuna Er- 
Hotoană , am avută fericirea de a vede 
printre rândurile membriloră reuniunei 
nostre, ca ospețl, și pe nisce adevărațl 
și devotați conducători ai răspânditori- 
loră culturei nostre naționale din diecesa 
gr. cat. Oradană și cari nu s’au îndes- 
tulit numai cu aceea, că ni-au înfrumsețată 
adunarea cu multă prețuita presență a 
Domniiloră-sale, ci, ca espresiune mai 
visibilă a nobileloră d-loră simțeminte 
față de totă ce e bună, frumosă, măreță 
și națională, au binevoită a contribui 
pentru fondulă reuniunei nostre cu ur- 
mătdrele sume:

M. O. D-nă Lazară Iernea, preotă 
în Tarcia 3 fl., Rvdis. D nă Gavrilă La
zară, protopopă în Sanislău 2 fl., M. O. 
D-nă Floriană Selagianu, preotă în Piș- 
coltă 1 fl., Stimații D-nl: Demetriu Popă, 
advocată în Vezendă 1 fl., Gavrilă Șianta, 
învățătoră pensionată, locuitoră în Din- 
delegă 2 fl., și Ioană Brană, posesoră 
în Unimetă 1 fl., — oărora pe acestă 
cale în numele „Reun. înv. Rom. Selag.“ 
le esprimămă cea mai ferbinte recunos- 
cință și mulțămită. Bunulă D-cjeu să-i 
țină la mulțl fericiți ani spre bucuria și 
fala neamului nostru românescă!

A. Cosma, loanfi Oegariu,
v.-președinte. cassară.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Benicu, 9 Iulie n. 1890.

On. D-le Redaotoră! La corespon
dența unui poporană de ală nostru, pu
blicată în Nr. 140 ală multă prețuitului 
d-vostră diară, răspundă că este adevă
rată, cumcă preotulă nostru Ioană Nobili 
a răposată înainte de asta cu vre-o 
4—5 luni și comuna are lipsă de preotă, 
însă acâstă lipsă nu e așa simțită, după 
cum se esprimă poporanulă, căci proto- 
populă nostru, D-lă Sim. Micu, numai 
decâtă s’a îngrijită, ca poporenii să nu 
sufere lipsa de preotă, și a numită 3 ad
ministratori, pe preotulă din Cricău, 
Cetea și Galda superidră, așa că nici o 
Duminecă și nici o sărbătdre nu suntemă 
fără preotă. Prin urmare poporanulă 
nu are așa mare lipsă de a striga după 
preotă, ci ar ave mai mare lipsă de a 
stărui mai întâiu, să se edifice pe sema 
fiitorului preotă casă parochială și alte, 
edificii necesare pe sema unui preotă, 
deorece nu-i nimică ca’n palmă, apoi 
să i-se mai mărescă stola, căci porțiunea 
canonică abia face 3 jugărele și și acelea 
în Iocă rău. Punându-le acestea tâte în 
ordine bună, pote să alerge pe la auto
ritățile nostre bisericescl după ună preotă 
harnică, însă nu acum; din contră eu 
credă, că tocmai ar fi lipsă, ca parochia 
să rămână vacantă pănă când acestea 
se voră pune în ordine. Benioenii noș
tri suntă dmenl ambițioși, ll-ar trebui 

ună preotă dintre cei mai de frunte, 
dâr nu s’au îngrijită oa pentru ună ast- 
felă de preotă se înmulțescă beneficiile 
ca să aibă din ce să se susțină șl să se 
părte galantă, după placulă loră.

