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BrașovU, 1 Iunie 1887.
Adunarea ndstră din Sibiiu, după ce a ce

rută ca Românii din Ardealtl să nu alegă, a lio- 
tărîtă de astădată, precum scimu, ca nici Românii 
din Bănată și '/era ungurescă să nu ia parte la 
alegerile pentru dieta ungurâscă, încuviințându 
ca Românii bănățeni și ungureni să alegă numai 
în acele cercuri unde, după ce se voru fi ințe- 
lesu cu comitetulu centrală alu tuturoru alcgă- 
toriloru români, voră găsi că este bine și folo- 
sitoru să alegă, dându-și votulu numai candida- 
țiloru de deputățiă români de bună credință, cari 
se voră lega că voră apăra cu bărbăția programa 
ndstră națională.

Mulți au fostă de părere la adunarea din 
Sibiiu, că și în privința Româniloră din Bănată 
și Țâra ungurescă să nu se facă nici o deose
bire, ilâr cei mai mulți au disu, că să se facă. 
Urma va alege decă cei mulți, ori cei mai pu
țini au avută mai mare dreptate.

Destulă că acum după ce s’a luată acea 
liotărîre de adunarea trimișiloră alegetoriloră, ro
mâni, frații noștri din Bănată și Țera ungurâscă 
suntă datori să-o urmeze cu credință și cu su
punere, spre binele nostru alu tuturoru.

Cu bucuria vedemă, că bărbații luminați și 
iubitori de nemulă lorii stăruiescă pe lângă ale
gătorii români din părțile bănățene și ungurene 
să se pdrte așa cum i-a sfătuită adunarea cea 
mare românâscă și să nu se desbine ei între ei.

Multe suntă necazurile și di rerile ce au nă
pădită și peste capetele frațiloră noștri de din
colo de munții Ardealului, dâr tâte le-ară purta 
mai ușoră, dâeă n’arii suferi așa de multă de 
răulă neînțelegeriloră dintre ei, cari și-au ajunsă 
culmea.

Ore să fiă Românii osândiți de sdrte, ca în 
veci să rămână slugile străiniloru, numai și numai 
pentru că nu se sein înțelege ei între ei, nu-și 
sciu da mâna ca frații în fața dușmmiloru și 
a primejdiei, ce le amenință nâmulă cu perire?

Der tatălă cerescă, care cârmuesce sdrtea 
popdreloră, n’a putută să osendâseă pe Români 
pentru păcatele loiu strămoșesc! la o pedepsă a- 
tâtă de grea. Dreptatea provedinței dmnne- 
cjeesci n’a putută să-și întărea fața dela acestu 
poporă bună și muncitoră. De aceea trebue să 
credemă cu t.6tâ puterea sufletului nostru că va 
trebui să vină odată și dina aceea binecuvântată, 
când fruntașii și conducătorii nemului nostru î.și 
voră da mâna cu toții c’ună gândă și cu-o 
inimă, pentru ca să croiâscă poporului apăsată 
o sărte mai bună, tăcendu pe dușmani să se 
convingă, că t6te uneltirile, prigonirile și ame
nințările loră zadarnice suntă și zadarnice voră 
rămâne și că niciodată nu-și voră pută ajunge 
țînta loră de a nimici legăturile de frăția ale ne
mului românescă.

Mare este chiămarea bărbațiloru cu inimă 
și cu curagiu adevărată românescă în timpurile 
grele de față, căci ei lucră pentru ca să sosescă 
odată cji'ia multă dorită, când nu voră mai fi 
neînțelegeri între fiii aceleași mame, când Ro
mânii nu se voră mai dușmăni și pismui ei între 
ei spre stricăciunea obștei românesc! și spre îm
bărbătarea dușmaniloră ei, ci cu mică cu mare 
voră lupta ca frați adevărați pentru îmbunătă
țirea sdrtei și recâștigarea drepturiloru poporului 
română.

Cu dragoste frățâscă salutămă pe bărbâții 
fruntași români din Bănată și Țâra ungurâscă, 
cari nu cruță nici ostenâlă, nici jertfe spre a 
veni în ajutorulă poporului multă cercată și cari 
cu bărbățiă stăruiescă ca puterile ndstre să nu 
se desbine și cu toții să ne adunămu în jurulă 
stâgului partidei nâstre naționale.

Precum ni s’a împărtășită, Românii bănă
țeni și ungureni nu voră alege nici ei în anulă 
acesta, numai în trei cercuri s’au pusă candidați

români, cari țină la programa ndstră națională, 
primită de adunarea din Sibiiu și adecă în Ca- 
ransebeșă, unde este candidată fostulă deputată 
d. generală Roda, în Răcășdia, unde a candidată 
fostulă deputată d. V. Băbești și în Baia de Crișă, 
unde candidatulă Româniloră este d. Petru Truța, 
care asemenea a fostă deputată și în dieta 
trecută.

Atâtă în cerculă Răcășdiei, câtă și în cer
culă Baiei de Crișă s’au pusă în contra candi- 
dațiloră români, candidați unguri, pe cari îi 
sprijinesce guvernulă ungurescă, întrebuiuțându 
după obiceiu tâte mijlâcele de amăgire da în- 
fricare și de mituire. Lupta la alegeri va fi der 
în aceste cercuri românesc! crâncenă.

Nu ne îndoimă, că Românii buni și harnici 
din Bănată și Țâra ungurescă voră stărui cu 
sfatulu loră înțelepții, ca alegătorii noștri din 
poporă să nu alunece pe cărări prăpăstidse, 
dândă ajutoră celoră ce numai binele nu li-lă 
voiescă. Der fiindă primejdia mare e nevoiă 
să-și înedrde t.ote puterile loră ca să ferâscă po- 
porulă de acei nevrednici, cari pentru câte unfl 
osii de roșă voră să-lă desbine.

Incheiândă, dorimă Româniloră bănățeni și 
ungureni deplină isbendă în apărarea și întărirea 
strînsei legături frățesc! dintre ei, care cu atâtă 
mai tare îi va lega apoi și de noi Ardelenii!

Mișcarea electorală.
Alegerile dietale se voră (ace în 17 Iunie n. în co

mitatele: Bihoră, Hun ădora, Solnocă, Cojocna, Ternava- 
mare, Tărnava-mică, Turda-Arieșă, Odorheiu, Murășă- 
Turda, Alba de joșii, și în orașele: Clușiu, Oradea-mare, 
Cinci-Biserici, Sălmară, Neoplanta, Alba lulia, Sepsi-St.- 
Georgi, Gherla, Oderheiulâ săcuescă ; în 18 Iunie in co
mitatele: Aradă, Trei-Scaune și TimișQ, în orașele: 
Aradă, Baia, Sibiiu, Brașovă, Ocna, Olahfalu și Elisa- 
belopole; în 19 Iunie în comitatele: Sibiiu, Brașovă, în 
orașele: Timișâra, Verșeță; în 20 Iunie în comitatele: 
Bislrița-NăsăudO, Eăgărașă, C.arașă-Severină. în orașele- 
Ghezdi-Oșorheiu, Chiehinda mare; în 21 Iunie orașulă: 
Gelău; in 22 Iunie orașulă Abrudă ; în 26 Iunie orașulă 
Tergu-Mureșului. In Maramurășă și Ciucă la 17 Iunie.

