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ANULU XLVII.
SE PRENDMERĂ:

la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.
ANUNCIURILE:

0 seria garmondfl 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicări
Sorlsorl nefranoate nu se prlmesou. — Manusoripto nu so retrămltu.

NR 78. Joi în 24 Maiu (5 Iunie) 1884.

Conferința electorală generală 
a alegetoriloru români din Transilvania, Bănată și 

Ungaria ținută în Sibiu.
Ședința dela 2 Iuniu st. n.

Telegrame particulare ale „Gaz. Trans.“
Sibiu, 3 luniu 1.884.

Ședința a doua s’a începută la 10 ore. D. Băbești, 
referentul^ comisiunei de 30, a vorbită escelentă două ore 
și a propusă în numele comisiunei urmâtorulă proiectă 
de resoluțiune: Representanții alegătoriloră români din t6te 
părțile locuite de Români de sub cordna St. Ștefană, 
adunați în numără de 156 la Sibiu în conferință, cu 
scopă de a lua în considerațiune situațiunea statului peste 
totă și a națiunei române în specială, și pe basa acestei 
siluațiunl a se consulta și a decide asupra atitudinii ale
gătoriloră români față cu alegerile pentru dieta proximă 
din Besta, constatându că situațiunea dela 1881 încoce 
nu s’a schimbată întru nimică spre mai bine și că de 
susă dela putere nu s’a ținută semă câtu-șî de puțină 
de durerile și trebuințele poporului română, ba tendin
țele de prigonire națională au devenită totă mai pro
nunțate și nesuferite; constatândă prin urmare că în fața 
acestoră triste esperiențe nu le rămâne Româniloră altă 
mijlocă legală de apărare decâtă acela, pe care și l’au 
alesă la 1881, decidă după o seriosă consultare: a se 
susține și mai departe în întregă cuprinsulă său progra
ma adoptată la anulă 1881 precum și politica de resis- 
tență pasivă pentru Românii din Transilvania, iar 
pentru cei din Banală și Țera Ungurescă continuarea 
luptei oposiționale naționale active.

Pentru esecutarea programei și pentru conducerea 
ținutei politice adunarea numesce din sînulă său unu 
comitetă centrală de 12 membrii, însărcinată a face între 
marginile legiloru totă ce va allâ de lipsă și folositoră, 
atâtă cu privire la alegerile dietale proxime, câtă și 
față cu alegerile municipale și peste totă pentru apărarea 
causei, române naționale și pentru luminarea opiniunei 
publice în țeră și în străinătate.

Sibiu, 3 Iunie 1884.
După discursurile ce s’au ținută pentru resoluțiunea 

d-lui Dr. Păcurariu, care a tăcută propunere motivată 
privităre la autonomia Transilvaniei, apoi a D-loră Dr. Mu- 
reșiană și Diamandi Manole, resoluțiunea s’a primită cu 
■unanimitate în tocmai cum s’a redactată de comisiune. 
Postulă comitetă dându’șl demisiunea, s’a alesă ună nou 
comitetă compusă din d-nii Bariță, Cosma, Șuluță Iosifă, 
Christea, Romană Vis., Trombitașă, lonă Popescu, Babeșă, 
Rață, Coroiană, Brediceană, George Popă.

(Telegramele ce ni s’au tiimisfl erl din Sibiiu, una la 12 ore 
40 minute, și alta la 2 ore 30 minute, sosindu-ne pr6 târdiu, când 
diarulu era sub presă, nu le-amu putută publica erl).

Numele delegațiilor  A *)

*) Cu * suntu însămnațl cei ce nu s’au presentatu.

aleși pentru conferența partidei naț. rom. din Sibiiu.

Comitatulă Albei-inferiore.

Cerculu electorală Alba-lulia (oraș): Mateiu Nicola, 
advocată; Alesandru Tordoșană, prolop. gr. or.

Cerculă electorală ală Aiudului: Ioană M. Moldo- 
vană, canonică (Blaj), Basiliă Olteană.

Cerculă Ighiului: Axente Severă, proprietară; Ale
xandru Danciu.

Cerculu 'Vințului de josă: Rubin Patița, advocată; 
Vasiliu Albini, proprietară în Cută.

Cerculă Uiorei: Iacobă Popă, Beniamină Popă, pro- 
topopă gr.-cat. în Uiora.

Comitatulă Bistrita-Năseudft:J
Cerculă Bistriței: Daniilă Lica, advocată; Alexandru 

Silași, protopopă gr.-cat.
Cerculă Năsăudă : V. Groza, preolă gr.-cat.; Teodoră 

Vrășmașă, preotă gr.-or. în Borgo-Prundă.

Comitatulă Brașovului.
5

Cerculă Brașovului I (oraș): Dr. Aurelă Mureșiană, 
redactoră; Georgiu B. Popă, fabricantă.

Cerculă Brașovului II (orașă): Diamandi Manole, 
comerciantă; Vasilie Voina, preolă gr.-or.

Cerculă Săceleloru I: Alexiu Verzea, preotu gr.-or.; 
Victoră Popea, preotu gr.-or.

Cerculă Săceleloră II: Dr. Ioană Neagoe, medică; 
Simionă Mărgineanu, advocată.

Comitatulu Clușiu.
....Vasilie Almășană, advocată în Cluj; Gavrilă 

Popă, preotă gr-cat. în Cluj.
.... Iuliu Coroiană, advocată; Alexiu Popă,*  advo

cată ; Emerică Popă.
Cerculă Gelăului: Ioană Popă, preotă gr.-cat. în 

Gelău.
Cerculă Cojocna: Ioană Simionașă, asesoră orfanală 

in Deva; Dr. Aurelă Isacă, advocată în Clușiu.
Cerculu B. Huedinului: Anania Popă, preolă gr.- 

cat. în Morlaca; Vasilie Poruță.
Cerculă Tecei: Gregoriu Vitâză,proprietariă în Teaca; 

Gavrilă Chețană, vice-protopopă gr- cat.
Cerculă Ormenișă: Ludovică Șimonă*,  proprietară 

în Ormenișă; Andreiă Vodă, preotă gr.-cat.

Comitatulu Făgărașului.
Cerculă inferioră: Davidă Baronă Ursu, colonelă 

ces. reg. în pensiune; Alex. Micu, vicariă gr.-cat. în Fă- 
gărașă.

Cerculă superioră: Ioană Romană, advocată; Bariu 
Duvlea, advocată,

Comtiatulu Huuedorei.
Cerculă Baia de Chrișă: Petru Truța, advocată în 

Baia de Chrișă; Teodoră Popă, advocată. —
Cerculă Deva: Ioană Papiu, protop. gr.-or. în Deva; 

George Secula, advocată. —
Cerculă Dobra: Dr. Lazară Petcu, advocată.
Cerculă Ilațegă: Beniamină Densușană*,  vioară fo- 

raneu gr.-cat. în Ilațegă: Ioană Rață, protopopă gr.-or. 
în Hațegă.

