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Brașovu, 26 Maiu 1887.
In adunarea de Duminecă a alegătoriloră 

partidei poporale săsesc! din Brașovti și comitatu, 
ținută aici în casa de dare la semnu, s’a venti
lată idea, că fire bine și consultă este ca și în 
viitoră deputății sași din acestu comitatu să facă 
parte din partida oposițiunei moderate maghiare ?

Adunarea, nepregătită pentru o asemenea 
discusiune principial11 și sub impresiunea vorbi- 
riloră ținute, cari au voită să-i dea mai multă 
unu caracteru personală, a confirmată atitudinea 
deputațiloră sași de aici, cerendu ca ei se facă 
parte și în viitoră din clubulu Apponyiștiloru. 
N’avemă nevoie să ne esprimămă dfică bună, 
practică și politică a fostă acesta confirmare. 
Deocamdată ne mărginimă a aduce la cunos- 
cința cetitoriloră noștri părerile, ce se esprimă 
într’ună articula ala diarului „Sieb. d. Tageblatt11 
din Sibiiu cu privire la sentimentele și ideile, de 
cari suntă conduse diferitele partide maghiare în 
raporturile loru cu naționalitățile.

înainte de tfite numita ffiiă citfiză unele a- 
serțiuni ale contelui Apponyi. A (tisă adecă 
într’o adunare electorală șefulă oposițiunei mo
derate, că elă și eu partida sa venindu la pu
tere voră garanta egalitatea de dreptă, libertatea 
cetățenfiscă, individuală și a consciinței. Aceste 
promisiuni au fostă luate de foile tiszaiste dreptă 
semne, că oposițiunea ar fi dispusă să pacteze 
cu naționalitățile. „Pester Lloyd“ a și provo
cată pe Apponyi să desaprobe „alianța11 cu na
ționalitățile, să dovedfiscâ că în adevără luptă 
pentru ideea de stată maghiară, precum a dove
dită partida independentă, isgonindu din sînulă 
ei pe unulă din fruntașii partidei, care a voită 
să construfiscă din ruinele ideei de stată ma
ghiară ună podă între acesta partidă și între na
ționalități.

„Pester Lloyd11 încheia apelândă din nou 
la oposițiă să se grupeze împrejurulă ideei de 
stată maghiară și să evite ori ce legătură cu 
naționaliștii, căci orice pactu cu aceștia ar fi cu 
at.âtă mai condamnabilă, cu câtă atunci ar 
începe propaganda centrifugală, dușmană patriei 
si nutrită din afară să-.șl ridice erăși capulă.

In adevără, că foile oposițiunei moderate 
apponyiste „Pești Naplo11 și „Budapester Tag- 
blatt“, să și grăbiră a declara, că partida loru 
niciodată nu va pacta cu vre o partidă naționa
listă, ca partidă.

Situațiunea se clarifică — cjice „Sieb. d. 
Tageblatt11 — partida guvernamentală nu vrea 
să pacteze cu naționalitățile, oposițiunea mode
rată se lapădă ca draculă de tămâia de așa ceva, 
er partida iudependentă a dovedită, că nu se 
gândesce la unu asemenea lucru, prin desapro- 
barea demonstrativă a lui Mocsary.

De aici naționalitățile.— adauge „Sieb. d. 
Tagebl." — aflându-se tocmai în ajunulă alege- 
riloru, potă să tragă conclusiunea necesară: tfite 
partidele dietale maghiare stau în cestiunea na- 
ționalitățiloră pe același tăremu, adecă totala ne- 
gațiune a naționalitățiloru nemaghiare din Ungaria; 
tfite suntă de părerea, că singură rassa maghiară 
are dreptulu a imprima acestui stată caracteruIă 
său și că naționalitățile n’au s’aștepte nimicu 
pentru pretențiunile loră naționale.

Mărturisirea acesta, ce trebue să ni-o facemu 
— continuă „S. d. Tgbl.“ — este în adevără 
cumplită... ea nu însemnfiză pentru politica sta
tului nici mai multă, nici mai puțină decâtă în
străinarea totală a măiorității cetățeniloră de că
tră stătu, cari în cele din urmă totă ei suntu 
temelia statului. 0 conlucrare în viața publică de 
stătu le este cu neputință naționalităților^ pe câtă 
timpă ele suntă tractate prin legi și contra le- 
giloru așa ca în 4>ua fie a45'

După aceste idei, ce le emite foia națională 
aăaescă din Sibiiu, nu credemă că va fi tocmai

încântată de dorința ce au manifestat’o alegă
torii sasi de aici, că deputății loră să se alăture 
și în viitoră la oposițiunea apponyistă.

„Sieb. d. Tageblatt11 e convinsă că națio
nalitățile nu mai potă conlucra a(}i în viața pu
blică de stată cu partidele maghiare. Altă con
vingere are însă fostulă deputată Adolf Zay. 
Densulă, celă din nou candidată, îșl promite așa de 
multă dela „agera11 sa dialectică, încâtă speră că 
mână ’n mână cu d- Apponyi va putfi mai ușoră 
asigura esistența națională a Sașiloră. Nu’lă con
turbă nici declararea lui Apponyi, care a 4lf,h 
că dela elă și dela partida lui să nu s’aștepte 
nimenea la măsuri escepționale în contra curen- 
teloră pornite asupra confesiuniloră.

Facă conlocuitorii Sași cum voră crede ei 
mai bine. Dfir noi să ’nvățămă și din aceste, că 
pentru națiunea română nu este scăpare decâtă 
numai în gruparea tuturor» Românilor» sub stfi- 
gulă partidei naționale române.

Conferința alegătorilor» români
de partida națională română din cerculil electoralii Deva, 

ținută la 4 Iunie 1887.

Vocea convocatorilor^ nu a sunată în pustiă. Deja 
la 11 ore s’au înfățișată aprope 200 alegători, mai cu 
seină țăranii îșl așteptau cu multă pietate, ca să li se 
spună, după atâtea vorbe amăgitore ți mincinfise, și câ
teva cuvinte, cari să afle locă în inima loră.

Dovadă acesta, că țăranulă română ține, cu inimă 
curată la aleșii săi și ascultă cu plăcere ce-i spună ei, 
cari ii suntă mai aprâpe.

Sosindă representantulă poliției, președintele clu- 
bu’ui electorală d-lă loanu Papiu, într’o vorbire frumosă 
a arătată scopulă conferinței, a espusă, cum a decursă 
conferința din Sibiiu, a spusă care este înțelesuiă hotă- 
rîrei luate de cătră representanții cercuriloră electorale, 
— a esplicată starea actuală și în specială curiosa dis- 
posițiune legislativă, că într’ună stată suntă două legi 
electorale, a mai amintită, cum se practică esecutarea 
legilor» și în fine cum cu tote aceste Românii iși im- 
plinescă datoriile loră față cu tronulă și (era și totuși 
adversarii cuteză a-le face imputări și a dice, că Ro
mânii nu ară fi patrioțl așa de buni, ca Maghiarii, pen
tru că nu împărtășesc» ideile și tendințele celoră ce o- 
cârmuescă țera. —

După acestea salutând» pe cei întruniți, președin
tele declară ședința deschisă și invită pe D-lă Francisu 
Hossu Longină, ca pe unulă, care încă a participată la 
conferința din Sibiiu, ca să desfășure motivele conclu
sului luată. —

D-lă Franciscu Hossu Longinu pășindă înainte, în
tr’o vorbire lungă, ținută într’ună limbagiu poporală, a 
cjisă cam aceste:

Frați Români! Cinstiți alegători! Ați ințelesă din 
cuvintele prea stimatului nostru președinte, că trimișii 
alegătoriloră români, în conferința electorală, ținută ăst» 
ană la Sibiiu, cu unanimitate au hotărită, întocmai ca 
la 1881 și 1884, se nu dămu votîi nimenui și peste tolO 
ca noi Românii, cari ne ținem» de partida națională ro
mână: si nu ne amestecămu de locii în luptele elec
torale.

