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NS 89. Joi 7 (19) Iunie

Brașovil în 6 (18) Iunie.
Alegerile pentru parlamentulă ungurescă sunt 

pe sfârșite.
Astăzi, 6 (18) Iuniu, alegă vre-o șâse orașe 

din Ungaria și doue județe din Transilvania, ală 
« Bistriță-Năsăudului și ală Târnavei mari, unde

guvernâză ca nisce adevărate pașale unu baronu 
și unu conte maghiară, amândoi vestiți ca duș
mani ai nâmului românescă. Mâne și în (jilele 
de 21 și 22 Iuniu voră mai alege câteva orașe 
și vre-o doue comitate și comedia constituțiunală 
tisaistă va fi finită.

Românii din Transilvania n’au luată parte 
la acâstă învălmășâlă electorală. Cei ce au mersă 
la urnă la poruncă și duși de subprefecți cu gen- 
darmii nu represintă voința poporului română 

j ardelână. Ajunge că tâtă suflarea de sine stă-
tătâre românâscă din Ardeală a protestată, prin 
abținere dela urna electorală, contra despotismu
lui, ce bântuie acâstă nenorocită țâră de 17 ani 
încâce. Numai cei ce s’au abținută remâindă 
credincioși programei naționale și hotărîriloră con- 
ferenței nâstre potă fi considerați ca adeverațl 
representanți ai voinței poporului română din 
Ardâlă.

Asemenea se pâte elice și cu privire la Ro
mânii din Bânată și din Țâra ungurâscă, că nu 
aceia dintre ei suntă adevurații representați ai 
voinței poporului română, cari s’au pusă în ser- 
viciulă guvernului dușmană declarată ală na- 
țiunei nâstre, ci cei ce au luptată cu energia la 
alegeri în strinsă solidaritate pentru candidații 
naționali români de sine stătători.

Dintre ac-ești candidați numai trei au pu
tută fi aleși până acum : generalulă T r a i a n ă 
Do da la Caransebeșă, Vin cenți ii Babeșiu 
la Șasea și Petru Truța la Baia de Crișă.

Volniciele și terorisnmlă, ce s’au escrcitată 
de cătră organele guvernului la alegeri, așa că 
și oposițiunea maghiară s’a îngrozită de ele, âr 
de altă parte slăbiciunile proprie ale frațiloră 
noștri, lipsa de disciplină și de solidaritate, ce 
au dovedit’o parte din ei tocmai în uncie ținuturi 
unde poporulă română locuesce în masse mai 
compacte, ne esplică în destulă de ce Românii 
bănățeni și ungureni n’au putută alege mai mulți 
deputați naționali de sine stătători.

Din Bogșa montană, unde a fostă candidată 
de cătră partida națională română d. Bredi- 
ceanu, n’am ă căpătată până în acestă momentă 
nici o scire mai detailată, dâr se vede din tele
grama ce amă primit’o eri, că Românii naționa
liști s’au luptată voinicește. Contra-candidatului 
guvernamentală Ladislau Tisza a trebuită se 
aibă maioritatea cu ori ce prețu. Cei ce au pu
terea în mână decidă în asemeni împrejurări și 
astfelă fu scosă, Dumnedeu mai scie cum, Tisza 
Laczi din urnă cu șâse voturi maioritate, deși 
în faptă, după cum spune telegrama, Brediceanu 
a avută mai multe voturi.

Alegerea d-lui Traiană Doda și a d-lui V. 
Babeșă este ună viiu protestă contra acestoru 
fărădelegi și contra asuprirei, sub care geme po
porulă bănățană. Nu credemă ca să mai fie 
vr’ună cercă electorală, unde să se fi presentată 
cinci mii de alegători, ca îu Caransebeșă, ca se 
aclameze pe adoratulă loră representantă. Totă 
astfelă puține cercuri voru fi în tâtă. Transilva

Telegramă particulară a „Gaz. Trans.“ 
Bistrița, 18 Iunie.

In cerculă Năsiudului llomânii au observată 
rezistența pasivă la alegeri. Ciocanii a repă-șitu 
dela candidatură și a fostă în urma acâsta acla
mată de vreo doi trei alegători străini Ungurulă 
Viszolyi.

In cerculă Bistriței curge lupta între can
didații Brauner și Fliiger. Nu se scie încă care 
din doi va reesf.1

nia și Ungaria, cari se fi dovedită atâta desin- 
teresare și entusiasmă pentru causă, ca cerculă 
în care a fostă alesă d. Babeșă.

Alegătorii români din Ccransebeșă și din 
Șasea, au fosă la înălțime, nu mai puțină și ale
gătorii tomân! din Baia de Crișă. Ei au salvată 
onârea națională a Româniloră din Bănată și 
țâra ungurâscă.

Salutămă deci cu bucuriă resultatulă alege- 
rei din aceste cercuri electorale, considerându-lă 
ca ună bună semnă pentru viitoră!

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

Pesta, 18 Iunie. — Resultatulă alegeriloră 
este următorulă: 205 liberali, 66 independenți, 
16 antisemiți, 12 naționali, 10 cari nu aparțină 
nici unui partidă. AdI s’a alesă în Clușiu 
Alexandru Hegediis, în Gyergyo St. Mi- 
clăușă Petru Dobranszki, Ca rolă Eotvos, 
care își pusese candidatura în Nagy Korâs a 
cădută.

Berlină, 18 Iunie. — Sciri sigure afirmă, 
că la Bagdad domnesce o bâlă epidemică, de care 
moră forte repede omenii; bâla se manifestă prin 
nîsce bube mortale.

Cronica evenimentelor ii politice.
Astăcji sunt la ordinea dîlei conferințele și 

comisiunile europene, de aceea nu ne vomă miră 
dâcă conflictulă, care s’a născută între Bulgaria 
și între Serbia, se termină printr’o comisiune 
europână, care va merge la loculă de cârtă. 
Amândouă părțile litigante s’au delacrată, că se 
voru supune bucuroșii verdictului unei comisiuni 
europene imparțiale.

•» *
*O telegramă de la Parisă ce amă publi- 

cat’o în numărulă trecută ne spune, că camera 
francesă a respinsă amendamentulă privitoră la 
liberarea eleviloră din academii de serviciu mili
tară. Acestă amendamentă n’a cerută, ca tinerii 
dela institutele mai înalte să fie cu totulă eli
berați, căci acâsta n’ar corespunde nici de cum 
sistemului de armare generală; a cerută însă ca 
să li se reducă durata serviciului militară, ca 
să nu fie siliți să facă trei ani în armată. Minis- 
trulă de resbelu însă s’a opusă și a disă, că și 
cei ce se dedică sciințeloră și arteloră se porte 
pușca pe spate totă atâta timpă ca și ceilalți, 
cari n’au privilegiulă culturei mai înalte. Minis- 
trulă s’a răzimată pe aceea că „Roma belicâsă 
a învinsă pe Grecia cea cultă.” Este carac
teristică că Francesii ar voi să facă adi dâcă 
ar putâ și din pietri soldați. Ministrulă de 
răsboiu a învinsă în cameră cu cererea sa, 
care ni se pare nejustă, pentru că a cere dela 
toți elevii academiiloră, ca să petrâcă trei ani cu 
armata însânmă a împedicâ ori-ce carieră scien- 
tifică. De aceea se crede, că senatulă va respinge 
votulă maiorității camerei și va reluă și va vota 
amendamentulă respinsă de ea.

