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nn va apără până Vineri săra.

0 ciudată campania Ziaristică.
IV.

Brașovtf, 14 Augusta v.
Să vedemti cum stă lucrulu în 

adeveru cu „memorandul^ împie
decate44, care servesce ca calu de 
bătaia celorQ ce au primitu lo
zinca să dobăre pe președintele 
comitetului nostru.

Eată ce susținu ei:
„D-lă Băbești a făoută totă ce i-a 

stată în putință ca hotărîrea conferenței 
de a adresa unii memoriu împăratului să 
nu se eseoute“... „A împiedecată orl-ce 
lucrare în comitetă14 și după oonferența 
din Octomvre 1890 „a aflată pentru a 
treia oră mijlocuiți de a împiedeca pu
nerea în lucrare a aoelei hotărîrl44. — 
„Mai multa, d-lă Babeșă — intermedia- 
torulă d-loră Mocsonyi — când s’a de
cisa ca memoriula să se presenteze îm
păratului, atunci a stăruita ca acela să 
nu se adreseze Suveranului, ci Europei44.

Aceste afirmațiunl sunttt citate 
în traducere verbală din articulii 
apăruți în organulu d-lui D. Sturdza, 
„Liberte Roumaine44 (dela 9 și J1 
Iunie și dela 25 Iulie n. 1891.) 
Aceleași acusațiuni le ridicară în 
diferite variațiuni contra d-lui V. 
Babeșu „Românul1*, „Gazeta Nouă,1 
ș. a.

înainte de tote bate la ochi, 
că d-lfi Babeșu este înfățișată de 
cătră aceia, cari îi adreseză învi
nuirile citate, ca unulu, care la 
noi în Ardelu îi pdrtă pe toți de 
nașă, după cum voiesce, er cei
lalți membri ai partidei nostre na
ționale suntă înfățișați ca nisce 
gugumani și guri căscate, cari 
lasă a fi împinși în drepta și în 
stânga de d. Babeșu.

Frumosu complimentă pentru 
Ardeleni! Nu cumva gazetarii dela 
„Liberte", „Românulă“ ș. a. au 
crecjută a le face ună mare ser
viciu și a salva causa ardelenescă 
decă îi voră presenta înaintea 

lumei din țera și din străinătate 
ca pe nisce găgăuți?

N’ar fi fostă lucru mai corectă 
și mai cinstită din partea aceloră 
gazetari ardeleni, bănățeni ori un
gureni de dincolo, cari cu-o îngâm
fare copilărescă își arogă dreptulă 
de a pune la noi țera la cale, se 
se fi intrebată mai ânteiu, decă 
înrr’o cestiune atâtă de gravă, în
semnată și seriăsă ca aceea a me
moriului cătră cordnă, chiar se fi 
voită, ar fi fostă în stare d-lă Ba- 
beșă se mistifice și se țină în locă 
cu vorbe g61e o națiă întregă de 
trei miliâne de suflete „șepte ani“ 
dearendulă ?

N’ar fi fostă lucru mai corectă 
și mai cinstită decă acei gazetari 
ar fi cercetată mai întâiu, că ore 
nu suntă alte cause multă mai 
însemnate, cari au putută contribui 
a se amâna esecutarea hotărîrei 
conferenței naționale dela 1887 
cu privire la memoriu, decâtă pre
tinsa „antipatia44 a d-lui Babeșă?

Ei, der în casulă acesta „ze
loșii44 și „neobosiții“ combatanți 
trebuiau să admită, că d-lă Babeșă 
n’a lucrată numai singură de ca- 
pulă lui, și atunci nu mai puteau 
se-și facă plăcerea a’lă doborî și 
a’lă „esecuta44 ca „capă de par
tidă

Der se admitemă ună momentă, 
că d-lă Babeșă a făcută totă ceea 
ce-i impută gazetarii dela „Liberte 
Roumaine“ ș. a., că a împiedecată 
punerea în lucrare a memorandu
lui, că i-a succesă, ca unui omă 
cu apucături dibace, a face ca co- 
mitetulu se amâne presentarea me
morandului.

Ei bine, acei gazetari, cari au 
aerulă de a ne da nouă celoră de 
dincăce lecțiuni, ca unoră băieți 
neverstnici de șcălă, nu bagă de 
semă, că în urma celoră ce s’au 
hotărîtă în conferența nostră na
țională ținută în 27 și 28 Octom
vre 1890 în Sibiiu, nu i s’ar mai 
putea face d-lui Babeșă pentru tre

cută și pănă în Țiua de astăȚî 
nici cea mai mică imputare din 
causa atitudinei sale în casulă a- 
rătată ?

Binevoiescă domnii dela gaze
tele din cestiune să-și ia ostenela 
a-și procura actele memoratei con- 
ferențe, publicate în 1891 în Si
biiu, și acolo voră ceti pe pagina 
a 10-a următărea decisiune capi
tală, ce s’a luată în unanimitate:

. „Conferența generală a partidului na
țională română aprobă motivele, pentru 
can comitetulu nu a aflată pănă acuma 
de oportună a subșterne memorandulă la 
Inaltulă Tronu.„

Totodată, ou considerare la situa- 
țiunea, ce s’a agravată, conferența ge
nerală întregesoe comitetulă centrală la 
numărulă de 25 membri, și !w însârcineză 
pe acesta, comitetă cu publicarea unui me- 
moraridă politică, care să cuprindă tote 
gravaminele poporului română, 6ră adu
cerea gravamineloră la cunoscința Prea- 
înaltului locă s’o facă când va fi de 
lipsă.,

Etă der că înainte cu 9 luni 
conferența generală a alegetori- 
loră români din Transilvania și 
Ungaria a resolvată, cum a 
putută mai bine, cestiunea memo
randului, a aprobată nepresenta- 
rea lui pănă la acea cți și pentru 
viitoră a însărcinată pe comitetă 
cu publicarea unui memoranda 
politică și în urmă cu aducerea 
gravamineloră la cunoscința mo- 
narchului, când va fi de lipsă.

Este acum corectă și admi
sibilă ca în fața acestei hotărîrl 
a conferenței, despre care susține 
„Gazeta Nouă" că a fostă „cea 
mai imposantă conferență națio
nală", se se agite astfelă cum se 
agiteză în contra acelui bărbată, 
care prin votă unanimă a fostă 
chiămată de membrii ei la pos
tulă onorifică de președinte ?

De-a făcută oposițiă presentării 
memoriului înainte de 28 Octom
vre 1890, d-lă Babeșă este justifi
cată prin votulă conferenței; de-a 

cerută după 28 Octomvre 1890 ca 
mai întâiu să se adreseze ună me
moriu politică Europei, este justi
ficată prin același votă.

Nu este der t6tă afacerea cu 
„memorandulă împiedecată4* trasă 
de peru numai și numai spre a 
lovi în d-lă Babeșă și printr’ensul 
în comitetă, care este înfățișată 
ca o reuniune de ignoranți și de 
hebeuci, cari suntă duși de nașă 
cu povești și vorbe gdle de preșe
dintele loră?

Der se cțicemu., că gazetariloră 
din cestiune nu le-a plăcută vo
tulă conferenței; se admitemă, că 
afiliații loră de dincâce au avută 
altă plană și, prin graba, cu care 
au pusă în scenă convocarea con
ferenței din tomna trecută frații di- 
oscuri, „ cari se distingă p entru causa 
română prin zelul și activitatea lor,44 
au voită se devină ei înșiși stă
pâni pe situațiune, înse nu le-a 
succesă; se admitemă t6te aceste 
și se ne întrebămă, este lucru co
rectă și cinstită ca, din causa ne- 
reușirei planuriloră loră, se se 
arunce acuma cu atâta furiă asu
pra d-lui Babeșă, care dintre toți 
mai multă a contribuită a le pa- 
ralisa, prin care faptă a adusă 
numai ună serviciu causei solida
rității nâstre naționale ?

