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0 ciudată campania cjiaristică.*)
iii.

Brașovii, 13 Augustei v.
Amă promisu în nuoiSrulă dela 

25 Iulie (6 Augustă) a. c. că vomu 
reveni pe largă la cestiunile pe 
câtă de însemnate și delicate, pe 
atâtu și de seridse și complicate, 
ce se ventileză în campania por
nită din partea unoră gazete din 
BucurescI în contra comitetului 
centrală, alesă de conferenta ale
gător iloră români din Transilvania 
și Ungaria în 25 Octomvre 1890, 
și în deosebi contra președintelui 
seu.

Mulți dintre cetitorii noștri cu
prinși de-o justă nedumerire și ne
liniște, ne-au adresată rugarea, ca 
în interesulă causei se nu mai în- 
târcjiămă de a ne pronunța la ren- 
dulu nostru asupra celoră ce se 
petrecă, căci ei semtă, că este ne
apărată de lipsă a se aduce lumină 
în chaosulu de idei, ce l’a produsă 
pătimașa campaniă cjiaristică, des
pre care e vorba.

Acestoră stimați cetitori și soți 
de principii le răspundemu spre 
orientare, că într’adevăru amu în
treruptă discusianea, ce-o începu- 
semă înainte cu 4ece 4il©> der 
acesta amu făcut’o numai după ce 
amu văzută, că cei cu campania, 
adecă cei ce s’au crecjută chiă- 
mați a „scăpa44 causa n6stră na
țională de-o închipuită „mare-1 
primejdiă și cei ce s’au crezută 
îndreptățiți a da lecțiuni și in
strucțiuni comitetului nostru și a 
mustra aspru, ba chiar a „esecuta“ 
pe președintele său, încă nu au 
terminată cu pretinsele loră des
tăinuiri și cu declarările, ce le facă 
în numele nostru, ală Români- 
loră de dincoce; amu întreruptă 
discusiunea, după ce amă văcțutu 
— cu cea mai mare părere de 
rău, — că și „Tribuna44 din Sibiiu, 
care mai înteiu a secundată nu

mai în parte campania celoră trei 
gazete bucurescene, s’a dată acum 
cu totulă pe partea contrariloru 
declarați ai comitetului și mână 
în mână cu doi membri din co- 
mitetă, despre cari pretinde, că 
„se distingă pentru causa română 
prin zelulă și activitatea loră44, a 
deschisă și ea foculu, sprijinindu 
dinăuntrulu cetății asaltulă, ce 
l’au făcută în contra comitetului 
și a președintelui său gazetarii de 
peste graniță.

C’ună cuventă amu mai aștep
tată puțină, căci amă voită să 
vedemu pănă unde voră să mergă 
cu campania domnii aceștia și sa
teliții loră de dincâce, unde țin- 
tescu ei să ajungă la urma urme- 
loră, care este scopulă loră finală ?

Mărturisimă, că cu totă silința, 
ce ne-amă dat’o de a scâte din 
espunerile și declarările loră ună 
înțelesu ărecare de Domne ajută, 
n’amu putută ajunge la nici ună 
resultată; numai ună lucru îlă 
vedemu și îlă putemu constata 
din svercolirile loră.

Vedemu și putemu constata, 
că aici stămă față cu nisce omeni, 
cari nu umblă pe picidrele loră, 
n’au convingerile loră proprii, n’au 
cunoscința causei, ce pretindă a-o 
representa, nu suntă nici măcaru 
sinceri și corecțl în espunerea fap- 
teloră celoră mai cunoscute și in- 
vederate, ci se distingă numai 
printr’unu spiritu intrigantă de 
clică fdrte desvoltată și printr’o 
îndrăsnelă vrednică de a fi pusă 
alături cu aceea a gazetariloru 
jidano-maghiarl, cari, de sigură, 
nu s’au așteptată, că li-se va face 
concurență din acestă parte.

Și fiind-că suntemă obiclnuiți 
de a și documenta ceea ce sus- 
ținemu, vomă dovedi și de astă- 
dată aserțiunile nâstre în modă 
obiectivă pe temeiulă fapteloră, 
ală vorbeloră și ală declarațiuni- 
loru „solemne“ale acestoră domni 

caii au înscenată ataculă com
binată în contra comitetului nostru.

Din tote enunciațiunile și ro- 
domontadele cavaleriloră comba
tanți, cari au ridicată lancea în 
potriva comitetului, resultă, că 
li-s’a dată deocamdată de undeva 
și dela cineva lozinca să dobâre 
pe președintele lui actuală, pe d. 
V. Babeșă.

Calulă de bătaie, seu, mai bine 
4isă, pavăza, cu care ’și acoperă 
golătatea loră acești pretinși lup
tători „pentru causa română“, este 
„Memorandulă laîmpăratulă*.  Pre
sentarea acestui memorandă, 4ică 
ei, ar fi împedecat'o d. Babeșă, 
care pe nedreptă se bucură de 
încrederea comitetului și a parti
dei naționale.

Pe lângă memorandulă „împie
decată “ de d-lă Babeșă mai este 
și „politica d-lui Babeșă44 asupra 
căreia se repedă vitejii gazetari 
de dincolo și „zeloșii41 și „neobo- 
siții44 loră sateliți dela noi.

Se vedemă cum stă lucrulă în 
adevără cu „memorandulă impie- 
decată44 și cu „politica kossuthistă 
și rusofilă44 a d-lui Babeșă și să 
tragemă apoi conclusiunile pen
tru a dovedi, ceea ce voimă se 
dovedimă.

CRONICA POLITICĂ
— 13 (25) Augustă.

— Luni, în 31 Augusto n. se va țin^e 
în Iagodina (Serbia) prima adunare gene
rală a „Societății pentru confederațiu- 
nea balcanică" (Druștva za balkansku 
konfederaciju) oe s’a înființată înainte 
cu vr’o câteva luni în numitulă orașă 
la inițiativa d-lui Katicl. Societatea acesta 
are deja mai multe secțiuni în diferite 
orașe ale Serbiei: în Nișă, Paratie, Gor- 
nij-Milanovac etc. Statutele ei le-ă e- 
laborată d-lă Atanasie Vutcovic, direc- 
torulă gimnasiului din Svilajnao. Scopulă 
ei este, a tace propagandă între poporele 
peninsulei balcanice pentru ideia unei 
confederațiuni. După statute, Confede- 

rațiunea ar ave se cuprină într’o unitate 
politică pe Serbia, România, Grecia, Bul
garia, Albania și pe Turoia, în soopulă 
de a cultiva între popârele acestoră state 
conoordia și amiciția. Societatea va ave 
membri în tdte părțile peninsulei bal
canice : membri fundatori, ordinari și 
onorari, și va eda și ună (fiară. Foile 
sârbescl simpatiseză multă cu aoestă i- 
deiă și au pornită și ele propagandă 
pentru întruparea confederațiunei bal
canice.

— Din Berlin se telegrafâză ou da
ta de 21 Augustă: Astăcfi a apărută 
luorarea reposatului mareșală Moltke a- 
supra resbelului din 1870- 1871. In 
prefață (fice> că nu ambițiunea principiloră 
este o primejdiă pentru pace, ci dispo- 
sițiunile poporeloră, nemulțămirea loră 
de condițiunile interiore și agitațiile 
partideloră. Luptele cele mari din tim
purile moderne au fostă întreprinse în 
oantra voinței guvernanțiloră. Germania 
unită n’a fostă întrebuințată forța sa 
decâtă pentru a pădi pacea. Ună gu
vernă slabă Ia un poporă vechiu este 
celă mai mare periculă de resbelă. Aces
tea suntă condițiunile rele, cari au oau- 
sată resbelulă dela 1870. Mareșalula 
Moltke arată de asemenea faptulă, că 
șefii armateloră francese au trebuită să 
se supună și considerațiuniloră politice. 
Elă respinge acusarea de tradare adusă 
în contra lui Bazaine ; face dreptate per- 
severanței lui Gambetta, der critică di- 
letantismulă său în modulă de a condu
ce resbelulă.

