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Contrarii neamului nostru, — acăsta tre- 

bue se-o mărturisimă — au o însușire, pe care 
ori și cine pote dori se-o întâmpine la adver- 
sarulă său ; ei descoperii adecă cu-o sinceritate 
uimitore planurile loră, ce au de scopti slăbirea 
și distrugerea nației române. Cu câtă mai mare 
e acostă sinceritate cu atâtă mai ticălosă apare 
purtarea acelora dintre fii neamului nostru, cari, 
fie din orbire seu nespusă ușurință, fie cu rău 
cugetii și cu rea credință, se facă unelta duș
manului și âmblă a amăgi pe poporii cu vorbe 
slabe și a aruncă în mijloculu lui semănța 
desbinărei.

Uneltirile consorțiului desbinărei se dau pe 
față. Foile maghiare începu a-șl manifestă mul- 
țnmirea loru deosebită cu purtarea ămeniloră 
„frățietății11. „Ellenzăk“ din Clușiă, reprodu- 
cândă unii articulă ală făiei năstre, în care vor- 
bimu de acele uneltiri, îșl sare din piele de 
bucuriă, că ne vede așa de „mâniațl“, căci, 
tjice, acesta este unu semntî vedită, că amu stă 
față cu-o oposițiune tare în sînulu nației năstre. 
. Făia clușiană să înșălă dăcă crede că pre
tinsa „furiă“, — de care vorbesce în articlulă 
celu reproducem!! mai la vale — ar fi isvorîtti 
din grozavulft respectă și grozava temere ce 
amfi avă-o față de grozava oposițiune a persăne- 
loră, cari s’au grupată în giurulu stogului „fră
ție tătii
1 1

Dăcă domnii dela „Ellenzăk“ ar fi cetită 
diarulă nostru cu mai mare atențiune, ar 
fi observații, că acele persăue retăcite, cari 
s’au puști la disposiția d-lui Tisza, numai 
respectu și temere nu ne-au pututu insuflă; 
ar fi băgații de semă, că organulu nostru 
a declarații de repețite-orl, că acele persăne nu 
representă decâtă slăbiciunile, ambițiunile și 
interesele loru personale, căci le lipsesce serio- 
sitatea și au părăsită cu totulă teremulă pro
gramei naționale, puindu-se fără nici o reservă 
în serviciulă causei maghiare și alegându-și de 
basă a operațiunei grația stăpâniloră loru, dela 
cari aștăptă recompensă pentru acelă serviciu.

Mărturisimu, că cu tăte astea ne-a indignată 
procederea aceloră frați rătăciți, dăr nu pentru 
importanța ce amu da-o uneltiriloră loru, cî 
pentru că suntemă Români.

Ințelegă domnii dela „Ellenzăk“ ce va se 
dică acăsta ? De câte ori pe di nu se mând- 
rescă ei înaintea lumei că sunt Maghiari ?

In numele iubirei și alu respectului celă au cătră 
nația loru, îi întrebămă: ce opiniă ar avă denșii 
despre acelă Maghiară, care ar dice cătră con- 
naționalii sei, cândă aceștia ar fi asupriți de 
esemplu de cătră Austriaci, cum suntemă noi 
adi tiranisațl de cătră Unguri; cându ei ar fi 
despoiațl de tăte drepturile loru naționale cum 
suntemă noi astădl; cându li s’ar impune limba 
germană mai rău decâtu sub absolutismă, cum 
ni se impune nouă adi pănă și de cătră proto- 
coliștii de pe la judecătorii și de cătră casierii 
dela drumurile de feră ale statului; cându s’ar 
urmări chiar și baeții dela scălă pentru că 
cetescă poesii maghiare, precum se urmărescă 
adi școlarii noștri pentru poesiile române; — 
ce ar dice cei dela „Ellenzăk“ dăcă în fața 
unui asemenea despotismă unu Maghiară s’ar 
încumeta o apostrofă pe connaționalii săi mâhniți 
și nemulțămiți așa : aveți nisce idei smintite, 
cereți împossibilulă, Maghiarii sunt prea puțini 
și slabi și de aceea trebue se fie slugile Nem
ții oră și se învețe limba germană, căci așa ceră 
interesele unității monarchiei, Nemții voiescă bi- 
nele Maghiariloră și nu amenință naționalitatea 

loră, de aceea e de lipsă ca Maghiarii să se 
înfrățescă cu ei, căci numai așa voră câștiga 
încrederea loră, altfelă voră fi încă și mai multă 
persecutați? !...

Nu se indignăză cei dela „Ellenzăk“ cândă 
vedă în sinulă națiunei loră omeni de aceștia, 
cari desbrăcându-se de tătă demnitatea națională 
se facă uneltele contrariloru ? — Respundă-ne !

Celelalte espectorărl ale făiei clușiane de
spre viitărea desbinare între noi, ce-o așteptă 
cu atâta sete, despre grozava înfluință a „băr- 
bațiloră fruntași41 din partida d-lui Tisza și a 
episcopiloră, cari au intrată în căta loră, sunt 
făcute cu prea multă cinismu, decâtu ca se 
merite unu respunsă.

Urma va alege. „Ellenzăk“ și cu toți 
Ungurii voră trebui să se convingă, că adi 
poporulă română nu mai păte fi dusă de nașă 
de câțiva episcopi, cu atâtă mai puțină de câți
va funcțiunari ai d-lui Tisza. Vomă ave oca- 
siune câ se le dovedimă tuturoru celoră ce se 
îndoiescă în puterea năstră națională, că poporulă 
română n’a renunțată și nu va renunța niciodată 
la drepturile sale și că elă nu merge cu acei 
episcopi, cari se degradă a fi agențl politici 
ai d-lui Tisza, ci merge în mânia loră cu „G-a- 
zeta“ cu principiele și cu programa ce-o apără 
acestăorgană în unire cu celelalte foi naționale.

Cronica eveneniintcloift politice.
Spre a dâ pe față bunele intențiunl, ce i se 

atribue d-lui Tisza de cătră ămenii din consor- 
țiulă frățietății în cestiunl de naționalitate, or- 
ganulă său „N e m z e t“ debutăză cu următărele 
espectorărl: „In România, (jice „Nemzet“, agi
tațiunea inimică statului ungară a luată direc
țiunea, ce colidăză cu legile penale. Românii din 
Transilvania sunt provo câți se facă din T r a n- 
silvania o Irlandă a Ungariei și se 
lupte în contra statului ungară. Nu credemă, 
că acăstă agitațiune criminală, care nu este nu
mai o simplă agitațiune politică, va avă vr’ună 
succesă practică. Chiar Românii ardeleni ar 
respinge-o cu dispreță. Dăcă însă acăstă agita
țiune va luâ dimensiuni mai mari și dăcă Ro
mânii ardeleni ar fi în continuu ațîțațl așa, în- 
câtă se nu se retragă nici d’inaintea crimeloră 
ordinare și se comită atentate : atunci datoria 
internațională a României va fi de a strivi ca- 
pulă șărpelui agitațiunei criminale. Acăstă pre- 
tensiune îndreptățită amu pută-o însă adresâ nu
mai atunci României, dăcă amă împlini noi 
înșine datoriile năstre internaționale. Și atunci 
vomă pută aștepta și dela celelalte state, ca și 
aceste să-și împlinăscă datoriile, cândă va fi 
vorbă de interesele năstre. “