Cumcă trebile bisericescl au fostă 
mai de mulțl ani negligeate nu e dreptă; 
ele au fostă totdeuna în cea mai bună 
ordine, căci fiă ertată și odihnită neui- 
tatulă nostru preotă, Ioană Nobili, tot
deuna șl-a dată cea mai mare silință 
pentru biserică și școlă. Apoi cumcă 
preotulă reformată ar fi luată parte 
la îngropăciuni gr. cat. este dreptă, 
însă niol la acesta n’a fostă de vină 
preotulă Ioană Nobili, ci totă vina a 
fostă a primarului Popa Achimă, căruia 
în anulă trecută, decă îmi aducă bine 
aminte, prin luna lui Cirișeră, i-a răpo
sată o fetiță de vre-o 12—13 ani. Am 
fostă de față în casa preotului când a 
venită Popa Achimă și a însciințată că 
a chiămată și pe popa celă ungurescă 
să participe la îngropăciune. Destulă 
i-a disă preotulă nostru și ia adusă e- 
semple înainte, cumcă aceea nu se p6te, 
însă nu a putută să învingă cu elă, care 
dicea, că trăesce în mare prietiniă cu 
popa oelă ungurescă și n’are nimenea 
de a-lă combate, căci elă așa are voiă. 
Speranța celoră ce credă, că va fi rân
duită ca preotă la noi domnulă Petru 
Raica, care deja este absolută de teo
logia morală, nu pote fi împlinită nici 
la ună casă, dedrece dânsulă condițio
nată a fostă primită la teologia morală 
numai și numai pentru Cetea, ca să ur
meze tatălui său ca preotă.

Adevărată, că s’a aflată în comuna 
nostră o partidă, der nu după cum cjice 
poporanulă — „nevrândă să scie de in
teresele binelui publică“ — ci din oon- 
tră, vrândă să scie de interesele binelui 
publică stărue, ca să fie primită din sî- 
nulă nostru ună tînără la teologia mo
rală, der nu de 17—18 ani, după cum 
afirmă poporanulă, ci de 20 ani și ab
solută de a VI clasă gimn. cu atâtă mai 
vârtosă, pentru-că la noi ună streină din 
puținica eclesiă nu se pote susține fără 
numai unulă din locă și și acela să fiă 
proprietară bunișoră, ca să-și pâtă țină 
rangulă de preotă așa după cum să re- 
cere într’ună opidă.

Lauriană Frâncu.

TELEGRAMELE „GAZ.TRANS".
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

Praga, 10 Iulie. Delegații ora
șului au alesu ca representanți în 
consiliulu școlară alu țerei în sec
țiunea boemă pe Serb, er în sec

țiunea germană pe Heinrich. Ger
manii suntu iritați din causa aces
tei alegeri.

Londra, 10 Iulie. Pericululd 
grevei polițiștiloru este delăturată. 
Polițiștii au reintrată aseră de 
bună voiă în oficiu și împrăștiară 
după o luptă mai îndelungată mul
țimea adunată. Mai mulțl poli
țiști au fostă răniți de cătră ci
vili.

Bucurescî, 10 Iulie. S’a lățită 
sgomotulu, că o fată teneră a fă
cută unu atentată cu revolverulă 
la vieța ministrului-președinte Stam- 
bulov.

Madridu, 10 Iulie. Epidemia de 
coleră cresce mereu în Gandia.

Cu numărulu acesta se încheiă 
semestrulu I.

Rugămu a grăbi cu reînoirea abona- 
menteloru, pentru ca espedarea foiei se 
nu sufere întrerupere.

Administrația „Gaz. Trans."
pJeței jSSrașovâ

din 10 luliu et. n. 1890.
Bancnota romi’nescl Oump. 
Arginta românască - „
Nspolaon-d’orl - - - n
Lire turcescl - - - n
imperiali .... n
Ualbinl . „
Scris.fonc. „Albinau6°/0 „ 
„ " ” " 6’/n »Ruble rusesc! - - - „
Mărci germane - - „
Discontulă 6- 8n/0 pe anii.

9.25 Vând. 9.27
9.21 „ 9-24
9.26 „ 9.29

10.50 „ 10.55
9.48 „ 9.53
5.45 „ 5.50

102.— n
99.50

133.— „ 134.-
—.— M •

Corsolâ ia bursa de Viena
din 9 luliu st. n. 1880.

