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Din causa S-teloru serbătorî ale RusaUiloru 4ia‘ 
ruin nu va apare până Marți sera

Adunarea generală.
a alegetoriloru români din comitatulu Brașovului. 

Brașovil, 23 Maiu (4 luniu) a. c.

ErT, Vineri, in 22 Maiu (3 luniu), s’a ținuta in sala 
hotelului Nr. 1 din locă adunarea generală a alegători
loră români din orașulâ și comitatulă Brașovului, la care 
au luată parte vr'o 300 de alegători. Alegătorii din 
Brașovâ au asistată in (rumosă numără, cu preoții și 
inteligența loră. Comunele au fostă bine represinlale 
de fruntașii loră țărani și de preoții loră. La mesa pre- 
sidiului era biroulă comitetului electorală, centrală.com
pusă din : Președintele, vice președinții : Simeoniî Da- 
mianu și Or. George Baiulescu și secretarii: Andreiu 
Bârseanu și Ștefană Bobancu.

Au fostă de față la adunare și d. căpitană ală o- 
rașuiui Fr. Iliemesch, er dintre diarișli d. redacloră ală 
cjiarului „Kronstădter Zeilung" losifu Filtsch.

Adunarea s’a deschisă la 2'/t ore de cătră președin
tele Dr. Aurel Mureșianu printr’o vorbire cam de cuprin- 
sulă următoră:

Onorată adunare! Iubiți a'eiălori! Chemată prin 
încrederea comitetului ales de d-vostră in adunarea ge
nerală trecută, de a conduce afacerile alegătoriloră ro 
mâni din orașulă și comitatulă Btașovă, sunt consciu 
de greutatea misiunei și de marea răspundere ce amă 
luat’o asupra’ml și împreună cu mine și ceilalți mem
bri ai biuroului, cari mă înconjură. Suntemă con- 
scii de acestă greutate și răspundere, pentru că trăiniă 
într'ună timpă de grea crisă pentru poporuiă nostru și 
d-văslră, d-loră alegători, representațl o parte însem
nată din acestă poporă, care se luptă pentru a-șl croi 
o sărte mai bună. Ați luptată și d-v6stră, d loră ale
gători, ați jertfită multă pentru ca poporuiă română să 
se lumineze prin scâlă, ați lucrată împreună cu toți Ro
manii spre a pune temelia viitorului nos'ru ca poporă 
românescă.

Când (Jicemă poporă, ce ’nțelegemă noi, d-loră? 
Este originea nășiră, este limba nășiră, suntă datinile 
năstre comune, care ne facă să fimă ună poporă? Nu, 
d-loră, lăte acestea nu suntă de ajunsă, ca să facă 
din noi ună poporă ; căci atunci poporă ară fi și semin
țiile nomadice, care pribegescă în lume străbălândă ță
rile fără nici ună căpătâie. Pentru ca cu drepfă cu
vântă să ne putemă numi poporă româtiescă, trebue pe 
lângă origine, limbă și datine românesc! să ne simțimă 
și să ne recunăscemă ca ună întregii, trebue să avemă 
consciința și sentimentală de unitate. Numai simțin- 
du-ne una cu toți Românii din Ardelă și Ungaria se nasce 
în noi consciința de Română, de poporă și de națiă ro- 
mânâscă, se nasce în noi simțulă de unitate a intere- 
seloră năstre naționale.

D-loră alegători! Intre însușirile bune ale poporului 
nostru este și însușirea, că elă iubesce dreptatea și ade
vărată, le iubesce așa de tare, încălă de multe ori trece 
t6te marginile și ajunge a-șl jertfi chiar dreptulă său din 
prâ marele respectă pentru dreptulă altora, și-lă jertfesce 
numai ca să ’mpace lăcomia streinului. £'ă dâră, d-loră, 
că una din cele mai frumose însușiri ale poporului nos
tru ne p6te fi spre stricăciune, dăcă nu vomă stărui îm 
preunâ cu toții, se sădimă în inimile năstre consciința 
de sine și de drepturile năstre. Numai acestă consciință, 
că avemă după tăie legile dumnetjeescl și firesc! drep
turi, pe care nu numai nouă nu ne este ertală a-le în
străina, dăr nici altora nu le este ertală a-le călca, nu
mai acâstă nobilă consciință, (J cO, ne face Români în 
adevăratulă înțelesă ală cuvântului; numai ea ne învață, 
ca in bine și în rău, în bucuriă ca și în năcazuri, să 
fimă una cu toții, toți pentru unnlă și unulă pentru toți, 
ună poporă, o națiune consciă de drepturile și de inte
resele sale.

Astfelă vomă întări și vomă face să se respecteze 
voința năstră națională, voința poporului română. Dăr 
Îmi veți (jice, că și Ungurii au o voință a loră, voință 
pe care o simțimă destulă de durerosă, că a apucată pe 
o cărare prăpăstiăsă; au și conlocuitorii noștri Sași o 
voință, și ei, cu (6te că au părăsită în anii de tristă a- 

minitire 1865 — 1867 tărcmulă din care isvorau drepturile 
loră naționale, autonomia Țării Ardealului, țină încă cu 
tăriă la individualitatea loră națională; așa mai au o 
voință și Sârbii, Slovacii și tote poporele ce conslitue 
acestă stată.

Dâcă suntă atâtea voințe, veți întreba, cum să voră 
împăca ele] unele su aitele, mai alesă când Ungurii vo- 
escă să trapă totă jarulă la ola loră și nu vrău să țină 
semă de voința și de interesele celorlalte pop6re?

Nu se voră împăca niciodată aceste voințe, aceste 
interese deosebite, pe câtă timpă unii în pofta loră de 
a domni și în lăcomia loră, voră impune cu forța voința 
loră celorlalți și voră trage la sine t6te foldsele, âr aceș
tia, cei asupriți, voră suferi tote aceste nelegiuiri, fără 
ași apăra voința și interesele loră, luptândă cu bărbățiă 
pentru a face să fiă respectate.

Numai prin luptă, domniloră alegători, printr’o neo 
bosită și energică luptă putemă să dobendimă recunâs- 
cerea drepturiloră năstre, numai astfel.-: putemă nădăjdui 
că se va pute restabili odată pacea între voința diferite- 
loră popore ale acestui stată, ca să dobendimă o voință 
generală întemeiată pe împăcarea intereseloră deosebite 
ale tuturoră, pe dreptă și lege, care să le cuprindă pe t6te.

Numai pe calea acâsla se va pute câștiga in sta
tuia poliglotă în care trăimă adevărata espresiune pen
tru ceea ce numimă noi în termenii constituționali: su
veranitate a poporului.

Adversarii noștri ne totă vină cu constituția și pre
tindă, că guvernulă este liberală și că în acestă stata 
se respeetâză dreptulă. Ore așa să fiă, d-loră alegători?

Dăcă așa ar fi, atunci constituția ar trebui să re- 
presenteze învoirea tuturoră mădularelor^ statului, o în
țelegere a totalității, a tuturoră voințeloră, despre ceea 
ce este mai cu minte, mai bună și mai dreptă pentru 
ele. Acâsta ar fi înalta chiămare a constituției.

