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Brașovu, 6 Iunie 1887.
piua întăiu a alegerilorii pentru dieta un- 

gurescă s’a terminat.fi în favdrea guvernului. 
Partida dela putere a dobendit.u cu 15 mandate 
mai iiniltîi ca în periodulu trecut», așa că de 
pe acum se pdte prevedd cu sigiiritate învin 
gerea ei finală. Eră.șl va avă cabinetul» Tisza 
o maioritate, pdte încă mai impuitdre decâtii în 
trecut», sute de mamelucl vor» sta erăși gata să 
asculte de comanda șefului lorii.

Alegerile se făcu de astădată, precum scimu, 
pe unu period» de cinci ani, timp» destulă de 
îndelungată pentru ca Tisza Kalman să-și potă 
continua esperimentele cu scopu de a’șl întări 
sistemul» sân asupritorii și apăsător», presu- 
puindiî că situațiunea generală politică a mo 
narchiei va râmând și în viitorii tot» așa de 
pacinică ca pănă acuma.

Der 6re isbuti-va elă a dobendi în cinci 
ani, ceea ce n’a putută dobendi în doispredece 
ani, de când se află la guvernă ?

Etă o grea întrebare, la care nici amicii 
și sprijinitorii lui Tisza im potă da tină răspunsă 
afirmativă. Chiar ,,N. fr. Pres<e‘‘care emuldză cu 
„Pester Lloyd“ în tămâierea regimului tiszaistă 
se îndoiesce de succesul» esperimenteloră sale,

„Precum însuși sdrele are pete—scrie nu
mita foită vienesă — t.otă așa .și sistemul» lui 
Tisza își are piuictulu, seu îniunecosil, și acesta 
este situațiunea budgetului. Starea financiară a 
răsturnată guvernele deakiste și pe Coloman 
Grhyczy și celă mai de căpetenia punctă al» pro
gramei cu care a venită la guvernă Tisza a fostă 
restabilirea echilibrului în financele statului. . . . 
Starea financ'a ă a Ungariei e ast.ădi de tot» se- 
ridsă și numai un om politic ușor de minte s’ar 
pută amăgi că cu-o nouă fusiune a partidelor» 
statul» ar pntd scăpa de critica situațiune, care 
nu ascunde în sine numai pericule financiare11.

După aedsta arată „N. fr. Presse11, că ca
pacități financiare ca Moriz Wahrmann și Co
loman Szell, cari nu suntă contrari ai lui Tizsa, 
s’au pronunțată în sensul», că starea financiară 
formăză sâmburele situațiunei politice a Ungariei 
si că singura scăpare este numai economia, o 
cerință diametrală opusă pretențiuniloră neapă
rate ale sistemului de guvernare ală d-lui Tisza.

Ca să ne facemă o ideiă despre aceste pre- 
tențiuni, vomă cita aici unu pasagiu din darea 
de sdmă a deputatului Adolf Zay: „Cabinetul» 
Tisza — 4ise el» — a luată în anulă 1875 
adminisratia financeloru cu o datoriă de stată de 
619 miliăne, deficitul atunci era de 26 milidne. De 
atunci ministeriulu Tisza a făcută să se urce 
dările cu suma înfricoșată de 46 milione pe 
ană și a vendutu pentru 770 milidne domenii 
de ale statului. Și care este resultatulă ?... — 
Deficitul» a crescută sub regimul» Tisza la 
30 pănă la 40 milidne pe anu, ăr datoriile sta
tului s’au urcată la suma colosală de 1585 mi- 
lione11.

Cum o să facă der economia d lu Tisza în 
asemeni împrejurări, mai aleșii dăcă va susțină 
și în viitor» politica de maghiarisare atât» de 
constisitdre, care dăcă se va continua încă cinci 
ani îi va duce pe Unguri la sapă de lemnă li
statul» la totala ruină?

Grațiă presiunilor», corupțiuuei și a teroris
mului celui mai nerușinat», Tisza va dobendi 
și de astădată o maioritate cover.șitore în dietă. 
Dăr ce maioritate va fi acăsta ?

Noua dietă ungurescă cu mamelucii ei va 
sta în fața a două cestiuni mari și decisive pen
tru sdrtea și viitorulu statului: situațiunea des
perată financiară și situațiunea desperată a po- 
pdreloru nemagliiare.

Quid nunei

Mișcarea electorală.
In 21 Iunie n. alegă: comitatul» Selagiu ; orașul» 

Beciehereciil» mare. In 22 Iunie n. comitatul» : Bichiș» ; 
orașul» Abrud». In 23 Iunie orașul» BiehișQ-Ciaba. In 
26 Iunie orașul» Tergu-Mureșului.

In Pesta cercul» IV partida lui Trefort a dus’o nu
mai in banchete. La cel» din urmă «neaoșul», ministru 
maghiar» ijise in toastul» său: „Dieta viitore va trebui 
sg se gândescă a pune stavilă esceselor». In multe lo
curi poporul» nu face altceva, decât» mănâncă, bea și 
înjură'. Pare că partida lui Trefort n’a făcut» tot» așa! 
Și apoi in așa ceva se pricepe de minune „națiunea”.

In liaab ministrul» Baross țjise că tote cheiIuelile cele 
enorme ce le tace guvernul», le face pentru promovarea-bu- 
năstărei generale, și amintesce între altele regularea nu
rilor». Adecă, cum am» cjtce noi mai la înțeles», Un
gurii trăesc» prin căpătuială de pe spinarea altora, er 
pe Neunguri ii reguleză riurile cu inundările lor». Minis
trul» dise că ’.și dă mari silințe pentru a se esecuta re- 
gjlarea Porților» de fer». Dintre tote inundările n’a 
am.mit» ministru decât» pe cea din ținutul» Tissei, pentru 
că, de! sunt» numai Unguri p’acolo. Pe cei din ținutul» 
Timișului, Begei, Mureșului etc., ducă ’i apa, căci nu 
sunt» Unguri. Ba contra societății de regulare a Tissei 
s’a pornit» și cercetare ; der in contra celei tiinișiane și 
begeane? Nu’l» dore capul». Mai cjise ministrul», că 
Ungaria trebue să caute a cuceri Orientul» cu eomerciul» 
și industria.

In Szegoar candidatul» margraf» Pallavicini dise că 
Ungaria e chemată a îngriji de interesele intregei mo
narhii, deorece desvoltarea raporturilor» in țările eredi
tare nu promoveză „idea de stal»', negreșit» maghiar». 
Acolo (in Austria) e o stare îngrijitore de amăriciune, 
dise el», ale cărei urmări periculose adi încă nu se văd». 
Margraful» mai [jise, că maioritățile slave din Austro- 
Ungaria amenință. Cu alte cuvinte, ce a dis» margraful»? 
Ne ducem» pe copcă, noi Ungurii, de nu vom» impedeea 
împăcarea poporeloru din Austria și de nu vom» pune 
bețe ’n role guvernului din Viena. Numai Ungurii sunt» 
destinați a sta cocoțați la putere pe spinarea celorlalte 
popore. La păment» cu acestea, altfel» perim», de vom» 
fi siliți sg recunOscem» și la noi drepturile Românilor», 
Slovacilor», Șerbilor», Sașilor» etc.

