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Merge încetă cu întrunirile alegătoriloră 
noștri și cu constituirea cluburiloră. In cele mai 
multe comitate încă nu se observă nici o miș
care din partea partidei române dela 1881. 
Și timpulă trece iute.

S’a mai ivită si unu altă înconvenientă, careI 7

nu a fost prevedută de cătră comitetulă elec
torală permantă din Sibiiă.

In apelulă său pentru organisarea și consti
tuirea alegătoriloră pe basa programei naționale 
dela 1881 acestă comitetă după ce recomândă 
tuturoru membriloră partidei, „ca nici într’o 
privință se nu se angajeze cu nimeni, până 
cândă nu voru cunosce conclusele conferenței 
generale „electorale”, dice despre acesta con
ferență că „se va ține la timpulu seu”. Lucru 
naturală, că la 10 Februariu st. n. comitetulă 
electorală permanentă nu putea se hotărască 
încă dina cându se se țină conferența generală 
electorală, def"putea și trebuiea se aibă în ve
dere pregătirile timpurie pentru acesta conferență.

Este vorba de alegerea delegațiloră pentru 
conferența electorală generală, care alegere trebue 
se fie bine condusă și esecutată pentru că întrînsa 
se va oglinda organisația partidei. Comitetulă 
din Sibiiu ar fi lucrată forte înțelepțesce decă 
avendă în vedere conchiămarea conferenței „la 
timpulă seu”, ar fi dispusă tote cele de lipsă 
pentru compunerea ei, ca, sosindă acelă timpă, 
în câteva dile conferența se se și pbtă adună. 
C’unft cuvântă alegerile de delegați la confe
rență se puteau face și înaintea stabilirei ter- 
minului hotărîtă pentru întrunirea confer iuții.

Mai bine ar fi fostă decă s’ar fi pusă ore- 
care termină pentru constituire și pentru ale
gerile delegațiloră, lăsându-se totodată la apre- 
ciarea comiteteloră electorale din comitate, ca 
se combine aceste doue lucrări seu se le ese- 
cute în doue rânduri, adecă ântăiu constituirea 
și apoi alegerea pentru conferență. Dovedă 
pentru acesta este faptulă, că cluburile nostre 
in unele comitate din propriulă îndemnă au 
prevedută în programa adunăriloră loră de con
stituire în punctulă din urmă și alegerea dele
gațiloră pentru viitorea conferență generală 
electorală. Unele cluburi înse s’au mulțumită 
conformă apelului numai cu constituirea și 
așteptă acum provocarea comitetului permanentă 
privitore la alegerea delegațiloră.

Eată der’ deja o scădere, căci procederea 
nu e uniformă. Se puneraă casulă acum că 
comitetulă permanentă se va trezi cam târziu a 
convocâ conferența, ceva ce după tote antece
dențele este ușoru cu putință, ce se va întempla 
atunci ? — S’ar pute întempla ca în multe lo
curi alegerile pentru conferență se nu se mai 
pâtă face din causa scurțimei timpului și a 
greutățiloru ce sunt împreunate cu întrunirile 
electorale seu se se facă în pripă prea mare 
de-a ruptulă capului, ceea ce erăși ar nascc mari 
inconveniente.

Credemă de datoria ndstră de a atrage aten 
țiunea comitetului permanentă din Sibiiu asupra 
celoră espuse mai susă rogândulă se iea 
imediată măsurile necesare, ca nu cumva în mo
mentele din urmă se se nască o confusiune, 
prin care se se aducă scădere intereseloră nostre 
naționale.

J

Cronica evenemintelorft politice.
In ședința de Sâmbătă a c a m e r e i r o- I I

mâne tractându-se de indigenate deputa- 
tulu Boldur-Lățescu iea cuvântulă spre a com
bate modulă cum se înterpreteză art. 9 din con- 

stituțiune, privitoră la naturalisarea Româniloră 
de origine din alte state. Dsa dice, că acesta 
naturalisare se face cu prea mare ușurință și 
cei naturalisați devină ună flagelă pentru bud- 
getulă țerei și prin aceea că li se acordă așa 
de lesne indigenatulă sc încurageză emigrați- 
unea de peste munți. D. Boldur Lățescu a des- 
voltată tote aceste ale sale îngrijiri față de 
cererea unui Română transilvăneană, după ce 
s’a fost acordată fără cea mai mică discuțiune 
cetătănia română unoră străini ca Pândele Ef- 
timiu, Griuropulo, Podloveschy, Levides ș. a. 
Numitulă deputată se arată îngrijată și pentru 
aceea ca nu cumva impănintenindu-se prea mulți 
Români dela noi în România se se slăbescă 
elementulă autohtonă ală Trausilvaniei. Depu
tății Porumbară și Urechiă au combătută modulă 
de vedere ală d-lui Boldur-Lățescă, ear „Ro
mânia Liberă” îi respunde acestuia următorele:

„Afară de jidani, cari sunt cei mai cosmo- 
polițl omeni de pe lume, — nu credemă se 
existe poporă pe suprafața globului, ai cărui 
îndividi, pentru hatârulă unei slujbe de-o sută 
de lei pe lună seu pentru mulțumirea sufletească 
de a întră rendașl la d. Lațescu, se’și părăse
ască vatra strămosască, loculă unde s’au născută 
și au crescută, biserica unde le sunt îngropați 
părinții, moșia, amintirile, afecțiunile loră!.....
Cândă cine-va se hotărășce se emigreze, trebue 
se fie, seu o causă economîcă-socială: dispro
porția între solă și populația, seu o causă cu
rată politică: persecutări și nedreptăți de totă 
soiulă, făcute unei nații robite de o nația tru
fașă și stăpănitore Altă alternativă nu este.”

Conferința S â r b i 1 o r ă din Ungaria 
s’a începută în 12 (24) Martie în otelulă Hun- 
garia în Budapesta. Au fostă de față 60 de 
persone din t6te ținuturile (?) țerii, între.aces
tea au fostă și trei representanțl ai clerului, 
mulți advocațl, doctori și proprietari. In confe
rința preliminară se ocupară cu stabilireapuncteloră 
programii. caresă se așternă conferinții generale. 
Conferința va decide și aceea, că ce atitudine 
se iea Serbii la alegerile viitore, să pâș6scă 
activi, seu se fie pasivi, și în casulă ântăiu la 
care partidă se se alăture. Așa deră și Serbii, 
cari au fostă totă activi, după o esperiință 
tristă și durerosă stau pe gânduri, că ce atitu
dine se observeze la alegerile viitdre.

In 24 Marte sera la 9 ore s’a simrită la 
Diakovo în Bosnia ună puternică c u t. r e- 
m u r u de pământă, care a ținută 10 secunde 
și a causată multe stricăciuni caseloru și bise- 
ricei.

