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APELU
ciBră alegetorii români din orașuln și 

comitatnlu Brașovului.
Frați alegatori!

La adunarea cea mare a alegătoriloră români 
din Ardealu, Bănată și Țâra ungurâscă, ce s’a 
ținută în Sibiiu în dilele de 25, 26 și 27 Aprile 
v. 1887, au fostă trimiși și optu bărbați din sî- 
nulii vostru, ca să vă înfățișeze pe voi acolo, să 
le împărtășâscă frațiloră noștri din celelalte părți 
necazurile ce le avemă și noi cești din Țâra Bâr- 
sei, și să se sfătuiască împreună, cum să lucrămu 
noi Românii cu toții în înțelegere ca să ne ușu- 
rămft sârtea amară ce ne apasă atâtu de greu, 
și cum să ne luptămu mai bine umăru la umeru, 
ca să ne câștigămu earăși drepturile de cari ne- 
amă bucurată în Țâra Ardealului, înainte de a 
ajunge sub stăpânirea ungurâscă de adî.

Trimișii noștri întorcându-se acasă au dată 
sâmă în adunarea alegătoriloră români din comi- 
tatulu Brașovului despre ceea ce au lucrată la 
adunarea obștâscă din Sibiiu. Adunarea nâstră 
din Brașovu, m ilțumindu-le pentru ostenâlă și 
pentru purtarea loru bărbătcscă și națională, au 
aflată de bune și folositâre neamului român eseu 
t6te câte s’au hotărîtu la Sibiiu și ne-au însărci
nată pe noi cei din comitetulă de aici se vă ară- 
tămă vouă, iubiți alegători, încă odată și în scrisă 
ce liotărîri s’au luată la Sibiiu și la Brașovu, 
ca să scie fiecare dintre voi, ce voiescu Românii 
din Ardâlă și cum le arde peptulu de dorulă 
de-a vă vedâ pe toți în jurulă stâgului, ce l’au 
redicatu trimișii loră pentru apărarea drepturilor^ 
naționale ale Româniloră.

Alegatori!
Adunarea cea mare a trimișilor^ tuturoră 

alegătoriloră români a hotărîtă, ca noi Românii 
ardeleni s6 11’alegeiIIU deputațl pentru dieta un- 
gurdscă din Peșta.

Și de ce au luată trimișii Româniloră a 
câsta însemnată hotărîre?

Pentru că dâcă amu alege și amu voi să 
luămă și noi, Românii ardeleni, parte prin â- 
menii noștri de încredere la cele ce se lucrâză 
în sfatulu Țărei ungiiresel, Ungurii dela putere 
ară tălmăci-o așa, că noi suntemă învoiți cu 
„uniunea11 ori, mai bine disă. contopirea Ardea
lului cu Țâra ungurâscă, ce au hotărît’o și au 
făcut’o ei far’ de noi și în potriva nâstră; că 
suntemă învoiți cu legile ce le-au ad'isu ei în 
urma acestei contopiri, legi prin cari ne-au des
poiată de t6te drepturile nâstre politice-naționale; 
ară tălmăci-o așa, că noi Românii ardeleni, în- 
trându în casa loră, ne amă înstrăinată de casa 
nâstră, sub coperișulă căreia pătimit-amă destulă 
văacuri întregi, adus-amă nesfârșite jertfe în bani 
și sânge, dâră sub care totuși ne-amă putută 
scuti ceea ce avemă mai scumpă pe acestă pă- 
mântă, moștenirea lăsată nouă de înaintașii noștri, 
dulcea limbă romândscă.

Mai e nevoia âre să vă spunemă, iubiți a- 
legători, că potrivnicii neamului nostru, după ce 
prin contopirea siluită a Ardeiului cu Țâra un
gurâscă ne-au despoiată de tâte drepturile nâstre 
politice-naționale, ceru astădl dela noi în gura 
mare, în dietă, în comitate, în comune, c’ună 
cuventă în tât.e adunările loru și la tot.ă prile- 
julă, să ne lăpădămă de limba și de cultura 
nâstră românâscă și să învățămă și să îmbrățișămă 
limba și cultura lorii, adeverindă prin aeâsta 
amenințările loră dela 1848, că ei de aceea 
voră „uniunea11 Ardealului cu Țâra ungurâscă, 
ca să ne facă Unguri?

Ore nu vedemă cum se ridică ei acum și 
îd potriva bisericeloru și a scâleloră nâstre ro
mânesc!, chinuindu-ne mereu cu limba ungurâscă? 
Nu vedemă cum silescă pe învățătorii noștri să 
îșl petrâcă mai totii timpulă cu învățarea limbei

unguresc! ? Nu vedemă, că ne aducă pe capă 
totă numai deregători și judecători de aceia, 
cari nu ne înțelegă limba, și ceră ca poporulă 
să vorbâscă cu ei și să le scrie totă numai un- 
guresce? Nu vedemă că acum în cele mai multe 
comitate ale Ardealului limba ungurâscă să veră 
cu puterea chiar și în diregătoriile comuneloră 
curată române? Nu vedemă, că fii noștri, cres
cuți cu mari cheltueli pe la scâlele înalte, tre- 
bue, după ce și-au isprăvită învățătura, să ia 
lumea în cupă și să părăsâscă țâra strămoșâscă, 
unde astădl numai Ungurii se potă căpătui? 
Nu vedemă, că la tâte deregătoriile și oficiile 
țărei, ori unde ne silescu împrejurările vieței să 
ne îndreptămu pașii pentru trebuințele nâstre 
dilnice, suntemă respinși ori năpăstuiți, dâcă ne 
folosimă de limba nâstră? Nu vedemă, că în tâte 
hârtiile deregătoriiloră și oficiiloră țării, chiar și 
la honvedl și acum și la glâte numele nostre 
cinstite românesci ni se schimonosescă și ni se 
maghiarisâză ? Nu vedemă, că nici legea de na
ționalitate, ce au adus’o potrivnicii noștri la 1868 
de rușinea lumei și ca să ne scâtă ochii, nouă 
celoră desmoșteniți, nu se ține, ba călcarea și 
batjocurirea ei trece adi chiar ca lucru de laudă 
înaintea celoră dela stăpânire?

Și ca să se împle cupa nedreptățiriloră, Un
gurii dela putere ne-au despoiată pe noi Ro
mânii ardeleni și de dreptulă celă mai de căpe
tenia ală cetățânului, de dreptulă de alegere, și 
susținu morțișă pentru Ardâlă o lege deosebită, 
care e adusă înadinsă numai pentru nemeșii 
unguri din Ardâlă și în contra nâstră, ca să nu 
pâtă nicidecum răsufla și voința poporului ro
mână ardelână; ca să putemu fi alegători ceră 
dela noi o dajdiă cu multă mai mare ca dela 
cei din Țâra ungurâscă, cu tâtă uniunea ce pre
tindă, că au severșit’o.