Cerculă Hunedora: Franciscă Hossu-Longină, advo
cată în Deva; Avramă Păcurariă, preotă gr.-or. în Hu
nedora.

Cerculu Orăștie: Dr. Avramă Tincu*,  advocată în 
Orăștie; Samoilă Popă, advocată în Orăștie.

Comitatulu Mureș-Turila.
Cerculă Mureș-Oșorheiu: Anania Trombitașă, asesoră 

consist. în Sibiiu; Radu Fogarași, proprietară în Nirășteu.
Cerculă Acos-Falău: Ioană Rusă, protopopă gr.-cat. 

în Sibiiu; Simionă Căluță, advocată în D.-St.-Martin.
Cerculă N.-Szereda: Dr. Nicolau Olariă, advocată.
Cerculă Reginulă săsescă: Patriciu P. Barbu, ad

vocată în Regină; Michailă Orbonașă*,  advocată.
Cerculă Gerneszeg: Alexandru Ternoveană, preotă 

gr.-cat.; Galaction Șagău, protopopă gr.-or. în Idicelă.

Comitatul Ternavei-mare.
Cerculă Agnita: . . .
Cerculă Cohalm: Constantină Ștejar, căpitană ces. 

reg. pensionară în Sibiiu; Clemente Raicu, preotă gr.-cat. 
în Cohalm.

Cerculă Mediașă: . . . .
Cerculă Sighișora: Octaviană Sorescă, advocată: 

Aurelă Munteană, când. adv. în Mediașă.
Comitatul Ternava-mică.

Cerculă superioră: Vasiliu Zehan, advocată în D.- 
St.-Martin; Ioană Horșia, preotă gr.-cat.

Cerculă inferioră: Zaharia Bran, vice-protopopă 
gr.-cat. în Sâncelă; Alexandru Neagoe, proprietariă în 
Micasasa.

Comitatulă Sibiiu.
Cerculă Sibiiu I, (cetate): Ioană Hannea, directoră 

seminarială; Iosifă Sterca Șuluțiu, jude reg. de tribunală 
în pensiune.

Cerculă Sibiiu II, (cetate): Ioană Popa, advocată; 
Visarionă Romană, directoră la > Albina/

Cerculă Cisnădiei: Ilie Măcelariu, cons. gub. în pen
siune; Ioană Popescu, protopopă gr. or. în Sibiiu.

Cerculă Cristiană: Nicolau Cristea, ases. consisto
rială; Alexandru Lebu, proprietară.

F1 O I L E T O N U.

Calulft fărmecatft.
(Narațiune din viața SăcelenilorO.) 

de

Aronu Densușanu.
(Urmare.)

— De acolo, n’așă mai fi venită!
Zamfira înțelese îndată și scoțendă unu țipetă le

șină și cădu la pămentă.
Beliană eși afară, ridică pe Zamfira și începu a o 

frecâ și a-i pune neuă pe frunte, ca să-și vină în simțiri.
Ciobanulă începu a îngână nisce cuvinte, voindă să 

spună nefericirea ce o aduce dela terlă.
— Taci, i dise Beliană, du-te colo îndărătă în cuină. 

Sciu că ai venită cu ploconulă afurisitului de Crivăță în 
glugă.

Cinci mii de oi și două sute de vaci le nămețise 
Crivățulă.

Dar nu numai elă, și alțl mulți încă suferiseră în 
acele optă dile amare perderl. îndată ce s’au lățită scirea, 
Săcelele cele voiose s’au schimbată într’ună minută, ca 
și cândă le-ar fi plouată cu focă. Amuțiră petrecerile, 
sănierile, lăutarii, cântecele și chiuirile.

Cine ar fi văietă Săcelele cu o seră mai nainte, 

și le-ar fi vădută și a doua seră, fără să scie ce s’a 
petrecută, s’ar fi simțită că a cădută din o lume plină 
de vieță în lumea morțiloră.

Fie-care se pregătea să plece cu o oră mai cu- 
rendă la terlă, ca să vatjă ce i-a mai lăsată Crivățulă. 
Femeile începură a-și merinda bărbații, și a doua di cei 
mai mulți străbăteu Carpații cătră șesurile Dunărei.

Dar Beliană avu să sufere și a doua lovitură. Pri- 
măvăra îmflându-se balta i-a înecată erăși aprope o sută 
de vaci. Averea lui Beliană scăzuse tare. Aprăpe de 
Sântu-Ilie, Beliană dice într’o di cătră Mărcelă:

— Să vedemă, dragulă tatii, să punemă tote în 
bună renduielă, că pe Sântu-Ilie mergemă a casă.

— Și eu? întrebă Mărcelă.
— Și dară!
— Eu ce să facă a casă? Și așa o să mă ducă 

acum să coboră oile dela munte și m’oiă repedi atunci pe 
câte-va <|ile să vădă pe mama!

— Avemă noi ce face și acasă, răspunse bătrenulu; 
vreu să te însoră. Eu am îmbătrânită. Mumă-ta încă 
a slăbită, nu mai păte vede singură de câte, vedll tu, 
trebue la atâția omeni. Suntem acum și noi cu ună pi- 
cioră mai multă în mormenlă, și trebue să-ți facemă și 
ție casă și masă.

— Apoi sciu eu pe cine! dise Mărcelă, pentru că 
elă audise ceva despre Florica Iui Stiubeiă, și înțelesese 

că-i urîtă. Inima lui era vândută — perdută la 
Lelița.

— Lasă dragu tatii, acâsta-i treba ndstră, scimă 
noi ce să facemă!

— Adecă, să mă ierți tată, dar pare că-i mai multă 
treba mea!

— Taci, ce scii tu, ună cârlană de erl d’alaltaerl 1
— Dar totuși la cine gândesc!?
— La cine să gândescă! Mai este fată în t6te Săcelele 

ca Florica lui Stiubeiă?
— N’am vădul’o nici măcară în visă. 0 fi ca 

tată-său și ca mumă-sa! Și dicendă Mărcelă acesta luă 
căciula și o puse pe genunche ca și cândă ar dice: atâta 
va fi de mare!

— Câtă trebue să fie o muere, și are o zestre câtă 
cjece. Vedi tu, eu s’a gătată ca să-ți dau zestre. Ți-a 
luat’o Crivățulă și balta!

— Și câtă zestre i-o fi dândă căciula ăla de Stiubeiă ?
— Două mii de oi și două mii de galbeni ferecați! 

răspunse bătrenulă. Unde-i mai afli tu aceștia, și pe lângă a- 
cesta o fată lucrătore și strîngătore, cum nu suntă dece altele!

Cum amă disă mai susă, zestrea are pentru Săce- 
lenl ună deosebită farmecă. Atâția ochi de oi și atâția 
ochișori de aură facă să le joce mințile și inimile ca în 
ciură. Față cu ochii de oi, ochii frumăseloră își. 
perdă farmeculă!



Cerculă Nocrich: Parleniu Cosma, advocată în Si- 
biiu; Demetriu Cuteanu, vice;protopopă gr. cat. în Să- 
cădate.

