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Brașovu 14 Martin st. v.
„Gazeta amenința!“ strigă foile din Clușiă. 

De ce ? — Pentru că a scrisă: „Ellenzâk44 și 
cu toți Ungurii voră trebui se se convingă, că 
adi poporală română nu mai pote fi dusă de 
nașă de câțiva episcop! și cu atâtă mai puțină 
de câțiva functiunarl ai d-lui Tisza...44

„Acâsta însemnă — elice „Ellenzek“ — că 
„pasiviștii44 tocmai acum voră lucra cu perse
verență nihilistică pentru ca alegătorii români 
se nu mdrgă la alegeri. “

Ne pare bine că „Ellenzâk44 recunosce că 
suntemă hotărîți a aperâ drepturile nostre cu-o 
„perseverență nihilistică.44 Acesta recuuoscere 
ne îndatoreză multă. Pote că „Ellenzek44 n’a 
intenționat’o, ci a voită mai multă se ne 
presente publicului seu cetitoră ca pe o 
asociațiune de conjurați. In ori ce casă ne-a 
făcută ună complimentă, care credemă că-’lu și 
meritămă, căci alta e nihilismulă și alta este 
perseverența nihilistică. Câtă pentru nihilismă 
noi l’amă condamnată silă conclamnămă cu totă 
decisiunea și scie capulă statulni, sciu guver
nele sale, monarchia întregă, scie totă lumea 
europenă că poporală română este ună elementă 
iubitoră de pace și de bună renduială. Presa 
europână și-a pronunțată veridictulă, după care 
Românii, cei din monarchia nostră nu mai pu
țină ca cei din statulă vecină, sunt ună elementă 
de ordine și acesta sentință nu-o va pute resturnâ 
„Ellenzek44 niciodată cu sofisme unguresc!. 
Totă lumea atesteză ddr că Românii nu sunt 
nihiliști, der ori câtă de multă ar iubi ei pacea și 
buna înțelegere, acesta — voră înțelege credemă 
domnii dela Clușiă — nu pote merge așa departe 
ca de dragulă bunei învoiri cu Maghiarii se renunțe 
la totă ce au mai scumpă pe lume, la sântele loră 
drepturi naționale și se se sinucidă. Dâcă der 
națiunea nostră nu voiesce se lege frățietate cu 
aceia, cari au de scopă se-i răpâscă limba și se-i 
nimicescă individualitatea ; decă din contră își 
apere drepturile ei în luptă leală și dreptă, 
deși neegală, cu adversarii sei chiar luândă 
refugiu la ultimulă mijlocă iertată ală resisten- 
ței legale ; dâcă în fine națiunea română stă- 
ruiesce în acâsta luptă sântă și dreptă între 
marginele legei cu „perseverență nihilistică44: 
atunci acesta este o viuă dovedă, că ea are 
putere de vieță națională și este o garanțiă 
mai multă pentru viitârea isbendă a dreptei sale 
cause.

Este dâr ună complimentă meritată, ce ni’lă 
face „Ellenzâk44, căci, întrebămă, ce ne-a sus
ținută până adi limba și naționalitatea după 
atâtea veacuri de crudă persecuțiune, decă nu 
perseverența de ferii a Românului ? Ună Ro
mân și ună Gâll cu tâtă ceata guvernamentală 
nu voră fi în stare de a mișcâ nici măcară o 
petricică din acestă fundamentă ală esistenței 
nostre naționale, care este perseverența Românu
lui în apărarea limbei și a naționalității sale.

„Ellenzek44 o sâmte acâsta, de aceea ne 
vorbesce de „resbunare44 și de „procurori44. 
Suntemă pregătiți la tâte. Astădl — cu părere 
de reu trebue se mărturisimă — sistemulă de 
prigonire națională a ajunsă la ună punctă 
încâtă nimică nu ne mai pote surprinde. Mai 
multă ca sigură, că earăși voră teri pe ale
gătorii noștri la urnă ca se voteze pentru candidații 
guvernului. Absolutismulă constitutiunală și tero- 
rismulă de astădl n’are margini și decă chiar și 
alegătorii maghiari trebue se sufere așa de 
cumplită în urma lui, cum se plângă foile opo- 
sițiunale în frunte cu „Pești Naplâ44, la ce se 
potă așteptă alegătorii noștri, cari îndată ce-și 
formuleză o programă deosebită de a guvernului
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suut declarați a priori de inimici ai statului?

Caracteristică este, că „Ellenzek44 ca organă 
oposițiunală Kossuthistu, scrie însuși articull 
peste articull, în cari arată, că vocea națiunei 
maghiare este falsificată prin terorismulă gu
vernului, că maioritatea din parlamentă nu ser- 
vesce decâtă interesele celoră dela Viena, a 
căroră slugă credinciâsă este d-lă Tisza ș. c. 1. 
Și cu tote aceste „Ellenzâk44 nu se rușinezăane 
dice: „Alegerile se voră face și poporală română va 
fi representată chiar și contra voinței vostre! 
După acâstă logică d-lă Tisza este adi celă 
mai fidelă representantă ală principieloră kossu- 
thiste, pentru cari se luptă „Ellenzâk44. Decă 
este așa atunci sfătuimă pe colegii dela acâsta 
foiă ca s6 nu se mai svercolesca înzădară, ci se 
dâ mâna cu cei dela „Kolozsvâri Kdzlony44 și 
dela „Magyar Polgâr44.

Se pare înse că cei dela „Ellenzek44 au 
semțită că s’au pusă pe ună teremă de argu
mentația falsă, căci dela d-nă Tisza sară îndată 
la Capulă statului și ne împută că „facemă 
oposițiune coronei.44

Audiți cine se ne împute noue acâsta! — 
Kossuthiștii. Ei cari peregrinâză pe fiecare lună 
odată la Barracone și la Turină spre a se în
china înaintea lui Kossuth, care și astădl trăiesce 
în esiliu, pentru că nu voiesce să se împace cu 
casa habsburgică și cu corona ; ei cari voiescă se 
rampă Ungaria de cătră Austria și se înființeze ună 
stată independentă pe ruinele pactului dela 1867 
dintre coronă și dieta ungară; ei cari de câte 
ori li se oferă ocasiunea reamintescă și glorifică 
faptele dela 1848 îndreptate în contra purtăto
rului coronei: acești kossuthisti au cutezarea a 
ne împutâ noue Românii orii că facemă „oposi
țiune coronei44?!

Corona nu se pote demite a face politică 
de partidă, ea trebue se ste peste partide și s6 
fie mijlocitore între popore ca se le împace. 
Nici la Segliedină Capulă statului nu ne-a pu
tută dice alta, decâtă ca se fimă „zeloși apără
tori ai religiunei și ai naționalității nostre și 
credincioși cetățeni ai statului.44

I ♦

Ei bine, cândă amă lucrată noi altfeliu ? 
Cu ce ne puteți dovedi, că nu suntemă ce
tățeni credincioși ? A protestă, cum protes- 
teză și oposițiunea vostră în contra despo
tismului celoră dela putere între marginele 
iertate însemnă âre a fi necredinciosă statului 
și a face oposițiune coronei ?