Dina de 14 Marte, a treia aniversare a pro- 
clamărei regatului român ă, s’a serbată 
la mitropolie în BucurescI c’unu Te-Deum.

„Luptătorulă” din Focșani Qice, că o mul
țime de Evrei v a g a b u ri d I au intrată în 
județulu Putu a. In orașulă Focșani au intrată 
în timpă de 6 luni peste 2,000 de suflete ; în co
munele Moviliță și Păuneștt, din plasa ZăbrăuțI, 
cari acum șese ani ambele. nu aveau de câtă 
9 familii, astădi familiele de evrei s’au înmul
țită peste numărulă de 63, cari evrei exercită 
toți comerciulă de spirtuâse, fără ca măcar 
unulă să plătAscă imposite.

In capulă diareloră „Binele Publică” și 
„Timpulă” citimă următorele: „Anunțămă, cu 
„cea mai viă mulțumire, că unirea între parti- 
„dulă conservatoră și partidulă liberală-sinceră 
„este deseverșită. Partidulă întrunită portă 
„numele de partidulă liberală-con- 
„s e r v a t o r ă. Organulu acestui partidă va 
„purta numele: România”. Noulă partidă 
are duoi capi: pe d. Lascar Catargiu și d. Ge- 
orge Vernescu. Ni se spune, că mâne va apare 

ună programă manifestă, sub-semnată de amen- 
duoi acești capi. In același timpă, diarele „Bi
nele Publică” și „Timpulă” voră încetă pentru 
a lăsâ lo că noului organă ală partidului: Ro
mânia.

Se telegrafiaăă din R a v e n n a (Italia) cu 
data de 20 Marte: „ErI s£ră, vr’o sută de 
tineri, cari se adunaseră în marginea orașului 
și aveau în capulă loră cățl-va âmeni mai în 
verstă, intrară în orașă strigândă: „Trăiescă 
comuna! Trăiescă revoluțiunea socială !“ Gardii 
și carabinerii i-au împrăsciatu, luându-le stega
rii e și cocardele și făcendu patru arestări. O 
sută de lucrători s’au adunată adi din nuou pe 
piața municipalității, pentru a cere de lucru.”

După o scire din Constantinopole dela 22 
Marțiu circuleză prin cercurile oficiale faima, 
că guvernulă rusescă are de gândă a propune, 
ca să se resolveze tractatulu stremtorii de mare 
dela 1856 și libertatea navigațiunii 
tuturoru națiuniloră prin D a r d a n e 1 e, Bos- 
foru și pe Marea-negră. Dâcă se adeveresce 
acesta faimă, atunci se ridică ună colță ală 
vălului, ce acopere secretulu pertractăriloră 
dintre Giers și Bismarck. Cabinetulă din 
Petersburg crede, că Rusiei nu i se pote refusâ 
cu privire la stremtorile dela Constantinopole, 
aceea ce s’au concesă tuturoru față cu canalulă 
de Suez. închiderea stremtoriloră maritime și 
neutralisarea Mării-negre s’a pronunțată în trac- 
tatulă din 30 Marțiu 1856 în art. io, 11, 12, 
13, 14 și 19, și în convențiunea maritimă anec- 
sată la acestă tractată. Iu convențiunea aedsta 
se dice, că afară de năile destinate spre ser- 
viciulă ambasadeloră și afară de năile de res- 
boiu destinate la gurile Dunării, nici o corabiă 
de resboiu străină s6 nu între în Bosforu și în 
Dardanele. Neutralisarea Mării-negre s’a des
ființată prin convențiunea dela Londra din 13 
Martie 1871, din contră convențiunea stremtori
loră s’a recunoscută și de congresulă dela Ber
lină prin articululă 63. Deci dâră diplomația 
ruSescă stăruesce, ca se se desființeze și res- 
tulă acesta din tractatulă de pace dela Parisă 
și prin acesta tote resultatele resboiului din 
Crimeea, pentru cari au versată Francesii atâta 
sânge și s’au risipită ațâți bani.

In privința conflictului bisericescă 
g r e c e s c ă cu Porta otomană se scrie din 
Constantinopole cătră „Cor. Pol.”, că sântulă 
sinodă și consiliulă pairenescă au subsemnată 
doue documente, cari ilustreză t6tă situațiunea 
și le-au trămisă spre a se predâ la P6rtă și la 
patriarchu. Corporațiunile amintite declară în 
acele doue acte, că pe basa hatihumaiumului 
și pe basa articulului 23 ală congresului dela 
Berlină dreptulă inițiativei la o' reformă a rela- 
țiuniloră vechi între guvernulă otomană și între 
comunele creștine cade în competința unei adu
nări naționale convocate ad boc la patriarchiă. 
Decă Porta voesce se introducă reforme, spre 
a îmbunătăți posițiunea creștiniloră, trebue 
acesta se se facă în consonanță cu hatihumaiumulă 
și cu tractatulu dela Berlină. Sinodulu și con
siliulă mirenescă n’au din partea națiunii altă 
mandată și fată de Portă n’au alte datorințe, 
de câtă de a fi păzitori ai privelegiiloră actuale 
și de a fi esecutorl acurațl ai legei organice 
relative la aceste privelegii.

Din aceste declarațiunl energice și bărbătesc! 
ale sinodului fanariotă și ale betrâniloră bizantini, 
cari conducă în tote provinciile imperiului oto
mană propaganda panelenistă, se vede, că com- 
planarea conflictului nu este terminată, ci încă 
mai au se decurgă multe negoțiațiuni, frămân
tări și sbuciumări din amendoue părțile. Ori 
care parte ar învinge, de poporele neîndreptățite 
totă nu va fi mai bine.



Din Constantinopolă se anunță, că P6rta a 
adresată o nouă notă cătră puterile signatare 
ale tractatului de Berlină, rugându-le, ca se in
tervină în c e s t i u n e a agrară a musulma- 
niloră din Serbia; fiindă-că din legea agrară a 
Serbiei resultă o mare pagubă pentru Mahome
danii locuitori în acestă stătu. Totdeodată se 
comunică, că ambasada rusescă zoresce erășl cu 
mare aplombă plătirea restanței din despăgu
birea de resbelă și că are de gându a adresa 
în acestă privință cătră Porta o nouă notă.