Nu păte fi nimică mai naturală decâtă, ca 
făia d-lui Tisza se încăpă a vorbi de „agita
țiuni în contra statului“ în ajunulă alegeriloră. 
Dăcă alegătorii români se voră adună în confe- 
rență generală și se voră pronunța pentru o 
atitudine energică și dămnă națională în con
tra asupritoriloră, „Nemzet“ va strigă îndată: 
nu v’amă spusă, că Românii agităză și câ 
acăstă agitațiune are de scopă a resturnă 
statulă ungară ? Ne-am dedată deja a audi la 
fiecare pretensiune drăptă, ce o facemă în fa- 
vărea năstră, fie câtă de neînsemnată, că este 
mare primejdiă, ca nu cumva să se surpe clă
direa statului ungurescă, dăca ni s’ar încuviința. 
Pe slabe piciăre trebue se stă acestă stată, 
dăcă elă se sgudue la fiece suflare a ventului 
și rea consciință trebue se mai aiba adi cei 
delă „Nemzet“, dăcă, în mijloculă unei păci și 
liniște profunde în înteriorulă țerii, ei visăzăde 

crime ordinare și de atentate asemenea celora 
ale Irlandesiloră!

Organulă kossuthiștiloră din Clușiă „Ellen- 
zăk“ publică următărele caracteristice observați- 
unl, ce le-a făcută: „Pre cândă Românii din 
Sibiiă — dice „Ellenzăk“ — facă oposițiune 
energică archiepiscopului de acolo, Blașiulă 
este fărte liniștită, ca și cându nu s’ar petrece 
nimică în jurulă lui. Elă nu iea parte la po
lemică în diuare, ține junimea în freă și 
îi place — precum se spuse — dăcă nu vorbesce 
nimenea de elă. Asta e cea mai buna atitudine (? !) 
Ce bine ar fi, dăcă acăsta politica s’ar urma pre
tutindeni. Poporulă română și preoții și învățătorii 
sei să se ocupe cu crescerea junimei negligeate 
și să se năsuiăscă a-o cresce în spirită patri
otică, căci, dăcă preoții și învățătorii se aruncă 
în vertejulă politicei și ațîță pasiunile junimei, 
atunci junimea se strică și atunci în preotă și 
în învățătoră nu vede pe preotă și pe învățătoră, 
ci pe agentulă politică și începe a politisâ încă 
în acei ani, în cari ar trebui să învețe cu săr- 
guință.“

Interpretarea, ce-o dă făia Clușiană, tăcerei 
Blașiului, este de natură de a deșteptă în noi 
mari îngrijiri, fiindă-că freulă celă tare, de 
care vorbesce acea făiă Clușiană nu păte fi 
decâtu urmarea terorismului, ce se esercăză de 
ani asupra Blașiului de cătră puternicii dilei și 
care tinde a sugrumă ori și ce mișcare său su
flare liberă în sîuulă junimei năstre. Politica, 
care sufere în tăcere o asemenea terorisare, 
e stricăciăsă și primejdiăsă. De altă parte și 
încâtă privesce acăstă nefastă politică a tăcerei, 
amă fi păte pentru momentu mulțumiți, dăcă 
d. es. metropolitulă din Sibiiu s’ar purtâ celă 
puțină așa, ca să nu se mai vorbăscă atâta de 
elă.

l£tă ce raporturi se trămită c areloră din 
Viena dela biroulă de presă jidano-maghiară 
din Pesta. „N. fr. Presse“ a publicată urrnă- 
tărea telegramă:

„Este vădită astă-dl, că mai alesă naționali
tățile se voru amestecă într’ună chipă mai ener
gică în lupta electorală. Și Românii se voră 
întruni la 14 ale curintei aici într’o conferință, 
adecă acea fracțiune, care este pentru o partici
pare activă în politică. Sunt divergențe seriăse 
între acăsta și partida din Sibiu. Pe cândă acăsta 
din urmă doresce autonomia Transilvaniei și 
introducerea votului universală, pentru a-șl pută 
asigură pe acăstă cale o maioritate în Transil
vania, fracțiunea de aici îșl formulăză dorințele 
iei astfelă : „Stricta aplicare a legii în privința 
naționalitățiloră, numirea de funcționari români 
prin ținuturile locuite de români, autonomia bi- 
sericei, subvențiune preoțiloră și șcăleloră, pre
cum se dă și altoră confesiuni, întinderea cen
sului electorală ungură și asupra Transilvaniei, 
echitabila împărțire a circumscripțiuniloră elec
torale, într’ună cuventă susținerea intereseloră 
materiale și culturale ale Româniloră de cătră 
stată. “ (Va se dică d-nii Tisza-Trefort se facă 
cu Românii, ce voră crede de lipsă. — Red. „G. 
Tr.“) Fracțiunea de aici, avendu în vedere lipsa 
de pănă acum a vr’unui resultată practică ală 
pasiviștiloră, și programa loră pră întinsă, va 
invită pe toți Românii, cari sunt de opiniunile 
iei se trămită delegați aici la acăstă conferință 
preliminară.

Ignatz Helfy adresâ o interpelațiune cătră 
ministrulu-președinte Tisza cu privire la 
schimbarea, ce s’a ivită în alianța austro- 
germană prin aceea, că a. intrată acum și 
Rusia în ea. Helfy dice, că presa oficiosă din 
Petersburg espune noua stare de lucruri ca o 
victoriă repurtată de diplomația rusă asupra 



monarchiei austro-ungare, care ar fi nevoită se 
se (16 în lături. Față cu aceste scirl îmi per
mită a întrebă pe d. ministru-președinte, decă 
este adevărată, că între imperiulu germană și 
Rusia s’a încheiată ună arangiamentă, care este 
asemenea c’o alianță, în care a întrată și monar- 
chia nostră. Decă acesta este adevărată : efec- 
tuatu-s’a acostă apropiare cu scirea și consimțe- 
mentulă d-lui ministru președinte și în specială 
cu ală guvernului ungură ? In ce constă ființa 
și ținta noului arangiamentă ? La ce avantage 
se așteptă ministrulă-președinte dela acestă nouă 
grupare a puteriloră pentru patria nostră ? Și 
nu crede elă ca întemeiată îngrijirea, că prin 
acestă intrare a Rusiei în alianță, se va slăbi 
amicia intimă, ce esista pănă acum între noi și 
imperiulă germană, fără ca relațiunile nostre cu 
Rusia se se îmbunătățescă câtuși de puțină ?

Sâmbătă sera, la orele 8l/2, Regele Carolă, 
însoțită de adiutantulă de serviciă, a mersă la 
c e r c u 1 ă militar ă, unde a ascultată con
ferința ținută de d. colonelă Poenară din marele 
stată-maioră, asupra reaprovisionării infanteriei 
cu cartușe pe câmpulă de luptă.

