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D6că voiesce cineva să aibă o ideă despre 

modulu cum să făcu alegerile de deputați pentru 
dieta ungurăscă, n’are decâtu să cetăscă raportu
rile diareloru oposiționale de pretutindenea. Ți se 
face părulu măciucă vădendu lungulu șiră de 
abusuri și de corupțiunl și terorismulu, ce se 
esercită din partea celoru dela putere cu ajuto- 
rulu baioneteloru ce le stau la disposițiune.

Ca modelu ală „libereloră alegeri/1 ce se 
făcu sub regimulă actuală, pdte servi comitatulă 
Solnocă-Dobocei din Transilvania, unulă din pa- 
șalicurile faimosului baronu Bânffy, care este lo
cuită în maioritate preponderantă de. Români. 
După cum ne împărtășesce corespondentulă nostru 
din Deșiu partea cea mai mare a alegătoriloră 
români din acestă județă au rămasă credincioși 
stăgului solidarității naționale și s’au abținută 
dela alegeri, parte din ei însă au fostă terîțl cu 
forța și cu tdte mijldcele de corupțiune la urnă 
spre a vota pentru candidații guvernului.

înverșunată a fostă lupta între guvernă 
și oposițiune mai alesă în cerculă Lăpușului ungu- 
rescu. Din întâmplăre candidatulă oposițiunei 
cornițele Paul Bethlen este mai bine vădută la 
poporu decâtu ceialalți, pentru că se pdrtă mai 
umană cu elu. Acesta era ună motivă mai multă 
pentru guvernamentali ca să facă tăte presiunile 
posibile spre a asigură candidatului loră, comi
telui Dominică Teleki, isbânda.

Cu trei săptămâni înainte de alegere să în
cepură corteșirile, fiindă trămiși samsarii guver
nului în tote satele din numitulă cercă. Gen- 
darmeria a patrulată din sată în sată. Su dice, 
că acești păzitori ai ordinei publice au umblată 
așa de delicată cu poporală în câtă la doi ale
gător le-au străpunsă picidrele cu baioneta. După 
gendarmi a colindată prin cercă prefectulă și 
vice-prefectulă și cu toți amploiații administrativi, 
ca să facă pressiune. Până și pe scriitori i-au 
trămisă să agite în favorea guvernului.

Din nenorocire în capulă corteșiloră (sam- 
sariloră) s’a aflată și de astădată episcopulă ro
mână din Gherla Ioană Szabo. Ni se raportăză, că 
acestă prelată, înaintea căruia cuventulu d-loră Ti- 
sza și Trefort cumpănesce mai multă decâtă vocea 
poporului română, a provocată mai ântâiu pe 
preoțime prin cerculare presidiale secrete ca să se 
pună la disposițiunea candidatului guvernului. 
După aceea a trămisă pe secretarulă său ca se 
amenințe pe preoți și pe învățători că voră fi 
suspendați, dăcă nu voră merge la urnă ca se 
sprijinăscă pe cornițele Teleki. Acestă secretară 
a avută cutezanța a amenința în numele episco
pului pe ună învățătoră, că va fi suspendată din 
postulă său dăcă nu va țină cu guvernamentalii.

Trebue se adaugemă, că nici oposiționalii 
n’au stată cu mânile în sînă. Candidatulă loră 
spre a’și face .mână bună la alegătorii români 
încă de mai înainte a făcută unele daruri unoră 
biserici și scăle românesc! din cerculă Lăpușului 
ungurescă. Secretarulă episcopului ni se spune, 
că a avută și misiunea specială de a constrînge 
pe preoții respectivi se înapoieze aceste daruri și 
se primăscă în loculu loră bani de ai guver
nului.

Totodată samsarii guvernului amenințau 
pe bieții ămeni cu glăbe (amende), cu lucru greu |

[la drumuri s. a. și mai împărțiau și bani printre 
ei. Unu batalionă de soldați au fostă trămiși 
la loculă alegerei. Alegătorii, cari erau în pre- 
pusu, că voră vota pentru candidatulă oposițiu- 
țiunei, au fostă mare parte arestați, libertatea per
sonală a fostă călcată în picidre.

Eată icdna „libereloră alegeri“ conduse de 
d. Tisza. Eată în ce modă se alegă „părinții 
patriei/' cari se numescă representanții popora- 
țiunei din Transilvania și Ungaria.

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

Pesta, 16 Iunie. — Resultatulă alegeriloră 
pentru dieta din Pesta este acesta: s’au alesă 
157 de deputați liberali, 45 moderați, 47 inde
pendenți, 14 antisemiți, 9 naționali și 9 cari nu 
aparțină nici unei partide.

(Biur, telegr. diu Pesta).

Telegrame particulare ale „Gaz. Trans."

Abrudu 15 Iunie. In cerculă electorală Baia de 
Crișă, care se ține de Ungaria, candidatulă partidei nați
onale române Petru Truța a învinsă fiindă alesă de
putată cu 686 voturi față de candidatulă guvernului Cho- 
rin Ferencz, care a avută numai 349 voturi. Entusias- 
mulă între Români e mare.

Caransebeșii, 16 Iunie.
Generalulă Traiană Doda a fostă alesă deputată 

pentru dietă cu aclamațiune de cătră 5000 de alegători 
Entusiasmulă e mare.

Cronica evenimenteloru politice.
Conflictulă dintre Serbia și Bulgaria încă nu s’a 

aplanată, dar se crede că puterile voră isbuti să 
împace pe cei doi vecini, cari încăerându-se ară 
putea turbura pacea, de care se bucură acum întrega 
Europă. Unele puteri au și luată între densele înțelege
re, ca să examineze cestiunile în litigiu si astfelu să aducă 
o învoială între cercurile conducetore ale Serbiei și Bul
gariei.

*

Deputății socialiști revoluționari au ținută în Londra 
acum câteva dile ună conventă internațională. Preșe
dintele a declarată, că mișcarea revoluționară face mari 
progrese, și a făcută propunerea ca să se recomande 
1 ucrătoriloră de a se uni, pentruca să segră- 
băscă causa proletariatului, aducându-se pe 
tapetă. Propunerea a fostă primită. Conventulă s’a 
ocupată apoi de întocmirea marelui congresă revoluțio
nară, care se va țină în Geneva, în luna lui Augustă a. c.