„Gazeta44 tolerantă. “
Sub titlulă acesta guvernamentalulu „Kolozs- 

vâri Kbzlbny“, face glose la articlulii nostru din 
Nr. 27 ală „Gazetei44. Intre altele dice :

„Gazeta44 e grozavă de mâniată asupra partidei (?) 
române moderate, mai mâniată decâtu asupra orl-cărei 
alte partide constituționale; căci după densa acesta 
partidă (?) română moderată a spartă cerculă solida
rității române. Adeverată, că într’o vreme redactorulu 
„Gazetei44 a scrisă asupra solidarității studiele sale 
lungi, der acesta numai pe liărtiă a fost așa, cum și-a 
închipuit’o elă; pentru că alegerile la sferșitulă peri- 
odeloră de trei ani au rcsturnată teoria solidarității. 
Sigură, că nici la alegerile din anulă acesta nu pâte 
fi altfeliu. O parte a preoțiloru și a advocațiloră ro
mâni se va tine si în anulă acesta de acea solidari- 11
tate, pe care o acentueză deja la Sibiiu, cealaltă 
parte înse și cea mai mare parte a alegetoriloră 
v o r ă aleg e.44

Foia din Clușiu predice der ca și sigură 
(bizonyos) o desbinare între cărturarii români 
față de alegerile viitdre. De unde a căpetatu 
„Kol. Kiizl.44 aceste înformațiuni sigure ? Cum 
vine, că unu organu ca acesta, dușmană decla
rată alu națiunei române și a drepturiloru ei, 
își razîma tote speranțele în felonia și ticăloșia 
națională a câtorva preoți, advocați și „deputațl 
dietall44 ? Negreșitu, că „siguritatea44 și bucuria 
ce-o semte „Kol. Kozl.44, nu este resultatulu 
convingerei, că consorțiulu „frățietății44 va căș- 
tigâ cu „programa44 lui drepturile Româniloru ; 
din contră trebue se admitemu, că „Kol. Kozl.44 
cunosce și semte totă miserabilitatea acelui con
sorțiu și speculdză la desbinarea și slăbirea 
neamului nostru. De aici acea căldărosă părti
nire a uneltiriloru de desbinare, inaugurate de 
d-lu Tisza cu ajutorulu inameluciloru sei dela 
„Viitorul44.

Românii din cerculă electorală Sânt-Ana, 
comitatulă Aradii, au țînută la 8 (20) Marțiu 
a. c. o conferință prealabilă, în carea c u u n a- 
n i m i t a t e s’au primită următorele puncte:

1. Conferința acesta se decliiară de preli
minaria.

2. Aderămă la programa națională din Sibiiu 
din 1881.

3. Deocamdată nu ne angajămu nici pentru 
o partidă, până vomă vede, climă se desfășură 
evenimentele.

4. Se alege unu comitetă centrală esecutivă.
5. Se alegă subcomitete pentru fiecare co

mună.
6. O conferință generală se va ține la Si- 

mandu la timpulă acomodată.
7. Se propune o conferință generală la Șiria- 

Vilagoșă pentru întregu comitatulă Aradu.
Ună alegetoriu.

Răsturnarea basei dreptului publică.
Sub titlulă: Răsturnarea basei dreptului 

publicu (A kozjogi alap bukâsa) apăru în Pesta 
o broșură în limba maghiară. Intrensa se arată, 
că atâtă guvernulu actuală, câtă și guvernele 
anteriore au jignită basa dreptului de stătu 
întratâta, încâtă aceea se pote privi ca nimicită. 
In acestă broșură se dice între altele următd- 
rele : Maiestatea Sa a sancționată legea împă- 
căciunii; într’unu consiliu familiară a declarată 
mov.archulu, că regimulă absolută nu se pote 
continua, că înfluinței maghiare trebue se-i se 
de locă. Viitorulă monarchiei se pote asigura 
numai pe astă basă, și cu tote acestea, ce s’a 
întâmplată ? Cu totă porunca cuprinsă în lege, 
cu tote întențiunile înțelepte ale monarchului, 
miniștri comuni și ungurescl în coînțelegcre au 

resturnată totă constituțiunea comună. Guver
nulu comună în locă de a conduce politica 
esternă prin înfluința și cu consemțementulu 
guvernului ungurescă, se amestecă mereu în 
afacerile particulare ale guvernului ungurescă; 
nu ministerială comună conduce afacerile co
mune sub înfluința ministeriului ungurescă, ci 
acesta conduce afacerile speciale ungurescl după 
avisulu și după presiunea ministriloră comuni 
imperiali. înfluința constituțională a ministeriului 
ungurescă asupra conducerii afaceriloră esterne 
s’a paralisată. Tocmai din acestă causă delega
țiunea ungurescă s’a lăsată cu totulu de eser- 
citarea dreptulă seu de controlă. Căci delega
țiunea se compune din partisani necondiționați 
ai guvernului și este condusă de acesta în modă 
absolută. Delegațiunea nu pote merge mai de
parte în afirmarea drepturiloru constituționale 
decâtă miiiistru-președinte ungurescă, care o 
conduce. Ministeriulă comună guverneză așa- 
deră fără de nici o controlă. Conduce politica 
esternă vienesă și organisâză armata austriacă.

Ministrulu președinte Tisza șede totă mereu 
în delegațiunea ungurescă, der nu spre a eser- 
citâ o înfluință legală asupra agendeloră minis
teriului comună, ci spre a priveghia pe membrii 
delegațiunii, ca se nu turbure cercurile minis
teriului comună din nechibzuintă seu din zelu _ 1
patriotică. Tisza nu controlez» pe miniștri co
muni, ci pe delegații ungurescl, ca aceștia să 
nu potă controla seriosu pe miniștri comuni, și 
se-i tragă la răspundere pentru călcările con
stituționale, făcute în înțelegere cu miniștrii 
ungurescl. Ministrulu Tisza nu este ună factoră 
coordinată cu miniștrii comuni, ci factotulă loru. 
Delegațiunea ungurescă nu stă pe basă legală, 
votândă budgetulă la astfelă de miniștri comuni, 
cari conducă politica fără înfluința constituți
onală a guvernului ungurescă. Totă sistema 
nostră de dreptă publică nu se baseză pe legea 
ungurescă, ci pe dreptulă austriacă. Basa nostră 
de dreptă publicu este de facto legea delega
țiunii austriace.44

Din aceste lamentațiuni și espectorațiunl ale 
autorului broșurii se vede limpede și clară, pe 
ce temelii slabe stă faimosulă dualisină, de 
care atâta se teme consorțiulu frățietății.

Deva 24 Marte 1884.
(Persecutarea Româniloru totu mai tare!) Am 

cetită în f6ia iubită de Români „Gazeta Transilvaniei44 
nn, de multă, că în Secuime Românii din partea Secui- 
loră se bulescu și batjocorescu grozavă în câtă printre, 
ei e lucru cutezată a vorbi românesce. E dreptă că 
dumnealoru, Maghiarii, fiindă la putere își închipuescă 
fOrte multă ținendu-se cei mai puternici în t6tă lumea, 
astfeliu au începută pe noi Românii loviți de sOrtea 
cea amară a ne huli și batjocori; ba nici cu atâta 
nu se îndestulescă, au începută a ne persecuta exoffo 
— mai alesă pe inteligența română.