Renta de aură 4u/0............................ 102.25
Ranta de hârtia 5%..............................99.80
Imprumutulă c&ilortl ferate ungara -

aură......................... 117.—
dto argintă ...... 97.80

Ainortisarea datoriei căiloră ferata de
ostă ungare (1-ma emisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei căiloră ferata da
ostă u.tgare (2-a emisiune) - - —.—

Amortisarea datoriei căiloră ferate do
ostă ungare (8-a emisiune) - - 112.50

Bonuri rurale ungare.......................... 89.10
Bonuri croato-slavone........................104.25
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 139.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - . 127.50
Renta de hârtiă austriacă .... 88.35
Renta de argintă austriacă .... 89.10
Renta de aură austriacă........................109,70
Losurl din 1860   140.10
Acțiunile băncei austro-ungare - - 986.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 342.50
Acțiunile băncei de credită austr. - 303.—
S-albenI împărătesei.............................. 5.53
Napoleon-d’orI...................................9.28‘/2
Mărci 100 împ. germane .... 57.35
l ondra 10 Livres sterlinge .... 117.15

Editorii și redaotoră responsabilă : 
Dr. Aurel Mureșianu.

a observa, că ceea ce isbesce mai multă 
în modă particulară, în acestă scrisore 
pe care o am citată, este împrejurarea, 
că celă ce o-a scrisă este mortă. Aci 
nu este ună omă, care dice : eu moră, 
este ună omă care more. Nu este ana
tomia studiată pe ceră, nici pe carne 
mortă, ci este anatomia studiată nervă 
de nervă, fibră de fibră, vînă de vînă, 
pe carnea ce trăesce, pe carnea care 
sângereză, pe carnea care țipă. Vedeți 
rana, audițl țipătulă. Acestă scrisore nu 
este ună lucru de literatură, filosofiă, 
poetică, o operă profundă de artistă, 
fantasiă de geniu, visiune de Hoffmann, 
visă de Jean-Paul; nu, aceea este ună 
lucru reală, este, ună omă, care țipă în
tr’o mansardă. Etă’lă cu mâsa sa co- 
perită cu cărți englezescl, cu pena sa, 
cu cernâla sa, cu hârtia sa, punândă o 
liniă sub alta, suferindă și spunândă, că 
sufere, plângândă și dicândă că plânge, 
căutândă data în călindară, cesulă pe 
orologiu, părăsindu’șl scrisorea, revenindă 
erășl la ea, părăsindu-o de nou, aprindân- 
du-șl lampa pentru a-o continua, după aceea 
plecă ca să prândescă cu 20 de scris; re
intră, îi este frigă, se pune erășl la 
scrisă, câte-odată chiar fără să scie ce 
scrie; pentru-că creerii lui suntă astfelă 
scuturați de durere, încâtă lasă să’i cadă 
ideile una peste alta pe hârtiă, a se deșira 
și a curge în disordine, ca și cum face ună 
arbore cu frunzele sale pe unăvântă mare.

Și decă este permisă a reflecta asu
pra stilului în care se esprimă ună omă, 
s’ar pute face mai multă decâtă o ob
servare asupra stilului acestei scrisori. 
In generală scrisorile, ce se publioă în 
fiă-care 4b scrisori dela bărbați mari și 

celebrități suntă lipsite de naivitate, in
suficiență și de simplicitate. Cetindu-le 
se simte, că suntă scrise așa, ca să fiă 
tipărite într’o di. Paul Louis Courier 
făcea pănă la 17 bruilidne pentru ună 
biletă de 15 linii. Lucru curiosă, fără 
îndoială, pe care nu l’am putută înțe
lege nicî-odată. Insă scrisorea lui Ymbert 
G-allois, după părerea năstră, este o scri- 
sdre adevărată, bine scrisă, așa oum 
bine descusută, bine încheiată, în nes- 
ciință despre publicitatea pe care o va 
pute ave într’o di, sigură, că va fi 
perdută. Este idea care se lumineză cum 
trebue să fiă o scrisăre, bine curgătore, 
pote, care vine spre tine în totă nai
vitatea sa în starea în care se află 
și care se aședă în frază în voia 
întâmplărei fără a se teme, că va de- 
rangia structura. Câte-odată celă ce o 
a scrisă îmbracă ceea ce vre să dică 
într’ună et caetera și te lasă să visezi. 
Este ună omă, care sufere și o spune 
unui altă omă. Etă totă. Să se observe 
unui altă omă, nu la două-deci, nici la 
(jece, nici la doi, pentru-că decă în locă 
de ună amică, ar fi avută doi ascultă
tori, atunci ceea ce a făcută acestă poetă 
aci, ar fi fostă o elegiă, ună capitulă, 
acesta n’ar mai fi fostă o scrisore. Adio 
atunci natură, părăsire, negligență, rea
litate, adevără; pretențiositatea le-ar fi 
înlocuită. Elă se acopere eu sdrențele 
sale. Pentru a pute scrie o astfelă de 
scrisăre, așa negligiată, atâtă de mișcă- 
tore, atâtă de frumdsă, fără a fi așa ne
fericită ca Ymbert G-allois, prin singura 
putere de creațiune literară, s’ar recere 
geniu. Ymbert Gallois, care sufere, face 
câtă Byron.