„Noua revistă" propune întrunirea unui c o n- 
g r e s ă g e n e r a 1 ă ală presei din Ro
mânia, în Iași, cu ocasiunea esposițiunii coope- 
ratoriloră, congresă, în care s’ar put6 stabili 
6re-carl legături între represintanții presei din 
România prreum și basele unei societăți gene
rale a presei.“

Ună numără însemnată de proprietari es- 
ploatătofl de pămentă și arendași din Rom â- 
n i a s’au întrunită pentru a se co istitui în 
societate spre a lucră în școpulă de a dâ o 
desvoltare a g r i c u 1 t u r e i și tuturoră ramuri- 
loră i n d u s t r i e 1 o r ă agricole și a se 
înființa o casă de asigurare mutuală și ună cre
dită agricolă specială pentru agricultori. Statu
tele s’au și făcută și la 15 Marte agricultorii 
sunt convocațl pentru a se pronunța asupra loră 
si a se declară societatea constituită.

In diariulă din Berlină „Post" se află o 
epistolă ciudată dela o personă ce este bine 
Informată asupra disposițiuniloră în cercurile 
politice. In legătură cu asigurările de pace 
din mesagiulu impărătescă se dice în acea 
epistolă:

Situațiunea d i față te face o presupune, că cu 
consolidarea păcii esterne, mai cu samă cu delăturarea 
eventualității unui conflicte cu Rusia sunt legate 
prospectele pentru o schimbare a politicii nbstre in
terne. Decă purcedemit dela părerea, că causa prin
cipală. a politicei slavofilc în Austria este, că au voite 
să-și facă pe Slavi amici pentru casula acela, câncte 
Austria ar veni în conflicta cu Rusia, atunci este con- 
clusiunea terțe aprâpe, că acuma, după ce s’au de- 
lăturatu temerile de unu conflicte anstro-rusescu, se 
pote strica prietenia cu aceste sistemă. Presupunerea 
că politica năstră internă este în legătură cu cea 
esternă și că politica nostră internă este dependentă 
de cea esternă este numai în parte adevărată. Cei,

cari au acâsta părere, nu se pote basâ pe vre-o mani- 
festațiune a guvernului, care ar confirmă o cete multe 
s’ar pute provăca la aceea pedecile, cari s’au pusă 
în cale politicii esterne a Austriei din partea partidei 
liberale germane au fost acele, cari constrînseră pe 
guvernă, ca să se răzime pc altă maioritate, decâtu 
cea de atunci, de unde ca consecință a resultate 
politica slavofilă. Ca adevărata putemti să admitemu, 
că clementele slave din Austria au căutata să esploa- 
teze presupusa necesitate de a se ține conta de ei în 
politica esternă spre a-șl realisâ dorințele lorU în ces- 
tiunl interne. Ce privesce punctate acesta, voru put6 
înțelege și elementele slavice, că prin constelațiunea 
cea nouă dorințele Slavilortt nu vortt mai pute fi așa 
de multa considerate din căușele politicei esterne. 
Decă putemu vorbi despre o influință a situațiunei 
celei noue politice asupra relațiunilorU năstre interne, 
se pbte întemplâ numai în acela înțelestt, că s’a în
cheiata era speculațiunii partidelora interne asupra 
trebuințelor^ politicii esterne. Situațiunea politicii es
terne este astfeliu, că Slavii ca și Germanii pota.să 
fie multămitl cu ea. Decă trebue să se multămescă î ? J
Germanii cu continuațiunea garantată a relațiuni- 
lortt austriaco-germane, atunci de sigură Slavii au 
tetă causa, de a fi mulțămițl cu schimcarea relațiuni- 
lora nbstre cătră Rusia/1

In Rcichstagulu germană, care s’a deschisă 
deja, a apărută o nouă partidă, care se 
numesce „partida germană liber-cugetătore." Ea 
numără 110 membri și se compune din unirea 
partidei progresiste cu a sccesioniștiloră. Este 
vădită, că acestă partidă va juca ună mare rolă, 
ca una ce este cea mai numerbsă din Reichs- 
tagulu germană, și ea va pute forma o maiori
tate cu liberalii naționali și conservatorii libe
rali contra conservatorii or u și a clericaliloră.

Din Sofia, capitala Bulgariei, î se scire 
„Telegraphului" din Bucurcscl între altele : Rusia 
modernă, ca și Rusia trecută, n’are, precum 
n’avea nici-o-dată dorința de a liberâ vre-ună 
poporu slavă. Politica sa din secuii în secuii 
e aceeași, precum a fostă politica împărătesei 
Ecaterina a II față cu bresla cea mai pură 
a Slaviloră — Polonia. Rusia nu libereză, ci 
înghite, asupresce. Este lesne a se apără de 
aceste pretențiuni, ddr e greu a scăpâ o dată 
fiindă în ghiarele sale. Aceste considerațiunl 
mă facă a niă încrede multă mai multă în 
Drăgan Zancoff și Grekoff, de câtă în Petru 
Caraveloff, cu tote că și unulii și altulă îmi 
sunt simpatici, căci atâtă unulă câtu și cel-altă 
sunt patrioți ardinți ai țărel melc.

„Mânia pasiviștilorft."
Sub acestă titlu publică „Ellenzek" din 

Clușiă unu respunsă la articlulă de fondă din 
Nr. 23 alu f6iei ndstre, pe care îlă Introduce 
cu următdrele cuvinte: „Gazeta Tr.“ e înfuriată. 
Furia ei ne face bucuriă." După ce repro
duce apoi parte marc din articlulă nostru, unde 
se (lice, că s’a pornită o campaniă din partea 
dușmaniloru noștri spre a ne desbina, dice:

„...După ce „câțiva deputați" și „câțiva 
episcop!" sunt în tabera activistă nu pote fi 
mică spaima, că cerculă solidarității naționale 
române se ■ va sparge undeva, căci sub acei 
„câțiva deputați“ trebue se înțelcgemă pe toți 
deputății români și sub cei „vre-o duoi epis- 
copi" pe toți episcopii români, dcorece noi nu 
cunoscemă nici măcară unu singură cpiscopă 
pasivistă. Gazeta ne-ar deoblegâ fârte, decă ne- 
ar numi ună asemenea episcopă română. — 
Stândă lucrurile astfelă, căci poporală merge 
după episcopii lui ear nu după „Gazetă", e și 
fârte probabilă și pote mai multă ca sigură, 
că pasiviștii au ajunsă la sortea sicriului 
lui Mahomed,* poporală nu-i sprijinesce, in
teligența fruntașă nu c cu el (atâta pagubă 
se avemă decă „bărbații fruntași" ai „Viitorului" 
nu ne voră sprijini. — Red. G. Tr.) astfelă 
cerculă se strînge tare și abia voră pute se-’și 
dc mâna înlăîntrulă lui conducătorii: câteva 
Iluștri tați uitate și aceia cari nu mai au uimi că 
de perdută."

„Organulă de căpetenia are cler causă de a 
se cătrăni, și de a înjură."

„Ce va fi acum?" — Aceea că la Sibiiu 
pasiviștii numai asupra acelei cestiuni se voru 
mai sfătui, că unde se prânzescă, la „Imperatulu 
Româniloră," seu în birtulu din față, acuma — 
decă nu cumva se voră lovi de păreți — 
nu voră fi activiști, cu cari se se ciocnescă. 
Ne pare rău, tare ne pare rău de altruintrelea, 
că la acelă prânză nu voră ave apetită."

Convocare.
In înțelesulă apelului on. comitetă electorală 

permanentă ală partidei naționale române ddto. 
10 Fcbruariă a. c. avemă ondrea a învitâ pe 
alegetorii români din comitatulii Sibiiului 
la o conferință electorală, care se va țină 
Marți la 6/18 Martie a. c. 11 ore a. m.’ 
în Sibiiu în strada niorei, gradina „Hermann."

