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Brașovft 29 Februariu st. v.
Astădl ținu adunare alegătorii români din 

județulii Clușiului cu scopii de a se organisâ 
în ciulin electoralii. Scimii, că cu ocasiunea 
alegerilor!! ultime ' municipale s’a fost iscatu o 
mare neînțelegere în clubulti alegetoriloru ro
mâni din numitulu județu, asupra modului de 
procedere la alegerea de vice-comite. In urma 
acestei neînțelegeri clubul!! s’a disolvatu.

Sperămu, că va succede Româniloriî de 
bunii sâniții a restabili adi pacea și buna înțe
legere între alegătorii Clușiani și cei dela 
Câmpiă, căci unde amu ajunge decă neînțele
gerile s’ar estinde și asupra acțiunei nostre 
față cu viitorele alegeri ? D’inaintea inte- 
reseloril solidarității naționale trebue să p6ră 
orl-ce interesă locală și ori-ce ambițiuni perso
nale ale conducetoriloră.

Câtă pentru alegătorii noștri, cari se voră 
întruni adi în Clușiă, avemă cause fundate a 
crede, că ei voră reconstitui clubulă electorală 
română si voră restabili astfelă solidaritatea J
între dânșii. Ei s’au certată și totă ei se voră 
și împăcâ, căci sunt activi și stăruitori. Multă în
grijire ne însuflă înse atitudinea alegătoriloră 
noștri în partea cea mai mare a celorlalte județe. 
Unii gradă mare de neinteresare, ca s6 nu cli- 
cemă nepăsare, se observă în cele mai multe 
părți.

Dâcă amă sci că la noi t6te sunt așa de 
bine pregătite, încâtă se trebue numai a se da 
alarmă și toți se alerge la postulă loră, n’amă 
fi de locă neliniștiți. Cunoscemă înse scăderile, 
scimă câtă de puțină se lucreză la noi pentru 
pregătirea și organisarea forțeloră nostre națio
nale și de aceea dicemă tuturoră: treziți-ve 
din letargia vdstră și puneți-ve pe lucru, nu 
uitați înainte de tote, că celă ce pleacă desă 
de dimineță la drumă, ajunge mai curendă și 
mai sigură la țîntă de câtă celă ce se întărdiă.

Nu mai e timpă de pierdută. Cluburile 
alegătoriloră noștri trebue se se constitue câtă 
mai curendă în tote județele și se-și alegă câte 
ună comitetă centrală și comitete de cercă. 
Altfeliu este imposibilii de a stabili a strînsă 
legătură între alegătorii români și a face cu 
putință o solidară procedere a tuturoră față de 
viitorele alegeri dietale.

Scimă că în mai multe județe s’a lucrată 
și mai înainte fdrte puțină în acdsta direcțiune. 
Ce facă conducătorii din aceste județe ? Dormu? 
Și până cândă mai voiescă se dârmă ? Ce mai 
aștâptă ei ? — Este o mare întrebare ddcă co- 
mitetulă permanentă electorală ’și-a sciută alege 
destulă de bine omenii, cătră cari a adresată 
apelulu pentru constituirea cluburiloră electorale, 
căci sciută este, că dela cei ce sunt chiămați a luâ 
inițiativa și dela aceea cum o ieau depinde de regulă 
succesulă întregei întreprinderi. Se punemă 
casulă, că comitetulă permanentă s’a adresată 
colo și colo cătră unii amici, cari p6te se aibă 
cele mai bune intențiuni pentru promovarea 
causei nostre naționale, dâr cari nu posedă 
nici energia, nici vâda necesară spre a pune 
în lucrare ceea ce li se cere. Ce se întâmplă 
în asemeni localități ? Este garanță, că aici se 
voră pute organisa alegătorii români ? Și dâcă 
nu ce e de făcută ?

In privința acâsta trebue să ne lămurimă pănă 
ce mai este timpă. Scimă cam cum mergă lucrurile 
la noi. Cei mai mulțl credă, că idea loră este cea 
mai bună, der tocmai de aceea o ascundă temându- 
se ca nu cumva împărtășind’o cu ceilalți aceștia 
să se folosâscă de ea în paguba nimbului loră 
de conducâtorl si asa nici unii nici alții nu 
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ieau inițiativa. Astfelă se paralisâză energia și j 
comuna conlucrare a fruntașiloru noștri dela i 
orașe și dela sate și resultatulu este, că eve- 
nemintele îl află mai totdeuna într’o stare ne 
pregătită, divisați în păreri și în voi nță. Atunci 
cândă apa le vine la gură, în momentulă din 
urmă, conchiamă adunări, în cari domnesce apoi 
confusiunea cea mai mare și. a căroră hotărîrl, 
dâcă se și iea vr’una bună, nu le respecteză 
nimeni.

Trebue se ne convingem!! odată, că cu 
„lasâ-me se te lasă“, care a devenită aprâpe 
a doua natură a Româniloru noștri nu mai 
merge. Adi fiecare fiiu deșteptă și înțelegătorii 
alu națiunei nostre este datoră sâ-și dâ con- 
cursulă la opera conlucrărei naționale, fără se 
mai aștepte a fi provocată seu rogată de cineva 
în deosebi. Si ceea ce este lucru si mai 
de căpeteniă: fiecare trebue sâ caute puncte 
de atingere cu ceilalți frați ai săi pe acestă 
terâmă, nu înse se se gândescă numai la aceea 
ce’lă pote isola de dânșii.

Ori s’a trămisă apelulă comitetului perma
nentă la adresă bună, ori la adresă greșită, 
acesta nu pote escusâ nepăsarea și nelucrarea 
nimenui. Membrii conferenței naționale dela 1881 
au luată în fața lumei angajamentulă solemnelă, 
că voră lucrâ pentru susținerea și cimentarea 
solidarității între alegătorii români și pentru 
realisarea postulateloră naționale. Acești mem
bri, cari pre câtă scimă sunt toți în viață, au 
prin urmare datoria morală și națională, fără a 
mai fi în specială provocațl, a lucrâ pentru 
realisarea dorinței esprimate în apelulă comite
tului permanentă, ca cluburile alegătoriloră ro
mâni se se constitue câtă mai curendă !

Cronica evenemintelorft politice.
Diua ântâiă a desbaterii speciale în dieta 

din Pesta asupra legii pentru darea pe 
s p i r t ă a fostă de asemenea grea pentru re- 
ferentulă proiectului, Hegedtis, căci a avută se 
întâmpine violente atacuri din partea deputați- 
loră Hermann și Akos Ugron (faimosulu depu
tată ală Secuiloru). Acesta a disă lui Hegedtis, 
că elă (Hegediis) n’are nici măcar șepte pruni, 
căci altfelă ar sci mai bine apârâ interesele 
posesoriloră de pruni. Hegedtis îi replică, 
dicându, că unulă își agonisesce pânea cu vitele 
sale, eră altulu cu mintea sa. In fine Ugron 
adause, că nu trebue măltă minte spre a-și 
căstigâ bani prin maree de presențe. După A. 
Ugron își aduse Gabor Ugron finețele sale la 
tergă, cândă veni vorba despre cestiunea c ă 1- 
dăriloră mici, cari finețe, după atestatulă, 
ce-lă dă „P. Lloyd“ autorului loră, sunt cele 
mai remarcabile, din câte s’au audîtă în par- 
lamentulu din Pesta. Gabor Ugron făcu pro
punerea, ca în §-lă 6 se se admită liotărîrea, 
ca Secuiloru se li se concâdă a ferbe rachiu 
cu căldările lorii, cari nu să mai mari de 56 
de litre, pentru ună paușală de 2 fl. In contra 
acestei propuneri vorbi ministrulu de finance, 
declărândă, că nu se pote face escepțiune, ad- 
mițendă în lege disposițiunl pentru singuratice 
ținuturi, der’ în cadrulă legii voru află con- 
sideratiune unele relatiuni.
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Legea pentru darea pe spirtă s’a primită 
și în desbaterea specială, fără a se consideră 
pe deplină propunerea lui Gabor Ugron în fa- 
vorulă Secuiloră.

