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Brașovu în 30 Maiu, (11 Iunie.)
Să părea unii momentă, că dela 1881 încdce 

amil ieșitu cu totulu din mijloculu confusiunei de 
idei și de fapte, care ne-a încurcată așa de rău 
politica națională, mai alesu dela inaugurarea dua
lismului încdce; se părea că, după proclamarea 
solidarității naționale între Românii din Transil
vania, Bănată și Țera ungurâscă, noi toți, cari 
pretindeam a susțină stâgulă intereselor^ ndstre 
naționale în apărarea limbei și a naționalității ro
mâne, vomu înțelege, că o armată numai atunci 
p6te birui când va fi condusă după unu singurii 
planu și într’unulu și acelaș spiritu.

Din nenorocire însă unele fapte mai recente 
ne dovedescu, că ideea solidarității naționale nu este 
încă bine înțelăsă de toți Românii, și că nu sun- 
temu încă cu toții pătrunși de marile esigențe 
ale luptei ndstre.

„Lupulu îș! schimbă părulu dăr năravul u 
nu." Acăstă 4’ca^a se potrivesce de minune cu 
faptele aceloru conducători, cari au îmbătrânită 
în reaua deprindere de a merge după capulă și 
după interesele loră și de-a să jucâ cu marile 
principie ale luptei năstre, cari și le întocmescă 
și și le esplică cum le vine la socotelă, ca, făcându-ș! 
trebșdrele, tot ei să fiă de-asupra, tot ei dmenii națio
nali și providențiali ai poporului.

Acestă soiu de naționaliști a găsită ună 
teremă fdrte largă de esploatată în era distru- 
gerei și a discompunerei sociale introdusă de 
regimulă teroristă actuală. Ei sunt încuragiațl 
în demersurile loră de-o parte prin nesciința 
poporului, care, neputândă face distincțiune și ne 
avendă altă conducere, este ușoră sedusă cu vorbe 
frumdse și înșelătdre, de altă parte prin esemplulă 
celă dau unele fețe înalte bisericesc!, cari n’au 
destulă forță morală de a înțelege, că misiunea 
loră de căpetenia nu este de a face pe voia 
guvernului, ci de a ajută poporului năpăstuită, 
prigonită și înșelată din t6te părțile.

Credemă a nu ne înșelă dăcă vomă susțină, 
că numai unoră asemeni conducători rău nără- 
vițl avemă de a mulțumi, că de câteva (|^e s’a 
proclamată într’o adunare mare de alegători ro
mâni în Aradă o solidaritate deosebită a Români- 
loră din județulă Aradului.

Nimica nu e nou sub săre și așa nici soli
daritatea română-guvernamentală din Aradă inau
gurată de d-nu Desseanu și de cei în talară, 
cari stau la spatele lui, nu e ceva nou.

Apa cu foculă nu se potă întâlni, dăr Ro- 
mânulă cu guvernamentululă ungură și-a dată 
mai de multeori mâna, cedându-i trei părți și 
mulțămindu-să cu una, și resultatulă a fostă 
totdăuna, că Românulă s’a friptă rău, ăr Ungu- 
rulă și așa stăpână pe tăte și-a rîsă în pumni 
de prostia lui.

Der Aradanii guvernamentali susțină că facă 
politică înțelăptă.

Așa au (jjsu pănă acum toți câți au făcută 
treburile d-lui Tisza și cu ce s’au alesă?

Apoi ce înțelepciune este de a dice: eu sunt 
solidară cu tine, der cu tăte astea mergă după 
capulă meu ?

Straniă logică !
Conferința dela Sibiiu decide una, er Ro

mânii din Aradă, cari mergă cu d-lă Tabaidy, 
facă altă și totă ei pretindă, că sunt solidari cu 
partida națională.

Aliații guvernului din Aradă eschidă pe frații 
loră oposițiunali dintre ei, împutâridu-le, că se 
facă instrumentală partidei maghiare oposițiunale 
și totă ei strigă într’ună apelă: Se alegemă pe 
candidați! partidei maghiare liberale în cinci cer
curi !

Aradanii, cari strigă: „se trăiăscă candidații 
guvernului" le impută frațiloră loră din oposiține 
că ar fi corupțl cu bani, fără a pută dovedi; le 
facă acăsta imputare gravă într’ună momentă, 
cândă să hotărăscă a dă pe mâna adversariloră 
cinci cercuri curatu române și ai sprijini încă, ca 
să le pătă luă mai ușoră.

Unde o să ducă tăte aceste năsdrăvănii? 
Ar fi timpulă ca toți ămenii de bine din comi- 
tatulă Aradului să-și dă mâna și să se lege săr- 
bătoresce a nu se odihni nici ună momentă, pănă 
ce nu voră face ca solidaritatea tuturoru Româ- 
niloră să învingă asupra unoră interese meschine 
locale și personale.

Sciri telegrafice.
(Serv. part, ală ,Gaz. Trans,<)

Deva, 11 Iuniu. — La tnrburările din Baia 
de Crișă gendarmeria a intervenită. O persănă 
a fostă greu rănită. Două companii de soldați 
au plecată pentru restabilirea ordinei.

Clușfi, 11 Iuniu. — D. Bokros a fostă pro- 
visoră alesă ca primară cu 50 contra 46 voturi. 
D. Bokros, în interesulă restabilirei linistei și or
dinei a primită primăria.

Oposițiunea s’a abținută dela votă, și a pro
testată în contra alegerii. D. Bokros și-a dată 
dimisiunea din președința comitetului partidei li
berale.

Sofia, 11 Iuniu. — Ministrulă președinte 
ală Serbiei la Sofia a plecată lăsândă numai ună 
secretară ca gerantă de afaceri.

(Binr. telegr. din Pesta).

Telegramă particulară a „Gaz. Trans.“

Biserica-Albă 10 Iuniu. — Domnu Vi ce n țiu 
B a b e ș ă și-a pusă candidatura în cerculă Răcăș- 
dia în Bănată. La sosirea sa în Răcășdia a fostă 
întâmpinată de ună banderiu compusă din ună 
șiră lungă de călăreți urmată de vr’o 500 căruțe. 
Profesiunea sa de credință a desvoltat-o d. Ba- 
beșă față de vre-o 5000 6menl. Ordinea a fostă 
esemplară, însuflețirea mare.

Cronica (Lilei.
La 8 Iuniu alegătorii Sași din Brașovu s’au întrn- 

nită și-au candidată pentru cerculă I ală Brașovului pe 
Adolf Zay, pentru cerculă ală II pe Traugott Teu tsch. 
Pentru cerculă I ală comitatului pe Dr. J. Kaiser și 
pentru cerculă II ală comitatului J. Imrich.

Cu acesta ocasiune au vorbită dd. Teutsch, Zay și 
Gusbeth. Discursurile au f'orstă necurmată aplaudate.

