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Vești rele ne sosescă mereu din țâră.
Nu voimă se vorbimă de alegeri, căci, — 

deși foile unguresci nu se mai ocupă adi de alte, 
ca și cându sdrtea regatului s-tului Ștefanii ar 
depinde dela aceea, că cine voră fi cei ce voră 
țintă în viitoru lungi discursuri în dietă și voru 
votâ, legile neesorabile pentru urcarea dărilorii — 
noi dela diferita grupare a partideloru maghiare 
în parlamentă nu putemă așteptă nici o ușurare, 
nici o mântuire de relele ce ne bântuie.

Ceea ce ne face se scâtemă ărăș ună țipătb 
de durere din pieptulă nostru este sistemulă des- 
potismutui de rassă, care din nenorocire este sus
ținută de toți Maghiarii fie ei Tisaiști său Appo- 
yiști său Kossuthiști.

Sunt strigătăre la ceriu nedreptățile ce tre- 
bue se le îndure bietulă țărână română din causa 
acestui despotismă. Nici o făiă maghiară nu’lă 
iea în apărare, și dăcă se gândescă vreodată și 
la sărtea lui, acăsta se întâmplă numai atunci, 
cândă au lipsă de elă. Dăcă le trebue contribu- 
țiune și voturi Maghiarii, fără deosebire de par
tidă, alărgă la țăranulă română și’lă omără cu 
dragostea loră; când se tractăză înse de intere
sele esistenții lui, de necazurile și durerile țăra
nului nostru, elă nu întîmpină decâtă răspunsulă 
respingătoră: „Nu styi rumuneștye."

Nu numai în pașalicurile lui Banffy mergă 
lucrurile rău, nu numai acolo se calcă legea în 
piciăre impuindu-se cu forța limba maghiară Ro- 
mâniloră și Sașiloră. In comitatulă vecină Mu- 
reșă-Turda situațiunea țăranului română este de 
se păte încă și mai tristă.

„Afară de tatălă nostru“ nimică nu ne mai 
este iertată a dice românesce și despotismulă stă- 
pânitoriloră noștri se aspresce pe di ce merge.“ 
Așa esclamă în durerea sa ună aderentă ală 
nostru din ținutulă Reghinului săsescă.

Nici prefectulă — adauge elă — nici vice- 
prefectulfl, nici subprefecții său solgăbirăii nu 
sein nici o băbă românesce. Sărmanulă opin- 
cariu română, cândă are și elă o rugare său o 
altă afacere, care îlă silesce a se presentâ in- 
aintea deregătoriloră județului, trebue să-și ducă 
cu sine ună tălmaciu, ună advocată său pe alt
cineva, care firesce fără plată cu greu se păte 
căpătă.

Păte să-și facă o ideiă ori și cine cum tre
bue să se sâmță bietulă țărână, care e condam
nată de sărte a trăi sub regimulă unei asemeni 
persecuțiuni sistematice a limbei sale.

Ce ajută bombasticele discursuri, ce se țină 
v la alegeri și după alegeri față cu acestă rău 

elementară, care este ună productă ală tendin- 
țeloră nenorocite de maghiarisare, ce le nutrescă 
în sînulă loră toți Maghiarii fără deosebire.

De aceea repetămă ce amă disu de nenu- 
mărăte ori. Ca să se potă schimbă lucrurile spre 
mai bine în acestă stată n’ajunge să se schimbe 
guvernulă, ci trebue se cadă sistemulă de asu
prire cu desevârșire și să se inaugureze o eră a 
dreptății. Ună asemenea lucru în împrejurările 
actuale este aprdpe cu neputință ca să se întâm
ple fără intervențiunea cordnei, cu scopă de a 
stdree dreptate pentru poporă, cum s’a întâmplată 
în (jilele celui mai mare rege ungurescă Matia 
Corvinulă.

Der nu voimă se vorbimă adi despre o ase
menea eventualitate, ci ne mărginimă a cită ună 
casă practică, ce ni se comunică și din care se 
vede, pănă la ce gradă este acli asuprită opinca 
română.

In numitulă județă notarii de cercă, folosin- 
du-se de dreptulu de limbă ce’lă garantăză legea 
așa disă de naționalitate, au încheiată cu țăranii 
acte în limba română. Subprefecții maghiari 
însă li-au retrămisă aceste acte ordonândă ca se 
fie scrise unguresce. Unulă din subprefecți mo- 
tiveză ucasulă său cu observarea, că dedrece ță
ranii, ce sunt subscriși în actu nu sciu nici scrie, 
nici ceti, ci au pusă numai degetulă pe semnulă 
crucii, notarulă ar fi putută se scrie actulă și 
sârbesce, cu atâtă mai vârtosă se pretinde dâr 
dela elă ca să’lă scrie unguresce.

Poftiți logică maghiară. Nu-i destulă că 
bietulă țărână nu scie scrie și ceti, dâr nici mă- 
cară atâta mângăere se n’aibă, ca dăcă cineva îi 
va ceti ceea ce a subscrisă, să înțelâgă și se scie 
ce s’a întâmplată cu elă.

La astfelă de tiranisări este espusă țăra
nulă română într’ună stată unde, cum elice „Ro- 
mânulă," suntă mai mulți Români decâtă Greci 
în Grecia, decâtă Sârbi în Sârbia, decâtă Danesi 
în Danimarca și decâtă erau Olandesii în Olanda.

O asemenea calamitate nu se pote delăturâ 
numai printr’o schimbare nominală a domniloră, 
aici este necesitate de o cură mai radicală.

Sein telegrafice.
(Serv. part, ală ,Gaz. Trans.«)

Budapesta, 17 Iuniu. — Resultatulă ale- 
geriloră dietale de până acumă este 199 liberali, 
51 moderați, 59 independenți, 16 antisemiți, 10 
cari nu aparțină nici unei partide și 12 depu- 
tați de ai naționalitățiloră.

Eri în 16 1. c. au fostă aleși ministrulă de 
finance Szapary în Tbrok SS. Miklos, secretarulă 
de stată Baross în Raab, Ludovică Tisza în Se- 
ghedină. Ioană Kemâny a rămasă în Colojă cu 
nouă voturi în minoritate, Orosliâza a alesă pe 
antesemitulă Veress, în Altenburgulă ung. a 
fostă alesă antisemitulă Simony, Polonyi din 
stânga estremă a cădută, în Casovia ±okay s’a 
alesă cu mare majoritate. La Făgărașă a eșită 
Anton Boâr, în Arpașulă inferioră s’a alesă 
Alexandru Ullmann, amândoi tisaiști aleși cu 
maioritate de voturi.

Pari sil, 17 Iunie. — Camera a respinsă cu 
183 contra 118 voturi amandamentulă guver
nului privitoră la liberarea dela serviciulă mili
tară a eleviloră din scdlele de stată mai înalte.

Roma, 17 Iunie. — După cum anunță Mo- 
nitorulă, guvernulă italiană, în urma unoră în- 
sciințări ce le-a primită dela poliția anglesă, a 
recomandată Vaticanului, ca să supravegheze cu 
mai mare stricteță interiorulă bisericii Sf. Petru. 
In urma acăsta, contingentulă celoră însărcinați 
cu paza Vaticanului a fostă mărită în modă 
considerabilă.