Mă veți întreba, pentru ce fruntașii Româniloră au 
hotărită și astădată, ca Românii să nu alegă deputați 
pentru dieta din Budapesta? și fire nu ar fi fostă mai 
bine să alegemă și noi cei din Ardeală fimeni de ai 
noștri, cari să ne confiscă durerile, să simțft ceea ce sim
țim» noi și cari să aibă curagiulă a spune în dietă îna
intea lumei, cari suntă plângerile Româniloră?

La aceste întrebări, grele și ușfire totodată, s’a 
răspunsă totdeuna de câte ori s’au pusă ele și cei ce 
au pusă întrebările aceste, audindă răspunsulă și mai 
cu sămă pentru ce s’a răspunsă așa precum s’a răspunsă, 
s’au convinsă că altă răspunsă nu a fostă și nu este cu 
putință a se da.

Elă deră, că decă D-Vfistră voițl să aflați și din 
rostulă meu, pentru ce au hotărită trimișii alegătoriloră 
români și de astădată, ca noi să nu alegemă, nici să 
ne amestecămă in luptele electorale, — atunci nu veți 
afla nimică nou, căci căușele suntă totă acele, cari au 
fostă și pănă aci, prin urmare nici hotărirea nu a 
putută fi alta, decâtă ceea ce a lostă în cele două 
rânduri.

Cu tfite aceste, pfite că se voră fi aflândă între 
D-Vfistră și de aceea, cari nu cunoscă pe deplină, 
pentru ce anume este mai bine și mai înțelepții, ca Ro
mânii să se abțină dela votă, de aceea la invitarea 
D-Vfistre, îmi țină de datoriă, ca fostă delegată, a vă 
spune, cum pricep» eu motivele, ce s’au luată și ce 
m’au indemnată și pe mine, ca cu inima curată să pri- 
mescă și eu de ală meu aceea hotărîre. —

Frațiloră ! Ca să vă pfită spune cu amănuntulă mo
tivele hotărirei nfistre ar trebui, să vă fiă altulă orato- 
rulă și să-lă ascultați, nu 6re, ci tjile întregi și totă ar 
ave ce se vă spună. Nu așteptați deci dela mine de 
câtă numai ceea ce vă potă spune pe scurtă, sâmburele 
conclusului.

frațiloră! Când 150—160 de fruntași români din 
t6te părțile țării, eu inima palpilândă, cu jertfe și fără 
să le pese, decă cei puternici se supără ori nu; când 
lamura neamului nostru, preoți, advoeați, proprietari, 
comercianțî, meseriași și alți aleși ai poporului nostru, 
a treia firă se adună ia Sibiiu și acolo, dile întregi, cu 
cea mai încordată muncă sufletescă, sfătuescă, se lumi- 
neză unii pe alții, îșl spună necasurile loră de pe unde 
suntă ; când în fine, după obositore sfătuirl, toți cu-o 
gură și cu o inimă rostescu cu resoluțiune și a treia 
oră, că cumpănindă tfite din fir» în pără, află că nici 
astădi Românii nu se potă apropia de urna alegerei — 
atunci, frațiloră, este mai luminată decâtă sorele. că 
Românii in Ardeală și în țera ungurescă suntă într’o 
stare politică, încâtă răulă nu se pote curma, decâtă, 
numai, decă cu toții vomă pune umâră la umâră și 
vomă lupta pe una și aceeași cale. Amărîtă a fostă 
inima nostră, că și astă dală a trebuită să hotărimă 
așa precum am hotârît», der nu am avută incătrău, nu 
pentrucă:

Starea nostră politică dela 1881 și respective dela 
1884 intru nimică nu s’a schimbată, decâtă a dată 
spre mai râu.

Unde pentru Dumnezeu amă putâ noi, cei din Tran
silvania, sâ întrămă în luptele electorale, când într’un co- 
mitată atâta de românescă, ca și Huniădora, în cercu
rile alegătfire Românii nu ar putâ scote pe omulă loră, 
deărece legea electorală așa e făcută și așa se aplică de 
cătră organele respective, încâtă tfită truda nostră ar 
fi zadarnică. Mai verlos însâ, aleșii Româniloră, au 
pliată cu cale, a hotărî abstinerea nfistră dela votă 
aentrucă:

După cum seimă cu toții, uniunea Ardealului cu 
țera ungurâscă s’a făcută fără voia Româniloră, încâtă 
noi nu amă fostă representați după numără și egalitate 
în dieta, care a pronunciat’o. Pentru aceea noi Românii 
și astădi ținemă, că pănă ce Ardeiul» nu va recâștiga 
autonomia sa, noi Românii nu putemă să cunfiscem» ca 
fapte ale nfistre, hotărîrile ce s’au luată fără de noi

A ve espune pe largă ce însemnătate are autono
mia Ardeiului pentru toți locuitorii din țeră și in specială 
pentru noi Românii, ar răpi prâ multă timpă, — apoi 
acesta s’a desbătută ani întregi și de cătră cei mai lu
minați bărbați. Deci noi nu avemă decâtă să primimă 
ceea ce tjic» aleșii noștri că e bine cari dică că autonomia 
Transilvaniei este pentru noi conditio sine qua non.j

Amă declarată susă și tare, că noi ținemă și mai 
departe la autonomia Transilvaniei și ne vomă nisui a-o 
recâștiga.

Aleșii alegătoriloră români în conferența loră elec
torală au mai decisă și apărarea limbei române, apărarea 
autonomia bisericeloră, respectarea egalei îndreptățiri și a 
dreptului fiă-cărui cetățenă. A declarată în fine, că partida 
nostră va lupta contra maghiarisărei forțate, facă-se ea 
pe ori ce cale.

După aceste oralorulă a esplicată programulă par
tidei naționale române din punctă în punctă, arătândă 
motivele fiă-cărui punctă.

A arătată mai departe neajunsurile, nedreptățile și 
abusurile administrațiunei; trista stare financiară și eco
nomică. nesiguranța și ridiculositățile dăunfise și pecătfise 
ale justiției și cum ocârmuitorii de astăcji au înmulțită 
sarcinele publice.

A amintită de presiunile și de seducerile, ispitele, dela 
alegeri, corupțiunea publică și cum răuvoitorii noștri au 
scornită vestea, că țăranii români nu mai ascultă de in- 
teligința română și alte asemenea.

In fine oratorulă arată, că conferința din Sibiiu, 
afară de conclusulă arătată și afară de aceea, că și pen
tru cei din țâra ungurâscă, în parte, a decisă passivitate, 
a mai hotărită a trimite o deputațiune la înaltulă tronâ 
și a se face ună nou memorială, care să se publice, ca 
celă dela 1881, ca să vedă lumea cea mare, că minciuni 
și scornituri răuvoitfire suntă și au fostă tfite, câte duș
manii Româniloră au scornită despre noi în lumea largă.