In cestiunea Dunării se esprimă „N. Fr. 
Pr.“ astfelă : „După împărtășiri din Parisă va 
sâ se urgiteze de nou definitiva deslegare a 
c e s t i u n i i d u n ă r e n e în procsima sesiune 
a comisiunii europene dunărene, care se va 

țînâ în Aprile a. c. Cum scimă, marile puteri n’au 
putută înduplecă pe guvernulă română pănă 
acuma, ca se adereze la hotărîrile conferinței 
de Londra, relative la regularea navigațiunii pe 
Dunărea de josă. Representantulă Franciei în 
Bucuresel, baronulă de R i n g, se dice, că în tim- 
pulă petrecerii sale în Viena, a vorbită deja cu 
cornițele Kalnoky despre modulă, cum s’ar 
pute obțină consâmțirea României la numitele 
hotărîrl.

„ Posta “ din Galații României anunță, că 
ministeriulu de resbelu ală României a dată 
ordină spre a se începe în parte circularea 
vapdreloru flotilei române pe Dunăre și că 
iachtulă regală română, „Ștefană celă 
m ar e“, a plecată de acolo și se află la Giurgiu, 
întrebuințându-se la transportarea recruțiloră 
pentru Dobrogea. — Ală duoilea bastimentă 
română, canoniera „Grivița“, sub comanda 
căpitanului State, plăcă la Tulcea.

Căpitanulă de marină Coslinski, care afostătră- 
misu de guvernulă română în Englitera, a adusă 
cu sine dude șalupe pentru poliția Dunărei.

Sesiunea parlamentului germană a fostă de
schisă în 6 Marte prin secretariulă de stată 
de Botticher cu ună cuvântă de tronă de ur
ni ătorulă cuprinsă :

Relațiuaile Germaniei cu puterile străine facă, ca 
împăratulă să fie forte mulțămită mai cu sămă, câudtl 
s’aruncă o privire retrospectivă asupra nelinisteloră și 
profețiiloră, cari, după crearea imperiului germană 
faceau a se îndoui de caracterulă pacifică ală politicei 
sale. Aceleași simțiminte pacifice, de cari puterile 
vecine amice sunt animate, pună între ele și Germania 
o basă de solidaritate, care face, ca pacea să pară 
asigurată nu numai pentru Germania, ci și pentru 
Europa întregă. Consolidarea amiciției creditare, care 
unesce Germania și principii săi cu Curțile imperiale 
vecine, precum și primirea făcută principelui imperială 
în Italia și în Spania sunt atâtea dovedi, că autoritatea 
națiunii germane față cu străinătatea este secundată 
de încrederea, ce principii și popdrele au pusă în 
politica nostră. împăratulă speră să păstreze acăstă 
încredere și pacea Germaniei.

In ceea ce privesce afacerile interibre, discursulă 
tronului desemnă, ca o sarcină dintre cele mai însem
nate a acestei sesiuni, discusiunea și votarea legiloră 
politice-sociale. Dorințele împăratului pentru îmbună
tățirea sbrtei lucrătoriloră și pentru înlesnirea păcii 
între tbte clasele poporațiunii, sunt de Bigură bine 
înțelese de națiune.

Discursulă anunță presentarea unui proiectă de 
lege pentru ajutărele, ce trebuiescă date lucrătoriloră 
sărăciți în urma accidințeloră, precum și crearea unei 
case de lucrători învalidl, pentru a nimici demersurile 
anarcliiste, cari tindă a răsturna ordinea divină și 
socială, ș’a merge spre sprimarea măsuriloră excep
ționale. Discursulă anunță prelungirea micei stări de 
asediu și presentarea unui proiectă de lege pentru a 
esercitâ ună controla mai eficace asupra societățiloră 
pe acțiuni, precum ș’a unui proiectă de lege privitoră 
Ia pensiunile funcționariloră și oficiariloră.

In fine discursulă de tronă mai anunță proiectulă 
unei legi n 6 u e de acții, care țîntesce a delăturâ 
neajunsurile provenite din legea cea vechiă. Spre 
acesta scopă se măresce și înăspresce responsabilitatea 
tuturoră persbneloră participatbre la fundarea, condu
cerea și supraveghiarea îatreprinderiloră cu acții; și 
se pune în perspectivă 'o controlă eficace asupra ad- 
ministrațiunii societățiloră de acții. Mai încolo proiec- 
tulă de lege pentru ameliorarea pensiuniloră amploia- 
țiloră de stată pA ale oficeriloră, precum și ună proiectă 
de tractată 'cu Belgia pentru apărarea reciprdcă a 
drepturilorîi de autoră ș. a.

Id. ședința dela 6 Marte a camerei de iosu 
din Londra guvernulă împărtășesce următorele : 
T6te puterile au felicitată pe Anglia pentru



ultimele succese în Sudanu. Guvernulu privesce 
învoela lui L e s s e p cu radarii ca o soluțiune 
multămitore a dificultăților^ de felulu acesta. 
Cu privire la creditulă suplimentară, cerută de 
H a r t i n g t o n pentru espedițiunea la Tokar, 
guvernulă elice, că Osman Digna a fostă aver- 
tisatii se-și risipescă trupele sale din apropriarea 
Suakinului, la casă contrară ele voru fi împrăș
tiate cu forța. Că Malidiulu nu amenință nici po- 
sițiunile de pe țărmurile Mării-roșie, nici nu 
împedecă evacuarea Sudanului intenționată de 
Grordon. Uniculă scopă ală espedițiunii lui Gra
ham este de a asigură posițiunea în contra 
amenințării. Guvernulă n’are intențiunea de a 
nimici trupele lui Osman Digna nici a-și res- 
bunâ asupra lui." Hartington crede, că după 
finirea espedițiunii o mică garnisonă perma
nentă în Suakin va fi de ajunsă.

Din Londra se scrie, că ce st iu nea 
c o m e r c i u 1 u i cu sclavi în Sudană, ce 
a fostă adusă pe tapetă prin faimosa proclama- 
țiune a generalului G o r d o n, a dată ansă la 
oviuăschimbare de note între cabi
netele din Londra și Parisă. Guvernulu anglesă 
a dată, după cum se aude, cabinetului francesă 
deslușiri satisfăcetore asupra acestui obiectă. 
Lordulă Granville declară, că Anglia va stă 
bună pentru acțiunile lui Gordon numai penă 
la ună punctă anumită. Guvernulă M. Sale 
Reginei va tine strînsă la tractatele esistente si 
va tractă, ca stipulațiunile, cari obligă pe Anglia a 
suprimă comerciulu cu sclavi în Egiptă, se fiă 
strictă observate. „Penă una ălta", adause lor- 
duliî Granville, „ar fi de lipsă, ca mai ântâiu 
se se restituc prestigiulu Angliei în Sudană, 
fără de care guvernulă britanică ni pote face 
pași energici." Intr’aceea Porta otomană a fă
cută bine, că a espedatu trupe spre Dgedda 
din prccauțiune. In poporațiunea din Hodeida și 
giură domnesce o disposițiune vedită în favo- 
rulă Mahdiului, și în Dgedda însăși se ridică 
semințiile beduine așa de amenințătoră în con
tra autoritățiloru turcesc!, încârii o să se proc
lame starea de așediu asupra cetății.