Maioritatea liberală a parlamentului anglesă 
a refusată de a dă dreptulă de votă femei
lor ă, cari plătescu dare. Sunt fârte interesante 
datele statistice ce s’au produsu cu ocasiunea 
discusiunei asupra acestei propuneri. In Anglia 
numerulă femeiloră este cu 800,000 mai mare 
decâtă acela ală bărbațiloră și 3,000,000 femei 
nemăritate își câștigă singure pânea de tâte dilele. 
Intre acestea din urmă se află nu mai puțină 
decâtă 357,000 croitorese, 36,000 sunt persâne 
cu etablismente și de sine stătătâre; nenumărate 
mii de femei ducă casa loră de sine stătătâre; 
numerulă feteloră bătrâne (spinsters), cari trăescă 
din carnetele capitalului este legionă; 123,000 
sunt învețătâre. Numărulă alegătoriloră femeesci 
s’ar fi urcată la 500,000, între cari 450,000 ar 
fi fete bătrâne, cari se înțelege, că ar propune să 
se aducă o lege pentru introducerea căsătoriei 
obligătâre. Lucru fârte naturală. Nu șcimă 
dâcă a fostă prudentă din partea lui Gladstone 
și a maiorității să-și atragă mânia feteloru bătrâne 
din Anglia refusându de a-le dă dreptulu de 
votu.

-x- -x-
*Din Haga, Olanda, se anunță, că, îndată ce 

se va deschide cestiunea succesiunii la tronă, 
neatârnarea Olandei pâte să fie fârte amenințată. 
Acum se vede, că călătoria din anulă trecută la 
Londra a regelui și reginei Țăriloră-de-josă n’a 
avută numai scopulă de a asistă la cununia su- 
rorei reginei Ema cu prințulu Albany, ci de-a 
lua âre-care măsuri în privința succe
siunii. Willielmă III e hotărîtă să înduplece 
congresulă de a recunâsce pe mica princesă 
Wilhelmina ca viitârea regină a Țeriloră-de-josă, 
și în acestă scopă să instituâscă o regență în 
frunte cu regina Ema. Pentru realisarea sco
pului e destinată unu fiu ală principelui de Edin- 
burg ca bărbată ală viitârei regine și de aceea 
miculă principe va fi crescută și educată în 
Olanda, pentru ca se se familiariseze cu țâra și 
locuitorii ei, ca astfelă să nu pară cu totulă stră
ină. Regele Wilhelm III lucrâză în deplină ar- 
moniă cu curtea din Londra, care îutre Belgia 
și Olanda a esoperată o intimă apropiare.

*In trei, rânduri a provocată Anglia pe 
Sultană, ca să trimită trupe turcesc! spre a 
pacifică sâu a ocupă Sudanul ii. Sultanulă a 
primită în principiu dâr tâte detailurile, precum 
și trimiterea trupeloră au dat’o în grija Porții. 
După acea Anglia a provocată Pârta, ca să gră- 
bâscă a trimite trupe, dâr Pârta din nou a în 
cepută a face obiecțiuni din causa detaiuriloră. 
După aceea Anglia se adresă a treia âră în- 
acâstă causă, cândă apoi Pârta răspunse printr’o 
notă. Vădândă Gladstone, ce agitațiune și ce 
turburare au produsă în Anglia aceste demersuri 
începu să denege tâte. In 12 Iuniu Granville 
trimese o notă aspră la Constantinopole, prin 
care opresce pe Turci de a mai intreveni în Su- 
dană și le face grele imputări și (jice, că Anglia 
totudâuna a fostă amiculă Turciei și nici odată 
n’a meritată ca Turcia să se arăte atâta de bă- 
nuitâre față de Anglia și să i facă imputări atâtă 
de grave pentru administrațiunea anglesă în 
Egiptă.

* *-x-
Se crede, că cu căderea Berberului inva- 

siunea Mahdi u 1 ui în Egiptă e n eînlă
tur abilă. Totulă depinde de sârtea Dongolei, 
unde abia mai suntă 1200 de âmeni cu câteva 
tunuri, piarulă „Times“ află, că 35,000 de in
surgenți suntă în mișcare spre Dongola și că 
acâsta localitate va cădâ în mâna loră încă îna
inte de începutulă postului (25 Iunie). Maiorulă 
Kitschner, care comandâză în Korosco, ca unulă 
ce cunâsce fârte bine țâra și locuitorii ei, pice 
că pericolulă e cu multă mai mare decâtă credea 
chiar și elă la începută. Cădâudă Dongola, in-



vasiunea în egiptu nu se mai p6te împedecâ. 
Calea e deschisă și localitatea Assuami nu se 
p6te mențină. D6că trupele anglese aru. merge 
spre Suachîmii și Berberu, aru pute ajunge la 
Chartum în același timpii, în care Mahdiulu ar 
fi înaintea Cairului, de unde, a disii elu, și va 
face viitorulti Pelerinagiu. Profetului a începută 
să-și îmbrace omenii săi în uniformă, care con
stă dintr’unu caftană lungii cu mânecile largi, 
la peptu și la spinare brodate cu firu tricoloru 
în formă de cuadratu, la brâu aternă sabia, pe 
capii cu tarbușă cu o cruce albastră ca semnă 
distinctivă.

Cronica (jlilei.
După câte aflămă, causa opririi lânii și peiloră 

crude la punctulă Predelă arfi epizootia de vite, 
ce ar fi isbuenită în județulă Dorohoiă în România. Până 
în acestă momentă nu scimu, dăcă cu certificate de pro
veniență din alte ținuturi ale României se pote său nu 
importă cu drumulă de ferii său cu carăle. Onorabila 
năstră cameră de comerciu ar face unii mare serviciu, 
dăcă ar interveni și fără întârdiare ar încunosciința pu- 
bliculă despre acesta.

*

Dintre Români s’au mai alesă deputați: în Șugatag 
(Maramureșă) Sigmund Ți pl ea tisaistă; în Zorlență Ge- 
orge Sârbu tisaistă; în Oravița Ghidiunaț. a obținută 
798 voturi, resullatulă finală nu se scie. In Lugoșă nu 
s’a alesă Română, ci cornițele Bissingen tisaistă. Des
tulă de tristă!

*
In numărulă de eri amă făcută cunoscută publicu

lui, că deja s’au afișată la oficiulă de dare listele pentru 
taxarea dării pe venită. Aflămă, că în parte mare ta
xarea e nedrăptă și deci e îji interesulă contribuabililoră 
să mărgă pană la 20 Iuniu st. n. se vedă, cum e pusă 
fiecare la dare. Comisiunea pentru taxarea dării ’și în
cepe lucrarea sa în dina de 21 Iuniu st. n. și anume •' 
Sâmbătă în 21 Iuniu st. n. se tratâză reclamațiunile 
zidariloră, argintariloră și măsariloră dela Nr. 1—63 din 
liste; Luni în 23 Iuniu st. n. ale mășeloră, tinichi- 
giiloră, birjariloră. mățariloră și prețuitorilorăjudecătoresci 
dela Nr. 63—178; Marți în 24 Iuniu st. n. ale portă- 
reiloră (esecutoriloră judecătoresc!) și cismariloră dela Nr. 
179—228; Mere uri în 25 Iuniu st. n. ale cismariloră 
dela Nr. 229—294. In numerii viitori vomă continuă.