Cerculii Sebeșă: Ioană Drocă, protop. gr. or. în 
Mercurea.

Comitatulti Solnocu-Dobâca:
Cerculii Beclenii: Georgiu Stetiu, adv. în Gherla; 

Ioană Filipană, prot. gr. cat.
Cerculii Dejă: Gabrielă Mânu, advocată în Dejă; 

Augustină Munteanu, advocată în Dejă.
Cerculă Iclodulă-mare: Ioană de Lemeni, propriet 

în Iclodulă-mare; Ioană Hățegană, protop. gr. cat.
Cerculă Ilianda-mare: Ioană Hossu*),  proprietară în 

RăstocI; Vasiliu Mustea, proprietară.
Cerculă Lăpușă: Andreiu Medană, advocată; Au- 

guslină Popă, advocată.
Comitatulti Turda-Ariești.

Cerculă Mureș-Ludoșă: Nicolau Solomonă, protop. 
gr. cat.; Nicolau Tămașiu, preotă gr. cat.

Cerculă Turda: Georgiu Bariță, red.; Dr. Ioană 
Rață, advocată.

Cerculă Vințu de susă: Ioană Molnar*),  proprietară 
în Silvașă : Petru Iacobescu, preotă în Vereșmorlă.

Cerculă Trăscău: Petru cav. Ioanette proprietară 
în Câmpeni; Dr. Absolon Todea, advocată în Câmpeni.

Cerculă Abrudă (opid): Alexandro Filipă, advocată; 
Iosifă Crișană, advocată.

Cerculă Ocna (opid): Ioană Henteșă, asesoră con
sistorială ; Ioană Predoviciu, preotă gr. or.

Comitatul Aradului.
Cerculă Aradă: Aurelă Suciu. advocată ; M. B. Stă- 

nescu, advocată.
Cerculă Chișineu: Gavrilă Lazară, preotă gr. or.
Cerculă Iosășelă; Dr. Dimitrie Magdu, advocată.
Cerculă Pecîca: Ioană Popoviciu Desseanu, advo

cată; Ioană Moldovană.
Cerculă Radna: Ioană Beleșiu; Dr. Dimitrie Magdu.
Cerculă Șiria: Georgiu Popoviciu; Dr. Adalbertă 

Mihailoviciu.
Comitatul Bihariei.

Cerculă Aleșdă: Teodoră Filipă; Ioană Boroșă*.  
protop. gr. or.

Cerculă Beiușă: Constantin Boiuțu, advocată în 
Beiușă; Vasiliu Ignată, advocată.

Cerculă Ceica: Alexandru Romană, profesoră la 
universitatea reg. în Budapesta; Nicolae Zigrea*,  adv.

Cerculă Ugra: Constantină Popoviciu, Dr. Păcurar.
Cerculă Ținea: Parteniu Cosma, Dr. Ștefană Păcu- 

rariu.
Comitatul Carasu-Severin.

Cerculă Oravița: Andreiu Ghidiu, protop. gr. or.; 
Baltazar Munteanu, advocată în Oravița.

Cerculă Caransebeșă: Mihailu Popoviciu, prolopopă 
gr. or. în Orșova; Ioană Curescu, locotenentă ces. reg. 
în pensiune.

Cerculă Făgetă : Dr. Demetriu Selceleanu, advocată ; 
Georgiu Șerbană, advocată.

Cerculă Lugoșă: Fabiu Rezeiu*,  advocată; Ștefană 
Velovană, directoră de preparandia.

Cerculă Zorlențului-mare: Iuliu Popoviciu, advocată 
în Lugoșă; Nicolau Scipione.

Cerculă Șasea: Vincențiu Babeșă, proprietară; I6nă 
Roșiu, advocată în Biserica Albă.

Cerculă Bocșa: Coriolană Brediceanu, advocată; 
Adriană Diaconă, ingineră în Bocșa.

Comitatul Satmar.
Cerculă Baia-mare: Dr. Titu Henghea, medică în 

Erdoszâda.
Cerculă Cereșeu: Gavrilă Lazar, protop. gr. cat.; 

Lazară Iesnea, preotă gr. cat.

Cerculă Megieșă: Ioană Marcu, protop. gr. cat.; 
Ioană Erdeli, preotă.

Cerculă Sat-mare: Andreiu Medană, proprietară; 
Alexandru Popă, advocal.ă.

Comitatul Selagiu:
Cerculă Cehulă Silvaniei: Georgiu Popă, propr. în 

Băseșcî; Ioană Chereli, protop. gr. cat. în Naprâd-Zsibo.
Cerculă Diosodă: Ioană Pop*,  proprietară în Bred, 

Clemente Popă, preotă.
Cerculă Șimleulă-Silvană: Jeronimă Bariță, funcțio

nară de bancă; Simionă Orosz, advocată.
Cerculă Tașnadă: Andreiu Cosma, advocată; Va- 

silie Patcașă, preotă în Zilah.
Cerculă Zelău: Dr. Ioană Nichita, advocată în Bog- 

danița; Alexandru Vecașă. preotă gr. cat.
Comitatul Torontal.

Cerculă Canișa-Turcescă ....
Cerculă Comlo.șulă bănățenă: Vincențiu Babeșă, 

proprietară.
Cerculă Iambolea: Nestoră Opreană.
Cerculă Lovrină: Georgiu Martinescu, advocată.
Cerculă St. Nicolaulă-mare: Filipă Mihaiu.

Suplenții, cari s’au presentată în loculfi. delegațiloră 
absenți:

Comitatulti Clușiu.
Cerculă Gelăă: Petru Rusu, Ioană Papiu, C. Fă- 

gărașiu.
Cerculă infenoră: Vasile Stanciu, căpitană c. r. 

în pensie.
Comitatulti Hunedoarei:

Cerculă Baia de Crișă: Fr. Hosszu Longin.
Comitatulti Sibiiu:

Cerculă Nocrich: Ioană Bojiță.
Comitatulti Solnocti-Dobâca:

Cerculă Dejă: George Pușcariu.
Comitatulti Biliarei:

Cerculă Ceica: Ioană Szâbo.
Coinitatulu Selagiu:

Cerculă Cehulă Silvaniei: Demetriu Suciu.

Soiri telegrafice.
Pesta, 4 Iunie. — Consilierulu ministerialii 

Szâsz a fostă alesă episcopă ală districtului du- 
nărdnu bisericescă reformată.

Sibill, 4 Iunie. — Conferința Româniloră 
a primită resoluțiunea comisiunii de 30, după 
care programei stabilite în 1881 i se dă t6tă 
estinderea, menținându-se pentru Românii din Tran
silvania politica de resistență pasivă, iar pentru 
Românii din Banată și Ungaria continuarea și ’n 
viitoră a luptei active oposiționale naționale. Pentru 
esecutarea acestei programe precum și pentru con
ducerea acestei atitudini politice s’a alesă ună 
comitetă de 12 membri, cu însărcinarea ca, în 
marginile legale, să ia t6te măsurile necesare pen
tru ajungerea scopului în ce privesce alegerile 
dietale, județene și comunale și în genere pentru 
apărarea causei naționale române și pentru lumina
rea opiniunei publice în streinătate.