In comitatulă Huniddrei, în comuna Hărău sunt 
locuitori unguri (foști nemeși) și români, au duo6 
scoli, una ungurâscă, cealaltă confesională română. 
Dedrece părinții români erau negligențl și nu-șî tră- 
miteau copiii la scbla română, preotulă Ivanoviciu a 
țînută o vorbire în biserică adresându-se cătră poporă 
c’ună sfată părintescu, vorbindu-i de originea și de 
limba Românului, care de 18 secuii esistă si se întă- 
reșce din ce merge, și dojenindupe părinții, cari ca 
Români au datoria a dâ copiii loru la scdla cea ro
mânescă, nu însă la cea ungurescă. Pentru acesta 
Ungurii au disu, că „popa română44 ațîță poporală, 
ei*  pentru că învCțătoriulu românescă a îndrăsuită a 
învăță pe copii în scdlă poesii românescl, au disu, că 
ațită copiii contra Unguriloră. Astfelă notarulă ungură 
a făcută arătare la judecătoria cercuală, de unde în
dată în 16 Marte ' au eșită la față locului judele în- 
vestigătoriu cu notarulă și au începută cercetarea și 
ascultarea tuturoru, câți au fostă în Dumineca aceea 
la sf. biserică: betrânl, tineri, femei, copii; o di de 
tristă memoriă acesta pentru bietulă poporă română 
în postulă Pasciloru, în care au fostă siliți a se înfățișa 
înaintea judecății spre a fi ascultați și a jură asupra 
preotului și învățătorului loru, cari stau acuma în 
cercetare criminală. Tristă si de o miie de ori tristă!

*) Pe câtu ne aducenm aminte s’a proclamată în 
principiu, în- adunările societății pentru fondulă tea
trală, ca trupa teatrală, ce va fi formată și susținută 
din acestă fondu să fie ambulantă. — Red,

Acuma înțelegemă ordonanța ministrului de in
terne privităre la agitațiunile dintre rasse și confesiuni 
îndreptată cătră tdte municipiele, ca să p6tă mai lesne 
lua în sgardă pe bietulă Românii numai ceva de vor- 
besce seu amințesce de faptele despotice ungurescl.

Acuma mă îndreptă cătră domnii unguri dela pu
tere. și ii întrebă: la casă de nevoe vă credeți îndes

tulă de tari — nu veți avă lipsă de noi ? ? — decă 
cugetați, că dâ, atunci poftiți a continuă cu prigonirea 
Româniloru, să vedemă unde veți ajunge! er de nu 
atunci încetat! cu inimicitiele si fiți mai umani si 

> 1,1 , 

leali față de noi. N. O p r e a.

Teatru românu în Somcuta-mare.
Șiomcuta-mare, la 11 (23) Marțiu 1884.
Onorate D-le Redactore! Dile plăcute, (Iile 

de bucuria amil avută Chiorenii fiindil cercetați 
1 

de societatea teatrală română ambulantă sub 
direcțiunea demnului și bravului fiu alu Thaliei 
române d. G. Aug. Petculescu. încă în 
6 1. c. a sositu acestă trupă teatrală în orășe- 
lulu nostru și în 8 a începută seria represen- 
tățiuneloră în sala otelului principalii numitu 
„La Butea de auru.44 S’au datu 9 representa- 
țiuni jocându-se piesele: „Bărbații fermecat!, 
Pantalonulu roșu, Esecutorulil de Parisu, Bărbații 
păcăliți, Nebunulă, Bărbatulu geloșii, Prostulu 
la însurătâre, Soldații români, Amoru cualitatca 
a II, Căsătoriă pe datoriă, Obrăsnicia slugiloru, 
Paracliserulu seu Florinii si Florica, Vlăduhilfi 
mamei, Iancu Jianu capit. de haiduci — și în 
19 ultima ca coronă la tdte s’a jocatfi „Lua
rea Griviței de cătră armata română.44

Constată cu plăcere, că tdte aceste piese au 
fostfi bine alese și esecutate cu o rară preci- 
siune și desteritate. Acesta s’a dovedită prin 
însuflețitele aplause, repețite din partea publicu
lui atâtu alu celui românescă din locă și jurulu 
acesta pănă chiar de pe la Baia-mare, precum 
și din partea Maghiarilor^ și a Israelițilorft, cari 
fără de nici o reservă au recunoscută în d. Petcu- 
lescu unu artistă pre bine cualificată. Am auditu 
cu urechile mele pe mai mulți dîcendu: „Mei 
mei că bine jocă, pagubă, că nu pricepă și eu 
mai bine tdte cuvintele...44 Vedi asa! Ddcă 
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cei de altă natonalitate aru învetâ mai bine a 
’ r 1

cunosce scumpa nostră limbă cu pre dulcile ei 
aecente, sum sigură, că nu ar mai cuteza a-o 
numi „fa nyelv44 — nici limbă prostă.44 Pe 
lângă d. directore Petculescu au mai escelatu 
cu deosebire d. și d-na Dobriceanu precum și 
d. d. Constantinescu și Mihailescu. Numai 
cântăreții și mai cu semă celu puțină o cân- 
tăreță —■ așa dicendu — de profesiune le lipsesce. 
Inse pricepu causa pre bine și aceea o aflu în 
trista împrejurare, că acestă societate mică la 
numeru der stăruitore e avisată a se sustenc » 
numai din denarii încurși dela publiculu parti
cipantă fără de altă ajutoriu, fie acela câtă de 
mică. Der de unde ajutoriu — pote cineva se 
întrebe ? O întrebare acesta, la care ce e drepții, 
camă cu greu se pote sigură răspunde. Totuși 
se ne încercămu.

E lucru cunoscută, că ai noștri de vr’o 
câțiva ani lucră pentru înființarea unui fondu 
alu „Teatrului națională românu de dincoce de 
Carpați.44 Și încâtu îmi este mie cunoscută, re
sultatulu de pănă acuma ne dă orecare speranță 
pentru ajungerea scopului. Din statutele socie
tății pentru fondulu de teatru națională se vede, 
că scopulu ar fi ridicarea seu înființarea unui 
teatru românescă stabilă. în dre-care orașu alu 
cutăruia țînută românescă. Ei bine ! Se diccmu, 
că suntemu în ajunii pentru a începe cu edifi
carea. Der unde ? în care orașu și țînutu ? Se 
dîcemu acum, că acesta s’a complanatu și majo
ritatea a decisă rădicarea teatrului în Aradu, 
Lugoșiu, Timișdra, Sibiu ori Brășovu. întrebă 
eu acuma, ore în asemenea casă ce folosu vomă 
trage din teatrulu românu noi cei din Selagiu, 
Chioru, Marmația, Satu-mare, Bucovina etc. ? 
Teatrulu nu vine la noi, eră noi nu putemu 
merge la elu.