Și decă acești în veci „nedu
meriți" sateliți, cari se afișeză me
reu în întru și în afară ca con
ducătorii „partidului națională ro
mână" și ca unii cari au luată în 
arendă fidelitatea cătră Tronă, au 
fostă atâtă de multă pătrunși de 
lucrarea herostratică a D-lui Ba
beșu în sînulă partidului, de ce 
i-au dată votulă loră la conferență? 
De ce nu și-au ridicată glasulă în 
contra lui, decă suntă omeni cins
tiți și decă lucră după a loru 
propriă convingere ?

Meschineria, cu care se con
duce campania Țiaristică din ces
tiune în contra comitetului, reiese 
invederată din faptulă, că aceiași

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Suvenire
despre poetulu D. Petrino.

Fine.
Părinții sei se încercară s6-lQ con

soleze și să-lă readucă în sînulă familiei. 
Elăpână la ună gradă s’a arătată destulă 
de docilă. Venită acuma în etatea legală, 
spuse tatălui seu, că nu mai face casă 
de drepturile saie de moștenitoră ală 
lui PetrovicI, că-i aprdbă gestiunea și 
Bubscrie bucurosă orl-ce acte-I va pro
pune. Acesta se făcu ușoră, căci pro
prietățile din Viena erau așa de multă 
gravate de datorii, incătă au găsită ou 
cale, că era mai bine să le desfacă prin 
vendare, ceea oe s’a și făcută.

Din aoestă debaclu, junele Petrino 
abia se alese cu vre o jumătate milionă 
de fiorini, cari ar fi putută încă să-I asi
gure o existență confortabilă decă s’ar 
fi decisă a trăi în calea înțelepciunii.

Dăr ori câtă se arăta respectuosă și 
reverențiosă cătră părinții ca'i-I făceau 
avansuri sincere de împăcăciune, în su- 
fletulă său remase recalcitrantă. Sub 
pretextă, că vrea se studieze, remase 
în Viena.

Resignată ca o victimă a durerii, 
multă timpă și multe nopți petrecu elă 
în veghierl consacrate la studii și me- 

ditațiunl; apoi oolindâ orașele Italiei, 
ale Franciei și ale Germanei, admirândă 
anticitățile secolului presinte. T6te însă 
fură în deșertă! inima lui era sdrobită 
așa de tare, în câtă facultățile minții sale 
nu ’șl mai țineau echilibrulă. Se arun
că din nou în mocirla libațiuniloră lui 
Baochu; se puse a bea fără încetare, în 
totă 4iua făoendă noue achisițiunl de 
spirtose rafinate, până în cele din urmă 
oăcju în friguri tifoide. Părinții lui a- 
flândă alergară să-lă vădă, der când au 
venită îlă aflară cu cunoscințele perdute, 
aprdpe mortă, și numai după îngrijirile 
continue ale mumei sale, putu veni la 
viăță, însă cu simțulă aucjului mai de 
totă perdută.

După ce se mai întrema, părinții 
sei îlă aduseră în Buoovina, de astă da
tă săracă ca Iovă, fiind că perduse celă 
din urmă florină din marea avere ce-I 
lăsase unohiulă seu! Ca unii care-I purta 
o adevărată dragoste și compătimire, îl 
deschiseră brațele cu efusiune, îl oferiră 
de a-lă ține în casă spre a-lă îngriji încă 
de surdenia de oare suferea, și-I regula
ră o mică rentă pentru cheltuelele sale 
mărunte.

Recunoscătoră pentru sentimentele 
binevoitore ce-i arătau părinții sei, cari 
alt-felă. ar fi fostă în dreptu să-lă horop- 
săscă, elă nu se decise cu promptitudi
ne la propunerile loră; căci în realitate 

îșl făcea încă ilusiunl, că pdte să-i viă 
o parte bună din averea propriă a pă- 
rințiloră sei. Când însă se încredința, 
că tatălă seu măritândă pe trei din su
rorile sale, și dândă fie-căreia câte o bu
nă moșioră pentru oare a trebuită se 
împovoreze Cernauoa ou datorii și hy- 
poteoe, văcju că abia ’l rămânea ou ce 
se-șl ducă bătrânețele și se porte chel
tuelele de orescere și eduoațiune a fra
telui seu celui, mai mică.

In mijlooulă acestoră tractative, pe 
atunoea, sosesoe dela Viena diploma im
perială, prin care Petre Petrino și ur
mașii sei se recunoscă ca Baroni ai Im
periului, Asemenea ondre până atunoea 
o aveau prea puține din familiile nota
bile ale Bucovinei. Din Români nu era 
decâtă familia Mustață și Vasilco, oarl 
ajuuseseră la Baronată. De astădată 
însă se aoordâ baronatulă încă oâtor-va 
familii precum Hurmuzaki, Stârcea, Pe
trino. Poetulă, în locă să se bucure de 
bucuria părințiloră sei, se arăta furiosă. 
„Ce felă, (ficea elă, să alergămă după 
baroniă când amă ajunsă la sărăoiă? să
vărsămă 10—20.000 de 
diplomă ou litere 
nea sumă ne 
seu doi? Nu, 
Nu voiă veni în 
pe servitori spuind 
ronău, pe când nu am 

pentru o 
asame- 

ană 
nu!

să audă 
Ba- 

portă

baronatulă cu on ore. Preferă a părăsi 
patria mea, și a-mlpetreoe restulă vieții 
în Țera Românesoă cu mândrulă titlu de 
Română curată, liberă și democrată, titlu 
multă mai nobilă de câtă acela dată de 
împăratulă din Beciu. Da, tată, mâine 
trecă pe josă peste frontiera Bucovinei44.

De astă-dată părinții nu mai ripos
tară. Ei vădură oă suntă neputincioși 
de a aduce la dreptăjudecată pe acestă 
băiată cu mintea deseohilibrată. Deol 
nu se mai încercară a-lă convinge, oi de 
bună voiă chibzuiră a-I mai spori ou 
ceva renta și a-i face preparativele de 
plecare.

Pănă în trei (jil® junele Petrino îșl 
împacheta totă ce avu în două lădițe, 
dete la guvernă formală declarațiune 
pentru emigrare și, luându-șl adio pen
tru tot-dăuna dela părinți și dela fami- 
liă, părăsi Bucovina ou jurămentă de a 
nu o mai vedă, ceea-ce în adevără s’a 
și realisată! Trecendă frontiera elă se 
duse întâiu la DulcescI, la d-na lElisa 
Sturza, sora mamei sale. Acesteia ’i spu
se, că e fermă hotărîtă a se așecjaîn Iași 
și pentru acesta îi ceru ospitalitate în 
casa sa dela Iași. D-na Sturza nu-i pu
tu satisface cererea fiindoă casa dela 
Iași o avea închiriată, der a trimisă pe 
ună omă ală ei de i-a găsită ună aparta- 
mentă cu două trei camere, pe cari 
mobilisându-le cum se cuvine, ’i le-a 
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omeni, cari au sprijinitu hotărîrile 
conferenței cu votulâ lorii, vinu 
acum și le tâgăduiescu, lovindâ în 
comitetG și în totă organisația 
ndatră, pe care Dumne4©u scie 
cu câte greutăți ne-amti sciut’o 
păstra pănă acuma; vinu și făcu 
t6te aceste fără a se gândi la 
reulucelu mare, ce ni-lti potti aduce 
prin procederea lorii, numai ca 
să-și facă plăcerea a-lu vede „ese- 
cutatii“ pe d. Băbești și ca se 
p6tă bate’n pălmi de bucuria acelu 
Sparafucile politisantu din Bucu- 
resci, care se gereză în „Liberte 
Roumaine“ ca conducetoru alu 
Românilorii ardeleni.

N’amă avutu dreptate der, când 
amu susținută, că aici stămu față 
cu nisce omeni, cari numai pe pi- 
ciorele loru nu umblă, cari, jude- 
când'după purtarea lor necontenită 
șovăitdre și nesinceră, nu potă fi 
decâtă nisce unelte ale unei poli
tice străine de adevăratele aspira- 
țiuni ale Româniloră ardeleni ?