In Crișă contele Apponyi (jise, că esecutarea ime
diată a programului partidei independente nu numai n’ar» 
asigura independența și integritatea țării, ci o-ar și pe
riclita. Prin activarea acestui program» s’ar slăbi legă
tura între Ungaria și între Austria, și acesta nu e adi Ia 
loc», deorece cestiunea orientală bate cu putere la gra
nițele patriei, și însăși Kossuth dice că Ungaria, dinastia 
și Austria au in fasa de aeji a istoriei unul» și același 
interes». Acest» program» nu e esecutabil» fără mari 
conflicte, și națiunea decăzută materialicesce și morali- 
cesce nu e în stare a eși victoriosă din astfel» de con
flicte. Va să (Jică .puternica națiune» nu pdte esista și 
trăi decât» din ajutorul» și grația Austriei, cu împilarea 
poporelor» nemaghiare, pentru că e o națiă decăzută. 
Tristă și injositdre mărturisire! Mai (Jtse apoi Apponyi 
că el» eu partida sa nu sunt» șoviniști și vreau să tră
iască în pace cu tote naționali ățile din țeră; der că nu 
renunță de dragul» niinărui la caracterul» național» al» 
acestui stat». Cum se potrivesee astă îngâmfare cu sta
rea de decădință a .națiunei”? Caracter» „național»», 
adecă maghiar», ală statului, pote să-l» viseze Apponyi, 
der calendele grecesci încă nu s’au găsit».

In Pesta cercul» Vil femeia Francisca Maus a de
clarat» că, dăcă se va alege deputată Morzsanyi, ea va 
dărui unu teren» de 600 metri pătrați pentru zidirea unei 
capele și două odăi pentru o casă de rugăciuni israelită 
Cronica nu ne spune care e temeiul» acestui sacrificiu.

In comitatul» Neutra iritațiunea poporului e în eres 
cere. Guvernamentalii se tem» cumplit» de fiasco. In 
Neuhăusel pănă și Jidovii se ridică contra guvernului. 
Orecine s’a apucat» de a îndemnat» pe conducătorii par
tidei guvernamentale să adreseze alegătorilor» jidovi din 
comitat» un» apel», in care’i prov6r-ă să țină strins» la 
guvern». Apelulu a fostă ■ compusă în limba ebraică și 
tipărită cu litere ebraice, apoi tradus» și in unguresce, 
nemțesce și slovăcesce. Jidovii s’au supărat» de aceslă 

influențare la alegeri. „Păster Lloyd» e neconsolabil» 
că cade candidatul» jidano-maghiar».

In Canija mare guvernamentalii s’au certat» cum
plit»; pe președintele clubului Varga l’au spălat» cu ou 
și cu oțăt» pentru procederea lui necalificabilă, că adecă 
a lăsat» tărâmul» candidatului oposițional».

In Ceica maghiară se cjtce că, refusând» losifO Vul
can» candidatura guvernamentală a primit’o Silviu Rezei, 
secretarul» episcopesc» gr. cat. din Oradea mare și se
cretar» consistorial». Crede secretarul» că ’i face cinste 
astă slugărnicie guvernamentală ?

In Boroșineu Ungurii cu elementele slugarnice din
tre Neunguri se fac» luntre și punte să scoță deputat» 
pe ministrul» Boross. Pe alegătorii români caută a’i co
rupe cu tote mijld.iele demoralisatore, le-au compus» și 
poesii roinânescl, ca să le trălălăăscă pentru candidatul» 
ungur».

In comuna V. Atya din cercul» Tiszahat a fost» 
un» esces» sângeros». Alegătorii oposiționall au atacat» 
pe cei guvernamentali. Sunt» mulți răniți și unul» bă
tut» de morte. In comuna Barabasă din același cerc» 
de asemenea s’au păruit» strașnic» alegătorii oposiționall 
cu cei guvernamentali. Sunt» vr’o 10 răniți.

In comitatul» Neutra au sosit» două escadrone de 
dragoni din Wiener-Neustadt, pe lângă trupele aflătdre 
deja în acelu comitat». „N. fr. Presse" observă că cam
pania electorală in Ungaria semenă cu un» mic» răsboiu.

Reghinulu S., 4 (16) Iunie 1887.

Mișcările electorale ca pretulindenea în țăra nOstră, 
așa .și prin cercurile ndstre au început» a conturba li
niștea mult» cercalului popor» românesc»; de mai multe 
(jile au început» corifeii și slugarnicii guvernului a cu- 
treera comunele de pe malul» Mureșiului păn’ la mar
ginea comitatului pentru a corumpe eu arginți de ai Iui 
luda sufletele pe seina candidaților» guvernului actual», 
care nu se sfiesce a se numi „liberalo*; asemenea își 
cercă norocul» și partida oposițională moderată prin a- 
genții săi neobosiți, colindând» din sat» in sat», din 
casă’n casă spre a’șl pute câștiga cât» mai multe suflete 
rătăcite pe partea candidaților» săi. —

La începutul» 1. c. șl-a desvălit» programul» său 
guvernamentalul» contele Dominic Teleki, pe cât» de 
înalt» in gradul» nobilimei atât» de inferior» in al» cul- 
turei, promițend» câte verijl și uscate aderenților» de 
principiul» său, cea mai mare parte funcționari și mame
lucl de ai guvernului; ca contra-candidat» a pășit» opo- 
siționalul» moderat» Coloman Szentivanyi, care alaltaerl 
și-a ținut» programul» înaintea alegătorilor» săi, esclusiv» 
măeștrii și alțl flămânzi de calibrul» lor», — ambii can
didați prin gulyaș-e și vinuri alese an cercat» a-șl câș
tiga încrederea și voturile alegătorilor» esaltațl și însu
flețiți din jurul» meselor» împodobite patriotic» cu vi
nuri săsescl și apă săcuăscă, la tocana comună a ambi
lor» candidați nu a luat» parte nici unul» dintre ale
gătorii români, onăre conducătorilor» lor». —

In cercul» electoralo al» Gernesigului asemenea au 
pășit» doi candidați, cari se combat», unul» e contele 
Eugen» Lazar», un» magnat» decăzut», căruia numai tit
lul» i-a mai rămas», er celălalt» e Stelanu Berzenczey 
un» lingușitor», din partidul» oposițional» estrem»; ambii 
matadori își dau tote puterile prin agențl arvuniți a-șl 
întruni majoritatea voturilor».

l,)iua  de alegere în ambele cercuri e ficsată pe 17 
Iunie, in care di sperez», că vor» fi multe capete patri
otice sparte, cum de obiceiu să întâmplă și în ahe orașe 
însuflețite de idea .palrioților» cultivați' cu ocasiunea ale
gerilor» de deputațl dietali.