Etă nescari întrebări, la cari ar trebui se 
cugete cu totă seriositatea mai cu semă aceia, 
în ale căroril mâni este încredințată acestă causă 
ponderosă. Modesta mea părere e, ca acestă 
fondu se se sporescă după puteri și în viitoriu, 
eră anualmente se se dea din elu subvențiune 
societățiloru ambulante teatrale cum e și a d-lui 
Petculescu. ■') Ba se se încurageze și societăți 
de diletanțiîn feriele de vacațiune din studenți, 
compunendu-se anume unu regulamentu și sta- 
torindu-se totă procedură d. e. despre perso- 



nalulu trupei respective, că unde are se joce 
etc. etc.

Decă teatrulti e considerații și apreciată 
astădi de totă lumea cultă, cu câtu mai alesu 
trebue se-lu dorimu noi Românii și mai cu s6mă 
noi cei de prin aceste părți ale patriei, unde 
urmăriți pasu de pasu, ducemu o vieță, care în 
multe privințe numai națională nu se pote 
numi. E triștii înse, e așa. Ba din anu în anu 
și acei puțini, cari mai au curagiulu a da pieptu 
cu torintele, ce voiesce a ne înăduși ori ce 
semțeminte cătră limbă și națiune, se disgustă 
și începu a se retrage de pe arena de luptă. 
Multe familii române au eschisu limba română 
din casă și dela mdsa loru. In viata socială 
totu asemeneă. Eră portulu ? Ah! acela nu mai 
e românescu, s’a străformatii deja încâtu be- 
trâniî se miră singuri astădi de elu. In câtu 
pentru escepțiunile, ce sunt, me închinu loru 
pănă la pămentu!

Pentru poporulii nostru română în starea sa 
actuală, la care l’a adusă afurisitulă de trecută, 
astădi nu sunt destulă teoriele — de multeori 
chiar ne înțelese — pentru a-lă abate dela ur
mările stricăciose, d. e. ale beției, rîsipei, Indi
ferentismului, superstițiunei ș. a. Elu — poporulu 
— trebue se se convingă prin esemple vii de 
pe scena și din cari se se înfioreze de totă ce 
se numesce vițiu, superstițiune, prejudiță, vani
tate și altele multe, cari la noi sunt încuibate 
și chiar eredîte. Din contră esemplele despre 
morala și vertutea creștinescă, despre curagiulă 
și vitejia strămoș^scă, despre dreptate ș. a. 
sunt însuflețitore și facă cea mai bună împre- 
siune asupra ori și cui, deca acelea se reproducă 
de pe scenă și se arată în modă practică. Etă 
chiămarea adevăratului teatru națională! Prin 
elă se pote mai cu succesă combate, ce e reu 
și a se sădi în înimi, ce e bună.

Asupra celoră ce am disu cu privire la 
societatea teatrală și ajutoriulu din fondulă 
teatrului, mi-ar placă, decă aș ceti în colonele 
acestei prețuite foie și opiniunea altora — mai 
competență In fine tramită cele mai sincere 
salutări din înimă romandscă D-nului Petculescu 
și trupei D-sale, cari în 20 1. c. ne-au părăsită 
plecândă la Deșu și după cum am înțelesă de 
acolo va jucâ la Naseudu și de aici în Mar- 
mația la Sighetă ș. a. Le poftescă curagiu și 
sucesu pentru a învinge obstaculele li s’ar opune 
în cale. Eară publiculu românescu se nu uite 
a - și face datorința față cu acesta societate 
demnă de totă sprijinulă și sucursulă. P...

Nu din Țera-Oltului 21 Marte 1884.
In interesulă și pentru restabilirea adevărului di

formată în corespondința din Țera-Oltului *)  din Nr. 
25 binevoiți, Vă rogă, D-le Redactoră, a dâ locă în 
prețuitultt D-V6stre diară următdrei întâmpinări.

*) Acestă corespondență s’a retăcită în coldnele 
fdiei nostre în absența Redactorelui. Red.

*) Cugira, Orlatu, Vaidă-Recea și Voila.

D-lă „participante" se vede, că n’a mai fostă la 
nici unu esamenu dela scolele grănițerescl, cu atâtă 
mai puțină în Voii a, căci atunci resultatulă din estă 
ană de sigură nu ar fi trecută preste culmea „aștep
tării" sale, și s’ar’ fi convinsă, că acea scdlă, care 
odată escelâ între scdlele grănițerescl și din care tre
ceau elevii directă în I-a clasa gimnasială chiar și la 
giînnasii cu limba străină, ba chiar și în scdle de că
deți, și avendă de basă cualificațiunea primită în 
scdlă din Voi la, numai dela dânșii depindea să fiă 
si în acele institute între cei de âutâiu, — acum e în 
decădință. Luanda în considerare mai departe împre- 
giurările locale favorabile și buna frecuentare din par
tea eleviloră, precum și împregiurarea, că postulă di
ligentului de acolo este unulă dintre cele mai bine 
dotate postrl învețătorescl, la tdtă lumea nu-i va fi 
„preste tdtă așteptareabună" ună esamenă așa mediocru, 
care pune acea scdlă —- înainte de a ajunge D-lă 
Gaboră diriginte acolo atâtu de înfloritdre — sub ni- 
velulă celoră mai multe scdle grănițerescl. Despre 
acesta s’ar fi potută convinge d-lă partecipante, decă 
ar’ mai fi mersă la csamene numai la vreo câteva 
scole grănițărescl, chiar și numai pe Țeră-Oltului, și 
suin sigură, că decă esamenulă d-lui Gaboră a aflată 
de bine a-lă cualificâ de „preste așteptare bună, “ apoi 
pentru alte esamene ar fi ajunsă în perplesitate de 
a nu afla în lexiconulă său nici o espresiune spre a 
le cualificâ, căci în superlativulă bunătății a îmbră
cată deja esamenulă d-lui Gaboru.

Săracă de așteptare a mai mersă d-lă partici
pante la esamenulă din Voila, în câtă l’a nimită ceea 
ce pe alții i-a lăsată ‘cu totu dreptulă răci! Pote că

va fi preste așteptarea d-lui participante faptulă, că 
d-lă Gaboru atâtă de „demnă de chiămarea sa" a 
fostă pedepsită din partea superioriloru săi, cari sciu 
judeca progresulă și câtă au să aștepte, în multe rân
duri cu bani și admonițiuni, încă chiar și în semes- 
trulă și luna, în care a produsă acela rcsultată, care 
i-a dată d-lui participante ocasiune de a ceti cu artea 
sa improvisată din „ochii eleviloră zelulă învățătoriului." 
Der să nu se mire d-lă participante, căci aceste pe
depse totuși sunt mai mici ca cea din vera an. 1882, 
cândă zelosulă și demnulu învățătoră Gaboră, după 
ce și-a ajunsă scopulă de a obține postulă de diriginte 
în comun’a sa natala, așa a fostă de cu „zelă, metodă 
și tactă", îneâtă a fostu trasă din partea competentă 
în cercetare disciplinară pentru regresulă făcută deja 
în anulă primă cu copii atatu de bine înstruițl de 
antecesorulă său. Și d-lă Gaboru, consciu de vina sa 
a fostu multiămită si s’a bucurată în tdte cașurile, că î 7
a scăpată numai cu atâta.