Este așa la noi domniloră? Nu vedeți d-vâstră, nu 
semțimă noi cu toții destulă de amară, că trei mihăne 
de Români, cari formeză o unitate, ună factoră f6rte în
semnată în stată, sunt scoși cu totulă din cadrulă con
stituției, sunt osândiți la umilitorulă rolă de sclavi ai 
celoră ce au puterea în mână? Unde avemă noi Româ
nii, după aședămintele și guvernarea de acji, putința de a 
ne esprima voința n6stră în viața publică a stalului? 
Unde putemă să ne îngrijimă în liniște și neîmpedecațl 
interesele desvoltării neamului nostru?

Domniloră alegători! Sunteți adunați aici într’ună 
numără destulă de (rumosă, ceea ce dovedesce intere- 
sarea d vdslre de afacerile năstre naționale, der, vă în
trebă, dâeă ar fi cu dreptate, decă interesele de vieță 
ale poporului română ar fi câtă de puțină respectate 
sub regimulă de față, nu ar trebui să fiă îndoită și în
treita numărulă alegătoriloră români din acestă comitata 
de frunte ală Ardeiului?

Adversarii noștri cjică, că au făcută ,unia“ cu 
Țâra ungurescă, der susțină în modă cerbicosă o lege 
electorală cu totulă deosebită pentru Ardâlă, care se 
trage din veculă trecută, când Rotnânulă era încă io 
bagiu și n’avea nici cală mai mică dreptă, o lege care 
e făcută numai pentru nemeșii unguri ardeleni și care 
despâiă pe Română de celă mai capitală dreptă consti
tuțională. Și de ce credeți că susțină ei acesta lege, cu 
totă „unia* ce pretindă că au sevârșit’o? — Pentru ca 
Românulă să nu aibă nici cea mai mică putință de a 
lua și elă parte prin 6menii lui de încredere la îngrijirea 
afaceriloră comune, pentru ca voința ndstră națională să 
nu se potă manifesta nici într’ună chipă.

Și totuși majoritatea dela putere nu se sfiesce a se 
lăuda, că ea esprimă voința generală, voința statului și 
că ea representă opiniunea publică.

Maioritatea tiszaistă de a<jl nu esprimă, domniloră, 
nici de faptă, nici în puterea teoriei constituționale, su
veranitatea poporului acestui stată, ca totalitate, ea nu 
represintă nici opiniunea publică. In opiniunea publică 
trebue să se manifesteze voința generală. Ca maiori
tatea să esprime voința generală, trebue să ia parte la 
ea câta mai mulțl, trebue ca ea să respecteze unitatea 
voinței celoră mulțl, cari conslitue statulă. Dăr maio- 
ritatee de acjl representă numai voința poporului ma
ghiară și nici acâsta nu o representă curată și nefalsi

ficată, âr câtă pentru voința poporului română, a mil»6- 
neloră de pop6re nemaghiare, ea nu numai că nu este 
respectată, der este călcată în piciăre și prigonită Iii 
modulă celă mai barbară.

Contra acestui curentă primejdiosă, care vrea să 
ne nimicâscă esistența națională în acestă stată, este 
a<JI datoria năstră a tuturoră dea lupta umără la umără. 
Vedeți dăr, d-loră alegători, ce importantă este chema
rea d-vostră și ce multă preță trebue să pună eu, tre
bue să pună fiecare Română bine-simțitoră pe lucrarea 
d-vostră.

ScițI fărte bine, că noi Românii din Țăra Ardea
lului ne-amă bucurată înainte de a veni la putere ad
versarii noștri, de o stare mai bună, de drepturi politice 
naționale. Ce s’a făcută din tote acestea ? AstătJI nu 
mai putemă răsufla de multele prigoniri nici în șcOlă nici 
in biserică. Unde credeți că ară pută duce tOfe acestea, 
dăcă nu ne vomă opune din tOte puterile n6stre planu- 
riloră de nimicire ale contrariloră românismului? Cine 
să ne ia în apărare, dâcă nu noi înșine?

Așă dori din sufletă să mă potă convinge, că fiă- 
care dintre d-vostră este deplină pătrunsă de chemarea 
lui ca alegăloră în aceste vremuri grele. POte că se va 
fi găsită unulă seu altulă, care când a aucjita de adu
narea de acfl să fi dlisă: ,Der ce să mai mergă la adu
nare, că totă nu putemă face nici o ispravă." Cei ce 
s’ar gândi astfelă, suntă în mare rătăcire și păcătuescă 
în contra nâmului românescă, și sinceră vă mărturisescă 
că, dâcă așă sci că toți gândiți astfelă și că nici o is
pravă nu putemă face, atunci mai bucurosă m’așă duce 
in fundulă Asiei, de unde au venită dușmanii noștri, ca 
să nu vădă cu ochii rușinea neamului meu, care ar voi 
astfelă să se părăsescă pe sine însuși! Dăr suntă con
vinsă, d-loră alegători, că nu cugetați astfelă, ci că ar
deți de dorulă de a vede lupta pentru recâștigarea drep
turiloră nOstre încununată de succesă;

In acâstă firmă convingere, vă (jică, d-loră aîegă- 
tori, din inimă curată românâscă ună: bine ați venită ’ 
și declară adunarea deschisă.

După discursulă de deschidere întreruptă de dese 
aplause urmă raportulă despre constituirea comitetu
lui electorală centrală ală alegătoriloră din comitatulă 
Brașovului, din partea d-lui secretară ală comitetului 
Andreiu Bârseanu. (A se vedă >Gaz. Trans." Nr. 103.)

S’a luată la cunoscință.
A urmată punctulă 2 ală ordinei de <Ji: raportulă 

delegațiloră trimiși la conferența generală electorală^ din 
Sibiiu despre resultatele acestei conferențe. Președintele 
fiindă însărcinată din partea colegtloră săi cu acestă ra
portă, a cedată presidiulă d-lui vice-președinte Simeoniî 
Damianu și șl-a făcută darea dt sâmă.

A esplicată hotărîrile conferenței și în același timpă 
și programa națională stabilită la 1881 și susținută de 
conferențele dela 1884 și 1887; a combătută în specială 
acusările adversariloră, că prin postulatulă autonomiei 
Țârii Ardeiului, noi Românii amă voi sâ ne rupemă de 
acestă stată, arătândă că tocmai prin autonomiă se va 
întări statulă, căci atunci se voră putâ împăca naționa
litățile din Ardeală avândă o "adevărată representanță a 
poporului, care să cunâscă durerile și năcazurile loră. 
In fine a arătata cu deamănuntulă motivele pentru cari 
conferența din Sibiiu a decisă ca Românii din Ardâlă 
se nu ia parte la alegerile dietale și a accentuată dorința 
esprimată de conferență ca toți alegătorii români să fiă 
solidari în esecutarea hotărîriloră ei.

Raportulă a fostă primită cu vii aprobări din par
tea adunărei.

După terminarea raportului ia cuvântulă părintele 
Vasile Voina, unulă din delegații la conferența din Sibiiu, 
și (jise între altele:

Domniloră alegători! Nimică nu-i priesce omului 
mai bine, decâlă când are în casa propriă liniște și dra
goste. Aibă năcasurl câtă de multe, când are aceste 
două bunuri, le pdrtă cu ușurință. E tristă și durerosă, 
că aceste două bunuri ne lipsescă nouă aici în țâră și 
vai 1 multă lipsă amă avâ noi de ele în împrejurările cele 
critice în cari trăimă astăcjl, căci niciodată năcasurile nil 
ne-au copleșita așa tare ca acum.