Din incidentulă alegeriloră, minislrulă de interne 
a adresată munieipiiloră ună emisă-cerculară, în care 
se atrage atențiunea, ca să se respecte esprimarea opi 
niuniloru, dăr ațîțăriie și provocările de neorendueli să 
se itnpedece cu tâte mijlâcele legale ce stau la dispo- 
sițiune.

In Steinamanger alegătorii s’au arvunită pentru 
candidatulă oposițională printr’ună banchetă cu toaste.

In Oradea-mare partida independentă i-a pusă mi
nistrului Tisza ca contra-candidată pe advocatulă K. 
Eotvos.

In Recașă e candidată guvernamentalulă Alex. la- 
nicsary în loculă d-rului losef Gali, .pricopsită14 eu măg- 
năția ungurescă.

In Gilns fostulă deputată și acum candidată Kol. 
Szell ijise că nu guvernulă singură e vinovată de reaua 
stare financiară, ci și spiritulă publică, curentulă d’a se 
satisface dorințele nemăsurate ale țării, (seu mai corectă 
disă lăcomia, flămânȚa și căpătuirea »patrioțiloră“ — 
Red.) Decădința o recunâsce și guvernulă. Statulă »ma- 
ghiară“ a fostă pe hârtiă, adi e in realitate (???), dăr 
viitorulă și esislența lui aternă de sanarea radicală 
a acestei situațiunl, (Vetp asta-i asta Ungurico 1 — 
Red.)

In cerculă VIII ală Pestei, candidatulă Visi lăudă 
guvernulă provocându se, pe lângă alte laudăroșii, că: 
cultură europănă maghiară, renume universală artistică 
maghiară etc. ele., la apărarea văii Tissei. (Dâcă în 
inundare, înecare și sărăcire stă apărarea, atunci gu
vernulă șl-a împlinită datoria cum se cuvine. — Red.) 
Ună banchetă ce urmă arvuni pe alegători.

In Iaszbereny contele Apponyi Țse, că decădința 
moralului, stagnarea progresului, restricțiunea întregei 
vieți publice de sub aclualulă guvernă amenință națiunea 

ungurăscă cu peire. Națiunea nngurăscă e fdrte bolnavă. 
(Aprobări). Bolnave de mOrte suntă finanțele, bolnavă 
e administrațiunea, în care pe di ce merge se înoculâză 
Iotă mai multă, sub titlulă de reformă, binecuvântările 
sistemului asiatică ală pașaleloră, fără să’i pâtă lua Io- 
culă o administrația cum pretinde ună stată modernă; 
bolnavă e justiția, economia, moralulă națiunei ungurescl, 
care învăță a adora numai folosulă propriu și puterea. 
Financele, ijice elă, se mai potă duce tîrîșă-grăpișă ur- 
cându-se darea de consumă. Administrațiunea se păte 
sana și anume cea polițienăscă printr’ună organismă ad
ministrativă de stată, singura în stare a asigura unitatea 
politică a .națiunei*  ungare. (Adecă pretutindenea po
liția curată ungurescă. — Red.) Vorbi apoi despre miile 
și miile de emigrări din Ungaria de susă și din Săcuime; 
despre demoralisarea națiunei unguresc!, despre volnicia 
fișpaniloră. Ținta lui e promovarea maghiarismului. S’a 
dată apoi ună banchetă cu toaste dreptă arvună.

In Hatzfeld candidatulă Hieronimy șl-a asigurată 
alegerea printr’ună banchetă colosală.

In Răcășdia candidatulă Asboth fu salutată de slu- 
garniculă preotă gr. or., er în Vraniuci de slugarniculă 
invățătoră română. Contra candidatulă lui Asboth, Vin- 
cențiu Babeșu, va ave o grea luptă. A călătorită prin 
comune însoțită de Polit.

In Clușiu ună banchetă alcătuită de episcopulă Do- 
minik Szasz a arvunită pe alegătorii candidatului guver
namentală Alex. llegediis.

In 7 urda, spună foile ungurescl, candideză ca gu
vernamentală Z?r. Pap Szamoila. Asupra acestui „can
didată» s’a încinsă o dispută forte înverșunată între foile 
ungurescl din Clușiu. „Kolozsvâr11 luându-lă în apărare 
contra lui »Ellenzek“ dice între altele: .Ellenzăk*  își 
bate jocil de numele Pap Szamoila dicendu că acesta ar 
fi Română, der acestă argumentă, dice „Kolozsvâr14, este 
ună argumentă sălbatică, penlrucă acestă domnă dr. Pap 
s a născută în Clușiu, tatălă său a fostă consilieră gu
vernamentală in Clușiu și apoi a devenită jude la curiă. 
Acestă dr. Pap e mare proprietară în Clușiu, familia lui 
este în Clușiu o bună familiă ungurâscă, elă este tot
odată și membru pe viață alu „Kulturegylet“‘ului etc. 
— Suferi-va d. Samuilă Popă, dăeă Română e, o ast
fel'! de batjocurire ungurâscă a familiei d-sale?

In Orăștiă suntă doi candidați din Țera ungurăscă, 
unulă are 6000 fl., celălaltă 10,000 fl. ca să și scdtă din 
urnă mandatulă.

Zarandu, 9 Iuniu 1887.
In cerculă electorală ală Baiei de Crișă lupta elec

torală curge între partida română națională Truțaistă și 
intre clica Hollakișiiloră cu multă înverșunare. Holla- 
kiștii lucră cu bani și cu ajutorulă întregului aparată 
administrativă.

Se dice, că Hollakistii au la disposițiune 10,000 fl., 
cari mai toți i-ar fi spesată și ca să se asigureze mai 
au lipsă de vre o 15,000 fl. Terorisările, intimidările, 
corupțiunea și tâte armele, de cari numai dispune ad
ministrațiunea ungurescă de calibrulă nou din comitatulă 
Huniădârei, suntă puse în aplicare în favorulă oposițio- 
nalistului moderată Hollaki, și contra naționalistului 
Truța, care pănă acum luptă numai cu autoritatea și 
cu numele de Română, sperândă, că în urmă totă tre- 
bne să învingă pe lângă tâte forțările illegall ale con- 
trariloră săi, mai multă personali decâtă politici. Pre 
mâne se așteptă sosirea lui Hollaki în Baia de Crișă, în 
capitala Zarandului de odinioră.

Aipdimineță au plecată din Baia de Crișă, din 
Bradă și giură câte-va trăsuri de alegători la Deva după 
Holliki, în frunte cu cei doi mastadorl protopretori cer- 
cuall. Intre acești aderenți ai lui Hollaki suntă câțî-va 
Maghiari, de cari suntă torte puțini în acestă cercă ro- 
românescă, — mai suntă apoi și notari cercuali, an- 
tișll comunali și alegători cumpărați cu bani. Pănă 
acumă s’a dată la unii pentru câte ună votă și câte 100 
fl. din partea Holakiștiloră. Despre sosirea lui Hollaki 
și despre alte mișcări, de altădată. Acum numai atâta, 
că poporulă necoruptă este entusiasmală pentru Truța. 
Lupta va fi mare. Armele nu suntă egali. Românii 
naționali luptă numai cu arme legali și morali.