*
Sâmbăta trecută d. Korodi a fostă instalată în pos

tulă de rectoră ală gimnasiului săsescă din Brașovă. In
stalarea s’a severșită cu multă solemnitate în biserica 
evangelică din Suburbiu.

*
La 8 Iuniu a sosită în Brașovă episcopulă catolică 

ală Transilvaniei, P. S. S. părintele Lonhardt. Pri
mirea ce i s’a tăcută din partea Brașoveniloră catolici a 
(ostă una din cele mai strălucite.

*
»Viitoriulă« spune că candidații săi pentru camera 

din Pesta suntă următorii domni: Dr. Josif Gali în cer
culă Recașului, comitatulă Timișorei. George Șerb de 
Cuvină, în cerculă Zorlențiului, comitatulă Cârășă-Seve- 
rină. Leontină Simonescu în cerculă Șasea, comitatulă 
Caraș-Severină. Gerardă Vegso și Josifă Vulcană (?) în 
cerculă Beiușului, comitatulă Bihoră. George Constantini 

în Josășelă, comitatulă Aradului. Dr. Augustină Lau- 
rană, în Megieșiă, comitatulă Satu-marelui. lonă Ciocană 
(?) în Năsăudă, comitatulă Bistrița-Năsăudă. Vasile Jurca 
în Șugatagă, Maramureșă. Athanasie Rață în Becl- 
chereculă mică, comitatulă Timișorei.

*
Eată cifrele budgetului Croației ce a fostă pesentată 

dietei:
A. La cheltuieli:

1. Dieta 50,000 fl. 2. Banulă 26,000 0. 3. Sec
țiunea pentru afacerile interne 8,083,584 fl. 4. Secțiunea 
pentru cultă și instrucțiune 588,755 fl. 5. Secțiunea 
justiții 1.260,494 fl. Suma 4.008,833.

B. La venituri:
1. Secțiunea pentru afacerile interne 53,072 fl.

2. Secțiunea pentru cultă și instrucțiune 156,749 fl.
3. Secțiunea justiției 73,491 fl. 4. Tangenta contribu- 
țiuniloră directe și indirecte și a altoră venite ale Cro
ației și Slavoiei 3.725,521 fl. Suma 4.008,833 fl.

Budget.ulă acesta in care n’a întrată preliminariulă 
pentru graniță, nu să deosebeșce multă de budgetulă din 
anulă trecută.

*
In privința conflictului dintre Serbia și Bulgaria 

»Neue Freie Presse* dela 9 Iunie, scrie următor ele:
«încercarea de revoluțiune a emigranțiloră Șerbi 

în Bulgaria a fostă în legătură cu năvălirile în țînutulă 
Timocului, ajutate de guvernulă Bulgariei. Emigranții 
Serbî ajutați de bande montenegrine și bulgare au jăfuitu 
mai multe localități. Reclamele Serbiei în privința emi
granțiloră, ministrulă Zankov nu lea luată în considera- 
țiune. Se (jlice, că de-alungulă frontierei sârbe-bulgare 
s’ar fi întâmplată mai multe ciocniri sângerpse. Se crede 
că conflictulă ar fi sprijinită prin influențe din afară și 
pote să aibă consecințe grave.

Camera din Bucuresci.
„Românulă" dă următorulu resumatu des

pre ședința de la 24 Maiu a camerii deputa- 
țiloru:

La ordinea dilei e desvoltarea interpelărei d-lui Ie- 
purescu, privitore la mișcarea studențiloră din capitală, 
încă dela ora 12 tribuna oficială era plină de nisce per- 
săne, despre cari unele guri rele diceau, că nu sunt stră
ine poliției și au fostă bine văzute de partitulă liberară, 
și totă aceste guri rele pretindeau, că acesta s’a făcută 
intenționată pentru ca ea să nu fie ocupată de studențl. 
In adevără studenții fură siliți să ocupe cele mai din 
urmă bănci ale tribunei publice, și ei erau în mare nu
mără, cei mai mulțl studențl univarsitarl.

In tribuna presei se aflau mai mulțl representanțl de 
(Jiare și cu tăte că bieții reportorl întâmpinau multe di
ficultăți, ca să potă întră în acestă tribună, se strecurară 
în ea patru foști și actuali agințl ai poliției, cari pără
siră acâstă tribună reservată numai presei, ei nu și po
liției, grațiă intervenirei cvesturei camerei. O mișcare ur
mată de tăcere se făcu în cameră, căndă d. președinte dete 
cuventulă d-lui interdelatoră.

D, Iepurescu dechiară, că are firma convingere 
că prin acesta interpelare d-sa va servi atâtă învățământulă 
publică câtă și ordinea publică pe viitoră. D-sa vorbindă 
despre mișcarea studențiloră universitari, care s’a mani
festată acum și mai cu semă la facultatea de medicină, 
dice că asemenea agitațiuni s’au manifestată în 1871 și 
1873, aceste manifestațiunî avândă de obiectă politica 
militantă, pe cândă mani festa țiunea studențiloră din <|iua 
de 28 Aprilie a avută de obiectă ună ideală, o cestiune 
națională.

Constituțiunea nostră, dice d. Iepurescu, nu pune 
pe studintele universitară snptă ună regiină deosebită, nu 
face nici o deosebire între studinte și cetățână. Studin
tele universitară, fie elă de 21 de ani sâu nu, este ce
tățână și este liberă a se pronunța pentru roșii ca și 
pentru albi.

D. Istrati. Der cine să mergă la scâlă?
D. Iepurescu rogă pe d-nii deputațl să nu-lă 

întrerupă, pentru ca să nu fie silită să spună lucruri, pe 
cari n’ar voi să le spună. Reamintesce despre cele în
tâmplate în România de dincolo de CarpațI, de ura săl- 

•i ni



batică a studențiloră unguri desfășurată cu ocasiunea 
serbărei, de cătră frații noștrii români a aniversărei me
morabilului evenimente de la 3 Maiu 1848 și $ice că 
dâcă guvernulă, Camera, n’a credută oportună se facă 
ceva, apoi era de datoria tinerimei universitare, — Ro
mânia de mâne, Parlamentulă de mâne, — să se afirme 
și să proteste, îndeplinindu-șl prin acesta datoria cătră 
țără.

Acăstă pornire a studențiloră universitari era atâtă 
ne naturală și legitimă, în câtă administrațiunea n’a cre
zută de cuviință să ia nici o măsură contra loră. Prin- 
tr’o fatalitate însă, studenții fură convocațl pentru diua 
de 13 Maiu, și ei, pe cândă se așteptau ca profesorii să le 
vorbâscă de ale scolei, aceștia se puseră să facă politică. 
In momentulă acela catedra se transformă într'o tribună 
politică, amfiteatrulă într’o arenă politică; aposlolulă lu- 
minei se transformă într’ună apostolă politică.

