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„GAZETA TRANSILVANIEI"
mASÎi; CCOTIlMANtl.

Ca mâne se ’mplinescu 50 de ani, de cândi! 
„Gazeta Transilvaniei,“ sub cea mai cumplită 
prigonire a ncmuhii românescu, a arborați! în 
mijlocul!! valoroșiloru și patrioticilor!! comercianți 
din Brașovu, acești! emporifi alfl. Transilvaniei, 
drapelulu redeșteptării naționale.

T6tă suflarea românescă cu bucuria și cu 
căldură a îmbrățișați! acest.fi cjiaru-apostolu alu 
poporului români! și grupatu-s’au cu toții sub dra- 
pelulu arborată de clu și lucrat’au cu însuflețire 
și bărbătdscă statornicia pentru înălțarea româ
nismului.

Grea și amară era lupta. Tendințele de a 
desnațioualisâ pe Români îșl ajunsese culmea. Le
gea dela 1832 adusă de dieta, maghiară glăsuiâ 
ca în seminariulu românescu din Aradu se se 
învețe și unguresce și ca: „de aici încolo la 
tote confesiunile se se admită și s6 func
ționeze numai astfelti de preoți, predicatori 
și vicari, cari sein unguresce.“

Aperatu-s’au cu bărbăția Românii dintre Tisa 
și Carpați în contra acestora uneltiri dușmane 
și sosit’a după ndpte și vijelia și o di cu sdre, 
dar numai o di, căci în cealaltă dimineță se 
iviră drăși nuorl furtunoșl pe ceriu. Rota sorții 
aduse din nou prigonirile de odinidră asupra ca
pului nostru. Par’ că sdrtea a. voită se încerce 
până unde merge tăria și perseveranța Românului.

Cu tote uneltirile și prigonirile însă „Gazeta 
Transilvaniei“ îșl ridică fruntea și uniiidu su- 
fletesce pe toți Românii luptă necurmată și fără 
pregetă pentru drepturile și libertățile opincii 
românesc!.

Adversarii noștri neperejând din vedere acestă 
luptă și prețuindă resultatele dobândite de până 
acum după adevărata loră valore și-au îndoită 
puterile, și, acum după 50 de ani, și-aă per
fecționată și rafinată mijldcele pentru su
grumarea, și stingerea ndstră. Prin urmare, și 
noi cei de astădi, credincioși școlari ai românis
mului, asemenea să ne strîngemu rândurile, și să 
ne îndoimă puterile de apărare.

Adversarilor!! noștri, avânclă ei puterea țării 
în mână, le-a fostă prâ ușori! de a ne lovi în 
tăte interesele politice, comerciale și economice, 
și acum atăcându-ne în școlă ca și în biserică, 
în limbă ca și în avere, nouă nu ne-a mai re- 
masă altă mijlocii de apărare de câtă COlldeiulu, 
cu care toți Românii datori sunt de a strigă 

în lumea largă și de a cere dreptate și libertate 
pentru poporulă română dintre Tisa și Carpați.

Ast-felă împinși de dorulă de a ne folosi 
4 i 1 n i c ă și cu energia de acestă pacinică mij- 
locă apelămă la publicul'! celă mare română 
pentru a ne susțină în dilmea ndstră luptă na
țională și în firma năstră speranță de a fi încu- 
ragiațl, deschidemu abonamentă la diarulu llOS- 
tl’U cuotidianiT

GAZETA TRANSILVANIEI
care precum acum 50 de ani a fostă primul li 
organu de publicitate românii, tot asemenea 
și astădi e primulii organu cuotidianîi ro
mânii, ce apare dincăce de Carpați.

Suntemă siguri, că publiculă română e pe 
deplină convinsă de principiile, ce le profesez! 
acestă (Jfa.ru și de modulă cum acestă organu 
ală Româniloră dintre Tisa și Carpați a sciută 
chiar și în cele mai grele împrejurări să ție 
susu stindardul!! naționalității ro- 
m â n e.

Privindă dâr cu încredere la viitorii, Gazeta 
Transilvaniei în luna viitdre va eșf în tote di- 
lele, afară de Duminici, și serbătorl, și pentru 
a, pute cu înlesnire străbate până chiar și în 
săraca colibă a țăranului română, va fi celu mai 
eftinu (Jian! din monarchia Austro-Ungară:

ABONAMENTE:
Pentru Austro-Ungaria pe anu 13 fi., 

pe 6 luni 6 fl., pe 3 luni 3 fl. Pentru S&o- 
mânia pe anu 36 lei, pe 6 luni ÎS lei, 
pe 3 luni O lei. Domnii abonați, cari au plă
tită abonamentulu cu stimă, sunt rugați a ne 
trămite diferența.. Celă mai ușoră mijlocă de 
abonare este prin maildatîl poștalii.

l&edacțiunea.

BrașovfL; 3 (15) Aprile.
Trebuia să sosescă serbătorile Pasciloră gre- 

goriane pentru ca Ungurii se mai dea o nouă 
alarmă în întrega Europă, că stată cu instituțiunl 
atâtă de amesurate timpului, cu vâdă, cu cul
tură și cu obiceiuri mai multă decâtă europene, 
ca Ungaria, nu se mai găsesce in lume.

Trebuia să se ivescă conflictulă importului 
viteloră ungurescl, ca să esclame „Pestei*  Loyd“ 
din nou cu emfasă, că nici o înfluință străină 
nu e în stare se împiedece desvoltarea statului 

ungurescu, așa cum o înțelegi! Ungurii cu per
ciuni și fără perciuni; diarulu pestanu| într’a- 
deveru e încântată de grozava isbendă. a guver
nului, care a făcută ca boii ungurescl de adi 
încolo se nu mai fie șicanați la granița, austriacă. 
Pacea deci e asigurată și statuii! se pdte des- 
voltâ mai departe în liniște.

Foia guvernului mai vorbesce încă și de li
bertate și de principii democratice, precum și de-o 
sută, și de-o miiă alte bunătăți, ce nu le-ai pute 
găsi măcaru de ai cutreera. pămentulă trecând!! 
peste cele noue mări și none țări din poveste.

Așa e! Ungaria, e o țâră de Fețl-frumoși... 
unguresci.

însuși „Pestei*  Lloyd“ mărturisesce acâsta; 
este și sincerii de astădată, căci elă se face că 
nu cundsce în Ungaria decâtu cultură ungurâscă, 
societate ungurâscă, ideă, de stătu ungurescu; âr 
peste celelalte naționalități trage cu condeiulă 
cu-o suverană îngâmfare.

Der se’nșâlă (jiarele ungurescl, decă credu 
că prin neadevăruri voră mai pută ameți lumea.

Lumea scie prâ bine, că în Ungaria e și o 
cultură românescă, o societate românâscă, care e 
setosă de libertate, și pe care Ungurii o ținu în
lănțuită și-și bătu chiar joci! de ea. A încerca să 
răpiți limba unei națiuni; a-I amenința cultura 
cu distrugere; a-o înlătura din posițiele avanta- 
giose ce le oferă viăța statului; a-i amenința 
scolele și bisericile cu închidere; a opri pe Ro
mâni! se jure înaintea tribunalelor!! în limba pă- 
rințiloru săi; a nu-i dă voie să facă o cerere scrisă 
în limba sa: tăte acestea însemnăză libertate ? 
acăsta însemnăză cultură europănă ? acestea vi 
sunt principiile democratice?

Ori câtti v’ați osteni să îmbătațl lumea cu 
asemeni minciuni de care dilnicu parele vi suntîi 
pline; masca începe să vă cadă de pe obrazti. 
Amu suferitu lanțurile lui Prometeu, și ați ruptu 
și rupețl fără milă din carnea nâstră; amu în
durați! chinurile Nazaritănului, și voi, cărturari 
și farisei, trâmbițați prin diarele vdstre, că nu e 
ființă în Ardâlu și. Ungaria, care să nu se încăl- 
ilfiscă la razele libertății. Da, cHcemfi ȘÎ n°i

T71 O T T-i ZE T O NT TT.