Ve asigurămă că nu noi ci aceia facă opo
sițiune coronei, cari lucră în contra întențiuni- 
loră ei progonindă fără milă ună poporă întot- 
deuna leală și credinciosă!

Cronica evenemintelorCL politice.
Suntemă datori a înregistrâ și noi trista 

pățaniă a deputatului Kossuthiștă din Ardelă 
Gabriel U g r o n, de care se ocupă acuma o 
comissiune a dietei ungare. Ugron a voită și 
elă se glorifice aniversarea de 15 Marte, diua 
„libertății44 unguresc!, printr’o cuventare și și-a 
alesă orașulă C z e g 1 e d de teatru ală acestei 
fapte oratorice. Ugron plecă cu mai mulți 
aderenți ai sei la Czegled, aici înse se întâl
niră cu antisemiții Verhovay, Gr. Szell și Sig. 
Csatar. Aceștia ocupaseră tribuna și cândă 
zăriră pe Ugron între mulțime începură ală 
defăima și ală batjocori' înaintea poporului așa 
că omenii ațitați se rapediră la elă și îlă bătură 
cu pumnii și cu bastonele de’lă făcură turtă. 
Bietulă deputată abia a scăpată cu viâța, elă a fost 
transportată la Pesta. Ugron adresă o scrisore 
dietei în care se plânse că a fost maltratată și

1884.
că urzitorulă atentatului e deput. G. Szell. — 
Dieta însârcină o comisiune cu esaminarea 
cașului. Acâstă comisiune a decisă se propună 
ca dieta se-și esprime la protocolă părerea sa de 
reu asupra celoră întâmplate în Czegled și se 
pro voce pe ministrulă de justițiă ca se facă a 
se cercetă faptulă cu cea mai mare rigorositate 
și se raporteze apoi camerei. Dieta pâte luă 
ori-ce mesuri, der urmele bătăii ce-a păpat’o 
deputatulă Kossuthistă dela conaționalii sei nu 
le mai pote șterge,

La alegerea suplementară de deputată în 
Ipolysag oposițiunea moderată maghiară a su
ferită ună desastru. „Pești Naplo44 e turbată 
din causa acâsta și se plânge amară în contra 
absolutismului constituțională în 
vigore și în contra terorismului o f i cial ă 
ce se esercezădin partea omeniloră d-lui Tisza. 
De doue septemâni, esclamă „Naplo44, nu mai 
avemă administrația publică în comitatulă Hont. 
Numita foie arată apoi tâte neleginirile comise 
la alegeri și cum prefectulă lucreză după 
acsioma „comitatulă Hont sunt eu44, cum s’au 
pusă în mișcare solgăbireii cu pandurii 
ca se teroriseze pe alegători. Și decă 
Maghiarii se plângă asupra unoră asemeni 
escese mai potă ore susțîne guvernamentalii cu 
față curată, că voturile ce le dau ici și colo 
pentru candidații loră țeranii români duși la 
urnă cu sila și cu tâte mijlâcele terorisărei 
sunt espresiunea voinții poporului română ? —

D. br. de M a y r ministrulă Austro-Unga- 
riei a avută mai multe convorbiri cu membrii 
cabinetului în causa legei asupra comerciului 
ambulantă.

Eri la ârele duâe s’au întrunită cele duâe 
comisiunl de delegați ai Senatului și ai Ca
merei române. Ei s’au ocupată de c e s t i u n e a 
r e v i s u i r e i și se speră că voră termină luc
rările loră septemâna acâsta.

„L’Indep. Roum.44 află că d-nii Lascar Ca
tar g i u, C o g ă 111 i c e a n u și prințulă B i- 
b e s c u s’au întrunită Luni diminâtă la d. Dim. 
B r ă t i a n u și că astădl domnesce o înțelegere 
completă între șefii oposițiunei. Intr’aceea nu 
scimă cine telegrafeză din Bucurescl diarului 
„N. fr. Presse44, că d. C o g ă 1 n i c e a n u s’a 
esprimată că ar fi gata se între în cabinetulă 
Brătianu la casulă unei crise ministeriale 
parțiale.

Din Bucurescl i se anunță diarului „N. fr. 
Presse44 : „Ambasadorulă rusă din Bucurescl, 
principele U r u s o f f, s’a plânsă la ministrulă 
de esterne d. S t u r d z a contra atitudinei duș
mane Rusiei a mai multora diare guvernamen
tale. Față cu acâsta se afirmă, că e constatată 
lucru, că d. Iswolsky, secretarulă ambasa
dei ruse din Bucurescl, de mai multă timpii 
publică în diare române articull îndreptați în 
contra cabinetului Brătianu.

D. Căp. Victor Rottă, din reg. 2 de liniă, 
care a obținută prin esamenă diploma de ingi
neră hotarnică, a fostă însărcinată de guvernulă 
română se ridice împreună cu ună ingineră 
numită din partea Austro-Ungariei, mai multe 
planuri pe granița Austr o-R o m â n a, 
despre Bucovina ; acâsta se va face pentru a 
înlesni lucrările comisiunei internaționale de 
delimitare, care se va întruni la fața locului la 
1 Maiă. D. căp. Rottă va plecâ la frontieră 
luni 12 curentă.

Ună diară rusă aduce scirea, că s’au în
cepută lucrările pregătitâre pentru construirea 
unei rețele de căi ferate în Basara- 
b i a, între Nistru si Prută. Ministerulă căiloră 
de comunicare a înstituită o comisiune, care 



sub conducerea directorului departamentului 
căiloră ferate, va alcătui planurile necesare. 
Intrdga rețe își va ave centralii în orașulă 
Bălți. După terminarea loră, planurile voră fi 
supuse, spre aprobare, ministerului de 
r e s b o i u. „Ruskii Kurier“ dice că „constru
irea acestei rețele e motivată de întinderea 
afaceriloru industriale și comerciale în Basara
bia14. Mei, mei! De aceea trebue se fie supuse 
planurile ministeriului de resboiu? —

Comedia frățietății și diarele Clușiane.
Ori-ce vorti dice activiștii noștri despre po

litica abstinentă a Româniloră ardeleni și ori 
cum voru critica-o, atâta trebue se concddă 
acești activi ști de ori si ce colore, că diaristica 
maghiară nici odată dela introducerea sistemului 
dualistică și dela declarațiunea Româniloră pen
tru politica abstinență nu s’au bucurată atâta 
de tare, ca de cândă a eșită la lumină pro
grama Româniloru din consorțiul!! frățietății, 
cari în viața lord au trăită totu cu stăpâni și 
cari credu, că fără stăpâni sunt morțl și pră
pădiți. Vomă reproduce numai ce dică diarele 
ardelene maghiare, a căroră voie este în mo
mentele de față de-o importanță îndoită. Incepemă 
cu „Magyar Polgâr“, care se esprimă despre 
conferința activiștilor!! cuinii urmâză:

Conferința nu este numai cu privire Ia alegere 
de mare însemnătate, ci ea ne dă dovbdă, că națio
nalitățile începu sb fie mai chibzuite si mai treze. In 
ceea ce privesce singuraticele puncte, putema sb 
dicemtt, că ele nu cuprindă nici o pretensiune, care 
ar pute periclita unitatea națională. Românii sb arete 
prin purtarea loru politică, că lord le zace la inimă 
binele patriei, ca și elementului domnitorii maghiara. 
Dușmăniile dintre Unguri și dintre Români sb înceteze 
odată. ’)

Decă Românii ar fi întrebuințată puterile acelea, 
ce le-au întrebuințată pentru tendințe separatistice, 
pentru Interesele lora culturale și materiale ar fi ajunsa 
în amcndbub privințele * 2) multa mai departe, de cum 
sunt.