Apelul» comitetului central» electoral» împărțit» la 
timpul» său prin delegații ambelor» cercuri între alegă
torii români, a avut» pănă acum resultat» îmbucurător», 
încât» la numitele două banchete șovinistice, afară de 
un» preot» suspendat» din o comună învecinată, nu am 
vădut» nici un» alegător» român», și sunt în deplină 
convingere, că nici de aici în colo nu vor» pută străbate 
uneltirile șovinistice și presiunile mârșave șî emenință- 
tore în piepturile alegătorilor» români, ci vor» respinge 
cu indignare și dispreț» încercările de a fi trași în cursă 
din partea asupritorilor» și puternicilor» deși pre
cum sunt informat», cu posta de erl au sosit» din sus» 
contelui 0. Teleki 10 mii 11. pentru a arvunit» și pe unii 
din poporul» nostru, promițendu-le câte 4—5 II. pe su
flet» și cărăușia gratuită, așâ p6te îi va succede a se
duce și pe unii din popor» în aceste grele timpuri de 
încercări, despre care vă voi» împărtăși în scurt» după 
actul» alegerii. Unu alegetoru,

terminat.fi


Nr. 123. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

Candidaturele brașovene.
Sub acestă titlu „Kronstădter Zeitung*, răspun- 

ZândO „Gazetei Transilvaniei*, relativa la cercula elec
torala ala SăcelelorO-Hermanului Zlce> ami5 înțelesa 
lucrula falsa; căci nu p6te fi vorba de o învoire intre par
tida poporală săsescă și între partida guvernului, său de 
vr’o tocmâlă politică. Partida poporală săsescă, dice 
• Kronstădter Zeitung", n’a pusa candidata in acesta 
cerca, fiinda că tota l’ar fi perduta.

„In acesta cercă — Z*ce »^r- ^tg," — trăesca și 
numeroși alegători români. Românii au hotărita din 
nou pasivitatea. Dâr cum se observă pasivitatea, e cu
noscuta. Acum 3 ani alegătorii români au ajutata par
tidei guvernamentale să iasă învingătdre la alegeri în 
FăgărașO, Orăștiă, SebișO, Mercurea, Năsăuda și in nu- 
mărâse alte cercuri. Să ne reamintima numai alegerile 
dietale in comitatulă Brașovului, unde Românii, cu t6lă 
pasivitatea, au încheiata ună compromisa formala dân- 
du-se 2 cercuri partidei guvernamentale și 1 RomânilorO. 
La ultimele alegeri dietale, numeroși Români seceleoi 
au fosta gata a vota pentru candidatulO guvernului. Și 
de astă dată era de temuta același lucru. Nu’i vorbă, 
suntem convinși, că conducătorii de aci ai RomânilorO, 
celă puțina cei de a<ji, iau in seriosO pasivitatea. Der 
alegătorii români de aci numără multe elemente, care nu 
sciu și nu vreu să scie nimic0 despre o disciplină a 
partidei și suntă accesibili de tdte mfluințele posibile 
Deci cu nisce alegători în cari nu le poți încrede, ne- 
amâ fi pusO în jocă mai multa decâtă perderea unui 
cercO electoralo. De aceea din motive practice și tac
tice amO evitată o luptă electorală violentă fără pers
pectivă, âr nu că amO paetatO. Der cumcă dorimă și 
țîntimO — întrega partidă poporală săsescă — a face 
tină pactO onorabila cu guvernulO, n’amtt negat’o nici 
odată. Asta-i permanenta și seriosă nostră țintă. Der 
să nu credă cineva, că pentru câteva vorbe frumdse 
vomă renunța la oposițiunea nostră. îndată ce insă gu- 
vernulO va satisface gravaminele noslre cele mai prin
cipale, temeiulă oposițiunei ndstre cade de sine?

Va să dică din cele de mai susă ar resulta că 
Sașii s’au temută că câțiva alegători români din cerculo 
Săcelelor ar fi putut fi seduși se voteze contra unui eventual 
candidata săsescă, și că de aceea au renunțată la acest0 
cercă. Atunci cum au putută isbuti Sașii acum trei ani 
să aibă ună deputată acolo, căci și atunci pericnlulă a 
fostă celă puțină acelașă, decă nu mai mare caadt? 
Dăcă „Kronst. Zeitung", imitândă pe „F.llenzek*, citeză 
câteva cercuri electorale din Ardeală unde deputății gu 
vernamentali s’au alesă și cu voturi românesc!, atunci 
îi aducemă aminte că pe deputății sasi guvernamentali 
nu noi Românii i-amă alesă, și cei ce i-au alesă n’au 
fostă duși la urnă ca ai noștri, cu puterea brachială sol 
găbirăâscă, ci s’au dusă ei de bună voia loră.

Ceea ce s’a întemplatO acum nouă ani aici in Bra- 
șovO, când alegătorii noștri au fostă seduși, sub pre 
textulă intereseloru iocale, a vota cu guvernamentalii și 
a alege ună deputată guvernamentală română, nu mai 
are vatâre pentru diua de a<|î, acâsta o sciu bine Sașii ; 
ba ei mai sciu, că în două rânduri, la 1881 când s’a 
proclamată solidaritatea tuluroră RomânilorO pe basa 
programei stabilite atunci, precum și la 1884 alegătorii 
români din Brașovă au observată o atitudine de disci
plină națională esemplară, dela care arO pute mulți Sași 
să ia esemplu.

Dâr (j'.ce „Kronst. Ztg." că dăcă ar fi pusă candi 
dată Sașii și în Săcele-Hermană, ar fi putută perde mai 
multă decâtă ună cercO electorală, espuuăndu-se la Iotă 
felulă de efecte strieăciose și demoralisătore. Acâstă 
mărturisire nu este de natură a ne însulla mare încre
dere în disciplina de partidă a SasilorO și ne face a 
crede, că șt intre Sasi se află multe elemente, cari nu 
sciu și nu vreu să scie de acestă disciplină și suntă ac 
cesibili la tetă felulă de influențe. Dovadă SighișOra, 
MediașulO, Agnita, Bistrița și altele.

CredemO, că era de ajunsă, decă >Kronsl. Ztg ' 
se mărginea a ne spune, că din motive practice și tac
tice, și chiar decă nu s’a învoită verbală ori în scrisă, 
au vrută să’mpace Sașii pe guvernamentali, ca să nu le 
facă greutăți în celelalte cercuri Der ca tocmai »Kronst. 
Z'g « să ne vorbâscă nouă de disciplină de partidă, 
c-ând sciută este, că Sașii din Brașovă au spartă mai 
întâiu disciplina Sasiioră ardeleni cu politica loră de 
>Jung Sachsen*, aducândO mare c-onfusiă și neînțelegeri 
în tabără săsăscă; când sciutO este că și astăzi Sașii 
din Brașovă ocupă o po-ițiune separată in partidulo na
ționala săsescă mergendă alături cu Apponyistii, pe când 
ceilalți stau în afară de ori ce partidă ungufâsnă, — 
acăsta mărturisiniă că ne-a surprinsă.