Conferința d« astătji — încheiă oratorulă — încă 
este ună semnă învederată, că țăranulă română vine cu 
totă inima să asculte pe cei ce suntă carne din carneai 
lui și sânge din sângele lui, că ei și de aci înainte voră 
grăbi la aleșii loră și voră țină cu scumpătate ce toți 
împreună vomă hotărî. Așa să fiă!
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După acâstă vorbire, adese întreruptă de viue apro
bări, dlă Dr. Lazarii Petco arătândă și elh alte părți 
neatinse din motivele conclusului, și accentuândh, că Ro
mânii cu tdte persecuțiunile și nedreptățile ce au indu
rată nici unii momenfh nu au eșith din cadrulh legilorh, 
ci totdeuna, deși pote cu multă durere sufletescă și cu 
mari jertfe, der cu inima curată și-au implicită și-și voră 
împlini daloriele loră cătră Tronă și (eră,.. . a propusă 
ca conferența să primâscă de a sa resolutiunea confe
rinței din Sibiiu — și in fine să se voteze mulțâmită 
delegațiloră, cari au participată la acea conferință. Con
ferența a primită acâstă propunere cu viue aclatnări de 
„primimh” și «să trăiască».

A luată apoi cuvântulă părintele George Ghila din 
Chîrgiță și a propusă mulțămire celoră ce se ingrijesch 
de căușele năstre naționale, er părintele George Niciră 
din Deva a rugată pe alegătorii țărani, să nu se intimi
deze nici să se lase a fi înșelați de corumpătorii fără 
sufletă.

Cei de față, c’ună glasă au promisă a face întocmai.
După aceste președintele esplicândă incă odată ur

mările triste ale corupțiunei, apoi accentuândă, că folo
sirea dreptului de alegere este liberă după lege, și mul- 
țâmindă celoră de față, că au venită în așa numără fru- 
mosă, declară conferința închisă.

Primariulă ca esmisă din partea poliției și a espri- 
mată bucuria, că conferința a decursă în cea inaiesem- 
plară linisce și ordine. Ca de încheiere am să vă mai 
comunică, că după conferință au mai sosită și alțl ale
gători de peste Mureșă, cari însă au întârziată, din causa 
inundărei, dăr cari asemenea au declarată, că primescă 
cele hotărite în conferență.

Apelulă comitetului centrală, după cum am aflată, 
a fostă afișată atâth in Orăștia câtă și in Huniădăra și 
anumită cu ocasiunea târgului de țeră. In Deva apelulă 
s’a afișată in Ziua conferinței pe tote stradele principale

Așa a decursă conferința nostră. — Incătă alegă
torii noștri voră țină parola dată, vomă vede după ale
geri. Corespondentele.

SOIRILE PILEI.
Din Băcău se telegrafiază „Voinței Naționale”, că 

patrula română dela Uzun, la frontiera auslro-ungară, 
a arestată mai mulți Unguri, cari voiau să trecă cu ori
ce prață dincolo. Se dice că s’ar fi trasă și o lovitură 
de pușcă asupra loră.

—x—
D. dr. Băbești a depusă jurămentulă ca titulară ală 

catedrei ce i s’a încredințată la facultatea de medicină 
din Bucurescl. D-sa a plecată să facă unh ocolă șeiin- 
țifică prin Viena, Heidelberg și Barisă.

—x—
In Viena s’a desvălită la 31 Maiu n., în presența 

împăratului, a prințului de corănă, a patru arhiduci și a 
demnitariloră imperiului și ai bisericei. statua poetului 
Haydn.

—x—
Joia trecută noptea o câtă de Unguri cutrierară în 

larmă și strigăte asur<)it6re stradele Czegledului. Aceștia 
împrăștiară în diferite părți scrisori, în cari amenință pe 
Evrei cu isgonire și cu incendiu. De asemenea și ps 
păreți au afișată placate amenințătore contra Evreiloră. 
Făptuitorii suntă urmăriți.

—x—
«Independancc Roumaine» comunică: D 10 ingineră 

Iuliu Popper a ținută în Z'ua de 5 Martie trecută o 
conferență la inslitutulă geografică argentin asupra terito- 
rului Americei de-Sudă, așa de puțin explorată până acjl 
și care e specială cunoscută sub numele de Țera Fo
cului. Neobositulă exploratoră a dată detalii de celă mai 
mare interesă asupra vasteloră regiuni ale teritorului ar- 
gentină și a expusă în trăsuri frumose descrierea acelei 
țări depărtate. D-lh Popper a descoperită ună lanță 
lungă de munți, pe cari i-a botezată „Carmen Sylva.*

—x—
Paguba pricinuită prin inundare în comitatele Aradîi, 

Torontală și Carașil-Severinil in edificii, sămenăturl ș. a. 
se socotesce peste 3 milione fl. Inundate au fostă aprope 
50,000 jugăre sămenate

—x—
Posturile de medici cercuall în comitatulă Huniădo- 

rei, din causă că fiindă rău plătite nu se găsâu medir-I. 
au fostă reduse dela 23 la 17 și lefurile s’au sporită dela 
300 fl. la 450 fl. pănă la 600 fl. Tol-odată s’a hotărith 
în adunarea comitatensă, ca pentru intemeiarea fondului 
de pensiune pentru notari să plătescă comunele timpă de 
10 ani câte 4000 fl. anuală. — Sărmană muncă româ- 
nâscă, cum se sciu chivernisi «patrioții* din rddele ei!

—x—
La maturitatea scripturală dela gimnasiulă gr. or. 

din Suceava, Zice «Revista Politică”, care s’a începută 
Luni în 23 Mai st. v. și a durată pănă Sâmbătă în 28 
Mai, s’au supusă 22 de studențl interni și anume: 15 
Români, 3 Judei, 2 Germani și 2 Poloni și 20 studențl 
esternl, dintre cari.* 9 Români, 8 Judei, și 3 Germani; 

peste Iotă 42. La maturitatea scripturală dela gimna
siulă c. r. din Rădăuți, care asemenea s’a începută la 
23 Maiu, s’au supusă 18 stud. interni, dintre cari 8 Ro
mâni, 5 Germani, 2 Poloni, 2 Judei și 1 Ruteană , și 
21 esternl, dintre cari: 15 Judei, 3 Români 2 Poloni 
și 1 Germană; peste tolă: 39 de inși.

—x—
Ministrnlă comunicațiunei a prolungită încă pe ună 

ană concesiunea dată lui Gustav Tha'mann și soți spre 
a face lucrările pregătitâre pentru construirea unei căi 
ferate vicinale dela Vințulu de joșii prin Sebcșu-Mercurea 
Seliște-Sibiiu la Reșinarl și dela Sibiiu prin Șelimber la 
Cisnădiă.

—x—
Societatea sciințifică literară Junimea Română din 

Bucurescl a serbată Joi, 21 Maiu, în sala Ateneului a 
Zecea aniversare. După discursulă de deschidere ală 
D-lui Ștefan V. Nanu, președintele societăței, și după con
ferința D-lui Constantin Lupu despre evoluționismă apli
cată în pedagogia, câțl-va elevi și eleve distinși dela șco- 
lele primare au recitată câte o poesiă, după care s’a tre
cută la distribuirea premieloră. O bandă de musică mi
litară a cântată mai multe bucăți naționale; corolă D-lui 
Bărcănescu a intonată ună imnă națională.