— Bebel, unulă dintre fruntașii so- 
cialiștiloră germani, a luată cuvântulă 
în ședința de Joi a congresului socia
listă din Bruxelles. D. Bebel a disă, 
că socialiștii trebue se țintescă la înlo
cuirea societății burghese de astăzi ou 
sooietatea socialistă muncitore. Acesta 
a fostă fondulă discursului seu. A găsită 
însă ocasia de a face și o declarațiune 
mai nouă și din unele puncte de vedere 
mai interesantă : n’ar fi, adecă, adevărată, 
oă socialiștii germani ar fi desbinațl în
tre dânșii. Delegatulă Vanderbille a

*) A se vede Nr. 171 și 172 ai „Gaz. Trans.”
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Suvenire
despre poetulu D. Petrino.

îlă cunoscemă de copilă pe poetulă 
Petrino. Der înainte de a spune cine 
a fostă elă, trebue să spună ceva despre 
născătorii săi, cu cari am avută feri
cirea a fi în intime relațiunl, cari s’au 
continuată până pe la începutulă anului 
curentă, când ambii s’au stinsă regretați 
de cei ce-i-au cunoscută.

Tatălă seu, Petraki Petrino, proprie
tară bogată din Basarabia, nici deoum 
înrudită cu alțl Petrino cari mai suntă 
în Bucovina, luase în căsătoria pe fiica 
cea mare a legendarului Eudoxe Hurmu- 
zaki (tatălă), cunoscută mai bine sub 
numele de patriarchulă familiiloră nobile 
românescl din Bucovina.

Mamă-sa, Eufrosina, soră a regreta- 
țiloră și neuitațiloră frați Constantin, 
Eudoxiu (istoriculă), George și Alexan
dru, fusese ună ideală de inteligență, 
de grații, de distinsă educațiune și de 
înaltă cultură spirituală. Strămutată din 
oasa părintescă, care era ună foculară 
de intelectualitate, în sătulă Rujnița din 

câmpiile părăginite ale Basarabiei, acolo 
ea ’șl duse cu abnegațiune cei mai fru
moși ani din tinerețele sale, iar la anulă 
1846 dete nascere primului seu copilă 
Dimitrie, viitorulă poetă cu oare trebuia 
sS se mâudresoă Bucovina.

Ori câtă de bine, din punctulă de vedere 
materială, sta Petrino în Basarabia, traiul 
în acea provinciă nu prea convenia fa
miliei sale, mai alesă când soția sa trăise 
într’o atmosferă ou aspirațiunl mai gin
gașe. In oele din urmă ambii soți se 
învoiră în ideia ca să se desfacă de mo
șiile de acolo, și să se mute sau dinedee 
de Prută,seu în Bucovina. Mortea bătrâ- 
niloră Hurmuzaki a precipitată lucrurile. 
Frumdsa moșiă părintescă, Cernauca, 
urmând a se împărți între număroșii 
moștenitori, după mai multe împărțiri, 
convențiunl și transacțiunl, au trecută 
în proprietatea lui Petrino, și în ea ’șl-a 
petrecută viâța până la morte.

După aceea familia se strămuta 
în Bucovina. Junele Petrino, care în 
Basarabia îșl făcuse primele începuturi 
de școlă în limba rusă și francesă, în 
Cernăuți fu pusă sub direoțiunea unui 
profesoră română, Nicolae Sbiera, care 
mai târdiu se fecu preotă și paroch în 

comuna Botoșanca. Acestă învățătoră 
era unulă din cei mai ferventl elevi ai 
lui Aron Pumnulă, cu sufletulă plină de 
sentimente naționale: fericită că i-a că- 
4ută în mână ună copilă cu o inteligență 
așa de viie și cu avere destulă de mare 
cu care să potă la timpă a se face folo- 
sitoră națiunii, se puse a-i nutri sufletulă 
în direcțiune patriotică și a-i înflăcăra 
imaginațiunea cu lecțiuni alese din poe
ții cunosouțl în literatura românescă.

Junele Petrino era brună de colore, 
avea trăsuri regulate, ochi negri scân- 
teetorl, surîsulă grațiosă, înfățișarea ex
pansivă, figură nobilă și drăgălașă, taliă 
nu prea înaltă, der corpă robustă, vioi
ciune neastâmpărată. După ce prinse 
gustă de literatura română, entusiasmată 
tot-deuna de unchii săi HurmuzăchescI 
după ce-șl adună mai tote operele au- 
toriloră români, se puse a le studia cu 
pasiune ; er când memorisa și recita 
bucăți din Alexandrescu, Alecsandri, 
Bolintinenu, Mureșianu, și alții, în en- 
tusiasmulă său se transfigura și avea 
totă stofa unui actoră pefectă. Incetulă 
cu încetulă și pe furișă, elă se iniția cu 
meoanismulă versificațiunii, așa că într’o 
dimineță întrândă în salonulă unde mai

că-sa nutrea și îngrijea ună stelă de pă
sărele exotice, pentru cari avea predilec- 
țiune, după ce-i sărută mâna ’i (fise: 
„Mamă, află, că și eu suntă poetă, astă 
nopte am făcută versuri și am să mai 
facă.“ Mamă-sa îlă ascultă cu lacrimi de 
buouriă și în acea c}i învitâ pe toți 
frații săi și alte rude la masă, spre a 
serba în veseliă debuturile dragului său 
Mitică.

Ar fi fostă loculă, mai înainte pote 
să spună, că tatălă junelui poetă, avusese 
ună vără despre mamă, care se numia 
Petrovicl-Armis*),  care după ce făcuse 
însemnată avere, prin [întreprinderi de 
totă felulă în Basarabia, când a ajunsă 
spre bătrânețe, s’a fostă retrasă la Viena 
pentru întreprinderi financiare mai ușoră 
de mânuită. In adevără elă ajunsese mi
lionară și fiindcă nu se însurase și nu 
avea copii, multă timpă se gândi, ce să 
facă cu averea sa. Ar fi făcut’o ofrandă 
patriei sale, der aid se vedea încurcată, 
căol după multe amestecături ce se fă
cuseră în sângele său, nu soia bine deeă 
era grecă, bulgară seu arnăută. De a- 
ceea veni la ideia, ca să lase moșteni- 
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presentată apoi o resoluție, în sensulă 
ca socialiștii să nu mai voteze de câtă 
pentru candidații cari voră declara, oă 
voră susține horărîrile congresului din 
Paris cu privire ia legislația asupra mun- 
cei și programulă socialistă întregii.

—piarului „New York Herold11 ’î se 
scrie următârele din Sanghai: Situațiunea 
în China se face din ce în ce totă mai 
rea. In porturile deschise Yang-ce-Ki- 
ang domuesoe nelinisce și în multe s’au 
întâmplată chiar revolte seriâse. Se scie 
că turburările s’au ivită mai întâiu în 
Vuhu. Diferite societăți secrete au sco- 
pulă, se restârne dinastia aotuală. Acești 
omeni n’au nimioă de perdută, dâr au 
prospecte de a câștiga multă. Mai mulțl 
mandarini de rangă înaltă, favoriseză 
causa revoluționară. Puterile Europei 
au făcută remonstrațiunl pe lângă îm- 
păratulă din China, ca acesta se pună 
capetă situațiunei triste a creștiniloră de 
sub corona sa.

SOIRILE 9ILEI.
— 13 (25) Augustă.