Sibiiu în 24 Februariă (7 Marte) 1884. 
Clubulă representanțiloru români ai comitatului 

Sibiiului.
A. Trombitașu, N. Ohristea,

notariu. preș:

Convocare.
Alegătorii români din municipiulu TlU’da- 

Arieșiu sunt rugați a participă la conferința 
electorală, care se va țină aici în Turda la. 
19 Marție a. c. ante amedi la 10 ore.

(Obiectele conferinței voră fi urinatdrele :
1. Constituirea clubului electorală.
2. Alegerea subcomiteteloru pentru tote cer

curile electorale.
3. Desbaterea al torn propuneri față de ale

gerile viitore.

îOILETONtt
Elisabeta, regina României.

(Fine.)
Păuă aci, am vorbită numai despre Elisa- 

beta a României, fără a aminti de C a r m e n 
Sylva, și totuși Carmen Sylva întregesee 
pe Elisabeta, e jumătate din culă ei. Cândă 
regina tace cuprinsă de durere și chină, care 
face se-I sângereze inima, Carmen Sylva apucă 
lira, si face se se audă accentele cele mai mis- 
cfttore, armonia mângăerei. Carmen Sylva și-a 
cluptatu în literatura germană prin propria-i 
putere unu loch onorifică, ea rămâne sub t6te 
împrejurările o aparițiune importantă, care n’avea 
lipsă tocmai dc corona română spre a fi vene
rată. Ea scote la lumină, ca unu îndemânaticii 
cufundătoru, cele mai scumpe mărgăritare din 
întunecosulă fundă ală mării vieței. Pocsiile ei 
sunt oglinda unei inimi curate și nobile, a unei 
vieți scriosc de femeă, în care viață legea da- 
torinței ocupă ranguliî celă mai înaltă. Elisa
beta este o natură reflcciătorc. Ea numai atunci 
recunosce unei simțiri deplină îndreptățire, 
cândă e in stare se-șl dea semă dc naseerca și 
de efectulu ei. Mai intimă și mai cu focă curgă 
versurile, cari cântă fericirea și nefericirea ma
mei. Regina îșl are ochii deschiși pentru na
tură și o pricepere profundă pentru fenomenele 

ei. Estravaganțele lipsite de ori-ce cugetare și 
șueratulă lirică îi sunt cu totulă necunoscute. 
Chiar epopeea ei cea d’antâia „Sapho", a docu
mentată ună frumosă talentă. Ună tomusoră:J 
„Cugetările unei regine", aforisme, aruncate pe 
hârtiă la cele mai diferite ocasiunl, ne conduce 
în celă mai sfântă interi oră ală ființei sale si 
descopere cele mai ascunse motive ale acesteia. 
E totă-deuna periculosu a scrie aforisme. Aces
tea sunt adesea frase banale, mai de multe ori 
circumscrieri de ale ideiloră de demultu cunos
cute și pronunțate. Aforismele vedescă adesea 
o închipuire uimitore despre sine și cele mai 
multe sunt sentințe neinteresante și neîndrep
tățite. La Carmen Sylva nu se pote aplică 
acestă aspră critică. Tonlușorulă pare a fi 
d’intr’o singură turnătură, ca și mărturisirile 
continue ale unui frumosu sufletă. Multe afo
risme sunt deja cunoscute publicului celui marc. 
Elisabeta reflecteză asupra celoră mai puternice 
semțiri. In acea cărticică vibreză o cdrdă cam 
elegică ; înse pătrunsă dc lumina flacărei unui 
spirită clară și curată, care-șl cunoscc ținta. 
„O femeă, care nu e mândră de nemulă ei, e 
o regină, care nu merită corona sa." Aceste 
cuvinte arată înalta icleă, ce Elisabeta o are 
despre îndoita-i demnitate ca femeă și ca re
gină, și care ea o caută în fiecare ființă nobilă. 
„Cugetările unei regine" sunt ună brevieră, în 

care simpla femeă din poporu află învățătură 
înălțătdre pentru spiritulă său.

„Jchovah" este titlulă unei mici colecțiunî 
de poesii, în cari sunt depuse vederile despre 
lume și viață, mai vertosă însă noțiunile despre 
natură și despre D-deu ale Elisabetei. Carac- 
terulă reginei e profundă religiosă, deră fără 
de ori-ce egoismă. „Jchovah" îi este ei încar- 
nățiunea tuturoră puteriloră mari crcatbre ale 
naturii, cari se conducă după o lege mai înaltă. 
Carmen Sylva se ocupă mai ântâiu cu poso
moritele mituri ale României. Ea traduse și 
prelucra basme vechi poporale și documentă 
mare putere ereatore poetică. Ea sciîi să 
modeleze și celu mai sfărmiciosă materială, 
pentru ca să-o priccpa cetitorii săi. Astfelă 
se născu opulă întitulată „Rumănische Dich- 
tungen" („Poesii române"), la cari în tim- 
pulă din urmă se mai adause ună nou opșoră 
„Meine Ruh’“ („Odihna mea"). Acestă opșoră 
conține escelente piese, ce au eșită dintr’o inimă 
plină de o căldură și de ună adevără răpitoră și ob- 
servațiunl de o agerime pătrundetbre. Carmen 
Sylva recunosce stricta împlinire a datorințeloră 
ca cea mai cordinală lege morală și află în ob
servarea acesteia fericire și mângăere. Jovialitate 
păclnică respiră din multe creațiuni ale ci. 
Insă nu e partea naturală umoristică a ființei 
sale, ci o jovialitate la care sufletulă s’a avântată



4. Alegerea membriloră pentru conferința 
generală, ce se va tind în Sibiiu.

Turda, 11 Martie 1884.
Dr. Rațiu, Ioanu Mesaroșiu,

Preș, clubului. Secretariu.

None prigoniri.
Lugoșu, 6 Marțe 1884.

Onorate D-le Itedactoru! Vinii a aduce la cunos- 
cința D-V6strc și a onoratului publicil românii unii nou 
acta de prigonire a limbei române și a orl-ce mani- 
festatiune de semtiu si iubire națională.1 ' ’ 5

Dela 1879 câți-va bravi tineri români dela gim- 
nasiulil maghiarii din Lngoșa împinși de dorulil culti- 
vărei limbei materne întemeiaseră o societate de lec
tură înfiintându-si si o bibliotecă de ^arti române 
prin ofertele marinimdse ale publicul m. românescti din 
locil. Deși acesta societate nu tii întărită de mini- J
steriulil instructiunei, totuși ea n 3listata cu scirea 
și permisiunea superiv râtul ui gim Jhialil, și a arătata 
semne de viață, membrii ei țîneriil ședința, în cari 
se cetiau disertațiunl, se ascult i ■ .rorațiuni, c’uml 
cuvânta se esercitau în limba internă. Este de în
semnată, că în acesta gimnasiu studeză fbrte mulțl 
juni români și în multe clase ei formeză maioritatea.