Fântâna Blandusiei.
O nouă petră scumpă împodobesce bogata 

coronă a regelui poețiloră noștri. Măiâstra penă 
a lui Alecsandri a creată de noă una din 
acele geniale alcătuiri, cari i-aă cucerită loculă 
celă mai onorifică între scriitorii poporului nos
tru românescă, și care au făcută, ca numele 
său să fie cunoscută la o parte înseninată a lu- 
mei civilisate.

Este vorba de piesa în versuri „Fântâna 
Blandusiei, “ pe care poetulă a lucrat-o în anulă 
din urmă, și care a fostă admirată într’unu 
modă atâtă de unanimă din partea acelora, cari 
au avută fericirea de a o vede representându-se 
pe scena Teatrului națională din Bucurescl.

La „Despotu-Vodă,“ o altă comdră de frum- 
seți poetice, pe care iubitulă nostru Alecsandri 
a scos-o la ivelă cu vre-o câți-va ani mai îna
inte, s’aă făcută câte-va observări cu privire la 
partea dramatică; „Fântâna Blandusiei “ însă se 
consideră ca unu capă d’operă și în acestă pri
vință.

Sunt sigură, că fie-care Română sciutoră 
de carte aștâptă cu nerăbdare publicarea acestei 
nouă lucrări a autorului „ Pasteleloră“ și „Legen- 

deloru,“ ca să se pătă asociâ și elă cu aceia, cari 
au admirat-o dilele din urmă și cari o admiră 
în capitala României.

Până atunci, speră, că voiu face ună ser
viciu cetitoriloră „ Gazetei, “ decă voiu traduce 
din diarulu bucuresciană ,,L’ Indâpendance Rou- 
maine“ cuprinsulă genialei piese, despre care e 
vorba. —

«Acțiunea se petrece pe timpul lui Augustă. Roma 
este în culmea paterei sale. Tote popotele supuse con- 
tribue la splendorea ei. însă acestă tablou are și păr
țile sale întunecate. Bogăția a adusă cu sine corupțiunea. 
Parveniții înavuțiți desvoltă o pompă estraordinară. Din 
sclavi, ce erau, ei au .devenită stăpâni. într’un cuvântă, 
este splendorea, care premerge decădințel.

Horațiu, poetulă favorită ală lui Augustă, trăesce 
retrasă în Tibnr, supărată pe protectorulă său din causa 
îndelungatei surghiuniri a lui Ovidiu.

Actulă primă este o idilă completă.
Getta, o tenără sclavă din Dacia vine să culegă 

plante aromatice, destinate să parfumeze baia stăpânului’ 
său Scaurus, ună bogată libertină, care locuesce într’o vilă 
superbă din apropierea Tiburului. Sosindă la fântâna 
numită a Blandusiei, Getta să întelnesce cu Gallus, ună 
june sclavă din Ralia, pe care Horațiu l’a trimisă cu ună 
biletă la Lydia. Comunitatea în nenorocire apropiă unulu 
de altulă aceste două suflete întristate și aprinde scânteia 
unui amoră curată ca undele isvorului, lângă care se 
petrece acestă scenă plină de sîmțementă.

Conversațiunea tineriloră sclavi este întreruptă de 

IIorațiiT, care vine să-și ia inspirațiune la dulcele murmură 
ală fântânei sale favorite. Elu aude glasulă melancolică ală 
Gettei, suspinândă o frumosă • baladă din țâra sa, și re- 
mâne fermecată de încântătorea aparițiune a tinerei fete.

Scena, care urmeză între poetă și între Getta, trebue 
să-lă răpescă pe ori și cine.

I-Iorațiu caută a mângâia pe juna sclavă și a o face 
să-și mai uite de trista-I sârte, vorbindu-I de eroismulă 
națiune! sale. Sărmana fiică a Daciei se impresioneză așa 
de multă, încâtă luândă de pe capă cordna, cu. care-și 
împodobise frumosulă săă pâră, o întinde lui Horațiu, 
îngenunchiândă înaintea lui, și apoi se depărtâză turbu
rată, după ce a sărutată »pe mâna poetului mângăetorele 
cuvinte, pe care i le-a rostită.*

Bâtrânulă poetă simte, că inima sa mai bate încă, 
și într’ună splendidă monologă elă descrie lupta, ce s’a 
petrecută înlăuntrulă lui între rațiunea rece și între ună 
amoră întârziată, născută dintr’odată la vederea tinere 
Dace.

Aici se începe contrastulă, care dă viață întregel 
piese.

In momentele, când sufletulă lui Horațiu se perde 
într’ună visă așa de îneântătoră Neera, frumâsa curte
zană, favorita Romei elegante, vine sâ-lă visiteze pe poetă 
pentru a-lu invita sâ o cerceteze în vila sa vecină 
cu a densului. Ea întrebuințâză trite mijldcele salei 
de seducțiune pentru a plăcâ poetului și pentru a-lă face 
adoratorulă său. Insă inima lui Horațiu este pre multă cu
cerită de Getta, ca să pdtă răspunde semțirei interesate 
și ambițiose a Neerei. Elă îl promite amiciția sa și se 
făgăduesce, că o va cerceta împreună cu amiculă său Me
cena și cu Postumius, cari veniseră, să-lă înduplece a

acest.fi
Jfa.ru


Nu e Ungurii care sS nu se bucure de t6te drep
turile ce’i oferă un stătu constituționalii și liberii. 
Câtă pentru cei-lalți numai Dumnezeu sS le fie 
intr’ajutoră și ei se nu’si pdrdă credința în mân
tuire !

,,0, de amă put6 anunța în curând: ,,a în
viată, adevărată c’a înviată/1 esclamă „Pester 
Lloyd“ incheiându-șl revista sa dela 12 Aprile. 
Ce-a înviată? Dreptatea? căci despotismulă e deja 
gârbovă de bătrânețe și ca mâne va trebui se’și 
dea sufletulii.

Noi clicemă că dreptatea trebue se învieze, 
căci soirile telegrafice ce ne sosescu din tdte 
părțile, dovedescu, că Românulu s’a deșteptată, 
că ajungându-i cuțitulă la osă elă vede că singură 
trebue să’și ajute, de6re-ce dela Unguri nu mai p6te 
speră nimicii. Hotărîrile adunăriloră electorale 
ce s’aă ținută până acum în diferite părți, mai 
în urmă în Gherla și Orăștiă sunt ecoulă na
țiunii române, care voesce a dovedi pe cale leală, 
că e dâmnă de a fi liberă. Aceste adunări au 
condamnată programa antinaționalii și ungurâscă, 
ca una ce este fățarnică și periculdsă Hemului 
românescă. Suntemă sătui de amăgiri; este tini- 
pulu ca se înțelegemă odată pe deplină, că nu
mai noi prin noi ne putemii înălța acolo unde 
trebue se stămă.

Nu putemă sfârși fără de a adresă o fer- 
binte mulțumire alegăto.riloră români, cari c’ună 
entusiasmă curată națională ne-au salutată pen
tru lupta năstră publicistică. Fie ca împreună 
lucrându-și cu toții umeru la umăiTi stândă și im- 
pingândă, se scot,emu odată carulii nostru na
țională din nomolulă, în care l’au prăvălită ad
versarii noștri!

Adunarea alegatorilor!! români în Orăștiă.
(Telegr. ,Gaz. Trans.*)

*) Pe românesce: Tinerimea română de aci te salută! 
Laudă ție, de nenumerate ori, tu, care începi o lucrare grea demnii 
redactoru ală celui d’antâiO diard românii cuolidianii! De trei ori 
fericită se fie norocdsa di în care inaugurezi arejătorea dorință a 
uațiunei nostre! Fii lăudată! fii lăudată!