Nișft, 17 Iunie. — Scupcina a primită 
proiectulă relativă la imposite, presentată de 
guvernă.

(Biur. telegr. (lin Pesta).

Telegramă particulară a „Gaz. Trans.“
Biserica-AIbă, 17 Iunie.

Vincențiu Băbești a învinsă eu o maioritate 
de 418 voturi; a obținută cu totulă 877 voturi, 
pe cândă Simonescu a avută numai 459.

Bogșa-Montană, 17 Iunie.
Tisza a avută 978 voturi, âr B r e d i- 

ceanu 1152. Cu tdte acestea resultatulă proce- 
derei constituționale maghiare a fostă că Tisza 
fu proclamată deputată cu o maioritate de 6 
voturi. ------------

Cronica evenimentelorii politice.
In ședința dela 14 1. c. a dietei croate 

s au făcută mai multe interpelări. Deputatulă 
B a r c i 9 a interpelată despre Introducerea legi- 
loră unguresci în Fi urne. Se scie, dise vorbi- 
torulă, că Fiurne pănă la 1867 s’a ținută de 
Croația, dâr nu-i este nimenui cunoscută, că Fi
ume sâ fi fostă cucerită de atuuci înedee de cătră 
Ungaria său că dieta croată sâ se fi învoită a se 
rumpe Fiume din corpulă Croației. Prin urmare 
rumperea trebue se se fi făcută în secretă. Așa 
s’a și întâmplată: în urma unei miserabile tră
dări Fiume a fostă dată Unguriloră. Acei 
demnitari înse, cari au săvârșită acăsta trădare 
ședă aici în dietă și încă și acum mai conducă 
destinele națiunei, în locă ca să fie trași la răs
pundere (Strigări în stânga estremă: M 6 r t e t r ă- 
dătoriloră!) După cum sună raportulă depu- 
tațiunei regnicolare din partea croată nu s’au fă
cută nici ună pretextă contra întroducerei legei 
unguresci în Fiume. Dăcă guvernulă croată n’a 
protestată contra acestei procederi a Maghiari- 
loră, elă a comisă o erăre ce nu i se păte iertă 
și-mi reservă dieptulă de a propune că. atâtă co
rnițele Ladislau Peiacevich câtă și Banulă 
conte Khuen-Hedervary să fie puși în stare 
de acusațiune.

Davidu Starcevici interpelăză în fine pe 
guvernă, dăcă a făcută vr’ună pasă în urma in- 
terpelăriloră sale repețite în contra introducerei 
nelegale și unilaterale a legiloră unguresci în 
administrația, justițiă și la culte și dăcă n’a fă
cută nici ună pasă, cum justifică elă acăstă pur- 
tare ?

* **
Mare agitațiune domnesce în Italia de 

câtva timpă din causa Mar o cu I ui. LJournal 
des Debats“ „Republ. Franc?'.' și „Temps“ pre
cum și alte diare de frunte firancese se miră de 
acăsta. Ele cheu că în Franța nimenea nu se 
gândesce la aceea ca se pună Maroculă sub pro- 
tectoratulă francesă său chiar să-lă anecteze. Din 
contră fiecine doresce susținerea statului quo. Di
ferențele ce s’au iscată în Tanger între repre- 
sentantulă Franței și guvernulă din Maroco sunt 
diferențe de tăte cjdele. Față de acăsta împre
jurare nu înțelegă Francesii cum vină câți-va 
deputați din parlamentulă italiană se tragă de 
peră o cestiune a Marocului." O asemenea ces- 
tiune nu esistă deărece Franța n’are nici ună 
gândă rău cu Maroculă.

„Diritto,“ organulă guvernului italiană, scrie 
în numerulă seu dela 15 1. c. că Italia nu va 
purtă resboiu din causa Marocului, dăr ocuparea 
Tripolisului o va consideră de casus belii. Soi
rile despre mobilisarea flotei nu sunt adevărate.

Nu cumva avemă de-a face ărășl cu-o in
trigă bismarkiană, care păte că are de scopă a 
vedă pe Francesi încăerându-se cu Italianii ? — 

•V -X-•X*
La acțiunea diplomatică, cu scopă de a 

aplanâ conflietulă dintre Bulgaria și dintre 
Serbia, să dice, că a luată inițiativa Germania 
și apoi lângă ea îndată s’a alăturată Austria, 
Italia și Anglia. Representantulă Rusiei încă lu- 
crăză în acestă înțelesă. Acăstă combinată acți
une se dice să fi avută și pănă acuma acelă re- 
sultată, că guvernulă bulgărescă în urma presiu- 
niloră să fi trasă posturile dela Bregovo, pănă 
cândă se va decide asupra acestui punctă de 
certă. După o scire din Nișă ar fi venită la re
gele Serbiei ună curieră din Berlină cu depeși 
relative la conflietulă dintre Bulgaria și dintre 



Serbia. Pană se vorti aplana diferențele dintre 
Bulgari și dintre Șerbi, supușii sârbi vor* fi o- 
crotițl și apărați de representantulu Greciei din 
Sofia.

* *
*Senatul* din Spania a primit* Mercurea 

trecută proiectul* de adresă cu 167 contra 65 
voturi. După depeșile din Madrid* desbaterea 
a fost* interesantă. Față de senatorul* conser
vativ*, Moyano, care critică negoțiațiunile cu re
voluționarii, când* s’a restaurat* monarchia, de
clară ministrul* președinte Canovas, că el* 
n’ar fi primit* conducerea restaurării monarchiei 
dăcă acesta ar fi refusat* conlucrarea revoluționa
rilor* de odinidră, presupunând*, că aceștia s’au 
alăturat* cu tdtă sinceritatea de monarcbiă. 
Acdstă atitudine conciliantă a șefului cabinetului 
față de stânga este primită în genere cu bună
voință de foile din Madrid*. Din contră atitudi
nea fostului ministru Posada Herrera este aspru 
criticată, pentru că el* a disu, că Corteșii și na
țiunea n’are dreptul* de a alege pe rege. Pe 
băncile stângii au stat* dmenii înmărmuriți, 
când* s’a sculat* acest* corifeu și a declarat*, că 
el* a condus* cabinetul*, fără să împărtășâscă 
ideile partidei și a apărat* sufragiul* universalii 
fără de a crede în principiul* suveranității na-

Cronica (jLilei.
Pe lângă deputății Sași aleși, pe care i-am* amin

tit* în numărul* trecut*, s’au mai ales* în județul* Si- 
biiului: Edmund Steinacker, Josef Gull și S a- 
muil Dorr: în județul* Brașovului Johann Imrich. 
Funcționarii români din județul* Sibiiului, mai toți au 
luat* parte la alegeri dându-șî voturile.

*
Ni se scrie că în ținutul* Reginului săsesc* ma

me lucii au umblat* cu pene albe în pălării, îndem
nând* pe Români să mergă la alegeri.