CRONICA POLITICĂ,
— 14 (26) Augustă.

— Regina Angliei, după ce trecu 
în revistă flota din Portsmouth, adresa 
următfirea telegramă președintelui Carnot : 
„Simtă necesitatea, să-mi esprimă față de 
D-vostră, câtă de mare plăcere am avută, 
când am primită pe admiralulă Gervais 
și pe ofioerii săi în Osborne și oâtă de 
tare admiră escadra franoesă, pe care 
tocmai am treout’o în revistă. Victoria.“ 
Carnot răspunse reginei Victoria cu ur- 
mătorea telegramă: „Rogă pe Maiesta
tea Vfistră a primi sincera mea mulțămită 
pentru primirea grațifisă, ce a-țl făcut’o 
admiralului Gervais și ofioeriloră săi, 
precum și pentru sentimentele ce le-ați 
esprimată față de esdadra franoesă.u 
Carnot.

La desvălirea monumentului pentru 
oei căduțl în 1870 s’a făcută în orașulă 
Bergerac, mari festivități. Președintele 
comitetului soientifică militară rusesoă, 
și șefulă statului maioră, generalulă 
Obrucev, a sosită aici. Acesta a fostă 
primită de autorități și de poporațiune 
cu mare însuflețire. Orașulă a fostă îm- 
pobodită. La banchetă primarulă din 
Bergerao, ținu ună toastă în onfirea 
Țarului, a familiei rusescl și a generalului 
Obrucev, care apoi toastă în ondrea cor
pului oficeriloră francesi. Toastele aceste 
au fostă primite ou strigătulă „Trăiască 
eroulă dela Plevna* Apoi vorbi și sena- 
torulă Chadois, care toasta pentru armata 
rusâsoă, cJLendă, că soldații francesi voră 
fi mândri, de a se lupta în alianță cu 
armata rusescă, ddoă vreuna din aceste 
națiuni va fi atăcată.

— Piarului „Posener Zeitung" i-se 
sorie din Petersburg: In cercurile bine 
formate de aici circulă faima, că o es
cadră rusdscă sub oomanda vice-admi- 
ralului Kasnajcoff, actualulă comandantă 
ală flotei ostiăe rusesol, va visita orașulă 
Cherbourg, oa răspunsă la visita escadrei 
fraoense la Kronstadt. In cercurile po
litice se vorbesoe despre acestă visită 
oa despre ună faptă sigură. Se dioe, că 
chiar în Septemvre a. o. se va face aoestă 
visită.

In orașulă Bonnetable (Sarthe) în 
Francia s’a săvârșită desvălirea monu
mentului întru amintirea soldațiloru fran
cesi oătjudl în campania din 1870. Du
cele dela Roohefaucauld, din partida re
galistă, ținu o vorbire, în care c}.*80» câ 
Francesii dorescă pacea; decă însă to
tuși răsboiulă va isbucni, atunol toți fii 
Franci ei se voră aduna sub unulă și 
același stâgă, oăcl în cestiunl patriotioe, 
nu trebue să esiste niol o partidă.

— piarulă „Politische Corresp." pu
blică o scrisdre remarcabilă cu data din 
Petersburg, în oare se dice, că oe e 
dreptă nu esistă ună tratată de alianță 
între Franci a și Rusia, dâr raporturile 
după festivitățile dela Kronstadt suntă 
de așa natură, încâtă lipsesce numai 
ooasiunea, pentru ca să se facă în faptă 
acâstă alianță.

— Cogresulă socialistă din Bruxel
les și-a continuată și și-a înohisă ședin
țele fără a le faoe din cale afară prea 
interesante. Remarcabilă este totuși o 
resoluțiune propusă de delegatulă Domela 
(olandesă), ca sooialiștii din tfite țările 
să respuncfă la orl-ce declarație de răs- 
boiu ou ună apelă cătră popfire și cu 
proolamarea grevei generale. Delegatulă 
germană Liebknecht propusese în acestă 
privință o resoluțiune blăjină, despre 
care Domela a cjisîi o’ar fi putută să fie 
iscălită de orl-ce clericală.

Viitorulă congresă socialistă se va 
ține la 1893 în Elveția.

SOIRILE piLEI.
— 14 (26) Augustă.

Căsătoria moștenitorului tronului ro
mânii. piarulă englesă „World11 împăr- 
tășesce, că principele de coronă ală Ro
mâniei propabilă oă’șl va lua o miresă 
din Anglia. Principele e romano-oatolică, 
copii sei înse trebue să se țină toți de 
religia ortodoxă română. Prin urmare e 
eschisă o oăsătoriă cu o prinoesă aus
triacă și bavaresă. D’aceea s’a ivită 
planulă, că principele Ferdinand va ale
ge seu pe prinoipesa Maria de Grecia, a 
doua fiioă a regelui Greciei, seu pe fiica 
cea mai mare a ducelui Edinburg. Se 
dice, că logodna principelui Ferdinand 

cu ducesa de Edinburg, se va procla
ma în decursulă săptămânei viitfire.

* * *
Beoolta în Europa. — piarele agricole 

începă să dea cifre mai esacte în oe 
privesce resultatulă reooltei din diferite 
țerl din Europa. După „L’Echo agri
cole1' insuficiența recoltei se simte forte 
multă în statele Europei apusene și ale 
Europei septentrionale unde asprimea și 
lungimea iernei au compromisă sămănă- 
turile de tfimnă. Anglia va trebui se 
importe 55 de milione hectolitre, Francia 
30 de milione, Germania 15 milione, 
Austria 12 milione, Belgia 8 milifine, 
Italia 7 și jumătate, Elveția și Olanda 
oâte 4 milifine, Portugalia și statele scan
dinave 5 milifine și jumătate. Acestă 
deficită de 141 milione va fi îndestulată 
în parte prin prisosulă producțiunei sta- 
teloră orientale. Rusia ar dispune de 20 
de milione de hectolitre, Ungaria de 15 
și statele balcanice de vr’o 20 milione. 
Deficitulă ar fi ast-felă redusă la o sută 
de milifine. Situația ar fi fostă negre
șită torte gravă dacă reoolta din America 
ar fi fostă rea. Der se crede, că Statele- 
Unite voră reoolta 192 milione din care 
voră fi 62 milione disponibile. Canada, 
republica Argantina, Chili, voră mai da 
11 milione. De altă parte Indiile, Africa 
de Nordă și Australia voră procura vr’o 
trei deci de milione. Ast-felă se va stabili 
ună echilibru între lipsa din unele State 
și prisosulă din celelalte. Deși cifrele 
de mai susă potă fi modificate de 
diferite împrejurări, în generală însă 
situația e multă mai bună de oum se 
credea.

** *
0 nouă nenorocire la Gara de Nordti 

(Bucuresol.) Cetimă în „Timpulă" : Sâm
bătă săra, la plecarea trenului de la 5 
ore spre Predeală, pe când manevra lo
comotiva în gară, ca se vină să se pună 
înaintea trenului, a călcată pe trei luoră- 
torl, tăindă picifirele la doi din ei și 
sfărâmândă capulă celui d’ală treilea.

* * *
Sursă mare de petroleu. „Democra- 

tulă“ comunică, oă laCâmp:na, proprie
tatea decedatului Dimitrie Hernia, se 
producă mari cantități de păcură-țițeu 
din puțurile depe ambele părți: una a 
rîului Prahova și alta a rîului Doftana, 
er mai alesă din partea Doftanei. Aoum 
pfite (jice că acolo suntemă ca și în 
America, ca și la Bacu în Rusia, cu o 
sursă peste care s’a dată prin perforarea 
unui nou puță de sistemă americană. 
Este pfite o lună de când țisnesce în- 
tr’una petroleulă din aoestă nou puță, 
mergând tubulă dela fața terenului în 
susă până la o înălțime ca de 14 metri 
și d’acolo curgând în josă în reservfire 
prin oarl se conduce și oare decă nu 

s’ar înoărca continuu pentru esportă, 
n’arputâsă încapă în tote reservfirele, ce 
se construescă mereu, ci ar trebui să 
curgă pe Doftana. In fine calitatea și 
cantitatea oe se produce este forte în
semnată, așa oum nici ună puță în țâra 
nfistră n’a produsă până acurnă, ca 
acesta.