La 27 Februariu a. c. țînii junimea studiosă o 
ședință publică cu următorea programă:

Programă. 1. Antevorbire de D. Ioana Lupulescu. 
2. Odă la junime, de Georgiu Crețanil, — declamată 
de D. Zenovie Moisc. 3. Cătră renegați, — de Ios. 
Vulcanu, — declamată de D. Vasiliu Ulpiu Janza. 
4. „Cele cinci semțurl ale omului", — cetire de D. 
Ștefanii Lipovanil. 5, O seră la părinți, — de Iosifil 
Vulcanii, — declamată deD. Victortt Vladu. 6. Critisare 
asupra opului „Model1, — espresă de D. Ioana Lu
pulescu. 7. Peneșa Curcanula, — de Vasile Alesandri, 
— declamată de D. Georgiu Curescu. 8. Nopțile car
patine, — cetire de D. Ioana Popoviciu. 9. Să scii, 
că eu — să Roniânu, — de Victoră Rusii, — declamată 
de D. Ștefană Lipovanu. 10. Coriolanu, de Iuliană 
Grozescu, — declamată de D. I. Popoviciu. 11. Vor
bire de încheiere, — de D. Ioanu Lupulescu.
.Ștefană Lipovanu, Ștefană L i p o v a n ă, 

conducătoriu. secretariu.
Impulsulă la acesta le veni tineriloru studioși de 

acolo, ca să arcte inteligenței române din locă, care 
pe mulțl dintr’însii îi patroneză și susține material- 
ininte, că pe lângă studiele gimnasiale obligate, între 
cari și limba română, ei cultivă cu-o deosebită predi- 
lecțiune limba maternă. Și cu adevărata ei nu au 
dată de rușine așteptarea publicului, între care 
figurau persone de frunte ca d-Iă Niculae Brăescu 
preoții gr. or., d-lu Georgiu Martinescu advocată, d-lă 
N. Nedelcu advocată și d-lă- Const. Jacu epitropă, 
d-lă G. Dobrinu si altl mulțl cetățeni onorabili, eră 
între dămne și domnișăre amintescu pre d-na Rădu- 
lescu cu fiicele.

Nu mi-am propusă însă a face o dare de seină 
despre acea ședință publică, scopulă meu, durere, 
trebue să fie altulă, adeca de a vă arătă, cum o faptă 
ca acesta cu totulil inocentă a alarmată întregă cor- 

puia profesoralii și a produsa o furore până și în 
micii tirani de pe băncile scolei.

După-ce prin deferirea profesorului de limba ro
mână, a d-lui Iosifu Tempea le veni la cunoscința 
domniloru profesori debutarea junilora noștri, carea 
prin succesulu ei împlii de bucuriă inimele celorU 
de față, începură hiperzeloșii profesori a face Inves
tigări, luanda la întrebare, nu pe studinții din a 6 
seu a 5 clasă gimn., ci pe cei din a IU, pe cari 
întimidându-i, starseră din ei mărturisiri, cari Ie sbur- 
liră pârulti. Și etă cumu. Intre perorațiunl figureză 
și poesia de Ios. Vulcanu . cătra Renegați declamată 
de Vasile Ulpiu Ianza. Acesta le sări mai tare în 
ochi domniloru profesori și nu sein pentru ce... Bag- 
sema, pentru că poetulu îșl versă blastaraurile sale 
asupra acestui soiu de hidre. Acesta însă nu o aflu 
destulă causă, fiindu renegații toturorii națiuniloru 
demni nu numai de cela mai mare dispreța, ci și de 
blăstemurile cele mai grele.

Altulu fu motivula unei panice atâtu de mari 
între domnii profesori și anume întrebându una pro- 
fesora, celu mai neobosita întră persecutarea Româniloru, 
pe una studenta, fricosa, că ce ar fi cuprinsulu poesiei 
amintite, ela respunse, că aceea blastemă pe Maghiari, 
dicenda pre unguresce: „Isten verje meg a Magyaro- 
kat“ (Bată D-deu pe Unguri). Mărturisire dcstulu de 
naivă din partea unul prunca de 13 ani, pentru ca pe 
domnula profesora sâ-lu facă se-la trecă sudori de 
sânge, seu cela puțina sudori reci ca de mârte. Căci 
prin unele ca aceste Olahii tractați cu destule lihăiturl 
ungurescl, în loca de a fi adăpați numai cu semțe- 
minte pure maghiare, se ar arâtâ chiar în amici 
ai elementului maghiară. — Der ce se vedl, 
cânda colo aducenda-i una alta studenta cartea de 
poesia a lui Ios. Vulcana și arâtându-I poesia : „C ă. 
t r ă R e n e g a ț I" nu află blăstemula acela îndrep
tată contra Maghiarului, ci numai espresiunl în contra 
acelora rătăciți ai poporului română, carî îșl vendtt pe 
mama lorii pentru câte ună osă de roșu. Sufletulă 
i se mai încăldi domnului profesora, încredințându-se 
cumcă fă numai o poveste mărturisirea băiatului 
înfricată.

Der cu tata acestea lucrulu nu se pare a ii glumă, 
căci după înformațiunile luate, consultările decurgă 
între profesori și unii dintre ei pretindă să se pe- 
depsescă fbrte aspru junimea, care a luată parte. Ba 
profesorii cu studenții maghiari pe întrecute amenință 
pe Românașii noștri cu de acestea: Veți fi eliminați 
Olahiloril. (Kicsagjâk az olâhokat.) Și unde numai se 
arată vr’ ună studentă româriu, tata privirile se în
dreptă spre elă ca spre ună alu doilea Horia și-la în
trebă cu întrebarea altă cuma puțină înțelesă de ei: 
„Audl tu, te țcnl de câta Renegațilortt ?“

Altaunnl bieții Români au și începută a semți 
mâna de feră a profesorilonl, cari îșl. resbună cu ar
mele ce le au ei a mână.

Etă, Onor. D-le Redactară, încă ună casă de 
prigonire a limbei române pe lângă cele repețite 
într’unu întervală atâta de scurta.

Etă câți-va tineri martiri pentru îubifea arătată 
cătră limba loră maternă 1 Iii. Sonea.

Deseninurile după vestmintele naționale.
(Din camera română.)

D. ministru d e î n t e r n e : Suma de 5000 lei 
e alocată pentru publicarea desemnurilora după cu
sături, seu mai bine, după vestmintele naționale. 
După o fericită ideă a Maiestății Sale Reginei, ideă, 
care a fosta îmbrățișată de toți Românii bine-cugetă- 
torl și înteligențl, s’a hotărita chiar de D. prim- 
ministru, ca printr’o comisiuue compusă din 6menl 
culțl, s6 se adune din tâte unghiurile României dâf 
semnurl după costumele, după țesăturile românescl; 
pentru ca trecenda aceste desemnurl prin cercetarea 
îstorică si estetică a acelei comisiunl să se vedă cari 
sunt cele mal frumose și mai românescl, pentru că 
nu tata ce vedenia ca desemnurl în cusături e ro- 
mânesca, este mai multa amestecata cu slavonesca, 
turcesca și grecesca, și acele desemnurl să se culegă 
și să se publice. Din acestea se va face una album 
și toți aceia cari se ocupă cu aceste Industrii, fie 
comercianțl, fie femei, fie șc61e profesionale, vortt 
găsi acolo modele și, ca să dica așa, gramatica de 
brodărie. Comisiuea acâsta există, s’aa adunata multe 
desemnurl, der nu s’a începută îucă publicarea al
bumului.