Greutățile ce ni le impune statulă, mulțămită pă 
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cătâsei administrațiunl, devină totă mai mari și aprâpe 
nesuportabile ; pe de altă parte noi totă îndărăptii dămO; 
economulă sărăcesce, comerciantul^ ișî perde Jcapitalnlă, 
muncitoruli) nu are ce câștiga, preoțimea de asemenea 
sărăcesce cu ei dimpreună și astfelă dela opincă, dela 
talpa țărei, până susO se ține lanță miseria.

Nl-ar fi peste capă atâta miseriă, dâr nu, trebue 
să mai suferim!) neajunsuri și în urma neînțelegerilor!) 
și discordiei ce esistă între noi și conlocuitorii noștri ma
ghiari. Și pentru ce esistă aceste neînțelegeri? Numai 
pentru că noi voimă să păstrămă aceea ce însuși Dum
nezeu Sfântul!) ne poruncesee să păstrămă; numai pen
tru că ceremO dreptulâ nostru, ceea ce, dăcă nu amil 
face-o, amfl fi o cătă de netrebnici și n’atnă mai fi vred 
nici să purtămă numele de națiă românâscă. (Aplause).

Noi voimă să ne păstrămă dulcea ndstră limbă, ce 
amă moștenit’o dela părinții noștri; voimă să remânemă 
aceea ce ne-au născută mamele nâstre și ceremă ca și 
noi să fimă egală îndreptățiți cu conlocuitorii noștri ma
ghiari, pentru că și noi luămă parte la greutățile ce ni 
le impune statulă, ca și ei. Și noi plătimă dare, ca și 
ei, ăr când patria e în periculă fii noștri îșl varsă sân
gele pentru ea.

Tâte datorințele de cetățeană ni-le facemă și cu 
tote acestea sunlemă persecutați în patria nostră! Câți 
omeni de ai noștri n’au sărăcită crescându-șl copii pe 
la studii, și după ce aceștia șl au isprăvită studiile, nu 
au avută unde șl pleca capulă, ci au trebuită să se ducă 
în lume să-și câștige pânea. Priviți la România vecină, 
că e plină de frați de ai noștri, cari și-au făcută studiile 
cu banii muncii nâstre, și numai acolo ișî potă câștiga 
pânea, căci aici in patria loră natală nu au putută £r 
pe de altă parte aici Ia noi amploiațimea intregă — cu 
prea puține eseepțiuni — e recrutată dintre conlocuitorii 
maghiari, din cari parLea cea mai mare nu cunoscă da- 
tinele și limba poporului nostru și mulți suntă siliți să 
se ajute cu servitorulă de cancelaria — care rupe vre-o 
câteva vorbe românesc!, — ca să potă pricepe pe bielulă 
Română.

Aici la noi, ca nicăiri în Jume, te judecă la spen- 
(jurătore fără ca să te poți apăra, răci Iu nu pricepi un- 
guresce și apărătorulă te apără unguresce, procurorulă 
te acusă unguresce și judecătotulă te judecă unguresce 
și apoi ca ironie a legei te întrebă, după ce s’a sfârșită 
pledoaria, dăcă nu ai să mal adaugi și tu ceva la aceea 
ce a apărătorulă seu procurorulă.

Te duci la vre-o judecătoriă și ești silită să subscri 
protocolulă, în care țl-ai dată fasiunea, cu tote că nu 
pricepi o b6bă unguresce și nici nu ai încrederea, că celă 
ce țl-a luată fasiunea te-a pricepută pe deplină și de 
multe ori ești silită să și juri pe aceea ce s’a luată la 
protocolă. Și cu tăte acestea esistă legi, în cari se spune 
apriată, că și limba nâstră trebue respectată. Der cine 
se mai gândesce la respectarea legiloră, când e vorba de 
biata limbă românăscă. Le calcă ministrulă și camera 
ilă aprobă, le calcă orl-ce amploiată ba încă îșl face 
merită dintr'aceea, că’țl spune <ănd te duci la elă să te 
plângi că „nem tudok olăhuP (nu sciu românesee).

S’a întâmplată nu numai odată cu câte ună am
ploiată dela gară să nu voiască a’țl da biletă de drumă 
fiindă că nu i l’ai fostă cerută in limba maghiară. Și 
dăcă nu-țl place acâsta, apoi te trimite la „Rumunya".

Ne potă trimite ei în „Rumunia", deră și asta să 
o scie, că noi Românii de aici suntemă legați de pămân- 
tulă acesta prin sângele ce l’au vărsată moșii și stră
moșii noștri pentru apărarea lui și ilă iubimă prea multă 
și de ărece celoră ce te trimită la „Rumunia« nu le 
trăsnesce prin capă să te trimită cu pământă cu totă, 
apoi să scie, că noi nu ne vomă deslipi niciodată de 
acestă pământă. (Aplause).

Aceste neindreptățirl precum și altele ce le-a mai 
amintită d-lă raportoră ală delegațiloiă D-V6stră, dâr 
cu deosebire legea aceea nedrepiă făcută pentru Ardeală, 
căci cu tâte că Maghiarii au decretată in contra voinței 
năstre uniunea Ardealului cu Ungaria, totuși o lege e- 
lectorală este pentru alegătorii din Ungaria și cu totulă 
alta pentru Ardeaiă — precum și împrejurarea aceea, că 
la noi nu suntă alegerile libere, ci tote se facă prin te- 
rorisărl și corupțiunl, au înduplecată conferința națională 
din Sibiiu a decide ca noi Ardelenii să n’alegemă.

Noi, ceșlia din fundulă regiu, nici ideiă nu avemă 
despre terorizările și corupțiunile, ce se facă prin alte 
comitate, unde pe bieții alegători solgăbirăii ii ducă cu 
gandarmii și cu frica ii facă să voteze, pe alții îi îm
bată și astfelă apoi iesă ca deputațl toți aleșii „nației*.

Ama văzută, Domniloră, că conclusulă conferinței 
naționale din Sibiiu l’ațl luată la cunoseință cu însu
flețire. Insă acâsta nu e de ajunsă, trebue ca acestă con
dușii se-lu și punemii în lucrare.

Face-voră, Domniloră alegători, contrarii noștrii în
cercări să Vă corupă și să Vă îndemne la alegeri, dâr 
să Vă păziți de argintulă lui luda, și să Vă aduceți a- 
minte, că Iuda după ce a vendutu pe Christosu s’a spin- 
durată.»

Numai când noi vomă pune în lucrare conclusele

ndstre și ne vomă opune la tăie ademenirile contrariloră 
vomă dovedi că nu sunlemă nisce netrebnici, ci 6menl 
vrednici și numai atunci vomă învăța pe dușmanii noștri 
să ne prețuiască.