*
Și în comitatul* Solmonft-Dobâcei a reușit* într’unfi 

cerc*, al* fostului oraș* Sic* oposițiunea maghiară cu 
candidatul* ei Grigorie Betlen. Au fost* arestați și 
cu acestă ocasiune mai mulțl alegători, cari i se păreau 
periculoși subprefectului. *

Până la 15 luniu partida guvernului unguresc* a 
câștigat* la alegeri 20 de eercurl electorale și a perdut* 
trei-deci și șese.

*
Eri au fost* alegerile de deputați în comitatul* 

Clușului, er adl sunt alegeri în orașul* Clușiu. Ca să se 
eviteze ori ce învălmășelă și încăerare între alegătorii 
partidei liberale și între ai partidei independente, s’au 
făcut* deosebite intrări în localul* de alegere. Tot*deo- 
dată localul* s’a înconjurat* cu un* cordon* militar*. 
Primarul* provisoriu Bokros a dat* ordin* ca la 9 ore 
săra să se închidă birturile și cafenele, afară de câte-va 
cafenele mai mari.

*
In localul* oficiului de dare d’aci s’au afișat* listele pri- 

vităre la taxarea dării pe venit* classa III, pentru ca 
ori-cine să le potă vede și să facă observațiunile ce’l* 
privesce. Aceste observațiunl se pot* înainta în scris* 
până la 20 Iunie la inspectoratul* reg. de dare, din Bra
șov* er mai târdiu la comisiunea pentru taxarea dării.

*
Miercuri, 6 luniu v., la 8 ore sera Societatea de 

lectură a studenților* dela scolele medii române de aici 
va arangia în sala cea mare a Gimnasiului o Pro'ducți- 
une literară și musicală cu următdrea programă: 1) 
Cuvânt* de deschidere ținut* de conducătorul* Societății. 
2) Poetul* Eminescu, studiu de G. Bogdan*. 3) Visul* 
păstoriței, idilă de Aug. Labitzki, esecutat* de orchestra 
Societății. 4) Mircea și Baiazid, partea primă din satira 
a treia de M. Eminescu, declamată de I. Broju. 5) Va- 
riațiunl pentru flaută cu acompaniament* de orchestră 
de Fahrbach jun. (solo de flaută O. Boer*). 6) Vulpea 
liberală, fabulă de Gr. Alexandrescu, declamată de L. 
Teodor*. 7. Potpourri românesc* aranjat* de I. Iancu 
esecutat* de orchestra societății.

*
In 12 1. c. s’a făcut* în palatul* împărătesc* din 

Viena promoțiunea prințului de cortină R ud ol fă ca 
doctor* onorific* al* facultății filosofice dela universita
tea din Viena. Rectorul* universității Lang a ținut* un* 
mic* discurs*, după care profes. Miklosich a presen- 
tat* prințului diploma. Prințul* moștenitor* mulțămindu 
călduros* pentru acestă dinstințiune a accentuat* că uni
versitatea din Viena a fost* totdeuna fidelă tronului și 
dinastiei.

*
Junimea română academică din giurulu Albei-Iulie 

va aranja la 29 luniu st. n. o petrecere de veră cu 
scop* filantropic* in sala de vără din grădina 
otelului «La S6re« din Alba-Iulia. Prețul* intrării de per- 

sdnă e 1 fl,, de familiă de 3 membri 2 fl., er peste 3 
membri de fie-care câte 1 fl. Ofertele binevoitdre se 
vor* chită pe cale diaristică.

*

Estragem* din «Kol. Kozl.« următârele: In Arad* 
o damă a permis* unui domn*, ce era de partida gu
vernului, să-i sărute mâna, numai sub condițfunea dâcă 
respectivul* domn* va trece în partida oposițională. In- 
voăla s’a făcut*. P6te veni o altă damă, să-i promită 
cavalerului mai multă] decât* un* sărută, și-1* pdte 
face chiar petrolist*.

*
Ni se comunică, că studenții universitari din Bucu

rești au publicat* uu* memoriu în contra profeso
rului Dr. Râmniceanu.

*

>Românul*« comunică, că în Turnulă-Severină a 
sosit* profesorul* Klimm dela politechnicul* din Pesta 
însoțit* de 40 ingineri ai aceluiași institut*.

*
.Narodni Listy* a primit* următorea telegramă din 

Belgrad* cu data de 10 Iunie: «Bulgarii au întreprins* 
eri unu atac* sângeros* contra gardei sărbe dela frun
tarii. Guvernul* de aici cere întrevenirea austro-pru- 
siană'

*
«Telegraful*» spune, că o trupă de cântăreți ruși 

sub direcțiunea d. Slaveanski cutrieră Bulgaria, cânLând* 
pretutindeni cântecele panslaviste. Ovațiunile cele mai en- 
tusiaste întâmpină trupa. La plecarea acestei trupe se 
rostesc* discursuri politice, în cari mai cu seină se atacă 
Austria.

*

Același diarfl comunică, că o companiă de infan
teria serbă a ocupat* platoul* din fața satului Bregovo. 
Posturile bulgare de acolo au fost* mările.

*
Noua gară centrală din Pesta, ce s’a construit* 

acum* de curând*, va fi iluminată cu lumină electrică.
*

(Harul* «Roma» spune, că de când* cu demonstra- 
țiunile făcute sub ferestrile ambasadorului austro-ungar* 
din Roma, relațiunile dintre cabinetul* nostru și cel* ita
lian* s’au răcit* forte mult*.

*
Deputatul* ateist* Bradlaugh a adresat* prințului 

de Wales o scrisore, în care îl* îndemnă ca p’un* con- 
francmason* d’a lucră pentru întinderea ateis
mului, sub motivă, că. acăsta ară fl ținta francmasone- 
rei. Din causa acesta Bradlaugh va fi eschis* dintre 
francmasoni.

*
Din Madrid* se telegrafiază, că șepfe membri d’ai 

societății secrete .Mâna-negră' au fostă esecutațl în 
Xeres în dimînâța (jllei de 14 funie st. n.

Guvernul* românu și Românii de dincoce.
Observațiunea făcută de d. Babeșă în discursul* 

său cu privire la guvernul* d-lui Brăteanu nu pută fi 
trecută cu vederea de frații noștri din România. Diarulă 
«Carpații,» ce apare în Craiova, în numărul* dela 1 Iunie 
consacră acestei cestiunl un* articol* de fond* din care 
estragem* următorele:

«Guvernul* D-lui Ioană Brăteanu nici că voiesce 
să scie de noi' comunică în discursul* său, D. Babeșă, 
Românilor* din imperiul* Austriei în adunarea generală 
dela Sibiiă.

Negreșit*, că decă naționalistul* I. Brăteanu «nici 
că voiesce să scie,« astădl, de Românii de dincolo, cu
vântul* este, că așa și nu altfel* îi dictâză și politica 
și puterea.

Politica, pentru că în împrejurările actuale, prin 
cari trecem*, o fi bine, să dovedim*, că suntem*, un* «ele
ment* de ordine,» cum s’a dis* și de pace, de care 
avem* noi, mai nainte de ori care alt* stătu, atâta tre
buință. Politica, pentru că p<5te trebue să ne învârtim* 
încă, ca un* satelit* în orbita politicei singureii ali
anțe austro-germane.