____  Aeliu.

Din comit. Solnocu-Dobâcei, Iunie n. 1887.

Și la noi, ca și pre aiurea, mișcările electorale 
șl au începută cursulă cu finea lunei Maiu, așa ca par
tida liberală în aceea (ji la ârele 8 și jumătate a. m.
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Constituind<i-se biuroulă "diferenței, s’a alesă cu 
unanimitate de președinte d 10 loanu Vasvari, preotă in 
Berseulă de susă, și de notari d-nii Emiliu Brană, te- 
ologă gherlană, și Ioană Chira, învâțătoră în Băsescl.

La propunerea d-lui Președinte se slatoresi e pro- 
gramnlă conferenței conformO ,căruia d 10 George Pap 
in liniaminle clare desfășură drepturile și datorințele de 
aiegălorO. — Se ia la cunoscință cu aplause frenetice. 
După aceste d-10 Demetriu Puciu, advocată in Cihulă 
Silvaniei, arată conclusele adunărei generale a tuturora 
alegâtoriloră români din Ungaria și Tansilvania întruniți 
in conferință generală la Sibiu in 7, 8, 9 Maiu 1887, con 
formă cărora susținendu-se in inlregitatea sa programa 
partidului națională română adusă în conferința din 1881, 
respective 1884, s’a eZisă pasivitate și pi este părțile un- 
garice locuite de Români, precum și preste cele banatice.

Se ia spre cunoscință. După aceste d lă George
Pap, esplicândă clausula conclusului conferenței in în- 
țelesulă căruia in părțile ungarice și banatice intru a- 
cele cercuri electorali, unde fără știrbirea drepturiloră 
electorale se pOte face alegere, pentru parlidulă națio 
oală română este deschisă calea, ca pe lângă încuviin
țarea comitetului electorală permanentă să se efectuescă 
alegerea, propune a se delibera : că Ore intr’acestO cercO 
îutre împrejurările de aZ*  este posibilă elegerea unui 
candidată de partidulă națională română la dieta Un
gariei ori ba? și că prin urmare este a se observa cu 
totă stricteța pasivitatea și in acesta cercă electoralo, și 
respective abstinența peste totă dela alegeri cu acâsta 
ocasiune.

*) După o corespondință fiitorulă canonică.

Conferința generală primesce cu unanimitate: pa
sivitatea, respective abstinența dela alegere de deputată 
pentru dieta ungară pentru acâsta ocasiune și pănă 
când prigonirile ilegale emanate din alte partidurl in con
tra partidului națională se voră susțină în contra legei. 

Conferența după aceste cu unanimitate intre stri
gări entusiaste mulțămesce delegațiloră pentru ostenelele 
făcute in favorulă partidului națională, primindă de cej 
mai s lutarl toți pașii făeuțl de acești abfegațî și decla- 
rându, că conclusiunile aduse, prin intrevenirea lor in con- 
ferenla generală a delegațiloră partidului națională ro
mână sunto intru iote conformă simțpminteloră și do- 
rințeloră aeslei conferențe electorale, deelarândă acele 
conclusiuni intru Iote de obligătore și pentru acâstă con- 
ferență.

Nefiindă alte obiecte de pertractată, președintele 
intre aplausele frenetice ale alegâtoriloră adunați, ridică 
ședința. D c. s.
loanu Vașva'i m. p.; E. Branu m. p , loanu Chira m. p. 

președinte notari.

SOIRILE PILEI.
„Budapester Tagblatt" anunță, că in curândă voră 

începe negociările tratatului de comerciu între Ausfro 
Ungaria și Germania. Numai atunci când aceste nego- 
ciărl voră intra inlr’o fașă holărităre, Austro-Ungaria va 
începe negociările cu România pentru încheerea conven- 
țiunei comerciale, deOrece guvernulă română se arată 
acum puțină dispusă a negocia, Z'ce numitulă Z'ară.

—x—
Din Viena se telegrafiază, că o deputațiune de in

dustriași a îmânată ministrului de comerță Bacquehem 
o petițiune acoperită cu 1500 subscrieri, In care-lă răgă 
se termine câtă mai curândă resboiulu vamală cu Ro
mânia. Ministrulă a asigurată, că guvernulă doresce fer- 
binte sâ termine câtă mai curândă râsboiulă vamala; 
monarhia a făcută — Z'se elă — cele mai mari conce
siuni României și e de așteptată ca și România sâ facă 
contraconcesiunl, spre a face cu putință încheiarea trac
tatului comercială.

—x—
ErivitorO la incidentulă dela graniță la Uzună, 

„Szekely Nemzet« scrie: in 1 Iuniu câțiva locuitori din 
o comună sâcuiescă au cercită să trâeă in România pe 
căi ascunse și fără pașaportă, dâr Îndată ce au călcată 
pe teritoriulă României 8 din ei au fostă prinși și pe 
aceștia ostașii români i-au luată sâ-i escorteze la oficiulă 
vamală. Pe drumă însă prisonierii s’au încercată sâ fugă, 
ostașii români au împușcată după ei și unulă, cu nu- 
melej Balâzs Balâzs, lovită fiindă de glonță, a și că 
Zută mortă pe teritoriulă română, âr alțl trei au fostă 
prinși.

—x—
Poetulă Eminescu este greu bolnavă. De o sâp 

tâmână intrâgâ nu vorbesce, nu umblă, nu mănâncă, 
Zice „Curierulă*  din Botoșani. Cu tOte îngrijirile ce i 
se dau, nu e mai nici o speranță că se va reînsănfitoșa

—x—
In Z’lele trecute, oficiulă poștală din Cohalmu, pe 

temeiulă cunoscutei ordinațiunl ministeriale, a refusatu a 
primi o scrisâre cu adresa germană a consistoriului cer- 
cuală cătră consisloriulă țârii. — Aci observămă oficie- 
loră nOslre parochiale, că chiar pe temeiulă acelei ordi
națiunl șovinistice, oficiile poștale suntă espresă avisate

șl-a primita pe candidatulâ sâu br. Carolă Bornemisa 
din DobricO — ală Caieneloră — în presența unui nu 
mâr0 însemnata de persOne. l’reotuia catolica din Lă
pușulă unguresca prin o vorbire lunga și secă, i-a ară
tata calea cătră dubia penitință.... Ajunși în opidO pe 
la Orele 11 din <ji se intrunesca In localitățile scOlei de 
stata, unde s’a ținuta conferința, la care au luata parte 
pe lângă poporulă din Lăpușă și cam 30 de slugarnici 
preoți români din giură. Eoporulă băștinașă din gintă 
— onore și erășl ondre lui — ținândă strânsă la con 
dusele conferinței naționale din Stbiiu — pasivitate — 
n’a luată parte. Preoții participanțî suntă următorii:

I. Din tractulă protopopescă gr. ort. vecbiu aiă 
Lapușiului.

1. Protopresbilerulă Samuilă Cupșia cu preoții săi:
2. Gavrilă Nodișiu din Costenl.
3. Teodoră Buda din Ungureni.
4. Ales. Perliaița din Libotinu.
5. Donisie Filipă din Libotinil.
6. Ioană Hermann din Rogozfl.
7. Ioană Perliaița din Suciulă inferiorii.
8. Petru A/ann din Boereni.
9. Aronă Cosma din Rohia

10. Nicolau Hermann din Mușca,
II. Ioană Perliaitia din Borcutit.
12. Ioană Bodea din Dobriținașiu.
Celă din Poiana Porcului — Ilie Germană — fiindă 

morbosă n’a fostă.
B. 1. Aceștia toți au venită la Lăpușiu sub con

ducerea marelui omă, naționalistă și oratoră — cu brâu 
roșiu dc mătase — Samuila Cupșia, care prin dicția sa 
ținută la cetirea programului, din care esența: odihna 
iui sulletâscă și liniștea consciinței sale cu referință la 
programă, dovedesce că e plătită mai bine ca acuma’să 
6 ani când contra unui cs didată română în persOna 
Veneratului Dontnă Andreiu Medană din Măgurenl a ju
cată pe Efialte, fundă cumpărată cu 100 fl. v. a. și cu 
o Olă de vinarsă de prune. In decursulă dicției mâna 
i-a fostă totă pe inimă.

11. Din tractulă protopopescă gr. ort. Chiorii:
1. Protoprsb. Ioană Siovre — Sowre Jânos — din 

Cărbunari cu preoții săi:
2. Ioană Ciocașiu din Cărbunari.
3. George Pasca din Curtuiușiu.
4. Ales. Popă din Berinția.
5. Alex. Ciocașiu din Făuresc!.
6. N. Siovre din Trestia.
7. Eftenie Bolbosu din Ciocotișiu.
8. N. Siovre din Fenațiă.
Onore d-lui preotă din Les.ihia Gavrilă Stefu, care 

șț-a căutata de trebl pe acasă lângă familiă.
B. II. Prprsb. Ioană Siovre, poreclită prin sine și 

Sorre lânos, figureză și ca membru in comitetulă parti
dei liberale subscrisă in învitațtunile dela banchetă — 
din cari învitațiunl avândă și eu, îi pută dovedi adevâ- 
rulă faptică.

III. Din tract. prpescu gr. cat ală Lăpușului 
Ungurescă:

1. Grigor» Popesculă din Suciulă inferiorii.
2. Ioană Filipă*)  din Lăpușulă românescu.
3. Demeteriu Dragoșă din Băiuțiu.
4. Ilie Buda din Ungureni.
5. Ioană Griguțiă din Stoiceni.

Cliiorenî:
6. Nicolae Avramii din Mănăsturu.
7. Ioană Dragomiru din Ilușiori.
8. Gavrilă Simionă din Preluca.
£tă deră d-le Redactoră și Stimată inteligență ro

mână, unde zace râulă și regresulă națiunei nOstre.
Mai tace te indignau dejositorele vorbe aurite — 

după banchetă, dela care firesce nici unulă n’a absen
tată — din gura nației Lăpușiene: „Ezek akaszlâfâra 
valok, ezek aruljâk el a hazât; se olahok se magyarok“. 
(Acești Omeni buni de spânzurată, aceștia vândă patria ; nu 
suntă nici valahi nici maghiari ci numai bulendre.) 

In urmă prin cele comunicate nu voescă alta, de 
câtă a trage atențiunea on. inteliginți române asupra 
,nedemnului lord nume de română," și întipăjindu-și 
In memoriă mârșavele loră fap'e. a.nu-i da uitărei, căci 
poporulă română, care vâZândă cum cei cu carte vo 
iescă a-lă vinde, e amărîtă pănă in suflelă și va ține 
sâmă de ei.

OnOre și iubire și-au atrasă însă acei preoți, in- 
teligențl și alegători români, cari au stată departe de 
actula săvârșită îl. 31 Maiu n. a. c. onore, iubire și 
considerațiune atribuescă buniloră Români; adevărațiloră 
patrioțl Ioană Olteană din Suceiulă superiorii și Ioană 
Nemeșiu, din Lăpușulă românescă, Priviifiiătoriulă

Adunarea electorală (lin Băsescl.
Procesu verbalu,

luată în conferința generală a alegetoriloru români de 
partida națională română, ținută în Băsescl la G 

Iuniu 1887 st. n.
Au fostă de față: Inteligența română împreună cu 

6 pănă la 8 sute alegători din cerculă elect. Sel. - Ce
hului.

a primi și espeda mai departe scrisOrea, In casă când 
trimițâtoi u'ă nu o primesce indârâlă. Oficiulă poștală n’are 
nici ună dreptă a refusa scrisOrea.

—x—
Sașii dm Țera Bârsei și-au deschisă o mulțime de 

grădini de copii, precum în: Prejmeră, Codlea, Cârstiună, 
Ghimbavă, Bodă, Măierușă, St. Petru și în curândă se 
va deschide și in Hâihii. Nuinârulă copiilorO. cari cerce
tezi grădinile de copii in nici ună sată nu e sub 50, 
in unele trece peste 80. N'ar strica sâ se gândâscă și 
reuniunile nOstre de femei a crea astfelă de institute.

—x—
Privitoră la scirea ce amă dat’o Vineri dela ședința 

din 6 Iunie n. a academiei unguresc!, găsimă in «Pester 
Lloyd“ următârele amănunte: Profesorulă gimnasială din 
Sibiiu Nicolau Putnoky ca Ospe ceti părți dintr'ună trac
tată critică mai mare asupra dicționarului istorico-lin 
guistică ală limbei valahe—intru câtă au apărută aceste 
pănă acum — redigeată de profesorulă Bogdană Hașdâu 
și edată de academia română din Bucuresci cu ajulorulO 
regelui Carolă I dela 1884 sub titlulă „Etymologicum 
Alagnum Romaniae'. Conferențiarula caracterisâză direc
țiunea și cuprinsulă opului, modulă de tractare a cuvin- 
teloră, mai departe starea actuală a sciinței linguistice 
comparative in România și ilustrâză netemeinicia singu- 
raticeloră esplicărl a cuvinteloră făcute de representanții 
loră principali Hașdâu, Cihac și Burla. CălcâiulO lui Achile 
ală opului, Z* ce Putnoky, că e prelucrarea de manuscrise, 
care nu trecă prin proba de focă a criticei moderne. — 
Nici n'au nevoiă de „moderna critică ungurâscâ", care 
e deochiată de nu se mai pOte vindeca nici cu cărbuni 
stinși.

—x—
D-lO profesoră universitară și istorică V. A. Ureche 

din Bucuresci, care s’a intorsă în Z'lele acestea din Pa- 
risă, a întocmită acolo cu unulă dintre cei mai buni 
sculptori francesl ună proiectă pentru statua lui Mironu 
Costinu. D. Ureche va ținâ ună șiră de conferințe în 
țâră pentru a aduna fondurile necesare.