’) In modula cum propună mămăligarii dela 
„Viitoriulu negreșita, că vora încetă, pentru că ei 
capitulbză necondiționata și recunosca tirănia maghiară 
de una lucru naturala și nici prin minte nu le trăsnesce 
a le face domnilora stăpânitorl oposițiune, ci faca 
tocmai după cum ne spune Herodota, că au făcuta 
robii Scițilora, că îndată lăpădară armele, cum vb- 
dură pe stăpânii lora cu biciurile, de cari avură mai 
mare frică decâta de arme și acbsta este lucru fbrte 
firesca și basata pe legile psihice — Red. G.

2) Negreșita, că Românii ar fi ajunsa mai de
parte atâta în privința culturală câta si materială, 
decă molochula maghiarisării și tendințele cutropitbre 
n’ar fi consumata puterile spirituale si materiale și 
dbcă poporula româna n’ar fi fosta despoiata de averea 
sa prin procese urbariale, prin segregațiunl si prin 
comasațiunile oligarchiei privilegiate maghiare, apoi 
decă n’ar fi fosta sărăcită și despoiată națiunea ro
mână prin dările cele grele și apbsătbre, din care na
țiunea maghiară îșl ridică palate de cultură națională 
în pagubă culturii națiunii române. — Red.

s) N’avema lipsă de învbțătura d-lora dela „Pol- 
gâr“, ne cunoscema noi mai bine datorințele nbstre 

Red.
4) Deu bine ar face mai ântâiu diariștii maghiari 

sb înceteze cu suspiționările, călumniările, încrimi- 
națiunile, cu batjocurile și sb caute a lumină pe con- 
naționalii loru maghiari despre pretensiunile cele drepte 
și despre drepturile cele nealienabile și neprescriptibile 
ale națiunii române și sb nu ne totu tortureze cu fic
țiunea statului și globului ungurescu, căci stata ca 
atare naționala compacta nu esistă, ci ceea ce con- 
stitue statuia corbnei. sf. Ștefana, este una complecsu de 
popdre cu limbi, tradițiunl și aspirațiunl cu totulu deosebite. 
Noi Românii n’avema înterese vitale, care sb ne lege 
și sb ne împace ca maghiarismulu, ci din contră 
interesele nbstre naționale sunt în mare conflicta cu 
interesele rassei maghiare și din acesta antagonismă 
trebue sb eșima, decă nu voima sb nb prăpădima prin 
lupte perpetue. Pace și concordiă numai atunci va 
domni între aceste doue elemente cu totula eterogene, 
cânda se vora împăca diversitățile naționale.

*) Frumdsă trebă ! Ungurii ne ieau t6te drepturile, 
ne închidă tbte drumurile, ne ieau t6tă posibilitatea 
de a ne desvoltâ limba și cultura națională și apoi 
totu ei de cătră pădure cu gura mare, însultându-ne 
cum le vine la gură, că nu ne dămU legați si nu 
voimu sb ne lepădămu de limba și de trecutulu nostru 
națională si nu voimu sb ne topimil în căzanulu ma
ghiarismului. RugămU pe domnii dela „Kol. Kozl.“ 
și „Magy. Polgâr“ sb nu ne mai pbrte grijă de cres- 
cerea nbstră că, dela Unguri n’avema sb învbțăma 
nici cultură nici economia națională. Sb-și vedă d-loru 
mai bine de neajunsurile loru si de crescerea popo
rului loru, care e destulă de înapoiată. Nu le ajungă 
Unguriloră puterile de a curăți neghina, ce s’a sădită 
în sînulu poporului maghiară de fanatismulă sblbatică 
de 16 ani înebee. Red.

**) Nu numai amintesce, der a vorbită chiar î n 
numele Blașeniloru. Red.

Nu voima sb le facema împutărl pentru trecuta, 
der le tragemă atențiunea, ca sb-șl cunbscă datorin- 
țele lora patriotice.3)

Și Ungurii s<5 se lase de antipatia lora, la care 
în multe locuri, pdte nu fără tbtă causa, erau forte 
aplicați. 4 *))

Numai așa sb va pute îndeplini opera deplinei 
împăcăciunl cu succesa adevărata. Acbsta împăcăciune 
p6te servi numai spre binele întregei patrie.

„K o 1 o z s v â r i K o z 1 6 n y“ dice :
Conferința însemnbză, că este și o parte din Ro

mâni, cu cari mai poți vorbi. I salutăma cu bucuriă 

sinceră odată ca cetățeni constituționali, cari ne bu- 
curăma de lățirea principiului constituțiunii, apoi și 
ca bmenl, cari în fiecare pasa mai nou ala prudenției 
și ala luminărei vedemU avantagele bmenirei, în fine 
o salutăma și ca Maghiari, cari nu voima sb ne deo- 
sebima de nici una cetățana adevbrata ala sântei 
corbne, nici prin limbă, nici prin confesiune. 
Dela acestă grupare așteptăma c reșce rea ceta- 
țenilora unguri de naționalitate română4) 
pe tbremula constituței și desvoltarea lora spre liber
tate, precum și prin muncă întărirea lora, mai departe 
realisarea dreptelora lora pretensiunl și mulțămirea 
lora și prin acesta și întărirea întregului stata ungara. 
Se înțelege, că acum trebue sb discutăma cu bună
voință punctele programei în interesula gene
rala.... Bineventăma din inimă pe concetățenii noștri 
români, cari au pâșita pe tbremula sigura ala consti- 
tuțiunei ungurescl și privima la viitora (La cela din 
Pesta! — Red. Gaz.) cu deplină încredere...