Și deărece nu suntă toți alegătorii, pănă la unulă, 
ai acestora cercuri de față, ca fie-care să scie ce s a fă
cută atâta în Sibiiu câtă și aici în Brașovă propună:

ca resoluțiunea conferenței din Sibiiu împreună cu 
hotăririle adunărei de aZl să se aducă de cătră comite- 
tulă nostru electorală in scrisă printr’ună apelă la cu
noștința alegătoriloră români din comitafulă Brașovului.» 
(Aplause sgomotăse prelungite.)

D-lă Parochă B. Baiulescu a vorbita cam acestea: 
Domniloră și Frațiloră! Asupra raportului făcută 

de delegații noștri aleși în adunarea generală din 19 
Aprilie st. v. a. c. în persănele D-loră Dr. Aurel Mure- 
șianu, G. B. Boppă, Diamandi Manole, V. Voina, Alexe 
Verzea, V. Popea, losifă Comănescu șt G. Proca, e de 
lipsă credă ca pe lângă tdte aplausele D-V6stre date 
concluseloră conferinței generale din Sibiiu să ne pro- 
nunțămă in specială în conferința acâsta.

Aflu eu că se cuvine a ne pronunța asupra a trei 
puncte și anume: asupra jertfei aduse de cătră delegați, 
asupra ținutei nostre politice și asupra păstrării solida
rității, despre cari vă rogă a’mi da voiă ca în puține 
cuvinte să vă presenteză părerile mele și pe basa loră să 
vă facă o propunere de conclusă.

Domniloră și Frațiloră ! Precum suntemă datori să 
ajntămă pe Românii cari nu sciu să-și apere drepturile 
loră; precum suntemă datori a jertfi bani și timpă pen
tru ca să scăpămă de ruină și să ne ridieămă lavaldre: 
așa s’au obligată delegații noștri și au jertfită ostenelă, 
bani și tiinpă și au mersă pentru noi la Sibiiu spre a 
se consulta cu delegații tuturora alegătoriloră români din 
Ardeală și Ungaria spre a ridica demnitatea națională 
și pentru a se ciiibzui cum se apere drepturile nostre 
naționale. Dânșii an adusă jertfă. .1 irita, D-loră, este 
o necesitate neapărată pentru a pute câștiga drepturi. 
Trebue să o înțelegemă. Când vană avea bărbați lu
minați și de inimă, cari se voră jertfi, atunci vomă cftș 
tiga drepturi. Alte națiuni prin jertfă au câștigată drep 
turile ce le folosescă. Pentru jertfă și caracteră trebue 
să facemă scolă. Penfiu a face jertfe însă D-loră, tre 
bue însuflețiți omenii și acesta se pâte numai prin recu
noștința nostră și mulțămita cătră cei ce aducă jertfe 
mari.

Totă asemenea trebue să avemă o hotărire resolută 
și o pătrundere despre ținma nâslră. Voră veni mulți 
alegători remânî în ispită, însă în focă să lămuresee au- 
rulă. De prisosă e avere, de prisosă e postulă și po- 
siția deeă nu are omulă și onore. Onărea și earacte- 
rulă se dovedescă prin ținuta neșovăitOre, prin arătare 
că nici posturi nici bani nu au clătinată pe Română 
dela ținuta sa firmă, dela ținerea promisiunei și respec
tarea concluseloră cari s’au luată cu concursulă lui. 
Fiindă elă tare ca stânca, va câștiga respectulă luptăto- 
riloră. Da vomă perde p6te interese mici dâră vomă 
câștiga interese mari. Astfelă se voră convinge și ad
versarii că cu momeli nu voră pută face nimica cu Ro
mânii. Mai curendă său mai târziu făcândă astfelă de 
scdlă și dovedindu-o ne vomă pută apropia pe basa res
pectului reciprocă și a drepturiloră egale.

D-loră! Prin solidaritatea Româniloră din Ardâlă 
și Ungaria în ținuta loră politică mai alesă dela anulă 
1881 înedee amă câștigată încrederea în noi înșine fiindă 
toți laolaltă și la bine și la rău ori unde vomă fi; Amă 
câștigată respectulă guvernului și a altoră națiuni, ni că
rora membri îi vedemă că mergă solidari în politică, so
lidari în apărarea intereseloră naționale, bisericesc! și 
școlare. Să luămă esemplu și să facemă o scOlă în a- 
eâsta privință, ași, că nici ună membru să nu fiă de
șertară nici unulă să nu rătăcâscă.

Modulă și mijloculă ca să ajungemă acesta scopă 
este; că toți alegătorii să scie ce concluse s’au luată 
și fiecare alegători) să promiță în fiecare satu alesului 
loră din comitetulă electorală, că va ține solidaritatea. 
In acestă modă vomă avă votulă și promisiunea fie
căruia.

în vederea acestora permitețim să facă și să vă 
recomandă spre primire următorea propunere:

Adunarea alegătoriloră români din orașulă și co- 
mitalulă Brașovă ia spre plăcută știință raportata dele- 
gațiloră acestei adunări trimiși la conferența națională 
din Sibiiu, ținută în 25. 26 și 27 Aprilie a. c. expri- 
mându-le mulțămita sa cordială penty’u ostenâla și ati
tudinea loră leală și națională, ce au observat’o la a- 
câstă conferență.

Mai dnparte declară acâstă adunare, că ține ne
strămutată la programa națională din 1881 și 1884, 
primită de nou în conferența națională ținută în Sibiiu 
in 25, 26 și 27 Aprilie v. 1887 și aderâză pe deplină 
la conclusele luate in acâstă conferență.

Tot-odată adunarea de aZI însărcinâză comitetulă 
nostru a lua tăie măsurile spre cea mai bună și fidelă 
esecutare a acestora concluse.

Adunarea mai decide, ca acesta condusă să se 
Introducă in protocolulă adunărei acesteia și biuroulă 
să-lă comunice tuturora eomiteteloră cercuale din comi- 
tatula Brașovă. — (viue aplause și aprobări).

V.-preș. Simionă Damiană esplică mai de aprdpe 
propunerea d-lui B. Baiulescu și o susține.

1). lână Lengeră face ună amendamentă la pro
punerea d-lui Voina, cerând ca apelulă comitetului să se 
trimâță fie-cărui alegătoră în parte; ear câtă pentru a 
doua parte a propunerei d-lui Baiulescu Zlce> că nu e 
bine ca adunarea să-și mai esprime aderarea la ceea ce 
s’a făcută în Sibiiu, ințelegându-se acâsta de sine căci 
deja când s’au alesă delegații pentru conferența din Si
biiu alegătorii au declarată că voră adera la hotăririle 
acestei conferențe.

V.-preș. Sim. Damianu Zice, că e fdrte la loeă pro
punerea d-lui Baiulescu, de drece printr’insa se constată 
numai faptulă, că alegătorii români din acestă comitattt 
țină strinsă la programa și la solidaritatea națională. A- 
fară de asta adunarea de aZI fiindă multă mai numă- 
râsă, intre alegători suntă mulți, cari n’au asistată la 
adunare când s’au alesă delegații, asemenea nu puteamă 
sci cu siguritate înainte ce concluse se voră lua la Sibiiu.

In urma acâsta adunarea primesce propunerea d-lui 
Voina cu amendamentulă d-lui Lengără, âr propunerea 
d-lui Baiulescu o primesce ârâșl unanimă, făr’ de nici o 
modificare.