*

Cu tote măsurile severe ce ia guvernulă și" autori
tățile ruse pentru sterpirea partidei nihiliste, totuși acăsta 
lu cre^ă înainte câ știgându-și noi membri, 
fără nici o temere de ghețurile Siberiei. In Rusia su
dică mișcarea nihilistă ’și ridică capulă cu multă îndrăs- 
nelă. Guvernulă a luată cele mai aspre măsuri spre a 
o înăbuși arestândă pănă acum 32 persone în Chișineu, 
intre cari ună comisară de polițiă și 20 de studenți. In 
locuințele celoră arestați s’au găsită cărți oprite și scri
sori compromițătore, precum și proclamațiunl revoluțio
nare. In Chiew s’au arestată peste 100 de persone, 
între aceștia sunt mulți profesori și studenți. In Char- 
kow, unde s’a descoperită și o tipografia secretă, s’au 
arestată peste 200 de persone. In Odessa se facă în fie
care di perchisițiunî prin case și arestări. Conspirațiunea 
s’a întinsă asupra tuturoră cercuriloră inteligente, așa că 
e întrebarea, dăcă guvernulă rusă, cu tdte măsurile ce 
iea, va pute sdrobi mișcarea nihilistă, ce câștigă pe (|i 
ce merge iotă mai multă tăremă.

Cronica (Lilei.
Alegerile de deputați dietali în cercurile electorale 

1. și 2 ale Brașovului au decursă în cea mai mare liniște, 
ca și cum nu s’ar fi făcută. Suntemă în plăcuta posițiune 
de a comunică, că Românii au rămasă fideli programei 
naționale, neducându-se nici unulă la urnă.

*
Duminecă în 3 Iunie a fost în Hermană alegerea 

de deputată ală cercului electorală Săcele. Candidatulă 
guvernamentală grofulă Nemeș Vincze a obținută 
numai 203 voturi, pe cândă candidatulă națională sasă 
Kaiser a isbutită a fi alesă deputată cu 251 voturi 
adecă cu o maioritate de 48 voturi. Căta lui Voicu 
Rosculeță, compusă din vr’o 30 de alegători corupți, n’au 
putută face nimică. Massa alegătoriloră români, cari au 
stată pe la casele loră rămânândă credincioși solidarității 
naționale merită laudă. Pe mâne vomă publica o co
respondență amănunțită despre cele petrecute cu ocasiunea 
acestei alegeri.

Pănă acum s’au alesă deputați români pentru dieta 
din Pesta: Generalulă Traiană Doda (naț) în Caran- 
sebeșă ; Constantină Gurbană în Iosășelă: Petru 
Truța (naț) în Baia de Crișă; 16 n ă Beleșăîn Radna; 
Gerardă Văgșo (viit.) în Beiușă; Dr. Io si fă Gallă 
(viit.) în Recașă. Dintre aceștia, Beleșă și Gurbană nu 
se scie dăcă voră merge cu guvernulă seu cu partida 
națională, , precumă dică ei. Deputății sași s’au alesă 
pănă acum: Carol Wolff și Kăstner Heinrich îu 
Sibiiu; Adolf Zay și Traugott Teutsch în Bra- 
șovă; Kaiser în Săcele.

Paulă Rotară (naț.), care îșî pusese candidatura 
în Orțifalău, a obținută numai 405 voturi, pe cândă can
didatulă guvernului a eșită cu 860. Candidatulă sărbă 
ală Uzdinului, Michailă Polit (naț.) a fostă învinsă 
de candidaLulă guvernului. In Canija mare, Dr. Falk 
(lib.) redactorulă diarului .Pester Lloyd« a fostă bătută 
de contra-candidatulă său cu 151 voturi. Iar în Aradă 
unde încă i-se pusese candidatura, a fostă balotagiu. Prin 
urmare se va face o a doua alegere.

*
La Macău au venită Szell și Verhovay să facă agi

tațiuni antisemite. Poliția i-a oprită ; dar cu tâte acestea 
Verhovay a începută să țină o cuvântare agitătore. Atunci 
în urma ordinului căpitanului orășenescă au sosită 5 
husari ca să împrăștiă massele adunate. Totodată Ver- 
hoyay a fostă provocată, ca să părăsăscă îndată orașulă. 
Verhovay a protestată, dar cu tote acestea a fostă dată 
cu puterea afară din orașă. Verhovay a fostă for
mală escortată din Macău de miliția comandată 
de sublocotenentulă baronă Piret.

*
Archiducele Iosifă a fostă la 2 Iunie âspele epis

copului Victoră Mihalyi din Lugoșă.
*

D. C. A. Rosetti, spune «Românulă,* și-a depusă 
mandatulă de deputată din camera română din causă că 
guvernulă n’a protestată în contra sugrumării libertății 
presei de cătră senată.

*
Acelașă diaru mai comunică, că incă alțî 9 depu- 

taț.1 își voră da demisiunea din cameră.

Qiarulu ,Patria« comunică că în Iași se află ună 
mare numără de Evrei, cari isbutiau a’și găsi hrana în 
diverse moduri cu speculațiunl de colportagiu.

Legea privi tore la comerciulă ambulantă le-a tăiată 
ori-ce mijlocă de vieță și astădi mai bine de o miiă de 
Evrei trăiescă în stare de vagabondajă. Comitetele is- 
raelite voîescă să le înlesnâscă emigrațiunea în America.

*
»Românulă* spune că plasa Babadagă, din județulă 

Tulcea în Dobrogea este plină de locuste. Se <fice că 
grânele sunt compromise în totă județulă Tulcea.

*
»L’ Independance roumaine* scrie că MM. LL. Regele 

și Regina României voră plecâ la 5 Iunie la Sinaia, unde 
voră petrece vera în castelulă Peleșă. Batalionulă ală 
2-lea de vânători va ține garnisonă în Sinaia în totă tim- 
pulă verii.

*



Se pare, dice »L’îtalie, < că guvernulă austro-ungarii 
are intențiunea d’a pune să se construiască patru cano- 
niere nouă cu destinațiunea pentru Dunăre, ceea ce ar 
face ca numărulă acestoră vase pe Dunăre se fie de șese. 
Afară d’acăsta, s’a instituită o comisiune cu scopă d’a 
pregăti pe oficieri și piloțî pentru serviciulă ce ar trebui 
să facă în timpii de răsboiu.

*
Suntemă rugați de cerculă electorală ală Cojocnei 

să facemă cunoscută partidei naționale române, că în 
Cojocna încă s’a ținută înainte de adunarea din Sibiiu o 
conferință a alegătoriloră din acelă cercă sub președinta 
d-lui Ionă Ho să, unde s’a primită programa Sibiană 
din 1881, fiindă contra ei 3 voturi. Delegați au fostă 
aleși d-ni Isaeă Aurelă și Ionă Simionașă, cari au și lu
ată parte la adunarea din Sibiiu. Conferința numitului 
cercă electorală a felicitată și aprobată atitudinea diare- 
loră »Gazeta Transilvaniei,* »ObservatoruIă« și »Lumi- 
natorulă. <

Subcomitetulă electorală ală acestui cercă e com
pusă astfelă: președinte I6nă Hosu prot. Cojocnei; v. pre
ședinte P. Ciortea parochă gr. or. în Cojocna, secretară 
Eliseă Barbosă înv. în Borșa, v. not. G. Todoruță, mem
brii ordinari: I. Germană, preotă; V. Popescu, preotă; 
N. Cosma, preotă; I. Bosioc, preotă; V. Poruță, preotă; 
Suplenți: I. PopovicI și A. Nemeșă.