Dela băile din Vâlcele (Elopatak) 
ni-se scrie, că peste vr’o 30 de ospețl 
dela aceste băi au înaintată o plângere, 
în care se atrage atențiunea solgăbirău- 
lui asupra unoră disposițiunl, ce provâcă 
nemulțumiri între âspeții băiloră numite. 
Astfelă petenții se plângă între altele, 
că menajulă e prea scumpă; oă tacsa 
de cură e prea mare, 6 fl. d e c a p ă, și prin 
urmare o întocmire defeotuâsă, fiindcă 
fără considerare la numărulă și etatea 
membriloră din familia, de fiă-care capă 
se plătesce câte 6 fi. fiă majorenă, fiă 
minorenă sâu copilă și în sohimbă li-se 
ține o orchestră mai mult decât mediocră și 
ună comfortă puțină îndestulitoră. Se 
plângă mai departe, că măsura de a să 
lua tacsă îndoită (12 fi.) dela visitatorii 
cari locuescă afară de raionulă băiloră, 
este nedrâptă, e o speculă, fiindcă mulțl 
âspețî suntă nevoițl să recurgă la adă- 
postulă oaseloră din sată, din lipsa odă- 
loră în localulă băiloră ; aleele și loca
lurile suntă slabă întreținute întru-câtă 
nu se curăță bine și la timpă potrtvită; 
că odăile suntă prea soumpe și că toți 
din tâte părțile țină a profita de neorien- 
tarea în deosebi a âspețiloră străini, 
storcându-le bani în totă chipulă. Din 
aoeste considerațiunl âspeții ceră în pe
tiția numită sanarea răului și ameliora
rea aoestoră disposițiunl nedrepte, cari 
pe lângă că provâcă nemulțumiri, mai e 
de natură a înstrăina âspeții și visita
torii dela aoeste băi, cari nainte de asta 
s’au bucurată de ună bună renume ș. o. 
— Atragemă atențiunea direcțiunei și a 
proprietariloră dela băile din Vâlcele 
asupra acestei plângeri în speranța, că 
relele, cari în adevără esistă, se voră 

grăbi ale delătura în propriulă și bine 
înțelesulă loră interesă.

* * *

*) De ce numai în cea ungurescă? când e 
vorba de instrucțiunea într’o comună româ- 
nescă ? — Red.

înscrierile la Seminariulti diecesanii din 
Aradd pentru anulă școl. 1891—92 se 
voră efeptui în calele de 1, 2 și 3 Sep- 
temvre n. c. în ârele dela 9 —12 înainte 
de amâdl. — Esamenele de aualificațiune 
învățătoreseu pentru absolvenții pedago- 
giului din Aradă se voră ține în 29, 30 
și 31 Augustă st. veohiu c.

** A
La școla comunală din Satuliî-nou 

(RâvaUjfalu) s’a înființată—precum ni-se 
comunică — acum ală cjeoelba postă de 
învățătoră. Salarulă este de 500 fi., 100 
fi. „relută“ de ouartiră, jumătate jugheră 
de grădină, 5 fi. „relută“ de cancelaria. 
Petițiunile timbrate și făcute în limba 
ungurâscă*)  la adresa comitetului admi
nistrativă ală comitatului Torontală suntă 
a se trimite inspectorului reg. de șcâle 
în Beclchereculă-mare. Recurenții de re- 
ligiunea greco-orientală, cari voră pute 
conduce corulă vooală în biserica ro- 
mânescă, voră fi preferiți și voră primi 
și dela biserică 100 fi. salariu anuală. 
Avisă coloră interesați!

** *
Invitare la petrecerea de veră, ce se 

va arangia Joi în 15 (27) Aug. în sala 
edifioiului școlară din ZerneștI la 8 ore 
sera. Venitulă curată este destinată pen
tru ajutorarea școlariloră lipsiți. Prețulă 
la bunăvoința comitetului aranjatoră.

** *
Procesulii de lotăriă din Timișora în 

oele din urmă s’au sfârșită. In urma 
sentinței aduse de curiă, ca ultimă foră 
de apelațiune, Melchior Farkas e con
damnată la 5 ani închisâre, âr complicii 
săi losifă Pttspoky la 4’/2 ani, Carol 
Szobovics la 4 ani și femeia F. Tel- 
kessy la 1 și jumătate ană închisâre.

Afaceri Nas&udene.
De lângă Heniu, Augustă 1891.

Stimate Domnule Redaotoră ! Cău
șele nâstre grănițeresol din acestă ținută 
au ajunsă la ună stadiu, încâtă ori 
cărui dintre noi, oărora ne place 
a ne mândri , că suntemă coborî- 
torl din bravii grănițerl ai fostului ală 
Il-lea regimentă română da graniță, nu 
ne mai este permisă a tăce și a rămâ
ne în aoea optimistă reservă, să nu cjich 
păcătosă indiferentismă, în care amă per
severată până aoum.

De aceea și noi apucămă pena nu 
pentru ca să vă revelămă ârl-carl nouă 
năsdrăvănii de-a celoră 3 mari domni, 
cari prin metehnele loră de pănă acum 
mai că ne-au pusă la stele, ci voimă prin 

aceste șire a da espresiune viuă de mul- 
țămire și recunoscință aoeloră resoluțl 
bărbați, cari celă puțină în ora a 11-a, 
în ședința comitatului grănițerescă din 21 
Iunie a. o., au desvoltată o atitudine vred- 
nioă în desvălirea vicleniiloră de mai 
’nainte și în apărarea adevărateloră nostre 
interese grănițeresol si școlastice.

Din corespondința apărută înNrii 137, 
138 și 139 ai prețuitei „Gazete“, unde s’a 
dusfășurată deoursulă acelei șediuțe, 
luându-Vă ansă, D le Redactoră ați bi
nevoită într’o seriă de articull de fondă 
a arăta mai pe largă și forte fru- 
mosă relele ce ne-au bântuită pe noi 
grănițerii prin nesocotita și servila 
politică condusă de cavalerulă Ciocan 
et cons.

Aceste împrejurări mângăitore ni-au 
suflată în inimele nâstre o schintâuă de 
dulce speranță: că dâră nu vomă fi lă- 
sațl pradă pănă în sfîrșită, și căprintr’o 
resoluțiune, abnegațiune, și solidaritate 
a tuturora acelora, cari simțimă româ- 
nesce, vomă pute nu numai a demasca 
urgisitele stratageme ale acelora, pecari 
i-amă crescută, — ca pe șerpe în sî- 
nulă nostru, — oi că vomă pute apăra 
ceea-ce ni-a mai rămasă îocă neînghi 
țită de lacomele guri, cari și acuma 
suntă largi deschise, ca să ne înghițe.

Speranța nâstră să întâresce și prin 
aceea, că și bunulă nostru poporă de 
rândă, a începută a se deștepta și o- 
rie.jta în cunâscerea âmeniloră săi!

Am fostă martori oculari, când în- 
tr’ună sată se cetea de ună oărturară 
numeni din „Gazetă" în cari se discu
tau „afacerile năsăudeneu, — și-ți era 
mai mare dragulă, când vedeai poporulă 
cum se îmbulcjia să asoulte și să cunoscă 
nu numai politica costișă, dâr și pe aceia, 
cari au oondus’o amenințândă intere
sele nâstre.

Scie acuma pănă și poporulă nos
tru destulă de bine, că sclipirea aurului 
rîvna după cruci și stele — au fostă cau
sa în procesulă Kemâny-iană de s’a fă- 
oută pactulă ou Erariulă, în urma că
ruia grănițerii suntă forte restrânși în 
folosința bunuriloră loră; scie acuma ori
cine, chiar și poporulă de rândă, că 
prin destrăbălată administrare a fondu- 
riloră școlare inaugurată de vestitulă 
Banffy și esecutată în formă și scriptură 
de cunoscutulă său satelită Ciocan, în- 
cunjurată de o mână de mameluci, unii 
din ei nisoe parvenițl (vulg, agesturi) 'fă
ră durere cătră grănițerii noștri — s’au 
închisă pănă aoum 3 șcâle superiâre po
porale (St-Georgiu, Zagra, Teloiu:), și 
că suntemă în ajună de a vede și altele 
desființându-se (Prundu-Monoră).