D. Iepurescu combate acestă procedare și are ae- 
rulă a dice, că profesorii, inițiatorii acestui demersă, au 
deservită guvernulă, făcândă o cestiune vitală pentru ță
ră din o manifestațiune legitimă a studențiloră, ca și cum 
guvernulă acesta atâtă de tare și de iubită de totâ țăra, 
de tinerime....

D. președinte ală consiliului. Și de d-ta!..
D. Iepurescu... Și de mine.... era în pericolă. 

După d-sa, causa desarmoniei și agitațiunii studențitoră 
universității provine de acolo, că multi profesori de la 
facultatea de medicină au depășită din rolurile loră și au 
făcută politică; din causa acesta studenții s’au revoltată, 
mai cu sâmă contra profesorului de patologie, ală cărui 
nume îmi scapă, dice d. Iepurescu, care, din causa relei 
sale purtări nu se bucură de simpatia studențiloră. D. 
Iepurescu Zice apoi, că acestă profesoră, care nu este al- 
tulă decât d. Râmniceanu, se bucură de protecțiunea 
unui influinte bărbată de stată, care face rău de patro- 
nâză asemenea persone, cari compromită însuși partidulă; 
acestă bărbată de stată, d!ice d. Iepurescu, trebue să des
chidă ferestrile locuinței sale și să lase ca atmosfera rea, 
în mijloculă căreia trăiesce să iasă afară.

Tribunele aplaudă.
D. vice-președinte învită tribunele să nu aprâbe 

nici să desaprobe, pentru ca să nu fie obligată să aplice 
regulamentulă, care-i dă dreptulă să ordone deșertarea 
tribuneloră.

D- Iepurescu termină dechiarândă, că tinerimea 
a fostă năpăstuită și 4>ee că d. ministru să spună decă 
profesorii îșl facă datoria seu facă politică, și în acestă 
casă ce măsuri crede necesară a laa,

Naționalitățile și mișcarea electorală.

Organulă de frunte ală Kossulieniloră «Egyetârtes» 
din Pesta dala 7 Iuniu a. c. scrie între altele:

,Naționalitățile sunt târîte în acțiune.
Prin țâra întrăgă pasiunile s’au răscolită; ferbere 

în t6te părțile. Nu este localitate, fie câtă de retrasă, 
unde să nu fi pătrunsă agitațiunea. Naționalitățile încă 
sunt răpite de acăstă agitațiune. Cu deosebire frații Ro
mâni au intrată cu multă focă în luptele electorale.*

«Egyetârtâs* salută cu plăcere pe Români, dăcă 
aceștia voră merge la urmă simplu numai ca patrioți, ca 
cetățeni ai statului ungară (maghiară), nicî-decum însă decă 
voră merge sub altă titlu (d. e. ca Români Red. G. Tr.) 

Sunt forte neliniștiți cei dela «Egyetârtâs* văcjândă 
că Românii >accentuăză pretutindenea intere
sele loră naționale.*

,Ei pactăză dice «Egyetârtâs» cu acea partidă, care 
le promite mai multă pentru ajungerea scopuriloră loră 
naționale.

Guvernulă simțindu-se slabă a cerută ajutoră dela 
Români și Șerbi și aceștia se folosescă de ocasiunea bi

nevenită ca să-și validiteze dreptulă loră de alegere nu 
ca simplii cetățeni, ci ca Români și ca Șerbi.

«In privința pactăriloră se întrece partida guver
nului cu cea oposițională moderată. Românii se alătură 
la aceea partidă, care le promite mai multă. De acea 
îi vedemă în unele locuri sprijinindă guvernulă, ăr în- 
tr’altele partida oposițiunei moderate.

,Totdăuna a fostă și este periculosă a lăsă să 
crâscă pretensiunile ce și-le formăză massele de poporă, 
naționalitățile. Căci acestea nu se voră opri, ci totă mai 
departe voră merge, după ce curentulă s’a pusă în miș
care.

Foia kossuthiană amintesce apoi pățaniile cu Cro
ații și 4ice, că revoluțiunea din Croația a fostă produsă 
prin corteșirea guvernului după voturile Croațiloră.

.Acuma a venilă rândulă la voturile Româniloru 
și ale Sârbiloră.» Amintita foiă dace, că prin acesta se 
agităză totă mai multă cestiunea naționalitățiloră.

Spune în fine, că numai ei, ,cei din stânga es- 
tremă* nu pactâză deși pentru ei ar fi terenulă mai fa
vorabilă , dedrece Românii, cari mergă până a vrâ să 
desfacă Ardealulă de Ungaria în consecință s’ară 
învoi și la desfacerea Ungariei de Austria, 
der Kossuthianii nu voescă să se alieze cu nemaghiari, 
ci vreau să rămână «buni patrioți.«

e

Conferențe române în Aradu.

Sub titlulîi „conferințe române în Aradă“ 
scrie fdia oposițiunală „Alf61d“ în numerulu 
său dela 6 Iuniu următdrele:

Conferința ținută în 5 Iuniu sub președința d-lui 
Desseanu a eschisă din adunare pe cei ce nu voiau să 
pacteze cu guvernulă. Cum? Desseanu în locă de »con
ferința națională română» a anunțată la polițiă și la pri
măria o .conferență a Româniloră de partida guverna
mentală* și a convocată acestă conferință la «Crucea 
albă.» Partida cealaltă încă a vrută să țină o altă con- 
ferență a celoră 11 cu Stănescu în frunte; der poliția a 
oprit-o.

S’a ținută deci numai conferența Desseanistiloră. 
La disposițiune li s’au pusă 2 căpitani de gendarmeriă 
cu patru gendarmi călări și 26 gendarml pedestri, cu ba
ionetele pe pusei. Numai cine avea biletă roșu de in
trare dela d-lă Desseanu putea întră.

La 9Vi a sosită căpilanulă orașului Urbânyi și a 
ocupată locă la drepta președintelui. La masă mai erau 
Beleșă advocatulă și Beleșă preotulă, Simeonă Desseanu, 
Mihailovits din Șiria, Ciora preotulă din Micalaca, Man- 
gra, Nicâră, Gerasimă Venteră ș. a.