* * *
Sânțire de biserică. In vara aoâsta 

s’a săvîrșită sânțirea bisericei românescl 
gr. o. din oomuna ChiuescI (comit. 'S. 
Dobâea). Intr’o corespondență, ce o pri- 
mimă din nordulă Transilvaniei, se aduoă 
din acestă incidență mari laude preotu- 
tui de-acolo, d-lui Eliă Centea, oare deși 
se află în fruntea unui poporă puțină 
numărosă, — abia vre-o sută de familii, 
a isbutită însă, în scurtă timpă de 5 ani, 
să adune o sumă considerabilă de bani, 
din cari s’a ridicată acum o biserioă 
forte frumfisă. La sânțirea aoestei bise
rica a luată parte oa delegată din partea 
Episoopului din Gherla, d lă canonică 
Ioană Popă, însoțită de d-lă spirituală 
ală seminariului din Gherla, Ioană Giur
giu. Aotulă , sânțirei s’a săvîrșită, între 
salve de trescurl și detunături de pusol, 
din partea a 15 preoți în frunte ou d-lă 
canonioă Papiu, oa pontifioantă. Luară 
parte la aoestă solemnitate aprfipe la 
2000 de țărani și ună frumosă numără 
de inteligențl, cari toți rămaseră adâncă 
pătrunși de esoelenta predică a d-lui 
canonică Papiu. Corulă a fostă compusă 
din mai mulțl învățători sub conducerea 
d-loiă Nio. Boldoră și Gavr. Mureșiană. 
La fine se dete o masă bogată pentru 
țărani și altă masă se dete la casa preo
tului pentru vre-o 60 de cărturari. S’au 
rostită frumfise toaste, âr tinerimea aran- 
giâ la fine o petrecere cu jocă, care a 
fostă forte animată.

** *
Monumsntulii lui Carolîf Emanuel. In 

23 Augustă n. o. s’a desvălită în Mon
dovi în presența regelui Umbert și a 
ministriloră, precum și înaintea unei 
mulțimi de omeni, monumentulă lui 
Carolă Emanuel I. Regele Um
bert a semnată ună decretă de amnes- 
tiare pentru toți desertorii din armată 
dintre anii 1848 și 1887, ai căroră numără 
se urcă la 40.000.

* * *
Focu in Turcheșii. In comuna Tur- 

cheșă au arsă alaltăeri trei șuri pline ou 
bucate, din causa mașinei de treerată ce 
se afla în apropiere. Ar fi bine ca lu
crurile din prejurulă mașinei se fiă uda
te, ca să nu ia focă dela ori ce soânteiă 
ce ar sări din mașină.

* * *
Tempestate. Ni-se împărtășesce, că 

Luni după prândă s’au ivită prin părțile 
Mureșului o tempestate mare, care în

oferită, dându-i și parale pentru de
plasare și speranța de a-i mai da încă.

Ast-felă poetulă Petrino se face Ia- 
șiană !

Era tocmai anulă memorabilă 1875, 
când în vechia capitală a Moldovei se 
găsi cu oale a se face o serbăre reli- 
giosă comemorativă pentru centenariulă 
decapitării lui Grigori Vodă Ghica, oare 
protestase contra luărei Bucovinei La 
acea serbare junele Petrino ținu ună 
discursă forte vehementă contra politi 
ticei austriaco, răvărsându șl totă fi culă 
tinereții în struna iridentismului. Cu a- 
cestă discursă și cu sorierile ce pănă a- 
tuncl mai publicase, elă îșl făcu ună fru
mosă și meritată nume populară în Iași. 
In adevără societatea de acolo îlă primi 
forte bine. Figura lui plăoută și simpa
tică, surzenia lui chiar, manierele lui dis
tinse, conversațiunea lui cam teatrală, 
constituiau pentru dânsulă calități, oari-I 
deschideau ușile și salonele tuturoră ca- 
seloră oeloră bune. Petrino se făcuse 
omulă â la mode, cum se c}ioea în limba 
salfineloră. Nu era petrecere, masă, 
prânză, cină seu serată, să nu fi fostă 
invitată și pusă în fruntea tineriloră de 
high-life.

Adresându-se la guvernă cu arătare 
oă a emigrată din Austria și că doresce 
a se face folositoră României ca nou ce- 
tățenă, miDisterulă culteloră îlă numi 
directoră ală biblioteoei statului, postă 
destulă de modestă, der care în Austria 

nu i s’ar fi dată nici după două deci de 
ani de serviciu. Nu trecu multă și i-se 
mai încredința catedra de literatura ro
mână la Universitatea din Iași, care se 
făcuse vacantă.

Etă ună omă cu norooă! (jiceau cei 
mai puțini favorisațl de sortă, și cari 
șuntă forte număroșl pe lumea acâsta. 
Etă ună omă, care pănă mai erl nu scia 
unde se șl plece capulă, ună desfrânată, 
care n’a făcută studii sistematice, care 
șl a risipită averea în vicii, care a de
venită surdă din causa proprieloră sale 
escese, etă lă în posițiune onorabilă, ou 
două lefi, ca bibliotecară și ca profesoral 
Da, ori oare altulă s’ar fi credută fe
ricită și ar fi considerată oa oonsolațiune 
din partea sfirtei posițiunea, la oare a- 
junsese. Petrino însă nu era făcută din 
natura lui oa să se mulțămesoă pe de
plină cu ceva pe lumea acesta. Elă 
credea că meritele lui, basate mai multă 
pe versurile anaoreontice, pe cari fru
mușele dame din Iași le găsiau admira
bile, suntă multă mai superidre pentru 
ca să fiă plătite cu atâta. Din ce în ce 
elă se făcea totă mai presumțiosă. Apoi 
punându-se în intimitate cu câțiva din 
tinerii oei mai oorupțl din Iași, pasiu
nea alcoolismului erășl îlă cuprinse. 
Atunci pa^^&nsocietatea bună, care 
îlă ună copilă răsfă
țată, re
nega am^^^^^H^^Rface că nu-lă re- 
cunfisce^BI^^^

Intr’ună rândă mă duoă la Iași. 
Tragă la otelulă „România". Trecândă 
pe lângă tabla, pe care suntă soriși pa
sagerii, vădă numele lui Petrino. întrebă 
pe chelneră ; îmi spune că de vr’o două 
luni șede acolo. Deși erau orele înaintate, 
trimită să-lă întrebe de potăsă-lă vădă. 
Numai decâtă îmi aduce răspunsă că mă 
așteptă cu nerăbdare.