Adunarea alegatorilor Sași din Ț6ra Bârsei.
Duminecă după ameZl alegătorii partidei poporale 

săsescl din Țera Bârsei s’au întrunită in mare numără 
în casa de dare la semnă. Adunarea a deschis’o preșe
dintele comitetului partidei Iosef W. Filtsch, printr’o vor
bire, în care aminti despre ereațiunile dietei espirate. 
Reforma camerei inagnațiloră a mai adausă la acestă in- 
stituțiune feudală-aristocratică a evului mediu și pluto- 
crația, și prin introducerea dreptului de numire s’a dată 
guvernului o inlluință ce nu i se cuvine. Prin prelun
girea duratei mnndatului de deputată dela 3 la 5 ani 
s’au scurtată in modă esențială drepturile poporului. Prin 
noua lege municipală și comunală s’a înlocuită au
tonomia cu arbitriulă fișpaniloră, cari nu suntă respon
sabili. A mai amintită de alte rele, precum de resboiulă 
vamală cu România, care a adusă la mare nevoiă pe 
industriașii brașoveni. Pentru interesele poporului săsescă 
nu s’a făcută nimicu, gravaminele lui află urechi surde 
și ele continuă a esista și a se înmulți. Salutândă pe 
alegători, invită apoi pe fontii deputațl dietall a-șl face 
darea de seină.

După acăsla președintele invită mai infâiu pe de
putat ulă Dr. I. Kaiser să-și facă darea de semă.

Dr. Kaiser nu fără ore-care sfială î.șl începe rapor- 
tulă său, căci se teme că activitatea sa pote nu a corăs- 
punsă pe deplină așteptăriloră. A făcută insă tolă ce 
a putută. Alingendă lucrările principale ale dietei tre
cute vorbesee mai întâiu de (mancele stalului. Arată că 
guvernului nu i-a suceesă a restabili echilibrulă și cri
tică aspru „sc-audalosa administrare” a financeloră sta
tului. Câtă pentru lucrările legislatorice accentueză că 
s’a reformată camera magnațiloră în sensulă indicată de 
președinte, apoi legea municipală resfringendu-se și mai 
multă autonomia municipieloră și dându-se fișpaniloră 
putere discreționară. S’a mai ocupată dieta trecută de 
nactulă cu Austria — deputății sași au votată pentru 
paetă A observată însă d-lh deputată, că de astădată 
negociările pentru paetă au întâmpinată multă mai pu
țină interesă in dietă decâtă acum 10 anî, unele pro
iecte au fostă discutate și primite în câteva 6re, pe când 
altădată se desbăteau Zile întregi.

In totală resultatulă periodei trecute dietale nu este 
nici decum imbucurăioră și înainte de Iote guvernulă e 
responsabilă de acâsta. In Ungaria nu partida dela pu
tere influințâză guvernulă, ci din contră guvernulă face 
presiune și-șî impune voința partidei, căci cei mai mulți 
membrii ai săi se alegă din grația lui Tisza. „Liberală» 
este numai numele partidei, in realitate insă ea urmă- 
resce o direcțiune reacționară, (aplause) Cu pretinsa i- 
deeă de stată ungurescă” se facă cele mai mari abu- 
surl. Dr. Kaiser recunăsce Maghiariloră rolulă de con
ducători în acestă stată, der ei voiescă să facă dintrin- 
sulă ună stată unitară maghiară, voiescă ca limba ma
ghiară să nu fiă numai limba administrațiunei statului, 
ci limba intregei societăți. Astfelă slatulă ridică scole 
de stată cu limba maghiară și in acele ținuturi unde e- 
sislă scdle de aceste bune confesionale, guvernulă stă- 
ruiesce ca limba maghiară s’ajungă a fi a doua limbă 
de propunere pe lângă limba maternă. Prin acte legis
latorice Ungurii nisuescă afară de acâsta a anula dispo- 
sițiunile legei de naționalitate.

Nu suntă semne, că se voră schimba lucrurile, de 
aceea și atitudinea Sasiloră va rămână în viiloră nes
chimbată, oposițională. E datoria guvernului să delă- 
ture abusurile și să creeze Sașiloră o esistență culturală 
și națională dâmnă de omenire. Nimeni să nu aștepte 
însă — Z>ce fir. Kaiser — dela Sași să se supună ne
condiționată forței. Câtă pentru atitudinea viithre a de- 
putațiloră, ei voră stărui să se facă economii în finance, 

să se rădice puterea de contribuire, să se încheiă con- 
vențiunea comercială cu România ș. a. în tăie celelalte 
cestiunl ei voră lucra in sensulă programei săsescl.

După dep. Dr. Kaiser, a luată cuvântulă deputa- 
tulă Iraugott Teutsch : Densulă nu păte vorbi de acți
uni parlamentare, de triumfuri oratorice, a observată și 
a esaminată atâtă persone câtă și împrejurări in dieta 
trecută și va comunica adunărei împresiunile sale mai 
alesă cu privire la posițiunea și atitudinea Sașiloră in 
dietă. Adunarea e pote de părere că răZimarea, res
pective intrarea deputațiloră sași in partida oposițiunei 
moderate maghiare n’are pentru Sași nimica prejudițiosă, 
ba că este pentru ei chiar favorabilă. Și densulă a 
fost de părerea acesta, ce era scrisă pe stâgulă Sașiloră 
brașoveni, ținea la ea cu sinceritatea omului neinte- 
resată și neambiționată. Dăr când a văZută că aceeași 
partidă moderată oposițională, dela care era în drepth 
s’așteple celă puțină 6re care echitate, în schimbulă a- 
jutorului dată ei de deputății sași contra guvernului; 
când a văZută că corifeii acelei partide, Apponyi și Szi- 
lagyi, au denegată in dietă naționalitățiloră dreptqtă de 
esistență individuală, cerendă unitatea culturală ma
ghiară»; când a audită pe Szilaghi Zic®ndh că trebue 
să se taie și mai multă aripele naționalitățiloră, atunci 
s’a rușinată de posițiunea ce o ocupau deputății sași ai 
Brașovului in clubulă acelei partide și s’a alăturată la 
soții săi deputațl sași din Sibiu, cari n’aparțineau nici 
unei partide maghiare. Nu se unesce cu semțulă de 
demnitate bărbătâscă a deputațiloră sași să mai stea 
in aceea partidă Apponystă, care a^t mai multă este in 
apunere, decâtă în progresare și care împreună cu stânga 
estremă e cea .mai mare dușmană a naționalitățiloră. 
Să nu i se Zic'ă, că desvollă o sentimentalitate nediplo- 
matijă, căci pănă acum Sașii din aceea atitudine numai 
pagubă au avută, la care se adauge acum și batjocura.

Dep. Teutsch e de părere, că luerulă celă mai cu 
minte pentru deputății partidei naționale săse ;cl din dietă 
este să ocupe o posițiune independentă in dietă cu toții 
la olaltă eșindă cei 4 din oposițiunea moderată și ală- 
turăndu-se la ceilalți 8. Astfelă mergendă în unire voră 
fi și mai multă respecfuțl. Mai departe deputății sași să 
voteze cu partidele maghiare numai in cestiunile unde 
să tractezâ de apărarea țârei seu de incunjurarea vr’unui 
rău ce amenință țera intregă, în tote celelalte cestiunl 
deputaț.i sași naționali să se abțină din principiu de ori 
ce alăturare seu conlucrare cu partidele maghiare din 
dietă. Vorbitorulă apeleză apoi la consciința istorică a 
poporuluiJsăsescă, care l’a susținută și-lă susține pănâ in 
Ziua de aZ' Ș> la care de n’ar mai țină, i s’ar tăia pu
terea artereloră, și termină cu declararea, că nu va mai 
primi nici ună mandată pentru dietă.

După acestă discursă, care a produsă sensațiune 
intre auZitorl, și-a făcută darea de semă deputatulă 
AdolJ Zay. A vorbită aprăpe două ore, criticândă de- 
arendulă activitatea ministerieloră ungurescl in periodulă 
trecută dietală; a vorbită mai multă de legea glăteloră, 
apoi de reforma camerei magnațiloră, a legei munici
pale, a preluugirei mandatului dietală și de finance'e și 
politica economică a statului, găsindă că pretutindeni na
ționalitățile nemaghiare au fostă asuprite și păgubite. 
Arată mai departe stăruințele sale in sinulă partidei mo
derate oposiționale, ca să se modifice disposițiunile rele 
ale diferiteloră proiecte de lege. Asupra unoră momente 
interesante ale acestui discursă vomă mai reveni, după 
ce va fi publicată în gazeta germană din loch.