Diarulu „Românulu" despre solidaritatea 
națională.

Cetimă în diarulu „Românulu“ din Bucu- 
resci, în numărulă dela 2 Iunie, următorulă im
portantă. articolu de fondu despre solidaritatea 
națională:

Pe cândă noi ne frămentămă pentru a ne da o 
lege electorală, care să permită țărei a face se triumfe 
mai cu lesnire ideile, aspîrațiunile și voințele sale, o altă 
parLe a națiunei române — una din cele mai însemnate 
— Românii de sub corona S-lui Ștefană se svîrcolescă 
în lupta supremă pentru recâștigarea drepturiloră națio
nale.

Deși despărțiți firescă printr’ună lanță de munți și 
politicesce aparținendugja două deosebite State, totuși 
aceeași origine avemă cu toții, din aceeași națiune facemu 
parte și deci, și de dreptă și de faptă, și prin sânge și 
prin interese, nu suntemă și nu putemă fi străini unii 
de alți.

D’aceea urmărimă cu interesă și îngrijire ceea ce 
se face dincolo; suferimă de suferințele și durerile frați; 
loră noștri; ne-amă bucurată cu denșii în timpii rari cândă 
bucuriă au avută, ne întristămă cândă vedemă, că se cu
getă și se lucreză pentru a li se răpi ceea ce Românii 
toți amă avută și avemă mai scumpă, ceea ce este sem- 
nulă deosebiloră ală gintei, din care facemu parte, limba 
națională.

Ne interesămă unii de alții, într’ună cuventă, pen
tru că este între noi solidaritate națională, pe care amă 
păstrat-o, o păstrămă, ș’o vomă păstra pe câtu timpă 
inima va bate în peptulă românescă.

Spus’am acesta totdeuna ș’o repetămă, pentru că 
nu se pote da uitării.

Atâtă ar fi de ajunsă pentru a esplica și legitima 
interesulă ce trebue să purtămă despre totă ce se petrece 
peste munți.

E însă și mai multă.
In Austro-Ungaria sunlă mai mulți Români decâtă 

Greci în Grecia, decâtă Șerbi în Serbia, decâtă Danesi 
în Danemarca, și chiar mai mulți decâtă erau Olandesii 
în Olanda acum doue-^eci de ani. Olanda, Danemarca. 
Grecia și Serbia formeză state independinți și libere, ri- 
gate ierarchică egale cu marile state europene, pe cândă 
Românii din Austro-Ungaria, în locă de a fi egali cu Un
gurii, suntă apăsați și tratați ca sclavi pe pămenlulă, unde 
ei singuri sunLă autochtoni și pe care de lungi vecurl 
l’au apărată de toți vrășmașii.

Românii din Austro-Ungaria dau statului 50.000 de 
luptători în armata activă și 20.000, în reservă, voinici 
de cei cari totdeuna au sciută să înfrunte mortea ș’au 
voită ș’au putută să capete gloriă, pe câmpulă de bătae, 
pentru corpurile din care făceau parte, chiar cândă alte 
naționalități din imperiu își făceau o gloriă din defecțiune.

Cândă dăr, și ca numeră de poporațiune și ca nu
mără de luptători și deci de pepturl gata d’a se face 
zidă de apărare pentru statulă J'.n care facă parte, Ro
mânii dau mai multă Austro-lmgariei decâtă Grecii Gre
ciei, Sârbii Serbiei și Danesii Danemarcei, credemă că nu 
este nici dreptă, nici ună bine pentru Ungaria ca ună 
asemenea elementă se fie lovită și desprețuită; și fiindcă 
elă sânge din sângele nostru și carne din carnea nostră 
este, nu putemă să-lă ignorămă, nu putemă să nu ne 
ocupămă de sorta ce i-se face, nu putemă să nu protes- 
tămă cândă se atenteză la esistința lui.

Acestea au fostă, și credemă că sunt și destule și 
forte puternice și hotărîtore, cuvintele cari ne-au făcută 
s’așteptămă cu îngrijire resoluțiunile conferinței dela 
Sibiiu.

țlicemă că destule și puternice fost-au motivele ce 
ne îngrijorau, pentru c’acea conferință a fostă precedată 
pe d’o parte d’o regretabilă abatere a unora din capii 
Româniloră de peste munți er pe d’alta de escesele și 
mai regretabile în contra Româniloră, celă puțină la 
Clușiă.

Der ș’acumă, ca totdeuna, acelă bună simță, acea 
unire, acea prevedere, care au fostă calitatea de căpete
nia a poporului română, care au fostă caraclerulă lui 
deosebitoră între poporele încungiurătore — au isbutită 
a triumfă ș’a uni pe toți în giurulă aceleași idei.

Conferința dela Sibiiu a admisă, în unanimitate, 

abținerea Româniloră dela alegerile viitâre pentru Tran
silvania, er pentru părțile bănățene și ungurene activita
tea națională în sensulă oposițiunii.

Amă combătută cu altă ocasiune pasivitatea și 
nici astădl n’o susținemă.

Der pururea amă spusă, că ideea, care va pute în
truni pe toți Românii în giuru-i va fi cea mai bună și 
mai conformă intereseloră naționale.

Constatândă deci că, în conferința dela Sibiiu, pa
sivitatea a avută o imensă maioritate, nu putemă decâtă 
se ne felicitămă pentru spiritulă de unire ce a domnită 
acolo și — întemeiațl pe învățămintele istoriei pe d’o 
parte și pe însemnătatea poporului română din Austro- 
Ungaria pe d’alta — să augurămă bine pentru viitorulă 
acelei părți din națiunea română.

Alegerile se începă peste câteva dile.
Naintea urnei, trebui-va acum a se manifesta soli

daritatea națională.
De partide osebite nu pote fi vorba; căci cândă 

ună guvernă te apasă, îți răpesce drepturile și cată a-țl 
răpi chiară limba, numai suflete perdute ar pute eși din 
rânduri ș’a da celoră nedrepți mână de ajutoră.

pțcemu der tuturoră Româniloră:
»Unirea face puterea.*
A vă despărți în partide, e a vă slăbi.
Ori-ce slăbire este o întărire pentru protivnicii 

drepturiloră și intereseloră văstre, intereseloră națiunii 
române.