Ce scopă potă avâ potrivnicii neamului nos
tru cu tâte nedreptățirile și asupririle acesta, dâcă 
nu ca să nimicâscă legăturile sfinte ce ne leagă 
pe toți din moși și strămoși, legăturile limbei 
nâstre, și astfelă să înstrăineze încetulă cu înce- 
tulă pe copii noștri de părinții loră, de neamulă 
românescă ?

In asemeni împrejurări au trebuită trimișii 
alegătoriloră români să se întrebe: ce ară putâ 
dobendi deputății din Ardâlu, chiar când n’ar fi 
legea de alegere atâtu de asupritâre și când amu 
putâ alege mai mulți deputațl; ce ar putâ do
bândi ei mergendă în dieta din Pesta, față cu 
sutele de deputați unguri, cari strigă în gura 
mare, că nu ne voră recunâsce niciodată drep
tulă să trăimu ca nația politică românâcă în 
acâstă țâră ?

N'amă sta noi âre atunci totă unde ne aflărnă 
astăȚi, numai cu deosebirea că Ungurii ară ijiee, 
că tâte legile rele și apăsătâre pentru nâmulă 
nostru, ce s’au făcută și se voră mai face acolo, 
s’au făcută și se voră face cu învoirea deputați- 
loră poporului română ardelenescu?

Alegatori!
Precum este adevărată și sfântă, că noi Ro

mânii nu ne vomă lăpăda niciodată de limba 
nâstră și de naționalitatea nâstră, care amu păs
trat’o cu credință în vremuri și mai grele și pri- 
mejdiâse ca cele de aiji, tocmai așa de adevărată 
și sfântă este, că poporulă nostru românescă fără 
drepturi politice-naționale și fără o representanță 
legiuită, unde să-și pâtă apăra aceste drepturi, 
nu pâte trăi o viață vrednică de elă, vrednică 
de omenire și de înaintarea veacului de față.

De aceea trimișii voștri la adunarea din 
Sibiiu, bine sciindu, că cei dela stăpânire și dela 
dieta din Peșta nu cunoscă și nu țină sâmă de 
năcazurile și durerile poporului română ardelână, 
ci lucră numai și numai în folosulă neamului 
ungurescă și tâte veniturile țărei, agonisite în mare 
parte cu munca nâstră cruntă, le întrebuințâză 

numai pentru redicarea și îmbuibarea nației loră 
ungurescl: s’au sfătuită în bună consciință cu 
frații loră și au ajunsă la acea convingere, 
că nu este altă modru ca libertatea și viața na
țională a Româniloră ardeleni să nu mai fiă primej
duită pentru viitoră, decâtă dâcă bărbații loră 
luminați și de încredere din tâte părțile voră lu
cra cu tăriă înainte de tâte pentru recâștigarea 
autonomiei firii Ardealului.

Numai avândă noi ârășl în Ardealu o dietă 
ardelenâscă, unde să luămă și noi parte ca na
țiune politică deopotrivă îndreptățită cu celelalte 
națiuni ale țării, putemă avâ deplină încredere 
că interesele de viață ale neamului nostru, limba 
și obiceiurile nâstre, voră fi scutite și apărate, și 
că puterea și banii țării nu se voră întrebuința 
în potriva nâstră; numai atunci ne vomă putâ 
împărtăși și noi de folâsele țării după multele 
jertfe ce le aducemă în avere și sânge.

In legătură cu acâsta trimișii voștri s’au în- 
țelesă împreună cu frații loră să se lupte din 
răsputeri ca să dobendâscă tâte drepturile ce le 
pretindă Românii pentru întărirea și asigurarea 
nâmului loră, precum: introducerea limbei ro
mâne la deregătorii și judecătorii ; înființarea unei 
legi de alegere drepte; neatârnarea bisericeloră 
și a scâleloră nâstre românesci; ajutorarea scâ- 
leloră nâstre și a instituteloră nâstre de cultură 
naționale din visteria statului, potrivită cu jert
fele ce le aduce poporulă română pe altarulă 
patriei. In sfârșită s’au înțelesă să lupte în po
triva tuturoră încercăriloră de maghiarisare, vină 
ele dela ori și cine și din ori și ce parte.

Alegatori!
Acesta este pe scurtă cuprinsulă programei 

partidei naționale române, ce au hotărît’o și au 
primit’o trimișii noștri împreună cu trimișii celor
lalți alegători români din Ardâlă, Bănată și Țâra 
ungurâscă.

Avândă în vedere aceste drepturi ce le pre
tindă Românii și fără de cari nația nâstră nu 
va fi decâtă o unâltă în mâna dușmaniloră; 
avândă mai departe în vedere, că potrivnicii noștri 
dela putere ne tăgăduescă pe față dreptulă ce-lă 
avemă, după tâte legile dumneijeescl și firescl, 
de-a trăi ca națiă deosebită, și că prin urmare 
dâcă amă întră noi în dieta ungurâscă și ne-amă 
aședa la o mâsă cu ei, ar însemna în împreju
rările de față, că vremă să părăsimă dreptulă 
nostru de-a viețui ca națiă românâscă în țâra 
Ardeiului: adunarea trimișiloră alegătoriloră ro
mâni a hotărîtu, ca Românii ardeleni si nu ia nici
decum parte la alegerile pentru dieta ungurâscă.

Adunarea alegătoriloră români din comita- 
tulă Brașovului, luândă cu bucuriă la cunoscință 
hotărîrile adunărei celei mari din Sibiiu, s’a le
gată, că va țină nestrămutată la programa Ro
mâniloră primită de adunările din 1881 și 1884, 
și acum în urmă de adunarea cea mare din 
Sibiiu din dilele de 25, 26 și 27 Aprilie v. 1887 
și că s’alătură cu trupă și sufletă la hotărîrile 
acestoră adunări.

Alegatori românii
Impartășindu-vă din nou, și în scrisă, hotă

rîrile adunărilor^ nâstre din Sibiiu și din Bra- 
șovă, vă întrebămă dâcă credeți că mai e de lipsă 
să vă spunemă, care este datoria vâstră de Ro
mâni cinstiți față cu ele ?

Cum ne voră putâ cinsti și prețui dușmanii 
noștri, dâcă mai întâiu nu ne vomă sci noi în
șine cinsti și prețui?

Cinstea, ce vi-o datorați voi înșivă, cere 
ca hotărîrile ce s’au luată de bărbații voștri spre 
binele vostru obștescă să le păziți cu tâtă sfin
țenia; să urmați sfaturiloră bune și înțelepte, ce 
ni le dau ei, ferindu-vă de cei ce vă voră veni 
cu momele, cu făgăduell deșerte și cu amenin
țări neîndreptățite, ori voră voi să vă cumpere 
cu bani, ca să vă facă să vă lăpădațl de frăția
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ce ne ldgii cu toți Românii, să vă lăpădațl spre 
răulă nămului nostru, care se luptă și se sbu- 
ciumă s’ajungă și eliT <)ile mai bune în acesta țără.