Mai fericită ar fi fostă întențiunea d-lui partici
pante de a scusâ pe d-lu Gaboră, că — ne fiindă 
făcătoriă de minuni — nu a făcută progresulă, ce se 
putea aștepta, de dre ce în partea cea mai mare a 
semestrului espiratu d-sa a aflată de bine a suferi de 
nu sciu ce morbă, ce âmblâ regulată mai ca ună oro
logiu: două dile bune, două rele; — altcum morbulă 
și l’a doveditu chiar și prin atestată dela veterinari, 
cunoscuțl buni de cândă cu faimosele alegeri munici
pale. Fi-va fi fostă morbulă d-lui diriginte, carele ar 
trebui să premârgă cu esemplă, și în realitate așa 
regulată în mersulă său ca în actele cătră superiorii 
săi, seu au va fi fostă mai greu, ar fi trebuită să sci- 
ricescă d-lă participante, care se pretinde așa compe
tentă si bine Informată.

Der pe câtă de recumpenite și nemeritate sunte 
laudele, la cari refiectaiu aci, pe atâtu de nedreptă 
este acusațiunea, ce se face Voileniloră, că aru fi în
tâmpinată pre D-șdra învățătoresă și înstituțiunea 
scdlei de copile cu antipatia chiar. Ca mai bine in
formată observă d-lui participante, că acestă neaclevără 
nu-i l’a putută spune nici ună omă pe lume, de câtu 
numai d-lu Gaboră, care crede a-șl ave motivulă 
dictată de politica sa de a dice în contra conscienței 
sale așa ceva. Voilenii ar trebui să fie esepțiunea 
toturoră Româniloră și a grănițeriloră în speciă, cândă 
nu s’ar bucură de scdle de fetițe, cândă toți strigămă 
după atarl scăle, și numai lipsa de candidate e vina, 
că grănițerii au numai în patru locuri *)  scole de fete, 
fir ce se tâne de Voilenl în specială, dânșii au fostu 
buni bucuroși să se consolideze fondulă fostiloră 
husari din aripa Dejaniloră, ce stâ săb administrațiunea 
statului, cu fondulă scolasticu centrală ală înfante- 
ristiloră, numai ca să li se deschidă o scdlă de fete. 
Ba au cercată și pănă aci ocasiunea de a dâ fiiceloră 
loră Instrucțiune în lucruri de mână etc., trămițându-le 
pe spesele sale chiar la Institutdrea de naționalitate 
străină. — fir pe D-șdra învățătdre au primit’o — 
firesce nu cu prapori nici cu stegurl — ci și în faptă 
cu bucuria părințiloră, cărora le zace la înimă cre- 
scerea fiiceloră loră, și cu respectulă și iubirea propria 
poporului nostru cătră cei trămișl ca din ceriu spre a 
le face bine, si cu acestea nu-i va rămâne detorl 
nicl-odată, Numerdsele concluse și cereri ale eforiei 
școlare de acolo pentru Instituirea scdlei de fete încă 
nu le a scrisă în cea mai mare parte altulă, de câtă 
acela, care a informată așa bine pe d-lă participante 
despre antipatia Voileniloră. — Motivă pentru necasulă 
ce și-lă arată d-lă participante asupra învățătoriului 
adjunctă afirmândă neadevăruri, lasă să-și-lă afle d-lă 
participante însuși.

La tdte pune vârfă însinuațiuuea, ce o face im
plicite d-lu participantă, că cei chiămațl ară pute fi 
înfluințiațl, nu sciu de cine și de ce spre a suferi la 
scdlele loră „învețiătorl, cari.nu prin merite proprii 
ajungă și se susțină în posturi"; — dar’ decă totuși 
ar esistâ ună atare casă, apoi de sigură că elă numai 
pe învățătorulu Gaboru îlă pdte privi.

D-lui participante însă nu-i potă gratutâ, că s’a 
făcută rostulă pentru laudele proprii, seducătore și 
tendențiose ale altuia și că a primită rola de a publicâ 
concepte străine, ală cărora cuprinsă, sum siguru, că 
nul’a va susțâne cu mâna pe înimă. fir d-loru învă
țători le dau sfatulu frățescă să-și caute mângâiere 
pentru ostenelele loră mai vârtosă în progresulă și 
resultatele reale, ce sunt chiămațl a le face pe nobila 
loru carieră, er’ nu în antologii prin diuarie.

Aristides.

Diverse.
(Penă unde merge cavalerismulu celoru dela 

„Viitorul"), se pote vede și din numerulă său dela 
13 (25) Marțe a. c., în care susține, că nici una din 
foile naționale, între cari numesce apriatu și „Gazeta", 
n’a publicată pe deplină „programa" conferinței con
sorțiului de înfrățire din Pesta, „t e m e n d u s e, s ă 
nu se discrediteze înaintea publicului 
loră." Nu scimă ce-au publicată seu nu celelalte 
foi, der scimă, că organulă nostru a publicată pre
tinsa programă din cuvântă în cuvântă după „Viitorul" 
(Gazeta Transilvaniei Nr. 28 dela 7 (19) Marte) sub 
titlulă „Comedia frățietății", fără a ne teme câtă-și 
de puțină, că cetitorii noștri ne voră părăsi și voră 
alergâ toți la „Viitorul". D-nulu Gali și cu onorabilulă 
personală ală redacției sale susțină prin urmare erășl 
ună ueadevără flagrantă, care cu terminală obicinuită 
se numesce m i n c i u n ă. Decă d-nii Gali si consoti 
cu asemeni minciuni voiescă se facă propagandă pentru 
programa dd-loră, atunci trebue se fie de totă șubredă 
temelia acelei faimdse programe.