Ce privesce prelinsa dorință a partidei poporale 
săsesc! de a se’mpăca cinstită cu guvernulă unguresi-O, 
nu scimă ce să mai dicemă. Pdte fi, că Sașii ardeleni 
au — cum rjice ,Kr Ztg.* — ținta acesta seriosă și 
constantă. Ce pote eși de aci pentru națiunea săsăscă, 
amă văzută și vedemă de ajunsă de 20 de ani încoce, 
de când se totă urmăresce ținta acesta. In deosebi pe 
Sașii din Brașovă ne-amă lua voia a’i face atenți, că 
ținta ce pretindă ei că urmărescă, nu este și ținta par
tidei Apponyiste, cu care mergă deputății loră astăcji, 
căci acăstă partidă este dușmană de mârte și neîmpă
cată a guvernului Tisza.

Alegerile.
Deva, 17 lume n.

in cerculă electorală Deva s’a alesă guvernamenla- 
lulă Szalhmâri Gyuricza, cu aclamațiune. Bucuriă mare 
în ceta „daszkelilorli*. — Alegerea a durată o jumătate 
de oră. Țărani români au fostă fărte puțini ca jucji 
și alți oficiali comunali. Peste totă s’au presentală pu 
țin! la alegere, au fostă mai cu sămă oficiali ș* nemeși. 
După alegere chefă, după chetă alungări afară din bir
turi. Stradele măsurate de Omeni beți.

La Orăștiă s’a alesă gnv. Just. Emich. — La Hu- 
niadâra fiiul î comitelui Carolă Pogany La Hategă ba- 
ronulO Alexie Nopcea a lui Vasilica.

La alegerea din Deva nu s’au prezentata nici preoți 
nici învățători romănl — alară de trei „popi" cu cid- 
recl, și nepeplenați. —

Onore celoră ce au ținută parola.
La Dobra guv. Szeredai, fostulO deputată, acădută 

față eu Arpâd Lâzâr, din oposițiunea moderată. La Baia 
de Crișă terorisări horibile, arestări, corumperl. Alegerea 
decurge, resultatulă vi-lă voiu comunica prin telegrafă.

Corespondentul».

B. Huniadu, 17 Iuniu.
D-le Redaetoră 1 Acjî in 17/6 s’a alesă în cerculă 

electorală B.-IIuniadu deputată contele Banffy Bela — 
eu aclamațiune- contra-candidată n’a fostă. Onore ale- 
gătoriloră noștri, cari au respectată pasivitatea, La (rocă 
(banchetă) au participată preoții din Chendremală, Pe- 
tridulă mare cu fiiulă său, Nadeșulă rom., Retiță și Roeiu, 
precum și invățătorulă din Jegăriste. Dintre notarii de 
față Teodoră Popă din Dretea s’a făcută de risă a și 
toasta. Rușine celoră ce au mâncată și băută cu duș 
manii nemului loră! Deputalulu alergă cu protopretorele 
la Gelău încă pe la 1 oră d. a. venindu-ie fumulă, câ 
acolo partidele s’au luată de capă Aici nu numai Ro 
mânii ci și Maghiarii seriosă cugetători au rlmasii 
pasivi.

SOIRILE PILEI.
Adi a fosta alegerea de depulați dietali in Brașovă 

In amândouă cercurile orașului au fosta aleși cu acla 
mațiune candidații sasi Ad.-ll Zay și Dr. loh. Kaiser.

—x —
• Kolozsvar* dela 13 Iunie vorbesce in arii olulO de 

fondă despre atitudinea Romăniloră față cu alegerile 
dietale și dice între altele: „Foile naționale românesc) 
sunto pline de apeluri și de raporturi despre conferințele 
cercuriloră române tei. Fiâ-care șiră arată suferință, 
tiă care vorb re aprobă hotăririle dela Sibiiu. Vedemă 
înaintea nostră poporalulă apelă ală comitetului cercu- 
rtlorO din oraștifu și eomitalulă Brașovă, în care se cere 
autonomia Ardealului, cu dietă ardelenescă, cu limbă 
administrativă și judecătorescă română." Apoi amintesce 
de vorbirile „agitătdre” ale lui Bohățelă, Coroiană, Ga- 
vrilă Popă și Aurelă IsacO ținute în conferința din Clușă- 
MănășturO, spre a ajunge la conclusiunile cunoscute, că 
Românii „demagogi*' sumo cei ce facă nedreptate Un- 
guriloră. — Așa o fi, dâr pănă când?

•—x —
A. Sa prințulo de eordnă Rudolfă a plecată la 

Londra, ca să asiste la serbările jubileului Reginei An
gliei.

—x—
, Bud. Tagbl." publică următorulO faptă caracte 

ristică: Trenulă de pers6ne, care avea să plece din Se- 
ghedină la ârele 5 după ameț|i, a întârziată în 12 1. c 
cu Va de oră, la noi lucru de tâte Z'lele. Der nu e 
destula cu atâta. Ajunsă la gara următdre trenulă a 
stată trei ore. In sfârșită plecarămă, der fără speranță 
de a mai ajunge legătura trenului în Ciaba. Și scițl ce 
a fostă causa întârzierii? Escelența Sa d-lă ministru 
de comunicațiune Baross venise cu ună trenă separată 
pentru a cerceta inundațiunile din giurulă Seghedinului 
și câtă titnpă d-lă ministru petrecu pe la dâmburile stri
cate, trenulă separata așteptă pe puternicula ministru, 
și astfelă 100 de pasageri perdură timpă și bani, nu
mai și numai pentru că d-10 ministru avu plăcerea să 
fiă așteptata. Apoi mai Zică cineva, că nu trăimă in- 
tr’ună stată constituțională'

—x—
Poliția din locil aflândă că mai mul ți copii sunto 

trimiși de părinții loră să cerșescă prin case, invită pu 
bliculă ca în cașuri de acestea să afle numele părinți- 
loră aceloră copii și să le arate poliției, spre a se pune 
capătu acestui neajunsă.

—x—
Sub titlulă „ Maghiarisarea în Ungaria de sudu", 

scrie .Pești Naplo" dela 14 Iunie n.: „In Panciova s’a 
formata nu de multa „reuniunea Gromon-Dezso pentru 
lățirea limbei unguresc!', ală cărei scopă e a lăți ma

Der repețimă: Sașii cum iși vorO săra așa vorO 
mânca !

ghiarisarea intre țjopdrele de limbi diferite in U-giria -su
dică. Spre s.-opiiia acesta în*ă dispune reuniunea de 
forte puține puteri materiale, din care causă s’a adresată 
într’ună cerculară ăldurosă scrisă câlrâ jiirisdicțiuni, ea 
să o spi jine<că în mesiă lucrare patriotică prin acorda
rea unei siibveiițiunl". — Așa scriu foile ungnrescl, care 
cu tâte astea au obrăznicia d’a Z'ce mat la fie-ce oca- 
siune, că nu voesr-ă să maghiariseze. Dâr pofta ’n cuiu 1 

—x—
„Ujpesti Hirado", ce apărea de curândă în Peșta 

nouuă in editura unui Szterenyi și Hunyady, a fost o- 
prită de-a mai apără, din ordinulă vieeșpanului la ce
rerea procurorului generală, fiindcă făcea politică și nu 
lepusese cauțiune.