Dela Sibiiu primimu știrea că consistorială 
a r c li i (1 i c c c s a n u g r. o r. a făcută o remonstra- 
țiune la guvernă în afacerea amestecului ministrului 
Trefort în distribuirea ajutorului de stată pentru preoți, 
stil cum îi mai dicemă „mila împărătescă".

Din Carpații ostiei 6 Marte 1884.
In fine totuși D-d6ulă Româniloră a audită rogă- 

ciunilc nostre și fericirea națiunei românesci — de 
sub corona St. Ștefană — este făptuită! Discordia, 
nedreptatea și sărăcia seculară are se părăsescă pă- 
mentulu Transilvaniei și ală Ungariei și în loculă 
loră voru întrâ triumfală — frățietatea, dreptatea și 

bunăstarea comună. Of! câtă bucuria! Câtă fericire!
— Si numai vr’o duo6 dile ne mai despărțescu de 
acestu momentu epocală, căci 14 Marte n. a. c., este 
menită a face acestă minune, 14 Marte este menită 
a începe o eră nouă pentru Română, cari locuescă 
în țările coronei St. Ștefană. „Viitoriul" — acestă 
Messia ală nostru, ni-o spune în Nr. 24 ală vieței sale 
de marc speranță și ne învită pe toți, câți suntemă 
Români moderați — asta suntemă toți Românii — să 
ne întâlnimă în diua de 14 Marte în Pesta la „Cornulă 
de vânată" — alias „Jâgerhorn", ca acolo înmulțindă 
numerulă grandiosei partide a barbațiloră „fruntași" 
și „moderați" — în sensulă „Viitoriului" — să scotemu 
din 61a sorții — firesce cu ulteribra învoire a Idolului 
Tisza Kâlmân — respectarea limbei năstre la 
oficiele publice; căci acestă corifeu ală liberalismului 
cu suprimarea legci de naționalitate a nerespectată 
limba românescă, alungăndu-o cliiară și din birourile 
primăriloru. Aplicarea înteliginței românesci propor- 
ționată — Ia deregătorii de ale statului; — căci pănă 
acji acestă înteligință a fostă mereu dată afară din 
posturile, cari le ocupă pentru pecatulă, că este ro
mână. Respectarea autonomieloră bisericescl române
— forte nerespectate pănă acilea. Ajutorarea clerului 
și a scoleloră române din budgetulă statului, precum 
se ajută clerulă și scblele maghiare de acolo; căci 
Româniloră pănă adl nu numai că nu le dau nici ună 
ajutoră din budgetulă comună, der îi opresce guver- 
nulu chiară și de a-șl face scole din ală loră propriu
— vide Caransebesă. *)  Censulă de alegere din 
Ungaria să se estindă și preste Transilvania, căci 
liberalismulă și frățietatea maghiară au pănă adl u n ă 
parlamentă cu d u 6 ă 1 e g I electorale si 
împărțire schimonosită a cercuriloră. In fine s’au 
gândită și la bietulă țărână română, care de vecurl 
a fostă toporă de 6se și vocsce să-i facă scoli agro
nomice — unu lucru nepomenită pănă adl — învă- 
tându-lu a-sl lucra brazda, scăldată de vecurl în 
sudâre și îngrășată cu sânge strămoșescă, mai bine, 
ună lucru, care pănă adl nu a nefericită încă nici 
ună stată. Apoi alte multe bunătăți, de cari dispune 
statulă, între cari de sigură că nu s’a uitată și aceea, 
ca să nu fimă trimiși la fiecare ocasiune prin România 
și prin America de cătră frații Maghiari. Aceste tote 
se potă căpătă ușoră pe cartea de bucate dela „Jăger- 
horn" numai să ne aruncămă cu toții bărbătesce pre 
terenulă de alegere și să scotemu mulțl deputațl 
voinici d-lui Tisza, părăsindu programa nebună dela 
Sibiiu 1881, care și așa „nu e făcută cu cum- 
p e n i r e a a m ă s u r a t ă a î m p r e j u r ă r i 1 o r ă“ 
căci ne face „să ne s d r o b i m ă puterile 
cu asalturi asupra unei cetăți, ce s c i m ă 
bine, că nu o putemă învinge", der după 
planulu „Viitoriului" vomă învinge de sigură, luptându- 
ne bărbătesce sub conducerea lui Tisza — cu manile 
legate! Nu e vorbă, cuina dela „Jâgerhorn" este es- 
celentă și meniulă din 14 Marte ar plăce fiecărui 

*) Ba, ce e și mai multă, nici de aiurea să pri- 
mimă, nu ne permite părintesculă guverntl ală lui 
Tisza — Trefort.

română și mai „nemoderată" puțintelă, deși este cam 
frugală, neconținendu alta decâtă — ec uitate 
normală. Der’ astfelă de delicatese nu se servescu 
din partea unui Domnu de case numită „șefulu par
tidei liberale" după nouă ani de guvernare, căci se 
scârbesce întrega lume civilisată de atare liberălismă 
specifică. Altcumă și âspeții invitați voru ave puțină 
apetită — la ce de sigură că s’a gândită d-lă casei 
Tisza Kâlmân — după ce în timpă de 8 ani au foștii 
sdrobitl si tractatl cu bunăvoința unui cuceritorii. De
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ne serviâ liberalulă si ecuitabilulă d-nă Tisza cu acestă 
„meniă" la „Cannae", pote ne serviamă de elu, der 
la „Zamnia" nu. „Pre târdiu!", căci numai este atră
gătorii a întrâ în societatea d-lui Tisza-Trcfort, 
trecutulu le este plină de păcate comise în contra 
ecuității și libertății, er venitorulu le promite răsplata 
cuviinciosă. — Atâta vomă răspunde și de astădată 
„Firmei" er „agentului îi recomandămu o haină mai 
morală pe venitoră — de va mai fi în serviciu cre
dincioșii ; căci metoda de a înfricâ pe cei asupriți 
cu alte asupriri și nelegiuiri, cum o face, dândă sfaturi 
părintescl Temișoreniloră și Caransebeșeniloru, este 
scârbosă și pre desă folosită de — „factorii politicei 
dominante". „Bange machen gilt nicht!" (li ce Nemțulă.

Apoi atâta logică va ave dâră nația românescă, 
ca să nu vendă slănină pentru cârnată. Adecă pentru 
câțiva amploiațl din comitatulă Timișărei și pentru 
tribunalulă și gimnasiulă „in spe" din Caransebcșă 
— dreptate g61ă — națiunea românescă să renunțe 
la drepturile sale și să facă politică mârșavă sfârnă- 
rescă? Acesta ne-o recomandă „bărbații fruntași" 
ai partidei „moderate", prin glasulă profetului bine 
informată „Viitoriul".

Ne este rușine de cunoștință! Haină mai morală 
sireno „Viitoriule", căci în toaleta acesta te vede si 
orbulă, ce voescl. „Divide ct impera" este recepta 
„fac.toriloră politicei dominante", der e învechită nu 
mai prinde. Onești amă trăită, onestă amă luptată 
noi Românii totădeuna, șarlatanismulă speculativii nu 
arc întrare în inima nostră și nu ne va desbinâ fa
langa luptei năstre naționale niciodată. Cine arc 
șarlatanismulă de ideală, părăsescă-ne, de ar fi câtă de 
fruntașă, disprețuia generală îlă va ajunge.