Orăștiă 12 Aprile. Două sute de alegători mani
festară cu entusiasmă aderarea lorii la conclusele con
ferinței naționale dela 1881. Toți d’impreună felicitară 
atitudinea jurnalisticei adevărată române și documentară 
ună interesă nemărginită pentru causa națională. De de
legați pentru conferința din Sibiiu au fostă aleși advo- 
cațiî Samuilă Popă și Dr. Tincu.

Toți la olaltă felicită pasulăîntreprinsă 
de «Gazeta Transilvaniei*  pentru aparițiunea în 
tote dilele.

Pentru tote solidaritatea a fostă cu putere esprimată. 
Alegetorii români din ccrcnlft Orăștiei.

SOIRI TELEGRAFICE
(Serviciulti particularo atu „Gazetei TrOnsilvaniei“

Bu curesci 2 (14) Aprilie.
Camera a votată adl primul ă articolă ală legii 

electorale cu trei colegii. D. G. A. Rosetti cu 26 depu- 
tați s’a retrasă în urma aedsta, protestândă contra pu
nerii votului.

Bn curesci 3 (15) Aprilie.
Se crede că senatulă va primi articolulă propusă 

de d. Rosetti, relativă la presă, cu condițiune' ca se se in- 

stitue tribunale ordinare pentru atacuri contra nionar- 
chiloru.

o BucurescI 3 (15) Aprile.
Parlamentulă a luată vacanță până la 26 Aprile.

Adunarea electorală la Gherla.
(Telegr. ,Gaz. Trans.*)

Gherla 14 Aprile. Conferința alegătoriloră români 
întrunită la Gherla a fostă fdrte bine cercetată; ei ade- 
reză la programa națională cu însuflețire respingendă 
unanimă propunerea pentru programa «Viitorului.*

Felicitări la adresa nostră.
Buda-pesta 12 Aprile.

Juventus romana hinc tibi salutem! ave! ave! 
centies milliesque ave primae romanae transilvanae quo- 
tidianae publicisticae digne auctor magna incipiens! ter 
felix dies fortunatus fiat quo ardens desiderium nostrae 
nationis inauguras. Ave! Ave! *)

S i b i i u 9 Aprile.
Cele mai sincere și cordiale gratulațiuni.

Iaoobă Bologa.
111 y e fa 1 v a (Selagiu) 8 Aprile.

Feliciteză uniculă prețiosă diară «Gazeta Transil
vaniei,*  ce’lă redigețl și pe care’lă salută fie-care crea
tură română cu cea mai fierbinte bucuriă.

Ioană Paulă Chineză, protop.
Sibiiă 8 Aprile.

Vă poftescă celă mai strălucită resullată. Bunulă 
Dumnedăă se vă țină și se vă resplătâscă.

Eliă Măoelariă.
Iași 30 Mărie.

Primiți o salutare frățâscă dela mine și comp tați 
în totă dăuna pe simțemintele mele românesc!.

Ștefană Stoica.
A radă 1 (13) Aprile.

Se trăăscă «Gazeta*  ți muncitorii ei!
Atanasiu Tuducesou.

Deeș-Acna 12 Aprile.
Vă dorescă Qile îndelungate ca se puteți luptă ca 

și până acumă pentru poporulă română. Cu Dumnedăă 
înainte și noi vă vomă urma!

Mateiă Popă, preolă.

Mulțumindu din totă snfletulu pentru aceste 
încuragiatdre dovedi de simpatia, dorimă ca 
urările ce ni să făcu să fiă făcute într’un ciasu 
bunu!

Convocare.
In urma conclusului luată de cătră comitetulă cen

trală de acțiune ală clubului alegătoriloră de partida na
țională română din orașul ft si comitatulă Brașovului, 
subsemnatulă în calitate de vice-președinte ală acestui co- 
mitetă și din însărcinarea aceluiași are onârea a con- 
chemâ pe toți alegătorii de partida națională română din 
orașulă și comitatulă Brașovului la adunare generală pe 
Vineri în 13/25 Aprilie a. c.

Adunarea se va ține in salonulă hotelului Nro. 1 
în dina indicată, încependu-se, la 2 âre p. m. precisă.

Programulă va fi următorulă:
1. Deschiderea adunărei generale prin subsemnatulă, și 

demisionarea comitetului vechiu.

2. Alegewa. unui președinte ad-hoe sub conducerea oă- 
ruia se va reconstitui clubulă și se va alege noulă 
comitetă de acțiune.

3. Eventuale propuneri.
4. Alegerea de delegați, pentru viitorea conferință gene
rală din Sibiiă.

Brașovă în 13 Aprilie 1884.
O. Soresoti. 
vice-președinta.

Convocare.
In sensulă apelului On. comitetă electorală perma

nentă ală partidei naționale române cu data 10 Febru- 
ariu a. c. avemă onorea a învitâ pe toți alegătorii 
români aderent! ai partidei nâstre din comitatulă Albei- 
inferiore, cercurile electorale: Aiudu, Ighiiă, Uiora, Vin- 
țulă de josă și orașele Alba-Iulia și Abrudă la o conferință 
electorală, ce se va țîne Joi * 24 Aprile c. noă la 2 
ore d. m. în Alba-Iulia, otelulă «la S6re« spre pertrac
tarea următoreloru obiecte:

1. Alegere de comitete esecutive pentru comitat Q 
și subcomitete pentru cercurile electorale.

2. Alegere de delegați la conferința generală, ce 
se va țîne în Sibiiă.

3. Eventuale propuneri în cestiunea alegerilor*  
dietali.

Alba-Iulia, 10 Aprilie n. 1884.

Comitetulă ad hoc:
Gregoriu Eleohesl m. p. Ales. Tordaslanu m. p. 

Ios. B. Romanii m. p. Nioolau Barbu m. p.
Mihaiu CHrlea m. p.

Convocare.
După consultare cu mai mulți alegători români din 

cerculă de alegere ală Șomcutei-mari, avemă onâre a 
convocă pe 22 Aprile a. c. st., n. la 2 ore p. m. o con
ferință a alegătoriloră aderinți la partida națională ro
mână și la programa statorită la anulă 1881 în Sibiiă, 
— care conferință se va țină în localitatea «Societăței 
de lectură chiorenă*  din Șomcuta-mare.

Obiectele conferinței voră fi:
1. Constituirea partidei naționale române pentru a cestă 

cercă electorală.
2. Alegerea a doi delegați pentru conferința generală, ce 

se va ține în Sibiiă.
3. Discutarea diferiteloră propuneri referitore la alege

rile venitore.
Toți alegătorii din acestă cercă, cari aderâză la 

programa națională română, sunt invitați a participă la 
acestă conferință.

Șomcuta-mare, la 8 Aprile 1884.