*
Cetimă în «Românulă/ că în sala Senatului s’a 

țînută Vineri sera o întrunire de senatori și deputați ai 
majorității. S’a discutată propunerea d’a se da cordnei 
României venitulă a două-spre-dece moșii ale Statului, 
care este de peste 600,000 lei. Aceste moșii voră fi ad
ministrate de cătră Corână, care va ave și dreptulă d’a 
tăia pădurile de pe densele. Administratorii acestoră 
moșii nu voră fi considerați ca funcționari ai Statului. 
Au susținută acesta propunere d-nii generală Leca, N. 
Dimancea, And. Vizanție, Dim. Ghica, C. Nacu și I. C. 
Brătiană. Au vorbită contra domnii M. Schina și I. Ră- 
dulescu, cari au disă, că acesta înzestrare a Coronei nu 
este oportună. Totuși s’a luată otărîrea de a se pre- 
sintâ Cameriloră tină proiectă de lege în acestă privință

*
Dnii C. A Rosei ti și Dim. Brătianu au avută 

o lungă conferire. djce ,România liberă,* asupra situațiunii 
de astădl a țării și a direcțiunii ce a apucată guvernulă 
dela ună£timpă înedee. Se așteptă în curăndă ună ma
nifestă din partea acestoră domni.

*
Carlota Leria, spune «Românulu,* lînera cân- 

tăreță română, cântă la Londra la «Royal italian opera* 
alături cu Paulma Lucea, cu de Reszke, Cotogni, Tre- 
mellis. țiiarele angleze vorbescă de Leria cu multă laudă. 
«The Daily News* a salutată cu caldurose cuvinte debu- 
tulă tinerei românce pe scena operei din Londra.

*

Diarele grecescl anunțaseră, că fostulu ministru de 
agricultură ală Austriei, baronulă Petrino, a murită de 
curăndă Ia moșia sa din Bucovina, lăsândă tăfă averea 
sa de trei milione universității din Atena »N. fr. Presse* 
comunică, că nu fostulă ministru a murită, ci vărulă său 
baronulă Nicolau Petrino, a murită la moșia sa 
Waszkoutz în Bucovina. Baronulă Nicolau Petrino a lă
sată averea sa de peste ună milionă florini universității 
din Atena, dar numai în casulă, cândă fiulă său naturală 
ar muri nelăsândă nici ună copilă după sine.

*
»Doina* comunică, că mai mulțl membri ai socie

tății musicale «Uniunea chorală*, împreună cu președin
tele G. Brătianu, dorescu a avă o baladă în versuri pri- 
vitore la eroulă Româniloră ardeleni Avramă lancu, 
pe care să se întocmescă o bucată musicală.

«Noi credemă, dice «Doina,* că nimeni n’ar pută 
reuși mai bine în descrierea vitejiei și mărețeloră fapte 
ale eroului de peste CarpațI, de câtă frații Ardeleni.

Corespondența nostră din Comitate.
Abrudă, în 13 Iuniu.

Astădl s’a făcută și la noi alegerea deputatului 
pentru dieta ungurâscă. Alegătorii români din acestă 
colegiu totdâuna au fostă conscii de drepturile loră, și 
dela 1869 încâce cu neînsemnate escepț.iunî, totdeuna și 
la tăie alegerile au esecutală cu scrupulositate conclusele 
conferințeloră naționale. De astă dată însă sunt în plă
cuta posițtune a vă relată, că nici din Abrudă nici din 
Roșia, cu atâta mai puțină din Corna nu s’a presen- 
tată la actul ă alegerei nici măcară ună sin
gură română.

Spre onorea alegătoriloru români din acestă cercă 
vină dară a constată, că conclusele conferinței electorale 
naționale din 1. Iuniu a. c. au fostă executate la noi în 
înțelesulă strînsă ală cuvântului, deși participarea unui 
comerciantă română la banchetulă dată în onorea can
didatului guvernamentelă ne făcea a crede la începută, 
că completa solidaritate a Româniloră din acestă colegiu 
va fi pătată prin participarea aceluia și Ia actulă alege- 
rei, pentru că se vorbea că s’ară fi angagiată la așa ce
va. — Acâstă însă nu rs’a împlinită, și spre cea mai 
viuă a nâstră satisfacțiune, pre lângă tote opintirile pri
măriului, respectivulă comerciantă a rămasă solidară cu 
noi.

Nu sciu, evenimentele barbare din Clușiu și Secu
ime, seu indiferentismulă, a reținută dela actulă alegerei 
și pe cetățenii maghiari; pentru că din 190 alegători la 
urnă nu s’au înfățișată nici 30, și așa domnuiă Hegedus 
care a esoperată ruperea Cornei de Abrudă, și prin acea 
delăturarea Româniloră dela comuna și fondulă pisetală, 
a putută fi alesă a treia oră de deputată ală Abrudului, 

Castorii.

Clușiu, la 17 Iunie 1884
Eri după amecil pe la 3 bre, mai mulțl lucrători de 

di stricau în diferite strade ale Clușiului pardosela cu o 
iuțime estraordinară. Dăcă trecătoriulă nu ar fi putută 
observă pe lângă fie-care grupă de atari «meșteii-strică* 
și câte ună pandură polițiană, seu cum i mai numescă 
pe la noi: «Mihaszna-Andrâs,* ar fi putută ușoră cugetă

Recomandămă dar acestă nobilă dorință a confrațiloră 
artiști tuturoră poețiloră români, cari dorescă a-șl îmor- 
talisâ memoria cu a fericitului măestru, care va reuși 
dintre aspiranți. Ne vomă îndeplini sacra datoriă publi- 
cândă poesia ș’apoi bucala musicală, care va fi mai bine 
reușită.*

*
«Doina,* f6iă musicală și literară, ce apare în Bu- 

curescl, publică, următorele condițiunî privitdre la con- 
cursulă unei Doine.*

1. Doina trebue să aibă originalitatea și caracterulă 
melodiiloră române, scriindu-se astfelă după cum o cântă 
muntenii moldoveni. 2. Să se scrie ritmată. 3. Acom- 
paniamentulă să corespundă naturei melodieloră române, 
fără a înfățișă țăsăturl de natură contraria. 4. Varia- 
țiunile suntă admise numai întru câtă ele nu schimbă 
caracterulă de melodiă română, ci să represinte o țăsă- 
tură din același materială. 5. Concursulă se va ține la 
15 Septembre. 6. Piesele se voră primi la redacțiunea 
(Țarului până la 14 Septembre. 7. Ori cine p6te parti
cipa la concursă, fără distincțiune de naționalitate. 8. Nu
mele concurentului să fie sigilată spre a fi învisibilă până 
la luarea definilivei resoluțiuni. 9. Comisiunea va fi for
mată din cinci membri ai învățământului musicală din 
Bucuresci. 10. Premiulă va constă din venitulă unei re- 
presentațiunl, ce se va întocmi la 15 (Țle după resultatulă 
concursului.