Corespondența nostră din Comitate.
Biserica-Albă, 11 Iuniu 1884.

Domnulă Vincențiu Babeșă în 10 luniu st. n. 
avendă a-șl desfășura programulă în comuna Racașdia, 
cerculă electorală Șasea, s’a adunată din tote părțile la 
5000 (cinci mii) de omeni și 500 de căruțe. La hotară 
venindă de cătră Oravița a fostă întâmpinată cu ban- 
deriu, la trei sute de căruțe și două mii de ămeni, cari 
purtândă unu stindardă roșiu, ună stindardă galbenă și 
ună stindardă vânătă, la vederea lui Babeșă, care venia 
într’o trăsură cu patru cai ca vulturii, ai domnului Ma- 
teiu Ivacioviciu, fratele repausatului archiepiscopă și pa- 
triarcă: poporală a eruptă în strigăte de: ,se trăescă 
Babeșă!' și atâtă de adâncă a fostă emoționată, câtă mulți 
plaugeau de bucuriă. Entusiâsmulu nu avea margini și 
poporală spre a împedecâ mergerea răpede a trăsurei și 
ca să-lă potă vede, au postată înaintea ei două cară cu 
câte patra boi. Eroulă (iilei ajungândă în comuna, unde 
îlu așteptau alte mii de 6meni, între urări de »să trăescă,* 
s’a urcată pe podiulă ridicată în mijloculă pieței și aici 
a trebuită se se ridice pe mesă, ca să-lă vedă toți, der 
de vivatele neîntrerupte și vuetulă de bucuriă i-a fostă 
imposibilă să țină vorbire; trebuia glasulă nu ală unui 
omu, ci ală unui lună de Uchatius. Pelrundătore a fostă 
scena, cândă o muiere în’ etate și ună copilandru de 
16—18 ani se îndesau cu cotele prin massa de poporă,. 
ca să-și potă realisâ dorulă de a vede pe Babeșă, la care 
ajungendă, după ce au dată mâna, plângeau de bucuriă 
și-i sărutau cu forță vestmintele. Vedendă, că e impo
sibilă de a vorbi, spre a rări poporulă, Babeșă a tre
buită să mergă la școla, unde poporală l’a dusă pe brațe; 
aici a ținută o vorbire și după aceea la invitarea dele- 
gațiloră a venită erăși la loculă de mai nainte și aici 
urcându-să din nou pe masă a vorbită în limba și la 
inima poporului (Jicendă între altele:

»Patru poporă, Ungurii, Românii, Serbii și Nemții 
sunt în acesta țeră, care trebuie să trăescă în pace, iu
bire și ca frați egală îndreptățiți, fiindcă au interese co- 
i? une și numai astfelă potu apără și aduce la înflorire 
țera, patria, a cărei rădăcini și fundamentă e poporală, 
care fără deosebire de naționalitate e bună, în asemenea 
jugă trage și totă sub acele necasuri gârbovesce și calum- 
niatoră e ori cine afirmă, că poporală română se povățuesce 
a urî celelalte naționalități și îndeosebi pe Maghiari. 
Domnii Maghiari, cândă e vorba să plătimă dările, să su- 
portămă necazurile, să versămă sângele, și să ne dămă 
viața pentru apărarea țărei încă ne țină asemene loră și 
de frați și numai atunci nu ne cunoscă și nu vreu să 
sciă de noi și că suntemă frați, cândă e vorba să îm- 
părțimă ca frați și să mâncămă și noi din colacii țărei. 
Dâcă sarcinile ’să mari, necazurile multe și ocârmuirea 
rea, atunci nu e de vină poporală maghiară, ci domnii 
dela putere și însuși naționalitățile, pentrucă poporală 
maghiară voindă să scape de ocârmuirea și după elă 
rea, acolo unde elă e massă compactă, în maioritate, cu 
puțină escepțiune alege totă deputațî contrari stăpânirii, 
și voi sunteți aceia, cari parte pentru ună florină doi, 
ună papricașă, parte de frică și din nesciință sprijiniți 
ocârmuirea și după voi rea. Alegeți de deputațî omeni 
după cum vă dicteză mintea și inima, căci atunci veți 
ave ocârmuire, care va sci și cunosce durerile năstre și 
se va îngriji să le aline, pentrucă bunulă nostru împărații 
și rege numai pănă atunci ține o ocârmuire, pănă ce a- 
cesta are maioritatea, mulțimea glasuriloră de deputațî 
trămiși de voi la Budapesta, ca să aducă legi, pentru de 
a croi sărtea vdstră. Arătați-vă voinici, nu vă lăsați mi- 
tuiți, ci stimândă legea, supunendu-vă autoritățiloră, fiți 
conscii de dreptulă vostră, mergeți la alegeri, în ordine 
și ca omeni de omeniă și atunci văcjendă străinii, că voi 

scițT apărâ și țînâ drepturile vdstre, veți fi stimați și 
considerați ca și poporală maghiară, care gustândă din 
bunătățile constituției și fiindă și mai luminată și avută 
și spriginită, cu mai multă voiniciă își apără drepturile 
și interesele loră.

La provocarea, ca se mergă prin comunele vostre, 
să vă ascultă plânsorile, trebue să vă spună, că acâstâ 
cerere nu o potă împlini, pentrucă timpulă e scurtă și 
omenii înainte de alegeri nu-să cu sânge rece; der după 
alegeri veniți la mine, spuneți-mi mie necazurile vdstre 
și eu după putință vă voiă dâ sfaturi; una numai nu ce
reți dela mine, bani, căci voi sciți, că eu nu v’am dată, 
nici vă voiă dâ și nici vă potă măcaru ună pocală de 
rachiu să vă dau. (Poporală strigă: nu ceremă, nu ne 
trebue bani, bemu apă rece, să trăescă Babeșă). Dăr nici 
eu n’am cerută dela voi și dela nime pentru sfaturi și 
n’am primită nici ună cruceriu. Totuși de ar pute fi 
vorba de miluire, atunci voi sunteți cei, cari m’ați mitu
ită și la alegerea mea trecută plătindă drumulă de feru 
pentru mine și fiindă cărăuși totă chinezi (judi), cărora 
ună florină nu le-amă putută dâ, er mai multă n’am 
avută să le dau. (Să trăescă Babeșă!!!) Ori-cine va fi 
altcum alesulă vostru de deputată, aveți dreptă să cereți 
și să pretindeți dela elă, ca să vă asculte plânsorile, jal
bele vostre, și lui i-se cuvine și are datorința să vină pe 
la voi și să vă idăe sfaturi părintesc!, să vă arete calea 
cea bună și adevărată.*

Pentru a nu fi mai lungă, noteză numai că popo
rală vorbia: »De câte-ori vine Babeșă la noi, ne aduce 
darulu lui Dumnezeu, plăie. Ordinea a fostă esernplară, 
deși au fostă numai doi gendarml și pretorulă, 
care s’a purtată leală și numai atâta s’a rugată și a 
făcută piedică, că cele trei stindaide, cari apară națio
nale, să se retragă, pentru de a nu fi mustrată și even
tuală să nu aibă neplăceri; la care poporală și conducă
torii au înfășurată stindardele, ca să delăture ori-ce ne
înțelegere. Unu martori oculari.