In Camera lui cum mă vădu, îmi sări 
de gată să mă sărute și să-mi câră sou
se că mă primesce fără a fi singură. îmi 
presintâ o domnișfiră artistă dramatică, 
oare ciugulea încă fisele unui pui friptă 
ce mâncase. Domnișfira îmi oferi ună 
pahară de vină felicitându-mă de bună 
venire. Atunci reounosouiiu pe o vechiă 
coristă a teatrului din Bucuresol, care 
acolo făcea pe artista și în momentulă 
acela făcea eseroiții artistice în ordinea 
libațiuniloră. In adevără amendoi erau 
înaintați în veseliă; și ea cu tfite că, 
mai multă desfăcută la peptă, arăta ună 
sînă provocătoră, mi se păru scârbfisă : 
mă prefăouiu bolnavă și obosită; refusaiu 
totulă și mă retraseui. A doua cji îmI 
spuse pe scurtă o mulțime de aventuri 
ciudate ce a avută în Iași și după cari 
plecarea lui de acolo părea inevitabilă. 
In adevără era atâtă de compromisă în 
câtă se aștepta la totă momentulă la 
dueluri și la insulte, decă nu și la des
tituiri din posturile ce ocupa. Mobilele 
ce-i cumpărase mătușă-sa în camerele 
ce închiriase, le vânduse pe nimioa la 

ovrei, și vieța dela otelă îlă costa mai 
multă decâtă îi aducea amândouă le- 
fele ce primea. Ca ouronainentă ală tu
turoră miseriiloră, îmi mai spunea, oă 
sufere de o bolă de stomanchă neîndu
rată și că acesta îlă faoe mai ou sfimă 
de alergă la alcoolurl. Cerea con- 
siliulă și ajutorulă meu. Consiliulă 
meu fu scurtă: Să părăsescă Iașii și să 
vie la BucurescI spre a se căuta cu 
medicii de acolo. Deci pănă în trei cjile 
fără a șl lua măcară adio dela nimeni, 
pleca odată cu mine, luândă numai o 
lădiță cu rufe și hârtii, âr una lăsând’o 
acolo amanetă pentru datoria ce avea 
la otelă. Dela Romană, după avisulă 
meu, se duse la Dulcesoi să oeră ertare 
mătușei sale, lucru ce obținu forte ușoră, 
ba fu așa de meșteră în măguliri cătră 
mătușă-sa, încâtă îi smulse și o bună 
sumă de bani de cheltuelă.

In BucurescI, veni numai deoâtă la 
mine. îlă învățaiu să arete navoia bfilei 
în oare se găsesce și să oeră ună con
cediu de două luni spre a se supune la o 
cură. îlă ajutaiu la căpătarea concediu
lui și soiindă, că mâncarea de la bir
turi îi causeză boia de stomachă, îi ofe- 
riiu ună looă la masa mea, învitându-lă 
pentru tot-deuna. După aoesta mânca la 
mine în vre o patru cinci rânduri. De 
odată văcjuiu că nu mai ,vine. Crecjândă 
că-i bolnavă, merseiu să-lă vădă la otelă 
Concordia, unde ședea. îlă găsiu sănătosă, 
ba încă în adorațiunea unei blonde co-
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-ținutulă Ludoșului a fostă mai puțină 
vehementă și n’a prioinuită nenorooirl, 
în părțile Teiușului însă a fostă mai ve
hementă ; în comuna Cisteiu au fostă 
răsturnate mai multe case și ou oca- 
siunea acesta mai mulțl 6menl au fostă 
striviți. Mediculă dela Blașiu, d-lă Dr. 
A. Popu, fu chiămată numai decâtă în 
ajutorulă nenorocițiloră.

Cultulu lui Kossuth.
Dinincidentulu cailei namelui lui 

Kossuth ce s’a serbată la 25 n. c. cu 
multu alaiu din partea adoratorilor^ 
din Budapesta, Aradu și alte o- 
rașe ale țerei, „Egyetertes11 con
sacră marelui revoluționarii dela 
1848 unu articulu de. fondu, pe 
care-lă începe cu următârele cu
vinte :

„Să-lă preamărimă pe elă“, — adecă 
pe Ludovică Kossuth — „care este celă 
mai mare între fiii patriei și va fi mân
dria veclnică ațărei înaintea lumei; să-lă 
preamărimă pe elă, pe care întreita glo- 
riă a geniului, a prestigiului morală și 
a martiriului, îlă încuujură cu o aureolă 
atâtă de orbitore, ca pe nimenea altulă 
dintre marile figuri ale epocei de as- 
tădll... In momentele supreme de despe
rare, noi totdeuna ne arunoămă privi
rile spre aoelă fără luminosă, care din 
îndepărtatulă său esiliu lumineză cu o lu
mină atâtă de străbătătâre prin nopțile 
întunecose și peste valurile furiose! O, 
la radele acestei lumini vedemă noi țera 
aceea, care este țera alâsă a bărbațiloră 
drepți, curagioșl și desinteresați. Pe urma 
acestei lumini apară din nou tote tra- 
dițiunile nobile ale secoliloră trecuțl și 
tdte speranțele mari ale viitorului....“

Pătrunși de-o asemenea reve- 
rință față de revoluționarul^ dela 
1848, Kossuthiștii au serbatu și de 
astă-dată onomastica șefului loru 
pe câtu au putută mai bine. „Par
tida independentă din suburbiulă 
Iosefinh” din Pesta, după ce a dată 
unu banchetă, la care s’au rostită 
mai multe toaste bombastice 
pentru Kossuth și pentru princi
piile lui, adresă acestuia o te
legramă cu cuvintele: ,,Serbăto- 
rindu onomastica ta, serbămu cțiua 
eliberării nbstre, deârece alu teu 
nume este numele libertății ungu- 
rescl“. La banchetulu dată de so
cietatea „Vdrosmarti” din Pesta, 
președintele societății Heinrich 
Wagner (curată „Maghiară”) c|Âse 
între altele: „Dee Dumne4eu, ca 
nu peste multă se sosescă timpulu, 
când 4iua lui Kossuth să fia o 
mare serbătore națională impusă 
națiunei „ungare” tocmai așa, pre

cum este astă4i 4iua Sf. Ștefană, 
și în călindare ea să fiă înregis
trată cu litere roșii”. La vre-o două 
teatre din Pesta s’au dată cuoca- 
siunea acesta representații în fa- 
vorulu lui Kossuth: în Aradu, 
după cum spune o telegramă de- 
acolo, nici odată n’a fostă serbată 
onomastica lui Kossuth cu atâta 
solemnitate, ca acum; tbte stra
dele orașului au fostă iluminate, 
s’a arborată pe edificii mulțime 
de stindarde, s’a făcută retragere 
cu torțe, s’a dată ună banchetă, 
la care au luată parte toți cetă
țenii distinși ai orașului etc.

Cu ună cuventă, pentru săr
bătorirea unui revoluționară și an- 
tidinastă ca Kossuth este dată as- 
tă4i ori ce libertate, în timpă ce 
nouă ne este inte^isă chiar și ser
barea 4ilei de 3 (15) Maiu. Ce 
mai lume întorsă!

Cereale.
In schelele române se continuă ven

erarea cerealeloră ou cea mai mare acti
vitate și prețurile se menținiî tari. S’au 
vândută în cursulă săptămânei la Giurgiu 
40,000 hectolitri de grâu cu prețulă de 
11.43 —14.85, după greutate și cantitate. 
Porumbulă s’a cotată 8.85—9.28 hecto
litru și orzulti dela 5—6 lei hectolitru. 
La Brăila prețurile au variații între 11.75 
hectolitru pentru grâu de 55 libre și 16 
pentru grâu de 60 libre.

Rapița de 5iy2 libre s’a vândută 
ou 19.50, porumbă de 5972 libre ou 10.35, 
orzulă de 45 libre cu 7.35 lei hectolitru. 
Afară de acestea s’a mai vândută o oan- 
titate destulă de mare de săcară pentru 
Germania cu orețulă de 1700—1750 franci 
vagonulă.de 10,000 chilograme. Seoara 
în portulă Galați s’a uroată la 60 lei 
chila veche. Grâulă de 60y2 libre s’a 
vândută la 2 Augustă la Brăila cu pre- 
țulă de 120 lei 50 bani.

Informațiile oficiale primite dela 
guvernulă germană anunță, oă reoolta 
în totă imperiulă promite : pentru grâu de 
tomnă 91°/0 din mijlooia obicinuită, pen
tru orză 102°/0, pentru ovăsă 104°/0, pen
tru săcară 82°/0.

„Nordeutsche Zeitungu declară, în 
fața interdioțiunei, ou care au fostă lo 
vite grânele în Rusia, oă statele unite 
suntă gata acp să înlocuesoă pe Rusia, 
ba Austro-Ungaria, România, Indiile și 
celelalte țări exportatâre, constituesoă 
o puternică reservă.

înscrierile la școla de fete a „Reu- 
niunei femeiloră române Sălăgiane în 
Șimleu se face la subsorisulă, înoepândă

dela 28 Augustă pănă în 7 SeptemWI 
oând se voră începe și prelegerile.