„Kolozsvari Kdzlony“ după ce strică atâta 
cerndlă spre a-șl forrimlâ pe hârtiă bunăvoința 
față de programa consorțiului Roman-Gall, de
clară categorică, că nu p 6 t e primi nici
decum acelă punctă ală programei, care trac- 
tdză despre estinderea censului electoralii din 
Ungaria și asupra Transilvaniei. „Kol. Kozl.“ 
dice adecă: „Programa (frățietății) conține în- 
„tr’aceea unu punctu, pe care, se înțelege de 
„sine, cănuputemă se-lă părtinimă 
„(sprij inimă) și acesta este cestiunea 
„schimb ăr ei censului în Arddlă 
„— pote din nisce .cause, ce voru fi a se des
fășură în curendă mai în detailu. Nu este și 
„probabilii că nu va fi niciodată guvernă, care 
„ar resolvâ numai parțială și nu din întregă 
„punctulă ei de vedere cestiunea cea mai afundă 
„tăiătore și mai gravă decâtă tote a dreptului 
„de alegere.“

Detailurile ce ne promite, că ni le va des
fășură foia clușiană pară a fi în adeveră forte 
grave cu privire la politica maghiarisării. Pănă 
cându este posibilitate ca Românulă se-și eser- 
ceze dreptulă electorală spre apărarea indivi
dualității, detailurile nu se vorti pute regulă, 
censulă va trebui se remână celă de acum, ca 
alegători unguri să fie 90 la sută er români 
nici 10 la sută. După ce însă Ardelulă, cum 
spereză în vană cei dela putere ar fi magliia- 
risată si n’ar mai esistă elementă românescă, 
care să se pătă afirmă — pote că „Kol. Kozl.“ 
și stăpânii lui s’ar decide să într’oducă censulă 
mai liberală din Ungaria și în Ardelă. Nu-i 
prostă celă ce mâncă șăpte pite și cei din 
Clusiu să însdlă amară, dăcă din acțiunea Roman- 
Gali deducă, că noi li le vomă dă.

Blasă 23 Marte 1884.
I

Onorabilă Redacțiune! Cetindă în Nr. 29 
ală „Gazetei Transilvani ei “ sub titlulă de „Co
media frătietătii“ : că D-lă advocată dominală ♦ »
de aici Ludovică Csato amintesce **)  despre noi 
Blasenii în conferința Romană-Gall tînută în 1 ’ 1
Budapesta, declară că, — fără de a pută face 
vre-o obiecțiune celoră dise de D-lă Csato 
în numele seu, și ală D-lui profesoră Dr. Ale- 
sandru G r a m a, cu care, precum audimă, la 
olaltă au călătorită la acea conferință — numai 
atâta am de a însemnă pentru chiarificarea 
lucrului, cumcă participarea vre unui Blașiană 
la conferința dîsă n’a fostă decisă din vre-o 
adunare premergetore a alegetoriloră locului 
său din cercă, și spre acelă scopă nici n’a fostă 
conchiămată la vr’ună lo că nici o adunare de 
alegători. Cu deosebită stimă.

Basiliu Turcu, 
comerciante.

Cetimă în „Națiunea41 :
Semne bune ! Maioritatea coverșitore a po

porului română de peste Carpați a începută a 
se mișcă pretutindenea și, ce este mai îmbucu- 
rătoră, acăstă mișcare este în conformitate cu 
hotăririle conferinței naționale din Sibiu tinute 
la anulă 1881. Diarele românesc! din Transil
vania ne comunică, că mai în tote părțile locuite 
de Români s’au ținută întruniri electorale și că 
în tote aceste întruniri s’a dată cea mai formală 
desmințire programului dela Budapesta de cătră 
pretinșii representanți ai poporului română. “

„Teremulă de activitate ală Româniloră de 
peste munți nu pote fi de câtă apărarea drep- 
turiloră, cari se asigure existența loră națională. 
Pănă atunci, pănă cândă Maghiarii nu voru 
părăsi funesta direcțiă politică de a căută se 
se întărăscă și sporescă în paguba naționalități- 
loră nemaghiare, pănă atunci ori-ce încercare 
de apropiere față cu ei este zadarnică. Nu este 
de datoria Româniloră d’a face apelă la înfră
țire cu Maghiarii. O asemenea procedere ar 
însemnă renegarea trecutului și recunoscerea 
esclusivismului maghiară. Maghiarii, pe cari 
împrejurările i-au pusă în fruntea naționalități- 
loră aparținetore corănei sântului Ștefană, prin 
faptulă că au puterea în mână și în vederea con- 
solidărei statului ungară, ar trebui se înțelegă, 
că totu ce clădescă este reu clădită, pănă cândă 
nu voră căută a organisă statulă pe temelii solide, 
cari nu potă fi altele de câtă buna înțelegere între 
toți fiii aceleași patrii. Și apoi, cândă este vorba de 
bună înțelegere, nu sunt suficente promisiunile vage 
ale unui guvernă, care semte, că teremulă, pe 
care șe razimă, i-a devenită nesigură. Promi
siuni s’au făcută destule, acum ar fi vremea d’a 
vedă pe Maghiari procedândă la realisarea 
dorințeloră poporului română.

„De aceea se nu ne mirămă, dăcă Românii 
au primită cu celă mai mare dispretă încercarea 
de înfrățire a alegetoriloră români întruniți la 
Budapesta. Ei nu vedă în programulă stabilită 
cu acăstă ocasiune de câtă o manoperă elec
torală a d-lui Tisza, de a-și asigură puterea 
față cu întinderea curentului oposițională și în 
specială față cu aristocrația maghiără, care s’a 
deșteptată din soinnuliî ei de morte, tindendă 
a redobândi puterea de odinioră. Acăsta o 
recunoscă chiar și diarele oposiționale mag
hiare. ,,^tă ce dice în acăstă privință „Pești 
Naplo“, organulă oposiției moderate: „Și orbulă 
pote vedă, că conferința convocată de mitropo- 
litulă Roman, în care au strălucită cu deosebire 
deputății guvernamentali români, este opera mi
nisterului. Așa dăr și programulă stabilită este 
programulă guvernului Tisza“....

Noi din parte-ne, In același timpă, cândă 
regretămă deslipirea neîntemeiată a câtorva pre
tinși conducători ai poporului română de tru- 
pulă națiunei, căreia aparțină, suntemă veseli, 
că putemă constată statornicia credințeloră po
litice și susținerea demnității naționale din par
tea marei niaiorități a poporului română.

Catastrulft nou.
Venerabilulă episcopă ală Caransebeșului a 

adresată o circulară cătră toți protopresbiterii 
diecesei sale înformându-i cum se înstrueze 
poporală față de lucrarea noului catastru. Estra- 
gemă din acea circulară următorele date de 
interesă comună:

Inaltula guverna cu scopa de a îndreptă greșelele 
catastrului celui vechia și așa a supune tdte pămân
turile din teră în proporțiune corespundbtbre contri- 
buțiunei (porței) de pămentu, a dispusa prin art. de 
lege VJI din anula 1875 pregătirea unui catastru 
nou.

Lucrările pentru stabilirea acestui nou catastru 
au ajunsa cu luna lui Ianuariu a. c. în stadiula r e- 
clamărilora individuali, cari sunt de mare 
însemnătate pentru toți posesorii de pămenta.

In decursula luniloru Februariu și Marțiu a. c. 
comisarii catastrall au de a trimite fie-cărei comune 
câte una esemplariu din cartea hotarului, a foilora de 
posesiune individuală și a sumarului comunei aceleia, 
pentru-ca fiecare posesora sb-șl pbtă subșterne recla- 
mațiunea individuală contra operatelora, dbcă poseso- 
rula se va află îngreuiata.