Intratau apoi conduși de preoți și de învățători 
omenii episcopului (Mețiană); conduși de notari și pri
mari omenii comitelui supremă. Președintele a începută 
a cuvânta ciicândă, că cei ce nu sunt credincioși guver
nului să iâsă din sală. Au luată apoi cuvântulă preo
tulă Beleșă din Totvaradiă și a provocată pe cei de față 
la acțiune pe lângă guvernă. După aceea tănărulă ad
vocată Demetriu Magdu a vrută să cilâscă resoluțiunea 
conferenței din Sibiiu. Președintele sună din clopoțelă, 
să face sgomotă, mulțl vreu să asculte pe Magdu der 
sgorootulă și clopoțelulă nu lăsa să se audă nimică 
După Magdu Mangra, după elă Venteră sunt siliți să tacă 
și să se retragă. în urmă fiindă Desseanu neconlurbată 
de nimenea, s’a luată decisiunea, că în cerculă Radnei 
se candidâză Vasile Beleșă, er în ală losășelului Constan
tină Gurbană, în tăie celelalte 5 cercuri însă Românii să 
voteze pentru candidații partidei guvernamentale. (Este 
de observată că Românii în comitatulă Aradului sunt 9 
părți din 10, va să (jhcă străini numai Vio I Red.) S’a 
alesă apoi ună comitetă esecutivă, în care s’a alesă și

d. Nicâră. D. Nicâră din partea sa a declarată, că pro- 
testâză de a fi pusă într’ună comitetă cu trădătorii, 
și a părăsită sala. Pe la 12 6re s’a redicată ședința.

Deodată cu critica ce o face diarulu „Al- 
fold“ primimu și ună Apelă adresată cătră ale
gătorii români de partida națională din comitatulă 
Aradului și subscrisă de președintele comitetului 
esecutivă alesă în conferința dela 5 Iuniu a. c. 
D. Ioană Popoviciu Desseană și de notarulă 
acestui comitetă D. Ioană Ciâră.

Aceatț^iApelu constitue ună felă de actă de 
acusare contra acelora, cari nu voescă să mărgă 
cu guvernulă.

După o introducere, în care să arătă că con
ferința convocată de D. Desseanu nu s’a putută 
țină la 4 Iuniu, ci a trebuită să se amâne pe 
(Jiua următâre se înșiră conclusele ce le-a luată 
adunarea guvernamentaliloră dela 5 Iuniu. Ele 
sunt pe scurtă următârele:

1. Procederea președintelui (Desseanu) să aprăbă 
și i se votâză încredere și mulțămită.

2) Procederea celoru 11 membrii oposiționall din 
comitetulă esecutivă permanentă alesă mai înainte con
ferința a reprobat’o dechiarândă pe acești 11 de eschișl 
precum din comitetă așa și din «partida națională ro
mână» din comitetulă Aradului.

5. In causa atitudinei solidare a alegătoriloră ro
mâni din comitatulă Aradului s’a adusă următorulă con
dusă: Considerândă, că din întârdliarea tâmpului 
și lucruriloră nu suntemă în stare de a face pregă
tirile de lipsă pentru ca să putemă pași în cercurile elec
torale din comitat u, cu candidații proprii fără a pacta cu 
altă partida pentru sprijină reciprocă; — considerândă, 
că împrejurările nu ne iârtă a remânâ în pasivitate; _
considerândă că unica partidă, care ne ofere spriji- 
nulă reciprocă morală șieficace este partida 
liberală: (sic!) conferința decide a pacta de astădată. 
cn partida liberală sub condițiune de sprijină feciprocă 
astfeliu, că de orece prin uneltirile fracțiunei de 11. și a 
întârzierii lucruriloră, cerculă Boroșneului deja inlremediu 
s’a angagiată cu ună candidată propriu, și așa numai 
cerculă Radna și Iosășelă mai sunt încă disponibile, par
tida națională română în aceste 2 cercuri, adecă: a Rad
nei și losășelului se candideze din partea s’a deputați 
naționali cu programa națională din Sibiiu, fiindă obli
gată partida liberală a sprijini pe acești candidați ai noș
tri, precum partida nostră va sprijini pe candidații par
tidei liberale în celelalte cercuri ale Pecichei, St.-Annei, 
Chișineului, Vilagoșului și Boroșneului.

Acesta mâsură ca unica esigență de activitate cu 
atâtă mai vârtosă e indicată că numai în acestă modă 
putemă șterge rușinea suspițiunei de a fi partida nâstră 
angagiată, respective coruptă cu bani din partea altei par
tide, căreia din acestă motivă totă Românulă cu sim
țire trebue să-i întorcă spatele.

Apelulă continuă apoi așa.
3. Conferința «ca partidă politică națională română 

pe basa programei de Sibiiu,* în comitatulă Aradului, s’a 
dechiarată de constituită în permanența pe trei ani, nu 
numai pentru trebl electorale, ci și în obiectulă și inte- 
resulă tuturoră altoră cause publice naționale politice și 
administrative.

4. Pe lângă disolvarea comitetului esecutivă de 
pănă aci, pentru îngrijirea și promovarea trebiloră elec
torale precum și a tuturoră causeloră și intereseloră par
tidei s’a alesă ună nou comitetă centrală esecutivă per-

FOILETONU.
A iță Gușeilă.

— schiță de caractere. —
(Urmare.)

IV.
Trecuse ună ană, de cândă se mutase Gușeilă pe 

Cacova. Era tocmai pe timpulă râsboiului cu Turcii. 
T«6tă lumea se ocupa de politică, până și hamalii. «Ce-i 
cu Rușii?* au trecută granița?» s’au încăerală .... câți 
au murită.... totă cazacii mai voinici .... erau vorbele, 
cu cari se salutau âmenii. Pe astfelă de timpuri cine 
sâ se mai ocupe cu năcazurile unui bietă muncitoră, 
cum era acum Gușeilă. Așa-i în lume. Cândă se în
tâmplă o nenorocire în casa unui domnă, îlă plânge 
totă orașulă, ăr cândă nenorocirea este în casa unui omă 
mai de rândă, nimenea nu se mai ocupă de elă.

Era într’o după prân^ă. Gușăila venia din cetate 
bâtă rău, așa încâtă cădea dintr’ună stoboră în altulă. 
După elă venia ună șiră de copiii și-și bălâu jocă, care 
cum sciea. «A înghețată muscalu» Zicea unulă mai 
înaintată în verstă și-lă apucă pe Gușăilă de zăbună. — 
Gușăilă se uită înapoi și borborosl niște vorbe neînțe
lese. Se apropiă de casă. Leica Vuța ar fi întrată în pă- 
mântă de rușine; — ea nu-i eși înainte de locă, căci 
a^I pentru prima âră venia bărbatu-său bâtă t^iua pe Ia 

amâ^i. — Gușăilă întră în curte și fără voea lui porni 
în pași repezi și se așădă pe prispă. Mustățile lui erau 
sburlite, una în susă și alta în josă și cum sta astfelă 
se totă cercă să scuipe der nu putea. Elă privia în pă- 
mănlă, și cândă sîmți pașii neveste-si să uită la ea și 
rîse. Leica Vuța plângea amară și cugetându-se la tre
cută îșl acoperi fața cu1 șorțu și întră în casă. — Era 
grozavă clipa acâsta pentru leica Vuța, căci sciea bine, 
că bărbatu-său a beută cei după urmă creițarl ce-i mai 
rămăsese din casele de pe Tocile.