—x—
Cu ocasiunea esamenului scripturistică de maturi

tate din corespondența comercială germană și maghiară 
la academia comercială din Pesta, profesorulă Alex. No
va k, care supraveghia lucrările, descoperi o înșelătoria, 
care avu ca urmare cassarea întregului esamenă. Profe
sorulă observă adecă, că ună școlară îșl face de lucru 
sub bancă. Profesorulă se apropiă de școlară și ’i con
fiscă o fOiă de hârtiă, care spre surprinderea sa conținea 
râspunsulă complectă la întrebările ce ministerulă instruc- 
ținnei alesese din cele ce i le trimisese direcțiunea și le 
înapoiase sigilate. Directorulă casă esamenulă și despre 
incidență, care e cu alâlă mai bălâ'oră la ochi, cu câta 
cuverta ce conținea întrebările se deschise de profesoră 
imediata înainte de esamenO, făcu arătare ministrului. 
Amintitiilo școlară, fiiulă unui bogată proprietara, trebue 
că a primită întrebările, ce s’au înapoiată sigilate, dela 
o persână, care sta în relațiunl de aprope cu ministeriulă.

—x—
Dr. P. Jecet, șefulă serviciului sanitară bulgară, se 

află de câteva Zile în Bucuresci, ca sâ studieze legile și 
regulamentele serviciului sanitară din România, spre a 
le aplica și în Bulgaria. Dr. Jecet a servită ca medică 
în armata română.

—x—
Pentru contribuabilii din Brașovu. In 11 Iunie 

s. n. s’au espusă registrele cuprinZâtore de darea de 
camele și rente spre a putâ fi vâZute de publică la per- 
ceptoratulă orășenescO (Stadt-Magistrat). Așadâr toți câți 
au capitale, fiă la privați, fiă la corporațiunl, sâ se in
formeze în limpă de 8 Zile, pănă la 18 Iuniu, din re
gistre, și dela 18 Iuniu încolo sâ facă recursă In timpă 
de 8 sâu celă multă 14 Z*le-  — Asemenea atragemă 
atențiunea proprietariloră de case, că lista de dare pen
tru case din întregă orașulă Brașovă se pâte vedâ la 
perceptoratulă orășenescă și se mai pâte face recursă 
pănă la 15 Iuniu a. c. inclusivă, adecă pănă Mer- 
curl sâra.

Măsurarea dării și rftsboiultl vamala 
ca România.

Cetimă în „Sieb. Deutsch Tgbltt.“:
Trăimă intr’o lume sucită. Grozava crisă economică, 

ce bântue și țâra nâstră, scăderea cea mare a prețu- 
riloră viteloră și cerealeloră, și pierderea piețeloră au 
adusă pe țâranii noștri, îngropațl în datorii și împovărați 
peste mâsură cu dări, la marginea prăpastiei; Omenii 
noștri emigrâză, acum nu numai in România, ci și in 
America. Gomerciulă stagneză în orașe intr’o mâsură, 
cum abia îșl potă aduce aminte Omenii cei mai bâtrânl 
sâ fi fostă vr’odată, decădința poporațiunei rurale, înda
torirea și sărăcirea loră progresivă slăbescă puterea de 
consumațiune la țâră și cu acâsta totodată cftștigulă în 
orașe. IcOna raporturiloră economice e tristă ca nici 
odată. . . O deosebită causă a decădinței economice, 
pentru care de sigură că nu vomă pismui pe celelalte
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regiuni ale patriei, este pentru Sibiiu și pentru celelalte 
părți ale Ardealului sudostică : rlsboiulă vamală cu Ro
mânia și închiderea granițeloru contra țerei vecine noue, 
cu care arat) stată in atâtă de mare comunieațiune. 
Acăslâ causă deosebită dă Sibiiului și celeilalte părți sud- 
ostice a Ardealului ună privilegiu de sărăcire...

Cu tOte astea, în locă d’a se împlini îndreptățită 
așteptare a contribuabililor^, adecă să li se scaijâ darea 
de câștigă, inspectorul!) de dare din Sibiiu — spre grăza 
generală — a urcată darea de câștigă classa III cu 25 
pănâ la 30 procente. Inspectorulă n’a ținută semă în 
genere de răsboiulf. vamală cu România, ci numai In 
singuratice cașuri... Nu numai fabricanții de mașini 
agricole și < omereianții de feră din Sibiiu, cari prin răs- 
boiulă vamală au perdulă însemnata loră pieță în Va- 
lahia mică, merită o aslfelă de considerare, ci și cele
lalte ramuri de afaceri, căci cu greu se va afla o ra
mură de afaceri in Sibiiu, care să nu fiă atinsă nemij
locită prin răsboiulă vamală cu România.

Aslfelă a suferită o grea lovitură și afacerea fa- 
bricanțiloră de salamă, inter<jicendu-le a’șl aduce ca de 
obieeiu porci din România prin pasulă Turnu roșu și — 
horribile dicta — permițăndu li-se numai ocolindă pela 
Steinbruch lângă Pesta — fiă observată în trecătă, încă 
o ilustrațiune a administrațiunei economice în Ungaria! 
Tăie representațiile fabricațiuniloră de salamă, că Ro
mânia e mai aprope de Sibiiu ca Steinbruchulă, și că 
aceiași porci românescl, cari au să ajungă ocolindă prin 
Serbia la Steinbruch și abia de acolo au să fiă trans
portați la Sibiiu, ară avea ună drumă mai scurtă din 
România prin pasulă Turnu-roșu la Sibiiu, au rămasă 
fără resultată; ba minislrulă n’a învrednicită cu ună răs- 
punsu nici declararea fabricanțiloră de salamă, d’a plăti 
vama esorbitantă de mare pentru importulă porciloră 
prin pasulă Turnu roșu. Urmarea a fostă decăderea câș
tigului. Și acum vine inspectorulă de dare și măresce 
darea de câștigă 1 Der nu numai a fabricanțiloră de sa
lamă, ci și a măcelariloră și cârnățariloră. Ună cârnă- 
țară are să fiă suită — spre a aminti numai ună esemplu 
— dela 26 fl. dare de câștigă classa a treia, cc a plă
tită până acum, la 137 fl.!...

Față cu referințele reale de câștigă urcarea dării 
este o cruQiine!...

Ce le pasă „patrioțiloră**  de durerile, lip
surile și sărăcirea altora și anume a Neniagliia- 
rilorfi, ei numai să se pdtă căpătui!

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mnreșianu.