De vom* cugetă bine și matur*, ne vomă putea 
convinge, că astă nepăsare,» dâcă nu e românescă, 
apoi nu e provenită cel* puțin nici din resentimente, 
căci ar fi monstruos* și nu s’ar pute concepe. E dară 
politica și calculele ei. Ungurii sciu acesta, și de sigur* 
mai bine de cât* noi.

Concedem* dară politicei și calculelor* ei, până a 
crede pe guvern*, fie că nu e în stare, fie că nu trebue 
a se amesteca câtuși de câtă, nici chiar pe de de
parte, diplomaticesce, în mișcarea, în luptele ce întreprind* 
Românii de sub corona habsburgică, pentru salvarea 
graiului românescă și a autonomii lor*,

Este dară politică a «nu voi să scii» de frații tăi 
în împrejurările actuale.

Dară a te amesteca în ale loru și a »voi să scii 
de ei» în contra intereselor* lor* și ale nostre proprii, 
cum se pote chiăma? căci politică nu mai pote fi.

Se cunosce, nu de adl, politica plină de insidii ca 
și de corupțiuni a Ungurilor* față cu totă Românimea. 
Să scie nu de acum, că diarul* și fracțiunea »Viitorul* » 
este un* scremet* al* guvernului D-lor* Tisza și Trefort, 
este o încercare a corupțiunii și a drăciei maghiare, pen
tru a servi cu cei cari din păcate s’au renegată, în con
tra Românilor*, și în fața lumii civilisate.

Se scie bine și de cătră cel* mai necititor* de lu

crurile dilei, atitudinea tutor* Românilor* față cu sălbă
ticia maghiară.

Era 6re politică românâscă, a încuragia și a aproba 
anti-româna încercare a celor* de la «Viitorul*» din 
Pesta ?

Se cuvenia unui ministru română, a eși din politica 
cabinetului său de neutralitate, ca să dicem* așa. de .ne
păsare,» pentru a încuragia și pre renegat* și pe in
trigant*, pre ocale fatală celor* de dincolo, fatală no
uă și existenței nostre chiar?

N’au Ungurii drept* să se fălâscă, diarele lor* să 
trîmbițe în lume, că miniștrii regelui Carolă, le dau mână 
de ajutor* în scopul* de desnaționalisare?

Diarele lor* n’au ore dreptul*, să strige pe tăie to
nurile, că miniștrii noștri sunt slugile lor* umile și 
plecate ?

Mai multă demnitate, acum* când* suntem* și noi 
regatul nu ne am* pute obicinuf să întrebuințăm* 
față cu străinii, față mai vârtos* cu vrăjmașii noștri? 
Tot* cu capul* pe tipsie?

O nu; avemu cuvinte să credem*, că acel* minis
tru român*, care a aprobat* și încuragiat* pre cei de la 
«Viitorul*« nu a plecat* din umilință, nici din servilism* 
cătră Huni; nu e nici în caracterul* său nici în țradiți- 
unile nâmului său: ci, perdalnica de politică rău în- 
țelâsă.

Toți din minister* vor* să fie diplomațl ca D-nu 
Sturza 1

Si tacuisset, poliiicus mansisset!

Corespondența nostră din Comitate.
Săcele, 4 Iunie.

Alegerea de deputat* al* cercului electoral* Săcele 
pentru dieta din Pesta s’a terminată: Candidatul* guver
nului Nemeș Vincze a avut* de contracandidat* pe 
Kaiser al* partidei naționale săsesc!.

E interesant* de totă, modulă cum administațiunea 
cu agenții săi s’a încercată, să asigure candidatului gu
vernamentală isbânda. Ne mirăm* cum între acești a- 
genți s’a putută găsi un* om* cu stare și independent* 
din Brașov*.

Se (fice că Vineri sera d. Steriu, bancher* în Brașov* 
s’a dusă la un* advocat* română, pe care, deși trăiesce în 
relațiunl încordate cu densul*, credea că’I* va putea momi. 
I-ar fi promis* chiar bani și funcțiuni înalte, numai să 
mergă în Săcele și să înduplece pe Români a merge la 
alegeri. Dâr nici aurul*, nici funcțiunile unguresc! n’au 
putut* schimba hotărîrea d'lui advocat* de a rămâne fi
del* solidarității naționale și programei din Sibiiu. D. 
Steriu s’a dus* deci acasă cu urechile pleoștite, fără nici 
o ispravă. Sâmbătă dimineța bancherul* nostru veni 
în Săcele, ca să corupă pe alegătorii în favorea can
didatului guvernamentală. Aci n’a fost* mai norocos*; 
a întîmpinat* o resislință neclintită din partea bravilor* 
alegători români. Ce era de făcut* ? Zelosul* agent* elec
toral* guvernamentală, ceru intervențiunea subprefectului 
și a celorlalte organe administrative, punăndu-i să citeze 
oficios* la sine pe alegători, dar nici aci nici o ispravă. 
Călcase cu piciorul* stâng* de acasă. In cele din urmă, 
puse pe un* preot*, decă nu mă înșel* pe cel* din 
Cernalff, pe care l’ar fi coruptă, se (jice, încă în diua 
conferinții ținută Vineri în Brașiov*. Preotul*, care îșl 
uitase, se vede, că nu e chiematu a face pe agentul* 
electoral* spre răul* credincioșilor* săi, cită pe alegători 
în Hotelul* «Panonia,» Insistând* împreună cu d. Steriu 
și cu subprefectul*, ca Românii să mergă la alegeri și 
să-și dea votul* pentru candidatul* guvernamental*, pro- 
mițându-le bani și bunătățile pământului precum: estra- 
darea pașapârtelor* direct* djn Brașov*, er nu prin 
minister*, deschiderea granițelor* dinspre România pen
tru fdte productele brute ale economiei s. a. Dar aceeași 
ispravă și Sâmbătă ca și Vineri, deși umblase d. Steriu 
totă cjiua din casă în casă. Se întârse în Brașov* 
culcându-să sera încă tot* cu speranța, că cel* puțin* 
Duminecă în diua de alegeri va pută is'buti. De dimi- 
neță luă drumul* din nou spre Săcele. Dar din neno
rocirea sa și a candidatului guvernamental*, îșl uitâse 
să pășescă peste pragul* casei cu piciorul* drept*. Du
mineca i-a fost* și mai fatală. Gura rea a lumii vor- 
besce, că, mergând* neobositul* agent* erășl pe 
la casele alegătorilor*, promițendu-le marea cu sarea, 
numai să mergă la alegeri, bravii alegători români, dintre 
cari amintim* pe V. Pascu și G. Tomoșoiu, l’ar fi strîm- 
torat* în casa unui al* treilea alegător* Vlad* Moțoiâ, 
ținendu-1* secvestrat* ca p’unu trădător* al* națiunii, 
cum îi diceau ei, un* timp* îndelungat*. Numai după 
ce se potoliră spiritele, agentul* nostru cu inima cât* 
un* purece de frica bătăii, putu se-șl caute de drum*, 
fiind* huiduit* de alegători și strigându-i-se în urmă-i: 
trădător*! Tot* gura rea a lumii mai spune, că nu
mitul* agent* ar fi mers* peste câmp* până la Brașov*, 
ba că ar fi găsit* cu cale să-și schimbe pentru moment* 
hainele cu ale sexului frumos* din Săcele.