Tote calitățile pătrunclătore, metafi- 
sice, intime, acestă stilă le are; elă are 
asemenea, ceea ce e remarcabilă, tăte 
calitățile mușcătore, incisive, pitorescl. 
Scrisorea conține câteva portrete. Mai 
multe din ele suntă creionate prea pe 
fugă și se simte, că modelele d’abia au 
posată ună momenta înaintea pictorului, 
der cele cari suntă adevărate suntă ade
vărate, cum tote în generală suntă bine 
făcute și detașate pe fondă cu o manieră, 
care nu este comună! metamorfosă fra
pantă, care probeză pentru a o miia 
oră, că numai două lucruri suntă cart 
facă pe cmă poetă: geniulă seu pasiunea ! 
Acestă omă, care n’avea pentru biografii 
decâtă o prosă incolară și pentru elegiele 
sale o poesie destulă de lâncedendă, etă’lă 
deodată scriitoră admirabilă într’o scri
sore. Din momentulă când elă nu se mai 
cugetă a fi prosatoră și nici poetă, elă 
este mare poetă și mare prosatoră.

O mai repețimă, acestă scrisore va 
rămâne. Ea este pote amalgamulă celă 
mai estraordinară de idei pe care l’a 
produsă într’ună creeră omenescă îndoita 
acțiune combinată din durerea fisică și 
din durerea morală. Pentru cei ce au cu
noscută pe Gallois, aceea este o autopsiă 
înspăimântătore, autopsia unui sufletă. 
Etă ce era pe fundulă acestui sufletă. 
Se afla acestă scrisore. Scrisore fatală, 
convulsivă, neterminabilă, în care durerea 
s’a strecurată picătură de picătură, în 
decursă de săptămâni, în decursă de luni, 
în care ună omă care sângereză se vede 
sângerândă, în care ună omă care țipă, 
se aude țipândă, în care fiă-care ouventă 
cuprinde o lacrimă.

(Urmeză pe pagina IV-a husu)
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Când se povestesce o istoriă ca a lui 
Ymbert Gallois, nu este a se scrie bio
grafia fapteloră, ci biografia ideiloră. 
Acestti omti în faptă n’a lucrată, n’a iu
bito, n’a trăită, elă a cugetată; elă n’a 
făcută altceva decâtă a cugetată și cu- 
getândă a visată și visândă a leșinată 
de durere. Ymbert Gallois e una din 
acele cifre, care voră servi într’o di la 
soluțiunea acelei probleme lugubre și sin
gulare : Cum cugetarea, care nu pote eși 
la lumină și rămâne închisă în craniu este 
în stare cu timpulă să distrugă ună creeră ? 
O repețimă, într’o asemenea vieță nu 
suntă evenimente, ci numai idei. Anali- 
seză ideile și ai istorisită omulă. Totuși 
o faptă mare domineză acestă istoriă în
tunecată : Este unu cugetătorii, care măre 
de miseriă! Etă ceea ce Parisulă, cetatea 
inteligenței, a făcută dintr’o inteligență. 
Asupra acestui lucru este a se medita. 
Peste totă, societatea are adesea o ma
nieră străină de a tracta pe poeți. Ro- 
lulă, ce’lă jocă în vieța loră, este aci

De închiriata.
Pentru timpulti de vară
2 odăi mobilate 

și bucătărie.
Strada ScWoH No. 142.

Sz. 2429.31 es 35, 189) vegrh.