Sciri militare.
România. Minislrulă de răsboiu a hotărîtă înfiin

țarea unei scole speciale de telegrafia militară. După 
terminarea cursuriloră, elevii acestei scoli voră fi atașați 
la diferitele biurourl telegrafice ale statului pentru a face 
practică. — In diua de 21 Maiu a. c. au sosită cu tre- 
nulă două baterii de lunuri nouă cu echipamentută loră 
și voră mai sosi încă trei baterii. T6te pentru regi- 
mentulă 5 de artileria din Bucurescl. — O comisiune 
prezidată de d. generală Arionă, inspectorulă generală 
ală artileriei, este însărcinată cu esperiența tunuriloră 
sistemă de Bange, comparativă cu cele Krupp în sco- 
pulă de a constata, care din ambele sisteme este supe- 
rioră sub tOte raporturile. — In curendă săbiele tuna- 
riloră conductori și servanțl, aflate in serviciu, voră fi 
înlocuite cu altele de ună modelă nou. Ele suntă mai 
scurte și prin urmare mai puțină grele, drepte, și garda 
are numai o singură ramură. — Comisiunea însărcinată 
cu stabilirea echipamentului și harnașamentului de arti
leria a adoptată în unanimitate pintenii mobili cu curele 
In locuia pinteniloră actuali fixl. Omenii avăndă pin
teni mobili cu curele, ei nu-i voră pune la cisme de- 
câtă când voră încălica. — Scăla de pionirl și telegrafia 
pentru ofițeri de cavaleria formală la reg. I de geniu, 
la care a luată parte câte 1 ofițeră și 2 grade interiore 
din tote regimentele de cavaleria, s’a terminată la 1 
Maiu curentă. Cursurile acestei sc<51e, de o durată de 
2 luni, voră reîncepe in fiecare ană la 1 Martie, cu 
același efectivă. Oficerii, cari au trecută acâstă scălă a- 
nulă acesta, intorcendu-se la regimentele loră, suntă da
tori a ține conferințe camaracjiloră loră și gradeloră in- 
feridre. — Pentru infanteria de liniă, vânători și geniu 
s’a adoptată ranița și cartușierele armatei germane, 
fiindă mai ușore și mai practice. — Pentru tămnă se 
pregătescă mari manevre militare. — Oficerii trimiși la 
fabrica Krupp spre a supraveghia lucrarea materialului 
de răsboiu comandată s’au întorsă în țeră.

Rusia. Țarulă a ordonată ca în anulă acesta să 
se cheme pentru instrucțiune clasa înteiu a reserveloră 
infanteriei, in numără de 220,(100 soldați reserviștl. — 
Ministrulă de resbelă a publicată ună tablou ală forțelor 
armatei Cazaciloră. Țifra totală se urcă la 165,300 6- 
menl, comandați de 37, 440 oficerl. Marea majoritate 
a trupeloră aparține cavaleriei. Artileria Cazaciloră nu
mără 236 piese de campaniă. — Se anunță din Odesa 
(jiarului „Daily News" că nisce sciri din sorginte sigură 
semnalăză ordmulă dat ia 23.000 de Omeni de infante
rie și la 3000 de Omeni de cavaleriă din garnisOnele 
caucasiene, de a fi pregătiți să plece la Askabad (fron
tiera Persiei).

Francia. Scirea cum că minislrulă de răsboiu ge- 
neralulă Ferron, ar retrage proectulă de mobilisare ela
borată de generalulă Boulanger este inexactă. Gene- 
ralulă Ferron se va Înțelege cu comisiunea bugetului și 
va cere in urmă creditele necesare.

Bu/garia. In săptămâna trecută a sosită pe Du
năre ună mare transportă de arme și munițiune, — Gu- 

vernulă bulgară s’a adresată prin agenții săi in România, 
ca să înroleze de acolo medici militari pentru armata 
bulgară, oferindu-le lâfă îndoită.

Austro-Ungaria. Se face acum la Felisdorfă es- 
periență asupra solidităței a două turele cuirasate, una 
eșindă din usina Krupp, cealaltă dintro usină austriacă. 
S’a trasă asupra celoră două turele la o distanță de 
3,000 metri cu tunuri de [21 centim. Dela începută 
s’a putută săse constate ună faptă surprintjătoră. Tu
rela Krupp a crăpată la prima lovitură, pe când cea
laltă a rămasă neatinsă, S’au trasă 140 tunuri asupra 
turelei de sistemulu celă nou, fără a’i causa vre-o stri
căciune.

STATUTELE
Dentrii „PREVEDEREA", AsociaținiiG fle creiiin și depuneri 

în Codlea

C. Comitetulă de supraveghiare.

§ 44, Comitetulă de supraveghiare se compune 
din 5 membrii aleși dejadunarea generală pe timpă de 
3 ani. (§ 35. lit. b)

Acestă comitetă îșl alege președinte și secretară din 
sinulă său.

§ 45. Comitetulă de supraveghiare controlăză a- 
faeerile Associațiunei in tOte ramurile ei. Spre scopulă 
acesta are dreptnlă și datoria a face revisiunl prin re
gistre în cassa și la efectele Associațiunei.

§ 46. Comitetulă va face propuneri adunărei ge
nerali cu privire Ia raportulă Direcțiunei și la bilanță.

§ 47. Constatându-se vre-o abatere dela statute, 
său vre o neregularitate la operațiuni, comitetulă de su
praveghiare va provoca Direcțiunea ca să îndrepte lu- 
crulă, și rămânăndă sumațiunea fără efectă, va con- 
chema adunarea generală supunendă casulă spre de
liberare

§ 48. Comitetulă de supraveghiare este solidară 
responsabila pentru daunele provenite din negligerea in- 
datoririloră impuse loră prin aceste statute și prin le
gea comercială.

XII. DisposițiunI finali.

§ 49. Direcțiunea este îndreptățită a primi în as- 
sociațiune individl domiciliați în alte comune, — obli- 
gendu-se la observarea statuteloră.

§ 50 Interese se plătescă numai pentru florini în
tregi.

XIII, Desființarea.

§ 51. Desființarea associațiunei urmâză-
a) printr’ună condusă spontaneuală adunărei gene

rale, său
5) prin altă modă prevăzută in legea comercială.

Pentru desființarea Associațiunei se recere, ca a- 
cestă obiectă anume să fiă pusă la ordinea tjilei, mai 
departe să fiă presentă majoritatea tuturoră membriloră 
și dintre voturile celoră presențl,[ celă puțină 3/t părți 
să fiă pentru desființarea societății.

§. 52. Dăcă societatea, respective adunarea gene
rală, în înțelesulă d-lui 51 ală acestoră statute a decisă 
desființarea societății, său dăcă societatea se desființăză 
intr’altă modă prevăzută in legea comercială § 247, 
atunci după licvidarea averei societății în ințelesulă legei 
comerciale, evenlualulă restă de avere se va împărți 
între membrii în proporțiune cu numărulă cvoteloră ce 
le-au plătită la societate. — De sine se înțelege, că fiindă 
averea de ajunsă după detragerea datoriiloră înainte de 
tăie se voră plăti membriloră sumele plătite titulo cvote.

In câtă nu dispună aceste statute, serveșce legea 
dreptă cinosură.

XIV. Adunarea constitutivă.
§. 53. Aceste statute s’au votată in intregă cu- 

prinsulă loră de adunarea constitutivă ținută la 15/27 
Martie 1887.

XV. înregistrarea.

§. 54. Statutele presinte voră intra în vigore nu
mai după înregistrarea îoră la tribunalulă comercială și 
după publicarea loră.