Resultatul* alegătorilor* îl* cunoscețl: candidatul* 
guvernului Nemeș Vincze a obținut* 203 voturi, er can
didatul* partidei haționale săsesc! Kaiser 251. Din stea 
lucitore, cum îl* apoteosâ pe Nemeș Vincze o poe.Hă 
maghiară ocasională, numitul* candidat* a rămas* om* 
ca toți omenii, fără să aibă bucuria de a străluci între 
stelele ce vor* lumina viitorea sesiune parlamentară.



Astfelă chir Roșculeță, care s’a făcutti slugă la 
Ciangăi, nu scimă pentru ce osă de roșă, s’a întorșii a 
casă cu cdda între piciâre și cu urechile pleoștite ca câ
nele din fabulă, urmată de câta lingăilor0, pe cari îi du
sese să-și vendă voturile. Speră că în curendă vă voi co
munică numele acestoră oi perdute, cari dâcă ar fi urmată 
după sfatulă bravului preotă Alexe Verzea, nu ar fi pă
țită atâta rușine și nu ar fi causată atâta mâhnire obștei 
românesc!.

Din jurulă Reghinului săsescă, 12 Iunie.
Multe palavre au mai spusă candidații guvernamen

tali pentru dieta din Pesta, cândă și-au făcută profesiu
nea de credință, multe au cjisă ei c’au făcută în dietă 
ca deputațl și că voră face, numai unulă singură Grf. 
Teleki Samuel, în vorbirea sa ținută în Gurgiu față 
cu alegătorii săi a disă: »Ge este dreptă, eu în dietă 
nimica nu am lucrată, nu am lucrată pentru 
că mai nainte de tote am vrută să sciă cum mergă 
lucrurile; voiă lucră însă de acum înainte , vă asigureză. 
Mărturisirea respectivului înaintea alegătoriloră a fostă 
bine primită, mai eu semă din punctulă de vedere că 
Grf. Teleki Samuel nu a ținută nici la o partidă. Ale
gătorii credendă cuvântului »vă asigureză* din nou l’aă 
proclamată candidată de deputată la dieta viitore.

Deputațiloră dietali le succede mai cu sămă a se
duce poporulă prin banchete. Nu bagă de semă acei 
azbucheri și cărturari români slabi de ângeră, cari în- 
dămnă poporulă se alegă, că: în dieta țării unguresc! se 
aducă și se facă legi care de care mai asupritore pentru 
poporulă și națiunea română? Așa este articolulă de lege 
și instrucțiunea pentru înscrierea și aruncarea dărei reg. 
și încasarea acesteia. Acesta impune, că după fie-care 
fiorină dare directă a pământului, să se arunce 30 cr., 
er după florinulă de dare pentru case 40 cr., ca darea 
suplinitore. Apoi afară de aceea, dacă cine-va a întârdiată 
cu plătirea, este îndatorată a plăti 6 florini camătă de 
înterijiare și cândă a ajunsă lucrulă la venijarc să ia 5 
florini diurnă.

Apoi pentru încasarea competințeloră de timbre 
<^ice articolulă de lege mai noă: că încependă dela ună 
cruceriă în susă, dela aceia cari voră datoră cu timbre 
mai înainte de tdte afară de camăta întărcjierei cu 6 cr. 
după fiorină și altele, să se încaseze încă 5 cr. ca taxă 
de admonițiune. Iată sume de dări indirecte, sub felu
rite numiri, puse pe capulă sărmanului poporă. Decă 
le adaugemă la olaltă, facă mai atâta, câtă face darea 
directă după pămentă, casă și altele.

Asemenea legi pentru stăpânitorii dilei sunt bune, 
le respectă și execută cu cea mai mare stricteță, er 
articlulă de lege XLIV din 1868 și "articlulă de lege 
XVIII din 1871 nu este băgată în semă, este cu totală 
călcătă în piciâre.

Eată cum: deși în giurulă acesta comunele sunt 
pură române, și locuitorii aflători întrănsele altă limbă 
afară de cea română nu scimu vorbi, — dreptulă garan
tată prin articlulă memorată nu și-lă potă exercită, pentru 
că atâtă suprefecții (szâlgabirăii) câtă și vice-prefectulă 
(vice-comitele) nu primescă în limba română nici o scri- 
sore și notariloră de cercă le este impusă strictă ca 
numai unguresce să scrie; pe la noi tote pro- 
tocolele, precum și cele de consultare cu representanții 
comitetului comunală numai în limba maghiară 
se porta. Și asemenea și consemn ărilâ, cata
log e 1 e și tote arătările școlare, învățătorii 
și preoții români, suntă siliți a-le așterne 
numai și numai în limba maghiară.

Intre astfelă de împrejurări, cum nu va despera 
sărmanulă opincară. Cu tote aceste se mai găsescă »az
bucheri* de ai noștri, cari pentru ună blidă de linte, în- 
dâmnă poporulă se mârgă Ia perire și se alegă deputată 
la dietă.

O tempora, — O mores. — . — tu

Jertfe electorale.
Se scrie diarului «Egyetârtâs* următorele: In Be- 

regszâsz de săptămâni întregi atâtă de îmbelșugată curge 
vinulă printre alegătorii guvernului, încâtă mai în fie-care 
stradă se află cârciuma, unde se facă corupțiunile elec
torale. Mai deunădi ună alegătoră a dusă a casă o olă 
de vină dintr’o astfelă de cârciumă, și ascundend’o în 
pridvoră s’a dusă ârășî la cârciuma electorală, unde to
varășii săi de principii se dăsfătau. Săra vine nevastă-sa 
acasă dela lucrulă de câmpă și dă porciloră mâncare, 
turnă peste ea, fără să scie, vinulă din olă. Porcii de 
diminâța până săra nu mâncaseră nimică. Au mâncată, 
deci cu multă apetită, bendă și vinulă amestecată cu 
mâncarea. Diminâța viitore, bărbatulă începe o certă 
violentă pentru vinulă electorală, cu nevastă-sa, dâră 
cârta să sfîrși cu spaima amândurora, cândă își văzură 
porcii întinși și mutați în cealaltă lume în urma puterii 
fermecătore a nectarului electorală.

De sub pilele Mezeșului, 13 Iuniu.
In urma convocărei subcomitetului alegătoriloră ro

mâni din cerculă electorală Zelău, din 4 Iuniu st. n.; 
s’a ținută conferința alegătoriloră români din cerculă elec
torală Zelău în comuna curată românâscă Slîrciu la 12 
Iuniu st. n. Presenți au fostă cam la 200, din partea 
poliției ca agentă a asistată însuși d. subprefectă Nagy. 
Objectele conferinței au fostă: 1), Raportulă delegațiloră 
trimiși la conferința din Sibiiu; 2), statorirea ținutei nds- 
tre față cu alegerile de deputațl dietali proxime.