Arveresi hirdetmeny.
Alblirt birosâgi vegrehajto az 

1881-ik evi LX. t. cz. 102. §-a 
ertelmeben ezennel kozhirre teszi, 
hogy a zernesti kir. j.-birbsâgnak 
395, 762, 818 es 831—1890 polg. 

pasivă, aci activă, der totdeuna tristă, 
în timpă de pace ’i lasă să moră ca pe 
Malfilâtre, în timpă de revoluțiune, îi 
omoră ca pe Andre Chenier.

Ymbert Gallois pentru noi nu este 
numai simplu Ymbert Gallois, elu este 
unu simbolă. Elă representă ochiloră noș
tri o notabilă porțiune a generosei ju
nimi din presentă. In ea ună geniu rău 
înțelesă, care o devoră, afară de ea o 
societate rău pusă, care o înădușeșce fără 
eflucs pentru geniulă cuprinsă în creeră, fără 
scăpare pentru omulu prinsu în societate.

In generală omeni, cari cugetă și 
omeni, cari guverneză, nu se prea ocupă 
în dilele nostre de sortea acelui tineretă 
plină de instinctele cele mai variate, care 
se precipită cu-o ardore atâtă de inteli
gentă și o paciență atâtă de resemnată 
în tote direcțiunile artei. Acestă mulțime 
de spirite tinere, cari se frământă în 
umbră, are lipsă de uși deschise, de aeră, 
de lumină, de labdre, de spațiu, de ori- 
sonă. Ce lucruri mari s’ar pute face,

sz. a. kelt vegrehajtâst rendelb es 
a zernesti kir. j.-birbsâgnak 395, 
762, 818 es 831—1890 sz. akikttl- 
detest tartalmazb vegzese folytân 
Batiu Jânos torcsvâri, Garoiu Mikl. 
tigyved zernesti lakos es a zernesti 
g. kel. egyhâz alap javâra Metian 
Trajân es Metiân Sora B. sziil. 
Comsia ellen 290 frt. 217 frt. 56 
kr. 73 frt. 26 kr. es 800 frt. toke, 
ezeknek es pedig 290 frt. tbke 
utân 1890 ev febr. 16-tbl 6°/0 217 
frt; 56 kr. toke utân 1889 ev aug. 
27-tol 6 °/0 73 frt. 25 kr. tbke utân
1889 ev okt. 7-toi 6°/0 800 frt. utân
1890 ev januar h6 1 napjâtbl szâmi- 
tando 8 °/0 kamatai es eddig ossze- 
sen 112 frt. 45 kr. perkoltseg ko- 
veteles erejeig elrendelt kielegitesi 
vegrehajtâs alkalmâval biroilag 
felul es lefoglalt es 931 frt. becsiilt 
ingbsâgok u. m. szarvasmarha, 
16vak, hinto, termenyek, hâzi 

decă ar fi. voință, cu acestă legionă de 
inteligență! Câte canale de adâncită! 
câte drumuri a sparge în sciință, câte 
provincii a cuceri, câte lumi a desooperi 
în artă! Der nu, tote carierele suntă în
chise seu înfundate. Tote acele activități 
diversa suntă lăsate a se grămădi, a se 
înfunda, a se înăduși într’ună fundă de 
sană. Ea ar pute fi o armată și nu este 
decâtă o grămadă lărmuitore. Societatea 
este rău dispusă pentru cei nou veniți. Ori 
care spirită are dreptă la unu viitoră. Nu 
este ore tristă a vede pe toți acei juni 
inteligențl îngrijațl, cu privirile ațintite 
asupra țermurelui luminosă, unde se află 
atâtea lucruri strălucitore, gloriă, putere, 
renume, fericire, presărându-se pe țâr- 
murele obsoură ca umbrele lui Virgilă :

Palus inamabilis unda
Alligat, et novies Styx interfusa coercet.

Styxul pentru junele artistă necunos
cută este librarul ă. care redându-i ma- 
nuscriptulă îi c}'ce ■ fâ-țl o reputațiune. 
Este teatrulă care îi cJlce : fA-țl o repu- 

butor, egy szenât merlegelb ti 
zedes merleg, tiizifa es epiiletfa- 
nyilvânos ârveres utjân el fognak 
adatni.