Da, despre acestea și despre altele, 
este adl în clară fiă-care dintre noi, — 
cărturară și poporă. Cunoscemă pănă în 
rinichi pe acei, cari ni-au condusă 

așa, că acuma ne vedemă amenin
țați de a ne perde totă ce avemă 
mai scumpă : munții și institutele culturale, 
basa subsisting și cultivării nostre

Trebue ajutată causei pănă nu e 
prea târd.iu ! Acesta se pâte numai prin- 
tr’o luptă intensivă! Oa să se pâtă în
scena lupta trebuescă âmenl plini de 
virtute și abnegațiune, ou durere de inimă 
oătră oausele nâstre ! Aceștia însă tre
bue spriginițl printr’o comună solidari
tate, care pănă acuma ni-a lipsită, 
avândă prea multă încredere în âmenii 
noștri oonducătorl, cărora sclipirea au
rului, vânarea după cruci și decorațiunl 
le-au depărtată inima de interesele nos- 
trea comune.

Trebue să ne alipimă de acei reso
luțl bărbați, cari au dată și voră mai 
da probe, că au luptată și voră lupta 
în modă desinteresată pentru apărarea 
causeloră nâstre vitale grănițeresol I

Salutămă dâr încă-odată pe domnii 
Petri, M. Popă, Dr. Larionessi etc., cari 
în ședința Comitetului grănițărescă dela 
21 Iuniu a. c. s’au pusă în oposițiă față 
cu curentulă politică în doi perl a d-lui 
Ciooan & cons. !

Salutămă cu bucuriă pe On. Redac- 
țiune a prețuitei „Gazete11, care tot- 
dâuna și acum mai alesă a desvoltată o 
atitudine prea vrednică întru apărarea 
intereseloră nostre grănițărescl !

Fiă, ca aoestă începută bună să ne 
conducă la resultatele dorite!

Mai mulțl cărturari și plugari 
de pe valea Someșului.

„Statele unite austriace“.

Un raportor aliî clarului „Kreuz- 
zeitung11, publică o întrevorbire 
ce a avut’o cu Dr. Grregr, în 
care acesta îșî desfășură progra- 
mulă seu politică. Dr. Grregr de
clară raportului următorele:

Partida Oehiloră tineri, prin învin
gerea eleotorală din urmă, precum și 
prin suocesulă esposițiunei boeme, a câș
tigată rolulu conducătorii între poporele 
slovace ale Austriei și Ungariei, prin ce 
s’au lărgită în modă esențială proble
mele ei generale politice. Se va adresa 
din diferite părți chiar și dela Românii 
din Ungaria, rugarea catră singuraticii 
capi de partidă, pentru-ca să creeze o 
basă comună pentru lupta drepturiloră 
naționale în întregulă resărită. De aceea 
în timpulă mai nou s’a făcută planulă, 
ca să se înființeze o ligă a naționalități- 
lorii asuprite din ambele jumătăți ale mo- 
narchiei, care după ună plană comună 
se deschidă lupta cu tâte mijlâcele pen
tru eseoutarea practică a egalei îndrep
tățiri a tuturoră națiuniloră. Poporulă 
oehioă e și în faptă decisă, să ia asu- 
prășl rolulă de oonducătoră, oe i com-

toră pe fiiulă nepotului său, despre care 
aucjise c ă e deșteptă și talentată, cu spe
ranța, că acela se va prioepe mai bine 
oe să facă ou cele 4 oteluri mari ce a- 
vea în Viena și ou banii oe mai avea 
depuși la banoele de acolo.

Acestă moștenire venea ca o ade
vărată mână providențială pentru fami
lia Petrino ; căci strămutarea din Basa
rabia, înmulțirea succesivă a copiiloră, 
cumpărătârea moșiei Cernauca și a oasei 
somptuâse din Cernăuți, deseohilibrase 
forte multă finanțele sale, și era o oca- 
siune nu numai pentru familiă, ca să-sl 
ușureze greutățile, dâr și pentru junele 
poetă, de a se bucura de o vlâță inde- 
pendinte și de a ajunge a-șl realisa vi
surile și idealurile sale poetice.

Petrino tatălă, ca epitropă legală și 
ca esecutoră testamentară, luâ în admi- 
nistrațiunea sa averea vărului său, și 
acâsta, din nefericire avu ca consecuență 
risipirea acelei frumose moșteniri. Forte 
bună omft alt-felă, forte bună amioă și 
părinte, elă avea defectulă de a nu-șl 
prea bate capulă cu oalculele; seu dâoă 
câte odată se punea a faoe calcule, le 
ăcea greșite. Lui îi plăcea să trăiescă 

bine: să ție casă cu salâne multe și e- 
legante, trăsuri lucsâse, prâncjurl bune, 
în fine ună traiu la nivelulă societății 
celei mai înalte din Cernăuți. A tot mulsă, 
a totă mulsă vaca cea grasă a lui Pe- 
trovicl, fără a osbserva că ugerulă ei se 
sourge și se oonsumă, și fără a lua vre-o 
măsură de economia sâu de ferire în 
fața cataclismului care i-se arăta la ori- 
zontă. Bietulă omă părăsise țâra rusâsoă 
cu despotismulă ei, dâr rămase cu prin
cipiile de eduoațiune a nobilimei rusescl, 
care consistă în a trăi și a risipi.

Junele poetă era lăsată mai multă 
în voia sa și îi punea la disposițiune 
tâte mijlâcele pentru ca să-și satisfaoă 
gusturile, plăcerile și caprițiile pe cari 
în adolesoență le și inventâză tinerii 
sburdalniol. Pedagogii, repetitorii, pro
fesorii, perceptorii, tînărulă Mitică îi 
schimba oând voia și cum îi poftia fă- 
cându-se mai independentă din cji în 4*  
de tutela părintâscă, și oerândă mereu 
și în tâte cjilele tatălui său bani și âr 
bani oa dintr’ună vasă fără de fundă.

Dâr ori câtă se lăsa desfrâului plă- 
ceriloră, junele poetă cu câtă înainta în 
verstă, cu atâta spiritulă său căpăta 

avântă. Producerile sale poetice respi- 
rândă numai amoră și patriotismă, îi 
popularisau numele; și când în iârna 
1864 — 1865 venise în Cernăuți trupa ar- 
tiștiloră Fani-Tardini-Vlădicescu, unii din 
artiști recitândă ore-oarl versuri oompuse 
de dânsulă, s’a văcjută întîmpinată ou 
adevărate ovațiunl din partea studen- 
țiloră români din Cernăuți.

Der abia trecuse de anii adolescen
ții, și âtă-lă pe bietulă băiată încurcată 
într’o aventură amorâsă. Imaginațiunea 
sa să înflăcăra după fiica unui baronă 
Bruhental, care sub raportulă fisică a- 
vea tâte avantagele spre a putâ ameți 
pe ună june, fiind personă fârte fru- 
mâsă și grațiâsă. Părinții lui însă de la 
prima comunicare ce le-o făcu fiiulă 
loră, i-au declarată, că la acâsta nu voră 
consimți nici o dată, întâiu fiindcă pe 
acestă Bruhental îlă oonsiderau oa Ba
ron de contra-bandă, apoi fiind-că nu 
avea nici deoum avere, și în cele din 
urmă fiind-că mama fetei era ovreică și 
oa atare, desprețuită în ochii societății 
bune din Bucovina. Junele Petrino,departe 
de a asculta observațiunile și consiliile 
pări ițiloră, se încăpățînâ și mai tare, se 

cununâ în modă clandestină ou Dulci
neea sa și, trecândă în Basarabia, se 
coborâ la Odesa, de unde anunță tatălui 
său ceea-ce a făoută; de astă-dată însă 
nu mai solicita binecuvântarea, oi îi ce
rea o sumă mai însemnată de bani spre 
ași face voiagiulă de nuntă; și în ve
dere, că se apropia de etatea majorității 
sale legale, asigură pe tatălă său că îi 
va ține în sâma tâte cheltuelile ce va face 
cu acâstă ooasiune când îșî va primi 
moștenirea. După aceea, ou câtă primea 
dela părinții săi mustrări mai aspre pen
tru nebuniile ce le făoea, cu atâtă mai 
multă se cufunda în desordinl.