Pentru pnnctulă ală 2-lea ală programei, a fostă o 
desbatere înfocată, între cei ce voiau să participe la ale
gere alăturându-se lângă deputatulă partidei guvernamen
tale, și între cei ce voiau să rămână pasivi.

In urmă, cu maioritate absolută conferința, consi- 
derândă de o parte, că programa sibiiană ne îndâmnă 
pe noi Ungurenii la activitate numai în casulă, decă vomă 
putâ reeși cu candidați naționali; eră de altă parte ne- 
deci(jendu-se în Sibiiu nimica în privința pactăriloră cu 
vr’o partidă din dietă, conferința dică, s’a pronunțată mai 
unanimă pentru pasivitate; cu acelă adaosă însă, că 
dâcă eventualminte comitetulă centrală română din aeestă 
comitală, ce se va conchiăma pentru consultare în afa
cerea alegeriloră în dilele proxime, ar aflâ cu cale a de
cide altcumă, Românii din aeestă cercă se voră supune 
decisiunei luate de cătră comitetulă centrală. Cu acestea 
d. președinte Teodoră Popă prin o vorbire însuflețitore 
și stimulătore de simțulă națională a ridicată ședința, 
între urări de »să trăiâscă/ Mezeșianulu.

Șioimușă, 5 Iuniu 1884.

Duminecă la 20 Maiu st. v. 1884, domnii învăță
tori Ioană Păcurariu din Ragla, Ioană Haleșă din Buda- 
culă românu și Vasiliu Baciu din Șoimușă au arangiată 
ună maială ală prunciloră școlari din comunele, în care 
funționâză ca învățători, în frumâsa pădurice numită »Mă- 
guricea,* care a fostă cercetată de ună publică forte nu- 
mărosă.

Cu acesta ocasiune junimea sătână din Șoimușă, 
sub conducerea învățătorului locală și cu sucursulă dlui 
învățătoră din Ragla, Ioană Păcurariu, a țînută o pro- 
ducțiune teatrală în folosulă bisericei, ce să zidesce în 
Șoimușă, representândă piesa »Nunta Țerănâscă* vode- 
vilă înlr’ună actă de d. V.' Alesandri, care a fostă re
produsă presle așteptare bine. După acâsta a urmată 
joculă călușeriloră esecutată* cu multă precisiune de junii 
din comuna Ragla sub conducerea bravului vătavă D. 
Teofiilă Gerghelă, învețătoră rom. din Bistrița.

Și fiindcă pretulă intrării la acâstă producțiune a 
fostă lăsată la bunăvoința publicului, ca să contribue, care 
câtă va voi, spre legitimarea mea ca preoță ală acelei 
biserici, Vă rogă să binevoiți a publică în prețuitulă 
d-vostră diară lista1) de contribuirile benevole încurse la 
acesta producțiune în folosulă bisericei susă dise. Cu 
acâsta ocasiune îmi țînă de dorință a esprimâ, în numele 
credincioșiloru mei poporeni, mulțamită publică atâtă 
domniloră învățători, cari au fostă pătrunși de o ideiă 
atâtă de nobilă a arangiâ o astfelă de producțiune în 
folosulă unei biserici lipsite de mijldce materiale, câtă ș 
domniloră contribuenți, cari au binevoită a ajutoră o stă 
biserică românâscă, care acuma se edifică.

Ioană Baciu, 
preotă română.

Bibliografie.
Din scrierile lui Samson Bodnărescu e 

titlulă unui volumă de 360 pagine, tipărită în Cernăuți, 
cuprin^endă’po es ii, epigrame și tragedii.

(»SCOL A PRACTICA’) Nr. 2 pro Maiu a apărută 
și conține: După esamenulă de vară: VII. Proporțiunea 
între studii. — Teoria și praxa în educațiune: Epistola 
II. Despre crescerea scolariloră la buna cuviință. — Fi- 
iulă celă perdută. Lecțiune schițată din istoria biblică, 
pentru scolele elementare, bieniulă III. — Substantivulă: 
nume comună și nume propriu. Lecțiune practică din 
gramatica română. — Tractarea Abcdarului: »Purtarea 
cu cuviință. — Convocare. — Varietăți. — Bibliografie.

Diverse.
Lupte între jidovi. — Din Lemberg se scrie că în 

orășelulă Grabovieță, care e locuită mai cu sâmă de ji
dovi, este de mai multă timpăjo luptă evidentă între par
tida »Chafsidim‘ și între partida ♦ Mîsnagdin.* Chafsidimii 
suntă jidovii cei mai fanatici, âr Misnagdinii suntă âmeni 
simpli. Rabinulă din Grabovieță, Sulim Harstark, nu era 
suferită de ChafsidinI și aceștia hotărâră într’o di se-lă 
ar^ă de viu. într’o nopte, Sâmbătă spre Duminecă, pe 
cândă rabinulă și familia sa durmâu duși, i-se dete focă 
casei, după ce mai întâiu ușile se zăvoriră și ferestrile

») E pusă pe pag. IV. 

se stropiseră cu petroleu care ardea, așa că era cu ne 
putință se scape cineva din casă. Jidovii, cari alergaserl 
la focă nu luară nici o măsură de mântuire, ci începurî 
a se bate între ei, așa că totă greulă d’a stinge foculî 
și de a scăpâ pe rabină și familia sa cădu în sarcini 
crestiniloră. Rabinulă cu ai sei scăpă de flăcări. Autori 
faptului Ițig Wornser. Șloim Einis și fratele său Ușer Einii 
dintre Chafsdini fură dațl pe mâna tribunalului ca încen- 
datori. Chafsidinii însă prin mărturii mincinâse făcurî 
totă posibilă de se achitară cei trei acusați.

*
Foou în Omlașu. — La 10 Iuniu a cădută pești 

comuna Omlașă lângă Miercurea o furtună îngroditdre 
Trăsnetulă a cădută pe-o șură, care s’a aprinsă imedi
ată. Foculă se întinse iute luândă mari dimensiuni așa 
că în câteva momente 14 șuri erau cuprinse de flăcări 
De stinsă nici vorbă nu putâ fi, deorece șurile erau aco
perite cu paie. Pompierii, cari veniseră în grabă, n’au 
putută face altă ceva decâtă să localizeze foculă. Asi
gurate nu erau decâtă numai trei birturi la societatea 
♦ Transilvania.*

*
ANECDOTE. — Ună Anglesă, isbită de frumsețea, 

de talentulă și de înțelepciunea unei actrițe, îi scrise ur- 
mătdrea scrisore: »Domnișoră, se (Jice că esci virtudsă 
și că vreți să rămâneți pentru totdâuna totă astfelă; vă 
îndemnă și eu s’o faceți. Contractulă ce vă trimită vă 
asigură o miă de lei pe lună, pe câtă timpă va durâ 
acâstă fantasiă. Decă din întâmplare ea vă va trece; vă 
voiă dâ două mii și vă ceră preferința.../

*
Ună autoră dramatică avusese plăcerea de a’și vedâ 

prima sa lucrare bine primită de publică. Gând se pre- 
sintă cu a doua, fu fluerată.

— A! dise elă măniosă, se vede, că publiculă nu 
e compusă decâtă din ignoranți și din omeni fără gustă.