La încheiere dep. Zay a răspunsă colegului său 
Teutsch c’ună aspru sarcasmh îndreptată contra persanei 
acestuia. A cJisQ că Fr. Teutsch a stată isolată, n’a fă
cută cunoscința nici unui membru din partida Apponyistă 
n’a încercată să lumineze, să convingă pe nici unulă 
deșleptândă simpatii pentru dorințele Sașiloră. Altfelă a 
făcută densulă (Zay); elh n’a căutată activitate în neac- 
tivitale, mulțumindu-se a face politică la câte ună pă- 
hară de bere cu omeni bătrâni, ci a luptată in clubă și 
in comisiunl mânuindu-șl cu succesh «sabia ascuțită.» 
Așa la 1882 și 1883 in comisiunea pentru instrucțiune 
a contribuită la căderea proiectului primă pentru șcălele 
medie ș. a. Apponyiștii nu suntă așa de grozavi dușmani 
ai naționalitățiloră cum Z'ce dep. Teutsch, care nu e 
omă politică, deși admite că are curate intențiunl pen
tru poporulă săsescă. Misiunea istorică a Sașiloră nu-i 
consiliă să fiă pasivi, ci să se alipâscă cu credință, cum 
face dânsulă, la stată și se stăruie din tăie puterile la 
reforme. Să nu ingenunchiămă dinaintea puterei, ci să 
pășimă înaintea inimicului umără la umărh. Densulă, 
Zay îșl manuâză „sabia ascuțită* și se acopere cu «pa
văza programei naționale săsescl.” Apelâză în fine la 
adunare să alâgă între politica sa și politica d-lui Teutsch.

Deputatulă Teutsch vrendă a se apăra, se folosesce 
de unele cuvinte puțină parlamentare Zicândă că respinge 
cu „indignare” acusările d-lui Zay, că ceea ce a Z'să elh 
nu este de câtă o «sofistică rafinată* menită a seduce 
pe alegători ș. a.

Aici vorbitorulă fu î ntreruptă de președinte, care 
îlă admoniă să-și alâgă espresiunile și în urmă, adunarea 



Nr. 114. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

dAndă semne de displăcere ilfl retrase. Dr. Fabritius a 
căutata se muleomăscă spiritele agitate propunAndO să li 
se voteze încredere foștilora deputațl. Se priinesce cu 
hoch I

AdvocatulO Schnell arătă apoi, că atitudinea depu- 
tațiloră sași din comitatula BrașovO, corespunde progra
mei și că ei au intrată in partida Apponyistă cu învoirea 
comitetului centrală ală partidei, în fine laudă (darea de 
sămă a deputat. Zay și cere a se trece la ordinea di- 
lei. (Se primesce cu vine aprobări,)

Deputatuiă lmrich protestezi în contra învinuirilor^ 
deputatului Teutsch. Elă are cunoștința curată deși a 
(ostă in partida oposiției moderate. Săgeta venindsă a 
colegului său Teutsch să intorce asupra lui însuși căci 
elă a fostă, care a retușată a vota contra creditului de 
20 miliOne din bugetulă dela 1887, combătută de toți 
colegii să-i sasi. (Aprobări).

Președintele Filtsch declarăndă neplscutulă inci
dență închisă, arată că neschimbându-se situațiunea po
litică, comiteiulă centrală ală partidei a decisă să nu se 
schimbe nici programulă partidei și nici atitudinea ale- 
gătoriloră la alegerile dietalc. In acestă sensO s’a dală 
și apelulă. Dăr fiindă că intr'ună periodă dietală de 
5 ani lucrurile se potă schimba, chiar și delegații aleși 
pănă la contrastă cu alegătorii, comiteiulă propune re- 
soluțiunea: «Deputății dietall ai partidei poporale ger- 
mane-săsescl din Țera Bârsei se obligă să dea pe vii
tori raportă adunărei alegătoriloră ce o va convoca pre
ședintele la finele fiecărei sesiuni dietale." — Pentru 
resoluțiune vorbi și Iosef Dilck. Resoluțiunea Iu pri
mită.

Trecendu-se la stabilirea candidațiloră, președintele 
cjive că comiteiulă a găsită cu cale să nu pună candi
dată în cerculă de josă (ală Săceleloră) și a răsla din mo
tive temeinice, ci numai în celelalte trei cercuri ale co
mitatului Brașovă. Fură candidați pe basa programei par 
tidei poporale săsescl: in cercul 1 orășenescă Adolf Zay, în 
cerculă II orășenescă Dr. lohann Kaiser, in cerculă III 
de afară preotulă lohann Imricli. Candidările fură pri
mite cu strigăte de „»ă trăiăscâ“.

Aci obsetvăinO, că cei doi dinteiu suntă foștii de- 
putați, er celă din urmă e candidată in loculă fostului 
deputată Traugott Teutsch. Cu acestea ordinea dilei 
fiindă terminată, președintele, după ce invită pe alegă
tori să șl facă datoria la alegeri, incheiă adunarea.

împilările poporului din comitatul ft 
Clușiului.

Din Câmpiă, Maiu 1887.

Știm. D-le RedactorO/ împilările poporului nu mai 
au margini. I se răpesce țăranului bucătura din gură 
și pănea din mâna coptiloră, iți iau rOdele muncei tale 
și moșia strămoșăscă și nu te poți apăra in contra 
acesloră împilători, pentru că împilările se facă în numele 
legei.

Voiu enumăra numai câteva cașuri:
La inceputulă anului acestuia comunele noslre au 

primită .porunca» să plălăscă prentimerațiune pentru o 
f<5iă ungurăscă din Clușiu câte 4 fi. pe ană, pentru o altă 
făiă ungurăscă, numită -Bndapesti M igyar-kozigazgalâs’ 
câte 8 fl. pe ană. F6ia din urmă după câtă sciu e re
dactată de ună Evreu. Amândouă foile acestea suntă 
scrise unguresce șt in ele se apără interese ungurești; 
la noi insă Unguri nu se află decât ă abia ici, colea câte 
2_ 3 familii. Poporațiunea se p6te cjice că e esclusivă
română, ăr Românii nu sciu unguresce. Cu ce scopă, 
cu ce dreptă s’a impusu dâră Rotrâniloră prenumărarea 
acestoră foi ?

Altă casă Ungurii și-au înființată o bancă în 
Budapesta numită: „Kisseb birtokosok loldhitel intezete.» 
Comunele ndstre românești încă au fostă silite să se 
facă acționare la acestă bancă unele cu 200, altele cu 
300 fl- v a. Acțiunile insă nu s’au dată comuneloră, 
cari au plătită sumele și cari suntă adevăratele loră 
proprietare, ei s’au dată comitateloră, in fruntea cărora 
st u lipiturile guvernului: fișpanii și viceșpanii, și prin 
urmare acestora li s’a dată dreptulă să dispună peste 
interesele capitaleloră ‘plătite de comune. Va să cjică, 
dăcă comunele românești ară vre să ajutore cu aceste 
interese ale proprietății loră scăla, ori biserica româ
neștii, acăsta n’o potă face, pentru că nu ele dispună 
peste averea loră, ci comitatele, stăpânite de satrapii 
guvernului.