Baluri, banohete, partide de plăceri 
sgomotose, serate venețiane cu totă fe- 
lulă de lux, se întrecea a face în tâte 
cfilele, așa oă tâtă Odesa nu se ocupa de- 
câtă de numele lui Petrino. Cu aseme
nea viâță, în două trei luni, oontractândă 

rele datorii, pe cari abia le-a putută 
liquidă cu ultimulă transportă de bani 
ce-i trimesese tatălă său, și dela aoest 
primindă asigurări că nu va mai putâ 
primi nimica, se decise a părăsi Odesa 
de târnă oa să nu ajungă la închisâre.

De la Odesa elă se îmbarcă pe ună 
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pete, și apoi în scurtă timpii va desfă 
șura ună programă de acțiune, care nu 
numai va pretinde recunoscerea dreptu
lui publici! boemti pentru țările coronei 
boeme, ci și egală autonomiă tuturora 
popâreloră din monarchiă, pentru Slovaci, 
Ruteni, CroațI, Sloveni, Șerbi, Dalma- 
țienl, Italieni și Români. După disposi- 
țiunea, ce domnesoe actualmente atâtă 
dincdce câtă și dincolo de Laitha, e des
tulă numai o esclamațiune din partea 
•Cehiloră și coalițiunea naționalitățiloră 
va fi faptă împlinită. Scopulă comună 
se va designa cam în următorulă chipu: 
In loculă statului actuală dualistă să se 
creeze una stată federativă, cu numele : 
„Statele unite din Austria11. Fiă-care stată 
singuratică din aoeste state, va ave auto
nomiă în administrațiă, finanțe, justițiăși 
afacerile culturale. Armata va fi o afa 
cere comună, der limba armatei trebue 
să corăspundă peste totă cu limba țării, 
er corpulă ofioeresoă să fiă recrutată din 
poporațiunea indigenă. Deosebirea statului 
austriaca federativă de imperiulfi germană 
ar consta în aceea că, aici voru fi statele 
singuratice ținute la olaltâ prin case dom- 
nitore omogene, acolo ii va ținea la olaltă 
omogenitatea limbei și consângenitatea. In 
Austria s’ar dovedi mai pronunțată ființa 
federalismului, fiincă aici nici ună stată, 
nu ar pute ajunge la o preponderanță 
mai mare ca celălaltă, ca Prusia în im- 
periulă germană. Representanța generală a 
tuturoru stateloră, care va forma ca și 
camera representanțiloră nordamericanl, 
o corporațiune și ar ave înainte de 
tdte datoria, ca să priveghieze asupra 
observărei stricte a tuturoră drepturiloră 
fundamentale naționale a singuraticeloră 
state.

Formularea mai esactă a acestui 
programă să se espună într’o conferință 
a naționalitățiloru, oe ce va ține după 
aceea; aceBta va denumi una comitetu 
.esecutivă oompusă din membrii tuturoră 
națiuniloră federate, cari apoi va lua 
conducerea supremă a „Ligeiu.

Activitatea principală a acestei din 
•urmă, constă în aceea, ca se sprijinescă 
în tdte țerile coronei orgănisarea parti- 
deloru poporale radicale și autonomiste după 
modula partidei Cehiloră tineri. Intre 
Slavii monarchiei austriace nu va întim- 
pina acesta mare greutate și de orece și 
antisemiții germani nu suntu ostili acestot u 
idei, așa că la cele mai apropiatealegerl par
lamentare — daoă în restimpulă acesta 
se va lucra în unire și cu tdte puterile 
concepute — atunci vor da deja o ma- 
ioritate federalistică. Totă deodată co- 
mitetulă eseoutivă se va îngriji, ca și în 
Ungaria tdte naționalitățile nemaghiare 
se ia parte la lupta electorală, și deși 
din causa nepotrivirei dreptului electo
rală, cești din urmă aveau perspectivă 
neînsemnată, der campania electorală se

vaporă austriacă și apusă pe Dunăre în 
susă spre Viena. In totă timpulă călă
toriei însă, soția sa a fostă bolnavă ; și 
bolnavă nu din oausa răului mării, nici 
din causa dorului țării, pe câtă de neca- 
zulă nebuniiloră soțului ei, cari în adevără 
o punea pe gânduri. Mai solidă și mai 
matură la judecată decâtă elă, de și era 
de aceeași etate, ea privea căsătoria ca 
ună pasă seriosă în vieță și nu putea a- 
proba dilapidările nebune ce vedea că 
se face în pretinsa bogățiă a soțului ei. 
In cursulă călătoriei, ea primi încre
dințarea lui, că la Viena se va pune pe 
lucru, că va urma ună cursă regulată, 
,care să-lă facă a căpăta diploma de ab
solventă ală facultății de filosofiă și li
tere, și că va duce o vieță liniștită în- 
tr’ună menagiu economică burgheză.

Sosindă în Viena se coborîră la ună 
otelă de clasa a doua. In situațiunea 
dificilă în care se afla, lipsită de mijloce, 
în conflictă cu părinții și supra-escitată 
de turmente diverse, căuta să se con
sulte cu cineva, căci cu unii din unchi, 
cari locuiau în Viena, nu se putea în- 

-țelege. Deol alerga la advocațl de cari 
jjutea găsi pe tdte cărările. Espuindu-le 

o folosescă la organisarea poporațiunei 
dela țeră, și când fiecare dintră naționali
tățile nemaghiare îșl va trimite doi său 
trei deputațl în dieta din Pesta, atunci 
aceștia vor fi suficiențl pentru ca se dea 
espresiune puternică ideei federative chiar 
și în jumătatea ostică a monarchiei. Mai 
cjise Gregr-. „Decă noi ne încordămă 
puterile pentru esecutarea acestui plană, 
atunci soimă, că noi facemă cu multă 
mai multă pentru susținerea monarchiei 
austriace, dacâtă toți acei patrioțl, cari 
totdeuna au în gură bunăstarea statului, 
dâr prin politica loră drbă și egoistă a 
intereseloră desfacă legăturile interne 
ale monarchiei. Noi voimă să creămă 
ună stată tare din monarchia austriacă, 
și se înfiltrămă în fiecare dintre popd- 
rele singuratioe interesulă pentru susți
nerea statului. 0 asemenea politică o pu
ternic să o aducemu esclusivv în consonanță 
cu simpatiile nostre pentru Rusia. Când 
mai înteiu Slavii, cari trăesoă sub co
rona de Habsburg se voră fi desvoltată 
ca popore independente și pline de v iță, 
va se cJLă ori ce motivă de dusmăniă 
este delăturată între Austro-Ungaria 
și Rusia. Astăcji Rusia e îndatorată, 
ca ea ca, prima putere a slavismu
lui, atâtă față de guvernulă austri- 
aoă, câtă și de celă maghiară, se ia o 
posițiune contrară, pentru că aici la 20 
de milidne de Slavi li se răpesoă în în- 
tregă seu în parte drepturile loră națio
nale. Der cu tdte convingerile aceste 
Cehii suntă adversarii ori cărei centrali- 
sațiunl a tuturoră Slaviloră. Ce e dreptă 
recunoscemă poporului rusescă dreptulă, 
ca celui mai tare membru ală familiei 
popdrelor slave, se porte un fel de rol de 
coducător, dâr noi dorim sub tdte împreju
rările organisațiunea independentă de stată 
pentru fiecare dintre popdrele Slave. 
Suntemă panslaviștl, suntemă represen- 
tanțl ai solidarității slave, der totdeoda
tă suntemă cei mai deciși apărători ai 
sistemului federativă, care garanteză în 
tdte direcțiunile individualitatea unei 
națiuni. Deaceea noi ca Slavi buni pu- 
temă fi amici buni cu Rușii și totă de
odată se luorămă la renascerea monarchiei 
Habsburgioe.