Terminându-să alu doilea pnnelă ală ordinei de Zi, 
d. vice președinte Damiană a invitată pe d-lă președinte 
să ’șl reocupe loculă, urmândă la desbatere ală treilea 
punctă ală ordinei de Zb privitoră la organisarea alegă- 
torîloru noștri. Adunarea a decisă ca acâstă cestiune 
să se lase în grija comitetului.

Președintele, mulțămindă alegătoriloră pentru căl- 
durâsa participare la adunare, îi rogă ca să sprijinescă 
comitetulă și de aci încolo în lucrările sale, care au ca 
țintă asigurarea viitorului loră și ală urmașiloră loru și 
finesce cu cuvintele: să ne revedemă cu bine!

Adunarea a fostă într’adevără impunătăre prin or
dinea, disciplina și entusiasmulă ce a domnită în ea, do
vadă că solidaritatea dintre noi să ’ntăresce pe Z> ce 
merge. Pe fața fiecărui alegătoră strălucea bucuria, vă- 
Zendă cum să intereseză bărbații loră cu carte de săr- 
tea loră și cum îi adună împrejurulă loră, pentru ea 
printr’o comună lucrare să ’și elupte drepturile. Acesta 
e unu bună semnă pentru viitoră!

SOIRILE PILEI.
Comandantulă de corpă feldzm. br. Schonfeld, după 

ce a inspectată garnisăna din Brașovă, s’a dusă la 
Clușiu ca să inspecteze și trupele de acolo.

—x—
Din Ighiu s’a trimisă ministrului de interne urmă- 

tarea plângere telegrafică: „In urma inundării comu- 
nicațiunea e totală întreruptă în mai multe comune; fi- 
solgăbireulă Koblos merge de mai multe Z>le de corte- 
șesce; poporațiunea cere pedepsirea șijgrabnica lui trans
ferare.' — Par’eă ministrulă n’ar avă nevoiă tocmai 
de asemenea giuvaere!

Junimea română.
Din CarpațI, Maiu 1887.

„Audiatur et altera pars* Z'ceau străbunii noștri, 
când deliberau asupra unei cestiunl interesante. Permi- 
teți-ne der, ve rugămă, D-le Redactară, a se auZi și 
vocea nășiră cu respectă la obiectulă, ce ați binevoită 
a’iă tracta la primulă loeă din iubita ndstră .Gazetă11 
Nr. 97 dela 3/15 Maiu 1887. — Ați atinsă aci cdrda 
acelei, părți constitutive din corpulă națiunii ndstre, des
pre care se Zice, ,că creâză viiloriula ei.“

Recunâscem, că junimea de astăZî pusă față cu 
cea din 1848/9 este ca luna față cu sărele, trebue să 
arunce umbră, trebue să se ascundă dinaintea fapteloră 
mărețe săvârșite alund. Și 6re ce să fiă causa? Ore ju- 
nimei de astăZî să-i lipsâscă: «însuflețirea nobilă, ma- 
rinintasă, slăruitare, curagiosă, neînduplecată și energică 
în lupta pentru realisarea aspirațiuniloră drepte și sânte 
ale poporului?" Mai nainte de-a respunde la acâsta în
trebare, fift-ne iertată a aminti aci ună faptă din marea 
revoluția francesă (1781—1815). Francia în acâsta epocă 
ajunse pe pictară de dușmănia cu tate statele europene. 
Avea armată bună, dâr se aflau pe unele locui! și sol
dați pe cari Francia II desconsidera și negligia. Acești 
soldați, pentru cari patria-mamă se părea că este numai 
maștehă, a fostă d. e. corpulă francesă de vro 30,000 din 
Italia. Ajunsă Francia între ileu și barosă trebui să a- 
peleze și la puterea acestoră soldați lăsațl pe mâna sor
ții; le trămise pe celă d’intâiu generala ală său, pe Na- 
poleonă. Acesta ca jconducătora îmbărbălându i prin 
vorbe și esemple de virtute și eroismă rară, ajunse cu 
ei pănă sub zidurile Vienei. însuflețire» cea nobilă pen
tru națiunea și patria francesă trăia ascunsă, ca cărbu
nele in spusă, In peptula acestora soldați, pănă la ve
nirea lai Napoleonâ, genialula conducătorQ, când de o 
dată isbucni cu putere.

Și acum cutezămQ a răspunde la întrebarea ce
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ne amO pusă mai susO, anumită că: junimea și astăzi 
in aspirațiunl .și sânțăminte este ca și cea din 181-8/9? 
Mintea sănătăsă ne spune, că intr'ună timpă așa de 
scurtă sângele apă nu s’a putută tace. I 
cei 30,000 FrancesI fără Napoleonă, fără 
destoinica, n’au putută ajunge sub zidurile 
nici junimea de astâcjl nu va pute ajunge 
junimii din 1848/9 pănă atunci pănă când 
zeloși și energici, demni de luptătorii de atunci, 
vor pune in fruntea ei, cu mintea lord cea bătrână, pre
cum au făcuta bătrânii. Ce folosa dă corpulă din mâni 
și din picibre, decă capulă dbrme, ori de nu 
fere a i se lega corpulO, mânile și picibrele

A fosta mare junimea in acea epocă 
căci a avută conducători mari. Aceștia au 
noi amă rămasă orfani. Când vedemă, că 
rău, punemă vina unii pe alții, 
dau la procesă asupra avutului rămasă dela părinții 
apucâmă pe căi rătăcite, căci,... ne lipsesce povața 
rintescă.

Să oglindăină lucrulă prin câteva cașuri. In 
nulă conferenței naționale dela Sibiiu a c. amă parti
cipată și noi la adunările legale ale Româniloră alegă
tori din Comitate. Air.ii dusă cu noi la acele adunări 
din poporu pe acei individi, cari aveau drept ă de ale
gere. Ajunși la orașă și in conferință așteptamă dela con
ducătorii noștri din centre, ca prin vorbirile lora — â 
la Bărnuță — să ne desfășure evangeliulă de a cărui 
precepte avema să ne ținemă in lupta nbstră legală 
Amă rămasă cu așteptarea. Pășește intr'aceea cutare 
orali june și cere cuvântulO să vorbescă, ca să audă și 
poporula ceva și să scie pentru ce a venită la orașă. 
Presidiulă insă ilă provocă să fiă scurtă și la obiectă. 
Cu alte cuvinte, să-ți pună scălușă în gură. 
(Polgârmesierulă) tiinda presenta, șopteu unii, 
sista conferința. Și bre in casulă acesta 
noi mai multă de câtă așa, |că ne-amă adunată 
ca să ne vedemă unii pe alții? Ba da! 
mai multă putemă pune în fața Europei 
tulă conslituționalismă maghiară.