Clușiu, 4 Iunie. — Eri în Gyergyoalfalu, 
partida lui Ugron a fostă bătută cu petri. Gen- 
darmeria intervenindă a usată de arme, optă per- 
s6ne fiindă împușcate au fostă omorîte, iar doue 
greu rănite.

Cronica (jLilei.
Hob art pașa, admiralulă flotei turcescî și ajutoră 

de câmpă alu Sultanului a sosită în Viena, venindă din 
Constantinopole.

*

»Berliner Zeitung< comunică, că poliția din Berlin 
va isgoni pe ori ce streină care nu va ave pașaporlă.

*

Țajevici, cunoscutulă (jiaristă poloneză din Var
șovia a fostă arestată de autoritățile ruse. Cu ocasiunea 
perchisițiunii ce i s’a făcută la domiciliu nu s’a găsită 
nici o scrisore compromițătdre.

*
»Politische Correspondenz*  află din Varșovia, că la 

esercițiele de câmpă care constau în esercitarea solda- 
țiloră la construirea telegrafeloră de câmpă și la alte 
lucrări tehnice, se va pune mare pondă pe manuarea 
materiiloră explosibile.

*
In sera de 31 Muiă, în partea apusănă a Londrei 

trei explosiuni de dinamită a pusă în spaimă pe 
locuitori. Atentatele acestea semenă multă cu cele ce 
s’au făcută la stațiunea Victoria; cea dintâiu esplosiă 
a isbucnilă în Scholtland Yard, unde o parte din edifi
ciile publice au fostă stricate. Ună gardistă de polițiă a 
fostă rănită și ună otelieră omorâtă. A doua și a treia es
plosiă a fostă în St. James Square, unde atentatorii au voită 
arunce în aeră clubulă din casa Junior Carlton. Materi- 
alulă esplosibilă erâ grămădită în așa cantitate încâtă 
a fostă suficientă a aruncă în aeră coriddrele casei 
și sti spargă ferestrile caseloră din streinătate. Cu a treia es- 
plosiune au voită se arunce în aeră scola militară. A fostă sri- 
cată însă Winschester House și palatulă Iui Sir Vinn. 
Aceste esplosiunî au isbucnică tăte de-odată. Detunătu
rile dela 9 ore sera au cutremurată tote casele din Pali 
Mall, St. James Street și St. James Square. Cea mai 
mare stricăciune a suferit-o clubulă Junior Carlton. Mai 
multe femei și bărbați au fostă răniți.

Vărsare <le sânge în Clușiu.
Unu amică ală farului nostru ne-a încunosciințată 

eri pe scurtă și astătjl vine >Kolosvâri Kozlony» și des
crie și confirmă pe largă, că eri la 1 Iuniu s’a întâmplată 
în Clușiu o crâncenă bătaiă sângerosă între partidele ma
ghiare.

Capete sparte, nasuri rupte, ochi scoși, urechi tă
iate la corifeii partidei guvernului și la cei mai naîțl dem
nitari maghiari!

Sângele a cursă vale, <j'ce .Kolosvâri Kozlony*  de 
de pe obrajii celoră mai de frunte cetățeni maghiari în
cărunțiți în merite pentru țera ungurâscă.

Bătaia acâsta întiorătăre s’a întâmplată chiar’ în 
diua de Rusalii, calendarulă nou, și a fostă întocmită de 
dd. Ugron Gâbor și Bartha Miklos, deputății orașului 
Clușiu.,

Ună publică numerosă din societatea cea mai alesă 
a Clușului așteptă la gară sosirea dela Pesta a d-lui He- 
gedus Sândor, unulă dintre cei mai distinși financiari ai 
guvernului d-lui Tisza.

Mumârulă celoră presențl trecea peste o miiă.
La sosirea trenului din spre Huedină, d. Hegediîs 

Sândor, însoțită de vice-comitele comitatului Clușiu, d 
Gyarmati Miklos, a fostă viu aclamată.

D. advocată Dobal Antalja ținută ună discursă, prin 
care l’a salutată în numele Clușieniloră.

Ună cârdă de băeți cu pene roșii pălării strigau

Ce se mai cjicî? Săceleanulă de cândă nasce până 
măre n’aude vorbindu-să de câtă de oi și de galbeni, că 
cine are oi acela-i mai fericită! Pote că nici fericirea 
în raiă nu și-o polă închipui fără târle de oi.

Mai deunădl veni la mine o femeiă, și mâ rogă să-i 
cetescă o scrisăre ce o căpătă dela fiulu său din Dobrogea. 
Intre altele scria, că a fostă la o fermecătore bătrână, 
care i-a spusă că a văzută în raiă pe fratele său, ce 
murise câteva luni mai nainte, păzindă o târlă de oi pe 
nisce câmpuri vertjl, frumăse, și dicendă din flueră. Faptă, 
păstreză și adi scrisărea. Fără îndoielă aceste idei ce 
se prefacă în sânge încă din copilăriă, îlă făcură pe Măr- 
celă se-șl împartă îndată inima și zestrea Floricei. Lelița 
eră frnmosă, der săracă. Fiorica cum va fi, cum nu va 
fi, dar are zestre frumosă de-ți fură ochii și inima.

Mărcelă mai veni și la altă ideiă practică, pare că 
ar fi fostă ună june de moda nouă.

— Să iau pe Lelița, perdă zestrea Floricei! De 
voiă luă pe Fiorica seu adecă zestrea ei, totuși nu perdă 
de tolă pe Lelița! Pe la ea îmi este calea tot-dâuna. 
Tot-deuna ne putemă vede și întâlni... Ce are Fiorica 
să scie 16te căile mele!...

Băiatulă naibii sciă se-și facă socofela!
Așa iubirea zestrei începu a cumpăni mai multă 

de câtă iubirea Lelițe).
* **

Lelița aflase că Beliană și Zamfira voră să însore 
pe Mărcelă cu Fiorica lui Stiubeiă.

Beliană văduse că lui Mărcelă începuse a-i plăce 
ochii oiloră Floricăi, de câtă frumoșii ochi ai Leliții.

Pe la Sântu-Ilie Beliană și cu Mărcelă plâcă cătră 
casă. Ei tragă ca tot-deuna peste ndpte la Țintă în 
Trestienl.

Mărcelă câtă era de tânăr, dar cum văcjurămă sciâ 
să-și caute interesele. Elă și acum nu arătă nici o schim
bare față cu Lelița. Elă sciâ să rămână și pe viitoră 
totă celă vechiă. Lelița, ca fetele, mai cre(jăt.6re. Cu 
tote acestea a cugetată și ea seriosă la interesulă ei, și 
nu voiâ să lase nimică necercată pentru a-lă prinde în 
clește... pe Mărcelă, pe care ea-lă cugetă bobocelă, dar 
elă erâ vulpoiă întregă! Lelița se duce săra la o babă 
din vecini, pe care n’o întrecea nici mama smeiloră în 
farmecile de iubire. Lelița i spune babei, care de alt- 
mintrea cam sciâ ea cum stă lucrulă, și o rugă s’o în
vețe că ce să facă, ca se nu scape pe Mărcelă din mână.