Andreii! Medanu m. p. Alesandru Popă m. p.
prepietarti. adv. șj prop,

Nicolau Nilvanil m. p. Vasiliu Dragoșâ m. p,
adv. și prop. advocată.• ——--------------

Cronica evenemintelorîi politice.
Banulă Croației Contele Khuen îndată după Pasci 

să va duce la Festa, ca să dobândâscă încuviințarea 
pentru proiectele de lege, ce le pregătesce guvernulă pro
vincială. Cu acesta ocasiune să va stabili definitivă ter
minală când să se convoce dieta Croației. Dieta de astă 
dată nu să conchiamă prin președinte, ci printr’ună res- 
criptu regescă, în care se voră stabili și obiectele, cari 
să voră pertractâ.

părăsi singurătatea câmpenăscă de până acum și a se 
întârce la curtea Iui Augustă. Mecena îi dă a înțelege 
poetului, că ar pută obțină ertarea lui Ovidiu, dăcă ar 
ceti împăratului noulă său poemă despre arta poetică, 
lucrare, pe care Augustă este forte curiosă, cas ’o cunoscă. 
Horațiu este desperată, de dre-ce nu scie, unde a lăsată 
manuscriptulă poemului său, care ar fi putută să-lă libe
reze pe Ovidiu din esiliu. Ei plecă tus-trei la vila Neerei. 
în acestă momenlă întră Scaurus, bogatulă libertină, în
soțită de cei doi părăsiți ai săi, Zoilus și G4uto. Scaurus 
se plânge de nepăsarea, ce i-o arată Neera. Zoilus, ver- 
sificatorulă plină de invidiă și îmbătată de sine însu’șl, 
zărindu’lă pe Horațiu, dă cursă liberă mâniei, de care 
e cuprinsă din causa succeseloră literare ale marelui poetă. 
Scaurus aruncă în fântână câte-va piese de aură desti
nate să-i câștige favorulă Neerei, eră Gluto și Zoilus caută 
ale scote și a le pune la buzunară. Ei sunt împedecați 
prin sosirea lui Gallus, care vine, să privescă încă odată 
în isvorulă cristalină iubita imagine a Gettei.

Actulă ală doilea se petrece la Scaurus.
Bogatulă libertină îi face Neerei o serbare magni

fică. La cererea curtesanei, elă i-a făgăduită, că va eli
bera pe sclavulă, care-i va oferi flori mai ântâiă. Hebre, 
celă mai de căpeteniă dintre slavii lui Scaurus, voesce 
a se folosi de acesta ocasiune pentru a-și câștiga liber
tatea. Dâră Gallus, care a audită promisiunea făcută 
Neerei, o încunosciințâză pe Getta, și o sfătuesce să caute 
a afla timpulă, cândă va sosi Neera, ca aslfeliu ea să fie 
cea dintâiă, care să-i iasă înainte. Aici se întâmplă ună 
încântătoră episodă, care-i dă ocasiune d-lui Alecsandri, 
să alcătuiască o scenă de araoră de totă mi.șcătpre. Getta 
primesce deocamdată cu bucuriă propunerea lui Gallus, 

dâr’ impresionată de dovada de iubire ce i-o dă flăcăulă 
din Galia, ea preferă a rămâne sclavă, decâtă a-și re
dobândi libertatea fără de dănsulă. Ea voiesce mai bine 
— dice dânsa — a rămâne sclavă, insă, sclavă adorată. 
Cei doi iubiți hotărăscă a fugi. Hebre întrevine și po- 
runcesce celorlalți sclavi să-i pună în lanțuri. Getta însă 
le spune, că potă să fie eliberați, dăcă voră prinde pe 
Hebre și dăcă voră eși cu toții spre întâmpinarea Neerei. 
îndemnați prin aceste cuvinte, sclavii pună mâna pe mai 
marele loră și îlă ducă în altă parte.

Scaurus, preocupată de preparativele pentru serba
rea, ce o dă în onorea ilustriloră săi âspeți, nu presupune 
nimică. Elă este mândru de totă, că pote primi la masa 
sa omeni ca Horațiu, Mecena și Postumius, și pare că 
vede deja dis tracțiunile, ce-lă așteptă. Zoilus se folosesce 
de acâstă stares ufletâscă a lui Scaurus pentru a’lă în
cărca cu lingușiri, și a-lă îndemna să pregătescă ună 
complotă împotriva lui Horațiu. Elă sfătuesce pe pro- 
tectorulă săă, să-lă roge pe Horațiu, să improviseze o 
odă, crecjendă, că în chipulă acesta poetulă va ajunge 
în cornă de capră, și talentulă lui va perde din valore 
în ochii lui Mecena. Scaurus se învoesce cu acâstă pro
punere, sperândă, că-lă va face ridiculă pe Horațiu îna
intea Neerei, și-I făgăduesce lui Zoilus o miiă de ses- 
terțe pentru câsulă, cândă coraplotulă va reuși.

Invitații sosescă, deră Mecena lipsesce, ceea-ce îlă 
măhnesce pe Scaurus. Neera este primită cu triumfă. 
Sclavii se grăbescă a-i eși înainte, și curtesana, aducen- 
du-i aminte lui Scaurus de promisiunea făcută, cere, ca 
ei să fie eliberați. Scaurus, luată cu vorba pe neaștep
tate, este obligată a consâmți, și-i libereză. Postumius 
propune, ca cu toții să închine în onorea lui Scaurus, 

Neera cântă ună liymnu în onorea lui Bacchus. Liberti- 
nulă îlă rbgă pe Horațiu să improviseze o mică poesiă. 
Toți cei de față insistă, ca poetulă să dea ascultare aces
tei cereri. Insă Horațiu nu se serate destulă de inspirată, 
și-și cere scuse. Scaurus și Zoilus credă, că scopulă loră 
este ajunsă. Scaurus îl oferă lui Horațiu totă ceea-ce 
va dori elă, dăcă va improvisa ună cântecă în onărea 
Neerei. Poetulă stă la îndoială. In acestă momentă 
apare Getta, aducândă cupe de aură și amphore (ulcidre) 
cu vină. La vederea ei, Horațiu tresare și adresându-să 
cătră Scaurus, ii aduce aminte făgăduința dc a-i dărui, 
totă ceea-ce i va cere. Libertinulă se obligă a-și îm
plini promisiunea.

Getta umple cupele cu vină, și se retrage spre 
fundulă scenei. Poetulă, după-ce face o admirabilă In
troducere, cu ochii ficsați asupra Getttei, întănă o odă 
în trei strofe, care se pote socoti de ună capă d’operă în 
acâstă specialitate de poesiă.

Este cu adevărată eșită din până lui Horațiu.
Toți cei de față aplaudă entusiasmațî. Scaurus în- 

su-și este fărmecată. Elă își dă pe față disprețulă său 
față de Zoilus, și-i dice lui Horațiu, să-și alâgă unulă 
din obiectele cele mai prețiâse, ce le posede elă. Poe
tulă ii cere pe Getta. Scaurus se invoesce, bună bucu- 
rosă că a scăpată așa de ușoră. Insă Neera a urmărită 
privirile lui Horațiu, și a gâcitu, ce se- petrece în ini
ma lui.

Ospeții voiescă să se pună la masă. Deodată apare 
Hebre disperată până în adenculă sufletului, și-i împăr- 
tășesce stăpânului său, că sclavii au furată’ bucatele. 
Actulă se finesce cu acestă incidență «omiefi și Scaurus 
rămâne rușinată.



Foile Cehiloră ne spună, că peste câtva timpu se 
va tace în parlamentulă din Viena o propunere, pentru 
regularea întrebuințării limbiloră în țările aus
triaco. După ce voră trece feriile paștiloră deputatulu 
contele Coronini și baronulu Scbwegel voră propune 
ca să se facă o revisiune a luturoră disposiținniloră le
gale, cari se referescă la întrebuințarea limbiloră în di
feritele provincii, în acelu scopă că Iote disposiținnile, 
cari sunt destinate pentru limbile naționale din impe
riu, se se codifice precisă printr’o lege imperială. Acesta 
revisiune și lege pentru limbi să-o facă ună comitctă 
specială din parlamentă, și acesta se fie compusă astfeliu 
încâtă într’ânsulă să fie representate în acelașă modă 
tote naționalitățile și tote provinciile fără deosebire cu 
privire la mărime și la numărulă locuitorilor.