* **
Leica Păuna tocmai eșia din curte dela ea, îmbră

cată ca în 4>le de lucru simplu dar totă cinstită, așa că 
se vedea că-i nevasta lui Șoriciu. Ea avea în mână o 
legătură, în carea ducea ceva de mâncare pentru băieții 
lui Gușăilă. Cum eși din curte se uită odată în josă și 
curendă apucă calea cătră casele ei cele vechi, cătră 
Niță Gușăilă. Nu făcu doi pași și se întâlni cu Trina 
lui Blegu, o femeiă ca de 40 de ani, scurtă de stată, 
grăsciâră, frumușică și ceea ce era mai caracteristică lot- 
dâuna veselă. Trina avea o fată (vrâmă să dică o dom- 
nișoră, căci o îmbrăcase nemțesce) ca de 16 ani, cres
cută «modernă» cum c^cea ea. 0 învățase la joca, ceva 
la piano, așa că scia scala din »c» dur și »c« moli (să 
bată clapele), și din frănțuzesce ajunsese până la § 7 din 
gramatica lui Ahn; câtă despre ale gospodăriei seu despre 

o viață seriosă n’avea fata nici ideă, de altcum fata era 
frumușică, «Bonjour leică Păună dragă ... un teci?*)* 
grăi Trina Blegului cu zimbetulă său obicinuită și fără să 
aștepte răspunsă începu să vorbăscă despre fia-sa adecă 
despre Helene, căci așa o botezase din Lința.

Leica Păuna o ascultă cam cu greu, căci nu-i plă
cea să-și facă vorbă cu ea; — îi spuse în scurtă, că a 
plecată la Gușăilă și cu acâsta porni a merge. «Vai de 
mine leică Păuno, da mândră te-ai mai făcută. Ea stai 
să-ți mai spună ceva. Pe Lința adecă pe Helene a nâstră 
o salută toți negustorii, și nu-i vorbă fată cultă ca a 
mea s’a hotărîtă» grăi leica Trina dândă vorbeloră ună 
accentă mai ascuțită și gurii o formă delicată.

«Așa e așa» în totă Cacova nu-i fată ca a D-tale« 
adause leica Păuna scurtă și voi să mârgă. A și plecată 
și a lăsat’o pe leica Trina tristă de totă. Vorbele acestea 
de pe urmă nu i-au venită la socotelă.

începuse să plouă, cândă leica Păuna întră încasă 
la Gușăilă. Vuța lui Gușăilă sta pe ună scaună lângă 
mesă cn capu proptită în mâni; era bolnavă. Ea nu 
băgă de sâmă că intrase cineva în casă. Băieții erau 
răspândiți, unulă aruncată într’ună pată, altulă cu o fă- 
liă de mămăligă în mână sta pe ună scăunelă, ală treilea 
cerca să se desbrace, âr celă din urmă, celă mică, celă 
mai fericită, era veselă și se juca pe la țîțînele unei lădl.

*) Unde te duci.



taanentă pe trei ani sub președința iui ioană Popovieiu 
Desseanu din următorii 20 membri, anume: 1) Moise 
Bocșanu, -2) Vasiliu Beleșă, 3) Augustină Hamsea, 4) 
Adalbertă Mihailoviciu, 5) Georgiu Popovieiu, 6) Teodoră 
Popă, 7) Constantină Gurbană, 8) Vasiliu Zorlențanu, 9) 
Ioană Beleșă, 10) Simeonă Popovieiu Desseanu, 11) lână 
Cioră, 12) Ignalie Papp, 13) Ștefană Tamasdanu, 14) 
Georgiu Feieră, 15) Ilie Bozgană, 16) Teodoră Coloja, 17) 
Demetriu Romană, 18) Terențiu Rațiu, 19) Paulă Milo- 
vană, 20) Georgiu Purcariu.

Susă dâră frațiloră! la lupta eleetorală solidară, 
pentru toți alegătorii români din comitatulă Aradului!

Se alegemă în eerculă Radnei pe lână Beleșă și 
în eerculă loșelului pe Constantină Gurbană de deputați 
naționali români! Se trăăscă!

De odată însă spre a asigură alegerea candidațiloră 
naționali români, să alegemă și pe candida ții 
partidei liberale, și anume: în eerculă Pecichei pe 
contele Tibor Kârolyi; în eerculă St. Anei pe Sigis- 
mundu Bohus, și în eerculă Chișineului pe baronulă 
Băla Bânhidy, în eerculă Siriei pe Ladislau Bohus 
și în eerculă Boroșneului pe Mateiu Balâsz. Se 
trăiăsca!

Acăsta este voința și dorința conferinței generale a 
partidei naționale române din comitatulă Aradului!

Nu ve lăsați seduși și amăgiți de parti
dele străine (sic!) și de cei 11 fracțiuniștl și 
consoți ai loră...

Trăescă candidații partidei naționale române și ai 
partidei liberale din comitatulă Aradului (?!)

Corespondința nOstră din Comitate.
Din giurulă Făgărașului ni se scrie, Că la 2 Iunie 

mai multe comune au fostă cutreerate de caudidați la 
deputațiă. Amintimă numai pe D. Benedek Gyula, advo
cată în Fâgărașă, care în profesiunea sa de credință a 
declaraLă, că va întră într’una din partidele oposiționale. 
Desvoltându-și programa, a arătată că guvernulu actuală 
a adusă poporulă la sapă de lemnă prin impositele cele 
mari și că statulă e înglodată în datorii. Decă lucrurile 
voră mai merge astfelă, a (Jisă d. Benedek, Ungurulă 
va trebui să mergă în Asia, Nemțulă în țăra 
nemțescă și Românulă în Dobrogea. După acea 
a scărmănată legea căsătoriei mixte dintre jidovi și creș
tini, cjicendă, că cu acestă soiu de omeni lucrăză cei de 
la putere, și că cu timpulă Ungurii se voră pomeni 
în Ierusalimă.

De lângă Mureșă, la 24 Maiu 1884 st. v.
Astăzi să întruniră alegătorii naționali Români din 

eerculă electorală ală Făgetului (Comitatulă Carașu-Se- 
veriu) spre a ascultă raportulă bravului delegată la con
ferința din Sibiiu, D-lu Dr. Demetriu Selceleană.

Deși erâ (Ț de lucru, totuși spre bucuria tuturoră, 
au participată peste 200 de alegători, numai din simță 
curtaă românescă.

Constituiudu-se adunarea a fostă proclamată de 
președinte D-lă Dr. Dem. Selceleanu advocată în Țela, 
de vice-președinte D-lă Dem. Marcu preolă în Biuchisiu, 
eră de notariu D-lă Terențiu Pelroviciu preolă în Țela, 
după acea a urmată darea de semă a D-lui delegată, 
carea de mai multe ori a fostă întreruptă de entusias- 
tice slrigărl de »să trăiescă.* D-lă delegată a bine-voită 
a esplicâ celoră adunați tâte punctele din programa na
țională cu esemple bine nimerite. Adunarea erâ însufle
țită, toți erau cu fața veselă afară pole de preotulă Vas.