XVI.
§. 55. Conclusele și publicați mile Associațiunei se 

aducă la cunoscință prin afișă în localulă Associațiunei 
și printr’ună circulară tuturoră membriloră pe cale privată. 

losifă Comanescu m. p. Ioană Iliescu m. p.
președinte. not. ad hoc.

Zz. 2662—1887 p.
Ezen alapszabâlyok a brassoi kirâlyi torvânyszâk- 

nel, a kere«kedelmi târsas czâgek jegyzekănek 1 kotel 
175 lapjân, az arra vonalkozâ „Prevederea", «Associa- 
țiune de credită și depuneri» czeggel egyfitt bejegyez- 
tettik.

Brasso, 1887 Majus 24-en.
A kirâlyi lorvenyszăk mint kereskedelmi birosâg 

ulesebbl.
Deszy Janos m. p.

(L. S.) elnok.
Bene Istvan, t -jegyzo.

Nr. 2662.—1887. p.
Rugarea Asociațiunei de credită și depuneri »Pre

vederea*  din Codlea pentru de a se improtocola firma 
și statutele ei în protocolulă firmeloră de asociațiunf 
comerciale.

Resoluțiune.
Spre îndeplinirea acestei insinuări să ordonăză îm- 

protoeolarea între firmele de associațiunl comerciale 
alâtă a statuteloră Asociațiunei de credită și depuneri, 
• Prevederea", Associațiune cu responsabilitate restrânsă, 
cât și a firmei ei .Prevederea", Associațiune de credită 
și depuneri, dimpreună cu punctele amintite mai josă și 
cu îndeplinirea acesteia, precum și cu publicarea legală 
se însărcinăză conducătorulă registreloră comerciale.

Acâstă Associațiune cu responsabilitate restrînsă s’a 
înființată pe basa statuteloră ei votate în adunarea con
stituantă ținută la 27 Martie și 15 Maiu 1887.

Reședința: în Codlea.
Obiectulă întreprinderei este: a face posibilă mem

briloră crearea unui capitală prin depuneri mai mici și 
ajutorarea prin împrumută.

Durata: nedeterminată.
Capitalulă fundațională: se formăză din depunerile 

membriloră de câte celă puțină 50 fl. de membru, sol- 
vindă pe lună celă puțină 50 cr.

Direcțiunea constă din 7 membri: adecă Președin
tele, vice-președintele și 5 membri.

Membrii direcțiunei aleși de adunarea generală con
stituantă suntă:

losifă Comanescu, președinte.
Ioană Boeră vice-președinte.
Ioană Iliescu.
Sandu Bumnariu.
Moise lacobă.
Ioană Pascu.
Ioană Cârstea.
Pentru validitatea firmei este de lipsă subscrierea 

proprie a duoră membri din direcțiune.
Ori ce anunță^ dată în numele Associațiunei este 

a se afișa în localulă cassei.
Despre îndeplinirea înregistrărei se încunosciințâză 

Direcțiunea suplicantă a Associațiunei cu observarea, ca 
tn viitoră tote subscrierile ce se oferescă la afacerile 
loră să se îndeplinescă conformă prenotărei. Totodată 
se îndrumeză, ca să plătăscă în decursă -de 3 <Șile taxa 
de doi fl. v. a. conducătorului registrului de firme co
merciale ală acestui tribunală ca taxă de înregistrare 
In <jiară.

Din ședința tribunalului reg. ca tribunală comer
cială ținută în Brașovă la 24 Maiu 1887.

L. S.
Deisy, m. p. președinte. Bene m. p.

Incunosciințare.
Direcțiunea „Prevederei«J Associațiune de credită 

și depuneri încunosciințâză pe membrii săi despre ur- 
mătârele:

1. Directoră esecutivă s’a alesă d-lă parochă losifă 
Comanescu, și d lă Ioană Boeră cassară.

2. Plătirea cvoteloră se începe cu 1 luliu s. n. a. c.
3. Ore destinate pentru oficiu de cassă suntă Du

mineca dela 4—6 după amâdl.
Codlea, 8 Iuniu 1887.

Direcțiunea Associațiunei „Prevederea*.

Mulțămită publică. D-lă Ioană Popă Reteganulă, 
învățătoră în Rodna veche și Redactoră ală .Cărțiloră 
sătânului română," a binevoită încă îu luna lui Aprilie 
a trimite pentru scăla nâstră romftnăscă din Cizeriu- 
Boiană 10 esemplare din legendarulă de Petri. Aceste 
esemplare s’au împărțită la 10 școlari săraci și sîrguin- 
cioșl. Bucuria acestoră copii a fostă fârte mare și 
darulă făcută loră n’a rămasă fără efectă, căci copii cu 
gustă și curagiu deosebită s’au pusă pe învețătură și la esa- 
menă au dată eminente dovetjl de progresă. Pe acestă cale, 
părinții școlariloră și școlarii recunoscători aducă prin 
mine mulțămită loră sinceră d-lui Popă Reteganulă pen
tru acestă ajutoră prâ bine-venită.

Cizer.u, Iuniu 1887. Nechita Liscanu,
_________ învățătoră.

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

BERLINtT, 13 Iunie. — Impăratulă durmi 
bine, durerile s’au mai potolită.

PETERSBURGC, 13 Iunie. — Țarulă a 
primită pe George Karageorgevicl.

PARIStJ, 13 Iunie — Intre Clemenceau 
și între redactorulă farului „Național1* a fostă 
ună duelă cu pistolulu, care a decursă fără văr
sare de sânge.

Rectificare. In numerii trecuțl ai fâiei nâstre s’au 
strecurată unele erori regretabile: In Nr. 116, pe pag. 1, 
colâna 3, șirulă 30 de susă în josă în locă de: „cămă- 
tarulu reg.' etc. este a se ceti: cămărarulu reg. — In 
Nr. 117, pag. 1, coldna 1, șirulă 10 de josă în susă în 
locă de: .viâlă" să se cetăscă: vitță, âr pe colâna 2, 
șirulă 6 de susă în josă. în locă de: >alungă« să se ce- 
tescă: ajungă atâta netrebnicia etc.
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Ooraolo la barați de vlan.
din 11 Iuniu

Reutâ de aură 5°/0 . . . 101.80 , 
Renta de hârtii 5°/0 . . 87.80
[mprumutulO căilorâ ferate

ungare........................151.25
Amortisarea datoriei câi-

lord ferate de osia ung.
(1-ma emisiune) ... 97 75 

Amortisarea datoriei câi-
lorfl ferate de ostâ ung. 
(2-a emisiune) .... 127 50 

Amortisarea datoriei câi-
lord ferate de osta ung.
(3-a emisiune) .... 11G 75 

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

mișâ............................ 104 70
Bonuri cu d. de Jsortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 70

st. n. 1887.