Din comitatul-!! Satmariuluî 1884 Faur. 29.
Stimate d-le Redactorii! Binevoiți a dâ locă 

șiruriloră următore în prețuitulu dinaru ce-lii 
redigețl. ... Cu mare bucuria vinii a ve re
lată ceva, — deși cam târdîu, — despre soli
daritatea și frățietatea — (der nu în sensulu 
celorii dela „Viitoriul") — poporului nostru 
satumarenă, cu atâtu mai vertosu, fiindcă mai 
în ernă, înainte de alegerea amploiațiloru corn, 
unii individă vi l’a descrisă,împreună și pe con
ducătorii lui cu colori cam negre. . . .

încă din tirană ne-ami'i foștii consultată 
despre aceea, cum amă pute păstra solidaritatea 
în poporă, ca așa nu numai se se cultiveze, 
der apoi, dându-se ocasiune, să lă poteină folosi

FOILETONU.
Elisabeta, regina României.

Elisabeta, regina României, este una din cele 
mai destinse aparițiuni ale presintelui. Nu este 
numai noroculu seu propriu, că ocupă unu 
tronă regală. Organisațiunea nostră socială 
îi dă ocasiune de a face bine în cercuri întinse 
și de a năsui spre o țintă câtă se pote de 
înaltă. In Elisabeta sunt întrunite multe și 
eminente calități. Ea nu e numai o regină, 
care se întereseză cu căldură și portă grijă 
ca o mamă de poporulu seu și de țera sa, o 
regină, care represintă cu mare cutezanță și 
energia interesele statului seu, ... ea nu este 
numai o femeă grațiosă și amabilă, ci totodată 
este și o poetă, ale cărei lucrări i asigureză o 
însemnătate generală.

Elisabeta Pan li na Otilia Luisa 
s’a născută la 29 Decembre 1843 în Neuwied 
(Prusia renană). Uniculă ei frate, principele 
W i 1 h e 1 m ă de Neuwied, era cu duoi ani mai 
tincră ca densa. Mama ei, princesa M aria 
W i 1 li e 1 m i n a, născută ducesă de N a s s a u, 
s’a căsătorită în verstă abia de șepte-spre-dece 
ani cu principele H e r m a n u, cei’e era cu dece 
ani mai mare ca densa. Tinera princesă, unica 
fiică, erâ copilă forte seriosă și prematură.

Ea nu posedea acelă înaltă gradă dU înte_ 
ligență, care aduce adese-ori peire naturi?O1’h 
geniale, cari, basate pe densulu, credă, că poO1 

fi dispensate de ori-ce studiu seriosă. Elisabeta 
învăța cu mare zelu și cu multă devotamentă. 
Ea cetiâ cu multă pasiune și-și întipăriâ lucru
rile cetite pentru totdeuna. Ea cunoscea tote 
basmele germane și afla o mare plăcere în a 
istorisi mumei sale, ședendu pe unu scăunelă 
și ascundendu-și pe jumătate capulu în haina 
densei, poveștile despre prinții fermecări și 
princesele fermecate. Ună proverbă francesă 
tare cunoscută dice: „Fiecare soldată portă în 
tornistrulă său toegulu de mareșalu". Der, firesce 
dintr’ună milionă de soldați pre puțini ajungă 
acea înaltă țîntă. Cu fiicele miciloru casc prin
ciare germane este totă cam ast.felu. Fiecare 
dintr’însclc se nasce cu destinațiunea pentru 
vre-o coronă regescă. Copila, dormindă în 
legănă, are puțină presimțire de sortea, ce o 
așteptă. Fiicele principiloră protestanți au fostă 
totădeuna gata a primi cu curona rusescă și 
religiunea de stată rusescă. — „Paris vaut bien 
une messe, („Parisulă merită o (Jî de litur- 
giă") .... (,lice proverbulu. Strălucirea co
ronei posibile în viitorii nu este fără însem
nătate pentru tinercțele princcseloru germane. 
Ele sunt mai totdeuna crescute astfelă, cum se 
cere pentru ună capă încoronată. Iși câștigă o 
cultură neobicinuită, învăța numai decâtă o ob
serva și a cugeta corectă și au consciința deplină 
a unei posițiuni predestinate în societatea omenescă.

Ori încătrău ne îndreptămă privirile, în 
Rusia, în Svedia, în Marea - Britaniă, vedemă, 
că pretutindinea ședură și ședă pe tronuri prin- 

cese germane. Istoria a înregistrată faptele și 
destinele loră. Cândă blondinele fiice aîe prin- 
cipiloru din Germania resfoescu prin analele 
istorice, de bună semăîși aducă aminte de fe
meile odrăslite din casele loră. Fbea istoriei 
universale, pe care este însemnată numele Ca- 
terină II, de sigură face, ca tinerele inime se 
bată mai tare. Tinerele princese cunoscu pu
terea de oțelu a sorții și se supună fără resis- 
tință voinței acesteia, chiar și 'cândă nu li se 
ivesce corona așteptată și în loculă ei le întinde 
mâna unu fiu de principe mediatisată seu chiar. 
le chiamă vre ună conventă protestantă ca 
starite. Este ună sîmbure bună, sănătosă si 
puternică, care face pe aceste femei se nu pro 
afle plăcere în strălucire și în lucsu. Pe ele 
le atrase pote înalta posițiune împreunată cu 
corona, arare ori însă le ademcncscă juvacrele 
și liermelinulu vestmântului de purpură purtată 
de domnitori.

Elisabeta și-a petrecută copilăria în totă 
liniștea și de totă retrasă în Neuwied. In miculă 
cercă ală familiei sale și ală personeloră din 
suită, departe de viața sgo'motdsă a orașeloru 
mari, ea a avută timpă de a învețâ și de a 
medita asupra celoră învățate. Ea erâ socotită 
totdeuna de liniștită și reservată; trecea înaintea 
tuturoră de devotată și de curăgiosă.

Cândă o domnișoră de curte, care-i erâ de 
totă dragă ca sâță de jocă, se bolnăvise de 
tifusă, princesa singură îngriji de bolnavă., su-



mai ușorii și spre ajungerea altoru scopuri na
ționale................Spre realisarea ideei acesteia
amtt venită la resultatulu, că ar fi bine, se se 
țenă din cândă în cândă adunări poporale — 
între liotarăle legii — sub numele de' „concertă 
poporală", unde tinerii se se dede în cântări 

*și declamațiuni în preiubita lorii limba, ca așa 
cu timpulă se se învețe cu limba îmbrațișâ și 
causa nostra națională. . . . Astfelă de adunare 
s’a tienutu la 7 Ianuarie a. c. în comuna Pomii 
sub conducerea bravului notară cercuală d-lă 
G. Barbulă. . . însuflețirea poporului inse nu 
s’a opritu aci, ci a merosă și mai departe: amfi- 
surată calculațiuniloră bine nimerite ale bravi- 
loră conducători; ... în 24 Fauni a. c. ținu- 
rărnu în Veșmortă (Veresmart) erășl o adunare 
de soiulă acesta, la care poporațiunea celoră 5 
comune a fostă mare parte representată............
Firesce, neputendă contă nici o d a t a la aju- 
toriulă membriloră casinei din Satumare, ne 
amă vfidutu siliți a recurge la noi inșîne. . . .