După conferință e.șimă jcu plugarii 
rașă. Vremile bătrâne pote au sădită In inima 
și a plugarului română sătenă credința, după care elă 
privesce in * domni români mai bătrâni de pe la orașe* 
pe nisce părinți ai națiunii și ai patriei. Conchidă dâr 
că precum tata mai are de spusă fiiloră săi și lucruri 
familiare, așa și aceștia ii voră îmbărbăta și îndulci cu 
sfaturile loră și le voră da direcția pentru viâță. Căcjl 
doră chiar D-vbs‘.ră a-ți (jtsă intr’ună numără din iubita 
nbstră .Gazetă- că-i ușoră a critica pe ună bietă de 
„preotă- ori „dascălă" dela sate, dăr asta nu i destulă, 
ci trebue să-lă și luminămă și invâțămu noi cei din cen
tre. Dâr vai de luminarea și învățătura aceea! Orășa- 
nu-i orășană, sătănu-i sătenă. Cela-i in ceră, cesta pe 
pâmănta — onbre escepțiuniloră! la-țl, june, plugarii, 
du-te cum ai venită și fă cum vei sci. Tu și poporulo 
ca totdeuna așa și astâcjl pășescl pe marea suferințeloră 
națiunii române, pășescl cătrâ pretinsulă tău salvatoră 
prin mijloculă valurilora celoră turbate. Vrâi să fi una 
cu condacătorulă tău. Conducătorula Apostoliloră insă, 
Christosă. a întinsă mână de ajutorO lui Petru, când 
era să se ineoe; bătrânii cei mari și invâțațl ai anului 
desă memorată 1848/9 au data mâna conducălăre juni- 
mei și poporului română, scoțendu-lă prin mijloculă va- 
luriloră sălbatice la porluld mântuirii. Coducătorii 
de astăcjl te întâmpină cu disprețuia, ignorarea și 
gâmfarea loră.

Cu tbte aceste junimea și astătjl dă jertfe din 
nula său, ca și mai nainte, luptă și astăcjl lupta legală 
pentru dreptele pretensiuni ale poporului său, nu caută 
ala său, ci binele comună.

Au dâră ticnâla loră și-au căutat’o tinerii români 
și in 1884/5, când s’au espusă pentru o causă comună 
romănâscă, de au ajunsO a fi huiduiți din Iote scblele 
mai însemnate și deschilinită din Universitatea clușiană 
și pestană? Câți i-au linsa atunci mână de ajutoră, câți 
au fostă cu junimea?

Noi, cei ce trăimă la țeră, scimă și vedemă, cum 
mulțl din tinerii noștri, cari au absolvalO ori facultatea 
teologică, ori juridică, ori altă pbte cu ună succesO în 
studii și moralitate esemplară sunlă siliți a-și părăsi 
țâra, ca peritorl de fbme, ori in casula celă mai bună 
a-șl câștiga pânea de tbte cjilele ca cela din urmă plu- 
garO cu lucrulă de câmpO ală brațelorO sale. De aceea 
poporula despre tinerimea lut cea învățată tjiee că: nice-i 
gazdă pe moșiă, nico-i slugă pe simbrii, nice-i omu parte 
si-i țiă.

Nu mulțl ani înainte de acăsta într’unulă din ora
șele de frunte din patria nbstră, ârășl pentru o causă 
legală de interesă comunO românescO, junimea — bona 
fide — că va fi sprijinită și condusă de cei mai mari, 
se angajase la luptă mai ântâiu cu o magnificență, apoi 
eu o eminență ungutăscă. Vexările, nenorocirile și sa
crificiile, ce au trebuita să le suporte tinerii noștri, nu 
i-au Intimidată de locO.

tăi
în-
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Mișcarea electorală,.
In Oravița e candidai a guvernamentalul Gustav 

Vizsoly. In deputațiunea de 12, condusă de Serbula 
GyurgyevicI, au fosta și Români (?), celă puțină așa spune 
-Pester Lloyd", că pe lângă „eljen“ s’a strigata și 
treasca*, când ea s’a dusâ 
eandideză. Din discursulo 
cerb pe Tisza, accentuămă 
bruia in finanțe numai din 
nință din afară nu s’a putută restabili11, t ' ' ' 
Domne — visteria ar inunda ministerula finanțelora de 
băneta A mai d.să că țera stă materialicesce strălucita. 
Sărăcite mii de emigranțî, de ce ,bine“ fuga ei 1 — Po
porula româna e forte amăritâ, că omenii lui cu carte, 
der fără inimă, ii dă pe mânile Unguriloră.

In Bocșia e candidata Ludovic Tisza, cu concursula 
fisolgăbirâului Fabry Janos, și ală argațiloră săi Petrică, 
Nemoiană și preotula Vasilie PopovicI, la cari s’au mai 
alăturata și preoții Bofoșiu și Popa din FizeșO. Și aci 
poporula e fbrte iritata pe acești preoți fără sufieta.

In Kbnigsgnad Nemții l’au întâmpinată pe Tisza cu 
„sâ trăiască Brediceanu!- In Boc.șia-română vr'o 60 copii 
de pre uliță au fugită inaintja convoiului din o margine 
a comunei până la cealaltă parte de călră Vașova sâu 
țiglăriă, iotă băieți de 6—12 ani, slrigândă din resputerî 
„sâ trăiască Brediceanu!- Totă așa de rece a fostă pri
mită in tbte comunele. Poporula română e decisă sfi 
respecte hotăririle din Sibiiu.

In Tapolcsany e candidată guvernamentalul Dr. 
Szulyovszky. In diseursulă sâu programă 4'se că tre- 
bueseă desființate ultimele resturi de dominațiune feudală, 
precum: regaliele, banii fonciarl, arenda pe măcinată, 
banii (chiria, laxa) penlru a sta undeva eu marfa ori cu 
șâlra, vama la poduri.

In Bistrița partida poporală săsâseă a candidată 
pe adv. Filkeny. Când in vorbirile adunărei s’a amin
tită de Mocsary, ună „sâ trăiască11 generală răsună.

In Mediașă partida poporală săsâseă a candidată 
pe profesoru 0 gimnasialO Schusler, âr partida săsâseă 
guvernamentală pe loc. feldm. în peas. Mangesius.

In Dedes caudidatulă guvernamentală Kornel Abra- 
nyi ijise, că ce privesce reguiarea finanțeloră, guvernulă 
preferă, cu privire ia râsboiu, care nu se mai pbte amâna 
multă timpă, sâ trăiască in pace cu Austria, decâtă ca 
din causa intereseloră financiare ale Ungariei sâ vină in 
confiictă cu cealaltă jumătate a monarchiei.

In Budapesta, cerculO VIL, candidatulă MatlekovicI, 
delegatulă ungară la tratările pentru încheiarea conven
ției comerciale cu România, vorbindă intre altele și despre 
râsboiulă vamală cu acesta stată, dise că prin măsurile 
ce s’au luată in contra României, comerciuia acesteia 
cu vestulă e paralisatO. Dâr și România a îngreuiata 
esportulâ nostru; unele ținuturi, care’.șl aveau consumenții 
loră regulați pe piețele române, au ajunsă acum pentru 
câtva timpO în perplexitate, ba chiar și întreprinderile 
nbstre de comunicațiune nu suntă intr’o situațiune favo
rabilă. pice că ar putâ dovedi că, dâcă nu s’a înche
iată pănă acum convenția, causa e România, care are 
pretențiunl esagerate, âr nu monarhia austro-ungară și 
încă și mai puțina guvernulă ungurescă. Vorbindă des
pre situația politică esternă, cjtse, pacea nu o putemă 
susțină altfela, decâtă pregătindu-ne continuu de râsboiu.

In Baia de Crișu pășesce ca candidată Hollaky în 
contra candidatului naționalista Petru Truța.