*
Diarele din Bucuresci află, că congresulă interna

țională de antropologia prehistotică și de arheologia, care 
și-a ținută ultima sesiune la Pesta, a hotărîlă a’și lua, 
pentru anulă viitoră,ca tărămă ală cercelăriloră sale, 
România.

Mai întâiu se alesese Grecia. Der’ fie pentru că 
acâsta țeră este una din cele mai adăncă esplorate de 
archeologl, fie din alte considerante, s’a înlocuită cu Ro
mânia, unde o mulțime de probleme noui se presintă cu- 
riosității dmeniloru de sciință.

In adevără, ar fi fârte interesantă a afla părerea 
unui Lubbock, Owen, Wlrchoff, Oppert, Cartailhac, To- 
pinard, etc., asupra amestecului de rasse în țâra nășiră, 
asupra domenieloră său așa diseloră moșorâie, etc.

•i5
Din Monaco se scrie, că ună medică elvețiană, 

care-șl perduse iotă averea sa in joculă de cărți, neră- 
mânându-i nici măcar atâta cu ce să se întorcă acasă, 
s’a sinucisă. Până acum în sesonulă acesta s’au în
tâmplată 32 de astfelă de cașuri.

*
In dilele acestea s’a contractată ună rămășagu ciu

dată. Piauistulă Peru s’a prinsă, că are să cânte pe 
pianulă său în colivia de lei a domeslicitorului Pezon. 
Peru va cânta bucăți din Beethoven^și Chopin.

că aceia nu voiescă nici tnai multă nici mai puțină, de
cât ă a inprovisâ o ploiă de pietrii, ca bună oră cea 
dela 1 Iunie.

Nu preste multă însă pulâi vedă cum se ridică, din 
locurile, de unde scotâu pâtră, câte ună pociumbă grosă, 
în lungime de câte ună metru și mai bine, și în timpă 
de vr’o două bre iote stradele principale fură îngrădite, 
două strade cari conducă în strada Mănășturului erau 
chiară încuiate prin porțl pasagere. «Hm!* audiamă în- 
trebându-se mulțl, «ore ce se întâmplă pe aici, se face 
circă seu panoramă?* Nici eu nu eramu în curată; de
odată zărescă unu profesorii de universitate fugândă de
la o grupă la altă, dispunendă, comandândă, cu ună 
cuvântă frământându-se, și cugetamă că acesta nu păte 
fi nici directore de circă, nici proprietară de panoramă, 
sciamă că se ocupă multă cu politica de corteșire po
te mai multă, decâtă cu sciința, sciamă multe despre 
dlui, și vedl bine, eu cu mintea Românului cea de pe 
urmă, numai târziu mă deșteptai, că acela-i vr’ună preșe
dinte la comisiunea de alegere a unui cercă, și că tote 
acestea se pregătescă pentru alegerea de deputați die- 
tali, care se va întâmplă mâne. lini săltă inima de bucu- 
riă, vădândă că ce constituționali sunt compatrioții nostrii. 
și în neastâmpărulă meu n’am închisă nici ună ochiu 
fotă noptea.

Sosi și (jiua multă dorită. Astăzi la 9 6re a. m. 
s’a începută comedia. T6tă miliția din Clușiu e con
semnată. Atâlă la sala ’de teatru și de baluri a orașului 
(pentru cerculă 1 de alegere), câtă și la casa orașului 
(cerc. 11 de alegere), sunt postate câte două companii de 
soldați, afară de aceea cordonele sunt tote păzite de sol
dați și patru strade încuiate de totă, încâtă âmenii cu 
seu fără lucru trebuiau să facă ocoluri mari ca să pdlă 
ajunge, la ținta mergerei loră. Garda principală e în
tărită prin o companiă de pedesLrl și ună escadronă de 
husari. T6te stradele și podurile sunt păzite de miliția. 
Patrule de husari și gendarmariă circulâză prin lotuora- 
șulă, și 3 dmenl adunați la ună locă sunt imediată în- 
prăștiațl. Totă Clușiulă are aparința unui câmpă de 
uptă și apoi se (Țce. că să face alegerea de deputați 

pentru dieta ungară!
Nu scii să rîtji seu să te îngrozesc! la vederea 

ăsloră tragi-comedii constituționale! Crișmele sunt pline 
de alegători și corteșl, stradele pline de cască-guri. Bir
jele cu corteșii și alegătorii prinși alârgă una după alta 
în susă și în josă, crucișă și curmedișă, n’ai pută afiâ 
o birjă nici pentru cinci fl. pe oră... «Mari și minunate 
sunt lucrurile mâniloră tale Tisza!‘

Alegerile decurgă în unele cercuri, lupta-i înverșu
nată. Până acuma in ambele cercuri cu baionetele la 
spate. Mâne mai multă, pote că voi fi și în plăcută po- 
sițiă, de a vă comunică și lucruri mai interesante pican
terii electorale, etc. Justns.

Căpușulă de câmpiă, 1 Iunie.
In comuna Uroiului-săcuescă, din protopopiatulă 

Mureșului, prin stăruința proprietarului d. Ioană Corneliu 
Codârcea în anulă 1883/4 s’a Renovată și mărită biserica 
și s’a cumpărată 2 clopote noue. Numitulă domnă pro
prietară a contribuită nu numai cu sfatulă, îndemnândă 
pre consătenii săi, ci și de 422 fl. Consătenii recunos
cători, mulțămescu numitului domnă donătoră. D-(Jeu 
să-i răsplătescă fapta sa demnă de totă lauda și esem- 
plulă său să aibă mulțl imitătorl în multe comune lipsite.

Ună seiutorft.

Corespondență part, din Bucovina.
Stupea, 12 Iuniu.

O <li de amintire.
A trecută ună anu de cândă zelosulă tinără buco- 

vinenă zace în mormântă. O perdere fărte mare nu nu
mai pentru Românii bucovineni, ci și pentru cei din alte 
părți, cari l’aă cunoscută. Viața sa s’a stinsă prâ cu- 
rendă. Elă a lăsată în urmășl ună locă deșertă. Ro
mânii l’au jălită și simțescă adâncă pierderea unui ti- 
nără plină de activitate, pilele i-au fostă scurte, lungă 
însă drumulă pe care a călcată.