Străinii formeză reuniuni școlare — Scliul- 
verein-uri — spre apărarea limbei, spre susți
nerea elementului loru și spre promovarea cul- 
turei loră naționale. . . Noi, poporulă dela sate, 
nu putemă formă astfelă de reuniuni, der totuși, 
ce potemă, facemă și noi. . . Decă oștea se 
bucură de duci buni, cari sciă precumpăni lu- 
crulă, învingerea e înainte asecurată: — „Di- 
midium facti, quibene coepit, habet", dice prov. 
lat. Așa, decă cei din fruntea poporului sunt 
„curați la animă, le zace întru adevăru 
la sufletă promovarea culturei și bunăstarea po
porului nostru, multă, dică multă potă face cu 
poporulă.... Dî de bucuriă a fostă nu numai
pentru Veșmortani, ci și pentru comunele din 
apropiare dina de 24 Faur. a. c., unde a fostă 
adunată poporulă — mare parte — din 5 co
mune, împreună și preoții din giuru, cu ocasiu- 
nea concertului poporal ă. ce s’a înce
pută la 4^2 ore d. m. sub conducerea tinfirului, 
der’ pentru c a u s ’a națională, însuflețitului co- 
operatoră de Veșmortu rev. d-nulă Andrei u 
P e 11 e, care cu multă zelă și ostenelă a pusă 
în gura tineriloră săteni astfelă de cântări și 
declamațiuni, — (fiindu ajutată de rev. d. V. 
Sabo. clerică abs.) — cu cari s’ar ține mândră 
și tinerimea studiosă dela orașele cele mari.... 
După cuventulă de deschidere, în decursulă, 
căruia mai de multe ori a fostă întreruptă cu 
„S 6 t r ă i fi s c ă !“ a intonată cor. voc.: „D e- 
steptă-te Române"! după care veni: 
„N e p o t u 1 ă lui T r a i a n u“, poesiă decla
mată de lină tineru sătenă, în care se descrie 
în stilu poporală aducerea nostră în Dacia de 
marele Traiană; — flucara însuflețirei se redicâ 
susă! totă mai susă! der, cându acestă tineri 
a dîsă: „opt-spredece vecuri sunt, că l’a adusă 
pacestă pămentă; și de atunci și pănă acuma, 
nemuri aăjperită ca spuma; der poporulă lui

Traiană, mai traiesce câ și unu stană, și-a trăi 
și n’a muri, pănă limba — și va iubi" — nu 
mai aveau capetu: „setrăiescă!!!" setrăiescă po- 
ponilu română! — — pieră dușimanii lui!!!... 
și așa după terminarea celoră 8 cântări și pe 
atâtea declamațiuni, rev. d. conducetoră, între 
aplausele cele mai înfocate, esprimându-și spe
ranța de a ne revedd erăși la ss. Pasci în 
comuna vecină cu astfelă de ocasiune, a decla
rată adunarea de închisă; încependu-se jocălă, 
care a țînută penă a 2 dî dimineță...... Nu
folosulă materială, (deși și acela a reușită bine) 
ci numai și numai folosulu m o r a 1 u 
l’am țînută înaintea ochitorii și de astădată, în 
ceea ce credă, că nu ne vomu înșelă!!!..

Le voru continuă aceste — adunări — 
concerte poporale în comunele vecine, despre 
ce în scurtă ve voiu relată! ... Pentru astădată 
îmi finescu modesta-mireferadă cu: „Setrăiescă 
Veșmortanii și tinfirulă loră conducfitoriu!!!....

„Somcșianulă."

Comitatulii Sătmariu în 6 Marte st. n. 1884.
Domnule Redactoră ! Dimineță dilei de adi 

’mi fii plăcută și liniștita; cam la 11 ore înse 
mfi ajunse una neplăcere și durere, care-mi 
strică totă diua. „Egyetfirtes" aduce scirea, că 
partida „lilieciloră" ’și va ține conferința în 
Budapesta la 14 1. c.; aduce provocarea, ca 
toți aceia, cari adereză la programa „Viitorului" 
se-și trămită delegații sfii se mergă lă Pesta, a 
bfi din isvorulă inveninatu.

Nu voiu a me dimite în comentarea și cri- 
tisarea programei acelei funeste, căci ’mi e și 
rușîne ; de altă parte credă, că Românii, con
vinși prin fapte și cașuri concrete, se voru în- 
torce cu greția de totu cuventulă, ce se cuprinde 
în ceea provocare. Ear’ multă mfi miră cum nu 
li rușîne aceloră Domni a eși la lumină cu ast- 
feliu de obiecte nespălate, nu le roșiesce fața. 
Fia gustulă lom !

In aceste împrejurări, cândă unii omeni făr’ 
de principii și argumente sănfitose nu se sfiescă 
a voi sfi semene discordia și împărechiare intre 
Românii pacinici, eu numai una rogare sinceră 
și fierbinte amă de îndreptată catră frații Ro
mâni în genere și catră Sătmăreni în specie și 
anume : „Noi cu toții și în trecută amă aderată 
la programa unice naționale, la p r o g r a m a 
din S i b i i u; — dela principiile depuse în 
aceea programă penă acuma nu ne amă abătută, 
deci amă fostă pe lângă tote, că suntemă puțini 
și fără putere, constanți amă perseverată.

Acum, cândă vocea falsă și multă pericu- 
losă a „Viitoriului" nefericită și a satelițiloră 
sei se aude, cândă liliecii voescă se se fălescă înain
tea lui Tisza, creatorelui loră, și sfi se mân- 
drfiscă cu infamulă resultată, că le-a succesă a 

desbinâ pe Români în prediua acestei adunări 
detestabile din 14 Marte, vină ca ună membru 
ală partidei naționale generale și in specie ca 
membrulă partidei naționale române din Sat- 
mariu, constituită în anulă 1881, a ve conjurași 
rugă pe toți frații Români, fia din Satmariu 
seu de ori unde, în a căroru anima mai este 
iubirea cătră limbă și naționalitate, sfi ve abți
neți dela participarea la acea conferință, și se 
nu causați durere acelei dulce mâmc — nați- 
unei nostre, care și adi dace mutilată sub lovi
rile grele ale argațiloră guvernului de adi. —

Ouore celoră, cari se voru abținfi ! Rușîne, 
de trei ori rușîne acelora, cari voru profana 
prin presența loră trecutulă splendidă ală na- 
tiunei române ! ! — Amă disă. —
Unu membru ală partidei naționale române din 

comitatulii Sătmarului.

Tera-Oltului în 8 Martin 1884.
»

Onorabilă Redacțiune ! In 20 Febr. a. s’a 
țînută esamenulă de drnă la școla granițărfiscă 
centrală din Voila, la care am luată parte și 
eu și despre care, îmi ieu libertate a raportă 
și on. publici! cetitoru. La școla din cestiune 
functioneză duoi învetători si una învfitătorăsă.

1 * J 1

> rîdendă cu dispreță, cândă i se vorbiâ de posi
bilitatea de a se molipsi și densa.