* * *

După cum ni s’a anunțată prin telegrafă, corpurile 
legiuitore române îșl urmeză desbaterile asupra revisu- 
irii Consti tu țiu ni i. Din cele 25 de articule, ce se 
voră revisui, 13 sunt privitore la legea electorală, 2 la 
libertatea presei, ear cele-lalte 10 privescă materii dife
rite. Corpurile legiuitore au intrată în discuțiunea revi- 
suirii numai după ce crisa ministerială s’a aplanată, re- 
fusândă M. S. Regele a primi demisiunea ministrului-pre- 
ședinte.’ * **

Relativă la mișcările unionistice din Ru- 
melia orientală înalta P6rtă se fi provocată pe 
Aleco-pașa ca orl-ce adunare care ar tinde la Unirea 
Rumeliei cu Bulgaria să-o suprime cu forța. In acelașă 
timpă garnisâna din Adrianopole a fostă mai mărită, 
ună semnă, că P6rta iea tdte măsurile de precauțiune 
pentru tote eventualitățile.

Mai mulțl funcționari pentru că luară parte pe 
față la mișcările unionistice fură destituițî din posturile 
loră. Meetingurile le înscenară mai cu semă funcționarii 
destituițî și oposițiunea, care este nutrită din Bulgaria. 
La meetingnlă celă mai însemnată din Slivno luară parte 
dduă sute de persone. Când să despărțiră țăranii dela 
meetingnlă din Slivno strigară: slavă lui Dumnedăă, nu 
mai avemă tribută, nu mai avemă conlribuțiune! De- 
putațiunile cari merseră din partea meetinguriloră la 
consulii puteriloru în Filipopole, fură primite numai de 
consululă rusescă și de celă anglesă, de acesta însă 
numai privatim.________

Diu camera română.

La 28 Marte s’au pusă în Cameră în discuțiune 
generală, cele 25 de articole din Consti tu ți une, ce sunt 
a se revisui.

D. T. Mai or eseu declară, că nu e nici bine, nici 
conformă regulamentului d’a se face ună votă generală, 
de 6re ce totalitatea articuleloră de revisuită nu cu
prinde o sistemă unitară, nefiindă tote privitâre la aceiași 
materiă. Nu se pote desbate titulatura Domnului în 
același tiînpă cu legea electorală, cu libertatea presei și 
altele.

D. lepurescu dice, că regulamentulă camerii e 
categorică; elă decide ca să fie o discuțiune generală și 
deci se nu se facă nici o abatere dela acăstă disposi- 
țiune. Câtu pentru bănuiala că ar pută fi o neînțelegere 
între Coronă și Cameră, d-sa privesce o asemenea neîn
țelegere ca o nenorocire și crede că partidulă libeî-ală 
nu va da o asemenea ocasiune.

D. G r ă d i ș t ă n u observă că d’astă dată d. Maiorescu 
a fostă ecoulă voințeloră majorității, și cum va hotărî 
majoritatea așa va fi. Der cum trebue a se urma, în
trebă d-sa? Regulamentulă trebue păzită, mai cu semă 
cândă e vorba de revisuirea Constituțiunii. Despicarea 
votului ar pute duce la anihilarea regimului parla
mentară.

După ce mai vorbescă câțl-va deputați, discuțiunea 
se închide, și se primesce propunerea d’a se face des- 
batere generală asupra fie-cărei ordine de idei.

Se citesce Art. 1.
D. T. Maiorescu dice că redactarea acestui ar

ticol îi e confusă. In casă de turburărl provocate de 
alții, pote să se nască și pentru Români o cesliune te
ritorială. S’ar face păte o configurațiune în care nu Du
nărea ară fi margine. E adevărată că Românii nu se 
gândescă să anexeze teritorii cu violență, der se gân- 
descă la unitatea de cultură. «Avemă o limbă comună, 
dice D. Maiorescu, și voimă s’avemă și o cultură co
mună. N’avemu unitate de stătu, dăr avemă unitate 
ideală. Cândă dicemă România, la acestă unitate 
ideală ne gândimă. Să nu luămă der idealulă ce era 
în cuvântată România.®

Articolulă se pune Ia votă ast-felă redactată și se 
primesce:

«Regatulă României cu .județele din drepta Dună
rii constituc ună singură stată indivisibilă!!

La 29 Martie se continuă desbaterea asupra revi- 
suirii. Se dă citire Art. 77, care se votâză ast-felă re
dactată :

«Senatorii primescă diurnă ca și deputății în tim- 
pulă sesiunii.«

Se citescă articolii 118 și 121 privitori la desfiin
țarea gardei naționale și se primescă fără mo
dificare.

Economi^ comerciu și industria.

Comerciu nostru.

Brașovulă din timpuri străvechi a. fostă renumită, 
ca unulu din cele mai însemnate centre ale comerciului 
levantină.

Multe producte ale Orientului trebuiau să-și caute 
calea loră spre apusă prin orașulă nostru, care se bucură 
de unu prețiosă privilegiu, ce-i dăruise natura, căci piața 
nostră, timpu îndelungată, a formată legătura cea mai 
scurtă și comodă între apusă și răsărită; ea a fostă multă 
timpă, cum amă dice, pragulă dela pârta mănosului Ori
enta cu fructele lui cele dulci și aromatice, cu curmalele, 
smochinele, stafidele, portocalele, cafelele lui și altele, 
copte la razele unui sbre mai lucitoră, sub unu ceriu 
mai senină, de cum este ală nostru.

Pe la mijloculă acestui seculă, după răsboiulă Cri- 
meii, comerciulă nostru ajutorată de toți agenții naturali 
și sociali, esploatândă cu pricepere și hună norocă po- 
sițiunea sa geografică, ajunse la culmea înflorirei sale, 
lăsându urme mărețe in instituțiunile de cultură, ce le-a 
creată, și dovedindă ast-felă unora pretinși filosofi, că 
comerciulă pote produce și ceva cu scopă ideală.

Gimnasiulă celă mare din Brașovu, unde deja o 
generațiune întrâgă a sorbită cultura la isvorele sciinței, 
spre propășirea nemalui nostru, acelu gimnasia impo- 
santă, este rodulă, pe care ni I’a putută lăsă acea înflo
rire a comerciului, cu puțină timpă înainte de’a peri 
sub suflarea amorțitore a crivățului crisei comerciale 
formidabile, ce erupse pe la 1856.

Multe case de comerciă, aprope patriarchale, se 
prăvașiseră sub isbirile acelei desastraose furtuni, și 
altele au fostă lovite astfelă, în câtă le secă puterea de 
viață.

Acea epocă de tristră memoriă este punctulă, dela 
care începe apunerea însemnătății ndstre comerciale, este 
punctulă, care ne arată, câtă amă avută și câtă amă 
perdutu.

însă, decă amă dată înapoi, vina nu este numai 
a nostră. Nimeni nu pâte susține cu dreptă cuvântă, 
că Românii brașoveni nu ar fi cuprinsă destulă de iute 
spiritulă timpului!

în adevără, n’amă fostă tocmai lipsiți de inteli
gența și agilitatea, ce se cere dela adopții industriei co
merciale în măsură cu multă mai mare de câtă dela 
orl-cine, pentru a-și însuși avantagele, ce ni le întinde 
sciința, și a se folosi de ele în ună modă practică, — 
deră ne-au lipsită mai întâiă mijlocele materiale, apoi 
încetulă cu încetulu amă fostă siliți a ne supune de 
voie, fără de voie, consecințeloră nefavorabile, cari au 
resultată dela ună timpă incoce din aplicarea lățită a 
invențiuniloră celoră mai mărețe, pre cari le-au dobân
dită vr’odată sciința reală.

Da, voimă să vorbimă de căile ferate. Loră în ade- 
văru trebue se atribuimu noi Brașovenii decădința nee
vitabilă a comerciului nostru din trecută, căci ele au 
produsă o alterațiune universală în tâte instituțiunile 
nostre cele vechi, care se basau pe monopolulă de co- 
municatiune directă cu Orientulă.

Aprope totă ce amă avută s’a sfărîmată, și încă 
n’amă putută pune mai nimică în locă. Astădi ne aflămă 
în epoca unei durerose transițiunl, pe care din nefericire 
o sâmțimă atâtă de multă cu toții.