—x—
D-lă architeetă F. Xenopolă a dăruită Academiei 

române ună inelă ală lui Ioană Vodă, fiiulă lui Vasile 
Lupu. Ineluld portă data de 1639.

* —x—
Ministru de comunicațiune a data o ordinațiune 

ca în oficiele telegrafice ale capitaleloră comitaleloră din 
Ziua ordinațiunei și pănă ’n Zma după ultima Zi de a- 
legere să fiă serviciu de Z1 și de ndpte, âr în locurile 
de alegere și in oficiile telegrafice ale localitățiloră înve
cinate să fiă acesto serviciu în Zlua alegerii, în cele 
două Z’le premergătore, precum și în Ziua după cea de 
alegere, pentru ca telegramele date în acestă timpă de 
președinții electorali și de primarii orășenescl și comu
nali să se espedeze fără întârdiare.

—x —

Suntă numiți capelani militari clasa II în reservă: 
Vasile Dragoșu, preotă gr. cat. ală diecesei Gherlei; Ma- 
carie Groze, preoth gr. cat. ală archidiecesei A’bei-Iulia 
și Făgărașiu.

—x—
LieunăZile la teatrulO din S.-A. Ujhely, în timpulO 

representațiunei teatrale, mai mulți spectatori din loge — 
ună tânăra baronă și câți-va amici de ai săi — au pro
vocată scandală prin strigăte, care au durată pănă la 
sfârșitulă representațiunei, deși se chiămase poliția să 
restabilescâ ordinea. — DoveZi de cultură!

Pubiicațiunile Academiei române.

Au apărută și se află de vânZare la librăria 
Socecă & Comp:

1. Hurmuzaki. Documente privitâre la istoria Ro- 
mâniloră:

Voi. I. Cuprinde documentele cele mai vechi Jpri- 
vitdre la Istoria Româniloră pentru anii 1199 -1345, 
culese din diferite publicațiuni, și însoțite de note și 
variante de Nic. Densușianu. 1 voi. 4° de XXX și 701 
pagine. Prețulă25lei. ,

Suplimentă. Voi. III făsciăra 1. Cuprinde docu
mente privitOre la acțiunea Rusiei și Țările române, 
intre anii 1709—1812; jurnalula generalului rusescă co
mite de Laujeron despre campaniile și ocupațiunife ru- 
sescl dela 1790—1812. 1 voi. 4° de 395 pagine. Pre
țuia 12 lei 50 bani.

2. Mironu Costină. Opere complete, după manus
cripte, cu variante și note, cu o recensiune a tuturora 
codicelorO cunoscute pănă aslăZi, bibliografia, biografia 
lui MironO CostinO, und glosariu lucrată de d. L. Șai- 
neanu, portrete, facsimile diverse de V. A. Urechiă. 
Tomulă I. 1 voi. 8° de XII și 799 pagine. Lei 12.

Acesta volumă cuprinde: Cartea pentru des- 
călecatula de’ntâiu a Țârei Moldovei și nea
mului moldovenesc0 și Letopisețulă Țârei 
Moldovei dela Aron Vodă înedee.

3. Psaltirea în versuri întomită de Dosofteiu,Metro- 
politulu Moldovei 1671—1686. Publicată de pe ma- 
nuscrisulă originală și de pe edițiunea dela 1673 de 
prof. I. Bia nu. Cu 6 stamne facsimile 1 voi. 8° Lei 10.

4. Analele Academiei Române. Memoriulă pe an 
1885—1886:

Ionii Ghica. Amintiri despre Grigore Alexandrescu 
30 bani.

G. Barițiu, Apulum, Alba-Iulia, BelgradO. 30 bani. 
Epis. Melchisedecu, Schițe din viâța Metropolitului 

Ungro-Vlahiei Filaretă II. 1 Leu.
5. Etimologicum magnum Romaniae. Dicționa- 

tuI 0 limbei istorice și poporane a Români
lor 0, lucrata după dorința și cu cheltuiala M. S. Re
gelui CarolO 1 sub auspiciile Academiei române de B. 
P el r icei cu - Hașdă u. Tomulă 1. A—Amurtescfl 
120 1. voi. 8° L. 12.

Publicațiunea întrăgă se va compune din circa 10 
tomuri de câte minimum 30 câle. Fiecare tomă se va 
publica în patru făsciore. Prețuia unui tomâ este lei 12. 
Se primesca abonamente pentru fiăcare toma, însă făs- 
ciâre separate nu se vândă. AbonațilorO li-se voră es- 
peda făscidrele îndată după tipărire. Abonamentele se 
facă la Stabilimentulii grafică Socecu et. Teclu. Bucu
rești, strada Berzi No. 96.

Din marginea Câmpiei, 15 Iunie 1887.

On. D-le Redaetoră! Multe amă fi avută și noi a 
scrie de prin părțile năstre, dâr amă totO tăcută în spe
ranța unO timpă mai bună, dâr, precum se vede, de 
bine nu mai e nădejde. Abusurile vrăjmașilorO noștri 
naționali au ajunsa pănă la estremă și noi, în nemăr
ginita nâstră paciență, ama răbdata și amO tăcuta, pen
tru că revoltătârele acte de volniciă ale despoțilorty stă-
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pftnl n'arai vrută'nicl-odată să le considerămă cu de
plină seriosilate, căci sciamă, că acesta n’ar putâ nici
decum să ducă la ună resultată binecuvântatei.

Astăzi insă, cănd vedemă, că nu numai in biserică 
și scălă nu ne dau pace, cănd vedemă, că nu numai 
nouă, cestoră vii, ne facă nedreptate șt ne bafjocurescă 
ci chiar și pe morții noștri ii clatină din morminte și-i 
gonescă din lăcașurile loră, când vedemă in tine, că 
suntemă Iraș. in temnițe din simplulă motivă, că ne ru- 
gămă la D-(]eu: aflămă de sosită limpulă ca și noi să 
ne ridicămă glasulă nostru, să impărtășimă frațiloră 
noștri de sânge patimele nostre și toți intr’ună glasă 
să intrebămu: pănă când D6mne ne vei mai lăsa la atâtea 
suferinței?

Voiu aminti de astădată numai două evenimente 
săvârșite in timpulă celă mai recentă :

Ună țărână română din comuna Ielandulă mare 
ișl cumpăiase acum 18 ani o viia, pe care își pusese 
ochii una .domnă* de Ungură, care de repețite 
oii ceruse dela țărână să-i vâmjlă lui viia. Țeranuiu insă 
cu nici ună preță n’a voită să i-o veniră. < Domnule', 
vătjendă cum stă treba, a tăcută ce a tăcută și elă, că 
mai dăunătjile bietulă țărână se pomenesce dm bună 
senină, că viia Jui este intabulată pe numele «Dom
nului». Intre âineni fără inimă n’a fostă imposibilă lu- 
crulă acesta, pentru că viia nu era intabulată pe numele 
proprietarului, care o cumpărase, fiindă-că țăranulă ro
mână — precum se vede — nu șl-a cunoscută omenii 
intre cari trăesce și de aceea s’a îndestuiită a-șî face 
de o camdată numai contraclulă de cumpărare, fără a-o 
intabula.