D. N. I o n e s c u : Cânda se aduce în desbatere 
o așa de înaltă persbnă ca prețiăsa ndstră Regină, de 
odată suntema desarmațl în fața argumentului; dâr 
credtt, că acesta argumenta nu e constituționala.

D. ministru de în terne: Nu e argumenta, 
ci e istorie.

D. N. I o n e s c u : Să luăma lucrula cum e. Crede 
D. ministru ala înstrucțiunel că e de înteresula artei 
de a se vulgarisâ prin desemnurl, cromolitografii, mo
delele, îsvădele costumelora nâstre naționale? Acâsta 
e întențiuneaD-sale? Atunci să ’ml permită D. ministru 
a-i spune că suma n’are ce căuta aci în budgettt. 
Asemenea lucruri nu se facă prin biurourl de ministeră, 
nici prin comisiunl administrative, nici chiar prin co
misiunl înalte, suverane, pentru că gustula nu se 
decreteză. Cestiunea gustului e fârte delicată, și cânda 
ama sta noi se ne întrebămă, cum au păstrată femeile 
române gustula, amil vedâ că nu l’aă păstrată prin 
logofeți bisericescl, nici din comandă. Poporulil la 
păstrată fără nici unii ajutora dela ceilalți logofeți.

D. p r e ș e d i n t e ala consiliului: Onor. 
D. Ionescu e multa mai tânăra ca mine și de aceea 

J nu e sub impresiunea, care o am eil. Ea am apucata 
arta rommânâscă, și ea eră pe atunci multtt mai în
aintată de câta ce e adl...

D. N. Ionescu: Astădl se corumpe prin îm- 
portațiunl străine.

D. președinte ala consiliului: Pretu
tindeni costumele naționale dispară, căci industria 
străină pune la disposițiunea âmeniloră lucruri multă 
mai eftine de câta costau în trecută costumele și 
lucrurile, ce le întrebuințau populațiunile ndstre, făcute 
de densele în țeră. D-lonl, cânda și aduce cine-va 
aminte de ce crâ la bătrâni arta își costumele națio
nale, nu pbte să nu admită acestu paragrafă. ScițI, 
că nu numai casele boeriloru, der chiar casa fiecărui 
țăranii avea stâlpii sculptați de susă pănă joșii, nu 
nisce pari, cum sunt țidl, și chiar tbtă lemnăria casei

după o luptă grea, unu destilatu curată, ce ră
mâne din durerile învinse.

Resbelulă ruso-turcescă arctâ pe Elisabeta 
ca adevărată mamă a terei si ca o bravă si 
practică natură. Ea înființa spitale, le organisă 
cu cea mai mare îngrijire, îngriji de răniți cu 
celu mai mare devotamentu și prin nobilulfi ei 
esemplu învăpăiâ unu numără mare de brave 
femei spre imitare. Cu fote că Elisabeta și-a 
împlinită misiunea ca femeă lângă patulă bol
navului, totuși nici ună momentu n’a uitată in
teresele coronei. Inițiată de regele în tote 
afacerile statului, ea nu scăpă nici unu minută 
din vedere viitorulu României. La înălțarea 
principatului la rangulă de regată ea a luată 
parte activă. Ea a fostă aceea, care a inven
tată modulă, prin care s’a asigurată țerei o mai 
mare independință. Ea nu se seințiâ nicidecum 
bine într’o situațiune, ce o luau puterile în bătae 
de jocă. Din capulă ei a eșită și îngeniosa 
ideă a coronei regale de feră; ea a dispusă a 
se luă mici părticele din tunurile turcesc! cu
cerite la Plevna. Și din acele mici părticele 
sa făurită unu cercă de coronă, în care sa în
scrisă istoria urzirei sale. Părechia regală nu 
are fericirea de a se bucură de copii, dinastia 
n’a putută prinde rădăcini în descendență directă.

Cea mal intimă legătură între» domnitoră și 
poporu, viitorulă, ce surîde din ochii copiiloru 

fiiloră de principi, lipsesce; și deși regele Carolu 
a deslegatu cestiunea succesiunii pe tronu în 
favorulu familiei sale, totuși este esplicabilu, 
pentru ce eliî numai cu zăbavă lucră la sterpirea 
miiloru de rele, de cari sufere țera și poporulîi. 
Ori în cătrău privesce regina, întâmpină o pro
blemă gigantică de deslegatu: redicarea burge- 
simei este tocmai așa de necesară, ca și eman- 
cipațiunea Evreiloră și instruirea țeranulul. 
Pretutindinea. escelenta disposițiune națională 
este împresurată de buruenă, pretutindenea are 
România lipsă de o conducere plină de îubire, 
der o conducere de feră și cerculu cordnei de 
ferii este unu pre nimerită simbolu. In Împre
jurări așa de seridse tăcu în ființele brave tote 
semțirile pentru pompa esterioră. Părechia re
gală română este încungiurată de-o clasă de 
boeri, cari prin lăcomia lom de pompă și-au 
sdruncinatu în parte averile. Regele și regina 
dau unii esemplu biinu și prin viața dela curte. 
Pe lângă tbtă demnitatea este introdusă la curte 
cea mai. mare simplitate. Suita e mică; fiindu- 
că regina cetesce și lucreză multiij are lipsă 
de liniște și de a fi singură. Elisabeta scie însb 
conversa forte frumosu în societate. Iuzestrată 
cu-o memoriă escelentă și versată pe cele mal 
diferite terenuri, ea află pentru fiecare cuven- 
tulu potrivită. Viața dela curte este aprope 
de-o simplitate burgesă.

Cu câțiva ani mai înainte regina avii ne
norocirea de a suferi de durere de urechi. Ea 
visitâ atunci pe renumitulu medică de urechi, 
profesorulu de Frbltsch în Wiirzburg. Starea 
ei se îndrepta, der urmările suferinței le mai 
semți adese-orl în modu neplăcută. Elisabeta a 
făcută dese călătorii în Germania și a avută 
necurmată cu familia ei cele mai intime re- 
lațiunl. Ea e pe deplină versată și în litera
tura cea mai nouă germană. Situațiunea poli
tică de adi ceva mai liniștită face, ca Elisabeta 
se se îngrijescă pentru momentu puțină de afa
cerile statului și nu i se dă ocasiune, ca se iea 
parte activă la ele. Ea însă este informată 
despre tote întâmplările și versată bine chiar 
în lucruri militare. înfățișarea înaltei dame este 
grățibsă și conciliantă, fisionomia ei vedesce 
seriositate și energiă. Vorbirea ci e forte plă
cută, ea vorbesce deslușită și precisă.

Regina lucreză acum la ună opă mare. Pu- 
temu așteptâ, se audirau încă multe cântece 
frumose din regatulă Carmen Sylvei, der vomă 
află încă și de multe fapte bune ale înaltei 
dame, care astă-di semănă sămența, care va 
aduce fructe pentru generațiunile viitore. Astădl 
Carmen Sylva cântă cântecele poporului seu ; 
eră mai târziu va cânta poporulu cântece de
spre acea femeă, care a adusă din țera depăr
tată în România binecuvântarea progresului.

Clara S c h r e i b e r.



erâ sculptată; pănă și ciomagul! bătrânilor! erâ 
sculptata.

D. N. Ion e s cu: Mai sunt și astăijl.
D. președinte alu consiliului: Da, 

ddr dispăru, din di în <ji și forte raru se mai găsesc!. 
Eu, D-lorU, am propusU a se desemna și t6te monu
mentele nbstre, monumente cari dispăru din di în di, 
pentru că acelea dovedesc! adevărata artă românăscă 
naționale.