In 9 Iuniu st. n. s’a ținută în Stupea parastasulă 
anuală pentru decedatulă nostru composiforă. Liturghia 
fu săvârșită de cătră părintele Constantină Morariu. După 
liturghia începu în ciuntiră, la mormentulă decorată, pa
rastasulă. Ca funcționari au fostă protopopulă din ținu- 
tulă Homorului cu patru preoți. Unu numără mare de 
diferite persone din Homoră, Suceva și Rădăuți venise 
se asiste la acestă tristă serbare. Sătulă întregă, mică 
și mare umpluse cimitirulă. Ceremonia religiăsă era la 
fine. Părintele Constantină Morariu, ună amică vechiu 
și intimă ală răposatului se sui pe o estradă și începu 
cuvântarea sa. A făcută biografia întregă a lui Cipriană 
Porumbescu. A arătată activitatea lui pe terenulă mu- 
sicei și a arătată ce lecună rămâne Româniloră din causa 
morții compositorului iubită. — Vorbia oralorulă și vorbia 
așa de frumosă, așa de pălrundătoră, încâtă toți plân
gem Părintele IracJiu Porumbescu eră sdrobită de du-



rere, căci odorulu, ce ramă perdufă e fiulă său.... Ime
diată după ce fini oratorulă orațiunea sa, s’a cântată 
eânteculă tricolorului. O strofă din aceslă cântecă o 
cântă corulă gimnasinlui din Suceava, er alta elevii și 
elevelu din schia primară din Stupea. Eră ceva pătrun
zătorii și inima ți-se rupea de durere, cândă ascultai, cum 
cântau micii băețl și copile cu sâmță românescă acea 
composițiă frumâsă. La strofa ultimă,

Și cândtt frațilorâ rn’oi duce
Delă voi. ș’a fi să morii, 
Pe mormăntQ atunci se-ml puneți 
Mândruță nostru tricoloră.

depuse slud. jur. d. Lazară Grigorovici unu tricoloră 
mare pe mormântulă celebrului Bucovinenă. De pe o 
altă estradă vorbi d. Lazară Grigorovici în numele socie
tății academice »Junimea.» A amintită locnlă însemnată 
pe care-lă ocupă Cipriană Porumbescu în mijloculă tine
retului română, a amintită despre meritele sale pentru 
intemeiarea societății «ArborOsa» și sprijinirea societății 
«Junimea;» a arătată câtă de multă ilă iubeu și vene
rau colegii și cunoscuții, și în numele societății adresă 
familiei multă întristate cuvinte de condolență și fini ora- 
rațiunea prin cetirea telegraineloră, adreseloră dela dife
rite societăți și a epistoleloră private, dintre cari și una 
dela d. Vasile Alexandri, eră celelalte din diferite 
părți ale Bucovinei, Transilvaniei, României, Italiei, Ger
maniei și Rusiei; tote adresate venerabilului părinte ce șl 
plânge neîntreruptă Hulă.

După acăstă vorbire se adresă d. I. Bumbacă cătră 
onoratulă și numerosulă publică în numele studențiloră 
Români dela gimnasiulă Sucevei. In urmă împărți sli- 
matulă părinte ală neuitatului Porumbescu la școlarii săr
mani din Stupea haine, pălării și rechisite de scrisă.

Așa se fini acestă di în amintirea compostorului 
Cipriană Porumbescu. Fie’l memoria neștersă!

Corespondentul».

„Liberele alegeri'1 îu Ungaria.
piarului «Egyertârtâs» i se scrie următbrele:
De săptămâni și luni întregi diarele gemă de soirile, 

ce arată rușinhsele manipulațiuni ale organeloră guver
nului și ale funcțiuniloră de prin comitate, cari ne arată 
cum se falsifică resultatulă alegeriloră, și cum se pună 
liberei alegeri pedecl din partea acestoră organe. N<ci 
scandalulă ce s’a petrecută în Gyergyb-St-Miclăusă, nial 
cele din Glușiu său din comiiat.ulă Hontului, nici unulu 
nu să pole asămănă cu actele comise de viceșpanulă și 
de protonotariulă comitatului Vespritnă, care pe lângă 
acestea mai e încă și președinte electorală, și de mai 
mulț.I subalLerni ai loră înaintea și în decursulă alegeri
loră. Despre cele multe tăcemă, căci asemenea lucruri 
amă mai văQulă sub guvernulă lui Tisza, dar ne prinde 
mirarea și constatămă că tristă lucru este, cândă vedemă, 
că legea se pote eludâ așa precum s’a întâmplat acesta 
astătji in Vețsprimă, și chiar din partea acelora, cari ar 
fi fostă chiămați a împedecâ acte nelegale observându-le 
la alții. Ovațiunile făcute lui Eotvos Miercuri erau atâtă 
de imposante, încâtă nimenea nu să îndoia de resultatulă 
alegeriloră. Insă in vreme ce Eotvăs fu primiiă de parti- 
sânii săi și-și desfășură programa, viceșpanulă cu proto- 
notarulă și alții umblau prin comuna vecină Marko și au 
făcută târgă bună, pe cum văcj'irămă mai în urmă. 
Suntemă informați din isvoră sigură că le-aă succesă a 
cumpără cu 1500 fl. 98 de voturi din comuna Markb. 
Afară de aceste părăluțe au mai făgăduită biețiloră șvabi 
din Marko livedile Capitalului pentru pășune. In alte co
mune le va fi succesă mai puțină acesta manoperă. Vi- 
cespanulă, ce e dreptă, a publicată în iotă forma ordonanța 
ministrului de interne privităre la alegeri, însă celă ce 
a batjocuril’o acela a fostă cu deosebire însuși vices- 
panulă.

>Et nune venio ad fortissimum virum.« A sosită 
dina alegeriloră. Diregetorii, preoții, arendatorii capitulu- 
lui și cei episcopesci, cumpărații și terorisațiii cu ună 
cuvântă toți aceia, cari vedeau, că existența le atârnă 
mijlocită său ne mijlocită de votulă celă voră da, — 
s’au înșirătă sub stegulă lui Kisovics, candidată ală par
tidei tiszaiste. Cam pe la 7 parlida independentă a lui 
Eotvos eră în maioritate, cândă de odată o plbe, ce a 
durată numai v’ro 8 — 10 minute, împrăștia poporală a- 
dunată lângă șâtra electorală. Dâr mulți din oposițiune 
au stată pe locă, ca să controleze actulă alegerei.

Autoritățile ca se scape și de aceștia i-au împrăș
tiată, prin soldați călăreți. Să nasce o incurcală mare 
Soldații, conformă ordinului primită dela superiori, dau 
în poporală fără sculă, ca în pere moi cu latulă săbiiloră, 
dar’ cu deosebire femeile și copii gustă din dulcile drep
turi electorale, dăruite de contituțiune, și aplicate pe spa
tele lord cu săbiile soldațiloră. In urma acestoră bruta
lități alegătorii caută scăpare în cârciuma din apropiere, 
călcându-se unii pe alții în picidre; ăr soldații pedestri 
după ei, spargă fereslrile cârciumei cu paturile pusciloră. 
Cei din lăuntru auijindă sgomolulă acesta și gândindă, că 
soldații au pușcată în poporă, cu strigăte groznice dau 
năvală afară și căutându să scape, rupă și spargă totă 
ce li se afiâ în cale. Mai mulți s’au rănită, câți-va chiar 
fdrte greu. Trei copii numai decâtă au trebuită să fie 
transportați la spitală. Cam pela 8 bre cândă liniștea 
să restabilise, s’a putută convinge oricine, că thte acestea 
a fostă înscenate de mai înainte.

In vn me ce oposițiunea se afla în acestă nespusă 
chaosă, tiszaistii au isbutită să mai prindă câți-va votanți 
și Kisovics ave maioritate de 7 voturi. Dar parlida iui 
Eotvos mai avea 16 alegători, cari nu votaseră încă, însă 
li s’a închisă ușa localului electorală dinaintea nasului. 
Când acești 16 au pretinsă de a fi admiși la votare, pre-| 

ședințele electorală a declarată, că voturile nu se mai 
primescă. Astielă s’a declarată de alesă Kisovics gu
vernamentală. Vice-spanulă a plecată la oficiulă telegra
fică acompaniată de 16 soldați, ca să anunțe lui Tisza 
Colomană triumfulă strălucită. Cu iote escorta de 16 
solda)! poporală esacerbălu erâ p’aci să atace pe dom- 
nulă vice-spană.