In anulă 1864 muri principele Hermană, și 
soția lui luă frenele domniei în Neuwied ca 
tatoră a minorânului principe Wilhelmă. Princesa 
Elisabeta își procurase o posițiune aprope inde
pendentă la mica curte a mamei sale. Ea se 
ocupa multă cu literatura germană, cu cântarea 
și cu musica instrumentală; se îndeletniciâ cu 
studiulă limbiloră vechi și none și părea a dori 
forte puțină cununa de miresă. Când o princesă 
tincră și frumosă a trecută de versta de doufi- 
deci de ani, fără să se mărite, acâsta se pri- 
vesce de regulă ca semnă, că densa voesce se 
și dăruescă împreună cu mâna și inima seu 
celă puțină ea face fiitorului soță pretcnsiuni 
nu tocmai lesne de împlinită. Ar fi indiscretă, 
a întreba decă Elisabeta a avută încă înăinte 
de a fi pețită de Carolă, principele României, 
deosebite simpatii pentru densulă. Ar fi nena
turalii a presupune, că corona princiară română 
împreunată cu interesantele relațiuni ale unei 
țfire streine și încunjurate de lucruri neobici
nuite ar fi rfimasă fără farmecă pentru densa. 
Principele Carolă, care în luna lui Aprilel866 
crâ încă sublocotenentă în regimentulă 2 
de dragon! prusiani, ajunse îndată după alegerea 
sa de principe într’o critică situațiune, care mai 
că te făcea șe credi, că totulă se va reduce la 
o scurtă dornniă interimală. Relațiunile din Ro
mânia le serveai! foiloră umoristice de materială 
pentru satire și caricaturi. Chiar și principelui

Cesta din urmă numai din Sept. 1883.
Cu părere de rfiu trebue se amințescă, că 

— după cum sum bine informată — atătă 
dșora învfițătoresă, Sofia Grila câtă și instituțiunea 
școlei de copile a fostă întâmpinate cu ore-care 
neinteresare, ca se nu dică chiar antipatia; 
der cu atâtil mai cu marc bucuriă m’am con
vinsă, că d-șora învfițătoresă, prin purtarea s’a 
esemplară față de pop oră afară de șcâlă, și 
prin zelulă seu neobosită în școlă față de 
eleve, a sciută se-si câștige iubirea eleveloră si 
simpatia poporului.

Atențiunea, disciplina, tactilii! și răspunsu
rile libere, naturali și neforțate ale raiceloru 
eleve, cari au pusă pe ascultători în uimire, 
sunt totă atâtea dovedi, că d-șora Sofia Gila a 
știută aduce în consonanță principiile didactice 
cu cele psichologice. Totă așa și lucrurile de 
mână ale eleveloră au produsă o mulțămire 
generală.

Esamenulă classei II., conduse de înveță- 
toriulu diriginte Danilă Gaboră, în carea elevii 
erau împărțiți în patru despărțeminte, asemenea 
a fostă preste așteptare bună. In ochii, în por- 
tarea și răspunsurile eleviloră se oglindau: 
tactulă, zelulă și raetodulă învățătorului. Răs
punsurile eleviloră au fost viuă dovada, că d-lă 
Danilă Gaboră e demnă de chiamarea s’a, pe- 
cață de frumosa pe atâta și de grea.

Esamenulă cl. I., conduse de învețvtulă ad
junctă, nu a fostă așa: cum trebuiea și potea 
fi la una școla grănițărescă. Metodulu ună me-

Bismarck i se ascriau aserțiuni puțină favora
bile. „Ună locotenentă prusiană totă își pote 
face hază, jucândă nițelă în timpulă concediului 
seu de călătoria rolulă de principe română", astfelă 
sună una din espresiunile, cei se ascriau puternicu
lui cancelară. Germania înse a dată tronului 
română pe sub mână ajutorulă necesară și în 
chipulă acesta îi succese prințului Carolă a - și 
regula relațiunile și a-și întări posițiunea. După 
câtă-va vreme tinerulă principe se gândi, . sfi 
întemeeze o dinastia. La 16 Octobre anulă 
1869 elă se căsători în Coblența cu princesa 
Elisabeta. In acești! momentă începe atâtu 
în viața principesei, câtă și în istoria României 
o nouă eră.

Cordna aternâ în aeră d’inaintea ei, si ca 
întinse mâna după densa. Deși la mulți le ve
nea se rîdă de diadema princiară română, to
tuși spiritulă Elisabctei luă ună sboră înaltă ; 
ea priviâ cu ochi limpedi și cutezători în vii
tori!. Pentru fiica unui principe germană părea 
a fi ună lucru cutezată hotărîrea de a ocupâ 
cu demnitate loculă unei regente într’o țeră, a 
cărei limbă și ală cărei poporu îi erau cu to
tulă necunoscute. Der Elisabeta înțelese corectă 1
și numai decâtă problema ce era de îndeplinită. 
Ea se apucă cu zelă înfocată de studiulă lim
bei române și se acomoda întru tote particula-, 
ritățiloră naționale române. Natura sa poetică 
se simți repede atrasă de melancolia legende- 
loru române ; ea se cufundă în mituri și învfiță 

din alegoriile basmeloră trecutului priceperea 
adevăratului caracteră ală poporului.

Tînera regentă erâ în tocmai ca ună omă 
norocosă, care găsespe în țerînă o mulțime 
odore brute ; ea se apuca se le taie frumoși! 
și se le dea loculă cuvenită. Princesa germană 
se identifică și în esteriorulă său cu poporulă, 
pe care crâ chiămată a-lă guverna. Ea îmbrăcă 
costumulă națională roniânescă și dede prin 
acesta femeiloru din aristocrația înaltă ună es- 
celentă esemplu. Ea fundă șcdle și institute de 
binefaceri, amelioră organisațiunea spitaleloră, 
pe cari le cerceta adese-ori, și cu tactulă sfiu 
înăscută află prilejă de a’și da sucursulă seu 
la deosebite lucruri cu succesulă celu mai de
plină.

Elisabeta se deprinse întru tote cu societatea 
roraânescă și sein a contopi elementele omo
gene, și a înfluințâ în modu favorabili! pe cele 
eterogene.

Fiăcare dî îi aducea lucrări noue, care pre
tindeau din nou zelulă sfiu neobosită. Ea se 
simțiâ fericită în împlinirea scrioseloră sale ob- 
ligăminte și de totă fericită, cândă deveni mama 
unei princcse, care primi la boteză asemenea 
numele Elisabeta. Ea își iubiâ copilulu cu 
totă pasiunea inimei sale. O sorte fatală înse 
îl nimici cu crudime bucuria de mamă. Mica 
princesă muri și inima mamei era adencă rănită.

(Va urmă.) 



chanismu întregii, a dovedită din destulă, că ce 
progresă facă acei învățători, cari nu prin me
ritele proprii ajungă și să susțină în posturi.

U n ă participante.

Diverse.
(întruniri literare.) Cu plăcere anunțăm! dbin- 

nelora și domnișbrelor! din orașul! nostru, că în 
Ioiaviitbre (1 Martiu v.) se va începe ciclul! 
a 1 ti d u o i 1 e a aln întrunirilor! literare, care în lunile 
Novembre și Decembre au fostă întâmpinate cu atâta 
căldură. In prima întrunire se va vorbi despre tim
purile cele mai vechi ale țfirilorU lo
cuite de Români și se va ceti una din încântă- 
tbrele poveștlale Peleșului. începutul! va fi 
la 7 bre sâra. — Sperăm!, că aceste folositbre întruniri 
vorti fi și de astă-dată câtă se pbte mai bine cerce
tate din partea publicului.