Adunarea generală
a despărțementului XIX alii Asociațiunei 

Transilvane.

Viceprotopopulă Dergei, M. On. D. 
Ioanu Hațeganu, voindă să satisfacă în- 
sărcinărei naționale ce i-s’a impusă din 
partea comitetului oentrală ală Asocia
țiunei, parte prin diare, parte prin epis 
tole private a convocată pe toți aceia, 
cari se intereseză de cultura poporului 
română la adunarea constituantă a nou 
arondatului nostru despărțământă, pre- 
oisată pe 1 Augustă c. în Ciachi- 
G-ârbou.

situațiunea sa, advocații îlă încuragiară, 
îlă asigurară, că averea lui PetrovicI este 
încă solidă, că elă îndată ce va atinge 
majoritatea va pută fi pusă în posesiune, 
der că va trebui să se judece cu tatălă 
său pentru reua administrare a averii; 
er pănă atunci îi adresară comandamente 
cu cereri de alimente necesare pentru 
întreținerea familiei.

Bătrânulă său părinte, ca să evite 
scandalulă unui procesă, a găsită cu cale 
deocamdată ca să se execute, trimițân- 
du-i o sumă orecare de bani. Acesta de 
odată a ridicată creditulă junelui Pe
trino, care cu mare ușurință găsi, ca să 
contracteze din nou datorii. Și ‘’aoeste 
datorii nu le contracta pentru niscai ne- 
oesitățl absolute ale familiei, fiindcă soția 
sa se ținea, precâtă putea, în reservele 
celei mai stricte economii, ci mai multă 
pentru ca să reîncepă vieța sa de orgii 
și de libațiunl nepotolite, cari îlă adu
seseră într’ună felă de paroxismă, pentru 
care nimeni nu vedea remediulă. Intr’a- 
devără, chiar ddcă era reținută de ne
vastă de a eși din casă, chiar decă prân- 
cjia și cina acasă, totuși sub pretextă, că 
trebue să vorbescă și să facă ondre Ge-

Pe ijiua acesta sala pompdsei ”cdle 
de aici era frumosă decorată și toți aș- 
teptamă cu bucuriă înfățișarea momen
tului sărbătorescă ală adunărei, când 
aveamă să dovedimă însuflețire și interesă 
pentru scopurile ndstre culturale, atâtă 
de sfinte nemului nostru.

A se interesa de întreprinderile nds
tre culturali e datorința fiă-cărui Română 
de bună sîmță și consoiu de sine, da- 
torință, ce i-se impune de legea conser
vării proprie, dela care nu este ertată 
să se abstragă nimenea și în deosebi nu 
conducătorii ndmului nostru. Datorința 
acâsta de a ne interesa de soopurile 
ndstre oulturale este încopciată cu de- 
votamentulă, abnegațiunea și ou zelulă 
fapteloră ce încumbă succesulă la oare 
rîvnimă. Esperiența de tdte cjilele ne de
monstra, că fără lucrare și ostenelă, fără 
zelă și sacrificiu niol o ideiă salutară 
nu se pote realisa. Aceștia suntă fac
tori, cari condiționeză succesulă intelec
tuală ală unei întreprinderi.

Ddcă le vomă înfățișa acum tdte 
acestea cu referință la adunarea consti
tuantă a despărțământului nostru, pute- 
vomă dre să dicemă și despre inteligența 
ndstra din aoestă ținută, că cu acestă 
prilegiu ea a fostă pătrunsă de spiritulă 
datorinței sale, oă a înțelesă însemnăta
tea sacrificiului oe i-s’a cerută ? Durere 
nu, căci adunarea acesta fu atâtă de 
slabă cercetată, încâtă străinii presentațl 
din ouriositate, cu dreptă cuvântă au pu
tută să dioă, că spiritulă sacrificiului na 
țional în ținutulă nostru a lâncezită, entu- 
siasmulă de mai nainte a dispărută și că 
zelulă pentru întreprinderile ndstre cul
turale vrea să devină o poveste.

Din protopopiatele: Clocmană și F. 
Sân-Petru absentară chiar și șefii loră și 
în timpă oe nu ne puteamă esplioa acestă 
indiferență, protopopulă Surducului cu un 
preotă ală său și protopopulă Almașului 
mare, Vasiliu Poruță, la bătrâuețe adânoî, 
ne-au dovedită singuri, că deoă este 
voință și devotamentă, se pdte învinge 
eventualele impedimente și ori ce alte 
greutăți, bine înțelesă, în interesulă cul- 
turei ndstre naționale. Decă amă isbutită 
totuși a re,solvi punctele din programa 
adunărei ndstre constituante, meritulă se 
pdte atribui bărbațiloră mai susă acoen- 
tuațl și celoră adunați din protopopia
tul Dergei, cari în mare parte aparțină 
altui despărțământă.

Lasă răspunderea pentru aoestă in- 
diferentismă neesplicabilă în spinarea 
acelora, cari suntă cuprinși de dânsulă și 
premițându-le aoestea facă o scurtă des
criere despre deoursulă acestei adunări 
constituante.

In cjLa de 1 Aug. a. o. după ser- 
viciulă divină, la care se înălțară ru
găciuni pentru prosperarea Asoc. ndstre 
Tvane, — presidiulă interimală, întră în 

niului Poesiei, înconjurată de 7—8 pa
hare de diferite licorurl și băuturi spir- 
tuose, mereu umplându-le și deșertându- 
le, le strecura pe gâtlejulă său, pănă 
cădea în nesimțire.

Păoată că tânărulă poetă în scrie
rile sale n’a lăsată nici o mențiune des
pre starea psichologică a sufletului său 
în timpulă câtă a durată aoele accese, 
pe cari mai târziu le deplângea, recu- 
noscendă, că se afla în adevărate mo
mente de nebuniă. Ceea-ce îlă făcea din 
timpă în timpă să se mai tempereze, era 
în cele din urmă starea îngrijitdre a so
ției săle. Ea nu putea resista. Desperată 
de a’lă vede din ce în ce afundându-se 
mai tare în nenorocita lui bețiă, fără a 
afla mijloculă de a’lă vindeca, cădu în 
oftică galopantă, și, înainte de a împlini 
anulă de căsătoriă, muri. Acestă lovire 
neașteptată sgudui tare pe nenorocitulă 
poetă. Elă plânse amară pe aceea ce 
numia idolulă visuriloră sale, și, în svîr- 
colirile dureriloră sale, scrise acele elegii 
întitulate: „Flori de mormântă“.

(Va urma). 

sala adunărei, și deși vătju că erau pu
țini adunați, totuși luândă în considerare 
disa Cronicarului: „Nu în mulți, ci în 
puțini arată Dumnecjeu puterea sa“, și 
așa precumpenindă, că cei puțini încă 
potă fi tari decă cugetulă loră va 
fi cugetulă mulțimei, și dâoă din lu- 
crulă loră binele mulțimei are să 
isvorâscă; desohise ședința prin o vor
bire frumdsă și binemotivată, accen- 
tuândă între altele, că deși cu deosebire 
numai glasulă soclului presentă provocă 
pe popdre să între în diferite asooiațiunî, 
totuși la noi Românii, nu spiritulă de 
emulațiune ală soclului acestuia a deș
teptată în ursitorii Asociațiunei Tran- 
sil ane boldulă de a înființa acestă 
măreță instituțiune culturală, ci convic
țiunea ereijită dela strămoșii noștri, că 
fără limbă și cultură nu vomă putâ sta 
în seria popdreloră culte.

După acestea s’a prooes la alegerea unui 
notară ad hoc. Se alege Vasiliu Popă 
Chechișianulă.

Presidiulă int. propune să se alegă 
o comisiune pentru înscrierea de membrii, 
căci în sensulă § lui 14 din Reg. Asoo. 
Tvane subcomitetele despărțăminteloră 
se potă forma numai din membrii Aso
ciațiunei In comisiune s’au alesă .• D.D. 
Eliă Șerbană, Georgiu Crăoiunașiu și 
d-lă Al. Șandoră.