Nu mai este dâră necesară, ca să facemă mențiunne 
aici în specială de productele brute, cari odinioră formau 
obiectulă transacțiuniloră nâstre lucrative, și cari astădi 
au perdută aprope ori ce valâre pentru comerciulă nostru, 
căci ce ne-ar folosi, decă amă începe să vorbimă de 
bumbacă, de seu, de vinuri românesc!, de vite și de alte 
multe. Vomă trece peste ele, și vomă menționâ nu
mai atâtă, că de vr’o câți-va ani încoce, chiar și lâna 
ună productă, care ocupă sute, ba chiar mii de brațe 
muncitore a celei mai lipsite clase din populațiunea nos
tră brașovenă română, a ajunsă a nu mai fi ună arti- 
colă rentabilă, și că prin urmare importațiunea ei scade 
din ană în ană impedecată fiindu mare parte și prin mă
surile prohibitive, decretate de guvernanții noștri, cari 
în acestă privință n’aă sciută nici de cum a protege ne- 
cumă a promovâ intefesele comerciului nostru; dâcă 
vomă mai spune în fine, că și importațiunea pieiloră de 
vite cornute a scăzută, că cerealele numai prin intermi
tență formeză obiectulă speculațiuniloră nostre, că din 
câte amă avută, ne-amă alesă aprope numai cu gazulă 
(petroleulă), că multe din manufacturele nostre au înce
pută să perdă dominațiunea în târgurile române, ce-o 
eserța până acum, în profitulă fabricațiuniloră străine; 
în fine dâcă vomă adauge cu scopulă de a reînsufleți 
întru câtva speranțele nostre, că unele articule din Orientă, 
în urma înființărei canalului dela Suez și prin complec- 
tarea rețeleloră de căi ferate, peste multă, puțini voră 
regăsi prin Brașovă calea cea mai scurtă pentru 
a trece în unele părți ale occidentului, apoi ne putemă 
face o ideă despre situațiunea nostră de față comercială.

Făcândă acâstă mică introducere, prevenimă pe onor, 
noștri cetitori, că vomă publică din timpă în timpă ra
porturi speciale asupra situațiunei piețeloră nostre de 
comerciu, a burseloră, care potu interesă publiculă și 
asupra instituteloră financiare, comerciale și industriale 
românesc!.

Diverse.
Poetulă Eminescii. Anunțămă cu bucuriă, că multă 

talentatulă nostru poetă M. Eminescu, după ce a făcută 
o căletoriă prin Italia, s’a întorsă în Bucurescl, și se află 
pe deplină sănâtosă.

Banchetul! dată în onorea lui V. Alexandri. — Ma
rele poetă ală latinității, V. Alexandri, a fostă onorată 
cu ună strălucită banchetă în urma isbândei, ce a câș
tigat-o prin representarea «Fântânei Blandusiei.« S’aă

Actulă ală treilea se petrece în cabinetul! de lucru 
ală lui Horațiu. înaintea ferestreloră se vede o luncă 
veselă și fântâna Blandusiei cu stejarul! seu seculară. 
Getta și Gallus nu cuteză încă a crede în fericirea loră. 
Gallus îi povestesce tinerei fete, cum a devenită elă se
cretarul! lui Horațiu, și-și esprimă mâhnirea, ce o simte, 
de ore-ce nu pote găsi prețiosul! manuscript! pe care 
poetulu I’a perdută. Getta îșl aduce aminte, că a vădută, 
pe cândă aduna flori, ună sulă în forma unei cărți ascunnsu 
în ârbă aprope ele fântână.

Ei voiescă sâ mârgă, ca sâ-lă caute, însă sunt îm- 
pedecațl de Postumius, care îi propune Gettei, se se facă 
drăguța lui. Ghiujulă bătrână caută a-o îmbăta pe tâ
năra fată cu cele mai ademenitore făgăduințe. Elă îi 
descrie traiulă lucsuriosă, ce’lii va duce Ia dânsulu.

în timpulu acestei conversațium, Gallus, prefăcându- 
se, că decopiâză versuri de-ale lui Horațiu, îlă întrerupe 
în fiecare momentă pe curtesanulă fără dinți, prin .obser- 
vațiuni ironice, care îlă iritâzâ așa de tare, încâtă îlă 
trămite afară pe sclavă. Getta plecă după Gallus sub 
pretextă că voiesce a-I aduce ceva de răcorâlă bătrânului 
înfierbântată.

în clipa cândă ese tânăra Dacă, se ivesce Scaurus 
furiosă din causa celoră ce le-a pățită, și voiesce să pe- 
depsâscă pe Getta, de 6re-ce ea plănuise farsa, pe care 
i-o jucaseră sclavii.

Elă o insultă înlr’ună modă grosolană, și o ame
nință. însă juna fiică a Daciei pune mâna pe ună stiletă 
și se apără împotriva parvenitului, care este gata a să 
arunca asupra el. Sosesce și Horațiu cu Neera, și între 
Scaurus și Postumius se nasce din causa Gettei o cârtă 
fărte comică. Ei o pună la licitațiune, oferindă și unulă 

și altulă sume, din ce în ce mai mari, pentru a o putâ 
cumpăra dela Horațiu. Neera ațîță și mal tare pe cel 
doi concurențl, descriindu-le deosebitele farmece ale Gettei. 
Tânăra fată, indignată și umilită, să revoltă în fața acestui 
scandală, și voesce a-șl da o lovitură de stilelă. Ho- 
rațiu o împedecă, și bărbații esă, lăsândă pe Getta leși
nată în îngrijirea Neerei. Biata fată îșl vine în simțiri, 
și ese sprijinită de brațulă Neerei, care caută a o mângâia.

Horațiu se întârce, încă întristată de scena de mai 
nainte. Getta vine să-și câră ertare, pentru că a putută 
crede, că elă ar consimți a face dintr’ânsa obiectă de 
negustoria. După câte-va clipite de nedecisiune, Horațiu 
dă cursă liberă sentimenteloră sale față de juna fată, și-i 
descopere secretulă inimel sale. Getta, confusă și în
tristată, mărturisesce poetului aceea ce simte pentru elă. 
Este recunoscință, venerațiune, adorare chiar; însă nu 
am oră.

Ea ii împărtășesce lui Horațiu, că iubesce pe altu 
cine-va. Poetulă, rămănândă singură, se deștâptă din 
visulă său amorosă, și venindu-șl la consciință, strigă cu 
durere: «Omulă s’a stinsă, n’a mai rămasă decâtă poe
tulă !«

Neera a audită cele ce s’au petrecută între Ho
rațiu și Getta. Ea-șl bate jocă de aspirațiunile amorâse 
ale poetului, și-i aduce aminte, că dânsei i-a refusată 
afecțiunea, dicându-i, că: «Aurora cu apusulă nu se potă 
întâlni.« Ea-lă mustră pentru indiferența arătată, și 
escită gelosia lui Horațiu, făcându’lă atentă asupra lui 
Gallus și a Gettei, cari s’au întâlnită aprope de fântâna 
Blandusiei și vină cătră dânsulă.

La acestă privelisce poetulă iritată pune mâna pe 
o spadă, și-i amenință cu mârte pe cei cloi iubiți.

Gallus se împotrivesce cu mândriă la furia poe
tului, (Jicendir-i: «Eu sunt Brenă; iubescă pe Getta și 
Getta mă iubesce pe mine. Lovesce-ne!«

Getta ii arată lui Horațiu manuscriptulă, pe care-lă 
credea perdută și pe care Gallus I’a găsită în iârbă 
aprope de fântână. Ea-i cjice: „Tu ne osândesc! la morte? 
Suntemă pregătiți. Cu gloria ta în mână vomă muri, 
salutându-te!« La vederea poemului său favorită, Ho
rațiu se schimbă dintr’odată. Elă întinde spre tinerii 
amanți gladiulă rădicată, ca și cândă ar voi să-i lo- 
vescă. . . Dar’ cu surisulă pe buze, elă le atinge frun
țile, și dice: liberi după obiceiulă poporului ro
mană. Lumea este a vostră!®

La acestea Getta îl răspunde: «și tu ese! ală ei!...« 
și ea îl presintă poemulă său regăsită.