>La cântători, dise baba, să fi aici la mine draga 
mamii!«

Baba să pune și face o cocă frământată cu t6te 
măestriele băbesc!, cu ună cuvântă o cocă din care dâcă 
vei mânca apuci călare pe alună. Cândă vine Lelița 
după cocă, îi mai strecură și-i mai îndulcesce și ună 
urcioră cu vină și i-le dă Leliții dicendu, să le dea de 

merinde lui Mărcelă cândă va plecâ. Lelița așa și face. 
Coca era albă ca spuma, mirosea dulce de-țî lăsa gura 
apă, și părea că-lă rimă la inimă pe Marcelă să guste 
din ea. Urciorulă de vină nu mirosea mai puțină plă
cută decâtă coca. Er de dulce .... nici nu mai vorbimă! 
Dar Mărcelă se temea să guste din ele, căci audise multe 
de măestriele babeloră și ale feteloră. Se uitâ la cocă, 
o întorcea, o mirosea și eră o punea în traistă. Mirosea 
urciorulă, umbla să-lă pună la gură, îșl udâ degetulu, 
dar cândă îlă ducea la gură, îlu lua fiorile și er se lăsa. 
Așa a dusă acasă și coca și urciorulă cu vină, fără să 
se atingă de ele, și le-a pusă bine.

A treia di după ce ajungă acasă, Beliană, Zamfira 
și cu Mărcelă se ducă la vedere, la Stiubeiă.

Fiorica vine încasă cu ună buchetă de busuiocă la 
nașă câtă ună pamătufă, încâtă Mărcelă din totă Fiorica, 
nu vetjă decâtă fruntea de ună degetă. Atâta însă să 
vedea că-i fata lui Stiubeiă și a Lepșei, căci erâ și ea 
scurtă, grdsă, nodorosă. Stiubeiă spuse ce zestre i dă, 
doue mii de oi și doue mii de galbinl. Er Mărcelă dise 
în sîne: unde suntă miile încapă și urgiile!

Se încredințară încă în aceea sără. Stiubeiă plăti 
câte-va deci de galbinl la protopopulă de-i dispensă de 
strigări, și pe Dumineca urinătăre fu pusă diua cununiei.

Gura rea a lumii cjicea: Așa vedl, Beliană celă fă- 
losă, vrea să se cârpescă acum erășl cu zestrea dela 



în gura mare »se trăiască Bartha Miklos, deputatul & și 
redactorul!! lui Ellenzâk.«

Trăsurile în numără de 80, tote împodobite cu ste- 
gurî ungurescî, s’au pusă în mișcare spre orașă.

Ulița cea mare care merge în orașă gemea de mul
țimea poporului.

înainte de pornirea trăsurilor!! din gară, d. Bartha 
Miklos s’a zăriți! într’o trăsură mergăndă spre orașă. După 
acestă trăsură a urmată alta în care erau trei student! 
dela Universitate și anume unulă cu numele Haupt Fri- 
deric.

Coduclulă a plecată dela gară. In trăsura d’ântăi 
era d. Hegedus Sândor cu Bokros Elek, primarulă ora
șului, și cu Dr. Haller, profesoră la Universitate.

Îndată ce a ajunsă trăsura în colțulă stradei, stu- 
dentulă Haupt a dată semnalulu de bătaiă și petrile au 
începută a cădea ca ploia asupra conductului.

Dr. Haller a fostă plesnită în [față, c’o piatră, în 
câtă l’a pornită sângele pe gură și pe nașă și buza i-a 
fostă spintecată în două.

Bokros Elek, neperzîndu-șî presența, se silea din 
tdte puterile a apără pe d. Hegedus și în acestă svirco- 
lire a primită o lovitură, care i-a crepată capulă. Tră
sura în care erau acest! demnitari maghiari a fostă lor- 
mală sfărâmată.

Slugi, calfe și mahalagii unguri, bombardau cu petrii 
de câte doue și trei chilograme de mari, trăsurile care 
eșiseră la gară cu domni și domne pentru întâmpinarea 
d-lui Hegedus.

D. Dr. Finali, directorulă museului națională și 
profesoră la universitate a fostă greu rănită. D-lui Dr. 
Farkas, profesoră la universitate i-aă sdrobită templele 
și i-aă scosă ună ochiă.

D-lui Biansini i-aă ruptă ună picioră. Studenții 
universitari, Almai, Tamăsi, Gaizago, Deâk și alții au 
fostă greu răniți.

D-lui Berenyi, directorulă căiloru ferate, i-aă sdro
bită nasulă, in câtă din multulă sânge ce i-aă cursă se 
află în spitală pe patulă de mdrte.

Ne oprimă aci și nu mai înșirămă numele nenume- 
rateloră persone de înaltă considerațiune, care au fostă 
mai multă seu mai puțină rănite. Intre aceste persbne 
amintimă numai pe redactorulă șefă ală (Țarului »Kolos- 
vâri Kozl.,« care a fostă greu rănită la capă, la ună 
picioră și la o mână. Asemenea au mai suferită și alți 
<|iaristi.!|

Trăsurile au fostă sdrobite, caii răsturnați, și mai 
multe domne au fostă rănite și au leșinată de spaimă.

>NicI odată, t^ice .Kolosvâri Kbzlony/ nici chiară 
în re/oluțiunea dela 1848, Glușiulă n’a fostă teatrulă 
unei drame atâtă de sângerdse și atâtă de înfiorătdfe.«

»A trebuită ca doui venetici, Ugron și Bartha, 
urmeză citatulă diară, se se stabilescă în mijloculă nostru 
ca se turbure întruna liniștea paciniciloră cetățeni. Acești 
venetici au sămănată certă între părinți și fii, între frați 
și surori, au calumniată și au dată prin noroiu pe cei 
mai ee frunte omeni, au înscenată procese scandalăse 
și dueluri și acum nu mai suntemă siguri de viața nășiră. 
Ordinea socială este turburată. Vieța și averea nostră e 
în jocă și pe slrade în ochii tuturora suntemă sdrobiți 
cu pietrii.«

De cândă sunt pe lume, ne scrie corespondintele 
nostru, n’amă vădută o scenă atâtă de înfiorătore și sen- 
gerosă ca aceea, la care a mă asistată în persână în diua 
de 1 Iunie în Clușiă. Nu vedâi decât capete și nasuri 
sparte și sângerose, piciore și mâni rupte, trăsuri sdrobilă 
și omeni alergândă și fugindă ca în cea mai mare răs- 
mirită. Dămne și domnișore din societatea înaltă vedeme 

cum fugeu spre viile orașului, ca să se ascundă. Și ce 
e mai multă, la tote aceste părueli, și încăerărl sângerăse 
n’am vădută de față decâtă numai pe doi polițai.