Oomisiunea acesta făcându-șl rapor- 
tulă Său, a constatată, că la înscrierea 
de membrii s’a încasată 18 fi. v. a.

Presidiulă int. face ounoscută, că în 
sensulă §-lui 13 din Reg. As. Tvane în 
fruntea fiă-oărui despărțământă stă ună 
subcomitetă compusă din Directoră și 6 
membrii, și astfelă propune alegerea unei 
comisiunl candidatore.

In acestă comisiune se aleseră: P. 
0. Vasiliu Poruțiu, Ștefană Ilieșă v.-pro
topopi și d. Ioană Șandoră, și oandidară: 
de directoră pe viceprot. Dergei M. O. 
D. Ioană Hațiegană] de secretară pe 
Vasiliu Popă, preotă în Paputelecă, er 
membrii în subcomitetă, pe lângă secre
tară pe d.d.: Eliă Șerbană, Stef. Bușița, 
Gregoriu Crăciunașă preoți, Ioană Șan
doră propr. și Nicolau Patiu; dintre cari 
erășl de casară Ioană Șandoră și de 
controloră Gregoriu Crăoiunașă. Propu
nerea acesta fu primită.

Presidiulă disgustată de nepăsarea 
ce o dovedi ținutulă nostru în cerceta
rea acestei adunări, propuse ca să fiă 
rugată P. O. oom. centrală, ca presentă 
adunare oonstituantă să o considere ca 
adunare generală a despărț. acestuia pro 
1891, ceea oe s’a și primită.

Venindă la ordinea cjilei determina
rea locului unde să se tină în anulă 
viitoră adunarea gen. a acestui despărț., 
adunarea se declara pentru Ciachi- 
Gârbou.

Se presentară două petițiunl și se 
făcură mai multe propuneri, dintre cari 
însemnă aci: cea a d. Greg. Crăciunașă 
de a se înființa în acestă despărțământă, 
plină de monumente de ale străbuniloră 
noștri, ună museu archeologic-scientifioă, 
care propunere însă numai în prinoipiu 
s’a putută primi, lăsându-se resolvirea ei 
pentru adunarea gen. proximă.

Eshauriându-se programulă adunărei, 
după ce presidiulă îndemna pe toți cei 
presențl la o spriginire mai consciențiosă 
a Asooiațiunei și după ce se aleseră 
membrii în comisiunea pentru verificarea 
protocolului, ședința s’a declarată de în
chisă la 72 2 ore p. m.

Urma apoi ună banohetă după care 
ne dădurămă mâna de despărțire în spe
ranța firmă, că adunarea generală ve- 
nitore ne va întruni în ună numără mai 
mare, mai demnă de Asociațiunea ndstră. 
Așa să fiă.

Ciachi-Gârbou, 8 (20) Aug. 1891.
P. Ch...............

Cununia. D-lă dr. Iacobu Popă prof, 
gimn. și d-ra Cornelia Lupu se voră cu
nuna în capela episcopescă din Gherla la 
30 Augustă 1891 n. la 5 ore după 
ameijl.

Proprietară :
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabila interimală: 
Gregoriu Maiorii.
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€ ursul ît pieței ISraș<rev<
UiSldin 25 Augustă st. n.

Bancnote românescl Cump. h 38 Vend. 9 40
Argintă romănescă „ 9 32 n 9.37
Napoleon-d’orI - - „ 9.39 n 9.41
Lire turcescl • „ 10 48 n 10 53
Imperiali - - " „ 9.46 n 9 51
GalbinI ... n 5.40 n 5.45
Scris, fonc. „Albina11 6°/o ]01.— n —.—

n n n &°/o n 99.50 n 100.—
Ruble rusescl • * „ 121.— n 122.-
Mărci germane - - „ 57.75 •

n 58.10
DiscontulU 6— 8°/0 pe ană.

Cursulu Ia bursa din Viena.
din 24 Augustii a. c. 1891

Renta de aurii 4u/0 ■ ■ 103 55
Renta de hârtiă 5°/o - • 100 75

116.50
98.40

ImprumutulU căiloni ferate ungare ■ 
aurii

dto argintii ....
Amortisarea datoriei căilorh ferate de 

ostii ungare [1-ma emisiune] 
Amortisarea datoriei căilorâ. ferate de 

ostii ungare [2-a emisiune] 
Amorf isarea datoriei căilorh ferate de 

ostii ungare (8-a emisiune) 
Bonuri rurale ungare 
Bonuri croato-slavone 
Imprumutulfl. cu premiulii ungurescii 
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescii - • -
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghe dinului
Renta de argintii austriacă - - -
Renta de hârtiă austriacă - - 
Renta de aurii austriacă - ■ - -
LosurI din 1860 ....
Acțiunile bănceiaustro-ungare 
Acțiunile băncei de creditii ungar. 
Acțiunile băncei de creditii austr 
Galbeni împărătesei- • - - •
Napoleon-d'orI - - - - -
Mărci luO împ. germane • - -
Londra 10 Livres sterlinge

11250
91.—

104.70
139.75

13020
- 90.75

90.80
110 80
135.50

- 1010.--
• 824.—

276.—
5.62
9.41 >/2

58.15
118 15

ABONAMENTE„GAZETA TKAHSIL'VAHIEI
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni
luni
an!

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

trei
șese
unu

Pentru Bomânia și străinătate
trei luni.................................................
șese luni ............................................
unii an!.................................................

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

X
X
X
X
X
X
X
g
X
X

0
o
o
oo
o
o
oo5
o 
o ooooooooooooooo

Avisu.
In Brașovu, Strada 

Prund! No; 3, față în 
față cu gimnasiul! ro
mânesc!, se primesc! 

STUBENTI IN CUARTIR.
Mânu.

0 o o o o o o o o o o 
g

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă 

Pentru Austro-Ungaria 
an!. . .
șese luni. 
trei luni .

Pentru România și străinătate:
an!........................................................8
șese luni.............................  4
trei luni.................................. .2

X

binevoiescă
a

«XXXXXXXJ

3

X 
X
X

Pe 
Pe
Pe 50 cr

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se fac! mai ușor! și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se vor! abona din nou, se

scrie adresa lămurit! și a arăta și poșta ultimă.
Adminîstrațwnea „Gazetei Transilvaniei

franci, 
franci, 
franci, 

repede prin

De închiriata
sunt! podurile fabricei de uleîu 
din Blumena pentru depositor™ 
de bucate începend! dela 29 Sep- 
temvre 1891 încolo pe unul! seu 
mai mult! ani.

Informațiune mai de aprope se 
dă în cancelaria subsemnatei Eforii, 
edificiul! gimnasial!, Brașov!, su- 
burbiul! Scheiu, Gr6veri.

Eforia școleloro centrale române ort. ros.

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potă cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu, și 
în tutungeria I. Gross.

acoele-

~N /T11 yi_ -ț ri 1 r-iTn*)
pe liniile orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 20 Iulie 1891.

XBuclapesta—Predealti Predealii—Budapesta B.-Pesta-Aradu-Teiuș Teiwș-Aradw-B.-Besta Copșa-micâ—SiBiiiw

Tren! 
accele-

Trenu 
de

Trenu 
accele

rată

Trenu 
de 

pers6n.

Trenu 
de 

persân.
Trenă 

de 
persdn.

Trenă 
de 

p^rsân-

Trenu Trenu 
de _____

persdn. rată
Trenu 
accele

rată persân.
Trenu 

de 
persân. ratai

Trenă Trenă 
de accele- 

persân. ratu

Trenu 
accele

rată

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny
Oradea mare

Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
3ucia 
Ciucia 
Huedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbâu 
Nădășel
Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea 
Uiâra 
Vințul de 
AiudQ

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

8.51
9 07
9.37

sus

Teiușu

Crăoiunelă 
Blașiu 
Micăsasa

I
1Copșa mică

MediașQ 
Elisabatopole
Sighișora 
Hașfalâu
Homorodă
AugustiuQ 
Apața 
Eeldiora
Brașov!
TimișQ 
PredealQ
Bueurescl

3.25

10.37
11.10
11.28
12.38

1.14
1.21
1.29
1.54
2.13

Tren de 
persdne

12.20
1.41
2.26
8.50

5.50
9.22 .