Frați alegători!
D£că voimâ ca înt’radevfiru să se îmbună- 

tăț^scă starea poporului nostru și ca copii noș
tri să nu mai sufere ceea ce trebue să suferimu 
noi, ci să se bucure de viața lorii și de înflo
rirea neamului lorii, atunci trebue să ne dăinu 
mâna cu toții cuniî gândii și cu-o semțire și u- 
mării la umăru să luptămu neclintiți și fărâ șo
văire pentru recâștigarea drepturiloru ndstre sfinte.

Tari în credință, că cu toții sunteți pătrunși 
de dreptatea și sfințenia luptei ndstre legiuite ro- 
mânesci, vă 4’cem^ :

Românii din Ardealu au hotărîtu să nu ia parte cu 
nici unu chipu la alegerile pentru dieta ungurescă, ce se 
vorâ săvârși in orașulu și comitatulu nostru în 6 (18) 
și 7 (19) Iunie anulu acesta

Brașoviî, In 30 Maiu (10 Iuniu) 1887.
In numele comitetului centralii alu ale- 

getoriloru români din orașulu și comitatulu 
Brașovu:

Dr. Aurel Mureșianu Ștefan Bobancu
președinte. secretarii.

SOIRILE D1LEI.
Monarchulll nostru, după cum spună diarele, va 

trămite Reginei Victoria din Englitera, cu ocasiunea ju
bileului, o ladă mare cu vină vechiu de Tocaiu, vinulă 
favorită ală reginei englese. De vinulă de Tocaiu sunfă 
legate suvenirl dulci pentru regina Victoria. Ciocnindă 
pahare pline cu vină de Tocaiu. s’a admisă pentru prima 
dată vorba de „tu“ și »tu" între regina .și logodniculă 
și mai târziu bărbatulă ei. De atunci și pănă acum, vi
nulă de Tocaiu a rămasă ca vină de deșertă la curtea 
din Londra. Bine ințelesă, vinulă ce i se trimite nu 
este de felulă celui obicinuită in comerctu.

—x—
Foile unguresci din Clușiu spună că acolo are să 

se înființeze o școlă de agricultură.
—x —

După manevrele din anulă acesta se voră fa^e, 
între altele, următârele transferări de trupe: regim. 31 
de inf. din V'ena se întărce la Sibiiu; regim. 50 de inf. 
din Alba-Iulia se duce la Viena ăr în locu-i vine din 
Gorz regimentulă 62 de infanteria; tină batalionă din 
regim. 31 de inf. se va duce la Foca în provinciile ocu 
pate împreună cu alte trupe, spre a înlocui pe cele ce 
se întorcă de acolo; regim. 82 de inf. din Sibiiu se duce 
la Triestă ; batalionulă 23 de vânători din Abrudu vine 
la Sibiiu, âr in locu’i se duce ună batalionă din regim. 
51 de inf.

—x—
Aflămă cu bucuriă, că în diua de 6 Iunie n. a. c. 

d. Dr. George Maioru (din Transilvania) a trecută cw laudă 
esamenulă de doctoratu in filosofiă și agronomii la uni
versitatea din Halle a S. Ca lesă a avută ună subiectă 
eminamente economică românescă .Rassa țigaiă, calită
țile și folâseleei". Felicitămă din inimă pe tinărulă doc- 
toră și ii dorimă ca în cariera sa să dobândăscă câtă 
mai mari succese!

—x—
O specie de gândacii necunoscută până acum pri- 

cinuesce mari stricăciuni în pădurile Monorului. Gân
dacii aceștia, cari suntă de colâre roșiă închisă, atacă 
ramurile cele tinere și storce pomulă atâtă de iute de 
sucurile sale, incâtă se uscă în celă mai scurtă timpă.

—x—
Colectorului de dare din Șeica-mică I Bernhardt 

îi s’au furată prin spargere 115 florini bani adunați 
din dare.

—x—
Din Zara se telegrafiază: Guvernatorulă loc. feld ■ 

mareșală de Blazekovic a asistată la începerea lucrăriloră 
de desgropare a vechei cetăți romane Aperia în Podgradje 
lângă Benkovac (cerculă judecătorescă Zara) și a visitată 
și resturile colosaleloră ziduri de incungiurare a cetății.

—x—
Poliția din Pesta a descoperită la 6 Iunie n. o 

bandă de falsificatori de note de bancă și de stată, In- 
trâga bandă e în mâna poliției.

—x—
Sculptorulă Iosif Moretti, ună școlară ală lui Stro- 

bel, urmândă unei invitări a ministrului Trefort, a cer 
cetată cu deamăruntulă speciile de marmoră din Ardealu. 
Moretti a raportată că marmora cea albă dela Szarhegy 
e adevărată marmoră de Carrara.

Mișcarea electorală.
Joi a fostă mare adunare electorală in Cernatulă 

Săceleloră, nnde partida guvernamentală ungurâscă, in 
Înțelegere cu partida poporală săsâscă — după cum se 

vorbesce — a candidată pe d. Michael Maurer de Uer- 
mos ca deputată dietală.

Candidatulă a fostă condusă de șâpte trăsuri dela 
Brașovă la Cernută, unde a fostă primită cu mare alaiu 
și șl-a ținută discursulă-programă ea orl-ce guverna
mentală mai puțină șovinistă. După acâsta a urmată 
obiclnuitulă banchetă .patriotică.'

Caracteristică este, precum ni se relatezi, istori
cule ințelegerei dintre Sași și guvernamentalii unguri, 
în urma căreia cerculă Săceleloră s’a lăsată pe seina 
unui candidată ungură. Etă ce s’a vorbită prin Săeele 
in ijiua candidărei despre acestă înțelegere saso-un- 
gurâscă:

In urma perderei ce a suferit’o prin mârtea băia 
tului său, cornițele supremă să’șl fi dată demisiunea. Mi- 
nistrulă Tisza însă neprimindu-i-o, cornițele să fi stăruită 
in demisiunea sa. Aflândă Sașii din Brașovă de acestă 
hotărire a comitelui, o depulațiune dintre ei in frunte cu 
Iosef Duck s’a dusă și l’a rugată să rămână in postulă 
său. Cornițele se fi răspunsă că rămâne dâr numai sub 
o condițiune: Sașii să i dea ună cercă electorală in co- 
mitatulă Brașovului, orl-eare ar fi. Sașii să fi primită 
acesta și astfelă să se fi făcută învoiala.