(Mulțămită publică). In urma ședinței publice, 
ținute în luna lui Ianuariu de „Societatea de lectură 
a studenților! dela șcdlele medii române gr. or. din 
Brașov!u, s’au făcută următbrele contribuirl în favorulă 
acestei societăți: D-na Elena Sotiră 3 fi., d-naEugenia 
Ciorană 2 fi., d-lă G. B. Popp 3 fi., d-lă D. Ioncio- 
viei 3 fi., d-lă N. T. Ciurcu 3 fi., d-lă I. G. Mânu
5 fi., N. N. 2 fi., d-lă lord. Muntânu 2 fi., d-lă G.
Laslu 2 fi., d-lă I. Lengeră 2 fi., d-lă P. Nemeșă 2
fi., păr. V. Voina 1 fi., d-lă N. Strevoiu 1 fl„ d-lă N.
P. Petrescu 1 fi., d-lă T. Blebea 3 fi., d-lă Ios. Puș
cării! 2 fi., d-lă Dr. N. de Lemeni 2 fi. — C u to
tul ă 39 fi. v. a.

Tuturora acestora domni, precum și multă știm, 
dbmne Elena Sotiră și Eugenia Ciorană li se aducă 
cele mal sincere mulțumiri.

Brașovă, 25 Februariu v. 1884.
Andreiu Bârseanu,

profesor! gimn. și conducător rlă societății.

(S6se mașine infernale,) care să aflară pănă 
acuma în gărele dela Londra, au asemenea construc- 
țiune. In straițe, între haine vechi și alte utensile 
se aflară cartușe (fișagurl), care aveau însemnarea 
„prav! de atlas“. Acesta pravă nu formâză nici ună 
articulă comercială și nici ună corăbiei1! nu’lă va 
primi în corabiă cu scirea s’a. Pravulă de atlas este 
curată dinamită, adecă nitroglicerină, amestecată cu 
nisipă, pămentă seu pulbere. O parte din cărtușe 
era conservată într’o cutiă de cusutoriă. Altă parte era 
jură împrejură astupată. Numai decâtă lăngă dinamită 
să afla ună pistolă cu cocosulă întinsă. Ună orologiă 
era astfeliu construită, că pistolulă să descărca, după 
ce orologiulă a umblată 12 bre, trăgând! de ună firă 
cocoșulă. Orologele erau astfeliu asediate, că des- 
cărcătura să întâmpla într’ună timpă, cânda erau 
mulțl bmenl adunați în gara. In Charingross arăta 
orologiulă 3 minute după 4 bre. Că nici una dintre 
mașinele Infernale nu s’a descărcată, își are diverse 
cause. La mașîna infernală, care s’a aflată în gara 
dela Charingross orologiulă ’șa făcută servițiulă său; 
cocosuhl a cădută, dâră capsula n’a luată focă și ast
feliu nu s’a efeptuită esplosiunea. In mașina infernală 
dela Paddington ebrda a fostă seu rău lucrată seu 
prâ slabă, că timpulă de alarmă a trecută, dâră co
coșulă n’a fostă trasă de firă. In Charingross să 
aflară în traistă 27 de punți de dinamită, în Padding
ton s’a aflată totă atâta și specialiștii spună, că es
plosiunea în gara Victoria s’a efeptuită totă printr’o 
mașînă infernală de construcțiunea acestora. Străițele 
nu erau așa marî, der încuietbrele loră erau așa făcute, 
că nu putea întrâ nimică la ele, că erau apărate 
printr’ună coperementă. In straița, care s’a aflată în 
Paddington, era în locă de pistolă ună revolveră cu 
șâpte țevi. Orologiulă stătuse la 9 bre și 10 minute, 
elă era așa construită, că la fiacare mișcare trebuea 
trasă din nou. Signalul! de alarmă trecuse încă la 
12 bre. Descoperirea acestora mașînl infernale a pro
dusă în tbtă populațiunea Londrei spaimă și grbza 
cea mai mare. Tbtă popolațiunea Londrei este acum 
fbrte agitată din causa acestora mașini destructive și 
îngrozitbre.

(0 nenorocire pe scenă.) O nenorocire deplorabilă 
s’a întâmplată la 25 Faur! în teatrulă curții din 
Darmstadt, în timpulă înscenării unei comedii de Gbr- 
ner : „Apfelbaum, Erdmannchen und Flote.“ („Mâ- 
rulă, piticulă pământului și flauta“.) In ală trei
lea tablou ală acestei comedii veniră între alții pe 
scenă și duoi bălaurl. Pe cela mai mare din aceș
tia, în care eră ascunsă garderobierulă Rosch, avea 
să-l! ombre vânătorul! Ludolf (d-lă Hacker). Bălaurula 
scuipă focă, și la acesta burdufulă, în care se afla 
abură de apă, plesni, și d-lă Rbsch, care se află în 

învălitbrea lui, fiindu de totă lipsită de ajutoră, a pri
mită arsuri înfricoșate la piept!, în spinare, la brațe 
și la capă, din norocire ochii au scăpată neatinși. In 
spaima sa elă strigă tare: „focă !u Decă acestă cu
vântă s’ar fi audită în, spațiulă privitoriloru umplută 
de sute de copii cu mamele loră, s’ar fi produsă o 
panică, ale cărei urmări nule putea prevedâ nimenea.

CirculU Th. Sidoli
la P6rta Vămii.

Astăzi Merouri în 12 Marte 1884,
săra la 7'/s bre.

Representațiă estraordinară
Pe câmpulă artei de călărită mai înalte, ală dresărei 
de cai, jocă pe fune, gimnastică, jocuri icarice, baletă 

și pantomime.
Din programa cea bogată sevorfiesecutâl4 piese. 

Representațiunea de încheere:

Marea lupta decisiva.
De brcce lupta de luni, 10 Marte 1884, între gimnas
ticul ă Clovn, d. Iuliu F i o c h i cu d. Ioană Per- 
ș e n a r ! (măcelară), râmase nedecisă, a<jl ea se va 
continua și va dură lupta, pănă cându se va învinge 
unuia seu altuia după regulele și condițiunile luptei.

Mâne Joi în 18 Marte 1884.
Representațiune de onore în beneficiulti 

D-șorei MEDEA SIDOLI.
Beneficianta învită cu tbtă onbrea la o participare 

câta de numerbsă. Cu tbtă stima
Th. Sidoli, directorii.

Sz. 80 kh.—1884. 1—1

Hirietmeny.
A zemesti kir. jârâsbirbsâg râszerdl ezennel kbz- 

hirrâ tetetik, miszerint helybeli ligyved Garoiu Miklbs 
âltal kâpviselt helybeli gor. kel. egyhâz-alap felperes- 
nek ismeretlen tartbzkodâsa es idevalb illetbsâgtl 
Marina Cornila sztil. Musicl alperesnb elleni 22 forint 
o. s. j. irânti sommâs keresetenek târgyalâsâra hatâr- 
napul 1884-ik evi Mârczius lib 29-ik napjânak d e. 8 
brâja e birbsâg elbtt kîtUzetik.

Fclhivatik ennelfogva ismeretlen tartbzkodâsu al- 
peres, hogy Ugyânek czâlszertl vedelme irânt a râszâre 
gondnokul kinevezett helybeli korjegyzbt Badiu Al- 
dimir kellfien utasitsa, vagy a târgyalâsnâl szemâlye- 
sen vagy mas megbizott âltal jelentkezzâk, mert kU- 
lânben mindezek elmulasztâsănak kbvetkezmânyeit 
magânak tulajdonitsa.

Zernest 1884 âvi Februâr hb 21-en.
A zernesti kir. jârâsbirbsâg. — Penciu, jârâsbiro.

ConcurstL.
Prin decisiunea tribunalului regesett din Mu- 

reșh-Oșorheifi. Nr. 160/1884 în comuna Maierău 
(Magyarâ) în comitatul!! Mureștl-Turda posta 
ultimă Disznajeu (Disznajo) este ordinată co
masarea generală a hotarului comunală, care 
constă din 4905 jugliere (păgâne) și 913O0 
constătâre din 4500 n. top.