Decă acum s’a întâmplată asemenea încăerărl sân
gerose, apoi ce are să fie la alegeri? Domne feresce-ne 
de încăerărl constituționale-electorale ungurescî!

ZN/Eaî notn.. piarulu „Ellenzâk" dela 
Clușiu în Nru său. de astădi dice că prefectul!! 
poliției ve^endfl puternica răsmeriță a alergată 
în personă la căsarmă și a cerută putere armată. 
In acestă timpă vr’o doue trei mii de totă felulă 
de neastemperați s’au grămădită înaintea poliției 
și la vestea, că au se vină soldați au plecată în
aintea lo.iă.

Se dice, urmăză „Ellenzdk,“ că o companiă 
de soldați tocmai venia dela casarmă spre orașă, 
dar oficerulă de jurnă întâlnindu-i, i-au înapoiată. 
Mulțimea ărăși s’a adunată înaintea prefecturei 
poliției, unde a stată până sdra, cândă venindă 
gendarmii i-au făcută să se înprăstiă.

Candidații guvernamentali și-au țînută pro
fesiunea de credință sub scutulă baioneteloră. 
Cornițele supremă a suspendată din funcțiune pe 
prefectulă poliției.

Cronica Comercială.
Din nnmărulă mai recentă ală „Economiei 

rurale" din Bucuresci estragemă dintr’ună arti- 
colă subscrisă de A de la Murti următdrele părți 
f6rte înseninate.

Sistemulu protecționistu și liberulu schimbu.
Cu ocasiunea reînoirei tractateloră de comerciă în 

cei din urmă ani s’a înfățișată ocasiunea cea mai favo
rabilă puteriloră Europei, ca să rostâscă între libertatea 
comerciului și sistemulă protectoră. Dela 1860, când la 
încheiărea tractaieloră de comerciă între Anglia și Fran- 
cia se stabilise ună curentă în favorea libertății comer
ciale, se pare că faptele petrecute de atunci și până 
astă-tji n’aă fostă în deajunsă de convingătore, căci de 
astă-dată curentulă este forte pronunțată spre sistemulă 
protectoră. In fruntea puteriloră Europene partisane ale 
protecționismului vedemă pe Germania, Austria și Italia; 
numai vorbimă despre Rusia, căci în acestă țeră protec- 
țiunea industriei naționale este o doctrină de stată. Cu 
privire la Germania cancelarulă principe Bismark a de
clarată încă din 1879 că nu înțelege ca țara sa sâ devie 
victima teorieloră și curseloră libertății comerciale. In 
Austria, guvernulă este pe față protecționistă și nu se 
sfiesce a o spune. Politica sa comercială consistă în a 
asigura prin tarife protectore prosperitatea industrie- 
loră locale, și a lăsa să între cu tarife mai scă
zute productele de care Austria are nevoie, fără însă a 
se uita interesele venituriloră vamale. Chiar productele 
streine de care populațiunea imperiului Austriacă simte 
o mai mare trebuință, plătescă dări îndestulă de urcate. 
Cu modulă acesta esportulă este superioră importului cu 
suma de 240 milione lei. Cei cari rîdă de balanța co
mercială nu țină sâmă de aceste escedente; se vede 
însă că dmenii dela guvernă suntă mai puțină fanatici de 
doctrinile înaintate și îșl frâcă manile de bucurie cândă 
văd că în țera loră au intrată 240 milione mai multă de 
câtă a eșită,

Ceea-ce dă mai multă însemnătate comerciului inte- 
rioră ală Austriei sunt tote obiecte de alimentațiune; cu alte 
cuvinte, cu totă starea relativă înflorilore a mai multoru 

industrii, totuși productele alimentare au superioritate în 
mișcarea comercială.

Țera care cumpără mai multă din Austro-Ungaria 
este Francia. In anulă 1882 Austria a vândută Franciei 
mai multă de 126 milione lei. Și pe ană ce trece 
exportulă Austriei pentru Francia sporesce. îndată ce se 
va deschide drumulă de feră dela Arlberg, se va importă 
fri Francia sumă de carne prdspătă.

Aceea ce face ca comerciulă de obiecte alimentare 
ală Austro-Ungariei cu Fraucia să crâscă simțitoră, după 
părerea unui corespondentă ală (Țarului francesă »l’Eco- 
nomiste*  este și oprirea întrărei viteloră din Rusia și 
România, din causa așa numitei pesta bovină. Nu seim 
ce va fi, faptulă însă este că pe motivulă de bolă vitele 
noslre sunt mai în permanență oprite de a trece granița, 
acesta vine la socotelă agricultoriloră Austro-UngarI, pe 
noi însă ne strîmtorâză, ne face să înțelegemă odată mai 
multă că cu tractatele de comerciă ca cele ce amă în
cheiată avemă să rămânemu fără nici o industria și să 
lovimă chiară în interesele agriculturei.

Față cu politica comercială a veciniloră noștri care 
urmăresce încuragiarea și înflorirea industriei naționale 
și agricultura; față cu sistemulă mai multă de câtă pro
tectoră ală vămiloră, reese deja sine că noi cari în cu- 
rândă avemă să fimă chemați a denunța Convențiunea 
comercială, suntem datori a imita, în marginea nevoiloră 
nostre, pe vecinii noștri; trebue să măsură mă cum 
ni se măsoră, căci așa cere dreptatea ș 
omenia. _________ (Va urma).

Diverse.
Prinoipele Bismark și frații Wolowski. —- Amă 

comunicată coliloriloră noștri, că principele Bismarckcuoca- 
siunea arestării renumitului scriitoră și patriotă polonă Kra- 
szewski, adresase ministrului de resboiă ală Germaniei o scri- 
sore, care s’a cetită în timpulă procesului înaintea tribunalului 
din Lipsea și în care între alte elicea : »In anulă 1877 Gam- 
betta a însărcinată pe ună anume Wolowski, ca să instaleze 
ună biurou de informațiuni pentru a’i dasciințe postivedespre 
armata Germană, Italiană și Rusă. Centrulă acestui biu
rou eră Dresda și conducătornlă lui eră Kraszewski. Afară 
de acesta, Gambetta a mai însărcinată încă pe ună frate 
ală lui Wolowski, să se stabilescă in Viena și se fie acolo 
ună agentă ală său.« Acesta scrisâre a pusă în posi- 
țiune pe d., B. Wolowski, ca să scrie din Lissabona în 
numele său și ală frate-său Andrei Ladislau Wolowski 
următorea desmințire:

»Eu, dice B. Wolowski, n’am cunoscută pe Gam
betta și m’am dusă pe socotâla mea la Viena, unde am 
condusă diarulă »Le Messagier de Vienne« care a esis- 
tală mai mulți ani.*  Principele Bismark îlă persecută, 
fiindcă în timpulă răsboiului franco-teolonă a voită să 
jnfiiuțeze o legiune franceză-polonesă. Asemenea priuci- 
pele Bismark e agitată în contra frate-seu A.L. Wolowski, 
fiindcă acesta, în anulă 1870, în armată franceză de ostă 
a raportată succese în contra Germaniloră și astfelă a 
dobîndită gradulă unui șefă de escadronă. La acestea 
urmeză B. Wolowski, mai vine și împrejurarea, ca ,Mes- 
sager de Vienne« combătea politica principelui Bismark. 
In fine declară B. Wolowski, că e în posițiune de a putea 
constată, că în anulă 1882, în biuroulă redacțiunei sale 
guvernulă germană i-a oferită câte o sută de mii floreni 
pe timpă de trei ani, ca subvențiune, deca diarulă său 
’și va schimba atitudinea în privința politicei germane. 
Elă a respinsă acestă ofertă și s’a mulțămită a’și păstra 
convingerile sale trăindă cu mijldce destulă de modeste. 
Andrei Ladislau Wolowski asemene publică în diarulă »Tele- 
graphe« din Paris, o scrisore în care declară că elă de 
la răsboiulă din 1870 încoce a devenită ună simplu dia- 
ristă și e pe deplină informată și convinsă că marele 
scriitoră Kraszewski e cu desăvârșire nevinovată.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.

Stiubeiă. N’a mai rămasă de elă numai fala, acum a 
dat’o și acâsla pe buturuga de Florica.

0! sărmanulă Marcelă, dicea mamele cu fete, care 
trăgeau de multă cu ochii după elă, cu cine și-a mai 
legată capulă! Se vedi, că n’o să trăiâscă doue dile cu 
ea. Elă nu i-a vădută încă rîtulă celă de purcelă, căci 
și l’a acoperită cu busuioculă, dar cându îlă va vedă 
fuge optă cu a brânzei. Ce urgiă, ce urgiă de fată! 
O! sărmanulă Marcelă!

Cele câte-va (Țle dintre încredințare și cununiă, 
mereu intrau și eșiau babele, unele dela Zamfira, altele 
dela Lepsa. Cătră Zamfira diceu, că Florica nu numai 
că-i o urgiă, dar este și bolnavă, ba că are nevoiă și 
Lepsa a dus’o mereu în ascunsă pela popi și pela făr- 
mecătore s’o scape, ba că-i ună picioră mai scurtă, ba 
că-i tontă și nu scie să numere nici doi, că uite este 
fata cutare așa și așa de fumosă, și-i dă mai totă atâta 
zestre s. a. Er călaă Lăpsa diceu: cum de vă dați fata 
și averea după Marcelă! Elă este ună calică, nu mai 
are acum nimică. E ună strengărelă de-lă arată cojan- 
cele cu degetulă. Elă are pe alta în Trestieni- N’o să 
trăiescă cu Florica. Numai să-i apuce averea, apoi o 
să-i dee cu piciorulă!

Acestea și alte câte în lume și în sdre vorbeu ba
bele.

In Săcele femeile se pricepă de minune la asemenea 
măestrii. Și cândă este a se mărita vre-o fată seu a se 
rnsurâ vr’uuă june mai de frunte, soliile, scornirile, intri
gile, curgă fuioră.

Lucrulu femeiloră e torsulă și țăsutulă. Economia 
de câmpă, vite seu alte lucruri acasă nu au. Pentru 

aceea au mai multă timpu de a scorni vorbe și a face 
intrigi, căci cu ce și-ară omorî sărmanele timpulă, când 
ele pet.recă cea mai mare parte din vieță numai singure 
ca nisce călugărițe. Spiritul & trebue să se ocupe cu ceva. 
Acestă ceva suni mai cu semă combinațiunile de căsătorii, 
vorbele și intrigile ce se învârtescă pe lângă acestă punctă.

Vine Dumineca nuntei lui Mărcelă. Pe atunci mirii 
mergeau călare la nuntă. Astădi nu se mai ține acestă 
datină. Mărcelă se duce de dimineță să-și vedă de ca- 
lulu cu care avea să inergă la nuntă. »Decă v’am mân
cată eu coca și v’am beută eu vinulă, ce mi le-a dală 
Lelița, celă puțină se ospătsză cu ele calulă în dioa nun
tei mele.« Așa-șl dise în sine Mărcelă. Luâ apoi ovesă 
și’lă muia în vinulă din urcioră și-’lă dete calului, âr’ 
când se apropiă timpulă să mergă la miresă, rupe coca 
bucată de bucată și o dă cu mâna lui la calulă de nuntă. 
Pune apoi înșelămintele pe elă, încâlecă și se duce de 
ia pe nașulă și să mârgă apoi se ia miresa

Florica ședea în mijloculă casei, er muerile de o 
parte și de alta steteau fără graiă, părea că priveghează 
ună mortă, nu o miresă. Așa e datina să stea tote cu 
gura belciugă, fără să dică ună cuvântă. In acestă timpă 
însă se esamineză totă înpunsătura de acă de pe miresă; 
se esaminâză unele pe altele să-și veclă hainele câtă sunt 
de bune, câtă e de grea mătasea, pimurile de pe scur- 
jeici suntă adevărate seu false, de câți ani voră fi făcute, 
câtă suntă de purtate ș. a. ca să aibă apoi ce vorbi 
cândă să ducă de la nuntă.

Mirele cu nașulă și cu nașa ajunseră la casa mi
resei. Nașa întră în casă, ia mirâsa de mână, o scdte 
în curte și începă hora. Jocă puțină și plecă la biserică.

Mărcelă încălecândă, calulă începe a sforăi și a 
sări ca ună bălaură. Mărcelu trebuia să-și pună tote 
puterile ca să se țină pe elă. De vre-o două ori p’aci 
p’aci să-lă asvârle. Cândă fu în porta bisericei îlă și 
aruncă pe Mărcelă câtă colo, în mijloculă unei bălți, călcă 
ca turbată peste nuntași și o luă spre Satulungă în susă. 
Mărcelă se sculă cu o mână scrintită din baltă, dar acum 
sămâna mai multă a purcelă de câtă a mire! Trebui să 
să se ducă acasă să-și ia alte vestminte, âr nuntașii și 
miresa așteptare în biserică până se intorse Mărcelă. 
Acum să fi audită ce vorbea gurele rele. Acum le curgă 
gârlă vorbele cobitore!

Dar să-i lăsămă să se muncescă?
Ce s’a întâmplată cu calulă căci nimenea nu i-a 

mai dată pe urmă! A treia di după nuntă, ună servitoră 
întră cu calulă înșelată, cum perise la Beliană în curte.

— Țintă, din Trestieni (Țse servitorulă cătră Beliană, 
îți trimite calulă, cu care s’a pomenită Dumiuecă sâra în 
curte. L’a cunoscută și elă îlă aducă întregă și înșelată
cum a venită! Calulă adecă mâncândă ovăsă muiată în
vinulă celă dulce și coca fărmecate, a trebuită să se ducă 
elă la Lelița. Așa l’a arsă la inimă. Lelița cândă l’a
vădută a disă: nu pe tine te așteptamă că, am așteptată
pe Mărcelă! Veni-iar numele!