Dâcă adevărată e acâstă versiune — și ceva tre
bue să fîă la mijlocă — atunci cam curidsă posițiă o- 
cupă partida națională săsăscă aici in comitatulă Brașo
vului. Der a tjis’o deputatulă națională săsescă Trau- 
gott Teutsch in adunarea alegătoriloră sasi ținută Du
mineca trecută in Brașovă că: decă odată Sașii mergă 
cu Apponyi, atunci potă să mergă în cele din urmă și 
cu Tisza. Și cum-că mergă, celă puțină intr’ună cercă, 
aceea se vede.

Der cum și-au sărată conlocuitorii noștri Sași, așa 
au mâncată, și așa va fi și în viitoră!

Conferința alegStorilorii români
de partida națională română din cele 2 cercuri ale 

Clușiului, alu Gilăului și Nadoșiului.

In 7 Iuniu a. c. s’a ținută in localitatea scâlei ro
mâne gr. cat. din Clușiu-Mănăștură conferința alegetori- 
loră români, conchiămațl prin domnii A. Bohățielii și 
lulin Coroianu. La 11 ore înaintea unui numerosă pu
blică de alegători din tote cercurile, președintele, d-lă 
Bohățieiu a deschisă conferința prin o vorbire ce agfostă 
ascultată cu multă atențiune. A vorbită adecă despre ți
nuta Romăniloră din trecută și cum in adunarea dela 
Mercuria Românii au decisă pasivitate și acâstă decisiur.e 
au reînoit’o în 1881 și de atunci încâce. In sfârșită de- 
chiarândă ședința de deschisă rogă pe d-lă Iul. Coroianu 
ca delegată ală conferinței române din Sibiiu să desfă.șure 
motivele conclusului adusă.

D-lă luliu Coroianu după ce a cetită punctele pro
gramei naționale primite de Românii adunați ia Sibiiu 
precum și adausulă făcută in 1887 la punctulă ce vor
besce despre lupta contra tuturoră tendințeloră de ma
ghiarisme, a demusfrată păriă la evidență causa pentru 
care Românii adunați la Sibiiu a votată pasivitate abso
lută pentru Ardeală, și pentru Ungaria relativă. — Intre 
altele d lă Coroianu a disă și acestea: încă în adunarea 
dela Mercuria — după cum a afirmată ilustrulă preșe
dinte — Românii au decisă pasivitate, căci sârtea Ro- 
mâniloră in acestă țâră era și este amară. Persecutați 
au fostă și suntă Românii pe tote terenele. Pe terenulă 
justiției, politică, scolastică și bisericescă. Pe terenulă 
justiției, căci cum păte cineva judeca pe acela, a cărui 
limbă nu o runosce? Și Ia noi judecătorii nu ’și bată 
capulă cu limba română. Se dau cașuri triste la jude
cătoriile nâsfre, mi s’a dată chiar mie în cariera mea 
de advocată, când judecătoriulă nepricepândă limba acu- 
satului era să-i dea o pedâpsă, care nicidecum nu o me
rita. A mărturisită adecă acusatulă: „1’am lovită și l’am 
trasă la părâu“.— Judecătorulă însâ l’a pricepută așa: 
l’am lovită și l’am trasă în părâu, și fiindă că 'celă lo
vita s’a aliată mortă în părâu, judecătoriulă era să-lă 
condamne la inchisâre de 8 ani, pe când acusatulă nu 
era vinovată decâtă singură cu aceea, că l’a lovită, dâr 
nu de morte și la trasă la părâu âr nu în părâu, și în 
urma acestei atacări merita celă multă 1 ană închisâre.

Persecutați suntemă noi Românii pe terenulă poli
tică, căci lipsiți suntă cei puși în deregălorii politice de 
acea bunăvoință, care se pretinde dela ei. Dâcă ună 
bietă țârană merge la solgăbirâulă, acesta îi strigă: Ce 
trebue moi?! merge afară! — Plângerile lui nu i le as
cultă nime. E batjocurită în țâra lui pentru care-șl varsă 
sângele și aduce atâtea jertfe.

Pe terenulă scolastică: căci pe lângă tote dările 
cele nesuportabile, pe lângă tâte jertfele ce le aducemă 
noi Românii pe altariulfl patriei, spuneți-ml rogu-vâ o 
singură scolă confesională română redicată și su«ț nută 
sâu bareml ajutată de stată ? — și eu închidă acâstă 
carte (era cu memorialulă in mână. — Nota coresn.) și 
nu mai ^ică nimică. (Voci: nu ne ajută cu nimică') 
Nu ne ajută cu nimic-ă dâr jucuțelulă (esecutorulă) duce 
lotulă !

Să vâ mai vorbescă de sânta nășiră biserică? Cu 
ce ne ajută statulă? Ce face elă pentru prosperarea 
bisericei nâslre? Atâta câtă face și pentru scole, ade'-ă 
nimică.

Așadâră noi Românii nimică nu avemă dela stată 
și nu ne putemă câștiga nimică, căci întregă aparatulă 
publică ungurescă e în potriva nășiră. S’a făurită o lege 
electorală în urma căreia noi Românii din Ardeală orice 
atnă face nu putemă trimite deputațl la dietă, cari să 
apere interesele nostre. Judecați d-văstră, dâcă in cer
curile năstre, unde afară de cetatea Clușiu noi Românii 
suntemă în maiorilate preponderantă, și nu putemă tri
mite deputațl, ce voră face acolo Românii unde suntă 
egali cu Ungurii sâu numai cu puțini mai mulțl? D-văstră, 
âmenl cinstiți, sunteți puși alăturea cu niscarl „nemeșuțl“ 
desculți și desbrăcațl, cari și-au prădată moștenirea ră
masă dela părinți. Eu sciu respecta în omă nobilitatea 
sufletului și munca drâptă, căci vrednică e de stimă celă 
ce din nimica ajunge ia ceva, și nevrednică acela ce 
din ceva ajunge la nimica.

In posiția nostră ar fi o nebunie să alegemă de
putațl — vă rogă deci să primiți decisiunea conferinței 
române din Sibiiu, adecă: Pasivitate absolută pentru 
Ardeală. (Alegătorii: primimă! să trăâscă).

Românii adunați la Sibiiu, vădândă că și statulă pe 
față ajută și sprijinesce societățile de maghiarisare, a 
adausă la punctulă (ală 7-lea) unde se vorbesce despre 
tendința Maghiariloră de a maghiarisa pe Români, că 
datori suntă Românii a se apăra de maghiarisare vină 
ataculă din orice parte. Sâ fimă atențl în totă privința 
D-loră. Să ne deschidemă bine o hn cu ocasiunea ale- 
geriloră ca să nu ne ademenâscă nici stângacii, cari ne 
promită — atunci când ne chiamă la alegeri — munți 
de aură și nici guvernamentalii, căci vedemă ce face 
guvernulă cu noi. Unii’să mai răi decâtă ceilalți! Facă 
ei ce voră vrea âr noi să aderămă cu trupă cu suflet ă 
la decisiunile aduse de conferința partidei naționale ro
mâne din Sibiiu (Voci: aderămă! Să trăiâscă!)

