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ANULU XLVII.

NR 90. Vineri 8 (20) Iunie 1884.

Brașovti în 7 (19) Iunie.
Din ținutulă. Năseudului ne sosiră mai de

unăzi nisee faime, cari ne-au causatii mirare și 
îngrijire. Să dicea că unii cărturari de p’acolo 
au de gândii să spargă solidaritatea națională 
și să al6gă unii deputată guvernamentalii. Se mai 
spunea că directorulu gimnasiului din Năsăudu 
însuși voiesce se candideze și „Viitorulă k‘ din 
Pesta s’a grăbită de a’lă declară de aderentă ală 
programei sale.

Ar fi fostă într’adevără ună prea ciudată și 
prea tristă lucru ca să vedemă pe Românii din fostă 
graniță jucându-se astfeliu cu cele mai sânte in
terese naționale și de aceea nu ne venea nicide- 
cumă a crede în seriositatea aceloră faime.

Și bine amă făcută că n’amă crezută, căci 
faptele petrecute cu ocasiunea alegeriloră die- 
tale în cerculă Năsăudului ne-au dovedită, că 
Românii de acolo nu s’au gândită niciodată de a 
se rumpe de frații loră și de a-și bate jocă de 
conclusele conferinței nostre naționale.

Din contră, purtarea loră a fostă de astă 
dată câtă se păte de demnă, așa cum se păte 
așteptă de la nisce ămeni conscii de drepturile loră 
și de datoria ce o au ca patrioți adevărați, ca să 
arate celoră dela stăpânire, că nu mai merge cu 
regimulă violentării, ală distrugerei și ală pri- 
gonirei, că poporulă e adencă mâhnită și nemul
țumită din causa nedreptățiloră ce trebue să le 
sufere (Jilnică mai alesă din partea organeloră 
administrative.

Tocmai Năsăudulă a trebuită să facă în tim- 
pulă din urmă esperiințele cele mai durerdse. 
Multă vreme Năsăudenii au gândită, că piintr’o 
isolare de mișcarea generală națională voră pute 
îmblânzi furia adversariloră și cultivă în liniște 
institutele loră de cultură, spre binele județului 
și ală țării.

Amară amăgire a crede, că tigrulă flămând^ 
care a mirosită sânge, își va stâmpără nesațiulă 
dăcă victima, spre care se repede, va stă pe locă 
nemișcată. Aci ca și pretutindeni în țără, 6me- 
nii au trebuită să se convingă, ca răulă nu zace 
atâtă în persănele ce compună guvernulă, câtă 
mai vertosă în sistemulă de guvernare însuși, 
în tendințele care nu suferă, nu voiescă se su
fere, ca afară de Maghiari să se mai potă des- 
voltă și alții pacinică și liniștită în acăstă țără.

Mai alesă de ună timpă încăce cu’-entulă 
maghiarisării a dată nascere unei agitațiuni teri
bile în contra instituteloră de cultură ale Năsă- 
udeniloră, cari păreau că nu mai trăiescă decâtă 
numai pentru îngrijirea acestoră odăre ale loră. 
Deodată strigară foile maghiare ca din gura șer- 
pelui, că gimnasiulă din Năsăudă este ună cuibă 
unde se crescă vrășmașii statului, Daco-românii 
și Dumnedeu mai scie ce; strigară că guvernulă 
face rău, că sufere asemeni institute și amenințau 
pe Năsăudeni chiar cu secuestrarea fonduriloră, 
din cari își susțină scăle și cari sunt drepta loră 
proprietate. Strigat’au diarele maghiare, până ce 
guvernulă, care adi mai multă împinsă de cu- 
rentulă ce l’a creată elă însuși între Maghiari, 
a numită prefectă și peste Bistriță-Năsăudă pe 
faimosulă br. Banffy, care in câțiva ani ca pre
fectă în Solnocă-Dobeca a distrusă aprdpe totă 
ce era integru românescă în acestă județă.

Totă pressa maghiară a fostă aceea, care a 

salutată numirea baronului Banffy ca o isbândă 
a causei Maghiarismului în județulă dela nordulă 
Transilvaniei.

Baronulă Banffy din putere-și a trebuită să 
arăte, că este demnă de încrederea și de speran
țele ce le pune în elă opiniunea publică ma
ghiară și cea dintâiu faptă a sa a fostă, că a 
spartă cu forța la alegerile municipale de astă 
ărnă solidaritatea dintre Românii și Sașii națio
nali și cu ajutorulă funcționariloră proclamați la 
comanda sa, a încercată să impună cu forță lim
ba maghiară comuneloră române și săsesc! din 
județele Bistrița-Năsăudă.

Nu scimă până unde au ajunsă lucrurile și 
ce pași sunt deciși a întreprinde Românii și Sașii 
în contra arbitrarei și nelegalei procederi a co
mitelui supremă (prefectului) Banffy, dăr cu 
bucuriă înregistrămă demnulă răspunsă ce l’au 
dată Românii Năsăudeni și acestui pașă și man- 
danțiloră săi la alegerile dietale de eri, abținându- 
să cu toții în strensă solidaritate dela actulă elec
torală.

In urma absentărei Româniloră a fostă alesă 
ună Ungură numai c’unu singurii, vota, cu acela 
ală candidătoriului însuși. Telegrama din Năsăudă 
ce-o publicămă mai la vale dic.e, că alesulă c’ună 
singură votă Viszolyi Gustav este aptă de a de
veni viitorulă președinte ală dietei. într’adevără 
prin alegerea lui de președinte dietală s’ar carac- 
terisâ de minune modulă cum este representată 
poporațiunea din Transilvania și Ungaria în par- 
lamentulă din Pesta.

Scirî telegrafice.
(Serv. part, ală ,Gaz. Trans,*)

Budapesta, 18 Iunie. — Până a sără au 
fostă aleși 224 liberali, între cari este și d. 
Carol Pulszky; 57 din partida oposițiunei mo
derate; 68 independenți; 17 antisemiți; 11 ne
aparținători la nici o partidă; 16 naționali.

Kecskemet, 18 Iunie. — La alegerile 
din cerculă superioră și inferioră neintrunindă 
nici unulu din candidați maioritatea absolută, se 
va face o nouă alegere în cerculă superioră în
tre antesemitulă Vadnay și liberalulă Vâmos, și 
în cerculă inferioră între independentulă Lipthay 
și antisemitulă Persay.

Berlină, 18 Iunie. — „Reichsanzeiger“ 
publică decretulă regală despre numirea princi
pelui de cordnă și a principelui Bismarck ca 
vicepreședinți ai consiliului de stată. Asemenea 
au apărută și decretele privităre la numirea a 
71 membri noi în consiliulă de stată.

Sofia, 18 Iunie. — Camera e convocată 
la 8 Iulie în sesiune estraordinară.

Bucuresci, 18 Iunie. — Senatulu și ca
mera au votată aprâpe în unanimitate, afară de 
lista civilă, o dotațiune pentru familia regală, 
compusă din 12 mari moșii ale statului, ale 
căroră venită anuală trece preste 700,000 lei 
noui. Sesiunea parlamentară va fi închisă Vi
nerea viităre printr’ună discursă regală.

Telegramă particulară a „Gaz. Trans.“
Năseudfi, 18 luniu. — Încă aseră la raportulă de

legatului Vrășmașă alegătorii români din acestă cercă 
primiră unanimă condusele congresului națională elec
torală din Sibiiu.

Astăzi se proclamă viitorulă președinte dietală (?) 
Vizsolyi Gustavă de deputată numai cu votulă candida- 
torului.

Românii s’au abținută dela alegere cu toții.

Cronica (lilei.
Aseră, dice »România liberă* a fostă o întrunire 

de RosetiștI la d. Giani. S’a discutată linia de conduită 
a celoră unspredece, precumă și manifestulă ce va trebui 
se apară curândă în ^Românulă.* Spiritele par aplecate 
câtră o purtare fermă față cu guvernulă, și în viitărele 
alegeri, vederile d-lui Rosetti și a partisaniloră săi se vor 
manifeste fără șovăire. Păte chiară de mâine ,Româ- 
nulă* va întră în noua cale.

La acestă întrunire au asistată și semipartisanii 
d-lui Rosetti, ca d-nii Nacu, Gantili, etc. D. Nacu a de
clarată cu durere că se vede silită a se abțină dela ori
ce manifestația.

*
0 delegațiune dice »Adevărulă< a dulgheriloră, zi- 

dariloră etc. din Capitală a înmânată ieri, la Cameră, o 
pelițiune domnului prim-ministru. Ei să plângă, că, din 
causa concureuții ce le facă lucrătorii străini, nu mai 
găsescă nimica de lucru.

D. primă-ministru a promisă, că să va ocupă de 
cestiunea loră și că, pentru momentă, va întreveni pe 
lângă marii întreprindătorl de lucrări, ca să îi întrebuin
țeze de preferință pe ei.

*
0 altă delegațiune a miciloră industriași papucarl, 

s’a plânsă totă eri d-lui ministru ală comerciului că a- 
genții primăriei îl oprescă de aș’I vinde produsulă mâ- 
niloră loră și prin acesta sunt reduși la cea mai mare 
miseriă.

Nu știmă încă ce răspunsă le va fi dată d. minis
tru, se speră însă că d-sa va căută ună mijlocă, prin 
care o clasă întregă de muncitori să fie scăpați de a 
ajnnge peritori de fome.

*
In Bucuresci a apărută ună nou diară »Naționa- 

lulă* ală studențiloră. Devisa lui e: stăruință, or
dine, legalitate.

*
Kraszevski, eruditulă literată polonesă, care acfi 

geme în închisore, speră că va fi grațiată. De aceea 
amicii săi învită publiculă polonesă a se abțină dela orice 
manifestațiuni, care ară ațîțâ autoritățile germane în con
tra lui Kraszevski. Eruditulă scriitoră a adresată din 
închisore urmălorea rugare cătră amicii săi: >Vă rogă să 
nu faceți în diare întrebuințare de scrisorile mele, căci 
acesta numai mi-ar strică. Eu, după ună ană de nesi- 
gurătate și chinuri, voescă să mă odihnescă, fie chiar și 
în închisore.*

*
Casa seraciloră din ,Triestă s’a dărîmată. Pănă a- 

cum au fostă scoși din ruine (jece morți și nenumăraț! 
răniți. *

In cercurile diplomatice din Berlină se vorbesce, 
că împăralulă Wilhelm ar fi fostă sfătuită de consilierii 
săi, ca să nu mergă în anulă acesta la Wiesbaden, fiind
că s’a proiectată ună atentată în contra vieții sale. Po
liția din Berlină a fostă de mai multă timpă însciințată 
că în acestă scopă a plecată din America ună individă, 
ducendă cu sine materii esplosibile. La porturi poliția a 
păzită necurmată. In fine, în săptămâna trecută a so
sită la Brema o femeiă, care aducea cele patru cutii cu 
materii esplosibile, semnalate de autoritățile din America. 
Femeia a plecată dela Brerna la Elberfeld, unde a fostă 
arestată, sub cuventă că ea ar fi persăna însărcinată cu 
esecutarea atentatului proiectată la Wiesbaden în contra 
împăratului Wilhelm. Se tflce că cu executarea aten
tatului a fostă însărcinată o femeiă, fiind-că femeile se 
bănuescă mai puțină decâtu bărbații.

Acte dijilomatice relative la conflictulil 
bulgaro-serbă.

I. liepresentant&lui Serbiei la Sofia.
Nișă, 11 (23) Maiu 1884.

»Cu tote asigurările guvernului din Sofia, că emi- 
granții nu dau nici uuă pretestă de bănueli, eri au ve
nită din Bulgaria în Serbia două bande de emigranți, 
cari au jăfuită pe locuitori. La Vidină se facă publice 
înrolări de Muntenegrini și din brnem fără lucru. Se 
tipărescă și se răspândescă proclamațiuni și broșuri re



voluționare în contra stăriloră de lucruri din Serbia. Se 
ținti întruniri, la cari participă și Muntenegrini, ce vină 
prin Constintanopole la Sofia. Cereți în modă energică 
a se luă măsuri în contra emigranțiloră. Dâeă guvernulă 
bulgară nu va face acâsta, atunci c|ică ce va voi.* 

Garacianină.
II. Ministrului de interne la Nișa.

Sofia, 12 (24) Maiu 1884.
»Am primită telegrama d-vostră de eri și ministrulă 

de esterne ală Bulgariei m’asigură în modă solemnă, că 
nu va tolerâ încercările de insurecțiune. M’asigură, că 
încă adi va propune consiliului de miniștrii cele mai 
aspre măsuri în contra emigranțiloră noștri și despre re- 
sultată mă va însciințâ. La Vidină va veni ună nou 
prefectă, dela a căruia energiă d. Balabanovă speră, că 
voră încetă ori ce încercări de turburări în contra Serbiei.* 

Silnici.
III. Representantelui Serbiei la Sofia.

Nișă, 13 (25) Maiu 1884.
* Ați primită vr’ună resultată în privința măsuriloră

luate în contra emigranțiloră? Nu plecați înainte de a re
gulă acâsta cesțiune/ Garacianină.

IV. Ministrului de esterne la Nișa.
Sofia, 14 (26) Maiu 1884.

>N’am primită. Mă ducă imediată la d. Zancof, 
pentru ca să-lă întrebă ce s’a făcută. Nu voiu plecă 
înainte de sosirea principelui și înainte de a fi regulată 
acăsta afacere. * Simici.

V. Ministrului de esterne la Nișa.
Sofia, 14 (26) Maiu 1884.

>D. Zancof cere, ca să ne retragemă santinelele de 
pe teritorulă bulgară dela Bregova. Decă nu vomă face 
acăsta în timpă de 3 t^ile, ne amenință, că va goni cu 
puterea santinelele. Vă rogă a-mi da instrucțiuni/ 

Simici.

VI. Ministrului de esterne la Nișu.
Sofia, 14 (26) Maiu 1884.

>D. Zancof nu crede, că emigranții noștri potă să 
străbată în Serbia, (Jicendă că, cu ocasiunea ultimei sale 
călătorii, a însărcinată personală autoritățile bulgare, ca 
să supravegheze de aprope pe emigranțî. Alaltaeri a 
ordonată prefectului dela Vidină, ca să facă cercetări și 
să nu permită cu nici ună preță formarea de bande ar
mate contra Serbiei. Dăcă se va constată, că emigranții 
au intrată în Serbia, d. Zancof îmi promite a-i depărta 
pe toții din districtulă Vidinului. După asigurările pre
fectului de polițiă din Sofia, în timpulă din urmă n’a 
venită din Constantinopole decâtă numai ună singură 
Muntenegrănă. D. Zancof declară, că nu va permite în
cercări insurecționale în contra Serbiei/

VII. Agentului diplomaticii ala Serbiei la Sofia. 
Nișă, 15 (27) Maiu 1884.

• Ca răspunsă la telegrama d-vostră dela 14 Maiu,
relativă la amenințările ministrului președinte de a goni 
santinelele sârbe de pe ună teritoră, care, conformă trac
tatului dela Berlină, formăză o parte intregitore a Ser
biei, declarați ministrului de esterne ală principelui, că 
guvernulă regală e din semă afară uimită de a vedâ o 
cestiune pusă pe tapetă chiar în acelă momentă, în care 
se aștăptă soluțiunea unoră reclamațiunl cu multă mai 
grave dintre două țări vecine și amice! Necurmatele nă
văliri ale emigranțiloră, cari turbură liniștea districteloră 
mărginașe ale monarchiei; proclamațiunile revoluționare 
pe care emigranții publice le răspândescă; tăte aceste 
uneltiri ale emigranțiloră, cari le facă sub ochii autori- 
tățiloră princiare, constată, că guvernulă regală nu va 
mai pute tolera fără a protestă energică. Ceremă o 
promtă satisfacțiune și măsuri energice în contra emi
granțiloră. Decă reclamațiuniloră nostre nu li se va da 
cuvenita urmare, guvernulă regală va fi nevoită a vă in
vita ca, împreună cu personalulă agenției diplomatice, 
să părăsiți Sofia.* Garacianin.

VIII. Ministrului de esterne la Nișa.
Sofia 16 (28) Maiă 1884.

»Telegrama d-văstră am comunicat-o ministrului de 
esterne. Elă mi-a răspunsă, că l’a pusă în uimire cu- 
prinsulă și forma ei, fiind-că guvernulă princiară doresce 
a trăi în bune relațiuni cu noi. Ce privăsce postulă de 
fruntăriă dela Bregova, a t^isă că, decă se va constată 
că acelă teritoriu, conformă tractatului dela Berlină, a- 
parține Sărbiei, atunci vă cere scusele sale pentru ridi
carea acestei cestiuni, căci respect âză tracta tulă din Ber
lină. In privința emigranțiloră, ministrulă din nou a 
declarată, că nu scie nimică despre înrolări de bande și 
despre răspândirea de proclamațiuni revoluționare. Decă 
i se voră dă dovedi In privința acesta, va luă tâle mă
surile necesare. Ne rdgă a-i supune reclamațiunile înscrisă 
si în două dile ne va răspunde. Vă rogă să’mi dați in
strucțiuni, dăcă e bine său nu să-i împlinescă cererea, 
său să-i lasă numai o copiă de pe telegramă/

Simici.

IX. Minist/rului de esterne la Nișa.
Sofia, 18 (30) Maiu 1884.

>D. Zancof dice, că toți emigranții sunt în Vidină 
Vasilie Larevici din Zaicară a venită la Vidină, ca să 
împartă averea cu frate-său, și, după spusa lui Zivco 
MilenovicI, la întdrcerea sa a luată cu sine ună articolă 
tradusă în limba sârbă din diarulă din Vidină >Sloboda.* 
In Vidină nu esistă broșuri său proclamațiuni revoluțio
nare. Emigranții voră fi acurnă transportați în interio- 
rulă țării Ia Cuba și Chirijevo/ Simici.

X. Representantelui Serbiei la Sofia.
Nișă, 22 Maiu (3 Iunie) 1884.

>Ac|i, prefectulă din Vidină a ocupată cu putere 
armată postulă nostru dela Bregova. Teritoriulă și pos
tulă aparțină nouă încă din vechime. Granițele interna
ționale între noi și Turcia au fostu stabilite la 1833 de- 
alungulu țărmului dreptu alu Timocului. Tratatulă dela 
Berlină a recunoscutu granița veche. Comisiunea serbă- 
bulgară, trimisă acum doi ani pentru constatarea grani- 
țeloră, n’a făcută nici cea mai mică amintire, că acestă 
punctă ar fi controversată. Cere esplicațiuni și temei
nice motive, care e cuvăntulă de procede astfelă gu
vernulă bulgară în cestiuni internaționale? Garacianin.

XI. Agentului diplomaticii, ala Serbiei la Sofia. 
Nișă, 24 Maiu (5 luniu) 1884.

»Guvernulă regală protesteză în tâtă forma în contra 
ocupării cu puterea a unui punctă de fruntaria, care încă 
din vechimo eră păzită de posturi sârbesc!. Elă trebue 
să observe, că energia ce se crede’n dreptă ministerulă 
bulgară a o desvoltâ în acăstă afacere e ună actă de 
violență neobicinuită între țări amice, căruia nu i-a pre- 
mersă nici schimbări de note, nici trimiterea unei comi- 
siuni mixte la fața locului. Guvernulă regală cere o for
mală satisfacțiune și retragerea puterii armate bulgare de 
pe teritoriulă în litigiu, precum și reinstalarea postului 
serbescă, fără de a prejudecâ cestiunea în resolvarea ei 
finală.

In același timpă, protestâză în totă forma, că gu
vernulă bulgară, departe de a luă măsuri în contra in- 
surgențiloră șerbi, elă admite în acestă momentă pre- 
sența exmitropolitului Michailă în Sofia. In fața acestoră 
împrejurări, guvernulă regală se vede nevoită a cere, în 
numele amiciției ce, esistă între ambele țări, depărtarea 
insurgențiloră sârbi atâtă din Sofia câtă și din districtele 
învecinate cu regatulă, deorece presența loră în aceste 
localități constitue ună pericolă necurmată pentru pacea 
și liniștea publică.

Binevoiți a cere, ca aceste măsuri să se esecute 
celă multă în timpă de trei 4'le- Decă pănă Duminecă 
dimineța nu ni se va dâ o deplină satisfacțiune, închideți 
agenția diplomatică și, fără a mai așteptă vre ună altă 
ordină, plecați cu totă personalulă și veni ți pe calea cea 
mai scurtă la Nișă.* Garacianin.

Corespondența nostră din Comitate.
Deva, 16 luniu 1884.

Vă comunică cum a percursă alegerea de deputată 
în 13 Iunie st. n. în opidulu Deva. Se înțelege, că, de 
obiceiu, fiecare deputată îșî are corteșii săi, cari de cari 
mai isteți și rafinați; mai au încă și spate de suferită, 
căci au căpătată și câte o palmă două și bâte. Aceea 
însă nu i-au jenată, numai să esă învingători. Destulă 
că în presăra de alegere toți corteșii s’au dusă în comune, 
unde au avută voturile loră cumpărate, ca să-i rețină 
de a nu pute fi înșelați de a trece la ceialalțî, cari um
blau cu mai mulțî bani inbiindu-i să le dea voturile. Di- 
minâța, în cjiua de alegere, au venită toți din tote păr
țile cu votanții loră, cu stâguri și musică; întrândă în 
orașă i-au băgată în curți închicțindu-i acolo, ca cum 
închidă neguțătorii de vite boii cumpărați, dându-le 
mâncare și beutură. Cândă le venia rendulă să se ducă 
la votisare, mergeu între corteși, ca arestanții între gen- 
darmi. După ce îșî dedeau votulă, se întorcău erăși la 
mâncare și beutură pe contulă candidatului. La ună 
corteșă ală oposițiunei au fostă vr’o 40 votanțl închiși 
în curte, și corteșii candidatului guvernamentală au astu
pată cu lemne ușa, așa că au trebuită să âsă cu scă
rile sărindă peste uluci afară în drumă, spre a merge la 
votisare. Să fi văzută, cum de bine sciu corteși piofe- 
sorii dela preparandiă și dela șcdla reală, cu studenți cu 
totă. Pe doi corteși de ai oposiției (»Ellenzek‘) i-au a- 
restată gendarmii, ca reușita candidatului guvernamentală 
cu atâtă mai ușoră să fie. Frumosă teatru amă avută 
în <pua aceea. La locuia votisărei au fostă 2 companii 
de soldați români dela Orăștia, regimentulă Nru. 64, 
trăgândă ună cordonă, de care nimenea nu a cutezată 
să s’apropie. Mulțimea presentă se uită la votanțî cum 
jucau cu câte 6—7 steguri și strigau. Spre sără birjile 
alergau după votanțl prin orașă, ba pe 4 inși i-au adusă 
dela sapă de pe câmpă cu plată bună. Deputatulă gu
vernamentală a eșilă cu 56 voturi plus. De n’ar fi lu
crată amploiații cu atâta răvnă pentru elfi, eșia celă o- 
posițională, căci cu acesta a ținută aristocrația cea lip- 

0 ită. Candidatulă oposițiunei a împărțită în cerculă De

vei la 17—18 mii florini, mai târziu plătea votulă cu 
câte 30 fl.

După finea alegerei s’au adunată toți corteșii și 
mulțimea de Omeni cu profesorii în frunte, cu stâguri și 
musică și cu facle, s’au dusă a gratulâ pe deputatulă 
alesă, ținându-i-se și o vorbire formâsă, la care a răs
punsă deputatulă mulțămindu-le pentru încrederea (cum
părată cu bani) și a accentuată si aceea, că va stărui și 
va lucră pentru binele națiunei și înflorirea patriei. Au 
cheltuită ambii deputați destulă; mulțî dintre votanțî de 
ambe părți au luată bani, și acuma rîdă, acesta și foile 
dumneloră o recunoscă.

Intelegința română s’a abținută dela votisare. Din
tre preoții români 3 au luată parte de silă, căci au fii 
la scăle cu stipendii, prin urmare suntă de scusată. De 
altcum pasivitatea nOstră nu s’a compromisă întru nimică.

Să fi văzută la Omeni căduțî pe strade și în șan
țuri, cugetai că suntă vulnerații dela Koniggrătz.

N. Oprea.

Uzdină, 14 Iunie st. n.
Astăzi s’au dusă ia urnă alegătorii din cerculă de 

alegere Uzdină, comitatulă Torontală, pentru a’.și alege 
deputată dietală. Au fostă 2 candidați, cunoscutulă fostă 
deputată Dr. Bolit cu programa dela Becikerecă și Si- 
biiu, ală 2-lea necunoscutnlă Milan, pretoră în Antal- 
falva cu programa guvernamentală. Acestă din urmă a 
reeșilă cu o majoritate de 985 voturi. Lupta a fostă 
mare, dar scandalOsă și nedemnă de provocătorulă lup
tei, cu atâtă mai puțină demnă de pionerii și organele 
folosite ca instrumentă orbă pentru ajungerea scopului său.

Notifică, că reușita are a o inulțămi deputatulă alesă 
nevinovăției Româniloră de pe aci, cari fiindă până mai 
eri alaltaeri militari, au învățată a ascultă orbesce de co
mandanții și conducătorii săi, cugetândă că totă ce 4ice 
domnulă e bine și altcum nu pote fi. Mai multă insă 
are a o mulțămi păstoriloră sufletesc!, preoțiloră români, 
cari la promisiuni de cruci de aură și brâne roșii nu se 
rușineză a seduce pe poporă prin vorbiri ținute chiar în 
apropierea sântului altară. Acâsta pote că totă n’ar fi 
putută face nimică, poporulă îi cam cunâsce, decă n’ar 
fi intervenită alți agenți politici, cari neputendă cu arma 
cuvântului au apelată la mijldce silnice, dictândă pedepse 
de câte 10 fl. pentru acela, care nu se va presentă la 
alegere, și câte 10 fl. la celă care nu-și va trimite tră
sura să ducă pe alegători până la loculă de alegere; cari 
nu au voită nici așa, au fostă aduși cu gendarmi și puși 
cu forța la porunca judelui în trăsură și presentațl la urnă.

Nu condamnă multă pe acești agenți politici ai d-lui 
Tisza, de ârece acesta e lucru modernă în fericita nostră 
Ungariă; nu condamnă nici poporulu care, potă (Jice, că 
e încă nestricată, fără rafinăria; condamnă însă pe dom
nii conducători, între cari în prima liniă sunt frații în 
Christosă preoți, cari orbecescă în întunerecă, fără a se 
alipi de corpulă celă mare ală românismului, și se lasă 
a fi seduși prin sărutări de ale ludei și prin promisiuni 
deșârte pentru a înfige pumnalută în sînulă națiunei loră. 
In deșertă au fostă îmbierile de frățietate ale conlocui- 
toriloră sârbi pentru a alege pe naționalulă și bine cu
noscutulă Dr. Bolită, căci sânții noștri părinți predică, 
că acesta nu ține cu stăpânulă și cu stăpânirea, și ast- 
felă nu putemă căpătă de la stăpânire ce ne trebue. Ce 
mișeliă 1

Fie-mi permisă a vă notifică pe unulă din acești 
păstori ca pildă, între cari merită a fi amintită unulă din 
Uzdină, seu mai cu semă părintele Bavelă Militaru și 
fiulă seu Trifonă din Sătulă nou. Bărinlele Bavelă și 
fiulă său sunt renumiți încă de cândă apostolulă nostru 
D-lă Babeșă umblase odată pe aci pentru a deșteptă po
porulă din întunereculă, în care îlă aduseră sfinții pă
rinți ; d-loru au fostă acei holtei, cari <|icâu cătră poporă: 
»Dați-lă afară din cetate și-lă ucideți cu petri/

Dar t6te au ună sfîrșită. Boporulă începe a cu- 
nosce, începe din ce în ce a deveni mai deșteptă, începe 
a-i urgisi. Bână atunci fie-le de bine brânele roșii și cru
cile de aură promise de pretinulă loră Iszakovits, care de 
acuma nu vrea să-i mai cunâscă, sciindă cu ce carac
tere are de lucru. Băcatulă comisă în contra națiunei 
loră și a poporului nevinovată, pe care l’au sedusă, nu o 
voră șterge nici cu cruci, nici cu brâne roșii câștigate 
cu merite erostratice. Ciangăiilfi.

Beiușă, 15 luniu 1884.
Se scie că la 3 Apilie partida națională a ținută 

conferință în causa alegeriloră dietale. S’a decisă ca ale
gătorii români să nu se angajeze nici la o partidă, până 
cândă conferința delegațiloră în Sibiiu nu va decide 
definitivă în acesta privință. Astfelă partida națională a 
stată pe locă. Bartida liberală ungurâscă s’a adunată 
în conferință Ia 25 Maiu, cândă a fostă proclamată can
didată Vegso (rusnyak), unulă dintre întemeiătorii con
sorțiului »Viitoriului,« înavuțită în dominiulă episcopescă 
de Beiușă, dâr străină de totă ce e românescă, — âr 
minoritatea în frunte cu d. Ladislau Șarkadi a propusă 
candidarea lui Iosifă Vulcană asemenea guvernamentală. 



Se lățise soirea, că mameluculă Vegso nu va fi sprijiniți! 
de cercurile mai înalte, până cândă d. fosilă Vulcanii, 
fiindă sprijinită și de deregălorii ambeloru dominii epis- 
copesci, alegerea lui se credea mai multă decâtă sigură. 
In 5 Iuniu înainte de ametjî s’a țînută conferința națio
nală românâscă, în care delegat.ulă V. Ignată, căci ală 
doilea delegată alesă n’a luată parte la conferința din 
Sibiiu, a răportată despre decisiunile luate în aceea con
ferință, care luându-se la cunoșcință, partida națională 
decide, că deârece suntă doi candidați, er de altă parte 
fiindă timpulă prâ scurtă spre a lucră cu succesă pentru 
ună candidată națională, partida deocamdată ca atare 
nu candidâză.

După ametji, partida d-lui I. Vulcană a ținulă con
ferință înaintea unui publică numărosă, unde dânsulă fu 
proclamată în unanimitate candidată, și apoi ambele par
tide au începută corteșiile; pe lângă partida lui Vegso 
a fostă tâtă puterea stăpânirei, forța și brutalitatea; vr’o 
două săptămâni tete diregătoriile din Iocă erau gole și 
diregălorii pe la corteșii prin comune, până în diua ale- 
gerei, care fu în 13 luniu, cândă alegerea deveni fârte în
verșunată; terorisarea din partea diregătoriloră, ostașiloră 
și gendarmiloră, cari insultau și pe cetățenii pacinici în- 
t.eligențl, și eorumpțiunea nu se mai potă descrie. Resul- 
latulă a fostă, că d. Iosifă Vulcană a căzută cu 153 
voturi cari au fostă cumpărate din partida sa prin cor- 
teșî și speculanți, deârece partidei d-lui Iosifă Vulcană 
tote-i erau înterdise. înainte de alegere 2 comune ro
mânesc! mari, care de comună decidă totdeuna alegerile 
din Beiușu, au stată sub ună adevărată asediu din partea 
diregătoriloră și gendarmiloră, pentru de ai terorisâ și 
a-i duce pe partea lui Vegso. In diua alegerei tâte stra
dele Beiușului au fostă închise cu cordone milităresci, 
comunicațiunea oprită pretulindenea, adevărată stare de 
asediu; curtea și ambilulă salei de votare erau pline de 
corteși și diregetori, cari lerorisau, amenințau și coru- 
peau votisanții d-lui 1. Vulcană. Președintele invitată 
fiindă mai de multe ori să curme abusurile, n’a făcută 
nici o disposițiune. Tâte acestea s’au făcuLă față de ună 
candidată guvernamentală, închipuiți-ve apoi ce s’ar fi 
făcută față de unulă națională. »

Nu se pâte trece cu vederea purtarea scandalosă 
a unoră notari terorisați prin cei dela putere. Unulă fu 
amenințată cu destituire decă nu va aduce omenii pe 
partea lui Vegso; unuia destituită i-s’a promisă restitu
irea, și altui aspirante ârășî ună notariată, numai să cor- 
teșiască. Mai urită însă este purtarea Herostratului dela 
Bunleșci, părintele delegatului, ce nu participase la Sibiiu, 
care din pasiunea de răsbunare trecu cu toiă poporulă 
său pe partea lui Vegso, și astfelă îi asigură învin
gerea. Așa se facă la noi alegerile prin forță și violință, 
și așa se falsifică pe la noi opiniunea publică Aticus.

De sub Mezeșu.
Conferința alegăloriloră români s’a ținută în 

Sterci, întocmai precumă se anunțase și în stimatulă nos
tru (jiară »Gazeta* în 12 Iuniu a. c. în presența judelui 
cercuală Nagy Domokos ca comisară regescă.

La conferință s’au înfățoșată protopopi, preoți și 
docenți și din poporă aleșii sateloră vecine, așa câtă se 
pote <j’ce, v0'nța națională s’a putută esprimâ câtă 
mai competinte.

Mai înainte de tete delegații cercului ș’au dată ra- 
portulă verbală espuindă cele petrecute în adunarea din 
Sibiiu în Iuniu 1, 2, și 3 anulă cur. și citindă cele nouă 
puncte din programă, acele le-au esplicată poporului. — 
Toți cu o inimă și gură au cJisO, că sunt și vrău să fie 
solidari cu acea programă.

După asta în înțelesulă convocatorului se trece la 
desbaterea atitudinei nâstre față cu alegerile de deputați 
dietall ce ni stau înainte. — Aci însă s’a încinsă o des- 
batere infocată, care a durată 2 âre și a căreia resul- 
tată a fostă abținerea dela votare pentru acuma. — Cu 
stânga estremă, care ne bate cu petri și se încercă totă 
mereu a ne compromite, nu vomu merge nici cândă; 
dară nu vomă votâ nici cu candidatulă guvernului, pen- 
trucă și acesta numai bine nu ni-a făcută; apoi ar fi 
și în contrastă cu spiritulă programei nâstre.

Așa dară, frați alegători din cercă, veți remânâ a- 
casă și vă veți păstră puterea și activitatea voslră pen
tru ună timpă mai buna și ferice! — Voi protopopi, 
preoți și docinți sunteți răspunzători înaintea lui D-deu 
și a națiunei pentru efeptuirea decisiunei vâstre! — Nu 
vă uitați voi la cei înfluințați de guvernă, ci lipindu-vă 
de poporă nu încetați a-:. spune mereu, că omenia lui 
cere, pretinde să facă aceea ce au hotărîtă! — Poporală 
nostru e încă bună și de păstorii săi sufletesc! ascultă, 
numai să nu se vâneze interesulă personală.

Constată cu plăcere, că în astă conferință preoții și 
poporală au fostă la înălțimea chemărei sale; in deosebi 
M. 0. D. Ioană Moldovană și Teodoră Popă s au făcută 
cei mai apți tălmăcitori ai voinței poporului alegătoră; — 
aceștia și ceilalți au spusă francă și leală, că poporulă 
și națiunea română cu starea lucruriloră de astăzi nici 
decumă nu potă fi îndestuliți; politica de desnaționali-

sare duce scumpa patriă la peire și că Românulă ca a- 
tare a trăită și ca atare vrâ ’să mâră în țăra scăldată 
cu sângele său și ală părințiloră sei!

Mare și adâncă impresiune au făcută vorbirile aces- 
toră oratori; și vocea aprobălâre a poporului română a 
pusă în uimire și chiar pe comisarulă regescă.

Conferința - s’a despărțită, precum a decursă în 
cea mai bună ordine, ducendă cu sine fiecare o suvenire 
dulce a convenirei frățescl.

După conferință o parte însemnată a membriloră 
s’a adunată la casa ospitală a amicului A. Vicașă parochă 
ocală; — de unde apoi numai sera târdiu s’au depărtată 
ducândă cu sine acea convingere, că ospitalitatea româ
nului este și va fi totdâuna o însușire demnă de invi
diată.

Comitetulă esecutivă constatătoriu din președinți și 
vice-președinți ai cercuriloră, întrunindu-se în 16 Iuniu în 
Zelău capitala comitatului, au aprobată întru tâte deci
siunile conferinței din Sterci; și așa frațiloră alegători 
atitudinea vâstră fiindă sancționată de comitetă nici du
biu nu pote fi despre ce aveți de făcută.

D-^eu să vă ajute și să vă conducă toți pașii spre bi
nele națiunei române. Opinca Selagiauă.

Domeniulii Coronei României.
Proiectă de lege depusă în cameră.

Art. 1. Se institue domeniulă coronei.
Facă parte din acestă domeniu următorele imobile

rurale:
1. Rușețulă din județulu Brăila.
2. Sadova * » Doljă.
3. Șegarcea » • ■ »
4. Cocioculă » » Ilfov.
5. Bicazulă > » Nâmțu.
6. Gherghița > Prahova.
7. Clăbucetu-Taurului și muntele Caraimană.
8. Domnița din județulă R.-Sărată.
9. Mălini > » Suceava.

10. Borca > > ț >
11. Sabasa și Farcasa
12. Dobrovățu și Farcasa.
Art. 2. Corona are dreptulă de folosință asupra su

prafeței acestoră proprietăți, fără a fi supusă la vr’o da
re de cauțiune.

Ea are facultatea d’a esploatâ aceste bunuri direc- 
tamente, prin dare în arendă etc. In acestă din urmă 
casă, termenulă locațiunei nu păte trece peste 10 ani.

Art. 3. Pădurile, car! se află pe aceste proprietăți, 
se voră esploata de Coronă, conformă principieloră espuse 
în codulă silvică și în legea de la 14 Marțiu 1882.

Art. 4. Corâna numesce pe agenții silvici. Ei de
pindă și primescă numai instrucțiunile date de adminis- 
tratorulă domeniului Corânei,

Acești agenți voră avă aceleași drepturi și obliga
țiuni în privința constatării deiicteloră, ca toți ceilalți 
forestieri ai statului.

Plata agențiloră silvici este în sarcina Corânei, care 
va suportă tote cheltuelile repopulării prin însemânțare 
a amenagiării păduriloră și altele.

Art. 5. Imobilele domeniului Corânei sunt inalie
nabile și imprescriptibile, nu potă prin urmare fi vândute, 
schimbate, dăruite, ipotecate seu supuse la vr’o alcă sar
cină de ori-ce natură va fi.

Art. 6. Proprietățile domeniului Coronei precum și 
proprietățile private ale M. S. Regelui nu suntă supuse 
la imposite cătră stată, voră suportă însă dările cătră 
districtă și comună.

Pentru a se pute termina partea loră contribui- 
tăre în aceste imposite, moșiile Coronei voru fi înscrise 
în roluri cu venitulă loră estimativă astfelă cum se u- 
sâză pentru ori ce altă proprietate privată.

Art. 7. Ori ce contracte și ori ce acte relative la 
administrarea domeniului Coronei sunt scutite de ori-ce 
tacse de timbru său de înregistrare.

In privința tacseloră judiciare relative la intentări de 
procese, la afaceri de intervențiuni etc., relative totă la 
acestă domeniu, se voră aplică? aceleași disposițiuni ca 
pentru ori ce procesă intentată de stată.

Art. 8 Proprietățile, cari facă parte din domeniulă 
Corânei se administreză de ună îngrijitoră numită și plă
tită de Corână și care nu are caracterulă unui fuuncți- 
onară publică.

Elă portă titlulă de administratoră ală domeniului 
Corânei.

In tâte actele sale, administratorulă nu pâte lucră 
de câtă în limitele ordiniloră și instrucțiuniloră date de 
Corână. ’

Art. 9. Administratorulă intenta, și numai în con
tra sa se dirigă tete acțiunile judecăroresci.

Ori ce hotărîre judecătorâscă nu pâte fi dată sâu 
executată decâtă în numele și în contra administratorului 
domeniului Corânei.

Art. 10. Pentru transacțiunile ce se voră face de 
Corână și relative la domeniulă său, se voră aplica ace
leași disposițiuni de legi, ca pentru ori ce alte transac- 
țiunî făcute de stată pentru proprietățile sale și pentru 
delictele silvice săvârșite în paguba sa.

Art. 11. In tâte procesele, cari privescă domeniulă 
Coronei, asistența ministerului publică ca parte alăturată 
este obligătâre.

Advocații publici alipiți pe lângă ministerulă dome- 
nieloră, precum și acei din districte suntă ținuți a da 
concursulă loră juridică administratei ului și ală repre- 
senta înaintea istanțeloră judecătoresc!.

Administratorulă domeniului Coronei este ținută 
chiar a cere acâstă asistență, ori de câte ori o a treia 
persână face vre-o usurpațiune asupra fondului vre-unei 
) ro.irietăți a domeniului.

Art. 12. Acâstă lege va întră în vigâre cu începerea 
anului bugetară 1884-85.

Venitulă acestoră proprietăți incetâză dela acâsta 
dată a mai face parte din bugetulă Statului.

Tâte drepturile și obligațiunile isvorîndă din contrac
tele de arândare a moșieloră prevădute la art. 1 trecă 
asupra Corânei.

(Semnați) Generală D. Leca, generală Călinescu, 
St. Belu, N. Cișman, D. Gherghelă, C. Bastache, N. Ga- 
nea, R. Stefănescu, D. Schileru, A. Vizanti, N. Săvânu, 
N. Dimancea, N. Istrate, dr. Polizu, C. F. Robescu. C. 
Filitis, Papadopolu Calimach, Costină Vârlană, P. Ghe- 
orghiadi, C. Malaxa, D. Bibescu, A. Stolojană, C. Fântă- 
nânu, C. Casimir, T. B. Lățescu, C. Gagione, V. Gheor- 
ghian, D. Filitis, C. Leca, M. Ciurea, Toma R. Filitis, 
I. Frunză și A. Radovicî.

Acestă proiectă a fostă adoptată de tete secțiunile 
Camerei.

In ședința secretă a Camerei de erl s’a făcută ună 
votă de încercare, care a dată resultatulă următoră: 57 
pentru proiectă, 11 contra și 9 abțineri.

Se dice, că proiectulă va fi discutată adi în ședința 
publică.

Cronica financială septemânală.
Cetimu în „Curierulu Financiară din Bu- 

curesci:“
Cele optă 4*le din urmă n’au adusă mai nici o 

schimbare în cursulă efecteloră; mișcarea favorabilă ce 
începuse a se desemnă Vineri și Sâmbătă anterioară s’au 
oprită momentană, ast-felă că mai tetă săptămâna n’am 
avută de câtă mici variațiuni care în definitivă s’au tra
dusă prin 6re-care perderi pentru Naționale, Mobiliare 
și Construcțiuni.

De alt-felă, starea acâsta de lucruri își găsește ex- 
plicațirnea în mai multe împrejurări: în prima linie, e 
slăbiciunea mișcării în porturi, și scirile nefavorabile ce 
sosescă dilnică cu privire la recolta din țâră; de și cele 
două săptămâni din urmă au fostă terțe ploiâse, totuși 
acele ploi fiindă prea târdii, n’au putută salvă decâtă o 
mică parte din recoltele ce se considerau ca compromise; 
restulă fiindă uscată sau pârlită de secetă, a rămasă pen
tru tot d’a-una perdută; acestă faptă se confirmă pe fie 
ce di, și face a se temperâ multă bucuria și animațiunea 
ce produsese în afaceri ploile abundente dar tardive din 
dilele trecute. Ună altă faptă care a mai contribuită 
cât-va la slăbiciunea pieței nâstre, precum a contribuită 
la neliniștea piețeloră europene, mai cu sâmă austriace, 
e neînțelegerea ivită între principatulă Bulgariei și Rega- 
tulă Serbiei. Se scie că acâsta neînțelegere, împinsă pâ
nă la întreruperea relațiuniloră dintre cele două mici state 
balcanice, se justifică de uniiatâtă prin refusulă guver
nului bulgară d’a expulsă pe Șerbi ce se refugiase pe 
teritorulă său și care se pretindea că facă dese incursi
uni în Serbia, câtă și prin lipsa de buna voință d’a se 
lua măsuri pentru oprirea acestoră incursiuni.

Acei care judecă însă mai profundă lucrurile și vă- 
dă precipitarea cu care s’a procedată de o parte și de 
alta, se întrebă cu dreptă cuvântă dâcă faptele invocate 
ca justificare n’a fostă mai multă ună pretextă de câtă 
o adevărată causă. Aceia ce e positivă e că conflictulă 
se produce tocmai în nisce momente cândă se repune pe 
tapetă cestiunea întruniri Bulgariei și a Rumeliei orien
tale înlr’ună singură stată slavă, vasală morlamente Ru
siei. Și, din acestă faptă, unii conchidă că ar fi lu- 
crândă aci mâna Austro-Ungeriei, a cărei influință e pu
ternică la Belgradă și care are mari interese d’a împe- 
dicâ crearea acelei sucursale moscovite pe rîpa drâptă a 
Dunărei; alți din contră (jică că ar fi în jocă uneltiri 
rusești în scopă d’a tărâ în resbelă pe Austro-Ungaria.

Ori care din aceste versiuni ar fi cea mai adevă- 
vată, noi credemă că lucrurile nu voră merge atâtă de 
departe și că diplomația europână va interveni energică. 
Deja se anunță că Germania a și luată inițiativa unei 
împăciuiri.

Până atunci însă, scădătorii noștri profită și explo- 
atâză tete cestiunile în profitulă loră spre a distruge adi 
aceea-ce s’a putută cuceri erl, și a’și împuținâ dacă nu 
evitâ întregi pagubele. • De astă dată, ei au răușită până 
la ună puntă. Slăbiciunea cursuriloră a permisă unora 
a se acoperi în parte, și altora a lua ore-care măsuri 
d’a reporta în condițiuni mai puțină onerâse pentru fi
nele lunei corente. Prelungirea lichidațiunei care abia a 
începută, și desperatele încercări ce ’și voră da în a- 
cestă intervală scădătorii, va contribui până la ună puntă 
a le ușurâ sarcina.

Diverse.
Română prin regula de trei. — Ilustrulă Doctoră 

de lepră și ochi ferecați, care și-a terminată studiele sub 
numele de Isac Rubinstein, de cândă d-lui a ajunsă 
mare și tare, de cândă s’a făcută doctoră în medicină 
fără voia lui, și-a schimbată numele, s’a botezată, s’a 
purificată făcendu-și fricțiune de usturoiu și băi de nume 
românescă, schimbândă pe Isacă în Sache și pe Ru
binstein în Petreană; cu alte cuvinte a deslegală o 
regulă de trei adecă: Isacă se are cătră Sache, precumă 
Rubinstein cătră Petreană, Isacă și Rubenstein se ducă 
ca termini neutri, și rămâne Sache Petreană. Aferim, 
bravo, tu Jidană deșteptă! Iată dar, noi descendenți ai 
lui Marcus-Nerva-Moise . . . Din ce în ce mai bine, 
bieții perciuni au ajunsă la Jidani tocmai ca cerceii la co- 
câne, și îi lipesce cu cocă sera cândă se culcă de 
își pune talmudulă și îi scote d. Doctoră a doua (ji 
cândă merge la clientelă. Așa bine, așa țâră, unde o 
se găsâscă Jidanii? nici în sînulă lui Belzebulă nu trăescă 
ei mai fericiți. Bucurați-vă și ve înveseliți, că acum să 
scițl, că a dată norocu peste voi; și să dea D-deă să vă 
înmulțiți și să rămână numai câți fini amă făcută eu!!!

-v „Deștept.**

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



Rațiociniulti
comitetului arangiatorii ald concertului împreunată cu 
bală, arangiată în 1 Martie st. n. a. c. de societatea de 
lectură «Iulia* a junimei române dela universitatea 

din Clușiu pentru augmentarea fondului său.
(Fine.)

12. ' BucurescI: colect. spect. D-nu Dr. Petru Dulfu, 
dela spect. d-ni Ioană Slavici 10 lei Dr. Petru Dulfu 5 
lei, la olaltă 15 lei.

13. Orascia: colect. spect. D-nu Avramă Tincu 
adv. 1 fl.

14. Năsăudă: colect. spect. D-nu Ioană Ciocanii, 
directoră gimn., dela M. St. D-nl: Vasiliu Verticu, Pro- 
copiu Cuteanu, Nic. Rusu, Gavrila Scridonă, Leonă Pa- 
velea, Ioană Tanco, Dr. Pavelă Tanco, Octaviu Bariță, 
Ioană Ciocanu câte 1 fi., la olaltă 9 fl.

15. Făgărașă: colect. Reverendissimulă D-nă Ales. 
Micu vicariu, dela M. St. D-ni Daniela de Gramoiu v.-co- 
mite, Dr. Stef. Popă phisică comitat., Petru Popescu pro- 
topresbiteră, Benedek Gyula adv., Efraimă Pandrea revi- 
soră, Gregoriu Negrea, Ales. Micu vicariu câte 1 fl., la 
olaltă 7 fl.

16. Deva: colect. spect. D-nu Augustă A. Nicoră 
jur. abs., dela M. St. D-ni Ioane Papiu, Simeonă Horvâlh 
procuroră reg. ung., Georgiu Nicora, Nicolae Oprea câte 
1 fl., Andreiu Kovâts 50 cr., la olaltă 4 fl. 50 cr.

17. Zlatna: colect. Prea Onor. D-nu Ioană P. Laslo 

v.-episc., dela M. St. D-nl Lazară Pipoșiu și colectantele 
câte 1 fl., la olaltă 2 fl.

18. Borgo-Prundu: colect. M. St. D-nu Pavelă Be- 
sia preotă și învSțătoră, dela M. St. D-ni Teodoră VTas- 
mașiu parochă gr. or., Vasiliu Popă parochă gr. cat. în 
BorgO-Bistrița câte 1 fl., coiectantele 50 cr., la olaltă 
2 fl. 50 cr.

19. Zerneștî: colect. st. D-nă Ioană Strevoiu do- 
cente, dela M. St. D-ni Nic. Garoiu adv., Traiană Mețianu 
administr. prot.. Ioană Dană preotă, Ioană Mețiană ju
ristă, Ioană Strevoiu câte 1 fl., la olaltă 5 fl.

20. Deșiu: colect. spect. Domnu Gabr. Mânu, dela 
spect. Domna Gabr. Mânu 1 fl., dela M. St. D-ni: V. 
IIossu, Ioană Velle, Ales. Cherestesiu, A. Munteanu, Pe
tru Anca câte 1 fl. Juliu Munteanu, Georgiu Gradoviciu 
câte 50 cr., la olaltă 7 fl.

Dela Majestățile Loră Regele și Regina României 
200 lei. Dela Escelența Sa Dr. Ioane Vancea de Buteasa 
metropolită 20 fl. Dela Ilustritățile Loră: Michaelă Pa
velă episcopă 5 fl., Ioană Popasu episcopă gr. or. 5 fl., 
Ioană Mețiană episcopă 5 fl., Escelența Sa Silvestru Mo- 
rariu Andrieviciu metropolită 5 fl., Reverendissimulă D-nă 
Simeonă Popă Mateiu secret, metrop. 2 fl., Vasilie Puș- 
cariu protop. 1 fl.

In sera concertului la cassă au plătită peste taxa 
spect. D-nî: Dr. Aureliu Isacă adv. 5 fl., Vasiliu Almă- 
șană 3 fl., Contele Klebesberg 3 fl., Clariss. Dr. Gregoriu 

Silasi prof. univ. 3 fl., N. Negruțiu redacloră în Gherla 
1 galbenă, Ioană Lemâny 1 fl., Lazară Baldi 1. fl., Rev. 
Vasiliu Popă canonică în Gherla 1 galbină, Vasiliu Ro- 
șescu protop. gr. or. 3 fl., N. Vlăduță din Turda 3 fl., 
Galacțiu Șagau protopopă 2 fl., N. Stetiu adv. 4 fl., Dr. 
Kanilz Agoslă prof. univ. 5 fl., Ioană Petranu adv. 1 fl., 
Ioană Duhanji 2 fl., Harcsarik Geza 1 fl., Ales. Dragoșiu 
medicinistă abs. 50 cr., Deâk Pâl 1 fl.

Percepțiunile: a) la cassă 245 fl. 3 galbînî; b) din 
colecte și dela privați 329 fl. 70 cr. Suma 574 fl. 70 cr. 
și 3 galbini. Erogațiunile: 456 fl. 38 cr. Restulă activă 
118 fl. 32 cr. și 3 galbini.

Deci venitulă curată alu concertului arangiată în 
1 Martie st. n. a. c. de societatea de lect. »Iulia< este 
una sută optspredece fl. 32 cr. și trei galbini.

Comitetulă cu profundă stimă aduce mulțămitele 
cele mai căldurose și sincere d. d. colectanțl, precum 
și aceloră marinimoșl domni, cari cu mare nobleță au 
oferită succursulă loră materiale și cu asta ocasiune pen
tru augmentarea fondului societăței de lectură ,Iulia.‘

Clușiu, 10 Maiu 1884.
Pentru comitetulă

Nestoru Vărareană,
președinte.

Rațiocinîulu revidându-se 
ordine.

Clușiu, 10 Maiu 1884.
președintele societ. >luiia.<

aranjatoră:
Aug. Chețianu, 

secretariu.
întru tOte s’a aflată în

Dr.

Cursulu la bursa de Vlena 
din 18 IuDÎe st. n. 1884.

Bursa de Bucuresci.
Rentă de aurii ungară6°/0 122.55 
Rentă de aură 40/0 . . . 91.80 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.65 
împrumutul^ căilorii ferate

ungare......................... 192.80
Amortisarea datoriei căi

lorii ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 97.10 

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 118.75 

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 101.90 

Bonuri rurale ungare . . 101.75 
Bonuri cu cl. de sortare 101.80 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miști............................. 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
Imprumutulă cu premiu 

ung................................. 114.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.— 
Renta de hărtiă austriacă 80.40 
Renta de arg. austr. . . 81.30
Renta de aură austr. . . 102.20 
Losurile din 1860 . . . 135.25
Acțiunile băncel austro-

ungare .......................  858.—
Act. băncel de credită ung. 317.75 
Act. băncel de credită austr. 307.75 
Argintulă —. — Galbini

împărătesei................ 5.76
Napoleon-d’orI................. 9.66y2
Mărci 100 împ. germ. . . 59.50
Londra 10 Livres sterlingel21.85

Cota oficială dela 5 Iunie st. v. 1884.

Renta română (5%). . . . Cump. 941/. vând. 95 V.
Renta rom. amort. (5°/0) . . » 94’/, » 95V8

> convert. (6%) . . 98 9 100s/4
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . » 32 34Va
Credit fonc. rural (7°/0) . . » 102V. IO61/4

» H „ (5°/o) • • 92Va 93l/2
> * urban (7°/0) . . » 103Va > 1041/.
* > > (6%) . • > 99VS » 100
» •» > (5°/0) ■ • 9 90. «/8 » 91

Banca națională a României 9 1422. > 1435
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 331. 341 Va

< » » Națională . . » 235. >

Aură • > 3.64°/o >
—.—

Bancnote austriace contra aură > 2.07. 9 2.09

Cursulu pieței Brașovd
din 19 Iunie st. n. 1884.

Bancnote românescl . . , . Cump. 9.25 Vend. 9.28
Argint românesc .... . . » 9.20 > 9.25
Napoleon-d’orI................. . . « 9.65 9 9.67
Lire turcescl..................... . . » 10.90 » 10.98
Imperiali......................... . . > 9.90 > 9.96
Galbeni............................. . . « 5 62 » 5.66
Scrisurile fonc. «Albina» . . . > 100.50 9 101.50
Discontulă > . . 7—10 % pe anii.

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

„GAZETA TRANSILVANIEI*
DIARTJ CUO1IDIANU.

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

Pentru Austro-Ungaria pe ană • ? . 12 fl. v. a.
ii 6V » V 2 » • • • \J

1» |4 » • • . 3 r)

Se acordă abonamente și lunare cu . . 1
Pentru România și străinătate pe ană . 36 franci

i
2 » . 18

i 
V V V » 4 » . 9 ??

Celu mai ușoru mijlocu de abonare este prin man
dată poștalii. Abonamentele se plătescu înainte.

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

Administr ațiunea Gazetei Transilvaniei.^

Ma araciiinlon și Șei im.
Anunciurl în pag. a IV linia de 30 litere garmond fl.—cr. 6
Pentru inserțiuni și reclame pag. a III linia ă . „ —„10 

Pentru repețiri se acordă următbrele rabate:
Pentru repețiri de 3— 4 ori . . . 10%

5__ Q . 15%
v v Q_ 1 1JJ v 11 v • • . 20%
v « „ 12-15 „ . . • 30%

„ 16—20 „ . •. • 40%
Dela 20 de repețiri în susă . . . • 50%
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni

se facă învoiri și re( 
sustL
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luceri și peste cele însemnate mai

Maiu 1884.

BĂCĂNIA

MUNTEANU & MINCOVICi
BRAȘOVt, TUȘJ¥A»tl.I

8
Lf

A V I S U.

Firma Munteanu «fc MincovicI recomandă on. 
publici! băcănia din „Târgulu Flosului** și filiala loru din 1 
„Strada Teatrului,*1 fiindă bine asortate cu totă felulu de A* 
articole de coloniale, delicatese de vinuri străine și indigene, W 
precum și cu totu felulu de ape minerale. Tot deodată (ăP 
aduce la cunoscința on. publicu, că cu începerea seso- 7-x 
nului de băi (3/15 Iunie) a. c. va deschide ărăși o Filială BRAȘOV ti, TUȘIfADtL
la Băile din Tușnadii (fotă în vechiulu localu în casele 
D-lui Kanapassek).

Numita firmă crede că va. satisface pe deplinii cerințele 
od. publicu brașovenii și ale on. dspeți dela băi, atâtH prin 
calitatea mărfurilor^ câtu și prin prețurile sale moderate.

BĂCĂNIA

MUNTEANU & MINCOVICi

>5,

8

5
I
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Tipografia Alexi Brașovă.