îndată ce vora sosi în fiecare comună operatele 
mai susa amintite, primăria comunală are sb înmanueze 
pe lângă recepisă fiecăruia proprietariu de pămentu 



înștiințarea direcțiunei catastrale, în care este puști 
apriatu, câtă contribuțiune are densulu s6 plătdscă 
pentru pămentulă lui pe basa catastrului nouîncependu 
dela Ianuariu 1884 încolo.

Pa lângă acesta operatele catastrale susatinse 
sunt de a se pune la casa comunală 60 de dile pri- 
virei publice, așa încâtu fiecare proprietarii s6 pbtă 
căutâ ori și cândă în ele și să se p6tă convinge, că 
în ce modă s’au petrecută singuratecele parcele în 
operatele nouă catastrale.

Reclamările se potu face din șese cause și 
adeca: ■

a) Decă locuri după lege scutite de contribuțiune 
s’au înșiratu ca nescutite, ori de cele nescutite s’au 
însiratu ca scutite în catastrulă cela nou.

b) Decă o parcelă s’a înscrisa mai de multe ori, 
seu nu s’a scrisa în cartea hotarului acelei comune, 
de care se țîne, precum și decă numele propri- 
etariului s’a scrisa smintitu seu greșita.

c) Dâcă mărimea (suprafața) s’a serisa greșita.
d) Dâcă parcela nu s’a înșirată în ramula de 

cultură corespundbtoriu, și respective în clasa, ce i 
se cuvine.

e) Ddcă o parcelă în asemănare cu altă parcelă 
din întregulă cercă de clasificare s’a clasificată nea- 
semenea. Der în casulă acesta parcela din urmă are 
a fi precisată bine și curată.

T6te reclamările făcute din altă causă afara de 
cele aci numărate se respingă din oficiu.

Reclamările din motivele înșirate sub a) b) c) d) 
și e) sunt de a se face în persbnă seu prin 
plenipotențiațl cu graiu viu său în scrisă totă- 
deuna înaintea primăriei acelei comuna său înaintea 
primăriei acelei comune său înaintea acelui notariu 
cercualu, de care se țîne comună, pe a căreia teri
toriu zace parcela, care este obiectulu reclamărei.

In reclamare are a se spune limpede și apriată 
că din ce motivă său causă se reclamăză si în ce 1 
modă doresce reclamantele a se îndreptă greșăla din 
operatulă catastrală amăsurată legei.

Acum dără a sosită timpulă, ca fie-care proprie- 
tariu să-și redice vocea, dăcă cugetă, că i s’a făcută 
nedreptate și astă-felă să caute, ca eventualele gre
șeli făcute din partea organeloră catastrale să se în
drepte pănă nu trecă terminele de reclamări.

Greșele, cari după espirarea terminului presinte 
pentru reclamări nu se mai potu repară, sunt 
următărele :

1. Dăcă parcela nu s’a înșirată în ramula de 
cultură corespundătăre (d. e. pășunea s’a luată de 
coșîtură); 2. dăcă parcela nu s’a împărțită în clasa 
corespundătăre, spre esemplu unu pămentu slabă sa 
pusă în clasa pămenturilora celoră bune, său ună 
pămentă bună s’a pusă ca pămentu fărte bună, și 
a 3. dăcă parcela în asemănare cu altă parcelă din 
cerculă de prețuire totă de aceeași calitate este pră 
îngreunată cu contribuțunea.

Repețimă din căușele acestea, cari însă sunt ca- 
pulă lucrului, căci ele decidă mărimea contribuțiunei; 
după espirarea terminiloră de 60 de 
(iile nu se mai păte reclama.

Din motivele înșirate mai susă sub lit. a) b) și 
c.) se păte reclama și mai târdiu și erorile se potă 
îndrepta ori și cândă.

Cernăuți în 15 Marte 1884 st. n.
Onorabilă Redacțiune! In săptămânile trecute 

apărură în „Gazeta Transilvaniei” duăă articull, tră- 
mise din Cernăuți, respective din Bucovina în formă 
de critică la articulii apăruți în „călindarulă 
societății literare”, edată pe anulă 1884. — Lucrulă 
se pare a fi venita cu totulă neașteptată, căci acei articuli 
aici au produsă în cercurile atinse nu numai s e n s a- 
țiune, ci și consternațiune. Și nici nu-i 
mirare, căci onoratulă corespondentă ală „Gazetei” 
D.-V. a pusă tote considerațiunile la o parte și a 
lovită în duăă direcțiuni fără nici o cruțare.

O lovitură este îndreptată în contra preuțimei năstre 
în genere — eră a dăua în contra actualului secretară 
ală „Societății năstre literare”, — seu mai precisă 
vorbindă în contra D-lui profesoră Calistrată Coca, care 
a redactată Călindarulă societății, edată 
pe anulă 1884.

Acuma credu, că te vei miră și Domnia-Ta, Dom
nule Redactoră, precum m’am mirată și eu audendă: 
„că autorulă acelora articull aș fi fiindu eu sub- 
semnatulă. Da 1 s’au aflată persăne, cari au sus
ținuta acesta pe față și cu tătă positivitatea recerută 
de-o întrebare atâta de delicată și de seriăsă! Unele 
au mersă directă la secretarulă actuală spre a-lă și 
convinge chiară! Altele au susținută acesta în pu
blică dicendă: „aceste-să trebile lui Ionă Bumbacă”. 
Cuvintele din urmă le-a rostită în publică unu proto- 

popă pățită și decorată chiar, va să dică o persănă 
cu vedă și esperiență pastorală fărte recunoscută.

Astu-felă fiindu, nu-mi luâ în nume de rău, ono
rate Domnule colegă, decă vină a Te surprinde c u 
prima mea corespondență adresată cătră 
veterana „Gazetă a Transilvaniei” cu scopă de a de
clină onărea paternității articuliloră, atribuițl mie cu 
atâta positivitate.

Nu voiu nici să cercă măcară de are autorulă 
aceloră articuli dreptă seu ba! Acesta privesce pe 
ambele părți atinse în acea critică neașteptată de 
felă pe la noi. Eu mă grăbeseă numai a-lă asigură 
pe părintele protopopă multă pățită, că principiele mele 
în genere nu mi-ară fi putută permite să procedeză astă- 
felu, după cum a procedată autorulă articuliloră respec
tive, căci cu subsemnatulă ca redactoră ală „Aurorei ro
mâne” și chiar ca ime diatulă redactoră — premergătoră 
ală „Călindareloră Societălii năstre” am făcută destulă 
esperiență câtu de greu se apucă pe la noi anulă seu 
altulă de lucru, așa încâtu la urma urmeloră rămână 
tOte pe spatele redactorulă, .parele face apoi ce păte 
și câtu păte! Apoi pentru acesta să merite 
elăOreafi luată preste picioră, și apoi 
chiar de excolegulă seu imediatu pre
mergătoră?!?