Totă casa te umplea de compătimire și fără să fi sciută 
trecutulă acestei case ar fi gâcită ori cine câtă supărare, 
câtă nefericire și câtă năcază este acolo. Și numai ce-i 
dreptă era clipa cea mai cumplită cu deosebire pentru 
leica Vuța, carea așteptă să-i vie bărbatulă. Cum așteptă 
ea altădată, înainte cu 10 său 12 ani și cum așteptă 
acum!

,Da ce mai faceți, ... ce mai faceți?» întrebă cu 
mare bunăvoință leica Păuna și întinse leichi Vuți legă
tura ce-o avea la sine.

♦ Mulțămimă D-tale» grăi leica Vuța sculându-se de 
pe scaună. Fața ei era sarbedă de totă ca și a copiiloră; 
cari acum se deșteptaseră, căci erau flămânzi nu mân- 
caseră mai nimică. Cu mâna jumătate cercă a luă le
gătura .... iute însă îșl trase mâna și începu să plângă, 
îșl aduse aminte de filele ei de odinidră.

♦ Lasă leică Vuță nu te mai măhni. .. căci bună e
D-(Jeu< adause leica Păuna și se așeijă pe ună scaună. 
Toți copiii veniră în jurulă leichi Păunii, îi sărutară mă
riile și se aședară lângă ea și nu se mai despărțiră câtă 
a stată ea în casă. (Va urma) 

Olariu din Capolnașă, carele încă de multă eșindu din 
partida națională, a trecuLă la cea contrară.

Adunarea a esprimată mulțămirile sale D-lui dele
gată urându-i să trăescă. la mulțl ani dimpreună cu toți 
cei de ună principiu eu densulă. Cu acesta s’a încheată 
ședința. Unii alegetoru.

Academia Ungurescă.
Academia ungurăscă de sciințe a ținută ședința 

anuală a XLIV dela fundarea sa. Președintele Academii 
contele Melchioiă Lonyay arată, că acestă institută na
țională ungurescă s’a întemeiată acum 53 de ani. Re- 
sultatulă colecteloră celoră dintâiă dintre anii 1826— 
1831 au produsă preste totă 294,698 florini. Perioda cea 
mai mănosă pentru sporirea capitalului academii au fostă 
anii 1860 și 1861, când s’a dată impulsulă celă mai 
mare pentru zidirea palatului academică. Numai în anulă 
1860 s’ău adunată 697,578 fl. și în anulă 1861 sau 
strînsu 167,950 florini pentru scopurile Academiei. Dintre 
toți anii au fostă celu mai favorabilă în privința materi
ală anulă 1883 pentru că cu finea acestuia ană, averea 
a ajunsă suma considerabilă de două miliâne.

Arată că zidirea palatului a costată Academia peste 
ună milionă de florini, și în ce modă a plătită acele 
sume, în urmă spune, că spre a cresce averea academii, 
s’au adaosă din venită câte două procente la capitală 
totdeodată, aă căutată, ca averea academii să fie câtă 
mai sigură plasată.

Factorulă principală ală academii a fostă munca 
neobosită cave a făcută ca academia să iea ună sboră 
în tote ramurile științeloră. Problema cea mai principală 
a academiei a fostă de a cultivă limba națională 
maghiară și de a lăți șciințele în acestă limbă. Pe lângă 
limbă s’a ocupată și cu istoria poporul ni ma
ghiară. Mai înainte academia de abia pute întrebuința 
pentru scopuri șciențifice 7000 până la 8000 fl. pe când 
astăzi sunt 75,000 fl. preliminați numai pentru scopuri 
scientifice.

Parastasu pentru reposatuld C. Porumbescu.
Brașovă, 28 Maiă st. v. 1884.

Alalta-erl (Sâmbătă 26 Maiă) s’a ținută în capela 
din cimiteriulă din Grăveri ună parastasă pentru reposatulă 
profesoră și componistă musicală Cipriană Porum
bescu. Aranjatorii acestui actă de pietate au fostă mai 
mulțî dintre cunoscuții și mai multe dintre cunoscutele 
multă regretatului repausată.

Aici trebue se însemnămă, că Vineri în 25 ale 
1. c. a fostă tocmai anulă, de cândă familia părintelui 
Iracliu Porumbescu, din Stupea în Bucovina, avu ne
norocirea de a perde așa de în grabă pe multă iubilulă 
său Cipriană.

Parastasulă a decursă în modulă celă mai so
lemnă.

De față eraă: corpulă profesorală împreună cu 
studenții din clasele superiore, representanții eforiei și ai 
delegațiuniloră scolastice, representanții reuniunei de 
gimnastică și de cântări și ună numără destulă de fru- 
mosă dintre cunoscuții și cunoscutele repausatului,

Serviciulă divină fu celebrată de părintele proLo- 
popă lână Petrică, împreună cu d-nii parochi B. Baiu- 
lescu și V. Voina.

Cântările fură escelentă esecutate de corulă reuni
unei de cântări coudusă de d. Pant. Dima.

In fine profesorală CA. Bârseanu ținu ună scurtă 
discursă, din care estragemă următorele părți:

»Aducerea aminte este aceea, care ne a făcutăi să 
ne adunămă în acestă sfântă locașă, și anume aducerea 
aminte de ună prietenă scumpă, de ună membra ală 
societății nâstre pe care mârtea crudă l’a răpită aș 
de curendă.«

♦ Puțini dintre noi, stimați asistenți, au avută pri- 
legiă a fi împreună vreme mai îndelungală cu răposatulă 
Cipriană Porumbescu; cei mai mulțl l’au cunoscută nu
mai din scurtulă restimpă, pe care l’a petrecută în acestă 
orașă, deră eu toții jălimă deopotrivă perderea lui pen- 
tru-că Cipriană prin vioiciunea și afabilitatea sa, prin 
zelulă săn neobosită, prin nizuința de a face celoră din 
prejurulă său viața câtă se pdte mai plăcută, era în 
stare a cuceri inimile aprâpe dela prima vedere.»

♦înzestrată dela natură cu ună talenlă neobicinuită 
capabilă de o activitate, potă dice, escesivă, regretatulă 
repausată a produsă pe terenulă musicei naționale lu
crări destulă de însemnate, și cu atâlă mai multă ar fi 
putută produce în vîitoră, dacă firulă vieții sale nu ar fi 
fostă tăiată așa de în grabă.»

♦ Nu este scopulă meu a încerca se descriu scurta 
esistență a reposatului Porumbescu: nu voiescă se arătă 
cum au fostă copilăria lui și ce a contribuită mai multă 
la desvoltarea facultățiloră, de care dispunea; să povestescu 
despre peripețiile vieții sale de studentă, său în fine să 
vă aducă aminte de mișcarea ce o făcuse așa de curendă 
în societatea nostră brașovănă prin frumsețea producți- 
uniloră sale și prin neîntreruptă sa activitate.»