— Ai dreptate, îi răspunse ună amică; dar cum 
n’ai vădută acest? pănă acum? Eu unulă, amă obser
vat-o dela prima ta piesă. (Naț.)

*
Descoperirea unui păserară. — Ună păsărară după 

nisce îndelungate cercetări, a găsită, după cât se vede, 
secretulă d’a face să șâtjă în libertate pe ună arbore 6re- 
care totă păserimea care trăesce de obiceiu în coliviă. 
Păserarulă afirmă că sunt de ajunsă câteva minute pen
tru a convinge pe ori-ce pasăre, că trebue să-și alâgă ca 
domiciliu definitivă o plantă 6re-care anumită, și ca do
vadă a oferită comisariloră serbării presei de a pregăti 
doi arbori pe cari îi va umplea cu paseri din insule și 
cari voră putâ fi vetjuți la »Bois de Boulogne* în totă 
timpulă, câtă va ținâ serbarea.

*

Unu țeranu șiretă. — In oficiulă^postală dintr’unu 
mică oiășelă germană să duse ună țărână acum câteva 
dile, ca se trimâtă 12 fl. fiului său ce era militară. Func- 
ționarulu poștală luă cei 12 fl. ca să-i pună în casă și 
apoi se dea mandatulă poștală. Țăranulă îlă apucă de
odată de mână strigându-i: »Oho, dragulă meu, amă 
vădută ! pe mine nu mă pdte fură cineva așa ușoră.* 
Gu greu a putută fi convinsă țăranulă, că banii nu se 
alătură la mandatulă poștală.

*
0 duplă șarlataniă. — In dilele acestea se duseră 

în prăvăliă unui juvelieră din Berlin doi domni elegangată 
îmbrăcațl și cumperară ună inelă cu briliante, plătindă 
pentru elă o bancnotă de 100 de mărci. Abia să de
părtară cumpărătorii din prăvălia, și apăru ună altă 
domnă, care să legitimă ca comisară de potițiă, dicendă 
că cumpărătorii sunt falsificatori de bani, cari înșelă lu
mea cu bancnote false de câte. 100 de mărci. La cere
rea sa, juvelierulă îi dete bancnota în schimbulă unei 
chitanțe, și comisarulă își căută de drumă. Comisarulă 
era ună tovarășă ală celoră l’alți doi înșelători. Până 
acumon’au fostă descoperițl de polițiă.

*
Oprirea importului de lână. Afiămă că s’ar fi în

chisă ârăși importulă de lână din România. Publiculă 
este forte îngrijată pentru acesta. Economii din Săcele 
precum și postovarii sunt în mare perplesitate.

Causa acestei măsuri nu este cunoscută, de orece 
epizootia nu se află nici în apropiere nici în depărtare, 
nicăiri în țâra românâscă. Să nu fie ore ună cadou pen
tru alegătorii naționali din părțile acestea? —

*

Acoidentu tristu. — In diua de 23 Maiu, după a- 
meză-zi, Anghelina, fiica lui Mincă Radu din comuna 
Stoenesci, județulă Vlașca, în etate de 17 ani, plecându 
dela casa părințiloră săi cu mai multe obiecte de îmbră
căminte spre a le duce frațiloră ei, cari se aflau la munca 
câmpului, pre drumă a fostă apucată de o pldie și trăs
nită în capă; îndată a și încetată din viâță.

Editoră: Iacobă Muresianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



LISTA
contribuiriloră oferite pe sema S-tei biserici gr. cat. din 
Șoimușă la Maialulă ținută în pădurea Măguricea în 20 

Maiu (1 Iuniu) 1884*
D-lă Conte Klebelsberg Idenko 1 fl., d. Conte Kle- 

belsberg Bela 1 fl., d. I. Mărgineanu căpitanii în pens. 
1 fl., d. I. Baciu preoții gr. cat. 1 fl., d. Pasicii notară 
cerc. 2 fl., d. T. Moldovană preotă 2 fl., d. I. Dumbravă 
1 fl., d. Vas. Radu notară cerc. 2 fl., d. G. Mărgineanu 
1 fl., d. Vas. Mărgineanu 1 fl., d. Mich. Mărgineanu 1 fl., 
d. Tinis Iftenie din Ardană 15 cr., d. I. Zavoianu din 
Ragla 20 cr., d. A. Popovits din Budușiu 60 cr., d. G. 
Pârcălabu 20 cr., d. I. Simonă 20 cr., d. Mihalca Toderă 
20 cr., d. Logigană Andr. din Pintică 1 fl., d. Dania T. 
15 cr., d. Ujleanu Mich., 20 cr., d. Mich. Baciu 20 cr., 
d. Toma Feldrehană 20 cr., d. Mich. MoldovanăU.5 cr. d. 
Vas. Baciu învgțătoră 50 cr., d-na Nastasia Baciu 20 cr., 
d. Zacharia Stejereanu 50 c.r., d. I. Popă (Ardană) 20 
cr., d. I. Ursa 20 cr., d. Samoilă Luca 20 cr., d. Con
stantină Gr. 30 cr., d. I. Păcurariu 50 cr., d. Gaboră Ma- 
roșfi 30 cr., d. I. Sandu 15 cr. d. Ursu de Marginea 1. fl., 
d. Greg. Bancu sergentă 1 fl. 50 cr., d. P. Neagoșiă me
dică 2 fl., d. Teof. Gergely 50 cr., d. Baciu Vas. C. 
Dumitru 20 cr., d. Florea Pârcălabu 20 cr., d. Luca To
deră sen. 20 cr., d. Carolă Ștefană notară 50 cr., d. 
Iul. Fogorasi 1 fl. 20 cr., d. Mich. Baciu 20 cr., Vas. 
Mărgineanu 20 cr., d. Thimotheu Popă 50 cr., d. Ră- 
peanu Damiană 2 fl., d. Poșmușianulă Ilie preotă 1 fl., 

D-na Popescu 1 fl. 20 cr., d. Bas. Bratfaleanu teologă 
50 cr., d. Vas. Labonță 30 cr., d. Sim. Tanco preotă
1. fl. 50 cr., d. Mafteiu Pârcălabă 10 cr., d. Fridmană 
Marcu 80 cr., d. Pahone Pantelimonu 20 cr., d. Irimie 
Popă 20 cr., d. Iustină Bota 20 cr., d. Ales. Roșiii fo
tografă 1 fl., d. Dorotheu 50 cr. d. Vas. Bacică ală lui 
Iacobă 20 cr.,

Suma 36 fl. 50 cr.