P. S. Poporulă însuflețită, de ședea Babeșă trei 
dile și Hei nopți, nu s’ar fi mișcată din locă și numai 
atunci se depărta, când vădu, că merge din causa plăiei 
spre Biserica albă, avendă de a merge la Vraniu și prin 
alte comune. In dramă, la Nicolințulă mică, o mulțime 
de omeni, mici și mari, in haine de serbătore, așteptau 
veste de la cei ce venia dela Mekka; între urările de >să 
trăiască Babeșă* îlu lăcură de se coborî din trăsură. 
Aici a dală mâna cu toții. La B. Albă a descălecată la 
d-lu lvacivociciu, unde câ 6spe a fostă la cină, âră mâne 
c|i la prânqjă la advocatulu Ion M. Roșiu făcendu-i-se 
in ambele locuri, ca la ună fostă deputată, visita de cătră 
cetățenii de frunte din B. Albă. Acp a plecată cu tre- 
nulă de săra la familia Mocioni între urările: »Dumnedeu 
să ajute dreptății și sântei nostre cause.*

Deșiu, 14 Iuniu st. n. 1884.
Ca mostră cum se practisăză în statulă nostru le

gile sancționate, și cum se respectă libertatea personală 
în municipiulă, poreclită de modelă »ală Solnocă-Dobâcei,« 
de călră oficialii partidei dela putere, potă servi următo- 
rele fapte violente:

In 11 Iuniu a. c. pretorele (subprefectulă) cercului 
Lăpușiulă-ungurescă faimosulu teroristă Franciscă Vâkony 
prinse și escortă prin milițiani în arestulă tribunalului 
regescu din Deșiu pre 6 alegători: Grigore Popescu, 
preotă gr. or. în Suciu de josă, Alexe Lațișă, învățătorii 
în Lăpușulă-ungurescă, George Grâdoviciu, când, de adv. 
în Deșiu, Ștefană Biro proprietară, Ioană Geșenczky, co
merciantă, ambii din Lăpușulă-ungurescă, și pre Iosifă 
Ropân, oficială dominală în Suciulu de josă — sub pre- 
testă de agitare, prin respândirea unui versă de corteșire. 
Tribunalulă reg. după ascultarea inculpațilorți a doua di 
în 12 1. c. i-a eliberată, spre bucuria generală a tuturoră 
locuitoriloră fără osebire de naționalitate. Observă, că 
aceia eșindă din arestă spre suvenire s’an fotogrr.fată 
cu toții la olaltă.

In 12 1. c. se mai aresta aici la temniță și d. 
Francisc Mihalca, fostă asesoră orfanală și proprietară 
din Berința, care eri în 13 1. c. fu eliberată.

Ear’ eri în 13 1. c. se mai arestară prin soldațl(!) 
alți 19 alegători români plugari din cerculă Lăpușului, și 
au fostă duși la Deșiu, tocma pre când erau adunați 
alegătorii cercului Deșiu la alegerea de deputată, pentru 
că erau în prepusă că voră vota pentru candidatulă opo- 
sițiunei Bethlen Pâl.

Acesta împrejurare a produsă chiară între alegăto
rii unguri adunați o impresiune atâtă de rea în câtă 
decă în cerculă Deșiu!ui ar fi fostă candidată ună ot o- 
sițională i s’ară fi dată acestuia cele mai multe voturi. 
Der era candidată uniculă Paul Roth primarulă Deșiu- 
lui, guvernamentală, care a și fostă alesă cu aclan a- 
țiune.

Acesta alegere n’are nici o însemnătate în sine 
pentru noi, der amintescă cu deplină mângăere sufletăscă, 
cumcă inteligința, preoțimea și poporulă alegătoriu românu 
în marea lui maioritate a aderată la resistința pasivă de
cretată în conferința delegațiloră Româniloră la 1—4 



Iunie a. c. în Sibiu, deârece din vre-o 1600 alegători 
abia s’au presenfată în totalii vre-o 300 cu Unguri, Ar
meni și Jidani cu totă.

Observa ca curiositate dela banchetă toastulă unui 
Ungură-Jidană H. M., care dise, că după recunoscerea 
Jidaniloră de Unguri, Jidanii suntă frați cu ei. Acesta 
jidano-maghiaru ca curatorula templului jidovescă stă 
mie să se înființeze la tomna viitore aici în Deșiu scolă 
jidovescă cu limba de propunere maghiară; er unb pră
pădita de popă, care merită a i-se strămută din nume 
litera g în <1, din Juga în Juda, cuteză a vorbi neauto- 
risata de nimeni, — nimerniculă — în numele Rnmâniloră, 
poftinda dela numitulb deputata să se lupte pentru drep
turile poporului — ceea ce îi și apromise d. Roth și încă 
în limba română.

E de însemnata încă, că dm causa violențeloră bar
bare dela Lăpnșiu la alegerea deputatului din Deșiu, nici 
cetățenii din loca n’au participată afară de diregătorl, și 
se crede, că sub prefectuia Bănfi la proxima alegere nu
mai așa voră mai învinge guvernamentalii, dâcă la spa
tele fiecărui alegătoră va sta câte o baionetă.

Despre resultatulă alegeriloră din Lapușia și Sicu 
vă voiu avisâ. — S.

Procesă verbală ala conferinței alegătorilora 
români din cerculă electorala ,CehuIă Silvaniei' țînută 
în BăsescI la 9 Iuniu 1884 st. n. 2 ore p. m.