Puteți să vă închipuiți supărarea bietului Română, 
când prin o așa nedreptate strigătâre la ceriu s’a po
menită deodată desmoștenită din mica sa proprietate. 
S’a dusă inlristatulă omă să ceră ajutorulă subnotarului 
din lnclămjelă și încă mai intâiu s’a dusă la preotulă 
de acolo, rugându-lă să-i dea slatu bună și mângăiare. 
Preolulă, convinsă despre adevărulă causei, l’a indem- 
nată pe oină .-ă se părască, omulă insă răspunse, 
că e săracă și n’are spese pentru a pute suporta proce- 
sulă, Preolulă, mișcată de nedreptatea ce i s’a făcută 
acestui creștină română, esclamă cu durere; «Domne, 
pănă când vei să mai cerți acestă poporă ! — „Du-te“, 
îi dise țăranului,— ,dă prescuri in 7 sate și te rogă lui 
Dumnezeu!«

Curendă după acăsta se întâmplă ună incendiu la 
respectivulă „domnă» de Ungură. Incendiulă a isbucnită 
în nisce paie, la care umblară tocmai nisce curteni ai 

domnului" și prin urmare e probabilă se fi provenită 
incendiulă și din o nebăgare de sâină a acestora. Sus- 
pițiunea însă a cădută pe țăranulă română, căruia nu 
i-a fostă de ajun .ă că fu despoiată de viia ce o avea, 
ci fu numai decâtă dusă și la temniță împreună cu ună 
fecioră ală său. Nevasta bietului Română a rămasă 
greu bolnavă și fără nici ună ajutoră în băla sa. N’are 
sărmana nici apă cine i da. Cucurudele țăranului din 
vorbă au rămasă nesăpale și prin urmare âtă miseria și 
ruina lui totală! Respectivulă preolă din Iclăndelă, d-lă 
Romulă S. Orbeanu încă este citată din incidenlulă acesta 
la judecătoria din M.-Ludoșă in causă penală, pole abună- 
sâmă pentru sfalulă ce l’a dată țăranului, ca adecă să 
dea prescuri și să se râge lui Dumnezeu.

£tă deră, on. d-le Redactoră, că Românii din Un
garia amă ajunsă pănă acolo, că și a ne ruga lui Dum
nezeu și a propaga pietatea in poporă se consideră de 
crimă 1

Să ne intârcemă acum la ună altă casă, care pe 
pământulă Europei civilisate anevoiă credă să-șt afle pă- 
rechiă.

In comuna învecinată, Căpușulă de Câmpiă, se 
sapă morții din morminte pentru ca in mijloculă cemi- 
teriului românescă să se facă o criptă ungurescă. Că
pușulă este ună sată curată românescă, locuită de peste 
1000 suflete, ună poporă bună românescă și in bună 
stare materială, cu care sub alte împrejurări multă s’ar 
pute face, dâr acum este dusă la desperare, fiindă că 
e-te dată pradă pe mâna streiniloră. Numai 6 familii 
unguresc! se află in comuna acesta, dâr și acestea sunt 
pre destule pentru a și pută bate jocă de poporulă nos
tru, fiindcă unulă din ei este primară, altulă notară, co- 
lectorulă asemenea e maghiară, boltașulu e maghiară, 
crîșmarulă evreu, âr inspectorulă de dare asemenea 
e maghiară, deși în loculă lui a fostă mai ’nainte 
ună Română din Jelandulă mare, der acesta a fost 
suspendată din postulă său fiind-că purta părută lungă 
și a fostu înlocuită de ună Ungură, deși Românulă era 
multă mai capabilă decâtă Ungurulă,

Fiindă poporulă română din acâstă comună pusă 
sub imediata stăpânire a acestoră elemente dușmane na- 
țiunei nâstre, nu e mirare, decă ei în nețărmurita loră 
cutezanță comită cele mai esagerate fapte în detrimen- 
tulă poporului nostru, ba nici chiar cemiterulă loră nu 
este scutită de ună vandalismă ne mai pomenită, săpân- 
du-li •se chiar și morții, fără a-i părtini cineva, făcândă 
mamele să plângă a doua 6ră după copii loră înmor

mântați, er acum scoși spre a se face în loculă, în care 
au fostă ei așezați, o criptă ungurescă. S’au opusă ce-i 
dreptă câțl-va plugari români, lără nici ună conducă- 
toră, der li s’a răspunsă: cui nu-i place, să mârgă să 
pârâseă. Bietul Română, ocupată fiindă cu săpatulă 
cucuruzului, și mai vârtosă nefiindă protegiată de ună 
conducăloră inteligentă din sinulă său, ba ce e mai 
multă , sciindă câ are de a face tocmai cu supe- 
riorulă său: n’a putută și nici n’a cutezată a face 
mai departe pașii necesari. Dâr întrebă: ce a făcută 
autoritatea bisericescă română din comuna aceea? Cum 
de nu a protestată contra săpărei morțiloră în cimitirulă 
română și pe ce basă a concesă acesta lără a primi spe
ciale informațiuni dela Ordinariată ? Cum a putută să 
rămână nemișcată față cu ună faptă ca acesta, când 
vede scoțindu-se din mormântă cadavrele nu de multă 
înmormântate ale reposațiloră români' Osămintele copii- 
loră, pârințiloră, dintre cari multe au fostă scâse din 
mormântă incă chiară neduse in putre^iune, mulțime de 
bucăți de sicrie stau hâlme in mijloculă cimitirului ro
mână, ca astfelă să se incepă acum zidirea criptei ungu- 
resci. Mamele plângă acum din nou lângă cadavrele 
fiiloră loră, scandalulă e ne mai pomenită. — Sărmane 
poporă română, unde ai ajunsă, de nu-ți dau pace mei 
chiară in mormântă !

Are cunoscință respectiva autoritate biserieâscă ro
mână de acolo, câ conturbarea morților este în sensulă legei 
strinsă oprită, și decă are cunoscință, cum de nu a pro
testată contra acestui vandalismă ? — Vet}! acesta este 
sortea poporului nostru, când n’are cine să-lă părtinescă, 
când cei ce trâescă dm sudorea lui baneheteză in soci
etățile Unguriloră și nu se indură a pune frâu nesațiâ- 
seloră loră pofte in contulă poporului nostru.