Ratiociniulâ
5

comitetului arangiatoră ală concertului împreunată cu 
bală, ararigiată în 1 Martie st. n. a. c. de societatea de 
lectură »Iulia« a junimei române dela universitatea 

din Clușiu pentru augmentarea fondului său.
1. Sibiiu: colect. spect. d. Basiliu P. de Har- 

șană, adv., dela M. st. domni Eugeniu Brotte, casară 
metrop., Dr. Ilarionă Pușcariu, protosingelă, N. Frateșă, 
secret, metrop., Dr. Aurelăj Brotte, dir. banc, trans., 
Constantină Stezariu, căpitană c. r., Ioană Popescu, prof., 
Ioană Badila, snbjude reg., Petru Roșea, jude reg., Ioană 
Hanca, direct, seminarială, Baronesa Poppă Elena, Dr. Nic. 
Maieră, protopopă, Dr. Ioană Moga. medică, Ioană G. 
Papp, adv., Zacharie Boiu, protopopă, Augustă Laday, 
septemvir., Dr. Bas. Preda, adv., Petru Drăgiciu, când, 
adv., Nicolae Cristea, asesoră consist., Simeonă Popescu, 
protopopă, Ioană Rusu, protopopă, Moise bazară, asesoră 
consist., Basiliu Popp de Ilarșană, adv. câte 1 fl., Ba- 
tonă Ursu, colonelă c. r. pens. 2 fl., Paulă Dunca de 
Sajo, consiliară guber. pens. 2 fl., Gligoră Mateiu, negu- 

țatoră 3 fl., Dr. Nic. Olariu, adv., Severă N. Barbu, Ioană 
Marciacă, Aurelă Mureșană, Petru Popoviciu, Ioană Hen- 
teșă și Elia Cismașă, juriști, Romulus Pefrică, casară la 
inst. »Albina* câte 50 cr., Nic. Popea, vicariu 2 fl. la 
olaltă 35 fl.

2. Alba-Iulia: colect. spect. d. Nic. Munteană, 
ofic., dela M. st. domni Antoniu Rozoru, Rubină Patița, 
adv., Nic. Barbu, Ales. Tordășană, Mărgureană, Coșieriă, 
Nic. Berdiană, Filip Gyorgy câte 1 fl., I. B. Romană
1 fl. 50 cr., Gregoriu Elecheșă, Mateiu, Marciacă câte 
50 cr. la olaltă 10 fl. 50 cr.

3. Mociu: colect. spect. d. Hyeronimă Bozacă, 
dela M. st. dnl: Simeonă Moldovană, Mayr Jânos, Wink- 
ler Frigyes câte 2 fl., Ioană Dană, medică cerc., Gavr. 
Gorganu, Hyeronimă Bozacu câte 1 fl., Ioană Ghirali 
50 cr., Ioană Germană, parochă gr. cat. în Sombatelecă
2 fl., Ioane Leoca 1 fl., 0. Gyeres: M. st. dnl Valeriu 
P. Papiriu 1 fl., Ioane Blagă, Ioană Rusu câte 50 cr., 
M. Frata: Iacobă Moga și soția sa Rozalia câte 2 11., 
Dșora Ludovica Moga 1 fl., Teodoră Iuliană, ifj. Ender 
Lajos câte 1 fl. la olaltă 21 fl. 50 cr.

4. Brașovă: colect. spect. d. Ioană C. Panțu prof., 
dela M. St. d-nl Ioane G. Panțiu, Art. Feneșianu, Petra 
Petrescu. S. Damianu, Andreiu Bârsană, losifă Pușcariu, 
Ales. Onaciu, P. Nemeșiu și Ioană Dobreanu câte 1 fl., 
Dimilrie Ioncioviciu 2 fl., la olaltă 11 fl.

(Va urma.)

Cursulu la bursa de Vlena
din 16 IuDÎe st. n. 1884.

Sursa de Rucuresci.
Rentă de aură ungară6°/0 122.45
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.95
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.70 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare.......................... 193.29
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97.—

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 102.50 

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

mișu...............................101.75
Bonuri cu cl. de sortarel01.75 
Bonuri rurale transilvane 101.57

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 115.20 

Renta de hărtiă austriacă 80.40 
Renta de arg. austr. . . 81.30
Renta de aură austr. . . 102.10 
Losurile din 1860 . . . 135 25
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  858.—
Act. băncel de credită ung. 310.25
Act. băncel de credită austr. 309.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.76
Napoleon-d’orI................
Mărci 100 împ. germ. . . 59.50 
Londra 10 Livres sterlingel21.90

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

vinO ung.............................98.50
Imprumutulti cu premiu

ung.....................................115.25

Cola oficială dela 2 Iunie st. v. 1884.

Renta română (5%). . . . Cump. 941/4 vend. 951/*
Renta rom. amort. (5°/0) . . > 94’/8 > 95x/s

convert. (6°/0) . . > 98 > 100 8/4
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . > 32 » 3472
Credit fonc. rural (7°/0) . . D 1021/* > 106V<

> „ „ (5%) • • 921/a n 93V3
> » urban (7%) • • > 103Va » 104V2

» , (6%) • • » 99VS » 100
> (5°/o) • • > 9O.B/8 » 9D/4

Banca națională a României > 1432. 1435
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . » 334. > 34P/2

« » » Națională . . » 235. > —
Aură • > 3.64°/0 » —.—
Bancnote austriace contra aură > 2.07. » 2.09

'^Z^Z^Z^Z^^^Z^Z^Z^Z^

Cursulu pieței Brașovă
din 17 Iunie st. n. 1884.

Bancnote românescl . . . . Cump. 9.28 Vend. 9.31
Argint românesc .... . . > 9.20 > 9.25
Napoleon-d’orI................. . . » 9.64 > 9.67
Lire turcesc!..................... . . > 10.90 10.98
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 Ianuariu a. c. se mai 
află.

(
1 I
I
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TIPOGRAFIA ALEXI, B rasovu
5

*

Unica tipografia romanică în t6tă Austro-Ungaria susținută de unu particulară, care sJa distinsă la esposițiunea națională din Sibiiă 
anulă 1881 și în care se tipăresce acum și prim ulii di ar al românii cuotidianîi.

Acestei tipografii i-a succesă de a dobândi de la magistratulă orașului Brașovă furnisarea tipărituriloră necesare pentru orașă, 
învingendă prin concurență, pe cea mai vecină 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:

A in

G. C u r ț i u s. Gramatica limbei elenice prelucrată 
de Ștefană losifă, profesoră și directoră la 
gimnas. rom. gr .-or. din Brașovă, prețulă fl.

Gramatica limbei române, întocmită pentru 
scOlele secundare de Nic ol au Pilția, 
profesoră la gimnasiulă română greco- 
orientală din Brașovă, prețulă ......

2.50

1.25

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

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

fl. —.30

Mdrtea lui Miliai Vitâzulti, dramă națională 
în 5 acte, de Stan Pârjol, prețulă . » 

Rumăuiscbe Kunstdichtungeu, uberselzt von
Theochar Alexi, prețulă . . . . 11.

Noua Biblioteca Română, anulă I și II . »
Noulă Călindarti de casă întră în anulă ală V-lea.

—.40

1.—
10.—
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Peste puținU va apare
Romanulu istoricu

ggf- BEIU, VODĂ, DOMNU

8

în cinci părți
Acestu romanu se va publica în broșuri ă câte 20 cruceii s6u 50 bani. .

Celfi mai bimfi Cascavalu de Azuga
<§ r â n z ă bună

se găsesce de vendare la D-nu Mateiu Mocanu la AZ'UGA. (România) 
cu prețuri forte moderate. Comandele se se facă directu.

Tipografia Alexi Brașovă.