(Unii îndoită asasinată juridicu.) Ună casă, care s’a 
întâmplată în Jura dela Berna, stârnesce în presa el
vețiană mare sensațiune. Lucrulă s’a petrecută ast- 
felă: Pentr’ună omora comisă în Jura cam pe la 
anulă 1870 ună barbată a fostă osândită la în- 
chisdre corecțională de 20 de am de cătră camera 
criminală din Delsbergu, după ce jurații îlu declarară 
„vinovată." La unu ană și jumătate după aeeca 
revisuindu-se procesulă, se dovedi, că martorulu prin
cipală, cu numele Farine, este ucigașulă adevâratu, 
care și fu osândită de asemenea la 20 de ani înclii- 
sdre corecțională. Dilele acestea îns6 se înfățișa o 
feraeă înaintea tribunalului din Dclsbergă și mărturisi, 
că nu Farine este adevdratulă ucigașă, ci bărbatulă 
ei. Ea dede tdte amânuntele și motivele, cari au 
împinsă pe bărbatulă ei la omoră. In urma acestora 
arătări, de ală cărora adevâru nu se mai îndoesce 
nime. elă fiî arestată. Și acesta a fostu ună martoră 
principală. — Decă casulă acesta se întâmplă într’- 
ună stată, unde pedepsa cu morte încă nu e cassată, 
amândoi pe nedreptă condemnațl ar fi trebuită sC-șT 
espieze viață fără de vină.

(0 brutalitate de necredutS.) Din Colonia se îsto- 
risesce următdrea întâmplare: O tânără părecbiă, din 
localitatea Deutz de lângă Celonia, vrândă a face o 
preâmblare pănă la comuna Poli de cealaltă parte a 
Coloniei, trebui să trecă prin porta Siegburg. Din în
tâmplare bărbatulă rămase câțiva pași înapoi, tocmai 
cândă tînâra sa nevastă trecea pe sub portă, unde stă. 
o vigiliă permanentă. >Se întâmplă adese-ofl, că 
omenii, cari țină vigilia, începu a curta pe frumușele 
trecătore. De astă-dată ei merseră cu câțiva pași mai 
departe și grămădiră pe nevăstuța cu sărutări. Băr
batule, vădândă acesta, alergâ într’ajutorîi, dâră o păți 
rău, căci a fostă tractată cu lovituri de săbii peste 
capă și peste spate, așa îneâtă plină de sânge trebui 
să se întdrcă acasă. După ce și-a spălată rancle’ a 
mersă la presidiulă poliției, care a și trasă în cerce
tare pe vinovați.

(Insciințare.) Subscrisulă comitete aduce la cunos- 
cința onoratului publică română, cumcă în Brașovă 
se află mai multe lecurl vacante la diferiți măestri 
pentru copii, cari vocscă a se aplica la meserii. Con- 
dițiunile sunt: Copiii să fie de 13—14 ani, să scie 
ceti și scrie, să servescă 4 ani ca învățăcei, în acești 
4 ani părinții să le dea hainele de lipsă. Părinții 
seu tutorii copiiloru să se adreseze la subscrisulă 
comitetă în Brașovă.

Brașovă 13/25 Martin 1884.
Coinitetulft Asociațiunei pentru sprijinirea în- 
vețăceilorîi și soiiilariloru români meseriași în 

Brașoviî.
Vasilie Sfetea, loanu Bozoceanu,

președ. secret.

Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 11. Marte v. 1884.

Renta română (5"/0) • Cump. 931/., vând. 94
Renta rom. amort. (5°/0) 77 957:, 77 96
a n convert. (6°/,,) 77 981 .. 7? 99
Impr. oraș. Buc. (20 1.) 77 32 57 33
Credit fonc. rurală (7°/,,) 77 103s/4 77 —

n „ „ (5°/0) • 77 923/.j 77 —.-
D „ urbană (7°/u) 77 1013; 77 102',

„ „ (6° o) • 57 98 77 98'
„ „ (5'7<.) • 71 S-S’/s 51 89

Banca națională a României 1384 —
Ac. de asig. Dacia-Rom • 77 383 7)

„ Națională 71 260 77 —
Aură • 71 2.85'>/0 57

—
Bancnote austriaco contra aură 71 2.09 77 2.1



Cursulu la bursa de Viena
din 27 Martiu st. n. 1884.

Rentă de aură ungară 6°/ 121.75. Rentă de auru 4°/0 
91.65. Rentă de hărthiă 5% 88.60. Imprumutulu căilorO. 
ferate ungare 141.25. Amortisarea datoriei căiloru ferate 
de ostii ung. (1-ma emissiune) 95.80. dto (Ii-a emis- 
siune) 117.25. dto (111-a emissiune 100.75. Bonuri rurale 
ungare 100.75. Bonuri cu cl. de sortare 100.—. Bonuri 
rurale Banat-Timișă 100.25. Bonuri cu cl. de sortare 
99.75. Bonuri rurale transilvane 99.75. Bonuri croato- 
slavone 100.—. Despăgubire p. dijma de vinii ung. 97.75 
Imprumutulă cu premiu ung. 116.75. Losurile pentru 
regularea Tisei și Segedinului 113.80. Renta de hărtiă 
austriacă 79.80. Renta de arg. austr. 80.95. Renta de 
auru austr. 101.75. Losurile din 1860 136.50. Acțiunile 
băncei austro-ungare 843.—. Act. băncei de credită 
ungare 326.50. Act. băncei de creditu austriace 323.75 
Argintulu —.— GalbinI împărătesc! 5.78. Napoleon- 
d’orl 9.61. Mărci 100 împ. germ. 59.25 Londra 10 ti 
sterlinge 121.35.

Circulu Th. Sidoli
dela Porta Vămii.

Astăzi Vineri în 28 Marte 1884,
sera la 7‘/2 bre.

Bepresentațiă de onore 
în beneficiulu clownului mascată Augustă 

numită „prostata. “

Mister Etkar, Adela si Miss Ella 
debutarea tuturora inembriloră celoră mai buni de 

ambe sexele în rolurile loru escelente.
Din programa bogată sevoră esecutâ 14 din pie
sele cele mai alese, între cari remarcămă cele 

esecutate de beneflcianti.*
La finea representației pentru ântăia bră panto- 

mima, ce s’a datu de 150 de ori în hipodromuîă din 
Parisă.

Grand Bal Masque
divertismentă fbrte comică, esecutată de mai mulțl 
domni și dbmne din societate pusă în scenă de b e- 
neficiantulă Mister Etkar (clovnulă mascată 

Augustă numită ,,prostulă.“)
Beneficianții învită onor, publică cu totă 

stima.

Mâne Sâmbătă pentru ântâia oră: 
0 serată de carnevalu pe gliiață 

la lumină electrică.
Detailurile se potă ceti în afișurl.

Cu tbtă stima
Th. Sidoli, directorii.

Juliu Bil’O
I

recomandă onor, publică depositulu seu de 
ghete de dame și bărbați bogată asortată 
cu fabricate din întru și din străinătate, și asi
gură onorațiloră mușterii pe lângă unu serviciu 
promptă cu prețuri eftine articolele cele mai 
solide. Totodată se află în magazinulă seu pă
lării de bărbați și de copii de fasonulă 
celă mai modernă cu prețurile cele mai eftine.