Mely ârveresnek a 772, 780, 827 
es 833—1890 sz. kikiildetest rendelb 
vegzes folytân a helyszinen, vagyis 
vegrehajtâst szenvedettek zernesti 
lakâsân leendo eszkozlesere 1890-ik 
evi Julius ho 19-ik napjdnak deleldtt 
9 orăja hatâridoul kitiizik es ahhoz 
venni szândekozok ezennel oly 
megjegyzessel hivatnak meg, hogy 
az erintett ingbsâgok ezen ârvere- 
sen, az 1881-ik evi LX. t. cz. 107. 
§-a ertelmeben a legtobbet igerb- 
nek becsâron aloi is el fognak 
adatni, a netalânelsbbbsegi igeny- 
lok pedig felhivatnak, miszerint 
jogaikat az emlitett t c. 111. es 
112. §-a alapjân ârverezesmegkez- 
deseig ervenyesitsek.

Az elârverezendo ingbsâgok ve- 

tațiune. Dăr mă rogă! lăsați'i să încdpă, 
ajutați’i! Cei cari suntă celebri n’au fostă 
și ei mai nainte obscuri? Și cum sâ-șl 
facă o reputațiune, orl-care ar fi geniulă 
loră, fără musee pentru talentulă loră, 
fără teatru pentru piesele loră, fără li
brari pentru cărțile loră? Pentru ca pa
sărea să sbore, nu’i suntă de ajunsă numai 
aripele, ea arc lipsă și de aeră.

Pentru noi credemă, că mai presusă 
de tote în artă, unde ună scopă desin- 
teresată trebue sâ pasioneze tâte geniile, 
este datoria acelora, cari au ajunsă de a 
înlesni calea celoră ce sosescă. Voi sun
teți ajunși pe platou, întindețl mâna co
loră cari se urcă. Generațiunile presente 
suntă chemate spre mari destinațiunl. 
Acestă seculă a făcută mari lucruri prin 
sabiă, elă va face mari lucruri prin penă. 
Elă are sâ ne dea ună mare bărbată po
litică. Sâ-i preparămă deci calea. Să-i 
deschidemă rândurile.

telâra az 1881 evi LX. t. cz. 108. 
§-a szerint fizetendb.

Kelt Zernesten 1890 ev Iulius 
ho 28 napjân.

Huszăr Vilmos,
374,1 kir. birosâgi vegrehajto.
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PUBLICAȚIUNE.
Mora din porta stradei Scheiloră 

precum și morile orășenescl din Porta, 
Moeciulă inferioră și superioră (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 
Marți 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. 
c. înainte de prânejă 12 ore ofertele scrip- 
turistice timbrate și provâdute cu ună 
vadiu de 10°/0,

Brașovă, în 28 Iunie 1890.

Maiistrafflo orășenesc!
)Â!nhW
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Acestu stabilimentu este provedutu cu cele mai noue mijloce tehnice și asortatu cu totti 
felulu de caractere de litere din cele mai moderne, este push în posițiune de a putea esecuta 
ori-ce comande cu promptitudine și acurateța, precum:

I ■ --- ------- ...V- ■ ; -
M

l
CĂRȚI DE SCIINTĂ,

LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST2LT

FOI PERIODICE.

1
IMPRIMATE ARTISTICE

ÎN AURU, ARGINTă ȘI COLORI.

p~~ H-■ ■ - - - ■ -.....................
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REGISTRE ȘI IMPRIMATE
PENTRU TOTE SPECIILE DE SERVICIURÎ.

ÎÂW1 gWSfflALi:,
INDUSTRIALE, de HOTELURI și RESTAURANTE.COMPTURI, ADRESE, CIRCULARE, SCRISORI, CUVERTE, PREȚURI-CURENTE ȘI DIVERSE ANMCIURI.

PROGRAME ELEGANTE.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

BILETE DE INMORMENTĂKÎ.

BILETE DE LD60DNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Comandele eventuale se primescu în biurouln tipografiei, Brașovu, piața mare Nr. 22, 
etagiulu I, cătră stradă. Comandele din afară rugămu a le adresa la’

Tipografia A. MVREȘIANU, Brașovii.

Tipografia A. MUR.Ef?IANU Brașov.