Așă a învinsă guvernulă în Vesprimă la 13 Iunie 
1884-1

Negreșilă,că totă cam asemenea se voră fi petre- 
trecută lucrurile la alegerea dintre candidatulă partidei 
naționale Bredicenu și contrarul său cendidatulă guvernului.

TTniăL consiliu pentru fete.
Iliarele, fără care acjî mai că nu putemă trăi, au 

misiunea de a lumina pe omeni. Unele însă îșl uită de 
chemarea loră și adeseori, ceea ce scriu nu e tocmai 
mângăitoră.

In dilele acestea amă cetită într’ună diară, ce se 
pretinde a fi seriosă, ună arlicolă, care mă întristâ multă. 
Criticândă cu asprime vițurile timpului, nu cruță nici pe 
tinerele fete, ca și cum ună casă specială, ce i se va fi 
întâmplată criticului, l’ar îndreptăți să facă o admoniți
une atâtă de aspră tuluroră feteloră. Iată ce scrie între 
altele: »Nu este bre de compătimită de a vede toaleta 
și mândria tinereloră fete, de care la fiecare pasă te în- 
pedeci de ele, aruncândă priviri insolente, cari pară a 
batjocori pe trecătoră? In societăți le vedemă totă așa 
de puțină modeste, aspre la cuvântă, dăndu-și aparența 
unoră dragon! femeesci . . . Acăstă schimbare a tinereloră 
fete e și urîtă și întristătăre. Părinții trebue să supra
vegheze asupra loră și se nu-șl uite, cum erau mai îna
inte fetele tinere: simplă îmbrăcate, modeste, sămânândă 
mai multă gingașei viorele, decâtă spinosei rose, reser- 
vate, vorbindă puțină și drăgălașe fără a voi. Specia 
din diua de adl nu observă, că decă atragă pe bărbații, 
cari voescă să-și petrâcă, respingă pe cei ce voiescă 
să se căsătorescă. Chiară cei mai ușurei în cele din urmă 
le înforcă spatele <

Criticulă, cum vedemă din aceste rânduri, e pre 
aspru, e chiar răulăciosă. Eu nu credă, că fetele adi 
au decădntă atâtă de multă. Decă modestia nu împo- 
dobesce pe tote tinerele fete, apoi permită-mi criticulă 
a-i spune, că nici insolența nu se pote împutâ tinereloră 
fete. Să bage bine de semă răutăciosulă critică, să nu 
confunde insolența cu simțământulă de demnitate ală fe- 
teloră.

Eu le sfătuescă să cugete seriosă asupra acestei 
acusațiuni, și mai eu semă acelea, care pote n’au sciută 
până acum că modestia e una din petrile cele mai scumpe 
din corona femeei, să se găndescă la urmările funeste ce 
le-ar aduce după sine mândria și lipsa de modestiă.

Apucăturile rele se polă ocoli și înlătură prin muncă 
și prin cetirea de cărți bune și instructive, cari nobi- 
leză simțămintele inimei. Tinerele fete se întrebe la îm
prejurări pe cei mai bătrâni, să le ceră sfatulă loră, mai 
cu semă in alegerea cărțiloră de cetită. Chemarea fe
meei nu e nici de cum a face pe dragonulă criticului 
de mai susă, ci a ferici pe cei ce o ’nconjoră. Tata și 
mama să fie fericiți prin atențiunea și respectulă ce le 
dămă, soțulă să devină fericită prin credința și afecțiunea 
nostră, prin îngrijirile și prevenințele ce îi datorămă; 
prin blândețe și supraveghere de adevărată mamă să dămă 
copiiloră crescere și educațiune, care să-i fericescă; ca 
stăpâne se fimă indulgente și bune cu servitorii noștri. 
Să ne uitămă chiar pe noi pentru binele apropelui, acesta 
este menirea femeei.

0 drăgălașă amică a mea ave ca devisă: a face 
fericită, și a nu causa nimărui, neplăceri. Fericirea e 
tocmai ca o minciă elastică, se reîntărce la cine o tri
mite. Deosebirea de clasă nu esistă, îndată ce virtuțile 
sunt aceleași. A ne dâ «aeră măreță,» este a ne degradâ; 
înfățișarea nostră să fie convenabilă, toaleta să fie potri
vită și modestă, purtarea corectă, nimică exagerată și 
excentrică. Bunele maniere să nu ne lipsâscă în nici 
ună casă. Espresiunile să ne fie măsurate, să nu cleve- 
timă și să nu desprețuimă, căci nimică nu este mai vul
gară. Cândă vomă face tâte acestea, vomă fl și noi 
stimate și respectate. t q Ella

o amică a tinerilor ii fete.

Diverse.
f Carolii Contele Griine. — In 15 1. c. a. a ră

posată în Baden aprope de Viena contele Grunne fos- 
tulă adjulanlă ală împăratului, care în limpulă abso
lutismului a jucată ună rolă insemnală politică. Ca- 
rolă L. Grunne conte de Pinchard se născu la Viena 
25 Augustă 1808 și era fiulă generalului de cava
leria contele Filipă Ferdinandu Grunne. In anulă 
1828' întră în regimentulă de Ulani Nr. 3 archiducele 
Carolă ca locotenentă și făcu iule carieră, așa că până 
la 1843 ajunse colonelă la regimenlnlă de Ulani Nr. 2. 
Cu acesta denumire urmă îndată chemarea sa în fruntea 
curții archiducelui Ștefană. La 184-7 fu numită consili- 
ară intimă, după aceea șambelană pe lângă archiducele 
Franciscă Iosifă, care după ce se făcu împărată îlă numi 

la 1850 adjutantă generală și șefulă cancelariei militare. 
Acestă postă însemnată ilă ținu Grunne până la 1859, 
cândă se făcu mare-sculară, care postă îlă ținu până la 
1875. Numele răposatului Grunne este strînsă legată cu 
istoria austriacă și anume cu perioda reacțiunii din anii 
1850—60.

Concordatulă a fostă epera contelui Grunne, pre- 
lațir cu Raucher în frunte se puseră la spatele lui și elă 
esecută opera. Era feudală din creștetă până în talpe și 
ave puțină ideă și și puțină sentimentă pentru binele 
poporului. Slăbiciunile omenesc! elă le sciâ de minune 
să le esploateze în interesulă partidei sale. După ce s’a 
introdusă constiluționalismulă Grunne a decăzută. Pen
tru politică elă erâ mortă, nici partisanii săi nu-lă mai 
ințelegeu. Familia împărătâscă îi păstrase totuși o remi- 
niscință amicală pănă în momentulă ultimă. De doi ani 
de dile contele Grunne erâ damblagiu, ceea ce mai pe 
urmă i-au și curmată firulă vieții. Grănne a avută mare 
influență și asupra sortei poporului română din Austria, 
cândă erâ tare și mare.