11.53 :
150
2.24
3 03
3.46
3.57
4.29
4.55
5.34
5 51
6.12
6.25
6.39.
6.56
8 20
8 45

10.21
11.09
11.17
11.26
11.54
12.18
12.58

1.34
1.51
2.29
2.48
3.03
3.26
4.07
4.49
5.35
7.23
8.09
8.43
9.18 

î 10.05

9.15
11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

BucurescI
Predeal u
Timișâ
Brașov! j

Feldibra
Apața 
Augustinil 
HomorodQ 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
MediașQ
Copșa mică j

Micăsasa
Blașiu 
CrăciunelO

5.47
6.—
6 18

7 34 Teiușu
7.57

8.22
8.38
8.43

9.14

948i
9.50.

10.06 ! 
10 28
11.04
11.19
12.27
12.58

1.15
1.35
2.09
2.19
3.01
3.31
9.30

Aiudil 
Vințul de 
Uibra 
Cucerdea 
Grhiriști 
Apahida
Clușiu

NădășelG 
Ghîrbău 
AghireșQ 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Buci a 
Bratoa
Rev 
Mezo-Telegd
Oradea mare

sus

P. Ladăny 
Szolnok
Budapesta 
Viena

!

!Bui*eșîi-Ijudoșu —Bistrița
MurQșă-LudoșQ . .
Țagu-BudatelicQ . .
Bistrița...................

4.-
6.48
9.59

7.35
1.12
1.42
2.18
2.48
3.19
3.40
3.56
4.29
5.34
5.54
6.21
6.42
6 55
6.57

7.31

8.-
8.07
8.24

8.54
9.23

10.45
11.01

4.20
5.07
5.42
6.09
6.55
8.23
8.53
9.31

10.09
10.31
10.47
11.06
11.42
11.57
12.28

1.08
1.35
2.05
2.13
2.31
3.18
4.45
5.14
6.08
6.29
6.47

12.17
12.47

1.26

1.52
2.18
2.25
3.46
5.26
7.30
1.40

7.02
7.28
7.47
8.25
8.51
9.10
9.30

10.07
10.44
11.04

1.16
3.31
6.35
140

8.50
5.16
5.57
6 58

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

6 11

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

Viena
Budapesta 
Szolnok

7.23
8.03 ,
8.37 ,
9.04)
9.46

11.03 i
11.29)
12.06 I
12.37!
12.53 i

1.18
1.39
2.13
2.27
2.49
3.47
4.07
4.28
2.34
4.52
5.26
6.34
6.52
7.40
8.-
8.15
8.29
8.53
9.12
9.51

10.06
10.23
10.42
11.17
11.51
12.09
2.24
4.47

i 8.40
i 6.05

Aradu
GlogovațQ 
Gyorok 
PaulișQ 
RadnaLipova 
Conop
Berzava 
SoborșinQ 
Zamh
Gurasada
Ilia 
Branicica
Deva 
Simeria (Piski) 
Or ăștia
Și botă
Vinț. de josCi 
Alba-Iulia 
Teiușu

10.50
8.15

11.14
3.45
4.30
4.42
5.03
5.14
5.32
5.56
6.12
6.58
7.26
7.52
8.08
8.26
8.52
9.50

10.16
10.36
11.-
11.26
11.53

8.-
1.50
3.57
6.52

T. d. per.

2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

Alha Iulia
Vinț. de josti
ȘibotQ
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada
ZamQ
SoborșinQ
Berzava
Conopu
Radna Lipova
PaulișQ
Gyorok 
GlogovațQ

Aradu j

Szolnok
Budapesta

Viena

3.09
3.50
4.09
4.52
4 55
5.23
5.59
6.24
6.49
7.-
7.28
8.03
854
9.10
9.44
9.58

10.11
10.34
10.46
11.18
4.15
7.20
6.05

5.14
6 01
6.20
6.49

8.24
11.51

1 55
7.20

1.39
2.19
2 36
3.03
3.30
417
4.33
4.55
5 17
5.28
5.53
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50

Cucerdea-Oșorheiu-R. săs.

Copșa mică 3.- 10.47 7.10
Șeica-mare 3.31 11.27 7.43
Loamneș 4.15 12.08 8.27
Ocna 4.46 12.38 8.59
Sibiiu 5.10 1.- 9.23

Sihiiu- ©«Ijșa-jwică

Sibiiu 7.35 4.34 10.17
Ocna 8 02 4.58 10 43
Loamneș 8.30 5 25 11.09
Șeica-mare 9 05 5.55 11.40
Copșa mică 9.34 6.20 12.05

Cucerdea
Ludoș 
Oșorheiu 

Regh.-săs.

2.50 8.20 2.41
3 34 9.11 3.27
5.20 11.17 5.14
5.35 5.36
7.10 7.15

Regh.-săs. -Oșorh.- Cucerdea

1.40

Shneria (Piski) JPetroșenălIÎPetroșenK-SÎBBseria (Piski
Simeria
Strei u
HațegQ
Pui
Orivadia 
Banița
Petroșenî

6.- 10.35 4.22 Petroșenî 6.- 10.50 6.20
6.35 11.26 4.58 Banița 6.41 11.40 6.54
7.21 12.23 5.42 Orivadia 7.19 12.19 7.20
8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05 7.51
8.47 2.23 7.24 HațegQ 8.36 1.54 8 25
9.21 3.19 8.04 Streiu 9.18 2.49 9.01
9.45 4.- 8.36 Simeria 9.52 3.27 9.35

Aradia—Timișora Tiinișfara—Arad?»
Aradu 
Vinga 
Timișora

6.15 11.30 Timișora
7.32 12.47 8.04jVinga
8.42 ‘ ‘ ‘2.04 8.57||Aradii

6.20 1.11 5.0!
7.21
8.03

2.46
3.50

(Ehirișja—Turda Turda—OBaii’isu
Ghirișu 7.48 10.35 3.4o| 10.20| Turda 14.50| 9 3o| 2.30 8
Turda 8 '

Bistrița—UtEureșu-Uiidoșit
Bistrița . . .
Țagu-Budotelictt . 
MurQșfl-LudoșQ .

Nota : Numerii încuadrațl cu linii grose insemn6ză orele de nopte.

Regli.-săs.
Oșorheiu J

Ludoș 
Cucerdea

5.21
6.58
7 47

8.- 
9 35
5.54 
TTT
8.25

8.15
9.53 

: 10.20 
' 12.06 
> 12.50

8.08 10.55 4.— 10.44 Gliirișfi | 5.10| 9.50 2.50 9.10

Sighișora—Odorheiu || Odorheiu—Sighișora
Sighișora. .
Odorheiu . .

1.16
. 4.16,
. I 7.211 Careii-marI . .

Zelău....

4-30 11.25 Odorheiu. .
7.21 2.11 Sighișora. .

6.
7.

Simeria (Piski) —Hunedora

Simeria (Piski) 
Oerna
Hunedora

10.50
11.13
11.48

4.40
5.03
5.38

9.16
9.34
9.58

Hunetlora-
--------------

—Simeria (Piski)

Hunedora 
Cerna 
Simeria

4 46
5.11
5 28

2.32 7.22
7.50
8.10

3 —
3.20

Brașov—Stârnesc!

8 15 3-15
10.52 6.10

Brașov
Zernesci

5.45
7.26

4.55
6.36

Careii-mari—Xtâlău II ®elău—Cajreii-iMark
Eernesei—Beas®v

5.5o| Zelău .
11.— Careii-marI .

1.56
6.48

Zernesci
Brașov

8.-
8.24

8.20
9.44

Tipografia A, MUREȘIANU. Brașov!