Depositulu, Strada Vămei Nr. 12 în 
casa lui Sclimidt. 1—4

Nr. 1665-1884. 3—3

Concursă.
Spre ocuparea postului nou de jude comu

nală orăsanescu sistemisată la comuna orăse- î *

Editoru: Iacobu Mureșianu.
Redactoru responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.

Tipografia: Ioană Giitt și fiift Henricu.

nescă de aici și provedută c’unu salată anuală 
de 900 fl. și bani de cuartiru de 150 fl. v. a. 
pe ană se escrie concursă.

Doritorii de a ocupă acestă postă se-și pre- 
senteze petițiunile respective pănă la 26 Marte 
a. c. d. a. 5 ore la primăria de aici, arătându 
în aceste petițiunl etatea loru ; purtarea morală, 
că au absolvatu unu cursă de dreptă de patru 
ani, că au căpătată licența (Staatspriifung) judi- 
cială seu din științele de stată, și în fine se 
arăte, unde au fostă pănă acuma ocupați.

Brasovă 8 Marte 1884.
Magistratulă orășănescu.

<Spve sciinfă !
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 voru începe a fi manipulate într’ună 
chipu rațională cu totală 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 
altera întru nimica constitutiunea chemică : ast- 
felă, că ele voră pute fi întrebuințate ca apă 
de cură întocmai ca la isvorulă loră. Pentru a 
evita ori ce fraudă îmi permită a face atentă 
pe on. publică, că sticlele mele de colore verde 
închisă sunt de u n ă 1 i t r u ; pe dopă au in- 
scripțiunea: „Neuriehrer S.“, pe periferia cap
sulei de pe dopă: „Elopatak, N. S.“ și în fine 
pe fundă: „Elb'patak. Neuriehrer. “

Cu vinderea apei minerale dela Elepatacă, 
atâtu în detail câtă și en gros, amă însărcinată 
pe d-lă A. Kassik, Strada căldărariloră Nr. 
520, care e deobligată de a îngriji de transpor
tată în lădi franco, respective în schimbulu 
embalagiului.

Prețulă unei lădi ă 50 sticle cu ladă si cu1 1 
sticle cu totă, 8 fl. — prețulă unei lă(Ji cu 25 
sticle 4 fl. 20 cr. — prețulă unei sticle de 
apă cu înapoierea sticlei 6 cr. v. a.

Elepatacă în 1884.
5—20 Cu totă stima

ZSTevixielxrex S,

Ananciu de licitare.
Bunulă fundatiunei Sulutiane din comuna 

1 1 ț
Bazedu comitatulă Mureșă-Turda, 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° O de arătură, — 14 jughere 536° □ de 
cosîlă, 569° □ vii, 13 jughere 536° □ pă
șune, 7 jughere 1249° □ pădure și 2 jughere 
344° □ locă neproductivă, se vinde eventual minte 
se esarendeză pe calea licitațiunei publice vo
luntare, ce se va ține în 6 Aprile a. c. st. 
n. la 2 6re p. m. în comuna Bazedu.

Prețulă de esclacamare pentru doritorii de 
a cumperâ se statoresce cu 4500 fl. v. a. — 
sub acestă p'reță bunulă la nici ună casă nu 
se va vinde. — Eră prețulă de esclamare 
pentru arenda anuală se statoresce cu 250 fl. v. a.

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

1 1 »

Condițiunile de licitare și pănă la acestă 
termină se potă vedd la subscrisulă.

Blașiu în 18 Marte 1884.
Ludovicii Csato,

advocată archidiecesană,

Publicațiune. 3—3
Băile de abură și de vană din Brașovă, 

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

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

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

Publicațiune. 3—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.

La porta Vămii lângă Circă

Panoramă șî mnseu anatomică
pentru onor, publică visitătoră.

In panopticum se potă vede p e r s 6 n e renu
mite prin fapte bune și făimbse prin fapte rele, cari 
sunt puse în mișcare de obsce cu mecanismulă celă 
mai artificială așa, că omulă crede a le vedh viețuindă 
înaintea sa.

fllQDlllll QnQinmipfi cu preparatele sale scientifice 111 dDU11111 (llldlUllllbU peste 400 la numără, este celă 
mai mare și celă mai bogată ală timpului nou. In 
deosebi atragemă atențiunea asupra unei VENUS, ce 
se pbte desface în 80 de bucăți pe lângă esplicațiuul 

scientifice.
Intrarea în panopticum și panoramă 20 cr. In 

musSulă anatomică 10 cr., pe lângă care se mai ca
pătă și ună catalogă românescă.

Debrece acestă muBău va fi espusă aici în Bra
șovă scurtă timpă numai, se rbgă, ca onor, publică Bă
lă visiteze în numără câtă mai mare

C. Hermes.

Nr. 124.—1884. 1—3

Publicațiune.
9

Din partea comunității Telciu Intabulate în 
comitatulă Bistrița-Naseudă prin acesta se aduce 
la cunoștință publică, cumcă din proprietatea ei 
înscrisă în protocolulă funduariă Nr. 1 a comunei 
Telciu din ( ădurea de molidă, numită în dosulu 
Strîmbei, se va vinde pe calea licitațiunei pu
blice ună terenu de pădure de 1701 jughere 
756° □ spre tăiare, respective spre folosire pe 
timpă de 17 ani.

Terminulă de licitațiune se defige pe 20 
Maiu 1884 la 10 ore a. m. la casa comunității 
Telciu. — Prețulă strigărei se statoresce per 
jugheră cu 15 fl. seu pentru totă terenulă de 
vendare cu 25.522 fl. v. a. Oferte scripturistice 
nu se primescă. Fiecare licitantă e obligată a 
depune ca vadiu suma de 5000 fl. v. a. în bani 
gata și totă unadată prin documente demne de 
încredere și valide a-șl documentă starea averei 
și purtarea sa morală.

Vadiulă cumperătoriului se reține și se com- 
pută în rata din urmă a prețului de cumpărare, 
avendă cumperatoriulă afară de aceea a se mai 
obligă, că va depune îndată după finirea licita
țiunei în bani gata tangentele din prețulă cum- 
perărei plătibilă la 1 Ianuariu și 1 Aprile 1884 
cu 1250 fl. v. a. precum și spre acoperirea 
speseloră causate cu pregătirea planuriloru de 
economisare referitore la acestă vendare de 

1 

pădure a mai depune încă 3600 fl. v. a.; care 
sumă din urmă înse nici se va computâ în pre
țulă cumperărei și nici se va mai replăti cum
perătoriului.

Celelalte condițium referitore la acâstă lici
tațiune se potă vede ori și cândil la subscrisulă 
oficiu comunală.

Dela oficiulă comunei
Telciu în 20 Martiu 1884.

1

Nestoru Ganea, Iontt V. Pupeze,
notară. primariu.

'SH? Numere complete (lela începutulu 
anului s6 mai află.