*
0 reolamă englesescă. — Se scie, că Americanii suntă 

cei mai meșteri în reclame, dar de astădată i-a între
cută ună Englesă. In dilele acestea, ună bătrână trecea 
pe o stradă călare spre parculu Hyde. Se întâlnesce cu 
ună cunoscută și începe a vorbi. In acestă momentă 
ună lipitoră de afișe pe ziduri, avândă cu șîne cleiu și 
o mulțime de afișurl, prin care recomandă hamurile, frâ
nele sale etc., s’apropiă de cei doi dmeni, cari povestâu 
și le lipi pe spate câte ună afișă, fără ca ei să observe, 
și lipitorulu, care încă erâ călare se depărtă repede. Cei 
doi călăreți, cari stătuseră de vorbă, se duseră la loculă 
de călărită, unde se aflau dame și bărbați eleganți ce 
călăreu. Aceștia, cândă văd ură pe cei doi călăreți afi
șați, începură a ride cu hohoLă. Abia atunci cei doi a- 
llară ce batjocură le-a făcută lipitorulă de afișe.

*

Casa Vestalinelorii în Roma. — Lângă biserica 
Sânta Maria Liberatrice din Roma s’a desgropată o în- 
trâgă galeriă cu sculpturi antice, care se pote numi Atriulă 
Vestei cu statuele măritorii Vestaline. In coridorulă sub- 
vestică ală Atriului s’au găsită 1.6 statue de marmoră, 
8 pieestale, bucăți mari de colone, ornamente și tapete 
de marmoră de diferite colori. In totală s’au găsită 
până acum în casa Vestalineloră 21 de statue și resturi, 
13 piedestale cu înscripțiunl. Partea nordostică a Atriu
lui s’a găsită cu totulu golă; de aci s’au desgropată, în 
suta a 15-ea seu 16-ea, 14 piedestale de statue de ale 
Vestalineloră, ale căroră inscripțiunl suntă reproduse în 
«Gorpus-lnscriplionumLatinarum.» Inscripțiunile 
de pe șese piedestale găsite deunătji suntă dedicate Marei 
Vestaline Flavia Publicia, care a oficiată în anii 
247 până la 257 d. Chr. După cum arată inscripțiunile, 
cele mai multe statue suntă monumente de recuuoscință 
cătră numita Mare Vestelină.

* t
Brosoă în stomacu. — In spitalulă «Rochus» din 

Pesta s’a primită în dilele acestea o muncitore anume 
Caterina Hegedus, care susține că are o brăscă în 
stomacă. După părerea ei, a înghițit’o acum ună ană 
bândă apă și ori ce încercare de a o omorî a fostă za
darnică. Adeseori și-a pusă petri mari pe stomacă, cre- 
dândă că va strivi brosca, dar n’a putută isbull și deci 
s’a dusă în spitală, ca.să o scape de ea. Până acuma 
încă nu se scie ce are femeea în stomacă.

*
Somnu în parlamentă. — In Londra se află de 

câtva tîmpă regele maură T a u h i a o. Deunăzi s’a dusă 
cu căpeteniile sale în parlamentă. In camera comune- 
loră, după ce au fostă presentați câtorva deputațl, Maurii 
se așezară în galeria streiniloră, ca să asculte desbalerile. 
Efectulă acestora asupra loră a fostă, că ei au adurmită, 
și începură a sforăi așa de tare, încâtă a trebuită se fie 
duși de acolo. Ei visitară camera lorcJilorO, biblioteca, 
coridhrele și în urmă restaurantulă, unde gustară câteva. 
De aci fură duși pe terață, de unde priviră orașulă și 
Tamisa, interesândă în modă deosebită pe regele. In 
urmă Tauhiao și tovărășii săi au fostă fotografiatl.

Bibliografii!.
Aueșitde sub tipar «Predice pentru Duminecele de 

peste ană,« compuse și lucrate după catechismulă lui 
Deharbe, de Vasiliu Gr ist ea, preotulă Zalnocului. To- 
mulă I. coprinde predice de la Dumineca Vameșului și 
Fariseului până la Dumineca X după Rosaiii. Cei ce do- 
rescă a ave acestă opu pe prețulă de 1 fl. 55 cr., se 
voră adresă la numitulă preotă în T. Szarvad, p. u. 
Tasnâd.

Editoră: lacobfi Mnreșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



RațiociniultiL
comitetului arangiatoră alfi concertului împreunaUi cu 
bală, arangiată in 1 Martie st. n. a. c. de societatea de 
lectură »lulia« a junimei române deia universitatea 

din Clușiu pentru augmentarea fondului său.
(Urmare.)

5. Gherla: coiect. Reverendulă D. Sabinu Coro- 
ianu teol. abs., dela M. St. d-nl: Cineva 2 fl., Demetrîu 
Coroianu 1 fl. 30 cr., Red. »Amiculă Familiei* 5 fl., lo
sifă Popă subjude cerc., luliu Simonă teologii abs., La- 
zară I-Iuza not. diecesană, Georgiu Rașca prof. semina- 
riale, D-ș6ra Emilia Lupii, Eusebiu Cartice prof. de s. 
teologia, Gregoriu Sletiu adv, Ioană Popă preot ă rom. 
cat., N. N., D-șora Ludovica Huza câte 1 1).; V. G. Bor- 
govanu prof. preparând. 80 cr., Ioană Georgiu, V. Pordea 
secret, episc., Vasiliu Suciu docenle, Titu Ghiașia, Baldi 
orologeriu câte 50 cr., M. Șerbană canonică 40 cr., la 
olaltă 22 fl.

6. Bistrița: coiect. spect. D-nu Antoniu Georgiu 
asesoră la sedria ort., dela M. St. D-nî: Antoniu Georgiu 
Gabr. Mânu adv., Danila Lica câte 2 fl. Doroteiu Cim- 
bulea, Nic. Besianu, Andreiu Hanganu c. r. supra-loco- 
tenente câte 1 fl., la olaltă 9 fl.

7. Câmpeni: coiect. spect. Dnu Or. Absolonă

Todea adv., dela spect. D-na Sabina Todea 2 fl., D-șrtra 
Sabina Andreica 50 cr., M. St. D-nî Ioane Todea, luliu 
Poruțiu, Lowv Da vidă, Lowy Sigmondă, Gerasimă Can- 
drea adv .,Nicodimil Cothisieln. Georgiu Candrea câte 1 fl.. 
la olaltă 10 fl. 50 cr.

8. Toba nulă v.: coiect. M. St. Ștefană lozonă 
învățătoră dirigente, dela D-mi Nicolau Popă, losifă Muș
cam! primară câte 1. fl., Ștefană lozonă 60 cr., Ioană 
Pandrea parochă, Elisie Sasu, Nic. Grozea. Toma Simă 
învețătoră câte 50 cr., Ioană Grozea, Ioană losifă Popa 
câte 20 cr. la olaltă 5 fl.

9. R egi nulă-sasesc: coiect. M. Onor. D-nă 
Ales. Ternoveanu administr. protop. dela M. St. D-ni: 
D-na Anastasia Ternoveanu, P. Barbu, Carolina Orbo- 
nașu, Mana Lemeny câte 1 fl., Petru Bolianu, Vasiliu 
Popă câte 50 cr. la olaltă 5 fl.

10. Lugoșiă: celect. Spect. D-nuCorioiană Bredi- 
ceanu adv., dela Iliustritatea Sa Victoru Milialy 3 fl., Co- 
riolană Brediceanu 1 11., la olaltă 4 11.

11. Rodna: coiect. M. On. D. Gerasimu Domide pa
rochă gr. cat. dela M St. D-nu Clemente Lupșiaiă 3 fl., 
Panlilimon Domide. losifă Bota, Or. Alexandru Popă, Ba-

’ siliu Groze parochă în Mâieră câte 1 fl., Zaharie Popă, 
loh. Daicheudt, Katona Lukâcs, N. Porcius, Silv. Mure-

șiană, Ioană lsipă, GeOrg. Kirschnei*, Ieronimu Slavoca, 
Gregoriu Hangea, Painfiliu Grapini, Berciu câte 50 cr., 

i Sam<on Reiter 20 cr. la olaltă 12 II. 70 or. (Va urma.) 
............

HIRDETfflfiKY.
A Zernesti kir. jărăsbirosâg râszerol ezcnnel kozhirre 

tătetik, miszerint ugyved Puscarîu Jozsef âl'al kepviselt 
Sur'u Jânos also Moecsi lakos lelperesnek ismerellen tar- 
tăzkodâsa Zigarea Bucură es Zigarea Buc. Maria szul. 
Garbacea Portai lakosnfl alperesek elleni 400 frt. irânti 
sommâs keresetenek târgyalâsâra halârnapnl 1884 evi 
Iulius hă 16-ik napjânak d. e. 8 orâja e birâsâg elălt 
kitiîzeiik.

Felhivatik ennelfogva ismerellen tartozkodâsu alpe- 
res, hogy ugyenek czălszertî vâdelme irânt a reszere 
gondnokul kinevezet ugyvăd Garoiu Miklos Zernesti la- 
kost kelloen utasilsa, vagy a târgyalăsnăl szemelyesen 
vagy mâs megbizotl âltal jelentkezzek, mert kulonben 
mindezek ehnnlasztâsânak kovetkezmenyeit magânak lu- 
lajdonitsa.

Zernest 1884 evi Junius ho G-ân.
A kir. jârâsbirosâg. 

___________Penciu, jârâsbird.

Cursulu la bursa de Viena
din 17 Iunie st. n. 1884.

Bursa de Biieuresci.
Rentă de aurti ungară6°/0 122.45 
Rentă de aură 4°/0 . . . 92. - 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.70 
Imprumutultt căilorfl ferate

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

lorO ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.90 

Amortisarea datoriei căi-
lord ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) .... 118.75 

Amortisarea datoriei căi-
1 ord ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 102.25 

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

mișă...............................101.75
Bonuri cu cl. de sortarel01.75 
Bonuri rurale transilvane 101.75

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

vină ung.............................98.50
Imprumutulfl cu premiu

ung...................................115.—
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.
Act. băncel de credită austr. 309.20 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.76
Napoleon-d’orl.................. 9.661/»
Mărci 100 împ. germ. . . 59.50 
Londra 10 Livres sterlingel21.90

Cota oficială dela 3 Iunie st. v. 1884.

Renta română (5%). . . . Cump. 94‘fi vând. 95l/«
Renta rom. amort. (5%) . . » 947/8 » 95V8

> convert. (6°/0) . . » 98 > 100’A
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . » 32 > 34V3
Credit fonc. rural (7°/o) . . • 1027, . IO6V4

• 11 „ (5°/o) • • 11 92i/a „ 93>/a
> > urban (7°/0) . . > 103 V2 . 104V2
> » » (6’/0) • • > 99Vs » 100
> « (5»/o) • ■ » 90/-/8 > 91 V<

Banca națională a României > 1432. . 1435
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . » 336. . 341 Va

« » Națională . . 235. » -- -
Aură Y 3.64“/9 a
Bancnote austriace contra auru > 2.07. , 2.09

CursulO pieței Brașovă
din 18 Iunie st. n. 1884.

Bancnote românescl . . . . Cump. 9.28 Vând. 9.31
Argint românesc .... . . » 9.20 > 9.25
Napoleon-d’orî................. . . • 9.65 » 9.67
Lire turcesc!..................... . . • 10.90 » 10.98
Imperiali..................... . . » 9.90 » 9.96
Galbeni............................. . . > 5 62 > 5.66
Scrisurile fonc. «Albina* . . . » 100.50 » 101.50
Discontulă » . . 7—10 °/o pe ană.

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

„GAZETA TR AN SIL V AN 1 EI“
JDIARU CUO1IDIANU,

I
I
i

Pentru

Abonamente
se potă face la 1 și 15 

Austro-Ungaria pe ană
ii

|2 11

II

a fie-cărei

11 »

• p 
ii;

■ •
V

I
f ” j

Anunciurî în pag. a IV linia de 30 litere garmond fl.—cr. 6 i
Pentru inserțiuni și reclame pag. a 111 linia ă . „ —„10

luni.

12
6
3
1

36
18

9
este prin man-

fl. v. a.

n n Pentru repețirl se acordă următorele rabate:
Pentru repețiri de 3— 4 ori . . ■ . 10%

5__ 8 1 5°11 11 11 11 • • 0
11 11 11 9—11 11 . . 20%
11 11 11 12—15 11 . . 30%
11 11 11 16—20 11 • • 40%

Dela 20 de repețirl în susă . . . • • 50%

« • 
cu .

străinătate pe ană
i

i
ii ±

mijlocă de abonare

România .și---- ?
11

11

usonl
Abonamentele se plătescu înainte.

2

franci
n

ii

Se aedrdă abonamente și lunare
Pentru

n

ii

Celtl mai 
dată poștală.

Rugămă pe domnii abonați să binevoiescă a ne da 
lămurită adresa, ca trimiterea (Jiarului se nu sufere nici 
cea mai mică întârziere.

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni 
facil învoiri și reduceri și peste cele însemnate maise

! susă.

Brașovă 113 Maiă 1884.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."
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1
BĂCĂNIA

2 MUNTEANU & MINCOVICI
ISRAȘOVtl, TUȘNAMt.'

Firma Miiuteauii Mincovici recomăndă on.
î publică băcănia din „Târgulu Flosului“ și filiala loru din 

„Strada Teatrului," fiindă bine asortate cu totu telulu de 
articole de coloniale, delicatese de vinuri străine și indigene, 
precum și cu totfl felulă de ape minerale. Tot deodată 
aduce la cunoscința on. publică, că cu începerea, seso- 
nului de băi (3/15 Iunie) a. c. va deschide 6rășl o Filială 
la Băile (lin Tnșnadu (totil în vechiulu locală în casele 
D-lui Kanapassek).

Numita firmă crede că va satisface pe deplinii cerințele 
od. publicu brașov6nu și ale on. 6spețî dela băi, atâtu prin 
calitatea mărfuriloru câtu și prin prețurile sale moderate.
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V

Tipografia Alexi Brașovă.

BĂCĂNIA

MUNTEANO & MINCOVICI
BKAȘOVtl, TUȘKAB>tl.