Horațiu îlă ia din mânele tinerei fete și rostesce 
aceste cuvinte: «O carte! Tu mă deștepț! dintr’ună visă 
târziu și deșertă. Tu ese! aceea, care mi-al mai rămasă 
din fericirile acestei lumi, o gloriă! Horațiu nu va perl 
cu totulă!*

Prin acestă apoteosă literară se sfârșesce piesa 
.Fântâna Blandusiei,® care s’ar mai putâ numi: «Ultimulă 
amoră și îndurarea lui Horațiu.®

Acesta este cuprinsulft celei mai nouă crea- 
țiuni a bardului dela MircescI, care la Montpellier 
a pusu în uimire întrăga lume latină,.

Fie, ca marele nostru Alecsandri să aibă 
parte încă de multe c|ile fericite spre gloria nă- 
mului nostru româneseti!

A. B.



rostitîi mai multe discursuri cu acesta ocasiune și s’au 
cetită trei poesii măestre, recitate de V. A. Ureche, Șer- 
bănescu și Olănescu, care au storsu aplause entusiaste.

Un furtu în Săoele. Aflămă că în Dumineca tre
cută la miedulă nopții s’aă furată din biserica Sf. Adormiri 
din Satulungă banii aflători în Cassa bisericel; obiectele 
fără valdre au rămasă neatinse. Hoții încă nu s’aă des
coperită.

Din Sibiiu ni se scrie: La 1 Aprilie s’a ținută 
în Sibiiă o adunare pentru alegerea celor 4 delegați ce 
aveu să ia parte la conferința nostră electorală. Alegerea 
nu s’a putută face din causa unoră neînțelegeri ce s’aă 
ivită, așa că însuși comisarulă polițienescă a trebuită se 
intervie ca să se suspende ședința.

Editoră: lacolnl îllureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.

Hiirsa de ISiiciiresci.
Cota oficială dela 31. Martie v. 1884.

Renta română (5°/0). • . ■ Cump. 93V2 vând 94
Renta rom. amort. (5%) . . » 95«/8 96

convert. (6°/0) • • > 98Va 99
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . 32 • 33
Credit fonc. rural (7°/0) . . > 104% > —.—

> >) » (5%) • H 92% n —.—
» urban (7°/0) . . 1.01% 1.02%
» , (6%) • • 98 > 981/,

> ’ (5°/o) • • » 88% > 89
Banca națională a României » 1450 > —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . * 378 • —

< » » Națională . . » 241 > —
Auru » 3.25% —.—
Bancnote aust.riace contra aură > 2.09 2.10

Cnrsulu la bursa de Viena 
din 12 Aprile st. n. 1881.

Rentă de aurii ungară fi0 ,, 122.20
Rentă de aurii 4°/0 . . . 92.—
Rentă de jiârtiă 5°/0 . . 88.60
Iinprumutulfl căiloru ferate 

ungare .......................... 141.50
Amortisarea datoriei căi- 

loru ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 95.40

Amortisarea datoriei căi- 
loru ferate de ostti ung. 
(2-a emisiune) .... 117.—.

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) .... 100.20

Bonuri rurale ungare . . 101.-.
Bonuri cu cl. de sortare 99.90. 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miștt............................  100.25.
Bonuri cu cl. de sortare 99.50
Bonuri rurale transilvane 99.50.

Bonuri croato-slavone . . 100.—.
Despăgubire p. dijma de

vinii ung........................ 97.75.
Impruinutiilfl cu premiu

ung..................................116.75.
Rosurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 113.80.
Renta de liărtiă austriacă 79.75.
Renta de arg. austr. . . 80.95.
Renta de aură austr. , . 101.70. 
Rosurile din 1860 . . . 136.50.
Acțiunile bănccl austro-

ungare........................  845.—.
Act. iiăncel de credită ung.326.50.
Act. băucel de credită austr.323.69. 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.69.
Napoleon-d’orI................ 9.61.
Mărci 100 împ. germ. . 59.20. 
Rondra 10 Rivres sterlingel21.40.

Museulu W. WIHTEK dela Porta Vămii. Girctil»
E deschișii în fie-care di (lela 10 ore dimineța 

liană la 16 ore sera.
Museulă conține o mare colecțiune de figuri de ceră artistice 

ce se mișcă printr’ună mecanismă și servă de petrecere și instruire 
pentru bătrâni și tineri; asemenea conține ună cabinetă anatomică 
cu mai multe sute de preparate și figuri în mărime naturală, totă 
ce e mai bună și mai noă pe tărămulă patologiei și anatomiei.

Tablourile din panoramă suntă expuse vederii publicului nu
mai până Joi, 17 Aprilie, cândă voră fi schimbate cu altele.

îiatrarea 30 cr. Băeții mai mici de 10 ani și militarii 
fără gradă plătescă numai jumătate prețu.

Cu distinsă stimă Winter.

DELA PORTA VĂMII.

Nr. 614-1884. 1—2
administrativă.

PubSicatiune.
Representaținnea opidului mon

tanii Abrud îi, îu adunarea sa ge
nerală ținută în 31 Mai fi 1882 la 
Nr. prot. 11, a decisă par dosirea 
din noii a drumului de poștă Alba- 
Iulia-Abrudu-Câmpeni, ce se estinde 
prin opidulti Abrud u.

Ca spese s’au preliminați! nrmă- 
t6rele:

1. Pentru spargerea
pardoselei vechi . 1604 fi. 52 cr.

2. Lucru cu pămenti! 1339 „ 53 „
3. Pardositulă din nou 7512 „ 07 „

Suma . 10456 fi. 12 cr.
Spre asecurarea întrep'rindereiț se 

va țină în 29 Aprile 1884 înainte de 
amătlî la 10 6re în cancelaria subscri
sului magistrată opidanu, sub presi- 
diulu primăriului, pertractare de con- 
curință verbală său prin oferte.

Bugetul ti și condițiunile de clădire 
potă fi văduțe în 6rele oficidse în fie
care di, la subscrisulă magistrată opi- 
dană, de unde se potu procură și 
formularele pentru ofertele închise.

Doritorii de a concură la acăstă 
întreprindere sunt provocațl în diua 
și ora mai susu numită, provăduți cu 
vadiulu de 5%, a sumei de esclamare 
în banî gata său în hârtii de valăre 
acceptabile ca cauțiune și corespun- 
dătăre sumei recerute ca vadiu, se se 
presenteze în cancelaria magistratuală 
în persănă, — ori a-și trămite ofertele 
închise, provăcfute cu vadiulu recerutu, 
la numituli! magistrată opidană, până 
la timpulu hotărîtă pentru pertractarea 
de concurință și respective ținerea li- 
citațiunei minuende.

Ofertele sosite mai târziu nu se 
voră luă în considerațiune.

Abrudă, în 6 Aprile 1884.
Magistratulă opidană.

Nr. 1303-1884. 1- 3
preț.

Con cursu.
Spre ocuparea posturiloră de me

dici de cercă cu locuința în comu
nele Arpașulă inferiorii și Viștea in- 
ferioră, cu cari posturi este împreu
nată o lăfă anuală de câte 300 fi. 
se scrie prin acăsta concursă cu acea 
provocare, cumcă medicii, cari dorescă 
a concură la aceste posturi să înain
teze suplicele loră instruate după re- 
cerință la subscrisulă celă multă până 
în 10 Maiu a. c.