La înscriere este a se plăti didaotru 
taxă de3 fi. și pentru biblioteoa școlară, o

1 ~ "fl. de fiă-care elevă.
La dorința părințiloră, elevele voră 

pute primi, pentru taxă moderată? in
struire în musica întrumentală și în 
limba germană, dela învățăt^ljKăspută 
germană. T, * .

Șimleu, 24 Augustă 1891.%*/
A. Cosma,

secretarulă „Reuniunei femeiloră ro
mâne sălăgiane11 și directorulă școlei.

pmc- 
se va

pute

Ixisciin.țare_
Subscrisa aducă la cunoscința onor, 

publică, că cursulă de instrucțiune 
tied pentru fetițe condusă de mine 
înoepe la 15 Septemvre v. a. o.

In acestă cursă, la care voră 
lua parte copile dela etatea de 12 ani 
în susă, se învață totu felulă de lucru \de 
mână femeescă, ca: torsulă, țesutulă la 
răsboiu simplu și mecanioă, văpsitulă tor
tului, cusutulă, croitulă, brodatulă (chin- 
disitulă), împletitulă; mai departe din 
economia casei: gătitulă bucateloră, spă
latul ă și călcatulă.

Afară de aoeea pentru oompletarea 
cunosoințeloră teoretice ale copileloră 
se predau de persâne oompetente în 8 
bre pe săptămână următârele obiecte : 
Religiunea, Limba română, Limba ma
ghiară, Limba germână, Istoria și Geo
grafia, Aritmetica și Caligrafia, 
tuală se va da instruoțiune și în 
vocală.

Elevele interne, cari dorescă

Even- 
musica

a lua 
parte la cursulă condusă de mine, voră 
solvi pentru locuință, întreținere com
pletă și instrucțiune 12 fi. pe lună.

Elevele esterne, cari voescă a ave 
menajulă la mine, voră solvi pentru 
menajă și instrucțiune pe lună 10 fi., eră 
fără menajă 4 fi.

Asupra acestui cursă, ale cărui re- 
sultate au fostă apreciate în modulă celă 
mai favorabilă din partea celoră compe- 
tențl, îmi permită a atrage atențiunea 
părințiloră și tutoriloră. EsplicațiunI mai 
detaliate se voră da la cerere cu 
plăcerea.

Brașovă, 14/26 Augută 1891.
Maria Belu,

în Brașovă, Strada Castelului

tâtă

33.

Dare de semă și mulțămită publică.
Cu ooasiunea petrecerei arangiate în 

12 Iuliu n. în favorulă șoolei gr. cat. 
din Solovestru în păvilionulă dela scăl- 
(file din Jabenița, au Intrată peste totă 
suma de 50 fl. 20 cr. v. a., din oarl 
subtragându-se spesele de 38 fl. 20 or. 
v. a. rămâne ună venită ourată de 12 fl. 
v. a., care s’a și inmanuată curatorului 
primară din Solovestru.

Suprasolvirl amă primită dela ur
mătorii domni și domne : V. Hossu, pro- 

*topopă g. o. în Oșorheiu 1 florină, 
Elteto J. M.-Reghină 1 fl., G. Crainică, 
Gurghiu 1 fl.. Fr. Wallant 1 fl., I. Mu- 
reșană, Iernotfaia 50 cr., Dadai A., Bis
trița 50 or., Kebelei M. 50 cr., I. Popă, 
Jabenița 50 or., I. Gorog, Jabenița 1 fl. 
Irina Boeriu, Habioă 50 or., II. Tulbu- 
reană, A.-Iulia 70 cr., A. Ciru 50 cr., 
V. Mera, Habică 1 fl. v. a. Oferte amă 
primită dela următorii dd. N. N. din 
Voila 1 fl., Cerei Gurghiu 1 fl., I. Rațiu, 
Reghină 1 fl., T. Mateiu, Craifaleu 1 fl., 
Aug. Aldea, Bozâd 1 fl. și dela d-na 
Mană, Riciu 50 or. v. a.

Pentru aceste suprasolvirl și oferte, 
binevoitorii contribuențl primescă mulță- 
mitele nâstre cele mai oăldurose și ase- 
ourarea, că au contribuită pentru ună 
scopă măreță și nobilă.

De asemenea aduoemă mulțămită 
și d-nei văd. Neugeboren, arendatârea 
băiloră din Jabenița, care nu a prege
tată a ne pune la disposițiune gratuită 
localulă de petrecere precum și ilumina
rea aceluia.

Solovestru, la 8 Augustă st. n. 1891, 
Greg. B. Nistorfi, 
preot ca președinte ală

comitetului.

Simeon Zehanu, 
controlorii.

DIVERSE.
Otelu de hârtia. In Hamburg s’a 

construită de curândă ună otelă mări- 
șoră, esclusivă numai de hârtiă, oarl 
suntă celă puțină totă atâtă de tari, ca 
și scândurile nostre de bradă. Mai adauge 
apoi, că acestă otelă este soutită și de 
focă, deârece păreții de hârtiă suntă ob- 
dușl cu ună felă de materiă, pe care fo- 
oulă nu o prinde și care souteșce hâr
tia și de strioăciunea moliiloră seu a al- 
toră inseote.

RBspunsu neașteptată. Polițistulă (cătră 
ună studentă, oare cântă „ Gaudeamus 
igituru): „E’n ascultă, ce va să ejioă. a- 
cesta?u Studentulu: Lasă mă să-lă oântă 
pănă la fine și apoi ți-lu traducă /“

După esamenu. Candidatulu, care a 
căcjută la esamenă: Se susține în tot- 
dâuna, oă nenorocirea e ună esamenă— 
eu am trebuită să esperieză tocmai con- 
trariulă.

Discontulă 6— 8°/0 pe ană.

LmfsmIw pieței ^Srașovu.
din 26 Augustă st. n. 1991.

Bancnote românesc)t Oump. 9.38 Vend. 9.40
Argintă romănescă H 9.30 n 9.35
Sapoleon-d’orI n 9.38 n 9.40
uire turcescl n 10 48 H 10.53
Imperiali - - - n 9.46 n 9 51
Jolbini » 5.40 n 5.45
Scris, fonc. „Albina11 6% 101.— n —“

n n n 57o „ 99.50 n 100.—
Ruble rusescl 121.-— n 122.—
bf&rcl germane 57.75 n 58.10

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redaotoră responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.

riște recomandată de amica sa dela Iași. 
Intrebându-lă de nu cumva e supărată 
pe oineva dela mine și de ce nu mai 
vine să mănânce la mine, îmi răpunse 
cu francheță, că nu am vinuri și licorurl 
destulă, de bune, și că elă fără de aces
tea nu simte gustă nici de mâncare, nici 
de beutură, nici de vieță. Ii mai făcuiu 
câte-va mustrări amicale, și lă părăsiiu.

Nu trecură multe efile și mă po- 
meniiu cu ună băiată de la Concordia, 
care îmi spune, că D. Petrino e bolnavă 
și mă râgă să mergă să-lă vădă. Ilă gă- 
siiu în așternută ou o figură ce inspira 
milă. Arunoându-ml ochii fără să voiu 
spre stradă și vădendă pe doctorulă Da
vila călare, deschidă ferestra și-lă strigă. 
Duotorulă, oum îlă văcju (fise : D-lui este 
seriosă bolnavă, are nevoiă de o cură în
delungată.

„Are mijloce D-lui? este bogată?
— Ca Iovă, jăspunseiu eu,
— Atuncea au perde timpă. D-ta 

oare ’i ești amioă, dute imediată la co- 
lonelulă Bibesou, la D-na Balașa; spune-i 
din partea mea, că d-lui trebue să se 
instaleze acolo într’o cameră singură. 
Asta e de făcută, nimică mai multă. Adio.“ 

Pănă a nu mă mai întârce pe acasă, 
mă repetfiiu la D-na Bălașa. Solicitațiu- 
nea mea fu satisfăoută. După câte-va 
âre bolnavulă fu transportată la spitală. 
Din nefericire datoria la otelă era ne
însemnată; am achitat’o eu numai decâtă.