Pentru mesurarea teritoriului, și ducerea în
deplinire a operatului referitorii Ia comasare, 
cu tote cele necesarie pănă la darea în pose
siune a teritorieloră, ce obvinh în suma com- 
masărei, prin acâsta să escrie concursă, și se 
provocă toți acei ingineri diplomațl, cari do- 
rescă a luâ asupră-șl acestu operată, a-șl aș
terne ofertele denșiloru pănă la l-a Aprile a. a. 
st. n. la comisiuneă subscrisă a comunei Ma
ierău, conțînândă prețuit! referitoriu la jugliere 
ori părcele și alte coudițiunl, ce se țină de 
contractare.

Doritorii au a depune ună vadiu de 10% a 
sumei corespundâtâre la suma prețului ju- 
ghereloră.

Concursele după termină nu se voră luâ în 
considerare.

Comisiuneă comproprietariloră.
Maierău în 29 Febr. n. 1884. 2—2

Alexandru de Jegyocrucky. Gruzda Ferencz.
Ordog Ferencz. Gavril Timar.

Petru Barba.

Adjuncți de ingineri
află ocupațiune pe timpă îndelungată la inginerulă

Onoriu Tilea. i_3
S m i g ă, posta ultimă : Mediașîî.

De închiriată
Casele reposatului loan I. Drăgușiu în Terlun- 
genl: Una prăvălia dimpreună cu o cuclină și 
sală, ori în ce dî dela data de adl se potă 
închiria pe ună ană seu pe mai mulțl cu preță 
cătă mai convenabilă.

Doritorii se potă adresa la proprietară în 
Terlungenl lângă Zizină Nr. casei e 342.

Conformii (tesemuuliii se mai află încă 
d.s vendare :

8766 de câsornice remontoir de aură 
verit. Washigton, cu câte 9 fl. 78 cr. 
și 3967 de câsornice verit. de El
veția cu câte 4 fl. 85 cr.

Mărimea pentru domni și dame. 
Tbte aceste câsornice sunt pe se
cundă îndreptate și esacte. Fația 
cesornicelor! lucesce nbptea de sine 
așia, încât! în orl-ce vreme se pbte 
vedâ la câte bre este. Unii câsor- 
nicu remontoir pentru dame pro

bata, care mai înainte a costată 75 fl., a c u m e n u- 
m a i cu 28 fl.; Câsornice remontoir mari pentru domni, 
mai înainte cu 90 fl., acum numai cu 35 fl.; în 
arginta BI. oficios! probata, suflata cu aura fbrte 
fina, pentru dame mai înainte 30 fl., acum numai 14 
fl.; pentru domni mai înainte 25 fl., acum numai 12 fl. 
50 cr.; ci so mi ce de arginta veritabila 
de Geneva cu capaca aurita, mai înainte 15 fl., 
acum numai 8 fl. 50 cr.; câsornice remontoir 
patenta verit. Washington, mai înainte 36 fl. 
acum numai 9 fl. 78cr.; câsornice anghiră (ancre) 
de Geneva cu 17 rubine, cu căpacurl de nikela- 
arginta sâu în aura doublâ, cu aparata de nikela pa
tenta regulata și esacta mai înainte 22 fl., acum nu
mai 8 fl. 75 cr.; unu ceasornicu de Elveția 
lucrata fbrte gentila, cu mechanismu de anghiră, mai 
înainte 15 fl., acum numai 4 fl. 85. Afară de acestea 
primesce comandorula p e d e g â b a, (g r a t i s), ca 
dara dela etablismentulu nostru o pareche de cercei 
de dame cu aura de 14 kar. probatu de cătră ofic. c. 
r. de punțare, cu mărgâna verit. mărgele sâu rosete; 
mai departe o cruce la gâttt cu lanța, o broșă fina 
gravată, unu medalion cu față frumbsa, unu inelu de 
brilliant! simil, 3 garnituri de nasturi pentru cămăși și 
manșete din nikeltt-arginta, cu gravare fbrte frumbsă, 
unu lanța de cesornicu din aura double, cu medalion! 
cu 12 fotografii picante de l’arisa sâu cu taleri George, 
1 țigaretă sculptată de spumă cu rose sâu figuri îm
preună cu etuia, 2 albumurl conțânenda unulu 50 de 
fotografii, și celalalta 234 articule diferite de lucsa. — 

Album de fotografii, formă cuadrată, de sbrta 
primă, cu aparata de musică verit. din Geneva, câu- 
tându duoă piese, singuraticu 7 fl. 50, ca adaus! la 
câsornicele sus! numite, numai cu 6 fl. mai multa.

La fiecare câsornicu se garantâză cinci 
ani, obiecte comandate și neconvenabile se primesc! 
retour seu se schimbă, de aceea nici o comandă nu e 
riscată.

Se espedâză în fiecare di afară de sărbătorile 
creștine: PascI, Rosalii și Crăciuna.

Adresa: Uhren-Alianz aus Genf
, WIEN, I., Adlergasse Nr. 1.

NB. Scrisori lăudatbre se voru primi în totadeauna 
cu mulțiamită, însă nu se mai publică.

Cursulu la bursa de Viena
din 11 Martiu st. n. 1884.

Rentă de aura ungară 6°/ 121.95. Rentă de aur! 4'% 
91.30. Rentă de hărthiă 5°/0 88.25. Imprumutula căilor! 
ferate ungare 141.80. Amortisarea datoriei căilor! ferate 
de ost! ung. (1-ma emissiune) 95.60. dto (Il-a emis- 
siune) 117.—. dto (IU-a emissiune 100.25. Bonuri rurale 
ungare 100.75. Bonuri cu cl. de sortare 99.50. Bonuri 
rurale Banat-Timiș! 100.—. Bonuri cu cl. de sortare 
99.50. Bonuri rurale transilvane 99.25. Bonuri croato- 
slavone 100.—. Despăgubire p. dijma de vin! ung. 97.50 
împrumutul! cu premiu ung. 116.75. Losurile pentru 
regularea Tisei și Segedinului 114.10. Renta de hărtiă 
austriacă 79.75. Renta de arg. austr. 80.85. Renta de 
aur! austr. 101.80. Losurile din 1860 136.—. Acțiunile 
băncei austro-ungare 844.—. Act. băncei de credita 
ungare 325.75. Act. băncei de credit! austriace 321.— 
Argintulu —.— GalbinI împărătesei 5.70. Napoleon- 
d’orl 9.62. Mărci 100 împ. germ. 59.25 Londra 10 
sterlinge 121.55.

Bursa de Bucuresct

Bancnote austriace contra aura

Cota oficială dela 25 Februariu v. 1884.
Renta română (5°/0) • Cump. 93l/„ vând. 94
Renta rom. amort. (5°/0) 17 95% 77 96
* n 
Impr.

convert. (6%) Ti 98'/, 77 99
oraș. Buc. (20 1.) 77 32 Ti 33

Credit fonc. rurala (7°/0) n 102% n 102%
n n „ (5°/o) • n 92’/* 77 91%
D „ urbana (7°/0) • n 1013/* Ti 102%
n n n (6%) « 98 7? 98’/.
Ti n (5%) ' Ti 88% 71 89

Banca națională a României Ti 1390 7) —
Ac. de asig. Dacia-Rom • Ti 378 77 —

n n „ Națională n 257’/, 7)
—

Aura • n 3.85 n —.—
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