Acâstă vorbire, pe care eu o scriu după cum îmi 
aducă aminte, a fostă primită cu multă entusiasmă din 
partea tuturoră alegătoriloră. Apoi a luată cuventulă 
Reverendissim ilă D-nu Gavrilă Popii, protopopulă Clu
șiului și a (j'să :

Jlustrissime Dle Președinte și on. frați alegetorl ro
mânii E cunoscută, că cu starea de față’ a lueruriloră 
nu suntă indeslulițl dincolo de Laita: Germanii, Boemii, 
Slovacii și alții, er din câce la noi in regatulă Ungariei: 
Croații, Românii, Serbii, Slovacii, Nemții. Io mă restringă 
numai la noi Românii. S’a adusă în dieta din Buda
pesta o bge pentru naționalități, ca să se arete lumei 
din afară, că la noi cei ce nu suntă Maghiari suntă in- 
destuliți, dâr in faptă să nu o țină nimenea, precum nici 
nu se ține.

In acea lege ni se concede să ne folosimă limba 
in școlele române, dâr apoi prin altă lege s’a introdusă 
in șcâlele nostre limba maghiară ca să se impedece învă- 
țămentulă sub pretestă că e de lipsă ca fiăcare să scie 
limba statului, cu tâte că și fără de a sci fiăcare Română 
limba ungurâscă amă putută și putemă trăi în acâstă 
țâră. Înainte de 48 a fostă limba statului limba cea la
tină, dâr sciut’au cu toții limba latină, și fost’au de lipsă 
să o scie cu toții?

In legea de naționalități ni se promise, că statulă 
in ținuturi locuite de Români in preponderanță ne va 
redica școle române. Spuneți-ml, unde se împlinesce 
acesta?

In legea de naționalități ni se promite, că ni se 
voră da oficiali români pănă la deregătoriele cele mai 
inalte, și ce vedemă?

Tinerii noștri după ce invâță câte 16 ani suntă 
siliți să-și părăsâseă țâra, decă vrâu să capete pâne, și 
nouă ni-se aducă oficiali de aceia cari nu sciu nimică 
românesce, incâtă la noi poporulă e pentru oficială și 
nu oficialulă pentru poporă.

In legea de naționalități ni se promise, că ne vomă 
pute folosi limba română la tăie deregătoriile, și ce ve- 
demă ? — Vedemă că suplicele românescl nu se pri- 
mescă nicăiil, că Românulă trebue să scie unguresce 
dâcă vrâ să fiă ascultată.

In legea de naționalități ni se garantâză în biserică 
limba română ca limbă oficiâsă bisericâscă, și ce vedem? 
— Vedemă că dâcă cutare oficiu cere dela ună preotă 
română estrasă matriculară oficiosă, acela, estradată in 
limba română, nu se primesce, ba acum în urma unei 
ordinațiunl ministeriali nu se primescă la oficiile poștali 
nici epistolele oficiâse adresate in limba română.

In legea de naționalități ni se promite, că statulă 
va ajutora scâlele române, și ce vedemă? Aceea că sta
tulă ajută din banii noștri cu ijecl de mii gimnasii un
guresci, dâr să ajute vre-ună gimnasiu românescă nu 
vedemă.

Pâle ni se va <jice din partea Maghiariloră : e bine 
dâcă aveți plângeri, alegeți deputațl la dieta din Buda
pesta, cari să vă arete acolo plângerile. Dâr cum să a- 
legemă? Avemă acum numai o țâră. Ardâlulă acum nu 
mai esistă politicesce. E contopită în Ungaria și mai 
văcjut’ațl in lumea acâsta o țâră cu două legi electorale? 
Nu credă că a’ți vătjulă fără numai la noi.

Altă lege electorală este în Ungaria, și altă în Ar
deală, și acâsta numai pentru că noi Românii să ne pu- 
temă alege deputațl români, pentru că acâstă lege elec
torală, care e pentru Ardeală, așa e făcută, de noi 
Românii nu putemă alege deputațl români dâră 
nici unuia. Așa dâră noi Romanii deputata româna
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care sâ ne arete plângerile nostre la dieta din Budapesta, 
nu puiemă alege.

Ni se va <j*ce: Alegeți Maghiari de deputați, decă 
Români nu puteți alege. Domniloiă și frațiloră! Io așa 
credă, și sunt convinsă, că afară doră de unu Mocsâry 
nici ună Ungură, celă puțină pe față, nu e care să (jică, 
că ceea ce se face față cu noi, nu e cu cale Maghiară 
deră nu e pentru ce sâ alegemă, că acela de bună semă 
nu ne va arăta la dietă plângerile ndstre. Lasă, că noi 
nu alegemă nici din altă punc’ă de vedere.

De aceea io din tOlă inima primescă decisiunile con
ferinței electorali general! din Sibiiu și in specie aceea 
sâ fimă pasivi lață cu alegerile la dieta din Budapesta, 
și declară, că io nu voiu lua parte la alegere, și pro
pună :

a) Ca cu toții câți sunlemă aici ca alegători români 
sâ declarâmă că primimă decisiunile conferinței din Si
biiu, aderămă la ele, în specie aceea, că față cu alege
rile dietall vomă fi pasivi.

b) Că luămă asupra nosfră îndatorirea de a spune 
aceea ce amă decisă noi aici și celorlalți alegători ro
mâni, cari nu s’au presentată la acăstă adunare.

Reverendissimulă Domnă ca și d-lă Coroiană a 
fostă adese întreruptă de alegători prin cuvintele.- „Așa 
e!“ și .primimă!*

D-lă Dr. Isacu cere dela alegători ca să implinâscă 
cu scumpălate aceea la ce se obligă, și orice ademeniri, 
orice promisiuni și orice șarlatanii s’ar inlempla pe tim
pulă alegerei, fiă dela ori și cine, să le facă cunoscute 
d-lui președinte Bohâțeiă sâu chiar d-sale.

Scopulă e ca să se adune tote cașurile din întrâga 
țeră și in plângerea ce au să-o Iacă Românii înaintea 
tronului să le descopere tăte acestea.

A mai vorbită tatălă d-lui capelană din Clușiu 
Podobă, ună bătrână respectabilă- și in sfirșitu alegătorii 
in unanimitate au primită următOrele 3 puncte:

1. Declarâmă că aderămă și primimă decisiunile 
conferinței române din Sibiiu și că vomă spune și ce
lorlalți alegători 
amă decisă noi.

