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Adversarii noștri maghiari și împreună cu 

ei tdtă ceta celoră fără principii clin sînulă nostru, 
cari, fără a se mai gândi la trecută și la viitorea 
sdrte a poporului românu, se făcu instrumen
tele guvernului pentru câte unu favoră particu
larii trecătorii și deșertă, ne dicu mereu, nouă 
Româniloră din Ardealu: „Resistența vostră pas- 
sivă n’are nici unu. scopă și de geaba o și de
cretați prin conferențe, căci poporulă în cele mai 
multe părți totă nu se ține de conclusele vdstre, 
dedrece alegătorii români, mulți-puținl, mergă la 
urnă și votdză pentru candidații guvernului.“

Este adevăratu că mulți alegători români au 
mersă la urnă și în ArdeluJ, ddr cum, în ce 
modă și sub ce împrejurări? Despre aedstă 
întrebare guvernamentalii maghiari și nemaghiari 
nu-și bate capulu. Pentru ei, cari se închină 
puterii, este irelevantîi decă alegătorii mergă la 
urnă de bună voiă său târîți de notari și judi, 
și escortați de gendarmi. La terorisările și corup- 
țiunile de totă felulii, cari premergu actului de 
alegere, asemenea nu se potu gândi, pentru că 
ei sunt cei ce le făcu. Tote sunt iertate dăcă 
se făcu în interesulă guvernului și alu slugiloră lui.

Fariseilor^, din tabăra guvernului le reco- 
mandămu a ceti descrierea ce-o face redactorulă 
cjiarului „Pești Napld‘v br. Ivor Kaas cu privire 
la liberele alegeri din comitatulu Timișului. Cre- 
demu că I. Kaas, care stă în fruntea celoru ce 
făcu propagandă pentru maghiarisare, nu va trece 
de parțială încâtă privesce pe Români. D-sa 
și-a pusă candidatura în comitatulu Timișului (la 
Hidegkut) și arată cum guvernulă a mobilisatu 
tdte gldtele electorale în contra lui, pentru ca 
să-lă facă a suferi înfrângere ca în bătaia dela 
Mohaciu.

„Următorii factori, dice I. Kaas, au 
fostu mobilisați și au eșitu la luptă în contra mea: 
vice-comitele, notarulă primii, subprefecții cu a- 
jutdrele loru, revisorulă scolaru, doi judecători, 
procurorulă, inspector ulu poștalii, mediculu dis
trictului, toți funcționarii financiari, silvicultorii, 
notarii și primarii comunali, finanții, pădurarii 
și gendarmii. Toți aceștia umblau din sată în 
sată, vorbeu, amenințau, amăgdu, și ’nbătau po
porulu.

„ Afară de acesta, episcopulu română din 
Araclă a dată circulare cătră preoți, impunându- 
le a votă pentru candidații guvernului.

Sucursala „Alianței israelite“ împreună cu 
comuna jidovdscă din Pesta au scrisă coreligio- 
nariloră loră din Lipova, să pună totulă în miș
care în contra mea, dicendă că sunt antisemită.

„D. Bernhardă Deutsch a impusă îngrijito- 
riloră dela moșia sa din Hatvan se lucreze în 
contra mea; asemenea s’a procedată și de cătră 
administratorii domeniului baronului Șina dela 
Maslac.

„Guvernulă a trimisă în repețite rînduri bani 
la Lipova și jidovii d’acolo au subscrisă sume 
considerabile pentru a cumpără și a corupe pe 
alegători. Bețiile, pomenile și coruperea sufle- 
teloră au ținută mai multe săptămâni. Pe câte 
ună votă se oferea 10, 20, 40 fl. Corteșii au 
câștigată cu sutele și crâșmarii cu miile. Popo- 
rulă eră amenințată cu execuțiuni de biruri și 
cu resiliarea contracteloră agricole. Acelora însă, 
cari voră votă cu candidatulă guvernului, li se 
făgăduiă, că voră fi iertați de plata rămășițeloră 
de dări și altele.

„Nu’ml mai rămase alta decâtă forța, dăr nu 
se înspăimântară nici de aedsta. Subprefectulă |

dela Răcașă a mersă cu gendarmi și cu finanțî 
prin satele românesc! și încărcau poporulă pe 
cară, unde în mijloculă baioneteloră și a notar Horă 
comunali, întocmai ca criminalii, eră terîtă la urnă 
și acolo eră pusă sub paza soldațiloră pănă 
cândă își dădea votulă pentru candidatulă gu
vernului. Totă în asemenea modă a terîtă 
și subprefectul din Lipova pe alegătorii români 
de acolo. Mai multă încă, elă i-a arestată 
și a poruncită ca carăle încărcate cu ei să 
mergă de-a-dreptulă și să-i descarce în curte unde 
tăbărau ai guvernului și acolo peste nopte au fostă 
puși în totă forma la închisore.

„Tn localulă alegerii se făceau cele mai te
ribile presiuni. Alegătorii oposiționali erau puși 
pe fugă de cătră gendarmi. Pe ună singură 
funcționară comunală, care a votată pentru mine, 
la eșirea lui din localulă de alegere, l’a arestată 
imediată subprefectulă și l’a escortată cu gen
darmi în închisdre.

„Acesta e constituțiunea în Ungaria! Acestea 
suntu alegeri libere A

Ddcă asemeni lucruri s’au petrecută în Bă- 
nată, unde Românii au fostă activi la alegeri, 
ce credeți că s’a petrecută în Transilvania, unde 
organele guvernului mai au încă misiunea spe
cială de a face totă posibilulă spre a discreditâ 
politica de resistența pasiva?

Câtă pentru Ivor Kaas, d-sa vorbesce în 
foia sa de puterea iresistibilă assiuiilătdre a rassei 
maghiare, de marea ei chiemare ca elementă de 
cultură. Ei bine! Rău se potrivesce raportulă 
seu cu frasele bombastice din „Pești Naplo.,, 
Ori doră nu este ună guvernă maghiară națio
nală, sub care se facă aceste alegeri. D-nulă 
Kaas susține acestă guvernă, cândă lovesce fără 
cruțare în popdrele nemaghiare, de ce nu prd- 
măresce și corupțiunea și violința ce o întrebuin- 
țdză la alegeri.

Cronica evenimentelorti politice.
După câte se audă, în cestiunea Egip

tului se voră țină doue conferințe: una relativă 
la aranjarea financiară și alta în privința neu- 
tralisării canalului de Sueză. Cu privire la aran
jarea financiară și la ocuparea Egiptului, „Daily 
News“ cjice, că s’ar fi stabilită între Francia și 
Anglia următdrea convențiune:

1. Trupele engleze rămână în Egiptă până 
la 1 lanuară 1888, ddcă guvernulă M. S. regi
nei nu va află de cuviință, după restabilirea or- 
dinei, a le rechemă mai curendă. Timpulă ocu- 
pațiunei se pdte prelungi și peste terminulă fixată, 
ddcă guvernulă Britaniei va fi susținută de vre
una din marele puteri și va găsi,, că e necesară 
ca trupele să mai rămână în Egiptă în interesulă 
ordinii. Prelungirea ocupațiunii remâne Ia chib- 
zuirea guvernului britanică și numai o hotărîre 
luată în unanimitate de marele puteri pdte mo
difică aedsta facultate a guvernului britanică. 
Dar fiindcă o astfelă de hotărîre, condiționată 
de unanimitatea mareloră puteri, în contra chib- 
zuirii guvernului britanică e aprdpe cu neputință, 
Angliei îi rămâne mână liberă și necantrolată de 
nimenea în ce privesce ocupațiunea militară a 
Egiptului. 2. Președintele casei datoriiloră egip
tene va fi ună Englesă, și în casă de paritate 
de voturi, votulă lui va fi hotărîtoră. 3. Pro
punerea, ca Anglia să anticipeze Egiptului optă 
milione pf. st. cu 4°/0, nu formdză obiectulă con- 
vențiunii cu Francia. Acăsta cestiune e reser- 
vată pe săma conferinții. 4. Ori ce împrumută 
ar acordă Anglia, va avea prioritate față cu da
toriile privilegiate. Acăsta însă va fi obiectulă 
discuțiuniloră conferinții.

•x- #

Gavrilă pașa, guvernatorulă generalii ală 
Rumeliei orientale, se află de mai mulă timpii, 
în Constantinopole, unde tratăză asupra diferite- 
lorit cestiun! pendinte cu miniștrii otomani și cu 
plenipotențiarii mareloru puteri. După spusele 
lui Gavrilă pașa, Sultanulă l’a primită în audien
ță, care a durată mai bine de o oră, informân- 
du-se cu deamănuntulă despre situațiunea Rumeliei.

X- -X-»
Din Cristiania, capitala Norwegiei, se a- 

nunță, că regele ar fi hotărîtă să facă cele mai 
întinse concesiuni liberale, încâtă chiar conducă
torii partidei progresiste suntă uimiți. Broch a 
fostă însărcinată cu formarea noului cabinetu și 
regele nu se va întdrce la Stockholm înainte de 
formarea lui. Actualmente Broch conferdză cu 
Sverdrup, pentru a găsi persdne capabile de a 
întră în ministeriu. Conservatorii suntu mâhniți. 
Ei ceru ca regele să întrerupă negoțierile cu li
beralii și să ducă lupta până la estremitate.

„Morgenblad,“ organulu conservatorii, se 
esprimă ast.felă: „Da, aceea ar fi unu strălucită 
compromișii, cândă o partidă geme sub jugă, e 
pișcată de nuele, să mai fie apoi aruncată și în 
pulbere, spre a sărută piciorulă partidei adverse. 
Și acăsta se pdte numi împăcare ? Dar număscă-se 
ori cum, noi conservatorii mulțămimu frumosă 
de o asemenea împăcare. Cine ar încheiă unu 
asemenea compromișii, ș’ar călcă mandatulă seu. 
Avemă încă destulă curagiu, pentru ca să stămu 
în fața radicalismului. Dăcă amu urmă o politică 
neclară, o politică mueresca, în care vorbele um
flate e lucru de căpetenia, atunci partida ar se
măna do ostc compusă din buni soldați, din buni 
oficeri, însă fără generala, fără disciplină rf fără 
ună planii strategică.

Cronica cailei.
»Monitorulă imperială* publică legea sancționată re

lativă la restabilirea liniei ferate Metkovici-Mostar.
Ministrulti de finanțe comună, d. Kallay a plecată 

eri în Bosnia și Hețegovina pentru a face inspecțiuni.*
M. S. Impăratulă Franciscă Iosifă a invitată pe re

gele Milană la manevrele de tomnă, cari voră țină 8—10 
dile. Regele Milană a primită invitarea și va participă 
la manevre însoțită de o strălucită suită militară.

*
«Corespondința politică» află că M. S. monarchulă 

nostru a adresată o scrisore autografă Sultanului, în care din 
nou îi mulțămesce pentru buna primire ce a făcută A. 
A. LL. principelui de coronă Rudolfă și principesei Sfe- 
fania. Scrisorea a fostă înmânată Sultanului de baro- 
nulă Calice, ambasadorulă Austro-Ungariei la Constanti
nopole. *

Camera României a votată în ședința de alaltăerî 
proiectulă de lege, relativă la dotațiunea Cordnei, cu 76 
voturi pentru, 11 contra și 4 abțineri. Cu acestă ocasi- 
une d. prim-ministru Brătianu, răspundendă d-lui N. Io- 
nescu, care a combătută proiectulă, a disii: »Eu credă 
că aceste moșii tocmai le sustragemă pentru mulți ani 
de aci înainte de a fi vendute, căci acelea, cari ne ră
mână sunt îndestulătore, celă puțină pentru 100 de ani, 
ca să facemă față necesitățiloră; și fiți încredințați că 
după ce se voră sferși Iote proprietățile statului și va 
veni proletariatul^, Regele d’atuncl va simți celă puțină 
totă atâtu de românesce ca Regele de aiji și va dâ cu 
fericire acele domenii. Ș’opoi nu uitați, că ceea ce dămfi 
Corănei nu este decâtă usufructulă, er proprietatea ră
mâne a statului. (Aplause).*

Studenții facultății de medicină și ai scălei su- 
periore de farmaciă din Bucurescl, au hotărîtă să pără- 
sescă cursurile și esamenele, până ce li se va da satisfac- 
țiune prin înlăturarea doctorului Râmnicean.

*
D. Sturza, ministrulă de esterne ală României, a 

dală Luni săra ună banchetă diplomatică.
*



D. Steltner a făcuta în Bucurescî o nouă esperi- 
ență pentru stingerea focului. Pe o casă de pe Bule
varde s’au vărsată câteva butdie de cătrănii și mai multe 
ocale de petroleu. Casa a fostă aprinsă la momentă și 
coprinsă de flăcări. Cândă foculă ardea cu cea mai 
mare furiă, a începută să arunce apă cu pompa și în 
câte-va minute a fostă stinsă cu desăvârșire.

*
De vr’o câteva săptămâni, prorietarii de vii din 

Prahova erau forte îngrijați, fiindcă se ivise în viile dela 
Dâlu unu f'elă de insectă, despre care se credea, că e 
filoxeră. Guvernulă din Bucurescî s’a grăbită a trimite 
o comisiune de esperțî. Acum aflămă din Ploescî, că 
comisiunea eșindă la fața locului, a esaminată viile și 
a constatată, că parasitulă ce s’a descoperită pe viță nu 
este filoxeră.

*
Din Dobrogea se comunică, că ploile au îndreptată 

semănăturile, chiară și cele de tomna , cari se credeu 
perdute. Ună singură lucru îngrijescă pe agricultori, și 
anume aparițiunea lăcusteloră în unele parțî ale Do- 
brogei.

*
M. S. împăratulă Rusiei, a trimisă M. S. regelui 

României o scrisore, în care i face cunoscută căsătoria 
vărului său Marelui duce Constantină Conslantinovicî cu 
A. S. principesa Elisaveta de Saxonia-Altenburg.

*
Starea sănătății principelui de Orania, după scirilc 

mai recente din Ilaaga, pare a se fi îndreptată și astfelă 
discuțiunea despre succesiunea tronului Țăriloră-de-josă 
erășî a apusă de pe orizontulă politică.

*
«Bosphore Egiptien« află, că Mahdiulă a oprită în 

ținuturile ocupate de elă circulațiunea de scrisori, pentru 
ca Englesii să nu pottl află nemică despre mișcările tru- 
peloră sale. —

Corespondența nostră din Comitate.
CI ușă, 18 luniu 1884.

Iu legătură cu corespondența mea de erî îmi per
mită a vă comunică, că resullatulă alegeriloră a fostă 
învingerea partidului guvernamentală.

La publicarea resultatului poporulu s’a adunată în
aintea magistratului în numără de aprope 3000 bărbați, 
femei și copii strigândă, cu tote că candidații oposiționall 
Gudură, »eljen Barlha Mildos es Ugron Gâbor.< Husari- 
loiă postați la gardă, le-a succesă a face la momentă 
capătă acestui tumultă străbătându cu caii printre șiru
rile poporului alungându-lă și înprăsciindu-lă în tote păr
țile. După aceea a începută o ploiă lină, care n’a în
cetată până târdiu noptea și numai acestei înprejurărî 
se pdte ascrie menținerea liniștei și neivirea nici unui 
escesă, care pelângă atâta milițiă pregătită de luptă, ar 
fi putută ave urmări funeste. Lă 10 ore sera, miliția, 
neavendă ce Iucrâ, s’a retrasă și ea.

Amă audită chiar dela ună corteșu puvernamen- 
talu, că toți corte.șii au avută 5 fl. diurnă pe dî în de
cursă de trei săptămâni, er după alegere în casă de în
vingere i-s’a promisă fie-cărui o remunerațiune de 100 II. 
Volulă celă mai eftină cumpărată a costată 10 fl.; pre- 
țulu însă s’a solvită volisantului numai după alegeri pre- 
lăngă arătarea unei hârtii pe numele respectivului și pro- 
vedută cu sigilulă comitetului esecutivă ală partidei pen
tru mai bună controlă. Acesta se numesce în Ungaria 
viața constituțională! Altcum ne dovedesce eclatantă, 
că cailele atotă-pulernicului și sdrobitorului de naționali
tăți, Tisza, suntă numărate. Ună cabinetă, care numai 
prin forță și demoralisarea populațiunei și cu ajutorulu 
baioneteloră. ce-i stau la disposițiune, îșl șcie câștigă 
încrederea, acela nu mai pote reprcsenlâ nici cândă su
veranitatea poporului. Ună guvernamentă, care nu se 
baseză pe adevărata representațiune a poporului, acela 
vegeteză încă ascundendă sub masca liberalismului celă 
mai periculosă absolitismă, însă numai spre ruinarea bu- 
năstărei generale. >

Neîndestulirea e generală și clasa de josă a poporului 
maghiară încă vorbesce numai cu dispreță de nădrăgarii 
loră. Incâtă pentru Români, vină la putere ori și care par
tidă maghiară, nu vomă fi mai fericiți, pentru că pentru 
desnaționlisarea și înpedecarea desvoltărei pacînice lucreză 
Tisza cu Iote organele lui atâlă, câlă lucreză și ar lucra 
și celelalte partide maghiare. Totă speranța nostră tre- 
bue să o punemu în forțele nostre proprii. Să lucrămă, 
punândă umeri la umeri și să luptămă pentru recâștigarea 
drepturilor^ perdute. Isbânda de sigură va veni.

IustiiS.

Alba-Iulia, 6 Iunie.
In ciuda atitudinei ndstre politice, declarate in con

ferința nostră națională din Sibiiu, la alegerea deputați- 
loră dietali, ținută în Deva, s’au presentată o mulțime de 
preoți, învățători și necărturarl români de prin tote satele. 
Și cu acâsta ocasiă omenii materiei, omenii intereseloră 
personale, pe lângă tote promisiunile făcute d’a fi pasivi, 
n’au putută lipsi fără a-și jucâ rolurile murdare. Preoți- 

mea nostră și-a aruncată de pe fruntea serină de odini- 
ără crucea, și a lăsată a-i se imprima adâncă geshăf- 
t u 1 u ; geschăft. este devisa celoru mai mul ți preoți lipsiți 
de conștiință și de bunulă simță Ucasurile archiereșcl și 
principiile propagate de diarulu consorțiului Nr. 2 în 
multe locuri și-au avută efectele. Preoțimea din tractulă 
Gibgiului I. și ală 11-lea s’a grăbită a-și oferi votulă 
parte deputatului guvernamentală, Szathmary, parte celui 
oposițională, Hollaki, și cum? pe basa licitațiunei, cine 
a dată mai multă, și-a asigurată votulă. Unii preoți însă 
nu s’au mulțămilă cu alâta, ci au condusă și poporală.

Decâlă a preoțiloră, multă mai condamnabilă este 
ținuta unoră învățători. Aceștia au ocupată rolulă de 
corteșl. Dintre aceștia îmi permită a notâ pe înveță- 
torulă din Certeșă, care erâ să fie și bătută. De notari 
nici nu pote fi vorba, căci ei stau sub sabia lui I)a- 
inocle.

Dar totuși straniu lucru, cândă păstorii noștri sufle
tesc! pentru vr’o câțiva fiorini preferă a răni corpulă 
scumpei nostre națiuni, când pentru egoisinulă și intere- 
sulă loru personală strivescă și calcă în piciore solidari
tatea dintre noi. Nu e destulă de tristă și de durerosă, 
că unii din fiii mamei române, în acesta Limpă anormală 
cândă persecuțiunile și inimicițiile au ajunsă la culme, 
dau mâna cu vrășmașii noștri, le ușureză tăremelă spre 
a ne înghiți inai ușoră, dar trebue și preoțimea să-și 
păteze trecutulă ei frumosă? Ne ajungă odată! A so
sită timpulă supremă, ca să dămă la o parte interesele 
egoistice, și pasiunile ruinătdre, să punemă umără la 
umeră, să formămă bariera puternică, ca în ea să se 
sfărîme atacurile dușmaniloră. Luptiitorulft.

Valea-Galdei, 4 (16) luniu 1884.
Puternicii dilei, au ajunsă la cuhnea răsbunărei, 

ne mai voindă a cruță nici rugăciunile, ce se facă în 
sf. biserică, ne-cum cursurile ce se facă în scolele ro
mâne.

La 27 Marțiu a. c. îmi ridicară din scolă 8 elevi, 
și i-a dusă înaintea reg. tribunală din Alba-Iulia, luândă 
cu beții copilași protocolă criminală. La 7 Aprile a. c. 
mă citară și pe mine, dimpreună cu elevulă, dela care au 
căpătată poesia încrimată. Pe care făcăndu-Iu să spună 
în față-mi, că eu i-am dată poesia, luându-lă să spună că 
cum a fostă cartea, din care a scrisă poesia? —■ Băia- 
tulă a răspunsă: »Cartea a fostă cu table roșii.« — Pe 
cândă la interogătorulu ântâiu a spusă, că i-a fostă tablele 
vinete.

De altă parte d-lă subprefectă i-a făcută primaru
lui comunală grave imputări, că pentruce nu i-a făcută 
cunoscută, despre aniversarea dilei de 3 (15) Maiu; după 
aceea ordonându-i se mergă în scolă și biserică și să 
caute stindardele, ce au fosta la aniversarea cjilei memo
rate, aflându-le să-le trimilă în cancelaria pretorială; 
încă în termină de 3 dfile, altcum va ti pedepsită.

La 12 luniu săra, pela 9 ore, mă pomenescă cu 
primarulă la scâlă, fără de a mă fi încunoscințată despre 
acâsta, mai de timpuriu, fiindcă în cjiua aceea am pe
trecută în casa d-sale vr’o câteva 6re. Pe cândă eu 
tocmai scriamă, în sala de învățământă, mă întrerupe 
dela scrisă, și dice: 4

,D-le! scii, pentruce am venit eu?' — >NicIcăam 
inleresulă de a sci,< acesta-nu fu răspunsulO. — Con
tinuă judele mai departe: »Eu am venită se-ml dai stin
dardele ce le ați folosită la serbarea dilei de 3 (15) Maiă; 
altă cum și dâcă nu le vei da, eu le voiă luâ cu forța; 
fiind-că am poruncă seriosă dela d-lă subprefectă. Eu i-am 
răspunsă: din partea mea sunt libere, fiind-că nu le-am 
făcută eu ... Insă in scolă n’a aflată, numai unulu. De aici 
merse în biserică căulândă și acolo pretutindenea, cu 
cu lumini aprinse. In fine a aflată una stindardă în 
forma unui praporă, l’a luată și pe acela, dimineța le-a 
și espedalu subprefectului prin măciucașulu comunală. Apoi 
ce a făcută cu ele, nu sciu.

Iată la ce am ajunsă cu dualismulă ungurescă, nu 
ni-a concesă a ține nici stegurl, nici prapore românesc!; 
ci numai de cele unguresc!. — Nu ne este permisă a ne 
ruga lui D-deu fără concesiune din partea jurisdicțiunii 
politice. — Primarulă a fostă întrebată chiar ce însem
nătate are parastasulă'^ Le este temă cugetândă, că Ro
mânii voră aduce ore cari rugăciuni de afuriseniă, con
tra Unguriloră. Și pentru acâstă temere insuflă terore 
Românului, care-i atâtă de leală.

Apoi mai elice și »Koloszvari Kozlony* în unulă 
din numerii săi: »Să-i lăsămă să serbătorâscă, aniver
sarea dilei memorate; căci nu va pute dice nimenea, că 
în Ungaria nu-i libertate/ — Ce libertate e aceea, decă 
D-lui preotă ala Obregei i s’a refusată a cere biletă dela 
casierulu calei ferate în limba română, țlicendu-i-se, decă 
nu scie unguresce, să mergă în Țera românescă. Ore nu 
Românii ș’au jertfită vieța, pentru acesLă țeră; au Ro
mânii nu portă greutățile acestei țări amăsurată recerin- 
țeloră? Și decă pdrtă tote greutățile amesurată preten- 
siuniloră, pentru ce e neîndreplățită?

In câtă pentru alegerile dietale în cerculă Ighiuluț 
au păzită decisiunile conferinței de la Sibiiu, numai câți

va Munteni din Buciumu-Poeni au participată, avândă 
în frunte-le, pe învățăloriulă Ioană Corpadia din Buciumu- 
sată, și acesta a fostă amăgită, prin dre-cari promisi
uni. De acestea nu-i mirare, fundă că în Buciumu-Poe
ni sunt lipsiți cu totulă de inteligință nu poședă ună 
(jiuariu românescă. Pre aceștia numai paralele îi mai 
pună înainte, altă cuină sunt lipsiți cu totulă de spiri- 
tulă adevărauî națională.

Sibiiu, 6 (18) luniu.
Alegerea de deputată dietală în cerculă vecină elec

torală ală Cârslianului, care s’a săvârșită în anulă acesta, 
este forte instructivă din tote considerațiunile pentru noi. 
In acestă cercă electorala s’au presentată doi Sași ca 
candidați, și anume Gull, ca candidată ală partidei na
ționale săsăscl, âră Schochterus, ca candidată guverna
mentală. Sașii mai toți au votată pentru candidatulă 
națională săsescă, eră pentru candidatulă guvernamentală 
au votată numai alegărorii români din satele curată ro
mânești, pe cari de sigură i-au dusă notarii la comanda 
subprefectului. Românii din satele săsășcl ale acestui cercă, 
nu s’au dusă la alegere, pentru că nu i-au dusă notarii 
și ju^ii sași. Asta și nu alta este causa pentru că au 
lipsită alegătorii români din satele amestecate.

Din dalele staiislice se vede, că alegătorii săsășcl 
au luată parte fârte activă la actul ă de alegere, eră Ro
mânii, cari au participată suntă o turmă cuvânt ătăre 
fără de păstori și fără de conducători. Ba cu dreplă 
cuvântă amă pute elice, că păstorii și conducătorii loră 
sunlu numai păstori, cari tundă și mulgă turma fără de 
a se îngriji și de binele și luminarea loră. Numai ast
felă ne putemă esplicâ fenomenulă acesta ciudată, ca 
alegătorii români de prin satele curată românești, să vo
teze pentru candidatulă sasă guvernamentală, și acum în 
puterea lucrului să alerge din depărtare până la loculă 
de alegere. Mare slăbiciune, multă miseriă și multă în- 
tunerecă trebue că domnescă prin comunele rurale ro
mânesc! din acestă cercă electorală.

Acuma să trecu la singuratecele comune. Alegă
torii români din satele săsășcl nu-i mai pomenescă, ti 
numai pe cei din satele curată române.

Din Gârstianu au fostă înscriși dinlre Sași 85 ale
gători, dintre cari 75 au votată pentru Gull. Dintre cei 
lalți 1.0 unii au murită, alții sunt bolnavi, o singură per- 
sonă oficiosă a votată pentru candidatulă guvernului. Ro
mânii din locă n’au luată parte. — Din Gusteriță erau 
înscriși dinlre Sași 65 alegători. Dintre aceștia au votală 
pentru Gull 48, eră pentru Schochterus nici unulu. O 
semă dintre Guslerileni au ajunsă la Gârstiană după 
ce s’a încheiată alegerea, din care causă n’au mai putută 
volâ, eră unii au rămasă bolnavi acasă, eră alții au mu
rită. —• Din BusciorI au votată dinlre cei 12 Schei lu
terani 9 pentru Gull și nici unulu pentru Schochterus. 
— Din Turnișoră dinlre 92 alegători Sași au votală 70 
pentru Gull și 5 pentru Schochterus, ceialalțl alegători 
sâsescl parte sunt morțl, parte sunt bolnavi. — Din 
Șura-mică erau înscriși 52 alegători sași și dintre aceș
tia au votată 33 pentru Gull, 9 pentru Schlochterus. 
Unii alegători, cari voiau să voteze pentru Gull au sosită 
pre târcjiu. Ceialalțl suntă morțl, bolnavi. — Din Apol- 
dulă-de-susă dintre 42 alegători sași au votată 27 pen
tru Gull și 7 pentru Schocterus. Gei lalți parte au mu
rită, parte sunt bolnavi. — Dela Dobârca, din 14 ale
gători Sași au votată 12 pentru Gull și ună votă ofi
ciosă pentru Schlochterus. — Din Amnașă dintre 19 ale
gători sași votară 7 pentru Gbll și 6 pentru Schlocterus. 
Ceialalțl nu veniră.

Din satele curate românesc! și anume din Poplaca 
dinlre 10 alegători înscriși au venită 6 și au votată pen
tru Schochterus. Din Galesu, din 10 alegători s’a pre- 
senlatu unulă, care a votată pentru Schohterus, ceilalți 
sunt duși la oi. Din Sălișle dintre 83 de alegători s’au 
presentată 12 alegători, cari au votată pentru jichochte- 
rus, ceilalți n’au venită, unii sunt duși la oi, alții sunt 
morțl și bolnavi. Dela Orlată din 25 alegători înscriși 
au venită la alegere 21 și au votată pentru candidatulă 
guvernului Schochterus. Acestă faptă a Orlateniloră ne 
arată în modulă celă mai clară, că nu mai sunt Orlate- 
nii de la 1848, pențru că ei au fostă aceia, cari au 
luată pe Treboniu Lauriană sub seutulă loră ducându-lă 
până în Orlată după ce l’au scăpată Vestemenii din în- 
chisorea din Sibiiu în triumfă. Orlatulă a jucată ună rolă 
însemnată in 1848, că acolo s’a ținută o adunare grân- 
didsă de poporă, la care au luată parte mai multe mii 
de Români. Atunci a ținută Laurian un discursă memorabilă.

Lauriană care a disă la 1848 la Blașiu cătră ună 
căpilană de la dragonl, că astădl ne ducă popii de frâu 
mâne ne voră duce deregătorii și procatorii (advocații), 
eră poimâne voru merge Românii singuri de capulă loră. 
Slavă domnului! că peste era popismului esclusivă amă 
trecută și acuma ne aflămă în era procatorismului, 
și a popismului. Acesta este epoca fatală. Dare-ară 
bunulă Dumnedeu se scăpămă și din ea câtă mai curândă, 
că de va mai ținea multă ne prăpădimă cu totului totă.

Din Gurarîului dintre 20 alegători au venită 1, ca



re a votată pentru Schochterus. — Din Săcelă dintre 
21 alegători au venită 1.1, cari au votată pentru Schoch
terus. Din Magă dintre 16 alegători au venită 15, cari 
au votată pentru Schochterus.

Din Cacova dintre 9 alegători a venită 1, care a 
votată pentiu Schlochterus. Din Apoldulă-de-josă dintre 
21 alegători au venită 11 dintre aceștia 6 au votată pen
tru Schlocterus. Din Telișca dintre 12 alegători au ve
nită 2, cari au votată pentru Schochterus, ceialalți 
sunt duși la oi. Din Vale au venită 5, cari au votată 
ventru Schochterus. Din Ludosă dintre 15 alegători au 
venită 12, cari au votată pentru Schochterus. Din To- 
pârceu dintre 24 alegători au venită 6, cari au votată 
pentru Schochterus. — Din Rodă din 9 alegători 3, cei
lalți suntă la oi. Din Poiana dintre 71 au venit numai 
7, cari au votată pentru Schochterus, ceialalțî sunt duși 
la oi. Din Aliciu dintre 12 alegători au venită 10, cari 
au votată pentru Schochterus. Din Sibielă dintre 7 ale
gători au venită la alegere 1, care a votată pentru de- 
putatulă guvernamentală.

In modulă acesta s’a terminată comedia acesta 
demoralisătore. Prporulă bietulă, care n’are nici ideiă 
despre cele ce face,esth înșelată, amăgită, scosă din 
minte prin felă de felă de apucături și promisiuni și prin 
băuturi spurcate. Unde au mersă Românii la alegere 
este semnulă celă mai învederată, că acolo seu n’au 
conducători sinceri, leali și cu durere de 
inimă, său decă nu, conducătorii sunt răi și caută 
numai să esploateze poporulă în folosulă loră 
personală.

Mai multă lumină și mai multă inimă ne trebuesce, 
precum și mai multă abnegațiune și atunci nu vomă mai 
avă de a inregistră în analele nostre aslfelă de apariți- 
uni fatale.

Vințulă-de-susă, Iuniu 1884.
După o luptă desperată între Kossuthiști și liberali, 

după beții grețose, bachanalii și orgii înspământătâre 
continuate neîntreruptă încă din Aprile și urmate de bă
tăi orbesc!, spintecări de vestminte și părueli demne de 
cavalerii codrului, în urmă se întâmplă și actulă alegerei 
așteptată cu atâlâ îndoiălă și nervositate de cătră can- 
didații ambeloră partide. Scenele întâmplate în decur- 
sulă acestoră două luni în unele comune cu deosebire 
maghiare din foslulă scaună ală Arieșului, au pusă în 
uimire pe totu sufletulă necoruptă. Urlete sălbatice diua 
și năptea, bătăi și spargeri de ferestri, certe brutale chiar 
și între membrii uneia și aceleași familii, erau la ordinea 
cailei.

lntr’adevără, biserica și scola într’ună deceniu pe 
terenulă culturei și ală moralității publice, nu pote pro
duce atâta bine morală, câtă dejosire, imoralitate și îndo
bitocire1 producă mituirile și bețiile electorale.

Fie spre onărea inteligenței române de pe aici, pe 
câtă de puțină pe atâtă de bravă, care între atâtea va
luri furibunde, între atâtea tentațiuni grele, a sciută cu 
scumpătale a li credinciosă solidarității năstre naționale. 
Onore și aceloră săteni buni, Români de omeniă, cari 
nelăsându-se a fi amăgiți nici prin băutură jidovâscă, nici 
prin banii lui Juda și nici de parada nebună, în (Jiua 
alegerei își căutară de lucrulă câmpului. Atari Români 
de caracteră fuseră din Mohaciu: lacobu Popa aluilonă, 
Toderă Chinceșiu, Tănasie Bărbatu, Ștefană Popa, 
Vasilie Moga, Mihâilă Și uși mană, Ioană Gărdușiu
1. Ioană și Vasilie Bărbosu.

Rușine însă, și de trei ori rușine pe fruntea ace
loră miserabili seinidocțl români decătjuți moralmente și 
materialmente, aceloră demagogi fără sufletă și inimă, 
cari pentru mârșavulă interesă materială nu se siliră a 
se face depositarii și liferanții băuturiloră primite dela 
ambele partide maghiare și astfelă daschicjândă torentulă 
diavolescă ală beției, a stinge conștiința bietului țărână 
română și altă cum amărîtă pănă la sufletă.

In parte mare acestoră agenți bine plătiți, acestoră 
amfibii periculăse pentru națiune, acestoră azbucheri in
fami, cari după puțină spoială de educațiune s’ar înălță 
la nivelulă propriu clasei inteligente, pecândă judecați 
după lipsa de caracteră și moralitate stau cu multă mai 
josă decâtă nevinovata opincă, acestora, qlică. e de a se 
atribui aceea împrejurare duierăsă, că din comunele cu
rată române: Mohaciu, Dumbrău, Ormenișă, Cicău și să
răntocii din Hidișă ca foști militari, peste trei sute inși 
pentru băutură, bani și promisiuni deșarte — pășunată 
prin păduri — se dejosiră a-și licită conștiința luândă 
parte la alegeri și alăturându-se la acea partidă, care se 
arătă mai generâsă în oferirea butoieloră de vină și 
vinarsă.

Retacă numele conducăloriloră miserabili. Nu vreu 
să mănjescă coldnele prețuite ale venerabilei ,Gazete« 
cu numele murdare ale acestoră atentatori fâră sufletă 
contra solidarității naționale.

Timbrulă infamiei porte-lă în veci pe 
fruntea loră nerușinată!

Ajungă-i răsplata păcateloră comise con
tra frațiloră de sânge!

Mustrarea consciinței, b las t emulă și 
suferințele mamei națiuni alunge’i prin codri 
pustii și cărări neumblate: â r pământ u lă 
scumpei nâstre Transilvanii udată cu lacri
mile părințiloră noștri să nu le primescă în 
sânulă său sântă osele loră spurcate!

Mulți ar cugetă, că poporulă nostru din acestă ți
nută, care se află într’ună gradă cam inferioră ală edu- 
cațiunei, pașii greșiți ce-i face luândă parte la alegeri, 
îi face din nepricepere. Dar’ nu-i așa. Gravitatea îm- 
prejurăriloră nostre politice și sociale o simte și elu. Nu 
atâtă ignoranța ori sperarea într’ună viitoră mai fericită 
îlă ducă la urnă, fără mai multă lipsa forței spirituale 
de a resislâ uneltiriloră diavolesc!.

In urmă amintescă, că dintre candidații partideloră 
contele Spanoki și Gâl Jeno, cu ocasiunea alegerei în
tâmplate în 13 a lunei curente, reeși cu maiorilate de 
voturi guvernamentalulă Găl Jeno. p.

Documente istorice.
D. N. Voinovă, ministru ală justiției, a dăruită mu- 

seului din București următdrele documente de ună în
semnată interesă istorică:

1. 1,400. Alexandru Vodă și fratele sâu jupână 
Bogdană dăruescă lui Nicula sătulă Berovo pentru servi- 
ciele, ce a adusă țârei în timpulă domniei tatălui loră și 
a loră. (Pergam., sigilă mare de câră, atârnată și legată 
cu mătase).

2. 1461. Ștefană-celă-mare confirmă lui Ivană Șoca 
și fiiloră săi stăpânirea a trei sate. (Pergam., sigilă mică 
de ceră atârnată).

3. 1,479. Stefană-celă-mare confirmă lui Bogdană 
Slolniculă cumpărâtărea unei moșii, căreia i se indică și 
hotarele. (Pergam., sigilă din cele mari atârnată).

4. 1,546. Petru Vodă confirmă vândarea unei ju
mătăți din Bîrjovani, vândută de Mica, soția lui Alecsi. 
(Pergam.’, sigilă lipsesce).

5. 1,546. Petru Voivodă întăresce cumpărătârea 
mai multoră părți de moșiă ale lui Nica și ună frate ală 
seu. (Pergam., sigilulă mare din cele atârnate.)

6. 1,552. Ștefană Vodă confirmă mânăstirei Re- 
cika stăpânirea moșiei Brajovenl din județulă Neamțu, 
dăruită de monachulu Theotilactă. (Pergam., sigilă mare 
de câră atârnată și legată cu mătase.)

7. 1,555. Bogdană Voevodă dăruesce boerului Duș
mană o moșiă pentru serviciile aduse țârei. (Pergam., 
sigilă lipsesce.)

8. 1,558. Alexandru Vodă confirmă fecioriloră lui 
Toderă Visterniculă cumpârătdrea satului Constinții. (Per
gam., sigilă din cele mari atârnate.)

9. 1,569. Bogdană Vodă confirmă lui Duma cum- 
pârălorea salului Borzesci (Pergam., sigilă din cele mari 
de ceră atârnate și legate cu mătase.)

10. 1,569. Bogdană Vodă confirmă lui Avramă 
Tătîșanuiă moșia Singurenii. (Pergam., sigilă mare din 
cele atârnate.)

11. 1.573. Ion Vodă confirmă lui Ionă Vistcrnică 
și Poslelnică și Nicoră Comisă, fiii Iui Mathiasă Logofâtă, 
nisce vii. (Pergam., sigilă din cele mari de ceră, atâr
nate și legate cu mătase.)

12. 1,586. Petru Vodă dăruesce lui Drăghiciu Bogza 
Cluceră, pentru serviciile aduse țârei, o silisce cu locă de 
moră. (Pergamă., sigilă mare ca celă de susă).

13. 1,603. Eremia Moghilă, confirmă succesoriloră 
lui Petru Codău mai multe sate și cumpărături, (Pergam., 
sigilulă lipsesce.

14. 1,618. Radu-Vodă confirmă logofătului Ionașcu 
Ghiânghi sătulă Pârcova din județulă Hotină. (Pergam., 
sigilulă din cele mari atârnate).

15. 1,627. Zapisă de vânzare a lui Necula Pahar- 
niculă din Scorțeni. (Hârtiă, sigilă din cele imprese de 
hârtiă).

16. 1,631. Moise Moghilă Voevodă confirmă lui 
Savină Spătarulă stăpânirea mai multoră moșii pe baza 
confirmăritoră domnesc! anteriâre. (Pergam., sigilulă lip
sesce.

17. 1,635. Vasilie Lupu confirmă Clucerului Lupu 
Prăjescu mai multe moșii și cumpărători ce are dela 
Moise Vodă în județulă Romană. (Pergam., sigilă din 
cele mari de ceră atârnate și legate cu mătase.)

„Roiuânulu.“

Diverse.
Strămutarea bibliotecii din Viena. — Se știe că 

în Viena s’a construită ună nou paiață pentru universi
tate și astfelă în vacanță se va aședa în nouele încăperi 
ale Universității biblioteca, care, după biblioteca curții 
imperiale, e cea mai mare din Austria, numărându 
305,000 de tomuri și de aceea strămutarea ei va fi îm
preunată cu mari greutăți. In luna lui Iulie va fi aran

jată mobilierulă și va fi întocmită așa numita biblio" 
teca manuală pentru diferitele cursuri, care numără 
celă puțină 20,000 tomuri.

*

Dumas contra lui Jaquet. — In dilele acestea, tri- 
bunalulă de Sena, secțiunea civilă, a tratată procesulă 
intentată de Dumas pictorului parisană Jaquet, care zu
grăvise pe autorulă »Damei cu camelii» ca pe ună jidovă 
din Bagdadu și l’a espusă la vederea publicului. D. Du
mas a cerută prin advocatulă său secvestrarea tabloului 
și sentința de anulare, liberată de tnbunală, să fie publi
cată în 20 de diare. Advocatulă pictorului, în pledârea 
sa, a făcută istoriculă conflictului dintre 'aceste două 
celebrități ate Parisului. D. Jaquet a terminată mai a- 
cumă doi ani ună tablou din semână afară frumosu. 
Tabloulă representă o damă în costumulă lui Ludovică 
ală XV, care se suise pe o mică înălțime, și mândră și 
mulțămită privesce la piciorele sale. D. Dumas, fiindă 
amică cu pictorulă, a cumpărată tabloulă cu ună preță 
de 15,000 franci, mai dândă încă trei mii de franci pen
tru tragerea lui în mai multe esemplare. D. Dumas a 
promisă că tabloulă îlă va păstră în galeria sa de tablo
uri. De aceea d. Jaquet, înlr’o di dândă peste tabloulă 
espusă la Goupil, a rămasă îmărmurită înformându-se 
că d. Dumas a vândută tabloulă cu ună preță forte mare. 
Pictorulă s’a mâniată și iute s’a pusă pe lucru zugră- 
vindă pe .Jidovulă de la Bagdadă,» care înfățișază tdte 
trăsurile flsionomiei dramaturgului Dumas. Procurorulă 
intrândă în fondulă cestiunii, lovea în modă imparțială 
și’ntrunulă și’ntraltulă, și adeseori făcea pe asistenți să 
rîdă în socotela celoră două celebrități beligerante. Pro
curorulă, cu acestă ocasiune, (jicea că d. Dumasă e în
dreptă, de ărece e evidentă, că aci se trateză de o ca
ricatură și nimeni nu pote fără consimțământulă său să 
fie caricaturală. Tribunalulă a amânată pentru oplă dile 
publicarea sentinței.

*

Palaturi împărătesei în Petersburg. — Dela desfiin
țarea iobăgiei în Rusia, starea averiloră aristocrațiloră a dată 
multă înapoi și pe multe din palaturile din reședință, în locă 
de însemnele de odiniără, atârnă nisce firme, care arată 
că aci e cutare bancă, colo cutare administrațiune de 
căi ferate, dincolo cutare magazină de coloniale seu lips- 
căniă. Unule din palaturi au ajunsă a fi nisce cluburi 
seu localuri de petrecere de celă mai inferioră gradă. 
Intre palaturile rămase încă în posesiunea vecheloră fa
milii aristrocrale se află și acela ală principelui Bjelos- 
selzki, care se află, ca și palatulă Michailă, palatulă 
Nicolae și Maria, pe cheulă Nevei și e zidită de archi- 
teclulu Stackenschneider, ală (Cărui stilă archilectonică e 
renumită. Se vede că adi prințiloră și aristocrațiloră nu 
le mai dă mâna de a șede în Petersburg în palaturi 
atâtă de pompose și scumpe, căci chiară și principele 
Bjelosselzki s’a hotărîtă a’și vinde palatulă și a se mută 
intr’o vilă mai mică din grădina de pe insula Krestovski, 
deși soția sa a moștenită o avere colosală prin mărtea 
fratelui său, generalulă Scobelef. In împrejurările de adi 
insă, cu anevoiă s’ară fi găsită ună cumpăratoră, dâcă 
marele duce Sergiu, n’ar fi căsătorită cu princesa de 
Hessa și astfelă să aibă nevoiă de ună paiață pom- 
posă. Marele duce Sergiu a preferită mai bine acelă 
paiață cu 900,000 ruble, decâtă să clădâscă unulă 
nou, cum face fratele său marele duce Alexe. Aseme
nea și palatulă Maria, proprietatea familiei Leichlen- 
berg, a trecută în dlilele acestea în altă posesiune. 
Gausa instreinării este lipsa de bani, de care sufere 
prinții de Leichtenberg. Bunurile acestei familii sunt 
bunuri împreunate cu dreptulă de majorată, ale căroră 
venituri se administreză de fratele loră celă mai mare 
Nicolae, care e căsătorită morganatică cu M-me Acsim- 
sina, actualmente comitesa Beauharnais, și care tră- 
esce permanentă în streinătate. Frații lui din Petersburg 
sunt avisați a trăi din venitele apanageloră în Rusia, 
care nu sunt suficiente pentru a’și pute acoperi necesi
tățile. De aceea, de multă aveu de gândă să vîmjă 
acestă paiață, ală cărui preță se urcă la ună milionă 
și jumătate de ruble„ Dar nu l’au putută vinde din 
lipsa de cumpărăLori. Acumă s’a hotărîtă guvernulă a’lă 
cumpără pe seina statului, cu intențiune de a pune în- 
trânsulă biblioteca imperială; dar vădândă că cheltuiala 
acestei strămutări se suiă la o sumă enormă, guvernulă 
a renunțată la intențiunea acâsta și acumă se va stră
mută întrânsulu senatulă imperială, care până acumă se 
află în palatulă de iarnă. Statulă a plătită prințiloră 
de Leichtenberg trei miliâne și jumătate ruble, prețulă 
cumpărării, care a fostă depusă în deparlamentulă apa
nageloră, și prinții voră primi numai dobânda acelei 
sume.

Editoră: lacobft Mureșianu.

Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



Mulțămită publică.
Comitetulă aranjatorii ală balului filantropicii, ținută 

n Blașiu la 10 Februariu a. c. »în folosulă fondului pen
tru ajutorarea scolariloru săraci, în casu de morbă, după 
încheiarea încasăriloră, vine cu Iotă respectulă a mulțămi 
publice mărinimoșiloră domni și domne, care au binevoiții 
a concurge cu oferte spre sporirea acelui fondii. Totă de 
odată spre legitimarea comitetului și chitarea publică fie- 
ne iertatîl a publică:
a) Numele mărinimoșiloru domni, cari ne-au trimisa 

oferte in sera balului și după aceoa:
Esc. Sa Metrop. Dr. Ioană Vancea 30 fl. — Rev.

0. Tim. Cipariu can. prepos. 5 fl. — Rev. D. Leontiu 
Leonteanu can. metrop. 1 fl. — Rev. I). Ioană M. Mol- 
dovană can. metrop. 5 fl. — P. On. D. Alimpiu Blasianu 
protop. Blașiu 1 fl. — Spect. D. Finna Istvân pretorii 
Biașiu 3 fl. — Profesorii Basiliu Rațiu, Simeonă Micu 
și Ioană Germanii câte 1 fl. — M. On. D. Zacharia 
Branu vice-prot. Săncelă 2 fl. — On. D. Alesandru Do- 
hrescu parochă Hening 2 fl. — Dionisiu Florianu locot. 
Alba-Iulia 1 fl. — Nicolau Todorană învăț. Reșinariu 
2 11. — Dr. Victorii Schmigelschi 1 fl., la olaltă 56 fl.

b) Numele mărinimoșiloră domni, cari au binevoită 
a contribui mai multă decâtu taxa ordinară :

1. Din Blașiu: Spect. D. Ludovicii Csato adv. 5 fl.
— Claris. D. Dr. Alesandru Grama 3 II. — prof. Georgiu 1 
Munteanu 3 11. —- Georgiu Vancea ecou, metrop. 3 fl.
— Basiliu Turcu comerciante 3 fl. — D-na Maria Tipo
grafii 3 fl. — Carolu Benedek medică 3 11. — Varro 
Ferenz apotecaru 3 11. — Ludovică Tornya not. cerc.
3 fl. — Isidoră Albini 3 fl. — Maximilianu Blum 2 fl.
— Simonă Mendl 3 fl. — Salomonă Sinberger comerc.
3 fl. — Nicolau Pepeloviciu propriei. 2 fl. 50 cr. — 
Szavaszlay Gâbor 2 11. — Wilhehn Goldstein comerciante 
3 II. — Basiliu Bucură 3 fl.

2. Din afară: M. On. D. Ștefană Popă în Mihalțiu 
5 fl. —- Ioană Horșia parochă în Bia 5 fl. — Laura 
Vlasa, Lechintia 3 11. — Ilie Nedelcu locot. Alba-Iulia 2 fl.
— P. On. D. Danilă Tomașiu protop. gr. or., Deagu
2 fl. 50 cr. — Schoder Rezso not. cerc. St. Benedică
3 fl. — Ioană Nanu not. Ampoița 2 fl. — Corneliu Me- 
teșiu fostă stud. 2 fl. — Dionisiu Simonă propriei. 2 fl. 
la olaltă 77 fl.; c) taxe ordinare în sera balului 108 fl., 
Suma totală 241 fl.

d) 'Numele binevoitoriloră domni colectanți și 
contribuitori.

1. Lista Nr. 1. clin traclulu Aiudului. Colectan- 
tele M. On. D. Aromi Boeriu v. prot. Aiudă 1 fl. — Cre
dincioșii gr. cat. din Aiudă 1 II. — D-na Crislina Radu 
năs. Măcelarii! Aiudă 1 11. — Nistoră Panadianu, Aiudă 
30 cr. — Toma Mânu econ. Cacova 30 cr. — Simeonă 
Pascu parochă Gârbova inf. 1 fl. — Basiliu Dancea pa
rochă Cârbovița 50 cr. — Nicolae Tricu curat. Gârbo- 
vița 30 cr. — Toma Popă parochă Lopadea rom. 30 cr. 
— Ioană Ciunganu parochă Mirăslău 30 cr. — Teodoră 
Radu parochă Mesîcreacă 30 cr. — Teodoră Slăncelă 
parochă M. Capudu 50 cr. — Samuilă Szabo parochă 
M. S. Craiu 40 cr. — Ioană Mihălțianu parochă Odve- 
remu 50 cr. — Isidoră Barbu parochă Pagida 50 cr. — 
Teodoră Maioru curat. Tempahaza 30 cr. — Siuteu Ioană 
curat. S. Uifalău 20 cr. — Georgiu Serbu parochă Teușiu 
1 fl. — Ștefană Grișianu docente Teușiu 1 fl. — Elremă 
Rațiu jude corn. Teușiu 1 fl., Ia olaltă 12 11. 20 cr.

(Va urma).

Cursulu la bursa de Vlena
din 19 Iunie

Rentă de aură ungară6°/0 122.60
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.80
Rentă de hârtia 5°/0 • • 88.70
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare .........................193.—
Amortisarea datoriei căi

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 118.75

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 101.75

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

97.—

st. n. 1884.
Bonuri croato-slavone . . 100. — 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................98.—
Imprumutulti cu premiu 

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

Tisei și Segedinului . 115.-
Renta de hărtiă austriacă 80.45 
Renta de arg. austr. .
Renta de aură austr.
Losurile din 1860
Acțiunile băncel austro- 

ungare .......................  858.—
Act. băncel de credită ung. 317.75
Act. băncel de credită austr. 306.30 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.76
Napoleon-d’orI................. 9.671/?
Mărci 100 împ. germ. . . 59.55 
Londra 10 Livres sterlingel21,90

81.25 
. 102.20 
. 135.25

I ISursti de SSucwrescî
Cota oficială dela 6 Iunie st. v. 1884.

română (5°/0).Renta
Renta rom. amort. (5%)

> convert. (6°/0) 
împr. oraș. 
Credit

»

>
»

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom. . .

« » » Națională
Aură
Bancnote austriace contra aură

Buc. (20 1.) .
rural (7°/0) .

„ (5%) ■
urban (7%) •

» (6%) •
» (5°/o) •

națională a României

fonc.

>

Cump. 941/.
»
»

»
»

>
»

»

>

>

94%
98
32

1021/4 
92%

103%
99%
90.% 

1422.
331.
235.
3.64% 

2 07.

vend. 951/.
»
>

»

»

»

»

»

95Va
100%
34% 

106^4
93% 

104% 
100
91% 

1435
341%

2.09

Cursulu pieței Brașovu
din 20 Iunie st. p. 1884.

Bancnote românesc! . . . Cump. 9.24 Vend. 9.26
Argint românesc .... . . » 9.20 • 9.25
Napoleon-d’orI................. > 9.67
Lire turcescl..................... . . > 10.90 • 10.98
Imperiali......................... . . » 9.90 » 9.96
Galbeni ....... . . » 5.62 5.66
Scrisurile fonc. »Albina* . . . > 100.50 > 101.50
Discontulă » • 7-10 % pe ană.

^umei>e complete din „Gazetă,, 
dela 1 Ianuariu a. c. se mai 
află.

„GAZETA TRANSILVANIEI*
DIARV CTJO1IDIANU.

Abonamente M
Pentru

77

se potu face la 1 și 15 
Austro-Ungaria pe anu

i
1,2 77

1|
|4 77

77 .77

77 77

1 7
Anunciuri 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

a fie-cărei luni.
12

6
3
1

36
18

9
este prin man-

• 7
fl. v. a.

« 77 77

77 77

acordă următorele rabate:
77

Se acordă abonamente și lunare
Pentru România si străinătate pe anu

11
1

CU

V)

y>

77

77

77

77

77

77

77

franci
77

77

2

4

ușoru mijlocu de abonare
Abonamentele se plătescu înainte.

7? 77

77 77

Celu mai 
dată poștalii.

Rugămu pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 
lămuritu 
cea mai

adresa, ca trimiterea 
mică întârdiere*

diarului se nu sufere nici

Administrațiunea »

Pentru repețiri de ' 3— 4 ori . . . . 10%
77 77 77 5— 8 77 • ■ 15%
7? 77 77 9-^11 77 . . 20%
77 77 77 12—15 77 . . 30%
77 77 77 16—20 77 . . 40%

Dela 20 de repețiri în susu • • • . . 50°|„
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe 

se făcu învoiri și reduceri și peste cele însemnate 
susu.

Brașovîî 1|13 Maiu 1884.
Gazetei Transilvaniei.^

luni
mai

A V I S U. Ș

IX
$i

BĂCĂNIA
Firma ItEunteanti Mîncovici recomăndă on. 

i“ și filiala loră din 
fiindu bine asortate cu totă felulă de 

jene, 
precum și cu totu felulti de ape minerale. Tot deodată 
aduce la cunoscința on. publică, că cu începerea seso- 
nului de băi (3/15 Iunie) a. c. va deschide 6răși o Filială, 
la Băile din Tușnadil (totu în vechiulu locală în casele 

v D-lui Kanapassek).
Numita firmă crede că va. satisface pe deplină cerințele 

on. publică brașovdnă și ale on. dspeți dela băi, atâtă prin 
calitatea mărf urii oră câtă și prin prețurile sale moderate.

l publică băcănia din „Tergulă Flosului 
„Strada Teatrului, “ fiindă bine asortat

o
BĂCĂNIA

MUNTEANU & MINCOVICl (
BBAȘOVtl, TUȘNABÎJ.

'i articole de coloniale, delicatese de vinuri străine și indigi
v A *

| MUNTEANU & MINCOVICl

1^.

JP BBAȘOVtl, TDȘNABtJ.

<

^1

Tipografia Alexi Brașovîî.