Să observă totodată, cumcă Ecse- 
lența Sa D-lă ministru de interne a 
concesii prin înaltulă rescriptă ddto 
16/12 1879 Nr. 50.629, cumcă în lipsa 
de concurențl să se încredințeze cu 
afacerile acelui cercă sanitarii!, care 
va remână fără medică, mediculă cer
cului vecină, pentru care să se asem- 
neze și lăfa cercului respectivă.

în fine se observă, cumcă deărece 
populațiunea cercuriloră e în majo
ritate română e de lipsă, ca petenții 
să scie și limba română.

Arpașulă inferioră 10 Aprile 1884.

Alesandru Belle, 
pretore.

Animcm.
La subscrisulă este vacantă și se pote 

4>cupâ cu diua de 15 Aprile ună potsă de 
amploiată.

Condițiunile sunt următdrele:
1. Să aibă 6re — cari cunoștințe 

de economiă și apoi și plăcere.
2. Să fie de naționalitate română, dar 

să recere să scie și o altă limbă maghiară 
seu germână.

3. Să fie căsătorită însă cu familiă 
nu pră numerăsă.

Doritorii de a ocupa acestă postă are 
au a se adresă imediată la subscrisulă în 
Spring p. u. Vingard.

Constantină de Colbasi.

—— Joi în 17 Aprile ultima representațiă. 
Astâidi Marți îu 15 Aprile 1SS4 

REPEESENTAȚIĂ DE ONOBE 
în beneficiulu directorului THEODORtl SIDOLI.

Din programa bogată sc vo.ru representii. cele mai plăcute piese.
La finea representației:

„ A S C H E H B E 0 D L“ (Cenușotca)
mare pantomimă fantastică representată cu 90 copii în etate dela 10-12 

ani, la lumină, brilaută electrică.
Invită Onor, publici! cu ondre la acăstă representație de beneficiu.

THEODOE SXDOU.
rN—1805 . 1. 3

Concursu !
Pentru administrarea corespun-i 

(lătdre a păduriloru comunale și bise-1 
ricesci, cari se află pe territoriulu co-j 
muneloru Săliște, Gura-riului, Orlatu, 
Cacova, Sibielu, Vale, Tilișca, Galeș, 
Aciliu, Sâcelu și Mag, aparțînâtore de 
cercult! Saliștei, comitatuh! Sibiului, 
precum și pentru facerea planuriloru 
de exploatare silvanală, cari voru mai 
fi de lipsă, prin acesta se deschide con
curși! pentru împlinirea unui p o s t ti 
d e

894. In câteva dile 
sosescO.

Ia A BRAȘOVtî 
ren-uiiniții 

Anti-
Cm in a

V

Homes & M ademoiselle
Ulii

Fey.

Zambaeh și Gavora,
Fabrică de vestminte și recuisite bisericesc] de rito 

latino și grecu
in Bupapesta, strada Vațiului, Vâczi-utza Nr. 17.

Falonîî săă Odăjdii, 
Albe, Stihare, Dal- 
matice, Baldacliinu, 
prapori. T6te feliu- 
rile de stăguri, și 
pentru societăți in
dustriale (și pentru 
pompieri) Covor pe

altariu, potiruri, Pie- 
tohlebnica, cădelni- 
ție, Pacificalu, can
dele de altaru, po- 
licandre pentru bi
serici, Ripide, Chi- 
votu, cărți de Evan- 
geliă etc. etc.

Comande se efectuesc promptu. — Obiectele, cari nu vor conveni, se vor schimba cu altele. 25 - 30

silvicultorii de cercii. 
Reședința oficiâsă: Săliște.
Venitele împreunate cu acestii 

postii, salariu, bani de cuartiru, pau- 
șalu de cancelariă și călâtoriă face la 
olaltă 1265 fi. anualii.

Pentru facerea planuriloru de es
ploatare afară de aedsta va' veni o 
remunerațiune corăspundâtâre.

Competenții, cari, afară de rece- 
rințele prescrise în § 36 A. L. XXXI, 
ex 1879 și cunoscința limbei oficidse 
maghiare, posedă și limba română și 
germână și tot-deodată sunt vărsați 
și în afaceri de administrațiune sil
vanală , sunt provocațl a-și înaintâ 
cererile înzestrate cu documente în ter
mină de șdșe săptămâni la subscrisulă 
pretoru.

Alegerea se va îndeplini în 2 
Iuniu a. c. 10 6re diminăța, și ofi- 
ciuli! va fi să se ocupe prin alesulă 
în 15 Iuniu a. c.

Săliște, în 8 Aprile 1884. 
_______________ Pretorele cercului.

Nr. 1163-188R 2-3

Publicațiune.
Fiindă-că licilațiunea pentru repararea 

edificiului comunală brănenă ținută în .12 
Iuniu 1883 s’a cassată prin decisulă inclitei 
Comisiuni municipale comitatense din 11 
Octobre 1883 sub Nr. 5738 și s’a ordonată 
ținerea unei nouă licilațiunl minuende; așa 
representanța comunală din Branulă inf. și 
sup. în ședința ei ținută în 31. Marte a. c. 
a determinată ținerea aceleia pe Marți în 
22 Aprile a. c. la 10 ore antemeridiane în 
cancelaria subscrisei primării comunale.

Condițiunile de licilațiune, planulă de 
clădire și preliminariulă de spese se potă 
vedea aici în drele oficidse în tote dilele.

Prețuia strigărei este 2654 fl.’ 19 cr. 
vadiu de l.O°/0. Oferte în scrisă provădute 
cu timbru de 50 cr. și cu acestă vadiu se 
potă înainta înainte de începerea licitațiu- 
nei la subscrisa primăriă.

Brană în 2 Aprile 1884.
Primăria comunei.

Spre scîințâ!
Subscrisulă aducă prin acesta 

noscința onoratului publică, că am luată 
in anteprisă esploatarea cunoscuteloră ape 
minerale dela Elepatacă. Acâslă esploatare 
va începe dela l-a Aprile viitoră. Dela 
acâstă dată încependă, aceste escelente ape 
voră începe a fi manipulate într’ună chipă 
rațională cu totulă deosebită de celă în
trebuințată pănă aci. întrebuințarea de sti
cle ad hoc, solide și de coldre verde în
chisă va face în viitoră posibilă transpor
tarea acestoră ape la distanțele cele mai 
mari, fără a li-se alterâ întru nimica con- 
stituțiunea chemică: ast-felă, că ele voră 
pute fi întrebuințate ca apă de cură întoc
mai ca la isvorulă loră. Pentru a evită 
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 inscripțiunea: .Neuriehrer S.1 pe pe
riferia capsulei de pe dopă: »E10patak, 
N. S.< și în fine pe fundă: »El(5patak. 
Neuriehrer.«

Cu vinderea apei minerale dela Ele
patacă, atâtă en detail câtă și en gros, am 
însărcinată pe d-Iă A. Kassik, Strada căl- 
dărariloră Nr. 520, care e deobligată 
îngriji de Lransportulă în lădi franco, 
pective în schimbulă embalagiului.

Prețuia unei lădll ă 50 sticle cu 
și cu sticle cu totă, 8 fl. — prețuia 
lădi cu 25 sticle 4 fl. 20 cr. — prețuia 
unei sticle de apă cu înapoierea sticlei 
6

la cu-

de a
res-

ladă 
unei

cr. v. a.
Elepatacă în 1884.

—20 Cu t6lă stima
IbTewrielirer S.

Tipografia Alexi, Brașovă.

O PRĂVĂLIA 

de MÂEFUKI MIXTE 
(Geiriischte-Waarenliandlung) 

forte bine cercetată în piața Râșnovului, 
este de vendare cu condițiuni forte favorabile. 
InformațiunI să potă luă la proprielarulă

I. SCHTTSTEH, 
 Reșnovă.

vo.ru