Este multă timpă de când se plânge poporulă din 
Căpușă la comunele învecinate, că nimenea nu pășesee 
întru apărarea lui, și acum, când nici chiară in fața 
unui vandalismă ca acesta nu-și află apărători, m’am 
văzută îndemnată — on. d le Redactoră — a vă aduce 
aceste la cunoscință, avându mai virtosă firma speranță, 
că publicându-le in prețuitulă d-vostre diară, voră ajunge 
prin acâsta și la cunoscință prea Veneratului Ordina- 
riată, de.-pre care presupună, că nu are cunoscință des
pre cele ce se comită aici și despre care nu mă in- 
doescă, că îndată ce va cunosce ad vărătalea celoră 
dise de mine, va protesta contra unoră asemenea abu- 
suri și acte de volniciă.

Ași avă incă multe alte date, ce ară merita să fiă 
aduse la cunoscință, der tacă de asiădată.

Silviu.

Din comitatulii Ternavei mari, luniu 1887.

In Șeica-mare s’a ținută a treia di de Rosaliele 
nâstre esamenulă cu copii dela scola de stată, la care 
a fostă de față și d-lă inspecloră de scole ală acestui co- 
mitată Uorvath Laszlo. Inlrega nemeșime de pe valea- 
Buiei s’a coborită la Șeica-mare. Atâta înainte, câtă și 
după esamenă președintele a vorbită despre „iubirea" și 
„bunăvoința" guvernului lată de naționalități și seolele 
loră (sic!), dicendă că scopulă acestei scăle nu este ma- 
ghiarisarea, ci „cultura" și «civilisațiunea*, ba se pro
voca și la copii din scolă, dicândă că aceștia fără ose
bire de naționalitate se iubescă unii pe alții și cjise ca 
să luămă și noi, cești mari, esemplu dela ei, âr pe pă
rinți ii provocă să și dea copii la acâstă scâlă.

Părintele Vasile Oprea, din Mighindola încă a fostă 
de față, mângăindu-se cu premiarea unuia dintre fiii săi 
pentru progresulă făcută în limba maghiară; asemenea 
părintele Achimu Vintilă care iși aduse o nepoțică din 
jurulă Blașului la acâstă scălă și care asemenea a fostă 
premiată. Nu sciu, dâcă mai au simță românescă Omenii 
aceștia și cum de nu pricepă ofensele și gona ce se 
face cu poporulă, din a căruia prescură se hrănescă. Din 
parte-mi (jică: fiă-le de bine; dâr totuși înainte de a 
încheia le cjică acestoră preoți, că decă ei n’au tragere 
de inimă ca să dea poporului esemplu bună și vrednică 
de imitată, apoi să imiteze celă puțină ei esemplulă ce 
li-lă dă poporulă română din Șeica mare și jură, care-șl 
scie prețui seolele sale și nu se lasă a fi înșelată nici 
prin măgulirile și nici prin alte soiuri de ademeniri ale 
contrariloră noștri. Alnr.

Incendiului din Botoșani.
Mercur! după amâtj! a isbucnită în orașulă Boto

șani din Moldova, România, ună incendiu groznică, care 
a distrusă vr'o 1000 de case, precum ni s’a comunicată 
prin telegramă.

Foile din România ne aducă amărunte despre acâstă 
mare nenorocire. Fiindă vântă mare, foculă s’a întinsă 
repede luândă proporțiuni enorme. Pagubele în edificii, 
mărfuri, banî și hârtii de valâre, păstrate în casse de 
Wertheim, și cu tote astea aurulă și argintulă topită, âr 
hârtiile prefăcute în cenușe, suntă enorme; se (Jice că 
se urcă la 5 miliăne. Suntă câțiva morțl și răniți.

Desolarea e mare și tristeța, ce se vede pe fețele 

poporațiunei rămase fără adăpostă și clasei sărace fără 
esistență inspiră milă. S’au luată grabnice măsuri pentru 
ajutorarea nenorocițiloră. Regele a și trimisă 10,000 lei.

Lista de subscripțiune,
deschisă de „Gazeta Transilvaniei* pentru comunele ro
mâne din Ardelu nenorocite prin incendiu ți inundare.

Au mai incursă :
Din Blașiu, pe lista d -lui colectante Georgiu Băr-

, capelană:
Ioană, Metropolită......................... 100 fi.
Constantină Papfalvi................. 5 „
Ioană F. Negruțiu, canonică . . 2 ,
Dr. Ioană Rațiu......................... 1 »
I. Antonelli.................................. 1 «
A. Vestemeană.............................. 1 .
Ludovică Csato ......................... 1 »
I. M, Moldovană......................... 5 »
Dr. Alexandru Grama................. 2 „
Dr. Ioană Colce.-iu................. 1 >
Simeonă P. Mateiu, secret . 2 „
Cineva............................. 1 „
Cretine............................. 1 n
A. Blășianu.................................. 1 «
Alesiu Viciu..................... 1 «
Vasiliu Olteanu .... 5 »
Basiliu Turcu......................... 5 >
Demetriu Turcu jun................. 2 ,
Ioană Orga............................. 2 .
1. Germană......................... 1 »
Dr. Augustină Bunea................. 2 »
N. Popescu..................... 1 „
los. Hossu................. 1 „
Dr. Victoră Szmigelski . 2 .
losifă Vancea .... 1 >
S. Nestoră .... 1 „ 40 cr.
1. Mureșianu.............................. 1 „
Aronă Deacă . . 1 .
Elia Vlassa . . . 5 „
Georgiu Vancea .... 4 »
Maria Tipografă 1 „
Dumitru Turcu sen......................... 1 „
P. Solomonă.................................. 1 „
Georgiu Munteanu..................... 1 ,
1. F. Negruțiu............................. 1 ,
Aronă Papiu ............................. 1 ,
Ioane lanza.................................. 1 „
Vasilie Solomonă......................... 1 „
Gregoriu Ordace......................... 1 .
Nicolau Pepelovits.......................... 1 .
Georgiu Bărbată.......................... 2 » 60 cr.

Suma 172 fl. —
Adăugendă la acâsta suma din nr.

ală „(iaz. Trans.1 Lei noi 1220 și 310 fl. 17 cr
urma). Totală Lei n. 1220 482 fl. 17 cr

Le mulțumimfl generoșiloru contribuitori în 
numele nenorocițiloră, dorindu ca nobilulă loră 
esemplu să afle imitatori pretutindenea.

Sciri militare.
Germania. Din Parisă se telegrafiază, că Germania 

procedâză în totă liniștea la o încercare de mobilisare a 
corpului III de armată. Tote clasele de reservă suntă 
convocate, chiar și cele din 1880.

România. Arsenalulă flotilei va primi în (filele 
acestea mai multe comande făcute pentru acestă corpă 
în Englitera.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.«)

PEȘTA, 18 Iunie. — Resultatulă alegeriloru 
pănă acum: aleși 166 liberali, 41 din partida 
independentă, 21 din oposițiunea moderată, 7 
fără partidă, 6 antisemiți, 3 balotage. In Verbo 
s’a sistată alegerea din causa focului ce a isbuc
nită. In capitală au fostă aleși Busbach și Visi, 
între Tolna și Pruckler e necesară balotagiu. 
Partida liberală a câștigată 31, a perdută 6 
cercuri; partida independentă a perdută 15, a 
câștigată 12 cercuri. Enyedy, Hermann, Csa- 
volszky, Polonyi au cădută. In Baia de 
Crișă a că du tu Truța.