2. Vomă 
risare.

3. Vomă 
rile și promisiunile ce ni se voră face pe timpulă ale- 
geriloră.

români, cari nu au venita aici, ceea ce

lupta în contra curentului de maghia-

face cunoscute prcsidiului Idte ademeni-

Staticot.

Românii incendiat! și inundați 
de dincoce de munți.

din Iași publică ună căldurosă apelă cătră 
publiculă română și în specială cătră domnele române 
din România, ca să se constitue în comitete și să pună 
tOte silințele pentru a face ca suferințele Româniloră de 
dincOce de munți, nenorociți prin incendiari și inunda- 
țiuni, să fie alinate.

Cu acăstă ocasiune „Românulă" îșl exprimă mi
rarea, cum pentru Românii de dincOce de munți, unde 
mii și mii au rămasă fără casă și masă, nu se face a- 
prope nimică in capitala României, pe când pentru alte 
sinistre, in alte țări și la alte nemuri, Românii se înfrecă 
în zelă și dărnicia.

Un vechiu cetitoră ală «Românului», d. C. Tăiă- 
șescu. îi trimite acestui dtară următârele drepte re- 
flexiunl:

«Domniile Directore! Ca de obiceiu luândă asără 
simpcliculă diară , Românulă11 in mână, ceti, între al
tele, căldurosulă apelă ală d-lui directoră ală tealreloră 
române cătră presă, in care ii cere concursulă ei pentru 
animarea cetățeniloră ca să sprijinăscă representația ce 
se va da pentru ajutorarea incendiațiloră dela opera co
mică din Parisă. La „informațiuni" am văzută, cum 
s’au constituită comitete și subcomitete totă pentru a 
veni în ajutorulă celoră de mai susă prin serbări, co
lecte ș. a. Fără îndoială este forte frumosă și vrednică 
de totă lauda acăstă interesare pentru acei nenorociți; 
totuiă ce m’a pusă in mirare insă și, spuindu dreptă, ce 
m’a mâhnită multă este, că din aceste simțiminte filan
tropice, din acestă spirită înireprimjătoră nu a rămasă 
măcară o scânteia și pentru bieții Români și frați mai a- 
prâpe ai noștri de peste munți, a cărora numără de 
nenorociți este mai mare decâtă ală acelora din Parisă 
și cari nu suntă așa de fericiți a primi ajutore nici din 
partea statului loră, nici dela capitalele țăriloră streine 
și pentru cari abia câte-va persone din țâră au avută 
marinimositatea a le întinde câte o milă ca să le poto- 
lâscă suferințele.

„Am cetită in prețuitulă d-v. tjiar »Românu)u“ re
produsă apelulă sfășiitoră ală cjiarelorO române de peste 
munți, der durere, acelă glasă a sunată aprope ca în 
pustiă, și tocmai acâsta e ceea ce nu o potă eu înțelege. 
De ce noi alergămă din răsputeri să adunămă și punemă, 
acolo unde e deja grămada mare, 
să dâmă acolo unde este nimică? 
acești din urmă sunlă Români, 
FrancesI?!*

Pentru

Qiarele

și nu ne indurămă 
Nu cumva pentru că 

pe când cei dintâiu

Lista de subscripțiuiie,
.Gazeta Transilvaniei* pentru comunele ro- 

inundare.
deschisă de „(' 
mane din Ardelă nenorocite prin

Au mai incurse :
G. loannides, Brașovă . .
Toma de Bozin, Brașovă . 
Curți „
I. Teclu „
G. Stephanovits „
N. N.

incendiu și
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1
1
1
1
1
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fl. 
fl. 
fl. 
fl.

15 fl.

c) Schimbarea statuteloră va fi valabilă dâcă va întruni 
celă puțină o terțialitate din I6te voturile membriloră.

d) Aprobarea regulamenteloră propuse de direcțiune.
e) Aprobarea bilanțului și darea absolutoriului.
f) Desființarea societății conformă § 51 din statute.
g) Alegerea de licvidatorl.

§. 36. Oricând va cere comitetulă de suprave
ghiare să se țină adunare generală estraordinară, Preșe
dintele va fi datoră a conchema, ăr adunările generali 
ordinari se convăcă după decisiunea direcțiunei.

§. 37. Protocolulă adunărei generale în care se 
însemneză numele fiecărui membru presentă se va sub
scrie de președinte și secretară și se va 
3 membrii denumiți din 
acestă scopă.

Suma 
din nr.
1220 și
1220 242 11. 43

Adăugândă la acâsta
117 ală „Gaz. Trans.* Lei 
(Va urma). Totală

Le mulțumimu generoșiloru contribuitori în 
numele nenorocițiloru, dorindu ca nobilule loră 
esemplu să afle imitatori pretutindenea.

suma
noi 

Lei n.
227 n. 43 cr.

cr.

STATUTELE
pentru „PREVEDEREA", Asociațiaiie ie creilitn și depuneri 

în Codlea

«)
b)
c)

reservă 
se va forma 
profitulă curată.

VIII. FondulO de
§ 23. Fondulă de reservă

Din procentele subtrase din
Din tacsele de înscriere.
Din pedepsele incurse pentru întârtjiarea cu plata 
rateloră lunare.

§ 24. Din acestă fondă se voră acoperi pagubile 
întâmplate prin darea de împrumuturi, de altmintrelea 
fondulă rămâne in proprietatea membriloră in propor- 
țiune cu cvotele loră. Adunarea generală la timpulă său 
și după propunerea Direcțiunei va decide încetarea con 
tribuirei la acestă fondă.

IX. împărțirea profitului.
§ 25. Din profită se voră acoperi:

Spesele de cancelariă.
Interesele pentru pasivele Assoeiațiunei. 
Remunerațiunea pentru Direcțiune și Comitetulă de 
supraveghiare.

§ 26. Din profitulă curată se subtragă 5% pen 
tru misele*) membriloră și 2O°/o pentru fondulă de reservă 
er restulă se va împărți ca dividendâ seu binefaceri.

X. Operațiunile „Prevederei».
§ 27. „Pievederea' sconteză cambii, pe cari celă 

puțină una din subscrieri trebue să fiă a unui membru.
§ 28. Censurarea cambiilor se face prin Direcțiune 

In casă când nu e căutaie de fonduri Direcțiunea pOte 
plasa din numărară și Ia alți, său la institute solide.

XI. Organisarea internă.
§. 2). Afacerile Assoeiațiunei se esecută de cătră.- 

Adunarea generală.
Direcțiunea.
Comitetulă de supraveghiare.

A. Adunarea generală.
țj. 30. Adunarea generală ordinară să ține în fie- 
ană după încheierea socoteleloră celă multă in luna

a)
b)
0

a)
b)
c)

care
Aprilie.