încă ună casă. Se simțea la noi fdrte mare lipsă 
de drumuri bătute cu pătră, pentru că multe drumuri 
din Câmpiă nu s’au mai reparată de pe timpulă absolu
tismului chiar de locă, ăr guvemulă ungurescă 'a igno
rată cu totulă interesele poporului din Câmpiă, fiindă-că 
Câmpia este românăscă. Ll-a venită însă poftă aristo- 
crațilorO unguri să-și facă drumă de fieră, pentru ca să-și 
pătă transporta bucatele la Peșla și ’n alte părți, dăr 
n’aveau bani. Au aflată ei însă calea prin care să-și 
pOlă face drumă de fierd și cu baDl mai puțini, căci pu- 
nendu-șl aparatulă în mișcare, au angagială pe poporă 
să se facă acționari, avăndă să plătăscă in decursă de 
10 ani unii câte 10 cr., alții câte 20 și alții chiar câte 
30 cr. după florenulO de dare In modulă acesta lucra
rea la drumulă de feră Mureșă-Ludoșă-Bistrița s’a înce
pută deja și nu peste multă boerașii noștri se voră pută 
preâmbla dela unuia la altuia cu trenula. Poporului însă 
de sigură nu-i va veni voiă să se preâmble, er bucate 
nu va avă să transporte. Pe a cui sămă se face dără 
trenulă acesta? — Pe a domniloră. Cu ai cui bani?— 

Cu ai poporului. O comună bagă în acțiunile călei fe
rate câte 2—6030 fi. v. a. Enorme capitale suntă aces
tea pentru noi, dăr întrebuințarea dobăndei după aceste 
capitale nu se arată semne să rămână in libera voință a 
proprietariloră, căci pe acțiuni a pusă deja mâna vice- 
comitele, ăr acesta le-a transpusă la Clușiu. Cu ce scopă ? 
Cu ce dreptă ? — Scopulă îlă ințelegemă, căci acesta nu 
păte fi altulă, decâtă ungurescă, der despre dreptă în 
casula de față nici vorbă nu păte fi.

Despre alte multe și nenumărate batjocurirl de so- 
iulă acesta dău ml-e grăță să mai vorbescă. Altă mij- 
locă de împilare pentru poporă suntă comisiunile. Nici 
ărdele barbare din evulă mediu nu năvăleau cu mai mare 
furiă asupra poporului, decâtă cum năvălescă astăzi tolă 
feliulă de comisiuni stingătăre de avere.

Pentru dare, de esemplă, după ce aceea se scdte 
cu multe chinuri și esecuțiuni de pe poporă, tolă la 2—3 
ani se trimite pre comune ună așa tjisă lichidatoră. 
Comunei ’i se impune să-lă provădă pe acesta cu car- 
tieră, mâncă, bea și se veselesce in comună câte 3—4 
—5 luni de cjile, in care timpă pr.mesce dela percep- 
torată în contulă comunei unu diurnă de 2 fl. 50 cr. 
ori 3 fl. pe ț|i- Perceptoratulă ișl scote spesele acestea 
dela comună adese-orl prin esbcuțiune. Lichidatorulă, pentru 
a da dovețjl că a fostă vrednică de plata ce a tras’o, în
curcă trebile, caută nodă în papură și în contulă con- 
tribuțiunei aruncă n6uă datorii asupra comunei, cari ârășt 
se scotă prin esecuțiuni, curăță din oficii pe colectori, 
mai alesă dăcă aceștia au fostă Români, și adese-orl ii 
aruncă chiar și prin temnițe. Temnițele acestea, în car) 
adese-orl ișl perdă filele vieței Români nevinovațl, suntă 
făcute pe banii poporului și tolă cu repartițiune pe po
potă se și susțină, și cu repartițiune pe poporă se sus
țină și pandurii solgăbirăuiui.

Dreptulă regală (de cădmărită) trei-lunară ală co- 
muneloră aducea pentru comună venită de 100, 200, in 
alte locuri chiar și de trei seu mai multe sute florenl. 
Astă <jf insă și acestă dreptă s’a redusă dela 3 luni nu
mai la 45 diie, er licitarea cărclmăritului pe aceste 45 
dile se face in presența solgăbireului, care erășl trage 
pentru acăsta diurnă dela comună.

Așa-și petrece omulă din „fericita” Ungariă dilele 
vieței sale, er după ce more, de cumva au rămasă după 
elă nisce copii minoreni cu ceva avere, numai decâtă 
ese in fața locului ună oficială dela sedria orfanală ca 
să inventeze, altulu ca să pertracteze, diurna le este de 
2—3 fl. pe di, și acestă diurnă se plătesce din eredi
tatea minoreniloră și tolă din a minoreniloră se plătescă 
și competințe grase la notarulă publică din Clușiu. Ast- 
feliu se preface în nimica ereditatea copiiloră, astfeliu 
se nimicescă moșiile omeniloră, cresce proletariatulă și 
se sporescă etnigrațiunile.

Mișcarea electorală.
In cerculă Csakvar și Patka fostulă deputată Ge- 

orge Kegl și-a făcută darea sa de semă. Intre altele, 
ijise, că raporturile naționale ale Ungariei pretindă men
ținerea actualeloră rel țiunl cu Austria. In deplină in
dependență Ungurii niciodată n'ară pute esisla, <(lse 
Kegl, și chiar Kossuth a propusă odiniără o confedera- 
țiune dunărenă.

In Crișulă-mare ună banchetă de 200 tacâmuri a 
arvunită pe alegători, candidatului Karl Eotvos.

In cerculă Brețcu partida guvernamentală de acolo 
candidăză in contra lui Dumitru Lica pe adv. din Peșfa 
Dr. Armin Neuman.

In Neoplanta î.șî desvolfâ Ludovică Mocsary pro
gramulă său. In discursulă ce-lă ținu, glorifică pe To- 
mics ca pe ună martiră ală libertății de presă ungurești. 
Mocsary <ă Tișza vrea să șl cârpăsea mantaua sa 
purtată cu suspicionarea naționalitățiloră. Discursulă 
său, dise Mocsary, va fi luată ca revoluționară. Mocsary 
a fostă strălucit primita în Neoplanta, i s’a făcută con
ductă cu torțe. Partidulă tiszaistă s’a ciuruită rău de 
totă. Chiar Ungurii, și anume cei calvini, au trecută 
de partea Sărbiloră și voră vota pentru Mocsary. A- 
ceștia suntă adecă desgustațî și mâhniți prin purtarea 
preotului loră Alexandru Kulcsâr, care a defraudată banii 
bisericei și a făcută și alte incorectitățl, așa încâtă 
poporenii lui nu mai cercetau servieiulă D-tjeescă și su
periorii lui se văzură siliți a lă depărta din Neoplanta. 
Preotulă acesta a fostă celă mai puternică razimă ală 
partidului liberală în ceea-ce privesce corteșirea, așa 
spune „Budp. Tgbltt.”

In Gyoma s’a dală în onorea candidatului tiszaistă 
ună banchetă de 200 tacâmuri dreptă arvună pentru 
alegeri.

In Alba Regală candidatulă tiszaistă Szogyeny-Ma- 
rich (Jise că e aderentă ală egalității de dreptă, ală e- 
galității tuturoră classeloră și confesiumlorO. Cu ce mof
turi vrea „patriotulă" să’șl câștige voturi! Der cine i-a 
aurită gurița vr’odată strigândă în dietă în contra ne- 
legiuiriloră ungurești ?

In cerculă Dunapataja și Ordas „patiioții” s’au 
bătută cu petri, când fostulă deputată șl-a ținută dis- 
cursulă-programă. S’au făcută 14 arestări.