.Cele mai multe din aceste lucruri Vă sunt prea 
bine cunoscute.*

♦ Mă mărginescă în a asemănă aparițiunea sărma
nului Cipriană cu o ilusiune mândră, ce ne încăldesce 
sufletulă și ne face a vede totă ceea-ce este împrejurulă 
nostră sub colori mai vii și înlr’o lumină mai intensivă.»

♦ Deodată aspra realitate se pune față în față cu noi 

și ne trezește fără cruțare din visulă în care eramă cu
fundați.»

♦ De câte ori nu ne aducemă aminte de acestă 
dulce visă și de câte ori nu blăstămămă clipita în care 
amă fostă desilusionați!«

,Să onorămă memoria amicului și cunoscutului 
nostru, căci merită!*

D’ale armatei.
♦ Monitorulă oficială* din Bucurescl publică următo- 

rulă decretă:
Art. 1. Elementulă milițiiloră compusă din cele 

trei chemări prevădute de art. 50 din legea de recru
tare,’se organisăză în regimente, corespundendă regimen- 
leloră de dorobanți și păstrândă același numără de or
dine, cu denumirea de Regimentă de infanteriă 
de miliții.

Art. 2. Trapa cuprinde pe toți omenii aflători ac
tualmente în miliții și pe toți acei, cari se voră mai vărsa 
anuală din reserviștii armatei active de infanteriă de li
niă și teritorială.

Art. 3. Fie-care regimentă de miliții cuprinde ace- 
lăși unități mici și mari ca și ună regimentă de doro
banți și mărginite în aceleși circumscripțiunl teritoriale.

Art. 4. Caporalii și suboficerii, trecuți din reservă 
în miliții, potă fi înaintați în gradulă imediată superioră, 
dăcă sunt în stare a satisface unoră esamene, cari se 
voră regula prin anume programe.

Art. 5. Oficerii dimisionați din armata activă și din 
reservă de orl-ce gradă, aflându-se in limitele de verstă 
dela 40—60 de ani, în condițiunile și prevederile modi
ficatului art. 2 din legea oficeriloră de reservă, formeză 
cadrele oficeresci ale regimenteloră de miliții. Coman
danții corpuriloră de armată facă, în conformitatea art. 13 
din legea comandamenteloră, alin. 2, propunerile necesare 
relative la cadrele acestui elementă ală armatei.

Numirile loră în diferite funcțiuni de comandamente 
la regimente de miliții se facă prin decretă regală după 
propunerea ministrului de resbelă.

Art. 6. Pănă la regulamentarea în totală și defini
tivă a legei comandamenteloră, ministerulă de resbelă 
printr’o anexă la instrucțiile provisorii ale menționatei 
legi, va regula în detaila organisarea regimenteloră de 
miliții.

Art.. 7. Comandanții corpuriloră de armată suprave- 
ghiaza instrucția militară a milițiiloră, ' care, conformă 
art. 29 ală legei comandamenteloră, se va face în tâte 
Duminicile anului și prin concentrări anuale la epocele 
fixate de ministerulă de resbelă.

Art. 8. Decretulă No. 285 din 7 Februarie 1882 și 
orl-ce alte disposițiuni contrarii presentului decretă se 
abrogă.

Telegramă particulară a „Gaz. Trans.“
Aradă, 11 Iuniu 1881.

Comitetulă unicei partide naționale care s’a consti
tuită pe basa programei din Sibiiu ca partidă oposițio- 
nală a dată ună manifestă cătră alegători desavuândă 
conferința lui Deseană și programa ei și candidând ă la 
Radna pe dr. Georgiu Popa, la Boroșineă pe d. Georgiu 
Lazară, la Ioșășelă pe d. Vasilie Mangra.

In cercuri se lucră cu energiă. Poporulă credin- 
ciosă programei este terorisatu și persecutată de orga
nele comitatului.

Diverse.
0 adresă interesantă. — Primirămă dela posta de 

aici o scrisore cu întrebările wohin? și hova?, pe care 
oficianții nu sciură, în ce parte să o trămită. Cu âre- 
care greutate se pdte descifra pe partea, pe care este 
pusă timbrală, următârea adresă, scrisă cu creionulă pe 
care o reproducemă întocmai:

acesta car te
mere in mura ■
ș sân crai
la su ce ne cu
lae

Ghiciți, în ce parte amă îndreptată scrisârea, despre care 
e vorba, și la cine?

Mausoleulă Napoleonicjiloră. — Impărătesa Eugenia 
clădesce la Farnborough (Anglia) cu mari spese ună 
mausoleu, în care voiesce să transporte rămășițele soțu
lui și ale fiului său, cari sunt astrucate la Chiselhurst. 
In Farnborough este o cameră în care se află tote reli- 
cuiele fiului nenorocitei împărătesc. Camera se va numi 
♦ Le cabinet du prince.» Pe masa de srisă și de studiată 
a lui Lulu se vădă încă scrisorile nedeschise, ce le-a 
primită după mârtea sa. Acolo se află și spada 
francesă, cu care prințulă a făcută espedițiunea nenoro
cită în țera Zulușiloră.

Bibliografie.
Invitare de Abonamentă la ♦ Miculă Abecedară» 

ilustrată Partea II, pentru ală 2-lea ană de scâlă. Cu
prinde: mecanismulă scrierii și cetirii, cu litere mari și 
cirile seu bisericesc!. Bucățile de cetire sunt: scurte, 
petrecătâre și ușiâre. Limba alesă și dulce, așa, că 
pentru invăpăerea gustului de cetire nu lasă nimică de 
dorită. Condițiunile de prenumărare: 10 exemplare — 
cu rabată — costă 2 fl. v. a. Doritorii sunt rugați ală 
prenumăra pănă la 30 Iuniu, st. v. a. c. ca se mă potă 
orienta cu tipărirea și trimiterea. Din »Miculă Abecedară» 
Partea I și .Tabele,* mai sunt numai puține exemplare 
și va apare ediția II. Comande primescă de pre acum, 
ca doritoriloră, se-lă trimită de odată cu Partea II.

Lipova, în Bănată, 8 (20) Maiă 1884. 
______________________Toană Tuducescu, învățătoră.

Editoră: lacobă Muresianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.



Ouraulă la buraa de iVien& 
din 10 Iunie st. n. 1884.

fontă de aura ungară6'/0 122.65 
fontă de aură 4°/0 . . . 91.85 
fontă de h&rtiă 5% . . 88.75 
mprumutulă căiloră ferate
ungare........................ 143.

^mortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.30

Kmortisarea datoriei căi-
loră ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) . . . .119.—

\mortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 102.70 

Bonuri rurale ungare . . 101.75 
Bonuri eu cl. de sortare 101.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-
mișă...............................101.25

Bonuri eu cl. de sortarel01.50 
Bonuri rurale transilvane 101.75

Bonuri croato-slavone . . 101.—
Despăgubire p. dijma de 

vină ung.............................98.50
Imprumutulă cu premiu

ung.................................. 115.50

Bursa de Buenresel.
Cota oficială dela 26 Maiă st. v. 1884.

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 115.20 

Renta de hărtiă austriacă 80.45 
Renta de arg. austr. . . 81.40
Renta de aură austr. . . 101.80 
Losurile din 1860 . . . 135.25
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  857.—
Act. băncel de credită ung. 307. 
Act. băncel de credită austr. 306.40 
Argintulu —. — Galbin!

împărătesc!................ 5.76
Napoleon-d’ori.................. 9.67%
Mărci 100 împ. germ. . . 59.60 
Londra 10 Livres sterlingel22.15

Renta română (5%). • ■ • Cump. 94Va vând. 95%
Renta rom. amort. (5%) . . » 99 , 95%

» converl. (6%) . . 98% > 100%
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . » 32 » 34
Credit fonc. rural (7%) . . > 102% , 106

> „ „ (5°/o) • • 92% „ 93%
> > urban (7%) . . > 103l/a . 104%

» (6%) • ■ > 99V. » 100
> (5%) • • 90.% . 91

Banca națională a României » 1432. »
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . » 331. >

< » > Națională . . 239. » —
Aură.................................... > 3.64% > ~~~ •
Bancnote austriace contra aură > 2.07. , 2.09

Cursulu pieței Brașovu
din 11 Iunie st. n. 1884.

Bancnote românesel . . . . Cump. 9.33% Vend. 9.34
Argint românesc................. . > 9.25 » 9.30
Napoleon-d’ori..................... . > 9.65 > 9.67
Lire turcesc!......................... . » 10.90 » 10/18
Imperial!............................. . > 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 lanuariu a. c. se mai 
află.

„GAZETA TRANSILVANIEI"
DIARU CUOTIDIANU.

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

Pentru Austro-Ungaria pe ană • > 12 fi. v. a.
ii

■ |2 » • • a 6 »
11|4 » • • a 3

Se acdrdă abonamente și lunare cu . . I

Pentru România si străinătate pe ană . 36 franei

w ii
|2 » . 18

11
[4 W . 9

Celti mai ușorii mijlocii de abonare este prin man
data poștalii Abonamentele se plătescii înainte.

Rugămti pe domnii abonați să binevoiâscă a ne da 
lămuriți! adresa, ca trimiterea diarului să nu sufere nici 
cea mai mică întârdiere,

Administrațiunea

Tanla aiiMiloni si MiHoilom.i r
AnunciurI în pag. a IV linia de 30 litere garmond fi.—cr. 6
Pentru inserțiuni și reclame pag. a III linia ă . „ —„10

Pentru repețirl se acbrdă următdrele rabate:
Pentru repețirl de 3— 4 ori . . . . 10°|0

5— 8 • • 15°|„
9—11 • • 2O°|o

12—15 • . 3(%
16—20 v . . 4O°|o

Dela 20 de repețirl în susu 9 9 9 . . 5O°|0
Pentru anunciurl ce se publică pe mai multe luni 

se facil învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
sustu

Brașovu 1|13 Maiu 1884.
Gazetei Transilva niei. “

BĂILE (SCALDELE)
dela Sân-Georgitdu Năseudidui (N.-Szent-Gyorgy).

Apă minerală muriatică de natronă în comitatului Bistrița-Năs&udă în 
Transilvania; să ține de cele mai escelente silicate de natronă, conține (24.45 de părți 
natronă acidă carbonică în 10,000 de părți) conține iodă, este probată ca leacă contra 
frigurilor^ învechite, a întărirei de ficații și de splină, a mistuirei necomplete, contra 
hoemoroideloru, a anomaliilor^ de menstrațiune, blenorhoe (scurgere) uterinală, contra 
bronchitei cronice, a petrei în beșică și în rinichi a scrofileloru, a slăbiciunei de nervi 
și în fine contra Hypochondriei histeriei.

Sesonulu se începe la 15 Iunie.
Apa minerală se p6te luă în sticle de câte ună litru directă dela isvoră s£u 

dela depositulă principală în Bistrița la J. Keresztes.
Informațiuni și prospecte se capătă dela

ADMINISTRAȚIA BĂIIORIJ.

ni®. 6W6/884 Publicațîune. 2-3
In urma esmisului Illustrității Șale Dlui consiliară reg. și 

vicecomite Julius de Roii ddto. 29 Maiu a. c. Nro. 4873 s’a stabi
lită, pe basa disposițiuuiloră §-lui 79 ală art. de lege XVIII din 1871, 
ca alegerea aniploiațilorft comunei orășenesc! a Brașovului pentru 
ună periodă de 6 ani, — să se facă in diua de 24 Iun iu a. c. 
înainte de prânză la 9 6re.

Ceea ce s’aduce la cunosciință publică cu acea observați- 
une, că, conformă §-Iui 60 ală statutului comunală, sunt de a se 
alege pe 6 ani de servițiu:

a. Primarulă;
b. Căpitanulă orașului;
c. 2 Senatori magist.ratuall de categoria I-mă;
d. 1 Senatoră magistratuală de a'II-a categorie;
e. Fiscalulă; (advocatulă orașului) •
f. Conducătorulă oficiului orfanală;
g. Comptabilulă;
h. Cassierulă orășenescă;
i. Controlorulă cassei orășenescl;
k. Perceptorulă de dare;
l. Controlorulă cassei de dare:
m. Tata orfanală;
n. Administratorul economică;
o. Inginerulă orașului;

Brașovă în 31 Maiu 1.884.
Magistrat ulii orAșîiueseîi.
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MUNTEANO & MINCOVICl ®
BĂCANIA

)

BRAȘOVtl, TUȘ>AI>tl.

I
V

Firma JMEunteauii & Mincovici recomăndă on. 
publicu băcănia din „Tergulft Flosului11 și filiala loru din 
„Strada Teatrului/1 fiindu bine asortate cu totu felulîî de 
articole de coloniale, delicatese de vinuri străine și indigene, 
precum și cu totu felulu de ape minerale. Tot deodată 
aduce la cunoscința on. publicu, că cu începerea seso- 
nului de băi (3/15 Iunie) a. c. va deschide 6răși o Filială 
la Băile din Tușnadii (totu în vechiulu local u în casele 
D-lui Kanapassek).

Numita firmă crede că va satisface pe deplinii cerințele 
od. publicu brașov6nu și ale on. dspeți dela băi, atâtu prin 
calitatea mărfuriloru câtă și prin prețurile sale moderate.

(1?D

$ 
T

BĂCĂNIA

MUNTEANU & MINCOVICl
BRAȘOVt, TUȘNADt.

Tipografia Ale» Brașovă.
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