In urmarea convocărei s’au adunata la 1000—1600 
alegători. Dia convocătoră Georgiu Popa salută cu bu
curia conferința întrunită în număra atâta de respecta
bilă și o învitâ a se constitui, alegându-șl biroula. In 
urmarea acestei invitări: S’au alesă cu aclamațiune: de 
peședinte Dlă Alexiu V a r n a, protopopă în Asuagiula de 
susă, și de notară Demetriu Suciu, advocată în Cehulă 
Silvaniei. Președintele mulțămindă de onărea ce i-s’a 
făcută prin aclamarea persânei sale de președinte, ma
nifestarea de încredere, dechiară ședința de deschisă și 
biroulă îșl ocupă loculă. —

Dlă Georgiu Popă, ca delegată la conferința din 
Sibiiu raporteză despre conclusele acestei conferințe, con
formă cărora pentru Transilvania s’a decisă resistința 
pasivă față de alegerile dietale, eră pentru părțile ungu- 
rene și banatice activitate națională oposițională: Rapor- 
tulă se ia spre sciință cu entusiasmă. La propunerea 
Dlui Laurențiu Caba, delegațiloră conferenței li-se voteză 
mulțămilă și încredere.

Dlă Teodoră 1 n d r e a cjice, că deorece pentru Se- 
lagiu s’a decretată activitate, află la rândulă său, ca 
acesta conferință să se îngrijescă pentru desemnarea can
didatului său de deputată, deci din partea sa propune de 
candidată pe dlă Georgiu Popă din BăsescI. (Strigări ne
curmate de »să trăăscă Georgiu Popă !«).

Dlă Alexiu Var na iea cuventulă, protestândă în 
contra propunerei antevorbitorului; deârece nu voiesce, 
ca lumea din afară să caracteriseze acesta designare nu
mai de o voință a cărturariloră români octroată popo
rului; deci provocă conferința, ca neconsiderândă desig- 
narea antevorbitorelui, din voia sa liberă se-șl candideze 
pe cine va voi.

Conferința din nou aclamă de candidată pe dlă 
Georgiu Popă. Care luăndu-și cuventulă — din causa 
afaceriloră sale economice, cari în totă momântulă îlă 
reclamă — rogă coferința să resiste la designarea per
sânei sale, și din partea sa. recomendâ de candidată pe 
dlă Andreiu Cosma (nu se pnmesce), Floriană Cociană 
(nu se primesce), Demetriu Suciu (nu se primesce).

Conferința neprimindă scusa, s’a designată cu acla- 
mare de candidată Georgiu Popă.

D-lă Ioană Vas vâri pi opune a se formă ună co 
mitetă executivă pentru alegere, și propune în aceslă 
comitetă pe domnii: Alexiu Var na, Ștefană Ac hi mă, 
Alexandru Cos tea, Teodoră In dr ea, Ioană Simonă, 
Andreiu Centea, Teodoră Lenghelă, Vasiliu Semăn, 
Vasiliu Muntean ă, Vasiliu Gradoviciu, Laurențiu 
Caba, Petru Caba și Ioană Vașvari. Propunerea se 
primesce cu aclamațiune.

Ne mai fiindă alte propuneri, președintele mulță- 
mesce pentru indulgența și ținuta esemplară a poporului 
manifestată în decursulă acestei conferințe și dechiară 
conferința de închisă la 6 6re p. m.

Demetriu Suciu, 
notarulO conferinței.

Hodacă, 9 Iunie.
In tjiua de s. Rosalii după eșirea de la biserică 

conveninda într’o societate de 11—12 persone în co
muna română Hodacă, la care a fostă de față delega- 
tulă cercului Gernasigă d. Alexandru Ternăvenu care, du
pă ce orală narase câte-va lucruri mai momentose pentru 
noi Românii, de pe la conferința generală din Sibiiu, 
unde însuși participase ca delegată ală Româniloră din- 
prejură, arătândă ună exemplariu din statutele societății 
ce se înființâză acum .Opinca română,« la momentă s’au 
subscrisă 200 fl. v. a. dela 11 membri din acea modestă 
societate.

In dilele următâre se voră face pașii necesari pen
tru înscrierea membriloră. cea ce firmă credă, că va ave 
unulă dintre cele mai frumose resultate, căci cbia unulă 
și altulă audindă, și în diminâța următore încă pe cândă 
eram în pată mai veni ună țăran a română curată opin- 
cară, care încă subscrise sumă de 20 fl. v. a. Modulă 
venirei lui a fostă forte caracteristică. N’a avută nici 
atâtă pacientă să-i vorbescă ceva despe însemnătatea 
societăței și despre scopulă ei, și elu deodată me întrebă: 
«Dreptu e domnule, că s’a tăcută societatea »Opinca ro
mână ?« «Dreptă îi răspunsei, «domnii români iubescu 
opinca/ După aceea în câteva trăsuri îi esplicaiă însem
nătatea și scopulă societății, la care totă așa de impa
cientă ceru negrei ă și penă spre a se înscrie, și se 
făcu membru fundatoră cu 20 fl. adăugândă: .Domnule, 
cândă e vorba de nația română, dau totă ce am.<

Poporulă acesta blândă, — sperâză întrâga națiune 
— a simțită de multă lipsa înființărei unei atarl societăți 
și cugetă, că forte mulți au să se înscrie ca membri or
dinari.

Gratuleză în numele poporului de aci d-niloră de
legați, cari într’ună momentă de inspirațiune divină la 
adunarea generală din Sibiiu, au luată inițiativa de a 
înființa acestă societate. Trăescă d-nii delegați, trăiescă 
națiunea, trăiescă opinca română, dea cerulă și înaltulă 
său Creatoră, ca vocea delegațiloră români pretotindenea 
se fie auditâ și scopulă tinerei societăți în timpulă celă 
mai scurtă să-lă putemă vede realisată. D-deu să-și 
verse darurile sale asupra nostră, să ne lumineze min
țile, spre a pute cunosce baremă acuma în acestă gravă 
situațiune, care ne este chemarea și scopulă spre care 
țintimă unindu-ne pre toți în cugete și simțiri. Justus.

Ighiu, 1 (13 Iuniu 1884.
Onorate domnule Redactore! Cu plăcere vă comu

nică, că alegerea de deputată dietală din cerculă Ighiu 
(Transilvania), încâtă se referesce la Români, s’a săvâr
șită conformă programei naționale române statorite în 
Sibiiu, la 1881 și 1884. Românii afară de 12 din Va- 
lea-albă, cari sunt servii erariului și dmeni fără simță 
națională și principii, și de trei inși din Zlatna, cari a- 
semenea sunt fără carte și rătăciți — au observată strictă 
atitudinea prescrisă de acâstă programă.

Onore preoțimei române, care cu atâta scumpătate 
apără interesele vitale naționale priaepândă situațiunea 
actuală și chiemarea ei! Toți preoții cu demnitate au 
sciută să înfrunte atentatulă îndreptată în contra nați- 
unei române, reținându-se până la unulă dela urnă, ba 
și cei ce pănă acumă luase parte, acumu nu s’au vădută 
prin opidulă Ighiu. Se trăiescă preoții români 1

Eram îngrijală, nu cumva să fie amăgilu vr’nnulă 
din alegătorii români de corteși, căci era tocmai tergă de 
săptămână, dâr și aici se vedea tenacitatea Româniloră, 
cari îi priveau cu dispreță fără a le urma, deși unii erau 
direclă somați de superiori.