„Acestea-să motivele”, cari nu mi ar fi putută 
permite nicl-odată să c r i t i c u eu articulii publicați 
de d-lă profesoră Calistratu Coca în călindarulă „So
cietății edată pe anulă 1884, — nu mi-ară fi pu
tută permite nici chiar atunci, cândă 
ar fi ei chiar de totă răi! Altă-ceva cândă 
este vorba, să se încerce ca criticătoră ună altulă 
cineva, carele încă n’a redactată nicl-odată „Călin- 
dare” pentru „Societatea literară” acela pbte, că ar 
ave alte consider a ți uni și aven du punc
tul ă său de plecare ar procedă altu- 
minterea! Noi recunOscemă Independența și suve
ranitatea fie-cărui individă, carele are totu-odată și 
curajulă nu numai ași mărturisi faptele, dară și a le 
și apără, — respingemăînsă paternitatea 
necuvinită chiar si atunci, cândă fă- 
tulă ar fi ca s ă r e 1 e de frumosă!

Eră încâtă privesce ataculă îndreptată în contra 
preuțimii năstre, — apoi o mărturisimă, că esperiență 
năstră să mărginesce numai la dOuă parochii bucuvi- 
nene: este loculă natală Costina și Rusplavalarii, unde 
n’amă avută nici cândă ocasiune a esperiâ așa ceva, 
cum li se împută preuțiloru noștri în acei dOui ar
ticull. Păte că onoratulă corespondentă are mai multă 
cunoscință de cele, ce se petrecă și cum se petrecu 
în parochiele păstre bucovinene, și atunci și punctulă 
de plecare îi este altulă, acesta însă îlu privesce nu
mai pe D-lui și pre pre cucernicii părinți atinși. 
Noi nu voimă a cercă, cum stau trebile.

Nemirămă însă de una! Cum de nu se 
grăbesce părintele protopopă pățită a convocă o adu
nare spre a se cercetă: „de-să drepte seu ba” cele 
relatate în articulii amintiți, — dar’ uitândă seu 
nepăsându-i de felă de acăstă bagatelă se în- 
duperă a-lu denunța urbi et orbi pe autorulă ar- 
ticuliloră, cari, după convingerea Pre cucerniciei sale, 
as fi eu!

Rogă în fine pe onor. Redacțiune, să bine-voiăscă 
a se pronunță și din parte-șl: ori de-să „eu” au
torulă aceloră articull!

Cu stimă deosebită.
Ionu Bumbacu.

Sciri din Hunidora.
Deva la 23 Marte 1884.

Stimate d-le Redactorii! Conferința electorală 
constituantă, seu mai bine confidențială, convo
cată pe diua de 21 Mărțisoră 1884 st. n. în 
Deva, a fostă bine cercetată și a decursă în 
cea mai esemplară ordine: S’a decisu și s’au 
luată mesuri, ca în fiecare cercă electorală, se 
se formeze comitete cercuale și ca delegații 
comiteteloră cercuale, se formeze clubulu elec
torală centrală cu reședință în Deva. Astu-felă 
în cele șese cercuri celectorale din comitatulă 
nostru în scurtă timpă alegătorii români voră 
fi chiămațl a se organisâ și a se îngriji de 
agendele loră.

Maghiarii au socotită, că conferința nostră 
va discută și atitudinea nostră față de alegerile, 
ce se apropiă, de aceea păreau nedumeriți a 
află la momentă, că ce vomă discută în aceea con
ferință, — trimis’au deci pe primarulă substitută. 
ca s6 asiste la conferința nostră, îndetorându-lă 
a raportă pe largă despre cele ce vomă fi de
cisă. Bietulă trămisă estraordinară a trebuită 
se se întorce cu buzele umflate și cătrănită, că 

l’au degradată superiorii la ună rolă atată de 
odiosă si nemultămitoră.

Se se scie și aceea, că de câte ori Românii 
dela noi, au ținută vr’o consultare, — de ori ce na
tură se fi fostă aceea, — totu-deuna s’a făcută are- 
tăre în scrisă la polițiă — și poliția totădeuna a 
si asistată la consultările nostre — der scimă 
positivă, că asemenea arătare Maghiarii nici odată 
n’au făcută și poliția pănă adi nu s’a Interesată 
de ceea ce facă Maghiarii. Va se dică numai 
Românii au se fie controlați, er Maghiarii potu 
consulta cândă vreu, fără a fi datori a însciințâ 
la polițiă. — Așa-să constelațiunile constitu- 
tiunale adi, n’ai ce-i face.

1 1 l

Ca noutate am se ve comunică, că tribuna- 
lulă reg. din Deva erasi a ordonată o învesti- 
gațiune nouă de colore politică. Câți-va flăcăi 
de ungură din comuna Hereu (Haro) s’au sfă
dită, cu câți-va voinici țereni români și în urmă 
ungurașii mancara bătaie. Groznică atentată 
contra Maghiariloră ! ? — Pedepsirea vinorați- 
loră ar fi pre puțină; — notariulă — fiindu 
în dușmăniă cu învâțătoriulă și cu preotulu, 
pentru că aceștia au curagiulă a aperâ scola 
confesională română — prin ună gendarmă face 
arătare criminală, că învețătorulă sumuță pe 
feciorii de țerană români, ca se bată pe „le- 
g6nyii“ de Maghiară; că le plătesce beutură 
și alte asemenea — âră despre popa dice, că 
agiteză prin cuvântări bisericesc!, ca Românii 
să nu-șl trămită copii la scola comunală — deci 
tribunalulă neamânată se mișce tote pietrile, că 
de nu vai și amară de nemeșii petecoși din 
Hereu, fiindă că învețătorulă română cetesce 
diare românesci, er copiii dela scola confesio
nală română învață cântări revoluțiunare !

Sermani strănepoți ai lui Tuhutum și Arpâd 
tare trebue că au degenerată, decă li e temă 
și de aceea, că copilașii de Română din Hereu 
voră cântâ câte ună cântecă românescă!

Investigațiunea curge și resultatulă, credemă, 
nu va fi decâtii ună nou fiasco. — Mai bine 
ar face criminalistii noștri, dâcă ar căutâ se 
descopere adevărate crime și abusuri, despre 
cari toți sciu, numai cei ce ar trebui se scie, 
se făcu muți si surdi — si nu sciu nimicii.

11 1 1

Poporulă se agiteză prin fapte neiertate și co
mise chiar de aceia, cari voră a trece de ne- 
vinovați și pedepsitori de fapte rele — deci 
bine se bage de semă toți, câți persecută popo
rulă nâstru, că prin asemenea procederi nu potu 
stemperâ amărela sufleteloră, ce suferă și se 
cugete și la aceea, că pote se vină ună timpă, 
cândă nici cei mai cu încredere omeni ai popo
rului, nu voră mai pute înfrenâ și domoli mănia 
lui ajunsă la desperațiuue.