D. D. Berendeiu: Acum după ce s’au perdutu 
mai tbte.

D. președinte alu consiliului: Nu e 
rău să scăpăm! cela puțină, ceea-ce a mai rămasu. 
D. Ionescu a mai clisă, că nu logofeții bisericesc! au 
păstrată obiceiurile, arta și limba la țărani pănă acum. 
Așa este, der pe atunci nu erau atâtea elemente de 
distrucțiune ca astăcll, și, cari facU, ca să dispară din 
(Ji în cli fote aceste vechi lucruri ale Românilor!. 
D-sa mai dice, să imitămU pe ElvețianI; și noi dorinul 
să devenimU laborioșl ca Elvețianii, de câta să nu îi 
imitămU în tbte, și mai alesu în privința naționalității. 
Elveția este unu stătu, dăr nu este o națiune, der 
noi suntemU o națiune și trebue să avemu și arta, 
obiceiurile și costumurile ndstre, cari tdte să aibă ca- 
racterulu românescu națională. Prin urmare, să cău- 
tămU asta<Jl a păstră totu ce mai avemu din acestea, 
pentru a le transmite generațiunilorU viitbre și pentru 
ca să putem! păstră ori cândă caracterulă nostru 
națională.

— Se pune la votă art. 52 și se primesce.

Diverse.
(Vagabundagiul! în Germania.) Ministerul! vir- 

tembergesu a fost! forte vi! mișcata de plaga socială 
a vagabundagiului. El! recomandă autorităților! d’a 
se înțelege în privința măsurilor!, ce trebue luate 
pentru a combate acest! rău. Corporațiunile indus
triale se! profesionale vor! trebui să organiseze sta
țiuni de ajutbre pentru susținerea lucrătorilor!, cari 
n’au de lucru. Ajuforele vor! trebui să consiste din 
alimente. Călătorii fără mijfoce vor! trebui să fie lo
cuiți cu cheltuâla corporațiunii, dâr’ nu vor! stă nici 
odată mai multă de câta o (fi în acestă stațiune. 
Este oprită d’a le dă bani său băuturi spirtdse. La 
fiecare stațiune se va organisâ ună biurou pentru 
primirea tuturora științelor! din locurile, unde lucră
torii nu pot! să găsâscă de lucru.

(Mulțămitâ publică.) Subsemnatul! comitet! își 
împlinesce una dintre cele mai plăcute datorințe adu
când! viă mulțămită tutuloră acelor! domni și ddmne 
cari au contribuită, atâtu cu puteri morale câtă și 
materiale, Ia reușita seratei declamatorice - musicale 
aranjate în Săcele la 18 Februariu a, c. în favorul! 
fondului reuniunii năstre. — In specială are onbre 
comitetul! a cuită publice sumele percepute dela 
domnii și ddmnele, cari au contribuita fără să fi par
ticipată la petrecere:

1) Un! anonimă 10 fi. 2) D-naSusanaD. Eremia 
2 fi. 3) D-na Elena G. I6nu 1 fi. 60. 4) D-nulu De- 
metriu Eremia 2 fi. 5) Radu Radovici 1 fi. 6) Maria 
Prișcu 1 fi. 7) G. N. Ciurcu 80 cr. 8) D. Traiană 
Mețianu 2 fi. 9) Prin D-na Susana Frigătoriu 5 fi. 
10) Elena Orghidanu 1 fi. 11) Zoe I. Putrică 1 fi. 
12) Victoria Iuga 1 fi.

Brașov! în 28 Februariu 1884.
Comitetul! Reuniunei damelor! rom. pentru ajutorarea 

văduvelor! sărace

frin
o si fii, 

actuariu.

(Mulțămită publică.) Subscrisul! în numele comi
tetului arangiatoră alu petrecerei, ce s’a ținuta în 2/14 
Faur! a. c. la „Hotelul! Union“ (Weiss) în favorul! 
școlarilor! săraci dela șcbla rom. gr. or. din subur- 
biulă Brașovulă-vecliiă, îmi iau voie a aduce cele mai 
cordiale raulțămirl tuturor! onor. D-ni, cari au bine
voita a sprijini și de astă dată modesta nbstră încer
care prin marinimbsele D-lorU contribuirl. P. T. Domnii 
contribuenți sunt următorii:

1. Rev. d. Prot. I. Baracă 1 fi. 2. Ilust. d. I. Brană 
de Lemeni 5 fi. 3. Dr. Nic. de Lemeni 2 fi. 4. Păr. 
Traiană Mețianu adm. prot. în Zernescl 2 fi. 5. G. Porescu 
comerciantă 5 fi. 6. Teochar Alexi 3 fi. 7. Par. G. Per- 
șenar! 2 fi. 8. Par. Bonificiu Pitiș! 80 cr. 9. Par. V. 
Voina2fl. 10. Augustă Reich adv. 1 fi. 11. Ioan Len- 
geru adv. 1 fi. 12. N. N. 1 fi. 13. Dr. Neagoe 1 fi. 
14. Nic. Străvoiu adv. 1 fi. 15. Sini. Demiană adv. 
1 fi. 16. Sim. Mărginean! adv. 1 fi. 17. Negrea sub- 
locotenente 1 fi. 18. Popa locot.. 1 fi. 19. Pantilimon! 
Dima prof. 1 fi. 20.1. Dobreană prof. 2 fi. 21. Artemiu 

Feneșană prof. 1 fi. 22. I. Panțu prof. 1 fi. 23. I. 
Socaciu prof. 1 fi. 24. And. Bârseană prof. 1 fi. 25. 
Max. Popoviciu 1 fi. 26. Nic. Ciurcu comercianta 1 fi. 
27. N. Ciurcu librariu 1 fi. 20 cr. 28. G. Navrea jun. 
1 fi. 29. I. Aron învăț. 1 fi. 50 cr. 30. I. Vătăsană 
învăț. 1 fi. 20 cr. 31. Zos. Butnariu, învățător! 1 fi. 
20 cr. 32. Ioană Suciu învățător! 1 fi. 20 cr. 33. 
I. Prișcu măcelariu 1 fi. 34. And. Badea cântăreț! 
1 fi. 20 cr. 35. Dum. Haler 1 fi. 20 cr. 36. G. Vlă- 
dărean! cântăreță 50 cr. 37. N. Langășă 80 cr. 38. 
V. Craioveană sergent! 60 cr. 39. I. V. Mânu 2 fi. 
40 cr. 40. N. Wagner 1 fi. 41. Elena Wagner 60 cr. 
42. Alex. Orghidanu 60 cr. 43. Eugen! Lemeni stud. 
40 cr. 44. N. Dima stud. 40 cr. 45. D. Hernea 60 cr. 
46. Alex. Boer! 1 fi. 47. Luca Șincan 60 cr. 48. Radu 
Râșnovean! 1 fi. 20. 49. G. Bârsean! 1 fi. 50. I. 
Balea 60 cr. 51. Radu Rogozea 1 fi. 52. I. Balan! 
1 fi. 53. D. Acsente 1 fi. 54. N. Ghimbășani 60 cr. 
55. D. Ghimbeșană 60 cr. 56. Silvestru Pascoviciu 
1 fi. 60 cr. 57. D. Oprea 1 fi. 20 cr. 58. D. Popa 
1 fi. 59. I. Aldea 1 fi. 60. Petru Micu 70 cr. 61. G. 
Murăroiu 60 cr. 62. G. Spiridon 1 fi. 63. N. Onceă 
1 fi. 64. Flena Moldovean! 50 cr. 65. I. Muntean! 
60 cr. 66. N. Cârstea 50 cr. 67. Andr. Tampa 60 cr. 
68. Elena Jinga 50 cr. 69. văd. D. Jugănar! 50 cr. 
70. N. Voina 60 cr. 71. I. Stroie 1 fi. 72. I. Sidon! 
1 fi. 20 cr. 73. I. Tampa 40 cr. 74. N. Râșnovean! 
40 cr. 75. Petru Muntean! 60 cr. 76. I. Gal 60 cr. 
77. I. Micu 1 fi. 78. D. Rusu 1 fi. 79. D. Aldea 1 fi- 
80. G. Dârstară 1 fi. 81. Const. Vlădărean! 60 cr. 
82. Dumitru Rusu jun. 1 fi. 20 cr. 83. G. Puiu 1 fi. 
84. Vasiliu Tampa 1 fi. 85. văd. Ecat Cojocar 50 cr. 
86. văd. G. Sibiean! 50 cr.