Bonuri croato-slavone . . 104 5a
Despăgubire p. dijma de 

vino ung............................ 99.40
Imprumutula cu premiu 

ung.................................. 121.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 122 30 
Renta de hărtiâ austriacă 81 35 
Renta de arg. austr. . . 83.60
Renta de aura austr. . . 11215 
Losurile din 1860 . . . 137.70
Ac(iunile băncel austro- 

ungare........................  885 —
t Act. băncel de credita ung. 286.—

Act. băncel de credita austr.289.80
Argintula —. — GalbinI 

împărătesei ................5 99
, Napoleon-d’orI .... 10.08 
Mărci 100 împ. germ. . . 62.35 
Londra 10 Livres sterlinge 128.05

Bursa «le Bucurescl.
Cota oficială dela 27 Maiu st. v. 1887.

Cump. vând.

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

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

• „ „ (5»/o) • 90*/. 91—
> » urban (7°/0) . . 103 ha 104—
• > . (G’/o) • 96— 97—

• (5»/0) . 87— 87>/s
Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

< > > Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 14.25 14.75
Bancnote austriace contra aură. 2.01 2.02

Cursulu pieței Brașovă
din 13 Iuniu st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.70 Vând. 8.72

8.60 * 8.65

Napoleon-d’orî...................... > 10.03 • 10.07

Lire turcescl.......................... * 11.35 • 11.40

Imperiali.............................. * 10.35 * 10.40

Galbeni.................................. » 5.93 > 5.96

Scrisurile fonc. >Albina» 6®/0 , > 101.— 102.- -

» ’ n 5°/o • fl 98.— > 99.—
Ruble Rusesel...................... » 114.— » 116.—

Discontulă ... » 7—10°/, pe ană.

Dela comitetulft centrala electoralii ala corn. BrașovQ.

Nr. 26—1887.

Dedrece Maiestatea Sa c. r. apostolică a binevoiții a conchema
cu prea înaltulă rescriptu din 26 Maiu a. c. dieta viitdre pro 1887 —
1892 pe 26 Septeuivre a. c. și dedrece Escelența Sa D-lu ministru 
de interne prin emisulă din 26 Maiu a. c. Nr. 32842—II ca terminu
pentru alegerile dietall comune, a hotărîtă ună terminu de 10 dile din
17—26 Iuniu a. c., de aceea subscrisulu comitetu centralii electoralii a 
determinatu (liua de 19 Illlliu a. C. ca dină pentru alegerile, ce suntă 
de a se îndeplini în ambele cercuri electorale, supuse acestui comitetu 
centralii electoralii, pe basa §-lui 57 art. de lege XXXIII din anulă 1874.

Pentru conducerea alegerei și pentru adunarea voturiloru s’au 
esmisii următdrele comisiuni:

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

Licitațiune. 2-2
„Albina,“ institută de credită și de economii în Sibiiu, vinde Ia 

licitațiune publică ferestrăulă de vaporă cu tdte părțile lui 
constitutive, carele se află pe intravilanulă său de lângă gara 
Brașovului.

Terminulă licitațiunei se defige pe dina de 15 Iuniu dra 10 
a. m. la fața locului.

Prețulă de escliiamare se ficsdză cu fl. 4000.
Amatorii au să depună dreptă vadiu lO°/o a prețului de eschia- 

mare, adecă fl. 400.
Oferindu-se prețulă de eschiamare sdu mai multă, respltatulă lici

tațiunei devine obligatoră pentru ambele părți; ună ofertă sub prețulă 
de eschiamare însă, ca să devină obligătoră pentru institută trebue să 
obțină aprobarea ulteridră din partea direcțiunei institutului.

Prețulă de cumpărare are să se răspundă celă multă în decursă 
de 15 dile dela licitațiune, eventuală dela aprobarea ofertului, cu 6°/o 
interese dela dina licitațiunei.

Ferestrăulă cumpărată are să fiă dusă de pe teritoriulu institutului 
celă multă până la ultima Septemvre a. c.

Pănă la terminarea licitațiunei se primescă și oferte închise prp- 
vădute cu vadiulă de fl. 400.

Condițiunile mai detailate se potă vedd în biurourile Albinei în 
Sibiiu și în Brașovă în drele de biurou.

Sibiiu, în 19 Maiu 1887. Direcțiunea.

In cerculă II-lea electorală, cu loeulă de alegere Glii m ba vă :
Iosifu Diick de președinte,
Dr. Herell Ilenrică de vice-președinte, 
George Nicolaus de secretară, 
Merthes Ioană de secretară locțiitoră. 
Paulă Meedt de secretară locțiitoră.

Pentru darea voturiloră cu referință la] singuraticele comune s’a 
statorită următorulă șiră:

TARIFAanunturiloru si insertiuniloru
■) 1 *)

AnunciurI în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. —cr. 6.

In I. cercă electorală:
1. Hermană.
2. Sânpetru.
3. Reșnovă.
4. Purcărenl.

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

8. Cernată.
9. Turcheșiu

10. Baclfalău.

II. cercă electorală:
1. Ghimbavă. 4. Vulcană. 7. Nou. 10. Feldidră. 12. Măierușiu.
2. Cârstiană. 5. Codlea. 8. Crizbavă. 11. Rotbavă. 13. Apața.
3. Reșnovă. 6. Hălchiu. 9. Bodă.

Alegerea începe la 19 Iuniu a. c. înainte de prăndft. Fiă- 
care alegătoră cercuală pdte recomanda candidați dietall; aedstă reco- 
mandațiune trebue să se dea în scrisă președintelui pentru alegeri, său 
în (Jiua dinainte de alegere, său la o juni, de dră după începerea alegerei.

Decă președintele pentru alegeri ordonăză votarea în sensulă legei, 
atunci aceea începe diminăța la 9 6re.

Votisarea se face publică și nominală amăsurată §-lui 75 art. de 
lege XXXIII anulă 1874 și §§-loră ce stau în legătură cu acăsta.

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

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

Pentru inserțiunl și reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.

Pentru repețiri se acordă următorele rabate:

Pentru repețiri de 3— 4 ori • • 10»|o

n 5- 8 „ • • • • 15°|0

H H 9-11 „ • 20°|o

M H H 12-15 „ • • • 30°|o

n 11 16—20 „ * • 40“|o
Dela 20 de repețiri în susă ■ l

• • • 50°|o
Pentru aminei uri ce se publică pe mai multe luni se facă în-

voiri și reduceri și peste cele însemnate mai sușă.

Iuliu de Roii, 
vicecomite și președintele comite

tului centrală.

Dr. Iridericu Jeleai.
secretară.

ABONAMENTE
la

„gazeta transilvaniei"
se potă face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoră 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămă a ni se trimite esactă arătându-se 
și posta ultimă.

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

Licitațiune.
9

pe trei luni...........................................3 fl. __
„ șăse luni...........................................6 fl.  
„ ună ană.........................................12 fl.  

Mobiliele, acaretele și vestmintele rămase de repo- 
sata văduvă Maria Dsanly se vora vinide prin licitațiune 
publică în diua de 14 Iuniu a. c. după amedi la 2 ore 
în locuința din casele din tergula caițortt Nr. 34 în II. 
etagiu cu bani gata.

Pentru România și străinătate:
pe trei luni • • • . 10 franci
șese luni...................... . . . . 20 „
ună ană .... . . . . 40 „

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.
Tipografia ALEXI, Brașovă. ■ttn—t