Convocare.
Subscrisulă are onăre a Invita pe toți alegătorii ro

mâni de partida națională română din cerculă electorală 
Zelăhană la o conferință, care se va ține in Sferei la 
12 Iunie 1887 2 ăre d. a.

Obiectele conferinței voră fi:
1. Raportulă delegațiloră despre conferința din Sibiiu.
2. Alegerea aloră 2—3 membrii în comitetulă ese- 

cutivă comitatensă.
3. Formarea subcomitetului cercuală Zălăhană, și
4. Eventuală alte propuneri referitâre la obiectă. 

Zălahă, la 4 Iunie 1887.
Ioană Nichita, advocată.

Convocare.
Prin care subscrișii în urma decisiunei luate în 28 

Aprilie convOcă pe toți alegetorii români din cercurile 
electorale ale comitatului Ternavei-mici, Bălăușieri și 
Dicio-Sân-Mărtinu la o conferință electorală pe 4lua 
Miercuri în 3 (15) Iuniu a. c. a. m. la 10 dre în Dicio- 
Sân-Mărtină.

Obiectele conferinței voră fi:
a) Raportulă ablegațiloră trimiși la conferința ge

nerală electorală ținută la 7, 8 și 9 Maiu în Sibiiu.
b) Propuneri referitore la esecutarea decisiuniloră 

conferinței generale față cu venitdriele alegeri dietall.
Dicio-Sân-Mărtină în 2 Iuniu 1887.

Zehană, Iacobu P. Macaveiu,
președintele clubului. secr. clubului.

Lista de subscripținne, 
deschisă de „Gazeta IransilvanieP pentru comunele ro
mâne din Ardelă nenorocite prin incendiu și inundare.

Au mai încursă :
Prin nobila stăruință a d-lui A. I. Eremia din 

Brăila, pe lista d-sale, dela D-nii:
A. I Eremia..................... 50 franci,
D-ș6ra Veturia Eremia . 6 n
V. P. Sasu ..................... 30 fl
Teodora Calfoglu . . . 10 fl
N. V. Perlea . , . . 20 fl
Fără nume..................... 5 »
C. D. Ciureu .... 2 *
B. 1. Țărcă..................... 2 fl
N. I. Poppescu .... 5 n
St. Boanta..................... 5 a

C. Molăndacă .... 5 n
Suma 140 franci.

Dela D-lă Nicolau de Sustai, Bra- 
șovă...................................................... 5 fl.
Dela d-lă Floriană Cocianu, advo
cată în Cehulă Sălagiului ... 5 fl.
Dela d-lă Demetriu Suciu advoc.
totă de acolo..............................3 fl.
Dela d. Dumitru Furduiu în Alba-
Iulia..............................................5 fl.
Dela d-lă Petra Petrescu, Brașovă 1 fl.
Dela d-lă Voicu Roșculeță, Săeele 1 fl.

Suma 20 fl.
Adăugendă la acăsta suma din nr.

112 ală „Gaz. Trans.* . 760 franci și 181 fl. 43 cr.
(Va urma). Totală 900 franci, 201 fl. 43 cr.

Le mulțumimă generoșiloră contribuitori în 
numele nenorocițiloru, dorindă ca nobilulă lorii 
esemplu să afle imitatori pretutindenea.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.«)

SEGHEDINtl, 6 Iunie. — Situațiunea nu 
s’a desvoltatu mai periculdsă. Localitățile Fol- 
deak și Lele suntă amenințate. Orașele Vasarhely 
și Seghedină suntă mai puțină periclitate. Lucră
rile de scăpare continuă nencetată <Ji și ndpte, 
dăr fără suceesă visibilă. Două companii de ge- 
niă au sosită aci.

BERLINtl, 6 Iunie. — Se vorbesce, că îm- 
păratulă călătoresce în 18 Iunie la Ems, ăr mai 
târziu la Gastein.

CONSTANTINOPOLtl, 6 Iunie. — Trac- 
tatulă privitoră la joncțiunea căiloră ferate ser- 
bo-turcescl s’a semnată erl.

PESTA, 7 Iunie. — Poliția a prinsă erl 
cinci membri ai esistentei bande de falsificatori, 
care de multă se ocupa cu falsificarea de note.

MACÂU, 7 Iunie. — Opintirile suntă fără 
resultată. Lele e încungiurată de apă, și nu se 
crede că va scăpa de inundare. Valurile s’au 
revărsată cu putere cătră stăvilarele inelare ale 
Macăului, care ca ultimele puncte de sprijină ale 
orașului se apără cu tdte puterile. Stăvilarele 
canalului Szaraz și ale canaleloră laterale suntu 
rupte în unele locuri pănă la o sută de metri 
lungime. Situațiunea deștăptă îngrijire.

BERLINtJ, 7 Iunie. — Impăratulă și-a a- 
trasă o răcălă. Starea sa nu deștăptă îngrijire, 
dăr împăratulă trebue se stea în casă.

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redactorii responsabilă Dr. Aurel Mureșianu.
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Ouraulu l» buraa de Viena
din 6 Iuniu st. n. 1887.

Bursa «le Buc-uresci.

Rentă de aurfi 5% . . . 103 10
Rentă de hârtii &•/. . . 88.40 
ImprumutulO editorii ferate

ungare........................... lbl 20
Amortisarea datoriei căi- 

lorfi ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) ... 9826

Amortisarea datoriei edi
torii ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) .... 127 50

Amortisarea datoriei edi
torii ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 116 25 

Bonuri rurale ungare . . 104.70 
Bonuri cu el. de sortare 1C4.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

oușă................................  104 50
Bonuri cu el. de {sortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 60

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

vina ung................................99.40
Imprumututd cu premiu

ung....................................... 122 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123 50 
Renta de hărtiă austriacă 81 85 
Renta de arg. austr. . . 83.—
Renta de aura austr. . . 112,95 
Losurile din 1860 . . . 137.25
Acțiunile bdncel austro-

ungare...........................  886 —
Act. bdncel de credita ung. 291.— 
Act. bdncel de credita austr.288.20 
Argintula —. — GalbinI

împărătesei ..... 5 98
Napoleon-d'ori .... 10.07 
MdrcI 100 împ. germ. . . 62.3g 
Londra 10 Livrea sterlinge 128.05

Cota oficială dela 22 Maiu st. v. 1887.

Cump. vând.

Renta română (5%). . 91*/s 92—
Renta rom. amorl. (5°/0) 94— 95—

» convert. (6°/0) 87— 87*/«
Impr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36-
Credit fonc. rural (7°/0) . . 106— 106*/a

„ „ (5°/o) • • 90’/» 91—
» » urban (7°/0) . .

. (6’/o) • ■
103S 104—
96— 97—

’ (5%) . • 87— 87>/a
Banca națională a României 500Lei------- —_
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

« » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . 14.25 14.75
Bancnote austriace contra aura. 2.01 2.02

Cursulu pieței BrașovO

din 7 Iuniu st. n. 1887,

Bancnote românesc! . . . . Cum p. 8.69 Vend1. 8.72
Argint românesc................. 8.60 • 8.65
Napoleon-d’ori................. 10.00 * 10.06
Lire turcescl ....... 11.35 > 11.40
Imperiali.............................. 10.35 » 10.40
Galbeni.................................. , » 5.93 » 5.95
Scrisurile fonc. «Albina» 6% » 101— > 102.--

n * » 5°/0 • » 98— > 99—
Ruble RusescI ...... 113.— > 114. >/«
Discontulă ... » 7—10°/8 pe ană.