Câmpeni, Munții apuseni 28 Febr. (12 Marte) 1884.
Multă onor, d-le Redactoră! In opidulă 

nostru Câmpeni abia cu patru luni înainte de 
aedsta, — bărbați și juni din poporă s’au în- 
trumită pentru a formă o Reuniune de cântări, — 
rogându-me tot-odată pre mine, ca se-i înstrueză 
în cântările bisericescl și cu deosebire ale S-tei 
lîturgii. Nu voescă să me laudă, departe de 
mine așa ceva, nu potă înse se nu dică, că 
singură m’am mirată de progresulă ce l’am 
făcută într’ună timpă scurtă cu nisce bărbați 
și jum, cari înainte de a începe înstruarea nici 
pe departe nu aveu ideă despre cântarea în 
choră, er apoi despre note n’au nici cea mai 
mică cunoscință — și cu tote aceste spre lauda 
membriloră tinerei Reuniuni am fostă în stare 
în mai multe rânduri a cântâ în bisericele ro
mâne gr. ort. și gr. cat. câștigândă prin acesta 
iubirea poporului întregă.

Este pre bine cunoscută, că pentru ca se 
potă esistâ o atare reuniune, — se ceru și spesc 
astfelă nou înființata reuniune într’o ședință 
ținută la 7 Ianuariu a. c. a decisu, ca se aran- 
geze unu bală, ală cărui venită curată a fostă 
destinată pentru fondulă tinerei Reuniuni, — acelă 
bală s’a si tinută la 27 Ianuariu st. n. si a 
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avută ună resultată destulă de îmbucurătoră.
Membrii Reuniunei întrunindu-se la 14 Fe- 

bruariu a. c. în o ședință au decisă a se face 
mulțămită publică tuturoră aceloră Domn1, cari 
n’au pregetată a-i sprijini și ale de mână de 
ajutoră la înterprinderea loră, însărcinându-me 
cu compunerea acelei mulțămite tot-odată m’a 
însărcinată, ca în numele nou înființatei Reuniuni 
de cântări se ve rogă, d-le Redactoră, ca se 



aveți bunăvoință a dâ locu acestei mulțumite 
publice în prețuitulă diară, ce redigețl. Nu voiu 
înșiră aici cu numele pe fiecare dintre acei pr6 
onorați Domni, cari au binevoită a contribui 
la sporirea fondului Reuniunei — pentru că 
sum pe deplinu convinsă, că nu pretindă 
acesta — voiu dice numai: Venitulă brută cu 
acdstă ocasiune a fost de 88 fi. v. a., din care 
subtrăgendu-se spesele cu 51 fi. v. a. resultă 
unii venită curată de 37 fi. v. a., care form^ză 
fondulă Reuniunei de cântări a plugariloră ro
mâni din Câmpeni.

Primescă deci toți acei P. on. Domni, cari 
au binevoită a sprijini scopulă salutariă ală 
membriloră tinerei Reuniuni cea mai profundă 
mulțămită din partea aceloră membri. D6 
ceriulă, ca astfelă de fapte generdse se fie re- 
pețite și pe viitoră — ca astfelă Reuniunea de 
cântări din Câmpeni se potă progresă și pros
peră spre fala Munțiloră apuseni ca esemplu 
de imitată și spre lauda celoră, cari li-au dată 
mână de ajutoră atunci, cândă au avută necesi
tate de ajutoră.

Totodată în numele Reuniunei rogă pe ono
ratele comitete ale altoră Reuniuni de cântări 
române din patriă, cari esistă deja — a ne dă 
mână de ajutoră trămițându-ne spre decopiare 
câte o poesiă națională compusă pentru 4 voci ca 
progresându în învățarea cântăriloră religiose 
— se progresămu totodată și în cântecele națio
nale, cari sunt ună puternică remediu, ce mângâie 
inima Românului în jalea sa.

Nicolau Corcheșiu, 
învățătoră rom. gr. ort. ca con

ducători alu corului vocalii.

Diverse.
(Călătoria părechei princiare de coronă.) Orga

nului „Polit. Coresp.“ i se anunță din Belgradă, că 
acolo esistă unti comitetu din 14 membri, care comi- 
tetă este insărcinatu de guverna să facă pregătirile 
necesare pentru o primire splendidă a archiducelui 
Rudolfă și a archiducesei Stefania. — Cum se rapor- 
teză din Constantinopolă, programa festivitățiloră, cart 
se voru țină în ondrea părechii princiare, nu e încă 
definitiva stabilită. Totuși se aude, că se va țîne o 
mare revistă asupra gardei imperiale și se va dâ una 
bala mare în palatula cela nou ala marelui vizira.

(întruniri literare.) In întrunirea literară din J6ia 
• viitdre (a treia întrunire) va tracta d-la profesora 
Iosifa Maximu despre lumina electrică, 
d-la Iona Popea va vorbi despre Constantina 
Negruzzi, era d-la A, Bârseanu va ceti o mică 
comedia.

(Artiști români în psilografiă și fotografia.) DD- 
N. Vlădica și I. Niculescu, asociațl împreună, 
și-au propusa a fotografă și psilografâ portretele cu 
biografia tuturora suveranilora Europei, tuturora Dom- 
nilora români și dmenl de stata, bărbați însemnați, și 
particulari atâta români câta și străini. Deja au 
apăruta peste duoă sute de tablouri fotografate și 
psilografate de acești duol artiști eminențl și unici în 
felula și sistema lora modernă precum portretele mai 
multora Domni s dmenl de stata Români si străini, 
Traiana și istoria sa dela fondarea Romei, pănă la 
colonisarea Daciei de cătră Romani, harta Europei cu 
geografia fiecării țări, în parte portretula regelui Carola 
cu istoria ultimului resbela româno-turca, Atanasiu 
Diacu, Româna macedoniana cu istoria sa si revolu- 
țiunea dela 1821 etc. etc. T6te aceste lucrări vora fi 
espuse în curenda pe la diferitele librării din România 
spre vendare. Doritorii de a le avă și DD. librari 
din județe se vora adresă cătră D. N. Vlădica, Strada 

. Colții în dosula Pandurului și cătră D. I. Niculescu 
în curtea divizia doua, vis-a-vis de tribunalula militară 
Nr. 9.

Anunciu de licitare.
Bunulă fundatiunei Sulutiane clin comuna 

Bazedu comitatulă Mureșă-Torda, suscepută în 
protocolulă cărței funduare a aceleași comune 
sub Nr. 19, Â + 1—107 Nr. Ord., — con- 
stătoriă după foia catastrală din 39 jughere 
1571° □ arătoriu, — 14 jughere 536° □ co
sitoriți, 569° □ vii, 13 jughere 536° □ pă
șune, 7 jughere 1249° □ pădure și 2 jughere 
344° □ locu neproductivă se vinde eventualminte 
se esarendeză pe calea licitațiunei publice vo- 
luntarie, ce se va ține în 6 A p r i 1 e a. c. st. 
n. la 2 ore p. m. în comuna Bazedu.

Prețulă de esclacamare pentru doritorii de 
a cumperâ se statoresce cu 4500 fi. v. a. — 
sub acestă preță bunulu la nici unu casă nu 
se va vinde. — l£fă prețulă de esclamare 
pentru arenda anuală se statoreste cu 250 fi. v. a.

Doritorii de a cumperâ seu de a esarendâ 
acestu bună încă înainte de începerea licitați
unei au a depune unu vadiu de 10 °/0 la mâna 
esmisului fundatiunei Sulutiane.