Marcelă și cu Florica n’au avută in tbtă căsătoria 
loră nici ună copilă, și așa cu ei s’a stinsă familiele Be- 
linesciloră și a Stiubeesciloră!

Povestea calului fârmecală trăiesce însă până 
a<Ț în Satulungă.



Cursulu la bursa de Viena
din 3 Iimie st. n. 1884.

Bursa de Bucurescl.
Rentă de aurii ungară60/0 122.75 
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.60 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.60 
împrumutul^ căiloril ferate

ungare.......................... 142.50
Amortisarea datoriei căi-

lorti ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.50 

Amortisarea datoriei căi-
lorti ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 119. — 

Amortisarea datoriei căi-
lorii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 102.60 

Bonuri rurale ungare . . 101.75 
Bonuri cu el. de sortare 101.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii.............................101. —
Bonuri cu cl. de sortarelOl.— 
Bonuri rurale transilvane 101.50

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

vinii ung.............................98.25
Imprumutulii cu premiu

ung...................................115. —
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 114.90
Renta de hărtiă austriacă 80.90
Renta de arg. austr. . . 81.30
Renta de aură austr. . . 102.10 
Losurile din 1860 . . . 135.30
Acțiunile băncei austro-

ungare........................  859.—
Act. băncei de creditul ung. 307.—
Act. băncei de creditii austr. 305.50 
Argintulti —. — Galbini

împărătesei................ 5.77
Napoleon-d’ori................ 9.71‘/a
Mărci 100 împ. germ. . . 59.80
Londra 10 Livres sterlingel22.30

Cola oficială dela 22 Maiă st. v. 1884.

Renta română (5°/0). • • • Cump. 947/a vend. 957
Renta rom. amort. (5°/0) . . » 95V4 » 95

» convert. (6°/0) • . 98 V8 » 1003/
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . • 32 » 34
Credit fonc. rural (7°/0) . . » 102V4 , 1051/

» n ii (5°/o) • H 92Va „ 937
> » urban (7°/0) . . » 103Va , 104

, (6%) • ■ > 99VS » 100
> ’ (5»/o) • • 9O.b/8 » 907

Banca națională a României » 1379. >
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . » 379.Va »

» Națională . . • 237. » --
Aură • 3.40VS » 3.40
Bancnote austriace contra auru 2.07. » 2.09

Cursulu pieței Brașovtl
din 4 Iunie st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . ., . Cump. 9.32 Vând. 9.33
Argint românesc .... » 9.24 • 9.28
Napoleon-d’ori................. 9.67 > 9.(9
Lire turcescl..................... , » 10.90 » 10/18
Imperiali......................... T > 9.90 > 9.96
Galbeni............................. » 5.62 > 5.66
Scrisurile fonc. »Albina» . , , > 100.50 > 101.50
Discontulă » . . 7—-10 % pe ană.

Numere complete din „Gazetă,, 
dela 1 Ianuariu a. c. se mai 
află.

„GAZETA TRANSILVANIEI4
DIARU CUOIIDIANU.

Abonamente
se potu face la 1 și 15 a fie-cărei luni.

Pentru Austro-Ungaria pe ană * 7 12 fl. v. a.

77 77 77
ii

i2 77 • • • 6 77 77

77 77 »
1

4 ;; • • • 3 77
!

77

Se acordă abonamente și lunare cu . . I 77 77

Pentru România și străinătate pei ană 36 franci

?? 77 77
ii

77 |2 77 18 77

77 7? 77
11

77 l* 77 9 77

Celu mai ușoru mijlocii*de  abonare este prin man
dată postalu, Abonamentele se plătescă înainte.

Rugămtf pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 
lămurită adresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici 
cea mai mică întârdiere*

Administrațiunea „

■

Anunciurî în pag. a IV linia de 30 litere garmond fi.—cr. 6
Pentru inserțiuni și reclame pag. a III linia ă . ,, —„10

Pentru repețiri se acbrdă următorele rabate:
Pentru repețiri de 3—- 4 ori . . . . 10°|o

77 77 i, 5-- 8 77

77 77 ii 9--11 77 . • 2O°|o

77 77 „ 12--15 77 • • 3O°|o

77 77 ii 16--20 77 • • 4O°|o
Dela 20 de repețiri în sustî • • • • • 5O°|o
Pentru anunciurî ce se publică pe mai multe luni

se făcu învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai
susu+

Brașovă 1113 Maiă 1884.5 I

Gazetei Transilvaniei?
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I TIPOGRAFIA ALEXI, Brasovu
7 9

Unica tipografia român6scă în t6tă Austro-Ungaria susținută de unu particulară, care s’a distinsă la esposițiunea națională din Sibiiă 
anulîi 1881 și în care se tipăresce acum și priinu'ii diarii roiuâml uotidiaiiîi.

Acestei tipografii i-a succesă de a dobendf de la magistratul^. orașului Brașovă furnisarea tipăriturilor^ necesare pentru orașă, 
învingendă prin concurență, pe cea mai vechiă și renumită tipografiă din Brașovă.

Avantagiele pe care le pdte oferi acestă stabilimentă fiindă recunoscute chiar de streini, vor îndemna, precum ni place a crede 
pe toți Românii, cari au ceva de tipărită, de a se adresa mai întâiu la noi.

Dintre operile publicate până acum in editura ndstră ni permitemă a recomanda:

m

G. Cur țiu s. Gramatica limbei elenice prelucrată 
de Ștefană I o s i f ă, profesorii și directorii la 
gimnas. rom. gr .-or. din Brașovă, prețuit! fl.

Gramatica limbei române, întocmită pentru 
scolele secundare de Ni col au Pilția, 
profesoră la gimnasiulă română greco- 
orientală din Brașovă, prețulă . . . . »

2.50

1.25

Ariou, seu culegere de cânturi naționale 
spre întrebuințarea tinerimei de ambe- 
secse, culese și arangiate de Ion Dar iu, 
învețătoră la scola primară din Satulung 
prețulă ....................................................

Iuliu I. Roșea. Sacrificiu pentru Sacri
ficiu, romană orginală, prețulă ...» —.35

fl. —.30

Mortea lui Mihai Vitezulă, dramă națională
în 5 acte, de Stan Pârjol, prețulă' . » —.40 

Rumănische Kuustdiclituugeu, ubersetzt von
Theochar Alexi, prețulă . . . . fl. 1.—

Noua Biblioteca Română, anulă I și II . » 10.— 
Noulă Căliudartt de casă întră în anulă ală V-lea.
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Peste puțin va apare
Romamdu istoricu

BEIU, VODĂ, DOMNU
în cinci părți

Acestu romană se va publică în broșuri ă câte 20 cruceri seu 50 bani.

Tipografia Alexi Brașovă.
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