Spre orientare vă mai comunică, că în lipsa unui 
altă candidată la deputațiă și în lipsa alegătoriloră ro
mâni a fostă alesă cu aclamațiune Lukatcs Laszlâ, încă 
înainte de a veni alegătorii din Barabanță. — Turburări 
de cari se temău cei ce stăpânescă astăzi, nu s’au în
tâmplată și recuirarea gendarmiloră din Zlatna pe lângă 
cei din Ighiu, nu a fostă de lipsă. Ba și placatele pută 
fi afișate pe garduri în locă de păreți, căci nu le avea 
nimenea grijă. Mai audiai poporulă vorbindă între sine: 
Ore mai au multă de a cheltui pe pielea nâstră? 
veni-va și rândulă nostră? Spre a întregi cele t^ise, vă 
mai comunică, că în 12 și chiar în 13 1. c. primindă 
despărțemântulă de gendarml scire din Ighiu despre ună 
furtă în paguba preotului Precupă din Ighielă, căruia i 
se furase ună juncă, cererea preotului a fostă refusată 
sub cuvântă, că gendarmii au de lucru la alegeri. Cumă 
vedeți, în timpulă alegeriloră hoții potă fura în bună pace, căci 
mai întâiu trebuie să îngrijescă gendarmii de alegerea 
deputațiloră dietali prin ajutorulă baioneteloră, și apoi 
dâcă mai rămâne timpă să alerge se prindă pe hoți. 
Acestea se întâmplă sub multă trîmbițatulă constituționa- 
lismă ungurescă. U, S.

Cronica economică.
Interesele economice ale României față cu doctri

nele liberului schimbă. — România nu pote fi o țâră 
agricolă.

„Țâră agricolă înainte de tote, România trebue 
> sâ—șl concentreze totă activitatea, tote puterile producă- 
«târe numai în căutarea pământului, în producțiunea 
«planteloră și a animaleloră. La industriă nici că tre- 
»bue să se gândâscă, căci cum stau lucrurile astădi, a- 
«câstă țeră nu posedeză nici una din însușirile cerute 
«pentru acestă sfârșită. Sunt îndestule alte țări în Eu- 
«ropa, precumă Anglia, Austria, și întrucâtva Germania, 
«Francia, cari procură și potă procura Româniloră tote 
«articolele de industriă de cari voră ave trebuință, și în 
«schimbulă cărora voră da productele loră agricole. Plu- 
«garl și păstori, trebue să fie Românii, căci pentru acâsta 
»i-a lăsată firea și țâra loră pentru asemenea îndeletni- 
»ciri înfățișâză condițiunile cele mai favorabile. Speciaa 
Jisarea ocupațiuniloră, împărțirea muncii, impună acâst- 
»Româniloră spre folosulă loră.«

Asemenea sfaturi s’au dată și celoră însărcinați cu 
alcătuirea convențiunei comerciale; aceleași poveți 
continuă a se da și astăzi de cătră cei interesați și de 
cătră economiștii de cabinetă. Ageamii noștri luândă în 
seriosă asemenea sfaturi, au ajunsă și ei să crâdă, că 
afară din agricultură nu este mântuire; că industria nu 
este făcută pentru noi, că noi, descendențl ai marelui 
poporă romană, trebue ca și iluștri noștri străbuni, să 
ne socotimă meseriile și negoțulă; să purtămă numai 
spadă și să pnrtămă plugulă de corne, admițândă ca 
de visă: ense et aratro. Odată aceste premise ca ună 
credo economică, consecințele au fostă, după cum le 
cunoscemă, o abdicare totală pentru totă ce se chiamă 
industriă. Prin interpretare, și negreșită totă în folosulă 
nostru ni s’a spusă, că prin industriă se înțelege totă ce 
nu este plugă, arătură, producere de plante agricole ; că 
prin urmare morăritulă spre esemplu, fiindă și elă o in
dustriă, nu trebue să ne ocupămă de a face făină într’ună 
modă industrială. Urmarea a fostă că de unda pănă la 
convențiunea comercială făina de ori ce provenință plă- 
tâ vamă de 7°/0 din valâre, de atunci încâce întră în 
țâră fără sâ plătescă nici ună bană, și urmarea acestei 
urmări a fostă, că morarii dela Peăta, dela Temișora și 
alții ne-aă trimesă și ne trimetă făină măcinată de ei in
dustriașii, nouă agricultorilor^; și grâulă românescă tre
ce granița și ni se înapoiază măcinată la Buda-Pesta sâu 
airea, de ore-ce în țâra românescă nu se pâte face făină 
alătă de bună și atâtă de frumdsă. O altă urmare a 
aceleași urmări de mai susă a fostă și este că fabricați- 
unea spirtului din grâne fiindă o industriă existăndă deja 
în România, trebue să piară, de ore-ce este admisă că 
in acestă țâră nu trebue să se indeletnicâscă lumea cu 
fabricate. De aceea, totă spre folosulă nostru intră astăzi, 
totă de unde ne vine și făina, atâtă spirtă în câtă a 
ajunsă se se vândă prin circiume ocaua de basamac cu 
30 și 40 de bani! Bine voitorii noștri ne voră trimite 
ori-câlă spirtă vomă dori; ei sunt industriași, și trebue 
să vină în ajutorulă plugariloru dela Dunăre, cari, ca 
viță nobilă, nu trebue să se ocupe de asemenea bagatelă 
care se numesce industriă.

Totă în aceeași direcțiune și pentru același bine- 
voitoră sfârșită s’a admisă pe jumătate, că la adecă și 
fabricațiunea vinului este o industriă; și de drece s’a ho- 
tărîtă, ca noi numai de industriă se nu ne ocupămă, s’a 
primită ca vinurile străine și în specială cele ungurescl 
să plătâscă numai ilusoria taxă de 5°/0 din valâre, de 
unde până la convențiune plătea 7%. Urmarea a fostă 
ca și pentru făină și pentru spirtă, că vinurile veciniloră 
au năvălită peste graniță, și astădi mulțumită acestei par
ticulara solicitudini găsescl vină ungurescă până și prin 
unele sate; că în capitala țărei afli deposite de vinuri 
maghiare, naturale și artificiale, după placulă consumă- 
toriloră.