§. 31. Adunarea generală estra-ordinară se va țină 
de câte ori va afla de lipsă Direcțiunea sâu Comitetulă 
de supraveghiare.

Adunările generale le convOcă președintele Associa- 
țiunei. și se țină la reședință în Codlea. Convocarea se 
va face cu 15 4>'e înainte, publicându-se ordinea de tji 
prin afișă în localulă de cassă și prin d'are, precum și 
prin invitare specială.

§. 32. In adunarea generală decide majoritatea 
absolută a voturiloră representate. Decisiunile au valOre 
numai decă suntă presențl celă puțină 20 de membrii 
representândă minimum 30 de mise.

§. 33. In adunarea generală fiecare cvotă dă dreptă 
la ună vota, celă care nu are incă plătită cvola întregă,1 
totă posede ună singură votă.
parte in 
autorisa 
ternicire

§• 
presentă 
convoca
dile, care cu privire la ordinea de cji publicată pentru 
prima adunare va putâ aduce decisiunl valide fără con
siderare la numârulă voturiloră întrunite.

§. 35. Adunarea generală va decide asupra ur- 
măfOreloră :

a) Va alege pre membrii Direcțiunei și pre președinte,
b) Alege comitetulă de supraveghiare.

Alegerile se facă prin bilete pe timpă de 3 ani 
cu absolută majoritate de voturi.

lui

Celă ce nu pote lua 
persănă la adunarea generală, are dreptulă a 
pe altă membru să-lă represinte printr’o împu- 
în scrisă.

34. Decă
numărulă
o a doua

la adunarea generală nu se va re 
recerută de membri și voturi, se va 
adunare generală în termină de 15

’) Misc=Cuvântă franeesă, însâmnă: ceea ce pune 
cineva în tovărășiă la vre-ună negoță.

partea adunărei
autentifica de 
generale spre

B.
§ 38. Direcțiunea

membrii, cari îșl alegă din slnulh loră ună Directoră e- 
secutivă și ună Vice-Președinte conformă § 35. a, și b.

țț 39. In măsura în care se voră desvolta aface
rile Assoeiațiunei, Direcțiunea va angaja funcționarii ne
cesari.

§ 40.
doi membri

§ 41.
a) Sâ așlârnă tribunalului comercială bilanțulă și con

semnarea tuturoră membriloră asociațiunei.
b) Va subscrie rapOrtele și conturile anuali ale Asso- 

ciațiunei, purtândă deplină respundere pentru ele.
c) Va participa la ședințele pentru acordarea de cre

dite conformă regulamentului.
d) Va elabora regulamentele prevăzute în §§. precedenți. 

' Va purta ună protocolă despre ședințe.
Va presentă la adunarea generală o listă completă 
despre membrii și cvotele loră.
Președintele sâu Vice-președintele represintă Associa - 
țiunea in fote cașurile unde nu se cere deobligarea 
lui, ceea ce se pote face numai prin subscrierea fir
mei, după disposițiile acestui stătută.
Pentru validitatea decisiuniloră se recere 
membriloră absolată.

i) Membrii direcțiunei afară de Președinte 
funcțiuni de cassară și contabilă.
Direcțiunea va elabora ună regulamentă 
ploiațl și pentru tOte funcțiile, cari cadă in competința 
loră și n’ară fi deja regulate în statutele presinte.
§ 42. Președintele cum și fîe-care membru ală 

Direcțiunei este datoră a depune la cassa Assoeiațiunei 
câte 2 cvote în totă decursulă funcționarei sale.

§ 43. La facerea bilanțului se voră observa ur- 
mătârele:

a) Averea Asociațiunei se va scrie în valârea pe care 
o represintă cu ultima <ji a anului de esercițiu, care 
este și Decemvre.

b) Cvotele, depunerile cum și fondulă de reservă se 
pună între pasive.

c) Creanțele dubiose se voră pune cu valorea care va 
fi probabilă de încassată.

d) profitulă seu perderea se va arăta esact i în bilanță.
(Va urma).

Direcțiunea. 
se compune din Președinte și 0

Firma Assoeiațiunei se va subscrie de cătră 
din Direcțiune.
Direcțiunea va trebui:

e)
J)

$0

l)

majoritatea

potd ocupa

pentru am-

Telegramă particulară a „Gaz. Trans.*

BAIA-MARE. 10 Iunie. — Conferența elec
torală ținută aici, s’a pronunțată în unanimitate 
pentru solidaritate cu partida națională și pentru 
resistență față cu năvălirile dușmăndse.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a >Gaz. Trans.<)

BERLINtl, 11 Iunie — Starea sănătății 
împăratului s’a înreitu subită. In urma dureri- 
loră abdominale, care-lfl chinuescă, împăratule 
zace apr6pe esclusivu în patu.

MUHLHAUSEN, 11 Iunie. — Deputatului 
din Reichstag Lanance i s’a îmânatu ordinule 
de espulsare, d’a părăsi orașule în 48 de <5re.

SEGHEDINU, 11 Iunie. — Furtuna de eri 
a pricinuită mari stricăciuni, care însă au foste 
în curendu reparate. Situațiunea e neschimbate 
amenințătdre.

Logodnă. D ra Eleonora Rusă, fiica preotului ro
mână din Băla, de pe Câmpiă, s’a logodită la 6 luniu n. c. 
cu d-lă Alesandru Mută, teologă abs. — Să fiă în câsă 
cu norocă!

Numere singuratice din „Gazeta Transilva
niei^ ă 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră: lacobfi Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu.



GAZETA TRANSILVANIEI 1887.

UnriuJu l* buraa da Vlenu Bursa «Ie Biicuresci.
din li Iuniu st. n. 1887. Cota oficială dela 27 Maiu st. v. 1887.

Rentâ de auri 5°/c . . . 102.45 
Renii de hârtii 5',, . . 88.30
Imprumutulil ciilori ferate

ungare..........................151 26
Amortisarea datoriei cii-

lori ferate de oști ung.
(1-ma em isiune) ... 98 75

Amortisarea datoriei edi
tori ferate de oști ung.
(2-a emisiune) .... 127 60 

Amortisarea datoriei cii- •
lori ferate de oști ung.
(3-a emisiune) .... 11670 

Bonuri rurale ungare . . 104.70 
Bonuri cu el. de sortare 1C4.70 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miși..............................  104 70
Bonuri cu el. de jsortare 104 70 
Bonuri rurale transilvane 104 60

Bonuri croato-slavone . . 101 50 
Despăgubire p. dijma de

vini ung.......................... 99 40
lmprumutuli cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 123 25 
Renta de hârtii austriaci 81 85 
Renta de arg. austr. . . 8310
Renta de auri austr. . .11215 
Losurile din 1860 . . . 137.70
Ac(iunile bincel austro-

ungare.......................... 885 —
Act. bincel de crediti ung. 286 — 
Act. bincel de crediti austr.286 25 
Argintuli —. — Galbinl

împirătesci ................. 5 99
Napoleon-d'orI .... 10.06 
Mărci 100 imp. germ. . . 62.35 
Londra 10 Livres sterlinge 127.—

română (5°„). 
rom. amort. (5°/0) 
convert. (6°/0) 
oraș. Buc. (20 fr.) 
fonc. rural (7°/0)

>
>

Cunip.