Suma totală a banilor! încasați e 92 fi. 90 cr. 
v. a. ti* spesele au fost! 61 fi. 26 cr. — prin urmare 
a rămas! un! venit! curata în suma de 31 fi. 64 
cr. v. a.

Brașov! în 17 Faurii 1884.
Candidă Mnșlea, 

învățător!.

■a

Circulă Th. Sidoli
dela Pârta Vămii.

Astăzi Vineri in 14 Marte 1884,
săra la 7'/. 6re.

Mare representațiune
pe câmpul! artei mai înalte de călărită, al! dresărei 
de cai, joc! pe fune, gimnastică, jocuri icarice, balet! 

și pantoraime.
Din programa cea bogată se vorft esecută 14 piese. 

La finea representației:

Ună cadrilu de flori
călărită de patru dame si patru domni comandata de 

d. I.’ Tardini.

Mâne Sâmbătă în 15 Marte 1884. 
Representațiă estraordinară 
debutarea tuturor! artiștilor! și artistelor! mai bune, 
cari se disting! mai alesă în presentarea cailor! dre
sați cu frâul! și în libertate de directorul! Th. Sidoli.

La finea representației:

Mare manevră de gală 
călărită de 6 dame și 6 domni din societate coman

dată de d. I. Tardini.
Invită cu t6tă onârea publicul! să participe în 

numer! cât! mai mare. Cu fotă stima
Th. Sidoli, directorii.

Zgu-zxiIosucIi, si Gavora.
Fabrica de vestminte si recuisite bisericesci de ritu latinu si grecu

in Budapesta, strada Vatiului, Vâczi uteza Nr. 17.
Falonu sdu Odăjdii, Albe, 
Stihare, Dalmatice, Bal- 
dachinu, prapori. Tdte 
feliurile de stdguri, si 
pentru societăți indus
triale (si pentru pom
pieri) Covoru pe altariu,

Comande se efectuescu prompta. — Obiectele, cari nu voru conveni, se voru schimbă eu altele. 23_ 30

«SpFe sciințâ !
Subscrisul! aducă prin acesta la cunoscința 

onoratului publică, că am luată în antreprisă 
esploatarea cunoscutelor! ape minerale dela Ele
patac!. Acestă esploatare va începe dela l-a 
Aprile viitorii. Dela acestă dată încependu, aceste 
escelente ape vor! începe a fi manipulate într’un! 
chip! rațional! cu totul! deosebit! de cel! în
trebuințat!. pănă aci. întrebuințarea de sticle 
ad hoc, solide și de colore verde închisă va 
face în viitor! posibilă transportarea acestor! 
ape la distanțele cele mai mari fără a li-se 
alterâ întru nimica constituțiunea chemică : ast
fel!, că ele vor! pute fi întrebuințate ca apă 
de cură întocmai ca la isvorul! lor!. Pentru a 
evită ori ce fraudă îmi permit! a face atent! 
pe on. public!, că sticlele mele de colore verde 
închisă sunt de u n ! 1 i t r u ; pe dop! au in- 
scripțiunea: „Neuriehrer S.“, pe periferia cap
sulei de pe dop! : „Elbpatak, N. .S.“ și în fine 
pe fund!: „Elfipatak. Neuriehrer. “

Comandele făcute la adresa : Neuriehrer S. 
în Elepatac! le voiu esecutâ cu cea mai mare 
promptitudine.

Prețul! unei lădi ă 50 sticle cu ladă și cu 
sticle cu tot!, 8 fi. — prețul! unei lădl cu 25 
sticle 4 fi. 20 cr.

Elepatac! în 1884.
1—20 Cu t6tă stima

ZTeujrîelxxGx S.

Adjuncți de ingineri
află ocupațiune pe timp! îndelungat! la inginerul!

Onoriu Tilea. 2_3
S m i g !, posta ultimă : Mediaș!.

Cursul! la bursa de Viena
din 13 Martlu st. n. 1884.

Rentă de aur! ungară 6°/, 122.20. Rentă de aură 4°
91.55. Rentă de hărthiă 5% 88.45. împrumutul! căilor! 
ferate ungare 142.—. Amortisarea datoriei căilor! ferate 
de ost! ung. (1-ma emissiune) 95.30. dto (Ii-a ernis- 
eiune) 117.—. dto (IH-a emissiune 100.25. Bonuri rurale 
ungare 100.70. Bonuri cu cl. de sortare 99.75. 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 114.20. Renta de hărtiă 
austriacă 79.75. Renta de arg. austr. 80.85. Renta de 
aur! austr. 101.95. Losurile din 1860 136.—. Acțiunile 
băncei austro-ungare 845.—. Act. băncei de credita 
ungare 325.50. Act. băncei de credita austriace 322.40 
Argintulu —.— Galbinl împărătesc! 5.70. Napoleon- 
d’orl 9.61 '/y. Mărci 100 împ. germ. 59.20 Londra 10 2? 
sterlinge 121.45.

Bursa de Bucuresot
Cota oficială dela 28 Februariu v. 1884.

Renta română (5°/0) • Cump. 93’L vând. 94
Renta rom. amort. (5°/0) w 95% 96

împr.
convert. (6°/0) n ■987, 99
oraș. Buc. (20 1.) n 32 Țț 33

Credit fonc. rural! (7°/0) 7? 102*/4 n 1023/4
T) n n (5°/o) • n 91% Țț

—4 —
T) „ urban! (7°/0) n 101% n 1027,
7)

” ’ & • n 98 n 98%
n

o „ (5°/o) • n 88’/s 89
Banca națională a României n 1388 a —
Ac. de asig. Dacia-Rom • j) 381 —

77 n „ Națională n 257*/, jj —
Aura- w 3.90 4°/n n —
Bancnote austriace contra aură D 2.09 n 2.10

potiruri, Pietohlebnica, ca- 
delnitie, Pacificalu, can
dele de altaru, policandre 
pentru biserici, Ripide, Chi- 
votu, cârti de Evangelia 
etc, ețc.
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