Condițiunile de licitare și pănă la acestu 
termină se potă vede la subscrisulă.

Blașiu în 18 Marte 1884.
Ludovică Csato, 

advocată archidiecesană,

Circulă Th. Sidoli
dela Porta Vămii.

Astăzi Mercuri în 26 Marte 1884,
săra la 7'/a 6re.

Representațiâ de onore
In beneficiuln remițilorii artiști ecnilibriștl

IFamilia Kenedeiti
cu concursulti tuturora artiștiloră și artisteloră în esce- 
lentele loră roluri, și presentarea cailoră celorti mai 
bine dresați cu frâu și în libertate prin Directorul^ 

circului și Cesară Sidoli.
La finea representației: 

nwi și fsiiini ni ii siiiiii ntraiii 
seu recunbscerea calului tătărescă.

Mare pantomimă istorică esecutată cu 60 persăne și 
25 cai.

ăjSLțr înainte de începerea și după finirea repre
sentației luminare electrică a stradei.

Onor, publică e invitată cu stimă de beneficianțl a 
participa în numără câtămai mare.

Mâne Joi în 27 Marte 1884.

Representația de onore
în beneficiulă călărețului artistă

Cesare Sidoli
Cu totă stima

Th. Sidoli, directoru.

La porta Vămii lângă Circu
este espusă

«Blffl
Panoramă și museu anatomicii

pentru onor, publică visitătoră.
In panopticum se potă vedă persăne renu

mite prin fapte bune și fâimăse prin fapte rele, cari 
sunt puse în mișcare de obsce cu mecanismulă celă 
mai artificială așa, că omulă crede a le vedă viețuindă 
înaintea sa.
Mll00111 îl QHQtnniiPll cu preparatele sale scientifice 
ilLUbUUlU dliuLUlillbll peste 400 la numără este celă 
mai mare și celă mai bogată ală timpului nou. In 
deosebi atragemă atențiunea asupra unei VENUS, ce 
se p6te desface în 80 de bucăți pe lângă esplicațiunl 

scientifice.
Intrarea în Panopticum și Panoramă 20 cr. In 

musăulă anatomică 10 cri, pe lângă care se mai ca
pătă și ună catalogă roiiânescă.

Deărece acestă musău va fi espusă aici în Bra- 
șovă scurtă timpă numai, se rdgă ca onor, publică să- 
lă visiteze în numără câtă mai mare

C. Hermes.

Publicațiune. 2—3
Băile de abură si de vană din Brasovă, 

suburbiulă Sclieiiă au necesitate de 50 stînjini 
lemne de focă de fagă, tinere uscate.

Cine voesce a liferâ acestă cantitate de 
lemne, se binevoăscă a se adresa cu ofertele 
loră verbale seu în scrisă în termină de 15 
dile, la subscrisa eforiă școlară, suburbiulă 
Scheiu, în edificiulă gimnasială.

Brașovă, 9 (21) Marțiă 1884.
Eforia școleloru centrale rom. ort. resărit.

Publicațiune. 2—3
Se aduce la cunoștința onor, publică, cum- 

că reparatura, ce este a se face la băile de abură, 
și de vană din Brașovă, din suburbiulă Scheiiu, 
se va pune în lucrare numai la 9 (21) Aprile 
1884, și că pănă atunci, băile amintite stau la 
disposițiunea on. publică.

Brașovă, 9 (21) Martie 1884.
Eforia școleloru centrale rom. ort. resărit.

Nr. 1665-1884. 2—3

Concursă.
Spre ocuparea postului nou de jude comu

nală orășanescă sistemisată la comuna orășfi- 
nescă de aici și provedută c’ună salară anuală 
de 900 fi. și bani de cuartiră de 150 fi. v. a. 
pe ană se escrie concursă.

Doritorii de a ocupâ acestă postă se-și pre- 
senteze petițiunile respective pănă la 26 Marte 
a. c. d. a. 5 6re la primăria de aici, arătândă 
în aceste petițiuni etatea loră; purtarea morală, 
că au absolvată ună cursă de dreptă/de patru 
ani, că au căpătată licența (Staatsprăfung) judi- 
cială seu din sciințele de stată, și în fine să 
arăte, unde au fostă pănă acuma ocupați.

Brașovă 8 Marte 1884.
Magistratulu orășănescu.

Spre sciințâ !
Subscrisulă aducă prin acesta la cunoștința 

onoratului publică, că am luată în antreprisă 
esploatarea cunoscuteloră ape minerale dela Ele- 
patacă. Acestă esploatare va începe dela l-a 
Aprile viitoră. Dela acestă dată începîndă, aceste 
escelente ape voră începe a fi manipulate într’ună 
chipă rațională cu totulă deosebită de celă în
trebuințată pănă aci. întrebuințarea de sticle 
ad hoc, solide și de colore verde închisă va 
face în viitoră posibilă transportarea acestoră 
ape la distanțele cele mai mari fără a li-se 
alterâ întru nimica constituțiunea chemică : ast
felă, că ele voră pute fi întrebuințate ca apă. 
de cură întocmai ca la isvorulă loră. Pentru a 
evitâ ori ce fraudă îmi permită a face atentă 
pe on. publică, că sticlele mele de colore verde 
închisă sunt de ună litru; pe dopă au in- 
scripțiunea: „Neurielirer S.“, pe periferia cap
sulei de pe dopă: „Elopatak, N. S.“ și în fine 
pe fundă: „Elopatak. Neuriehrer.“

Cu vinderea apei minerale dela Elepatacă, 
atâtă în detail câtă și en gros, amă însărcinată 
pe d-lă A. Kassik, Strada căldărariloră Nr. 
520, care e deobligatu de a îngriji de transpor- 
tulă în lădl franco, respective în schimbulă 
embalagiului.

Pretulă unei lădl â 50 sticle cu ladă si cu
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sticle cu totă, 8 fi. — prețulă unei lădl cu 25 
sticle 4 fi. 20 cr. — prețulă unei sticle de 
apă cu înapoierea sticlei 6 cr. v. a.

Elepatacă în 1884.
5—20 Cu t6tă stima

Bursa de BucurescL
Cota oficială dela 10 Marte v. 1884.

Renta română (5°/0)- 
Renta rom. amort. (5°/0)

„ convert. (6°/0) 
îrnpr. oraș. Buc. (20 1.) 
Credit fonc. rurală (7%)

n n n (5°/o)
„ „ urbană (7°/0) •
„ n „ (6%) •
n n n /o)

Banca națională a României 
Ac. de asig. Dacia-Rom •

„ „ „ Națională
Aură- • • • ’ •
Bancnote austriace contra aură

Cump. 93Vo vând. 94
77 95’/& 77 96
n 98’/s 77 99
ȚI 32 77 33
n 103s/4 77 —.—
n 92s/4 77 —.—
77 ioi3/4 77 102’/4
77 98 77 98-/4
77 887/s 77 89
77 1384 77 —
77 383 77 —
77 260 77 —
77 2.85°/0 77 —.—
77 2.09 7? 2.10
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