AGRAM, 18 Iunie. — Resultatulă totală 
alu alegeriloru dietale: aleși 86 din partida na
țională (cu 24 mai mulțl), 9 StarceviceanI (au 
perdută 14), 7 independenți (au perdută 9), 2 
fără partidă. Capitala a alesă numai din par
tida națională.

DIVERSE.
Cânii în serviciulu trupeloră. — In Germania se 

facă încercări ca prin dresarea sistematică să se p6tă 
întrebuința cânii pentru a cerceta pădurile, tufișele, 
mlaștinile, pentru aflarea isvâreloră de apă, a rănițiloră, 
rătâcițiloră și de asemenea pentru serviciulă de înștiin
țări. In bataliânele de vânători brandeburgese s’au a- 
tașată deja câni în acestă serviciu și s’au începută a se 
căpăta resultate destulă de bune.

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu,
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Jura ulii la burta do Viena
din 17 Iuniu st. a 1887.

Rentă de aurd 50/0 . . . 101 90 Bonuri croato-slax oue
Rentă de liârtiă 5’/0 .
Imprumutulil căilord ferate

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

lorfl ferate de ostd ung.
(1-ma emisiune) . . . 97.60

Amortisarea datoriei căi-
lorO ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) .... 127 50

Amortisarea datoriei căi-
lorâ ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) . . . .116 60 

Bonuri rurale ungare . . 104.60 
Bonuri cu el. de sortare 1C4.60 
Bonuri rurale

miști . . ■
Bonuri cu ci. ae jsoriare uv ........ —
Bonuri rurale transilvane 104 60 Londra 10 Livres sterlinge 126 60

5—5

I 
. 10150, 

i 
vină ung............................ 99.10

Imprumutulâ cu premiu 
ung..................................121 50

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 122 75 

Renta de liărtiă austriacă 81 10 
Renta de arg. austr. . . 82 45
Renta de aură austr. . . 112 70 
Losurile din 1860 . . . 136.90
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................686 —
Act. bănce) de credită ung. 287.— 
Act. băncel de credită austr.283.70 
Argintulă —.

împărătesei
104 50 1 Napoleou-d'orl

. . 88.— Despăgubire p. uijiua de

151.25

î'

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

__r_______ .... 10.05
Bonuri cu cl. de [sortare 104 50 , Mărci Î00 împ. germ. . 62 20

Banat-Ti-

de mașini a lui SCHLICK
Societate pe acții în Budapesta.

Biuroulii cenlralu: VI. Waitzncrring 57. — Despărțementulu pentru mașini agricole: VI. Aeussere Waitznerstr. 
MASINELE DE SEMENATU 

„TRIUMPH"
patentate ale lui Schlick

dea mai mare distincțiune:
de omire de aură la concurența internațională

de pluguri în Ilatvas.

a

w e w

Pluguri pentru una brazdă patentate a Ini Schlick 
pentru 2 .și ;> brazde, hnyol. 2 premii dinteiu, Me
dalii de auru și in<ă alte trei distincțiuni.

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

Diploma

s e $
Garnituri de treierată cu vaporă, 

Garnituri de treierată cu verteju (Gopel.)
Mori pentru curățită, Mori pentru 

măcinată, Mașină pentru preparare de 
nutret u etc.5

l'îulnlojte 1« cerere gratis și franco.

Celu mai efimu îsvoru
pentru 

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

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

minte alu lui

I. SABADEANU,
Strada Căldărariloru Nr. 485. (Casa Iui I, Sotiru.j

Totă acolo se confecționez! 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 șî mferiă de cauciucu.
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(Avisu d-loru abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de pe 
fâșia sub care au primită (jiarulu nostru până acuma.

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

Dăcă se ivescu iregularități la primirea (Jarului onor, abonați 
suntă rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze.______ ADMINISTH. „GAZ. IR ANS “

Tipografia AL

I

a e
$

Dela comitetulti centralii electorală ală com. Brașovu.
Nr. 35 1887.

Publicatiune.
3

Din partea comitetului centralii electorală ală comitatului Brașovă 
se face cunoscută în înțelesulu art. de lege XVIII ex 1876, cum-că lis
tele. respective cataldgele provisorice ale alegătoriloră de deputațl pentru 
dier., țării suntă compuse pentru acestă ană în ambele cercuri electorale, 
ce stau sub conducerea acestui comitetu centrală electoralii.

Catalogulă generală alu tutnroră alegătorilor! din ambele cercurj 
electorale este espusă Ia vederea fiâ-căruia în biuroulă presidentului co
mitetului centralii, ăr cataligele singuraticeloru comune suntu espuse în 
casa satului a fiă-cărei comune. Ele se potu vedea de ori și cine în 
amintitele locuri din 5—25 Iulie st. n. a. c. în presența vre-nnui func
ționarii a. m. dela 8 —12 bre, br p. m. dela 2—6 bre se potu lua și 
copii de pe ele.

Fie-cine pbte reclama în contra catalogului respectivii referitorii 
la propria sa persbnă; afară de acbsta fie-cine este îndreptățiți! a reclama 
în contra vre-unei neîndreptățite luări său lăsări afară din listele acelui 
cercă de care se ține — presupunendu 
vre-una din aceste liste.

Reclamațiunile se potu vedea de 
face observațiunile sale la ele.

Reclamațiunile se făcu în scrisă ; 
reclamațiuni și pentru mai multe persbne. 
se facă în scrisă și la fiă-care
parată. Reclamațiunile au să se facă din 5 pănă inclusive 15 
c. st. n.; br observațiunile din 16 pănă inclusive 25 Iulie.

Reclamațiunile și observațiunile instruite cu documente

că elfl însuși este luată în

ori și cine și fiă-cine își p6te

într’unu scriptă se potu face 
Observațiunile de asemenea 

scriptă au să se facă observațiunile se- 
Iulie a.

recerute 
suntă de a se adresa subscrisului comitetă centrală electorală și au a se 
preda antistei acelei comune în contra cărei liste s’a făcută reclama- 
țiunea.

Acestea se aducă a cunoscința publică pe lângă aceea observare, 
că comitetulă centrală va decidă asupra acestor! reclamațiuni și obser- 
vațiunl în ședințele publice, ce le va ținea în 1 eventuală eontinuativă 
și în 2 Septemvre a. c. st. n. dela 9—12 bre a. m. și că aceste deci- 
siuni se voră putea vedea de ori și cine în brele de oficiu din 20—30 
Septemvre a. c. s. n.

Din ședința comitetului centrală electorală ală comitatului Bra- 
șovă, ținută în 15 Iunie 1887.

Iuliu de Roii,
consiliară regescă, Vice-comite,
 ca presidentă.

5X1, Brașovă.

Dr. Frideric Jekel, 
asesorii la sedria orfanală, 

ca notară.