Pablicatiune.
Se aduce la cunoscință publică , că Marți în 26 Maiu st. v. (7 

Iuniu st. nou) 1887 la 10 bre a. ni. se va ținb la cancelaria comitetului 
parochialu dela biserica St. Nicolae din suburbiulu Scheiu în Brașovu 
licitațiune minuendă pentru ridicarea schelelord (alașeloru) trebuincibse 
în scopulu reparării turnurilor^ bisericei menționate.

Condițiunile de licitațiune să potft ceti la epitropulă d. Sterie 
Stinghe în suburbiulu Scheiu.

Brașovu, 18 (30) Maiu 1887.
Epitropia parochială a bisericei române 

3—3 ort. res. dela St. Nicolae.

(Avisu d-loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulil mandatului poștalii și numerii de pe 
fâșia sub care au primită tj’arulu nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și postaultimă.

Dbcă se ivescu iregularități la primirea cjiarului onor, abonați 
suntu rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze ADMINISTli. „GAZ. IIIANS “

TARIFA
aiiunhiriloru și inserțiunilorQ.

Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fi. —cr. 6
Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.

Pentru repețiri se acordă următorele rabate;
Pentru repețiri de 3— 4 ori • 10’1.

>1 „ 5 — 8 ,, .................................................... 15’|.
,! H 9-- 11 )) .................................................... 2O’|.
>! H 12—15 ,, .................................................... 3O’|.

n i> >> 16—20 ,, .................................................... 4O’|.
Dela 20 de repețiri în susu • 5O’|.

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în
voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susă.

Mersultl trenurilorU
Valabilă dela I Iuniu st. n. 1886.

pe linia Predealii-JBitdapesta și pe linia Teiușii-4ra«iă-ISudapesta a calei ferate orientale (le stată reg. ung.

Predeal ii-Budapesta
Trenă 

de 
peradne 1

Tren 
.accelerat

BucurescI

Predealu

Timișfl

Brașovfl 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalvs 
HomorodB
Hașfaleu

(
(

(
(l

Sighișâr* 

Elisabetopole 
Mediașfl 
Copsa miefc 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelO 
Teiușfi 
Aiudfl 
Vințulfl de i 
Uiâra 
Cueerdea 
Gbiriat 
Apahida

Clnțin

Nedeșdu 
GhirbSu 
Agbirișfl 
Stana 
Huiedin fi 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-VâsArhely 
VArad-Velințe

sus ti

(I
<1

7 20
7.57
8.24
8.47
9 29
9 37

10 53
11.00
11.34 
12.03
12.26
12.42

1.11
1 23
2.06
2.27
2.49
2 56
3.12
3.46
5.01
5.21

.SKudapesta—Predeal îi Teiiișft- lra«lft-Budaii«sta Budapesta-.Iradft-TeiușA
Trenă Trenă 

omnibua omnibua 
I_______ I ____ |

I I

Trenă Tren 
de pers, accelerat

I
Trenu I Trenă

de pers. de
______ 1 persdne

Trenă 
omnibua Trenă 

omnibua
Tre ifl 

de pers.
Trenă de 
persăne Trenă de 

peradne
Trenă

de peradne]
Trenă 

omnibtu

4.301 7.30,
1.14

9.12
9.35

10.12

6.01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

1.45

Oradia-mare

P. Ladăny 
Sielnok
Buda-peata

(
(

Viena

4.01
4.47
5 28
5 59

6.49
8.35
9.02
9.12
9 56

10.37
10.59 

11.16
11.37

12.16
12.33

1.51
2 18
2.48
2 56
3 64|
4 51
5.28
5 56,

2.32

Viena
TJudapeita 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vărad-Velencze 
Fugyi-VasArhely 
Mezo-Telegd 
Râv 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbfiu 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida 
iihiriș 

Cacerdea

(
1

( 
(

7.11

7.33
8.04

8.58
9.28

10.31

7.401
| 10.42

2.02
4.78

6 18
9.38

12 02
2.01
2(8
2 19
2.41
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.33
5.53
6.(5

6.20
6 38

tliora 
VințulO de 
Aiudfl
Teiaști
GrăciunelO

susti1

de josă

(Piski)

Trenu 
de 

persdne 

lO.f.O
1.33
4.24 
lO.Of
2.16]

Trenu 
de 

personej

6 37'
6.58 fJ!a?â
7.14]
7.29
7 56
8 18
8 58
9.15
9.34
9 53

10 28
10 47
10 57i
11.07,
11.19

1.16
3.29
6 33

Micâsasa
Cepța mic. 
Mediașfi 
Elisahetopolu 
3igiș6ra 
ilașfaleu 
Homorod 
Agoslonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovt 

Timișfi

Predealu

BucurescI

(
(

Nota: Orele de nâpte sântă cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI Brașovd.

6.01
7.27
8.08
8.36
9 06
9.46 5.37,

1.55
2.53

3.28
9.35

7.08
7.36
9.16
9.53

10—
10.C9
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.13
2.46
3.31
4.32
5.02
6.53
7.43
8 23
9 02
9.52

TeiușA 
Alba-Iulia 
Vințulă 
Șibotă 
Orăștia 
Simeria 
Deva
Branicica 
Ilia 
Gurasada 
Zam 
Soborșin 
Bărzova 
Conopă 
Radna-Lipova 
Paulișă 
Gyorok 
Glogovață 
Arad fi
Szolnok

Budapesta
Viena

( 
(l

Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42 9.17

2 32

AradA-TtanițAra

AradA
Aradulă nou 
Nâmeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifaiva 
Merczifalva
Tlmișdra

I

Viena
Budapesta
S».<>’nok
AiadA

i Glogovațft
Gyorok
Pauliș5
Radna-1 îpova
Conopă
Berzova
Soborșip
Zam
Gurasada
llia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Oră.știă
Șibotă
Vințulfl de joșii
Alba-Inlia
TTeflușft

c 
(

| 11.10
I 8.20
11.20
4.10
430
4 43
5 07
5 19
5 41
6(9
6.28
7 25

8 01
8 34
8 55
9 19
951

10.35
11.11
11.43
12 18
12.36
1.29

12.10
9.05

12.41
5.45

6—
6.13
6.38
6.51
7.10
7.37
7.55
8.42
9.12
9.41
9.78

10.17
10.42
11 07
11.37
12—
12.29
12.46

1.41

7.04
7.22
7.58
8 17
8 36

Trenă 
omnlbns

Trenă de 
peradne

Trenu 
mixt

Simeria (Piski) PetroțenI

Trenă de 
pe rad ne

Trenă 
amnlboi

Trenă 
mixt

5.48
6.19
6.44
7.16
7.47

9.02

'fi'lmișâra-AradA

TlmișAra
Merczifalva 
Orczifalva
Vinga
Ndmeth-Sâgli 
AradulO nou
AradA

6.05
6.33
6.58
7.29
7.55

9.08

Simeria
Streiu 
Hațegfl 
Pui 
Crivadia 
Banița 
Pet

11.25
11.58
12.46
1.37
2.24
3.05
3.37

2.42
3.25
4 16
5.11
5.58
6 40
7.12

Trenă de 
persdne

Trenă de 
persdno

Trenă 
onmibud

6.25 5.00
— — —

7.46 — 6.32
8.15 — 7.02
8.36 — 6.23
9.11 — 8.01
9.27 —1 8.17

Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă 
de pori.

Trenă 
omnibua

Trenă 
mixt

Petroșenl
Baqița
Crivadia
Pui
Hațegă 
Streiu
Hlmeria

10 07
10.48
11.25
12.05
12.42
1.22
1.531

6.10
6.53
7 37
8.20
9.01
9.52

10.31