Reposatulă doctoră MaroovicI, in
formată dela mine despre familia și per
sonalitatea bolnavului, îlă oăutâ cu tâtă 
atențiunea sciinței și cu totă interesulă 
inimei; der de câte ori mă întâlnia îmi 
spunea că nu prea suntă speranțe de 
soăpare.

In tote diminețele mă duceam să-lă 
vădă. In momentulă când mă apropiam 
de elă și-’l dam mâna, elă totdeuna se 
uita în tavană și începea a-ml recita 
câte o bucată din poesiile mele, pe cari 
părea că le avea întipărite în memoria 
lui, și numai după ce termina mai vor- 
biam câte ceva ou elă. Ii propuneam 
oărțl de lectură. „Am destule lucruri de 
lectură în capulă meu, dioea elă, operele 
poețiloră noștri, pe cari le soiu de rostă; 
și mai am și cărticica acesta/

Era Visulă Maicei Domnului, pe 
care îlă purta ca engolpionă în sînă. 
După câteva (fii0 îmi spuse: „Pe rogă 
ia cheile dela lădița mea, fiindă-oă nu 
voiu să moră rămâindu-ml lucrurile des
chise. După ce voiu muri, mă vei îngropa 
precum vei pute fără să spui că sunt 
baronă. Hainele mele le vei da de po
mană. Din hârtiile mele, aoele ce vei găsi 
că merită să le posedeze familia, le vei 
trimete tatălui meu. Cu manuscriptele 
și ou brulionele mele fă ce vrâi.“

In (fiua de 29 Aprilie 1878 nenoro- 
citulă poetă espirâ. Fuseiu unulă din 
cei dintâi, cari l’au văcjută după ce a 
înohisă ochii. Figura sa nealterată părea 

suridătâre, părea a esprime fericirea, oă 
a scăpată de sbuclumările vieței. Mă 
ocupaiu despre înmormântarea sa. Cor- 
pulă lui fu coborîtă în biserica vechiă 
a domnei Bălașa. Acolo câțl-va amici 
asistară la pogribania sa. N. lonescu îi 
făcu ună discursă funebru. Câteva per
sdne distinse îlă petracură pănă aprâpe 
de Filaretă: se observau M. Kogălni- 
ceanu, C. A. Roseti, V. A. Urechiă, și 
în urma cosciugului pănă la mormântă 
l’a urmată D. Vasile Popă, singurulă 
bucovinenă, ca profesoră, trăia în Bu- 
curescl, oare singură cunoscea familia lui 
din Bucovina*) și care în adevărft plân
gea ca ună copilă. La cimitirulă dela 
Șerbană Vodă, unde i-s’a dată ună locă 
de înmormântare fără plată de taxă pe 
ună locă numită „ Valea plânqerei^ s’au 
depusă rămășițele sale mortale; er a 
doua (fi oompatriotulă său Popă merse 
de înfipse în dreptulă capului său o 
bucată de lemnă, pe care a scrisă cu 
văpsea negră numele deDimitrie Petrino! 
Cine scie de mai esistă acelă semnă !
căci cruce seu altceva pe mormântă oe 
se spera a se face după promisiunea 
părințiloră săi, nu s’a făcută nici pănă 
astăcfi!

Baronulă Petraki Petrino, tatălă,
în etatedupă o lungă boJă și suferi

udiulă 
ânl, a

*) D. V. Popă, ocm 
ai mult®- ■ JP biografică a mai mult®ă 

făcută și biografia lui Petrino 

de 75 de ani, a murită și s’a înmormântată 
la Cernanca în 2 Febr. 1891. Baronesa 
Eufrosina Petrino, muma, în etate de 71 
ani, îlă urma în diua de 14 ale aceleiași 
luni. Poetulă Petrino a mai avută trei 
surori, din oarl două au murită și numai 
una, soția doctorului Volană, supravie- 
țuesce. Er fratele oelă mai mioă baronulă 
Aleou Petrino, doctoră în dreptă, ocupă 
o funcțiune administrativă în Buoovina.

Dela Petrino au rămasă următârele 
scrieri tipărite:

1° Flori de mormântă, poesii, (1869.) 
2° Puține cuvinte despre oorumperea 

limbei române în Bucovina. (1868.)
3° Lumini și umbre, poesii (1870).
4° Râul, poemă (dedicată lui V. Alec- 

sandri.)
5° Discursulă rostită la inaugurarea 

bustului lui Gr. Ghica.
6° La gura sobei, elegiă asupra mi- 

seriiloră omenescl.
Afară de aceste s’ar mai pute urmări 

bucăți de poesii și prosă tipărite prin 
jurnale.

Aceste suntă suvenirile mele repeal 
despre viețe poetului Petrino. Analisa 
scrieriloră și opereloră lui o lasă asupra 
altora mai tineri decâtă mine.

(„'Revista Nouă.il) G. Sion.

vagonul%25c4%2583.de
Nou%25c4%2583.il
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Cursulu la bursa din Viena.
din 25 Augustă a. c. 1891 Nr. 1879—1891.

Bistr.

Concursă.
Banta de aură 4% . . « « » 10310
Banta de hârtiă 5°/0 - - • 100 45
huprumutulă căiloră ferate ungare ■

aură - . . . 117.—
dto arginti 98.60

Amortisarea datoriei căiloră ferate de
ostii ungare [2-a emisiune] —.

Amorf isarea datoriei căiloră ferate de
ostil ungare (3-a emisiune) 112 50

Bonuri rurale ungare 90 80
Bonuri croato-slavone 104.70

ABONAMENTE i
la

<®S.ZE TA TRANSILVANIEI ii

Lmprumutulil cu premiuli unguresci 139.75 
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescii - —.—
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - • 180 25
Renta de argintii austriacă - - - - 90.85
Renta de hârtiă austriacă - - 90 40
Renta de aură austriacă ■ - - 111.35
LosurI din 1860 - 185,50
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 1010.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. 324.25
Acțiunile băncei de credită austr • 275? 0 
Galbeni împărătesei- - 5.62
Napoleon-d’orI ... . 9.40
Mărci luO împ. germane - ■ 58 07
Londra 10 Livres sterlinge 118 05

Pe
Pe
Pe

0000000000000000

In negoțulh de băcănie q 
Ci și bumbăcărie alu sub- O Q semnațiloru, se află unu £ 
q postii vacantii ca 

• CAUA O 
0CiO Se

0 o o o

o(CO1£IS).
cere de a cunoșce pe Q 

0 lângă limba română și 6 
a cea germână si maghiară, q 
o IOÂN DUȘOIU & FIU. 0
oo oooooooooooo-o o
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*

♦

♦

♦
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♦

♦

Pe
Pe
Pe

Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

luni. 
luni. . ,
anii .

Pentru Romania și străinătate:
trei luni....................................................
șese luni...............................................
unii anu....................................................

trei 
șese 
unu

3
6

12

fi. —
fl. —
fl. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data

Pe
Pe
Pe

de Duminecă.
Pentru Austro-Ungaria:

anu............................................................... 2
șese luni......................... , ... . 1
trei luni...............................................

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

; •

fl. -

11. —
50 cr.

5

î

>•<
*

g
■

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușoru și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se vorti abona din nou, se

scrie adresa lămuriți! și a arăta și poșta ultimă.
Administrațiimea „Gazetei Transilvaniei/4

franci, 
franci, 
franci, 

repede prin

binevoiescă
a

S

X X

Pe basa conclusului adunărei gene
rale din ăsta ana a institutului de credita 
și economii „Bistrițiana", subscrisa direc
țiune esorie prin acesta concursă pentru 
conferirea aloră două premii de câte 30 
fl. v. a. la doi învățători români dela 
șcdlele confes. gr. cat. ori gr. orient, din 
acele comune, în cari lucră institutulă 
nostru, cari învățători voră documenta 
prin atestate din partea senateloră și 
inspectorilor^ școlasticl confes., că de 
dece ani încoce, nefiindă în comunele 
loră șcdle de pomărită, au plantată și 
arangiată ei înșiși cele mai frumose șcdle 
de pomărită.