In Budapesta partida lui Trefort, cercuiă IV, și par
tida lui Busback, cerculO VI, au trăită lume albă la 1 
Iunie, bândo și mâncânda Iotă dreptă arvună.

In Făgărașu suntă candidați Anton Boer și Al. 
Ullman, guvernamentali. S’a dată dreptă arvună ună

Ce s'a întâmplată însă? A venită o Escelență ro- 
mânesi ă, care deși cu multă bunătate, totuși ii admoniă, 
provccându-i să nu mai încerce să facă nici ună pasă 
mai multă in causa aceea.

Der a continua, 
renovare dolorem.-

Din cele espuse 
cine, că junimea scie 
se nisuesce și se va 
siunii sale.

Dâcă cu tbte acestea succesele luptei legale ale ju- 
nimei nbstre de aslătjl suntă așa de neînsemnate, ineâtă 
nu o 
loră, 
mei"

pentru junime însemnă „infandum

se

pănă aici credă, că pbte vedâ ori 
lucra și suferi și cumcă s'a nisuită, 
nisui a fi totdâuna la culmea mi-

pota ridica mai pe susa de: -rolulă unui specta- 
care aștăptă cu multa interesare terminarea dra- 
causa e ușora de aliata.
Cei mai mari ai noștri pironescO junimea pe cruce, 

ii pună scălușa in gură, catenă pe mâni și pe picibre. 
Inimiculă armata cu lancea — ca ostașulâ păgâna, ce 
a impunsă cbsta lui Christosă, — stă sub cruce, păzesce 
mișcarea ei, rânjesce dinții, amenință cu arma și ar 
străpunge-o, de cumva nu și-ar aduce aminte, 
nu s’ar teme pbte, că din sângele crucifixului 
răsări mântuirea, adecă egala îndreptățire a națiunii 
mânesci.

de
va 

ro

“ sa strigata și „se- 
să ’i comunice lui Vizsoli că-la 
candidatului, care a suita in 
hazlia afirmare, că .echili- 
causa periculelora ce ame- 

restabili“, altfela — vetji

banchetă de 200 tacâmuri. Ullmann in vorbirea sa cjise, 
că justiția nbstră e grebiă și scumpă, și uneori judecă
torii și organele judecătorescl, nefiindă bmenl de încre
dere, potă pricinui multe plângeri drepte. Dăr are spe
ranța că aclualulă ministru de justițiă, partida liberală 
și dieta voră .înlătura- relele. Noulă codice civilă și 
procedura penală ce se voră introduce au o destinațiune 
politică estraordinarO de importantă: au să complecteze 
uniunea Ardealului. Doresce vorbitorulă să trăâscă a 
vedă esecutată definitivă unirea, înlăturându-se codicele 
civilă austriaca și procedura civilă austriacă; care esistă 
și atjl în ArdealO. Mai <jise apoi — ceea ce visâză toți 
-patrioții" — că Ungaria are o mare misiune culturală.

In Hațegu e candidată guvernamentală ală „neme- 
șiloră“ br. Al. Nopcsa.

In Cojocna, intr’o adunare electorală, protopopula. 
română gr. cat. — spune o fbiă ungurâscă — s’au de
clarată contra cadidatului partidei liberale. Fbia ungu- 
râscă deduce de aci, că amintiții protopopi n’ară consi
dera pasivitatea ca obligatbre și pentru dânșii. Noi cre- 
demă că fbia .patriotică- se înșâlă amară.

Ni se scrie, că in cercuiă Betonului, Solnocă-Do- 
bâca, guvernamentalii unguri ara avă de gândO ca toc
mai mâne în «jiua de Rusaliile nbstre să’șl pună candi
dată de deputată dietalO. Se <jice că mai mulțl alegă
tori români au primită invitarea, adecă provocarea de a 
participa la alegere. Dicemă, împreună cu celă ce ne 
scrie, alegăloriloră români: fiți cu băgare de sâmă și fe- 
riți-vă de ademenirile dușmaniloră.

Ministrulă de interne a adresată coraitetelorâ elec
torale centrale din țeră admoniarea, ca să procâdă cu 
cea mai mare economiă privitorO la chelfuelile electorale 
ce are a le restitui guvernula. Foile guvernamentale cjică 
că acâstă admoniare privesce locurile de alegere, care 
pe câtă se pbte să se caute în edificii, ce aparțină mu
nicipiilor și nu costă nimică. Negreșita că banii tre- 
buescu mai multă pentru mâncare, băutură și pentru 
coruperi.

Intr’o altă cerculară suntă provocate municipiile să 
facă tolulă spre a împedeca în cursulă agitațiunii elec
torale ori ce agitațiuni ilegale și >dușmănbse« statului, 
turbnrărl ale ordinei etc. In contra acestora, dâcă s’ară 
întâmpla, să se procedă în sensulă disposițiuniloră esis- 
tente ale legii.

Și fiindă că ministrulă a dată acâstă circulară, îi 
recomandămă următbrele cașuri: Din comitatulă de „mo
delă- i se scrie lui „E lenzâk1*, că solgăbireulă din Che- 
chișiî a ordonata tuturora notariloră din cercuiă său să 
se presinte pe 28 Maiu înaintea sa penlru a-șl primi 
„poruncile referitbre la alegeri11. . Și bre de ce felă de 
„porunci electorale' pbte să fiă vorbă când legea espresă 
opresce pe funcționarii publici de a juca rolă eonducă- 
toră in mișcările electorale?

Tolă -Ellenzâk" scrie, că solgăbirlulu din Gilău 
resuscitâză procesele vechi și infrică cu ele pe alegători. 
Unui alegătoră i-a mințită că spesele unui anumita pro
cesă facO 80 fl. și că aceste spese i se voră ierta, dâcă 
se va alătura la partida guvernului; s’a descoperita insă, 
că spesele acelui procesă nu facă 80 fl., ci numai 5 
fiorini 25 cr.

Minunate -giuvaere*1 electorale tiszaiste!

ferința Româniloră c ------
InformațiunI amârunțite dela conferință 
urma.

TELEGRAMA PART. A „GAZ. TRANS.11

BAIA-MARE, 4 Iunie. — Scirile colportate 
despre mișcările electorale ale Româniloră săt
măreni suntă false și apucături tendențibse. Con- 
‘ ” * te convocată pe 9 Iunie.

i voru 
Dr. Lucaciu.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, a -Gaz. Trans.-)

ROMA, 4 Iunie. — In cameră a declarată 
ministrulă de râsboiu, că guvernulă ține strînsă 
la ținta ocupațiunei Massauahului și nu-șl va re
trage trupele. Restabilirea prestigiului trupeloru 
italiane este neapărată. In scopulă acesta se va 
presenta ună proiectă de credită.

SEGHEDINtl, 4 Iunie. — Astuparea rup- 
turei stăvilarului s’a dovedită imposibilă. Din 
contră se ridică înaintea locului spartă unu stă- 
vilară de apărare în formă de cercă. Cu totulă 
potă sâ fiă inundate 40,000 jugâre în cealaltă 
parte situată mai aprdpe. In contra funcționa- 
riloru societății de regulare s’a ordonată cer
cetare.
MF** Numere singuratice din „Gazeta Transilva

niei^ â 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră: lacobfl Mnreșianu. 
Redactoră responsabila Dr, Aurel Mnreșianu.
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Oursolt '* butis. de Vlour.
din 2 luniu st. n. 1887.