91>/a
94—
87—
34— 

106—
901/, 

103’zj
96—
87—

Renta
Renta

>
împr.
Credit

>
>
•

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

« > » Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 14.25
Bancnote austriaco contra aură. . 2.01

» (&•/•) .
urban (7’/0)

, (6‘/0) •
, • (£>*/») .

națională a României 500 Lei------

vend.
92—
95—
871/,
36 —

106*/a
91 —

104—
97—
87*/a

Cursulu pieței Brașovu

14.75
2.02

din 11 Iuniu st. n. 1887.

Bancnote românesc) . . Cum p. 8.70 Vând . 8.72

Argint românesc . . . . . 8.60 • 8.65

Napoleon-d’or) .... > 10.03 A 10 07

11.35 » 11.40

Imperiali..................... > 10.35 • 10.40

Galbeni.......................... » 5 93 » 5.95

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/o 101.— » 102.- -

n 3 » 5% • n 98.— > 99.—

Ruble RusescI .... > 114.— • 116.—

Discontulă . . . » 7— 10°/j pe ană.

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

Biurouiu centralii: VI. Waitznerring 57. — DespArțenientulu pentru mașini agricole: VI. Aeussere Waitznerstr. 1696—1699.
MASINELE DE SEMENATU

„TRIUMPH“
patentate ale lui Schlick

Cea mai mare disti noțiune:
de onore de auru la concurenta internaționalii

Ș J

de pluguri în llatvas.

| Tnrnâtnrîa d faWira de madnî 1111 RRHTJriK ~5 1

e

Diploma

e

ei e e
•

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

Pluguri originale pentru o brazdă ale lui Schlick- 
și Vidats. pluguri pentru sapă și moșoroie, Extir- 
patore etc.

Garnituri de treieratu cu vaporii, 
Garnituri de treieratu cu verteju (Gopel.)

Mori pentru curAțitiî, Mori pentru 
nulcinatu, Mașina pentru preparare de 
nutretu etc.

5

Prețurile cele mai eftine. — Cataloge la cerere gratis și franco.

e e w e o s s s w

Celu mai eftinu isvoru
pentru

procurarea de încălțăminte de bărbați, dame și copii 
de calitățile și foripele cele mai solide și 

fasdnele cele mai noue
se află în mare alegere în marele și noulă magazină de încălță

minte alu lui

I. SABADEANU,
Strada Căldărariloru Nr. 485. (Casa lui I. Sotiru.)

Iotă acolo se confecționdză încălțăminte după măsură cu cea 
mai mare soliditate, promptitudine și cu prețuri eftine. — Co
mande din afară se esecută promptă, și marfa ce nu convine 
se schimbă.

Asemenea se afla și ruferiâ de cauciuc!.

Dela comitetulu centrala electoralii alfl com. Brașovu.

Nr. 26—1887.

Publicatiiine.
•) 

de interne prin emisulu din 26 Maiu a. c. Nr. 32842—II ca termină 
pentru alegerile dietall comune, a hotărîtă ună termină de 10 cțde din 
17—26 Iuniu a. c., dc aceea subscrisulă comitetu centrală electorală a 
determinată (liua de 19 Iuniu a. C. ca cjiuă pentru alegerile, ce suntă 
de a se îndeplini în ambele cercuri electorale, supuse acestui comitetu 
centrală electorală, pe basa §-lui 57 art. de lege XXXIII din anulă 1874.

Pentru conducerea alegerei și pentru adunarea voturiloră s’au 
esmisă următdrele comisiuni:

In cerculă I. electorală, cu loculă de alegere în Hermană: 
Carol Schnell de președinte, 
Christian Porr de vice-președinte, 
Petru Horvath de secretară, 
Ioană Gavrușiu de secretară locțiitoră.
Ștefană de Domokos de secretară locțiitoră.

In cerculă 11-lea electorală, cu loculă de alegere Ghimbavă: 
Iosifă Diick de președinte,
Dr. Herell Henrică de vice-președinte,
George Nicolaus de secretară, 
Merthes Ioană de secretară locțiitoră, 
Paulă Meedt de secretară locțiitoru.

Pentru darea voturiloră cu referință la’. singuraticele comune s’a 
statorită următorulu șiră :

In I. cerctk electoralii:
1. Hermană.
2. Sânpetru.
3. Reșnovă.
4. Purcărenl.

5. Zizină.
6. Tărlungenl.
7. Satulungă.

8. Cernatu.
9. Turcheșiu

10. Bacllalău.

In II. cercii electoralii:
1. Ghimbavă.
2. Cârstiană.
3. Reșnovă.

4. Vulcană. 7. Nou. 10. Feldidră.
5. Codlea. 8. Crizbavă. 11. Rotbavu.
6. Hălchiu. 9. Bodă.

12. Măierușiu.
13. Apața.

Alegerea începe la 19 Iuniu a. c. înainte de prAnilii. Fiă- 
care alegătoră cercualu p6te recomanda candidați dietall; aedstă reco- 
mandațiune trebue s& se dea în scrisă președintelui pentru alegeri, sdu 
în diua dinainte de alegere, sdu la o jum. de 6ră după începerea alegerei.

Ddcă președintele pentru alegeri ordondză votarea în sensulă legei, 
atunci aceea începe dimindța la 9 dre.

Votisarea se face publică și nominală amdsurată §-lui 75 art. de 
lege XXXIII anulă 1874 și §§ loru ce stau în legătură cu aedsta.

Ceea ce se aduce la cunoscința tuturoră cu aceea observațiune, 
că alegerea se va efectui în casa comunală a respectivului locu de 
alegere, și că este oprită a veni la alegere cu bâte sdu arme.

Din ședința comitetului centrală electorală alu comitatului Bra- 
șovă, ținută în 7 Iuniu 1887.

Dedrece Maiestatea Sa c. r. apostolică a binevoită a concliema 
cu prea înaltulu rescriptu din 26 Maiu a. c. dieta viitdre pro 1887— 
1892 pe 26 Septemvre a. C. și dedrece Escelența Sa D-lă ministru

Iuliu de Roii, 
vicecomite și președintele comite

tului centrală.

Drt Iriderieu Jekel, 
secretară.

Tipografia ALEXI, Brașovă,