Mergândă pe aceeași cale de solicitudine frățâscă, 
insuflată de cele mai nobile sentimente, amă fostă opriți 
de a ne ocupă cu fabricațiunea frănghiiloră, a sfârei, a 
coșuriloru, a lătjiloră, a luminăriloră, a săpunului și a 
altoră multe obiecte; și acesta numai și numai ca au 
cum-va să perdemă din vechile deprinderi străbune, adecă 
de a ne ocupă cu altceva de câtă cu cultura pământu
lui ; de a Jăsâ pe sema altoră nâmuri industria.

Ce se în.âmpă însă? Nu au cam eșită lucrurile cum 
se așteptau cei ce au concepută, așternută și încheiată 
convențiunea țipă. Nu numai că n’avemă industriă; că 
ce brumă esista a perită, dară că astădi nu mai putemă 
desface cu înlesnire nici productele agricole, nici vitele, 
îndată ce nu este lipsă mare, nimeni nu ne întrâbă de 
grâu și de porumbă. încâtă pentru vite, cine nu seie, 
că' la adăpostulă unoru regulamente după conveniență, 
nu mai pul emu duce boi grași la Viena, nici porci la 
Pesta; că lâna, peile, cdrnele, până și mațele suntă sâu 
oprite șâu supuse la carantine nesfârșite. Iată-ne dară 
reduși a fi puși în carantină, productele nâstre nesocotite 
și noi siliți, de voe de nevoe, se vârsămă pungile pentru 
cârpituri, pentru încălțăminte de pele și de cartonă, pen
tru marfă făcută anume pentru Orientă.

Nu încape indoielă, că agricultura este și va fi pen
tru tot.-dâuna temelia producțiunei nâste, arburele, pe care 
trebue sâ căutămu al-ă altbi, pe câtă se pote, și celelalte 
ramuri de producere. Acâsta însă nu ne opresce, pre
cum n’a oprită pe nici o națiune, de a ne îndeletnici și 
cu industria Pentru ce sfaturi numai la adresa nostră; 
pentru ce ni se (Țce mereu: căutați-vâ de pământă și 
lăsați industria pe sâma altora. Arateni-se ună altă 
nâmă din Europa, care sâ fie numaj agricultoră și vomă 
pleca capulă. Apoi cândă tâte țârile lucrâză din răspu
teri pentru înflorirea industriei, numai noi sâ stămă ne
păsători? Acâsta nu este cu putință, afară numai dâcă 
nâmulă românescă nu doresce sâ ajungă o adevărată 
coloniă economică, coloniă supusă și devotată. Una ca 
acâsta nu se pâte; ună poporă nu pâte să se sinucidă 
numai pentru a face pe placulă altora. Chiar pentru 
înflorirea agriculturei avemă cea mai mare lipsă de in
dustriă, căci industria consumă în mare parte productele 
agricole. Afară de acestea nu se pole admite de orl-ce 
omă seriosă, ca acâsta țâră să se lase a se folosi alții 
de beneficiele, ce resultă din transformarea producteloră 
pământului în obiecte fabricate.

De altă parte nevoile sporindă, trebue se căutămă 
ca populațiunea nâstră să aibă de lucru, âr să nu stea 
cu mânile în sînă câte cinci luni pe fiecare ană.

Am scrisă câte-va cuvinte numai spre a trage din 
nou atențiuuea asupra propagandei ce s’a făcută și se 
face, pentru ca noi să rămânemă pentru veciă agricultori. 
Cândă o asemenea doctrină ar fi primită de maioritatea 
națiunei, apoi atunci se pote cânta vecinica pomenire 
orl-cărei desvoltărî economice; țâra ar fi îndrumată cătră 
o stare fără sâmenă în nici o parte a lumei. Suntemă 
incredințațl, că așa ceva nu se va întâmpla: poporuiă ro
mână are deja cunoscința de nevoile sale și nu va primi 
odată eu capulă poveți, a căroră realisare ar fi înghenun- 
chiarea sa economică. a. de la Murii.

Editoră: lacobă Muresianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Nureșianu.
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Cfursulu la bursa de Viena
din 14 Iunie st. n. 1884.
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Bancnote românescl . . . Curnp. 9.38 Vând. 9/1
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Discontulă » . 7—10 % pe ană.

Numere complete din „Gazetă,., 
dela 1 Ianuariu a. c. se mai 
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facil învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai
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Dela 20

Brașovu 1113 Maiu 1884.
Administrațiunea „ Gazetei Transilvaniei^

Gelu mai bunu Cașcaval» de Azuga

se găsesce de vendare la I)-nu Matern Mocasin la AZ'UGA. (România)

cu prețuri forte moderate. Comandele se se facă directu.

Tragerea dela 16 Iunie.
Promese

LosurI Creditulă-fonciară ă fl. 1.50
Câștigulă principală fl. 50.000 etc.

Tragerea dela Iunie.
LosurI de stată ă 2 fl. Câștigulă 
principală 60,000, 20,000. 10,000, 
fl. v. a. 12,225 câștiguri în sumă 

de fl. 205,400.

dosuri crucea roșiii maghiarii,
Tragerea la 1 Iulie, 1 losă costă fl. 7.50. Câș- 
tigulă principală 50,000, 5000, 3 â 1000, 10 â 
500, 25 ă 100, 50 â fl. 50, 52 â fl. 25 și 600 
ă fl. 6. Câștigurile sunt scutite de tacse.

JFridericii Orendi. Brașovu piața teatrului.

Kosuri crucea roșiă austriacă.
1 losă costă fl. 13.50. Câștigulă principală fl. 
100,000. 3 trageri pe ană. Celă mai mică câș
tigă e dela 12 până la 20 fl. Se găse.^ă .le 
vendare la casa de schimbă a lui

BĂCĂNIA BĂCĂNIA

BRAȘOVtl, TIWADtJ.

A V I S U.

X MUNTEANO & MINCOVICIX

Firma ^Tiuiteaiisi <& Miucovici recomandă on. 
publich băcănia din „Tergulu Flosului“ și filiala loru din 
„Strada Teatrului/1 fiindu bine asortate cu totu felulu de 
articole de coloniale, delicatese de vinuri străine și indigene, 
precum și cu totti felulu de ape minerale. Tot deodată 
aduce la cunoscința on. publică, că cu începerea seso- 
nului de băi (3/15 Iunie) a. c. va deschide 6răși o Filială
la Băile din Tușnadu (totu în vechiulu locală în casele 
D-lui Kanapassek).

Numita firmă crede că va satisface pe deplină cerințele 
on. publică brașovdnu și ale on. 6speți dela băi, atâtă prin 
calitatea mărfuriloră câtă și prin prețurile sale moderate.

I&
•V

RltAȘOVtT, TUȘNAIJtT.

Tipografia Alexi Brașovă.
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