Rontă de aurO 6’/0 . . . 102 91
Rentă de hârtiă 6»„ . . 87.10 
împrumutul^ căiloră ferate

ungare........................ 150 75
Amortisarea datoriei căi-

lorfl ferate de ostfl ung.
(1-ma emisiune) . . . 97.—

Amortisarea datoriei căi-
lorfl ferate de ostâ ung.
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei căi-
lorO ferate do osta ung.
(3-a emisiune) .... 11525

Bonuri rurale ungare . . 104.70 , Act. băncel de credita austr.281.70
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.70 ArgintulO
Bonuri

mișfi _._r_______
Bonuri cu cl. de [sortare 104 50 Mărci 100 imp. gerrn. . . 62 75
Bonuri rurale transilvane 104 60 Londra 10 Livres sterlinge 128 05

rurale Banat-Ti-

I 
•I

Bonuri croato-slavone . . 104 50
Despăgubire p. dijma de 

vina ung........................
Itnprumutula cu premiu

ung.................................... 122.40
Losurilo pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 80 
Renta de hărtiă austriacă 81 81 
Renta de arg. austr. . . 82 75
Renta de aura austr. . . 112 65 
Losurile din 1860 . . . 136.50
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................  886 —
Act. băncel de credita ung. 288 —

99 50

| împărătesc)
104 50 Napoletiu-d'orl

GalbinI
................5 97
. . . . 10.07

Cursuiu pieței Brașovu
din 4 luniu st. n. 1887.

Bancnote românesc» .... Gumj«. ;

Argint romanesc

Napoleou-d’orl .

Lire turcesel . .

»

8.70

8.60

10 00

11.35

Vei d.

Imperiali..................................

Galbeni......................................

Scrisurile fone. «Albina» 6°/0 . 

„ ’ » 5°/0 .
Huble RusescI . . . 

DiscontulO »

»

»

10.35

5 93

101.—

98.—
113 —

7—10°/9 pe

*

k

»

>

»

ană.

1(2 -

8.65

10 06

11.40

10.40

5.95

99 —
114?/4

8 73

♦

Turnătoria și fabrica de mașini a lui SCILICK
Societate pe acții în Budapesta.

Biuroulu centralii: VI. Waitznerring .57. — DespârțCrnentulu pentru mașini agricole: VI. Aeussere Wfiitznerstr. 1G96—1699.

MA.LINELE DE SEMENAT^
„TRIUMPH"

patentate ale lui Scliliclc
Cea mai mare distincțiuiie:

<le onore de aurii la concurența internațională]
de pluguri în liatvas.

Diploma

2—5

l&

e
• i i♦

și Vidats, pluguri 
patore etc.

Pluguri pentru una brazdă patentate 
pentru 2 și 3 brazde, Rayol. 2 premii dinteiu, Me
dalii de aură și încă alte trei distincțium.

Pluguri originale pentru o brazdă ale lui Schlick- 
pentru sapă și moșoroie, Extir-

a lui Schlick Garnituri (le treieratu cu vaporii, 
Garnituri de treieratu cu verteju (Gdpel.) 

Mori pentru curățită, Mori pentru 
măcimitu, Mașină pentru preparare de 
nutrețu etc.

Preturile vele mai el'tiiie. — Cataldge Ia cerere grafi* și franco.
4 >’ a <n KW» •4

■n Ketasaaegmgx-.

Biurou de expe- 
diținue 

alfi Căiloră Ferate 
ale Statului.

Agenția vamală 

antorisată 

de înaltulă guvernă.
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J 2H. ARONSOHN & Comp.

Expeditorii convenționali ai armatei austro-ungare, 
Casă de;

Expedițiuni, Coniisiuni, Vămuire, încasare, Trans
portare, împachetare și Inmagazinare.

Serviciulu. regulatu pentru transportare de 
mărfuri adunate în vagone complecte.

Magazine mari și uscate.

loi ll
Biurouii: în orașu, Strada Vâmei Nr. 10 și la gara Căi- $ 

Ferate ale Statului.
Adresa pentru telegrame: „Aronsohn, Brașovu.11
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2922/1887.

ArverCsi hirdetm^nyi kivonat.
A brassdi kir. lorv^nyszek mint tkvi hatosâg kozliirr^ teszi, liogy 

Sterili Constândin vegrehajiat.onak Popist.er Atyim 6s Fhauss Gyorgy 
vdgreliajtăst szenvedd elleni 138 frt. tdkekoveteles es jârul£kai irânti 
vegreliajtiisi iigydben a brassoi kir. tdrvenyszck leriilet^n 16vo a Fold- 
vări 545 szătnu țjkv. A alat.t 1-—25 rendsziîm, a Foldvări 522 sz. 
tjkv. A + alatt 1 —13 rendszâtn illetve a Foldvări 3425 szâtn tjkv. 
A + alatt 772,5 hlyr, szi'un tis szinten Foldvâri 3416 szâmu tjkvben 
A ; alatt 8991 es 8993/1, hlyr. szâmu fekvokre az ârverest 1051 irt. 
ezennel megăllapitott kikiăltiisi ărban elrendelte, es hogy a fenti ingatla- 
nok az 1887. evi Iunius h6 25-ik napjăn d. e. 9 orakor Foldvări koz- 
seg irddiijâban inegtartandd nyilviînos ârverdsen a megiillapitott kikiăl- 
tăsi âron aiul is eladatni fognak.

Arverezni sz;indekoz6k tartoznak az ingatlanok becsărănak lO’/o-ât 
k^szpdnzben, vagy az 1881: LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolyammal 
szâmitott 6s az 1881. £vi November l-6n 3333. szăm a. kelt igazsâgiigy- 
miniszteri rendelet 8. §-ăban kijelolt dvadekkdpes £rtckpapirban a ki- 
kiildott kezdiez letenni, avagy az 1881: LX. t. cz. 170. §. £rtel- 
mebsn a bănatp^nznek a birdsâgnăl eloleges elhelyezds^rol kiăllitott sza- 
bâlyszerii elisnierv^nyt âtszolgăltatni.

Kelt Brassdban, 1887. dvi Ăprilis h6 2-ik napjân a kir. tor- 
vdnyszdk mint tkkvi hatdsăg.

PUBLICAȚIUNE.
Se aduce la cunoscință publică, că Marți în 2C Maiu st,, v. (7 

luniu st. nou) 1887 la 10 6re a. m. se va țind la cancelaria comitetului 
parochialQ dela biserica St. Nicolae din suburbiulu Scheiu în Brașovft 
licitațiune minuendă pentru ridicarea schelelorfi (alașeloră) trebuincidse 
în scopulii reparării turnurilorQ bisericei menționate.

Condițiunile de licitațiune să potu ceti la epitropulfi d. Sterie 
Stipghe în sufiurbiulă Scheiu,

Brașovă, 18 (30) Maiu 1887.
Epitropia parocliială a bisericei române 

ort. res. dela St. Nicolae.2—3
Tipografia ALEXI, Brașovu.