Terminulă pentru așternerea cereri- 
loră de concursă la subscrisa direcțiune 
se statoresce pănă la 15 Octomvre a. c., 
er cererile ce voră intra după acostă, 
termină nu voră fi considerate.

Totodată se aduce la cunoscința co- 
muneloră școlastice în cari lucră insti
tutulă nostru și acea împregiurare, că 
din partea adunărei generale s’au desti
nată și o sumă de 55 fl. 55 cr. pentru 
procurare de abecedare și tăblițe, cari 
voră fi a se împărți după trebuință cu 
începutulă anului școlastică la deosebi
tele șcdle române, fără deosebire de con
fesiune, ce suntă lipsite de mijloce.

Deci der acele șcdle, cari ar avea 
lipsă de atari rechisite de șcdlă, suntă 
receroate a se adresa la subscrisa direc
țiune pănă la 20 Septemvre a. c.

Dela direcțiunea institutului de credita 
și economii „Bistrițiana".

Bistrița, la 23 Augustă 1891.
Direcțiunea.

pe liniile orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilii din 20 Iulie 1891.

Budapesta—Predealu Predealifc—Budapesta B.-Pesta-Aradii-Teius Teiuș-Aradii-B.-Pesta Copșa-micâ—Sibiiu
Trenu 

de 
porsdn.

Trenu 
accele
rații

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
accele
rații

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
accele

rații

Trenu 
de 

persdn.
Trenu 

de 
persdn.

Trenu 
accele
rații persdn.

Trenu 
de

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
accele
rații

Trenu 
de 

persân-

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny
Oradea-mare

Mezo-Telegd
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia
Huedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel
Clușiu

Apahida
Ghiriș
Cucerdea
Uiăra
Vințul de sus
Aiudu
Teiușu

Crăciunelă
Blașiu
Micăsasa

Copșa mică j 
Mediașă 
Elisabatopole 
Sighișora 
Hașfalău 
Homorodă 
Augustină 
Apața 
Feldiora
Brașovu
Timișă.
Predealu
Bucuresol

10.50
8.30

11.38
2.12
3.53
4.-
4.39
5.22
5.45
6.05
6.31
7.12
7.29
7.49
8.01
8.14
8.29
8.46
9.03

10.12 
10 37 
10.56 
11.04 
11.28 
11.45 
12.13 
12.44 
12.59

1.35
1.51
2.12
2.31
3.04
3 46
4.04
5.26
6.10
6.41
7.17
8.—

8.-
1.50
3.57
5.51
7.06
7.13
7.43
8.18

5.50
3.25

8.51
9.07
9.37

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 

~8Ă0

9.22
11.53

1.50
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

10.05

9.15
11.19
12.57
2.12
2.19
2.49
3.26

4.21
4.55

5.47

BucurpscI 
Predealu 
Timișă 
Brașovft J 

Feldidra 
Ap ața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copșa mică J

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

6.—
6.18
6.34
7.34
7.57

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă
Teiușii

8.22
8.38
8.43

9.14

9 48
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

Aiudă 
Vințul de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida
Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana 
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rev

' Mezo-Telegd
• Oradea mare

sus

P. Ladâny 
Szolnok
Budapesta
Viena

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
1.40

ISKureșu-Bjudoșâ—Bistrița
Murâșă-Ludoșă . . .
Țagu-Budatelică . . .
Bistrița........................

6.48,

8.50
5.16
5.57
6.58

Viena
Budapesta
Szolnok

1.25
1.50
2.12
2.19
2.39
3.15
4.32

4.53
5.30
5.47

6 11

7.23
8.03
8.37
9.04
9.46

11.03
11.29
12.06
12.37
12.53

1.18
1.39
2.13
2.27
2.49
3.47
4.07
4.28
2.34
4.52
5.26

Aradu
Glogovață
Gyorok
Paulișă
Radna Lipova
Oonop
Berzava
Soborșină 
Zamă
Gurasada
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștia 
Șibotă
Vinț. de josă 
Alba-Iulia 
Teiușfi

10.50
8.15

11.14
3.45
4.30
4.42
5.03
5.14
5.32
5.56

8.-
1.50
3.57
6.52 T. d. per.
2.20
2.34
3.05
3.23
3.39

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

3.25
9.50
1.05
5.24
5 46
5.57

Teiușu 
i Alba-Iulia 
, Vinț. de josă
Șibotă
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia 
Gurasada 
Zamă 
Soborșină 
Berzava 
Conopă 
Radna Lipova 
Paulișă 
G-yorok 
Glogovață

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
8 54
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
517
5.28
5.531
6.24
7.02
7.17
7.46
7.57
8 08
8.30
8.40
9.05
2.21
5.50
1.401

Copșa mică
Șeica-mare 
Loamneș
Ocna
Sibiiu

7.10
7.43
8.27
8.59
9.23

3.- 10.47
3.31 11.27
4.15 12.08
4.46 12 38
5.10 1.-

Sihiiia—Clopsa-inieă

Sibiiu
Ocna 
Loamueș 
Șeica-mare 
Copșa mică

7.35 4.34
8 02 4.58
8.30 5.25
9 05 5.55
9.34 6.20

10.17
10 43
11.09
11.40
12.05

Cucerdea-Oșorheiu - R.-săs.

Cucerdea
Ludoș
Oșorlieiu
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

6.43
7.12

7.51

8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
7.20

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

Simeria (Piskî) Petroșenî |i Petroșenl-Simeria (Piski)
Simeria
Streiu
Hațegu
Pui
Crivadia
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 Crivadia 7.19 12.19 7.20
8.06 12.- 6.36 Pui 7.57 1.05 7.51
8.47 2.23 7.24 Hațegă 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

Regh.-săs. 
Oșorheiu 
Ludoș 
Cucerdea

5.21
6.58
7.47

8.-
9.35
5.54
7.41
8.25

8.15
9.53

10.20
12.06
12.50

!•!Aradu—1 11 *

Aradu 6.15 11.30 7.15 Timișora 6.20 1.11 5.05,
Vinga 7.32 12.47 8.04 Vinga 7.21 2.46 6.40;
Timișora 8.42 2.04 8.57 Aradu 8.03 3.50 7.50|

Whin •isu—Turda Turda—dSîirnsu■> —!!52.24
Ghirișu 7.48 10.35 3.40 10.2' o no A 1 n a

4.47
8Ă0|Turda
6.05 s-A'i

“ - ->Q|rpur(ja
8.08 10.55 4.— 10.44] Ghirișă

Simeria (Piski)—Hunedora

Simeria (Piski) 10.50 4.40 9.16
Cerna 11.13 5.03 9.34
Hunedora 11.48 5.38 9.58

Hunedora--Simeria (Piski)

Hunedora 4 46 2.32 7.22
Cerna 5 11 3.- 7.50
Simeria 5 28 3.20 8.10

4.50 9 30 2.30 8
5.10 9.50 2.50 9.10] Brașov—^ernesci

1 1 •>

Bistrița—Muuresu-Sjudosii 
i ■> ’

Bistrița .
Țagu-

Nota : Numerii încuadrațl cu linii grdse î
9.59| Murășă

1.16
4.15 

| 7.21
*

âză orele de nâpte.

ișora—Odorheiu || Odorlieiu—Sigliișora

Careii-inari—K elău £ elău—Car eii-n> ari

Sighișora. . . 4.30 11.25 Odorheiu. . . 8 15 3.151
Odorheiu . . . 7.21 2.11 Sighișora. . 10.52 6.10|

Brașov
Zernescî

5.45
7.26

4.55
6.36

E&rnesci—Brasov
9

Careii-marI .
Zelău. .

5.5oj Zelău . .
11.— Careii-marI

! gg| Zernesci
6Ă8|Bra?ov

8.-
8.24

8.20
9.44

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovfi


