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Luni, Marți 12 (24) Iunie 1884.

Brașovu în 11 (23) Iunie.'
Alegerile pentru parlamentulă ungurescă s’au 

finită erî în 10 (22) ale curentei.
Finis coronat opus!
Celă din urmă județă, care a alesă a fostă 

județulă S&lagiului din Ungaria. Aici partida 
națională română a stăruită cu energiă ca se fie 
alesu în cerculă Cehului Silvaniei bravulă ei con- 
ducetoră și fostu deputată d. Georgiu Popă. Gu
vernulă a candidată contra acestuia pe ună re
dactară ală diarului „Pester Lloyd.“ Acestădomnă 
Nemenyi — poporulă îi dice Nimenea — a fostă 
scosă din urnă cu forța, bunăâră cum a fostă 
alesă și fratele ministrului-președinte contra d-lui 
Brediceanu, la Bocșa româna.

Nu se putea fini tragedia electorală — căci 
după cele întâmplate nu-o mai putem numi co- 
mediă. — fără ca partida dela putere se mai dea 
o probă despre liberalismulă seu, de care să fe- 
râscă Dumnezeu ori și ce poporă și ori și ce 
țâră.

Pre cândă biroulă de pressă dela Peșta fă
cea se i se cânte imnuri acestui „liberalismu“ ală 
d-lui Tisza în fâia guvernului italiană „Diritto“ 
din Roma, organele guvernului ungurescă terori- 
sau cumplită pe preoții și învățătorii români din 
Sălagiu, cari remâindă credincioși poporului loră 
stăruiau pentru alegerea candidatului naționalii 
română. Și nu se mulțumiră nici cu terorisarea, 
cândă văzură că învingerea se plâcă pe partea 
Româniloră, ci spre ai face impossibili, îi arun
cară în închisâre.

Telegrama, ce 6 publicămă mai la vale ne- 
spune că și bărbații de încredere ai Româniloră, 
domnii Nichita și Dragomiră, au fostă respinși 
dela masa electorală în modă brutală, făcendu- 
se asttelă cu neputință orice controlă din parta
le. Astfelă despotismulă maghiară și-a încunu
nată victoria lui asupra dreptului și a libertății. 
Resultatulă a fostă că întrună cercă românescă, 
unde toți simțâu pentru candidatulă partidei na
ționale române, a fostă alesă ună nimenea, ună 
străină, care nu cunosce poporulă cu atâtă mai 
puțină durerile lui.

Bine 4icea d. Kaas în „Pești Napl6,“ că 
nu sunt de plânsă cei ce cu aceste mijlâce des
potice au fostă învinși, ci este, de plânsu serma- 
nulu poportij care trăiesce sub o asemenea tirăniă.

Dâcă chiară Maghiarii din oposițiune se 
plângă de tirăniă, ce să mai <|icemă noi Românii, 
cari suntemă prigoniți și pentru naționalitatea 
nâstră ?

Amă primită sciri și despre alegerea săvâr
șită în cerculă Bocșei-române. Mare a fostă en- 
rusiasmulă ce a domnită între alegătorii români 
ai acestui cercă. Candidatulă loră, d. Coriolană 
Brediceană, întrunise 1152 ear d. Tisza Laszlo 
numai 978 voturi. Alegerea celui dintâiu părea 
mai multă ca sigură. Atunci tiranii suridândă 
declarară, că tâte svârcolirile Româniloră sunt za
darnice, căci candidatulă loră trebue se învingă. 
Așa era porunca. După ce votaseră tâte comu
nele guvernamentalii șterseră o mulțime de ale
gători cari au votată pentru Brediceană din listă 
sub cuvântă, că etatea loră nu era constatată 
și târândă la urnă în ora ultimă o câtă de tată 
feliulă de adunături, cari nici nu erau alegători, 

făcură ca Tisza se aibă 1041 âră Bredicână nu
mai 1035 voturi.

Tirăniă la Cehulă Silvaniei, tirăniă la Bocșa- 
română, tirăniă pretutindeneț.

Și după nisce alegeri-făcfi$T~astfeliă Silfr pres- 
siunea cea mai nerușinată, cu terorisările cele mai 
neauzite și chiar cu întrebuințarea forței brutale, 
organulă nemțescă ală guvernului din Peșta es- 
clamă cu patosă și cu îngâmfare:

„Domnirea și conducerea politică a partidei 
liberale maghiare este din nou întemeiată.u

Adevărată că ea este întemeiată, dâr nu pe 
mulțumirea, ci pe indignațiunea, nu pe bucuria, 
ci pe mâhnirea, nu pe simpatia, ci pe antipatia po- 
pâreloră, neluândă afară nici pe celă maghiară.

Adevărată că guvernulă d-lui Tisza a eșită 
învingătoră și din aceste alegeri, dâr o asemenea 
învingere înaintea ori și cărui omă, care vede 
ceva mai departe, este ună desastru pentru rega- 
tulă s-lui Ștefană și pentru libertatea lui. De 
aceea dicemă: pâte că pentru momentă să se fi 
reîntemeiată despotismulă partidei dela putere, 
dâr în realitate alegerile aceste au sguduită ba- 
sele supremației rassei maghiare mai cumplită, 
decâtă le-a fostă sguduită odinidră pierderea bă
tăliei dela Mohaciu.

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

Pesta, 22 Iunie. — Adi au fostă" aleși li
beralii : Ambrus, Nemânyi și Lorânczi; indepen
dentă : Tors.

Lemberg, 22 Iunie. — Ploile au încetată 
și apele au începută a scădâ.

Roma, 22 Iunie, — In Potremoli a. es- 
plodată fabrica de prafu; au fostă 30 de morți 
și 17 greu răniți.

Telegramă particulară a „Gaz. Trans.“

Zilău, 22 Iunie.
La Cehulă Silvaniei, față de G. Popă este o presiune 

ne mai pomenită: preoții și docenții ni se închidă; băr
bații de încredere Nichita și Dragomiră suntă răspinși în 
modă brutală. Indignațiunea e la culme.

Cronica (lilei.
Intre deputății români aleși, se află și d. Petru 

Mihalyi, fratele episcopului, alesă în cerculă Vișeului, 
comitatulă Maramureșă, cu concursulă oposițiunei mo
derate.

*
O telegramă din BucurescI cătră »Pester Lloyd< 

comunică, că guvernulă română a oprită esportulă 
lânei și ală peiloră. Nu scimă, guvernulă ungurescă seu celă 
română a luată acâsta măsură, destulă că câțiva Ro
mâni puși în serviciulă ungurescă au esploatată acesta, 
(ficendă, că oprirea a fostă o urmare a nereușitei candi
datului guvernamentală la alegerea de deputată în cer
culă Săceleloru.

*
Miercuri sera 6 luniu, »Societatea de lectură,» a 

studențiloră dela liceulă română de aici a ținută ședința 
publică de incheiarea anului școlară în sala liceului. Sala 
gemea de lume, care alergase să-și încânte inima la far- 
meculă unoră pioducțiuni timbrate prin seriositatea și 
maturitatea Jucrăriloră tineriloră studențl. Ședința de 
Miercuri face onăre atâtă studențiloră câtă și corpului 
profesorală, care scie deșteptă în elevi încă din frageda-le 
etate zelulă de muncă intelectuală seriosă. Decă tote 
liceele românesc! mergă paralelă cu liceulă de aci, atunci 
ne putemă mândri cu noua generațiune, care va sci să-și 
facă iotă cu atâta zelă și datoria cătră națiunea, din care 
face parte.

Guvernulă ungurescă, speriată de marea emigrați- 
une a nefericițiloră cetățeni din fericita (!) Ungariă, a dată 
ordină, ca să nu se mai libereze pașaporte atâtă de lesne.

*
In Galiția ostică Jidovii câștigă mereu pământuri. 

In districtulă Horodenca au trecutu în timpulă din urmă, 
în posesiunea Jidoviloru 50 de proprietăți țărănescl și 20 
de moșii domnesc!.

*
M. S. Regele României a semnată decretulă, care 

promulgă noua constituțiune și legea electorală.
*

Plecarea MM. LL. Regele și Regina României la 
Sinaia o fostă hotărîtă pe adi Luni.

*
Se anunță (fiarului »L’Indep. Roumaine,* că Dr. 

Râmniceanu și-ar fi dată demisiunea de profesoră la fa
cultatea de medicină

*
Vineri pe la orele 9, spune »Românulă,< studenții 

universitari s’au întrunită la societatea Unirea* spre 
a desbate asupra celoră petrecute. Pe la orele 11, în- 
torcendu-se dela întrunire, vădură nisce necunoscuți, cari 
se băleu și se împinseră asupra loru. Dânșii spună, că 
spre a înlătură ori ce scandală, cerură intervențiunea unui 
d. procuroră ce trecea. Vâifendă că densulă nu face 
nimică, se reîntârseră cătră piața teatrului. D. prim-mi- 
nistru trecendă în acelă momentă, se strigă: »josă d. 
Brătiană.» Atunci se încinse o încăierare și d. Floriană, 
studinte în dreptă, avu capulă spartă și fu dusă la po
liție. D. Kirculescu, greu lovită, fu transportată la spi- 
talulă Colțea. N -se spune, că s’au făcută mai multe 
arestări printre cari dd. Rădulescu și Bacalbașa, studinți 
în dreptă.

*
S’a formată ună comitetă de apărare a studențiloră 

univesitari în contra brutalitățiloră agențiloru polițienescl. 
Comitetulă e compusă din advocațl distinși.

*
Sâmbătă, spune același diară, afacerea studențiloră 

în contra D-rului Râmniceanu la spitalulă Golțea s’a ju- 
'decată înaintea Secției II. corecțională. Studenții au fostă 
apărați de cei mai iluștri jurisconsult.!, între cari chiar 
profesorii facultății de dreptă.

*
Se vorbesce, spună (fiarele din BucurescI, că suc- 

cesorulă d-lui Aureliană, actualulă ministru ală călteloră, 
va fi d. Maiorescu.

*
»L’Independance roumaine1 ne spune că studenții 

universitari, ne mai credându-și viața sigură, au hotărîtă 
să porte arme cu ei spre a se pute apără în contra vio- 
ințeloră.

♦

Același diară e informată, că în loculă d-lui Chițu 
va ocupa portofoliulă ministerului de interne d. Cogălni- 
ceanu.

*
Cetimă totă în acelă (fiară, că în Turnu-Severină, 

în Caracală și in Iași s’ar fi făcută manifestațiuni în 
contra votului domeniului coronei.

*
»La Grece« din Atena comunică, că printr’ună de

cretă regală pedâpsa cu morte a 43 de condamnați, a 
fostă schimbată în muncă silnică pe viață.

*
Același (fiară află, că în Sparta o femeiă de 65 de 

ani a născută o fată, avendă o păreche de mustăți, cari 
ar face gelosă pe regele Victor Emanuel, decă ar trăi. 
Celelalte părți ale corpului sunt acoperite cu pene.

*
La 29 luniu seu la 6 Iulie se va desvâli în Wels 

în modă serbătorescă statua de bronză a împăratului 
Iosifă. *

Din BucurescI ni se scrie, că architeclulă Schwam- 
berger și-a împușcată comptabilulă, care zace acum pe 
patulă de morte în spitalulă Colțea. Architectulă, care 
după comiterea faptului fugise, a fostă prinsă în Sinaia. 
Ni se spune, că ar fi atinsă de alienațiune mintală.

*
»Pester Lloyd« face cunoscută credincioșiloră sâi, 

că la guvernulă din Serajevo este ună locă vacantă de



g â d e pentru Bosnia și Herțegovina, cu salarii anualii 
de 800 fl., și diurnă 400. fi.

*
Soldatulă Misdea din Neapole, care, împușcândă 

mai mulți camerali ai săi, se condamnase de tribunalul^ 
militarii la mârte, a fostă esecutată prin înpușcare la 9 
Iunie st. n. în Neapole.

*
Suntă numiți cu data de 16 Iunie oficieri în reservă 

la honvezi: losifă Turiană în batalionului 50; Vincențiu 
Nicoră în bat. 77; Amostă Popescu în bat. 53; Trăiană 
Sichetă în bat. 10; Nicolau Ghristu în bat. 47.

*
In Clușiu, d-șora E. B. dintr’o însemnată familiă 

d’acolo și fiulă, de 19 ani, ală advocatului P. s’au otră
vită Vinerea trecută din . . . dragoste. Părinții fetei in- 
terdisese tânărului de a mai da p’acolo, din care causă tâ
năra păreche s’a sinucisă. *

Din causa îmbulzelii materiei, pentru numărulă de 
adi întrerupemă foiletonulă, rămânândă a-lă continuă în 
numărulă următorii.

Mesagiulfl. de închidere a parlamentului 
românii.

Domniloră Senatori, 
Domniloră Deputați,

Lungă și laboriâsă a fostă sesiunea actuală a 
Corpuriloră Legiuitâre. Ați avută de îndeplinită una din 
cele mai grele misiuni: aceea de a face revisia constitu- 
țiunei și de a da țârei o nouă lege electorală.

Acâstă reformă era cerută de progresulă morală și 
materială realisată de națiune în timpu de aprope două 
decenii. Trebuința ei era simțită de țera întregă. Gu 
tâte acestea, realisarea ei eră anevoiosă și soluțiunea 
nu a putută fl formulată imediată în modă precisă. Prin 
desbaterî amănunțite și luminate ați dată timpă tuturoră 
a cugetă matură asupra ceea-ce era de făcută, și ați is- 
butilă a realisa ună nou și însemnată progresă.

Opera d-voslre dă țârei corpuri electorale formate 
în vederea iutereseloră generale ale națiunei și încon- 
jără independința alegătoriloră și moralitatea votului de 
garanții puternice. Astfelă, ați asigurată viitorulă națiunei 
și țera, d’impreună cu Mine va păstră o viă recunoștință 
acelora, cari au puLută termină cu succesă o lucrare 
atâlă de delicată și de însemnată.

Reforma acesta isprăvită, o nouă eră începe, în 
care cu toți și din tote puterile trebue să lucrămu la 
desvoltarea morală și materială a țerei, Ia întărirea re- 
sultateloră dobândite cu atâta muncă, cu atâtea sacri
ficii, și cu atâta virtute.

Activitatea d-v6stre nu s’a mărginită însă aci, și 
ați căutată a da satisfacere multoră nevoi și trebuințe, 
prin examinarea și votarea de legi financiare și econo
mice. Legile pentru firmele comerciale și pentru înmul
țirea caseloră de credită agricolă, legile pentru îmbună
tățirea măcar în parte a posițiunei magistrațiloră și 
pentru gradațiunea profesonloră, legea pentru diferite 
construcțiunl, între cari aceea a catedralei și a altoră 
sânte locașuri, ocupă loculă principală; tote aceste legi 
voră produce, nu mă îndoiescă, efectele loră salutare.

Aceste sacrificii s’au putută face de cătră țâră, căci, 
de și o mare crisă agricolă băntue totă Europa, finanțele 
nostre au mersă prosperândă, grația acordului dintre ca
meră și guvernă pentru a manținâ pe base solide și re
ale echilibrulu constantă între venituri și cheltuelî.

Domniloră Senatori, 
Domniloră Deputați,

Prin instituirea domeniului Coronei, ați afirmată 
din nou că monarchia ereditară constituțională este petra un- 
giulară a edificiului nostru națională, și ați voită să-’ini 
dați o nouă dovadă de iubire și de încredere. Primescă 
acestă semnă de devotamentu cu recunoștință, și fiți în
credințați, că în palafulă meu, care este ală națiunei, 
tote ideile, tâte simțămintele, fote nevoile cele mari ale 
țărei, voră găsi tot-d’a-una ună resunetă puternică, și 
în tote împrejurările ună sprijină căldurosă.

întăriți în lăuntru, putemă privi cu siguranță viito
rulă, și constată cu fericire, că purtarea nâstră firmă și 
prudentă, desvoltarea nostră continuă și pacinică, insuflă 
pretutindenea încredere, și că România are astăzi în Eu
ropa o posițiune, de care se p6te mândri.

Domniloră Senatori, 
Domniloră Deputați,

Terminândă acestă sesiune importantă, vă întărcețî 
la căminile d-vdstră cu conștiința, că ați lucrată cu în
țelepciune și cu sîrguință la realisarea unei mari refor
me, care nu va întârzia a-și da podele sale bine- 
făcătore.

Vă ureză dar, d-loră Senatori și d-loră Deputați, 
din totă sufletulă, ca Dden, care toldâuna a ocrotită 
scumpă nostră patriă, să bmecuvînteze holdele nostre, 
resipindă astfelă grijile ce amă avută cu toții în astă 
primăvară. Și de astădată ne despărțimă, precumă ne 
întrunimă totdeuna, cu strigătulu care ne însuflețește și 
ne unesce pe toți: Să trăiască România!

CAROL.
(Urmeză semnăturile d-loru miniștri).

„Liberele alegeri'1 în Ungaria.
Cetimu în „Pești Naplo.“
Verhovay și Csatâr figurâză ca conducători ai po

porului în țâră, unde Szâchenyi, Kossuth și Deâk fuseseră 
conducătorii lui. Bucure-se dâr cei de la guvernă pentru 
că și acâsta numai lui avemă a-o mulțămi. Mai cutâză 
ore acestă guvernă să afirme, că și de astă dală >încre

derea națiunei< a fostă care a dată partidului guverna
mentală maioritatea?

Numai minciuni semi-oficiâse potă afirma așa ceva. 
Decursulă alegeriloră protesteză susă și tare contra unoră 
aserțiuni mincinâse. Chiar și orbulă vede, că statulă 
luptă din tote puterile contra națiunei numai ca guver- 
nulă să învingă. Ministrulă face răsboiă oposiționei. De 
liberă alegere nici urmă n’afli în Ungaria, numai în cer
curi unde guvernulă n’are de felă partidă, mai pâte fi 
vorba de liberă alegere. Guvernulă îșî pune candidați, 
plătesce cheltuelile grozavă de mari electorale, face cor- 
teșl din toți funcționarii și silesce pe alegători, ca să vo
teze pentru candidați! săi.

Lege în Ungaria nu esistă, legea electo
rală este ca o lege ce n’a primită încă sanc
țiunea. «Forța primâză dreptulă» este princi- 
piulă guvernului.

Și cu tâte acestea partidulă guvernamentală pierde 
cercurile pe rândă. Elă slăbesce. Totă puterea statului 
și grămăcjile de bani ale partidului dela putere n’au fostă 
în stare să suprime oposițiunile, pentru că spiritele ardă 
de dorulă libertății. Partidulă dela guvernă e moral- 
mi n t e bătută. Este evidentă, că Ungariei nu-i trebue 
regimulă de astărți, elă s’a împusă națiunei cu 
forța.

Decă s’ar lăsă alegerile libere, atunci partidulă gu- 
veenamenlală nici cincl-deci de deputați n’ar pute scote. 
Urmarea firâscă a violenței este anarchismulă, suntă 
Verhovay și Csatâr. Politica guvernului a făcută, că po- 
porulă nu se mai îndestulesce cu radicalismulă partidu
lui independentă, și că direcțiunea cea mai extremă este 
cea mai populară, țiiarele guvernamentale înjură pe agi
tatorii, și nu observă, că celă mai mare agitatoră 
c.ontra ordinei publice și sociale, contra le- 
giloră și a u c t ori t ă ții or ă este însu-șl guver- 
n u lă.

Mergă totă așa mai departe, și va vede, unde vomă 
ajunge. Pentru că fisica dice, că cu câtă presiunea e 
mai mare, cu atâtă e mai mare și resistența. Antisemi- 
tismulă, de care se sparia partidulă de la guvernă așa 
de tare, nu este causă, ci efectă. Păcatele economice, 
financiare și administrative ale guvernului au contribuită 
tâte de a discompune societatea, și acum societatea e 
bolnavă. Și bolnavă este și parlamentulă forte 
bolnavă, acesta vomă vedâ-o. In zadară se mai 
razimă guvernulă pe maioritatea, puterea și anctoritatea 
sa. Prestigiulă seu s’a înfrânată încă înainte de alegeri 
și la alegeri și-a perdutu și mai multă autoritatea.

Puterea s’â de a învinge s’a dovedită de nesufici- 
entă, și numai sub scutulă baioneteloră armatei a putută 
continuă și isprăvi alegerile fără răscolă. De săptă
mâni întregi a fostă stare de assediu în Ungaria. Și ce 
valorâză maioritatea guvernului? Ce capacități s’au re
crutată de guvernă?

„Pești Naplo1 constată că partida dela guvernă și- 
a pierdută puterea cuceritore apoi continuă:

Resultatulă alegeriloră ne arată că cu deosebire 
antisemitismulă a dată dovedi, că are putere cuceritore 
și că tocmai în ținuturile locuite de Maghiari s’au răsco
lită adânci și înfocate passiuni contra sistemului actuală; 
s’a dovedită că partidulă dela guvernă numai cu călcări 
de lege și cu forța învinge, dar’ că și aceste au rămasă 
Iară efectă unde au fostă întâmpinate de passiunile a- 
gitate.

Are guvernulă de gândă se ducă țera și de aci ’na- 
inte pe acâsta cale?

Trădarea din Aradu.

In Nr. 87 ală diarului nostru amă cjisă, că nu sciină 
decă deputății Beleșă și Gurbană, aleși în comitatulă 
Aradului cu concursulă partidei guvernamentele, voră 
merge cu guvernulă sân, după cum au declarată ei în 
apelulă loră cătră Români, voră merge cu partida na- 
ională. Apelulă d-lui Desseanu șî consoți in adevără 

4icea, că fracțiunea care s’a angajată cu guvernamentalii 
a alegeri, va sta pe basa programei dela Sibiiu și că a 
proclamată pe D-nii Gurbană și Beleșă candidați 
ai partidei naționale române.

Lumină se face acuma, trădarea se dă pe față. 
«Aradi Ilirlap* publică în numărulă său dela 21 Iunie două 
declarațiunî din partea numițiloră domni, din cari se vede 
clară și limpede, că s’au vândută guvernului. D. I. Beleșă, 
alesă deputată în cerculă Radnei, declară următorele: 
«Domnule redactorul Față cu faimele răspândite prin Qi- 
are, că subscrisulă nu să numără printre membrii parti
dei liberale maghiare, te rogă a anunță, că eu mi-amă 
Dusă candidatura pe basa principieloră par
tidei liberale și că pe aceeași basa am fostă alesă; 
prin urmare astfelă voiă represenât, ca membru ală aces
tei partide, cerculă Radnei în dietă.« 1. Beleșă.

De altă parte aceeași declarațiune o face și d. Con
stantină Gurbană, alesă deputată in cerculă Iosășe- 
ului.

Unde a rămasă, domnule Deseann și consoți, par
tida națională română și programa de la Sibiiu? Ijliceți 
în menifestulă d-vostră:

Unde’stt doi puterea cresce 
Și dusmanulii nu sporesce

Nu cumva cei doi deputați ce i-ați alesă s’a unită 
cu tisaiștii ca să nu nu sporâscă partida națională româ
nă? Nu cumva acâstă partidă e dușmanulă de care vor- 
beți în apelă ?

Ferâscâ Dumnezeu națiunea română de astfelă de 
couducători cari, lucrândă în realitate pentru dușmani, 
mai au încă nerușinarea să strige’n gura m tre, că lncrâ- 
ză pentru națiunea română.

Halală să le fie!

Corespondența nostră din Comitate.
Biserica albă, 1.9 Iunie.

Deși cam târejiu, viu a vă referă despre decursulă 
alegerei de deputată dietală in cerculă electorală Șasea, 
a d-lui Vincențiu Băbești, ală cărui contra-candidată a 
fostă d. Leontină Simonescu.

l,)iua alegerei era decisă pe 16 Iunie călindară nou. 
Alegătorii partidei naționale cu o (|i mai înainte făcură 
pregătirile spre a merge la loculă de alegeri. Comuna 
Mercina cu protopopulă Ioană Fopoviciu și fiulă său Ale
xandru, preotă, însoțiți de inteligința și cu ală doilea 
preolă Teodosie Popoviciu în frunte, făcură începutulă. 
La hotarulă comunei Vraniu, fuseră întâmpinați de pre- 
sidiulă partidei naționale Iosifă TamaSelă, de inteligință 
și 125 de alegători. însuflețiți de sânțenia causei, întie 
urăm de «se trăâscă Babeșă,< întrunindu-se î-șl luară 
cursulă spre Irtofă, alăturându-se la acestă cortegiu ale
gătorii acestei comune cu preotulă loră Teodoră Pan- 
ciovanu și învățatorulă Ioană Miclea, și deaci prin co
muna Vraniuță Racașdia, unde asemenea au fostă bine 
primiți de brava preoțime și inteligență; de aci își luară 
drumulă spre Ciuchiciu. Acesta comună, care pân’aci 
erâ servilă și cunoscută de antinațională, de astă dată 
s’a purtată românesce, sciindă acum, că răulă a prove
nită dela conducătorii seduși de interese proprii. Acum 
însă a fostă condusă de adevărațl fii ai nației, de pre
otulă loră deja sătulă de amăgirile contrariloru noștri și 
de cei 3 frați ai chnezului (judelui) comunală Năidășană, 
cari cu o rară tenacitate s’au opusă părintelui loră in- 
timiditată, ca’n lolă loculu, de autoritățile administrative. 
Acestora 3 frați și în mare parte soției celui mai în etate 
dintre ei, a comerciantului George Năidășană, care cu o 
săptămână înainte de alegeri, nici că primia pe altă omă 
în prăvălia sa, decâtă pe care se declărâ că e aderinle 
ală lui Babeșă; se pâte mulțămi, că albia 3—4 alegători 
au votată pentru candidatulă guvernamentală eră inaiori- 
latea, o sută la numără pentru candidatulă națională. Bravii 
rați Năidășană cu 300—400 inși, în Irunte cu musica 

și ună cară cu 4 boi încărcată de flori în semnă, că o- 
pinca voiesce a arătă, că trăiesce și nu renunță la drep
turile ei legale și naturale, au eșită înaintea alegătoriloră, 
ce veniau la-hotară, și acolo resfirândă florile pe drumă 
înaintea alegătoriloră, s’au oprită și cu toții jucândă hora 
națională, i-au înviiătă la casa loră. Deaici, punândă 
înaintea cortegiului ună cară lungă cu 8 boi, în care 
erau aședați vr’o 52 alegători și boii decorați cu flori, 
au pornită spre Macoviște, de unde, primiți fiindă ârăși 
cu hora națională, au mersă spre Slatina, ultima comună 
spre Șasea, unde asemenea au fostă bine întimpinați ju
cândă și aici hora națională, poporulu, care până aci 
stelea în rău nume și erau considerați de slabi Români. 
Grațiă cerului însă, că d’astă dată amă fostă fericiți de 
a vedâ contrariulă și că schinteia de iubire a nației și 
în ei s’a aprinsă. Acestă resultată încă are de a se a- 
tribni preotului, învățătorului locală și celoră patru fii 
oravi ai judelui comunală Vițană, cari nu se lăsară a fi 
săduși de nici o promisiune și amăgiri, ci s’au opusă 
Dărbătesce încercăriloră părintelui loră, de altcumă omăX 
de omeniă, dar și elă terorisată.

Din acestă comună încă abia 3—6 votară pentru candi
datulă guvernamentală, iară cei lalțl vro 70 votară toți 
pentru Babeșă. Amintescă, că în comuna Iladia, unde 
avemă bravi preoți, între cari au escelată preotulă gr. 
cat. Madnicea și învățătorii, asemenea numai chnezulă 
'judele) și notarulă, au votată cu guvernamentalii, âră 
ceilalți alegători peste o sulă la numără, ce iarăși se pote 
in parte atribui părintelui, judelui comunală, care a dis
creditată cu totulă pe fiulă său chineză, au votată pentră 
Babeșă. Qiclova română ca toldâuna și acum s’a pur
tată bărbătesce, volândă cu noi, după cum știu chiară 
și chnezulă, care și la alegerile trecute, elă a purtată 
stindardulă partidei naționale. Alegătorii partidei națio
nale, cari au ajunsă Duminecă sera la loculă de alegere 
s’au aședată preste nopte la o crâșmă mică afară de 
orașă unde cu plăcere și adâncă emoționată privei la ei 
văcjendu-i îngrijațl pentru de mâne, și obosiți de 
drumă, venindă ei mare parte pe josă, cum îșî scotâu 
din straiță câpă, și o bucată de mălaiu și se culcau afară 
unulă lângă altulă, pe pelrișulu golă, pe cândă cei gu
vernamentali aduși cu căruțe plătite nu știu din ce fondă 
și isvoră, cu o față ce arătă lupta crâncenă din inima, 
oră pentru sinuciderea loră propriă, își petrecâu, dâeă 
se pâte numi petrecere în ospătării și în șalele acelea



n care până aici numai domnii avâu intrare. Bâu bere 
vină, și ce inima, seu mai coreei ii disă, satana le poftia, 
și mâncau papricaști câtă le trebuia, dândii în schimbă 
numai unii biletă său chimii și fără acela, că așa cu 
atâtă mai amară să le fie diua de mâne, a alegerei în 
care după ce vecjură domnii, că sunt în mare minori
tate, se desamăgiră dar pentru astă dată târdiu, res- 
pândindu-sâ în ospătarii la arătarea bileteloră, că acum 
nu să mai dă pe ele, ci numai pe bani. Alegătorii gu
vernamentali români, rușinându-se de fapta lorii, după 
alegere înfășurau și ascundău stindardele loră, și trecândă 
cu căruțele cătră casă printre alegătorii partidei naționale și 
aderințiloră acesteia, erau primiți de cătră naționaliști cu cu
vintele: > ludo, buni au fostă arginții și papricașulu ? pfui, 
mânce-vă rușinea.* Din contră naționaliștii, cari au rămasă 
toți până la publicarea resultalului alegerei în mai multe 
grupe jucau hora, intrau în ospălării și .cu ună tonă 
disprețuitoră, cereau să li se dea și loră cele trebuincib- 
se, nu pe bilete ci pe banii loră și să mai bea apă rece 
și dușmanii loră. La 5 ore după amedl președinele co- 
misiunei alegătăre, d. Antonescu, publică resultatulă ale
gerei; deputatulă națională întruni 877 de voturi, iară 
guvernamentalulă 459. Babeșă se dechiară deputatulă 
cercului electorală de Șasea alesă cu maioritate de 418 
voturi, și mulțămî alegătoriloră pentru purtarea esempla- 
ră ce au dovedită și prin care și-au câștigată onbre în’a- 
intea și a slreiniloră-

D. Alexandru Popoviciu, preotă în Mercina, mul- 
țămi președintelui pentru tactica bună și conducerea in- 
parțială, ăr poporală în cea mai bună ordine se resfiră 
strigăndă »se trăiască Babeșă* și plină de însuflețire, 
promițândă totodată, căci nu-i va succede mai multă ale 
impune deputată contra voinței loră și ne-aderinte pro
gramei naționale.

Petrecerea a durată până la 3 bre după metjulă 
nopții. Notezu aci că dintre preoți, numai preotulu ro
mână Pauloviciu din Rusova-nouă și preotulă gr. cat. 
din Mercina Miocă Frențiu, au fostă în tabăra inimică, 
dar prin aceslă faptă au produsă în poporă mare irita- 
țiune contra loră și s’au făcută nesuferițl.

Senior Cato.

Bistrița, 19 Iunie
ErI în 18 1. c. a fostă alegerea de deputată în cer- 

culu electorală ală Bistriței. Candidați au fostă Fride- 
rică Kramer, preotă ev. luterană cu programa națională 
săsâscă, și Carolă Fluger de partida guvernului. Grațiă 
presiunei fără părechiă, ce a eserceat'o și aici prefectulă 
Br. Desideriu Banft’y prin organele sale subalterne, s’a alesă 
candidatulă guvernamentală C. Fluger cu maioritate de 
178 de voturi. N’au lipsită dela actută de alegere no
tarii români și judii comunali și alți representanți duși 
cu sila. Nu ne vine a condemnâ pe cei ce din oficiu sunt 
constrînșl a merge unde poruncesce d. Banffy, insă de 
condemnată este acelă notară română, care in atan oca- 
siuni uitându-șî cu totulă și de sângele său și de dem
nitatea sa de omă, se face instrumenlulă injositoru de 
corupătoră ală poporului orbită și sedusă, cum a fostă 
d. D. Pascu, notarulă cercuală ală Șometelnicului, care 
fără rușine comandă poporului română rătăcită să mergă 
să mânce și să bea în socotela candidatului guvernamen
tală. Vrednici de a fi stigmaLisațl sunt preoții cari câte 
unulă seu doi rătăciți au nesocotită programa națio
nală și ca unii ce sunt independenți întru esercearea 
voinței loră, au urmată vocea de sirenă a lui Banffyși 
au venită la urna electorală. însemnă dintre preoți pe 
tenărulă preotă din Galați lacobă Briciu, apoi pe 
preotulă dm Șiometelnicu N. Briciu, mai văcjut’am pe 
popa Halesă din Sanționa cu fecioru cu totă, pe popa 
Popoviciă din Budușu și mai mulți învățători, între cari 
I. Nistoră din Santconia, care de bună semă a voită să 
facă acte patriotice, ca astfelu să capete dela d. Banfi 
premie de câte 25 11., de cari se împartă din largițiosi- 
tatea sa celoră, ce binemeriteză de limba maghiară în 
scolele românescl.

Preste totă luândă, Românii mai luminați s’au ți
nută de programa dela Sibiiă și afară de acei câțl-va 
preoți ignoranți și învățători servili, ală căroră numără 
nu trece peste 10, numai cei comandați din oliciu au 
lucrată contra programei nostre.

Observă, că deși poporulu săsescă este mai luminată 
decâtă ală nostru, nu este aptă de acea disciplină, de 
care este capace Românulă acolo, unde are conducători. 
Cu durere am trebuită să audă dela câțl-va Românași, 
că ei nu au sciută, că după programa nostră românescă 
au să rămână acasă, căci preotulu loră deși este ună 
preotă tînără și nu se pote presupune într’ânsulu atâta 
ignoranță, nu le-a spusă ce au să facă.

Pe valea acăsta Românulă are lipsă de mai multă 
lumină și >Asociațiunea nbstră Transilvană* ar fi bine 
să-și îndrepteze atențiunea și asupra acestui ținută și să 
contribue cu ajutbrele pentru ridicarea de școli, de care 
este lipsită în cea mai mare parte. i. Forfccă.

Reuniunea plugarilor^ români din Căpridra.

De lângă Mnreșă, 2 Iuniu 1884.
Ma'ți in 29 Maiă a. c. reuniunea de cultură și cân

tări a plugariloră români din Căpribra, sub canducerea 
zelosului învățătură de acolo Iosifă Mursa a arangiatu 
ună maialu împreunată cu teatru în pădurea Capolna- 
șului.

Timpulă fiindă însă nefavorabilă din causă, că mai 
Lbtă diua aceea a plouată, publiculă adunată la 6 ore 
amedi s’a retrasă din pădure în școla din Capolnașă unde 
membrii reuniunei anume D-ș6ra E. Munteană și S. Lă- 
zărescu, economa E. Oprea elevulă dela șcăla cotidiană, 
S. Toma, economii D. Hanciu, V. Costa, I. Dobrei, 1. 
Spinanțiu, S. Tripon, V. Danciu, I. Popoviciu, G. Popo
viciu, 1. Spinanțiu. G. Nistoră, I. Popescu, I. lenei și 
I. Caucariu jucară piesa teatrală »Curcanii* dramă na
țională în 3 acte cu ună prologă de G. Ventura.

Spre bucuria publicului ascultătoră au escelată toți, 
cari au jucată aceea piesă teatrală fiindă mai de multe 
ori aplaudați cu strigătă: >bravo Românii.» Cu deosebire 
au escelată D-șbrele E. Munteanu, fiica învățătorului din 
Alioșă, și S. Lăzărescu, fiica preotului din Căpribra și 
E. Oprea fată de economă din Căpribra.

După teatru a urmată o petrecere animală și ve
selă până de cu dimineță, la care a participată și ună 
publică numărosă dintre străini, cari au admirată talen- 
lulă Românului plugară.

Dorimă frațiloră plugari români din Căpribra pro
gresele cele mai frumose pe cărarea, pe care au pornită 
și sperămă că în curăndă îi voră imită și plugarii din 
comunele vecine. Unii martorii oculară.

Insei ințare.
Adunarea generală a .Reuniunei Invățătoriloră Ro

mâni Selagienl’ se va ține ăstă-timpă în comuna Santău, 
în 3 luliu st. n.

La aceslă adunare se invită toți membrii acestei 
reuniuni.

Ședințele suntă publice,
Zelău, 17 Iunie 1884.

Din încredințarea președintelui.
Gavrilft Trifn, 

președintele reuniunei. 

Societatea, „Fetru ZMZaior’ă..“

Budapesta, 1 Iuniu.
Una dintre condițiunile de căpeteniă pentru esistența 

și prosperarea unei societăți este bunăstarea bănescă. 
In considerarea acestei împrejurări, societatea >de lectură 
>Petru Maioră’ a junimei române din Budapesta dato- 
resce deosebită recunoscință publicului română pentru bu
năvoința dovedită față de densa la tbtă ocasiunea. In. 
deosebi inse, de astădată se simte îndatorată a dă es- 
presiune viuei sale mulțămite Eminenței Sale Părintelui 
Archiepiscopă și Metropolită română gr. cat. ală Blașu- 
ui, Dr. Ioană Vancea, pentru darulă de 50 fl.; Prâsân- 

:.iei Sale Părintelui Episcopă română gr. or. ală Caranse
beșului Ioană Popasu pentru darulă de asemenea de 50 fl, 

și Prbsânției Sale Părintelui Episcopă rom. gr. cat. ală 
uUgoșului, Dr. Victoră Mihali pentru darulă de 20 fl.

Totodată se află îndemnată a esprima căldurbsa 
mulțămită Presânției Sale Părintelui Episcopă română gr. 
or. ală Aradului, Ioană Mețiană pentru taxa de membru 
’undatoră în suma de 50 fl., și dlui Nicolau Fekete-Ne- 
gruță rcdactoră la mai multe foi românesc!, de aseme
nea pentru taxa de membru fundatoră în suma de 1.00 fl.

Repețindă mulțămită societăței nostre, profitămă 
cu plăcere de ocasiunea de a asigura pe numiții bine- 
ăcâtori despre stima și recunoscință ce Ii-o păstrămă.

Dr. Creniceanu, Aureliu Alexiu.
președinte. membru în corn, de peste veră.

Mulțămită publică.
Stupea, 2 Iunie.

Domnii și Dbmnele române din Brașovă avură, 
după cum aflu din tjiare, marea și osebita bunătate a îngriji 
și săvârși parastasulă anuală pentru repausatulă meu fiu 
Cipriană Porumbescă, fostulă profesoră de musică 
la scolele centrale române și dirigenl.ă ală corului biseri- 
cescă la Sf. Nicolae din Brașovă.

Adâncă mișcată în inima mea prin o atare faptă 
nobilă, umană și creștinâscă, totd’odată însă și prâ con- 
solătbre pentru mine, greu lovitulă părinte ală numitului 
profesoră, mă simtă cu sânțeniă datoră a aduce și a es- 
primâ respectiviloră Domni și Domne cea mai adevărată, 
cea mai căldurbsă și mai pibsă a mea mulțămită.

Mulțămescă venerabilrloră părinți, d-lui protopopu 
Petrică și parochiloră B. Baiulescă și V. Voina, 
cari avură bunătate a celebră actulă religiosă ală paras
tasului; mulțămescă apoi onoratului corpă profeso

rală ală gimnasiului și ală scblei comerciale; mulță
mescă onoraț. iloră Domni representanți ai 
Eforiei școlare, onorat. Comitete parochiale 
din cetate și din Scheiă precumă și d-loră represen
tanți ai co rp ul ui oii ce reșcă din Brașovă. Mul
țămescă d-lui profesoră gimnasială A. Bârsană pentru 
cuvântarea ținută la acestă ocasiune funebră, cum și d. 
profesoră P. Dima pentru ostenâla sa, conducândă co- 
rulă cântărețiloră la acestă parastasă; mulțămescă d-loră 
siudențl dela tbte scblele și în fine tuluroră celorlalți 
Domni și Dbmne, cari din bunălatea inimiloră loră asis
tară și depuseră încă și frumbsa corbnă de doliu la res- 
pectivulu actă funebru.

Recompenseze pre bunulă Dumnedeu cu grația sa 
pe toți Domnii și pe t<51e Dbmnele brașovene 
pentru prețiosa d-loră simpatiă, cu care onoreză me
moria fiului meu într’ună modă atâtă de binevoitoră și 
distinsă! Iracliu Porimibescn,

EsarahO și parochă.

Diverse.
Cura în cuptoră, — Gendarmeria din Klobouk a 

descoperită o crimă îngrozitore. Soția unui hamală Maria 
Illek întreținea relațiunl cu Franz Welinsky, despărțită de 
șâpte ani de soția sa. Maria Illek hotărî se-șl ombre 
bărbatulă. Sub mbtivă ca sâ se vindece atâtă ea câtă 
și bărbatu-sâu de o bolă de care sufereu, Maria pregăti 
o unsbre din fibre de puciosă, petră vânătă și unsore de 
porcu veche; cu acestă unsbre (Jise ea bărbatu-său că tre- 
bue să se ungă și să se suie pentru câteva momente în 
cuptorulă de pâne caldă, ca să se vindece. La 15 c. ea 
seduse pe bărbatu-său, ca să facă acestă cură. Mai în- 
tâiu se unse Maria și stătu numai câteva secunde în 
cuptoră; der când se pregătea bărbatu-său să se suie, 
Welinsky înferbentă cuptorulă și nenorocitulă bărbată 
fiindă bătută cu bețe de femeia sa, de amantulă ei și de 
ună vecină chemată acolo, anume Thomas Foretnik, fu 
legală și închisă in cuptoră, unde muri imediată. Cada- 
vrulă lui Iosef Illek fu transportată apoi sera în locuința 
sa, căci crima se comisese la Welinsky. Gendarmeriei 
îi păru suspiciosă acestă casă de morte și descoperi pe 
criminali cari fură arestați.

*
Fabricațiunea mașineloră infernale. — »The Iron 

Age,« diară ce apare în Newyork, scrie: In Newyork si 
Philadelphia se facă mașine infernale de totă felulă, chiar 
sub ochii autoritățiloră. In fiecare di plecă din porturile 
acestoru doue orașe câte 12 aparate.. Forma obicinuită 
a mașineloră infernale e ce sulă, care se umple cu ună 
felă de prafă cu o putere de 200 de ori mai mare ca 
prafulă obicinuită. Cea mai îngrozitdre mașină e »ma
șina de optă (jile,« care conține ună echivalentă de 3000 
funțl prafă de pușcă. 0 altă mașină forte periculosă e 
»miculă distructoră,« umplută cu ună felă de sare, ală 
cărui gază inspirată e mortală. Ună altă soiu de ma
șină e »mașina de sticlă* în forma unei sticle de bere, 
ce se pbte purtă în buzunară. Partea de susă a sticlei 
e umplută cu unu acidă tare, ce face să esplodeze, prin 
învârtirea unui șurupă, materia cu care e umplută. Ast- 
felă de sticle s’au trimisă multe în Rusia, ca să se în
trebuințeze la încoronarea țarului. Cea mai nouă înven- 
țiune este »esplotjătorulă-pălăriă.« Tbtă umplutura ce se 
așăcjă în partea de susă în pălăriă cântăresce numai 16 
uncii, dar are putere de 80 funțl prafu și esplodeză, cândă 
cade pălăria. Aceste au trecere mare în Rusia. Alte 
mașine suntă în forma cărbunelui și esplodeză cândă se 
aruncă în focă. Chiar în talpa încălțămintei se ascunde 
materiă esplosibilă și vai de celă ce umblă ună timpă 
anumită cu astfelă de încălțăminte. Ună fabricanlă a 
disă că pbte transformă în mașină infernală: o portocală, 
o haină, o pălăriă, o lopată, ună funtă de zăchară. Co- 
mandele se înmulțescă mereu.

Bibliografii.
Din publicațiunile Academiei române au apărută 

următbrele scrieri și se află de vândare la librăriile So- 
cec în BucurescI și Krafft în Sibiiu:

1. — Vieța și scrierile lui Grigorie Tam- 
blacă, de Epis. Melchisedecu.

2. — Despre Alexandru Mavrocordată 
Exaporitulă și despre activitatea sa politică 
și literară de D-lă A. Papadopaiă Calimachiu 20 bani.

3. — Dare de semă despre exposițiunea 
de electricitate de la Viena din 1883, de d. 
Em. Bacaloglu. — 30 bani.

4. — Dare de semă despre exposițiunea 
deigienădin Berlină din anulă 188 3, de d. Dr. 
I. Felix. — 50 bani.

Editoră: lacobă Mureșiauu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.



Mulțămită publică.
(Urmare.)

Micu Grigorașiu 20 cr. — Maroșianu Emiliană 20 cr. 
Romanț) Petru 20 cr. toți economi în R. Crisfuru. — 
Alesandru Bere teol. abs. în R.-Cristuru 30 cr. — Ale- 
sandru Popă cancelistă din Checichehata 50 cr. — Ioană 
Alesandru jude com. în Ct.. Gorb6 20 cr. — Ioană Dră- 
ganu 30 cr. — Vasiliu Fanea 10 cr. — Mogdașiu Ioa- 
nașiu 10 cr. — Mogdașiu loanîl Theu 10 cr. — Moreșoiu 
Zacharia 10 cr. — Moreșoiu Ioanil alui Trifu 10 cr. — 
Nicolau Patiu docente 20 cr. — Rusu Vasilica 10 cr. 
toți din Cs. Gorbo, la olaltă 10 fl.

7. Lista Nr. 8 din 0. St. Marlină. Colectantele 
spcct. D. Vasiliu Zehanu advocată, D. st. Martinu 2 fl. 
— Simeonă Ciuchina 1 fl. — Ana Zehanu născ. Ciato 
1 fl. 15 cr. — Simeonă Caluțiu advocată 2 fl. — Petru 
Oceșiu 1 fl. — Mureșianu 60 cr. — Basiliu Moldovanu 
1 fl. toți din D. St. Martinu. — Tekâr Peter, M. Ogra 
1 fl. — Ardeleană 25 cr., la olaltă 10 fl.

8. Lista Nr. 11 dela Făgărașiu. Colectantele Rev. 
D. vicariu Alesandru Micu 2 fl. — P. T. Domni: Danila 
de Gramoiu vice-comite, Ioană Romană advocată. Dr. 

Ștefană Popă Pisică comit., Iacobă Popeneciu I. vice. 
not. comit., Efraimă Pandrea revisoră comit., Aldulea 
Mețianu directoră cancel. comit, câte 1 fl., la olaltă 8 fl.

9. Lista Nr. 12 dela Elisabetopole. Colectantele M. 
O. Stef. Câmpenă vice-prolop. în Elisabetopole 1 fl. — Za- 
haria Tătaru v. not. la trib. 1 fl. — Teodoru Borza parochă 
în Valhidu 30 cr., la olaltă 2 fl. 30 cr.

10. Lista Nr. 13 din tractulă Indolului. Colectan
tele M. On. D. Petru Vlassa vice-prot. Indolu 1 fl. 30 cr.
— Stefanu Hossu 2 fl. — Filoteiu Munteanu parochă in 
Băișora, Vasiliu Bolianu, Iacobă Bordanu, Iosifă Hație- 
ganu, Demetriu Vutca, Ioană Samuilă, Vasiliu Lucaciu, 
Ioană Ilioviciu toți câte 50 cr., Ioană Morariu 20 cr., la 
olaltă 7 fl. 50 cr.

11. Lista Nr. 14 din tractulă Ludușului. Colectan
tele M. On. D. Nicolau Solomona v. protop,. în Ludușiu 
2 fl. — Basiliu Suciu parochă în Căpușiulă de câmpiă 
2 fl. — Romulă Orbeanu preotă în Felandielă 1 fl. —
— Basiliu Turcu sub-notară în Felandielă 2 fl. — Petru 
Suciu docente în Căpușă 1 fl., la olaltă 8 fl.

12. Lista Nr. 16. Din tractulă Mahaciului Colec
tantele M. O. D. Simonescu Popă adm. protop. în Ma- 

haciu 2 fl. — Demetriu Corneli parochă gr. cat. laocă 
2 fl. — Georgiu Boeriu paroch gr. cat. Ciugudiulă infer. 
1 fl. — Filipă Feneșană not. cerc. Mahaciu 1 fl. — 
Petru laeobescu parochă Veresmortă 2 fl. la olaltă 8 fl.

13. Lista Nr. 18 din M. Vașarheiă. Colectantele 
M. On. D. Basiliu Hossu vice-prot. 2 fl. — P. T. Domni: 
A. Stoica, A. Frâncu, M. Pap de Gridă, Nicolau Moldo- 
vană, Cămilă Velicană câte 1 fl., Ioana Mezei 1 fl., la 
olaltă 8 fl.

14. Lista Nr. 19 din M. Uidra. Colect. M. On. D.
Beniamtnă Popă v. prot. 2 fl. (Va urma).

De închiriatil 2—3
suntă, în casele din ulița năuă de susă Nr. 565|153 în 
catulă înfâiu, trei odăi, o cameră și bucătăriă, podă și 
doue pivnițe, una pentru lemne, încependă dela Sân-Mi- 
haiă 29 Septembre st. n. anulă curentă.

Doritorii să se adreseze la prăvălia d-loră Oi'gliidan 
și Furnică din tergulă grâului.
■GEKKflBnsnranBaKmHwaaaKKaHHKSBOKS

Oursulu la bursa de Viena
din 21 Iunie st. n. 1884.

Rentă de aură ungară60/0 122.53 
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.85 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.75 
Imprumutulă căilorO ferate

ungare......................... 142.45
Amortisarea datoriei căi-

loru ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 97.— 

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

Amortisarea datoriei căi-
loră ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 102.10 

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

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

Bonuri croato-slavone . . 100.25 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................98.25
Imprumutulă cu premiu 

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

Tisei și Segedinului . 115.20 
Renta de hărtiă austriacă 80.75 
Renta de arg. austr. . . 81.30
Renta de aură austr. . . 102.30 
Losurile din 1860 . . . 135.25
Acțiunile băncel austro- 

ungare.......................  858 —
Act. băncel de credită ung. 307.25 
Act. băncel de credită austr. 306,70 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.75
Napoleon-d’orI................ 9.69
Mărci 100 împ. germ. . . 59.60 
Londra 10 Livres sterlingel21,90

Bursa de Bucnresci.
Cota oficială dela 8 Iunie st. v. 1884.

Renta română (5%). . . . Cump. 93 vend. 93%
Renta rom. amort. (5%) . . » 94% > 95

> convert. (6°/0) . . » 97% > 100%
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . » 32 > 33 Va
Credit fonc. rural (7°/0) . . » 104% > 105

> ÎJ „ (5%) • • „ 92Va 5) 93%
> » urban (7°/0) . . ‘ 105% > 106
» » » (6»/o) • • • ÎOO1^ > 104
> > > (5°/0) . • . 90.% > 91

Banca națională a României , 1393. » 1435
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . , 330. » 335

« » > Națională . . , 235. > 237%
Aură » 3.64%% > 4.90
Bancnote austriace contra aură , 2.07. 2.09

Cursulu pieței Brașovu
din 22 Iunie st. r>. 1884.

Bancnote românescî . . . Cump. 9.25 Vând. 9.27
Argint românesc .... . . » 9.20 » 9.25
Napoleon-d’orî................. . . » 9.66 > 9.68
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.

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

„GAZETA TRANSILVANIEI"
DIARU CUOIIDIANU.

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

Pentru Austro-Ungaria pe anu . , . 12 fl. V.

ii
|2 » . . . 6

y> » »
1 3

Se acordă abonamente și lunare cu . . 1

1 î

Anunciurî în pag. a IV linia de 30 litere garmond fl.—cr. 6 
„-„10 

abate:
Pentru inserțiuni și reclame pag. a III linia ă 

Pentru repețiri se
9

acordă următorele 1

Pentru România și străinătate pe ană . 36 franci
5, 5?

i
2 . 18

i
4 . 9 w

Celu mai ușoru mijlocu de abonare este prin man- 
datu postaltL Abonamentele se plătescti înainte.

Rugămu pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 
lămuritu adresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici 
cea mai mică întârziere,

Administrațiunea „

se

Pentru repețiri de* 3-- 4 ori . . . . 10%
w 5-- 8 • • • 15%
?? 9--11 . . . 20%
?? v 12--15 . . . 30%
?? n 16--20 . . . 40%

Dela 20 de repețiri în susu . . . 50%
Pentru anunciurî ce se publică pe mai multe luni 

facă învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai
susu,

Brașovu 1|13 Maiu 1884.
Gazetei Transilvaniei “

BĂCĂNIA

MUNTEANU & MINCOVIGI
ISKAȘOVtJ, TlIȘNADtJ.

Firma Munteanu A Mincovici recomăndă on. 
publică băcănia din „Tergulă Flosului“ și filiala loru din 
„Strada Teatrului, “ fimdu bine asortate cu totă telulu de 
articole de coloniale, delicatese de vinuri străine și indigene, 
precum și cu totă felulă de ape minerale. Tot deodată 
aduce la cunoscința on. publică, că cu începerea seso- 
nului de băi (3/15 Iunie) a. c. va deschide ărăși o Filială 
la Băile din Tușnadd (totă în vechiulă locală în casele 
D-lui Kanapassek).

Numita firmă crede că va satisface pe deplină cerințele 
od. publică brașov^nă și ale on. ospeți dela băi, atâtă prin 
calitatea mărfuriloră câtă și prin prețurile sale moderate.

BĂCĂNIA

MUNTEANU & MINCOVICI
BRA!J©Vt, Tl'ȘXADt'.

Tipografia Alexi Brașovu.


