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Votulu conferentiei electorale a romaniloru din 
Transilvani’a.

BrasiovUj 24 luliu 187R.

Conferenti’a electorala a romaniloru din Tran
silvani’a întrunită in Sibiiu s’a respicatu pentru 
continuarea politicei de resistentia passiva.

Candu omului ’i sunt legate manile si pecib- 
rele, candu preste achst’a i se astupa si gur’a câ 
se nu pbta strigă, — elu nu este in stare a dâ 
espressiune dorerei si indignarei sale, decatu numai 
pnntr’unu murmuru, printr’unu protestu inadusitu. 
Unu asemenea protestu inadusitu a fostu passivi- 
tatea decretata, acuma a patr’a 6ra in timpu de 
noe ani de catra alegatorii romani din Transil
vani’a.

Maghiarii, după ce au resturuatu vechi’a au
tonomia a Transilvaniei, după ce au decretatu 
fusiunea acestui principatu cu Ungari’a. anulandu 
totodată legile din 1863/4, cari garantau indivi
dualitatea politica-nationala a romaniloru transil
vani, după ce ne despoiara astfeliu de tbte drep
turile ndstre si ne lipsiră de ori-ce represeuta- 
tiune nationaia, croira o lege electorala esceptio- 
nala pentru Transilvani’a, prin care ni se restringe 
si dreptulu de alegere la diet’a maghiara intr’o 
mesura atatu de mare, incatu ori-ce representare 
seribsa a poporului romanu, ori-ce activitate par
lamentara a nbstra si atunci, candu amu află, de 
bine si consultu a-o imbrațiosiâ, devine a priori 
illusoria.

Este acbst’a uuu adeveru sbu nu ? Par’ ca 
vedemu cumu voru veni marii politici maghiari 
din Glusiu, cari cate odata sciu se apretieze atatu 
de bine trist’a stare, in care a ajunsu poporulu 
romanu din acbsta tiăra, si voru incercâ . din 
nou a ne dovedi, ca suntemu in retacire sbu a ne 
onoră, brasi cu epitetulu de „agitatori fora con- 
sciintia." Ei, cari de unu timpu incbce lucrbza 
multu in cifre, silindu-se in desiertu a află, cua- 
dratur’a circulului, voru voi se ne documenteze si 
de astadata cu cifre, ca poporulu romanu in fapta 
condamna politic’a passivitatii, ca doresce cu ne
răbdare de a se impartasi fora nici o reserva de 
tbte bunătățile, ce i le oferă constitutiunea esis- 
tenta si altele de aceste. Contrarii noștri politici 
numeraudu adeca voturile date pro si contra in 
conferenti’a electorala romana din Sibiiu voru dice 
ca politic’a resistintiei passive a reesitu de asta
data numai că prin urechile acului, ca numerulu 
asianumitiloru „activiști" a crescutu in cei trei 
ani din urma indiecitu si ca acbst’a ar’ fi o do- 
vbda, ca politic’a guvernului face totu mai mari 
progresse la romani.

Se voru insielă fbrte acei’a, cari voru socoti 
astfeliu. Maghiarulu acei’a, care a asistatu la con
ferenti’a romana din Sibiiu, ii va potd asigură 
despre acbsta. Elu s’a dusu la conferenția, că se 
constate estraordiuariele conciste, ce credea, ca le-a 
facutu politica maghiara la romani si s’a intorsu 
de acolo tare desamagitu, „pentru-ca, dice elu, in 
tbta conferenti’a nu a aflatu nici unu romanu, care 
se tiena cu maghiarii."

Aci in simpl’a acbsta aserțiune a acelui 
asistentu la conferenția culminbza gravitatea vo
tului alegatoriloru romani intr’uniti in Sibiiu. 
Nici unu romanu conscientiosu numbscase elu 
„activistu" sbu „passivistu" său ori cumu, nu pbte 
aderă la politic’a maghiarisatbria de astadi — 
despre acbst’a ar’ trebui se se convingă odata 
contrarii noștri.

Ar’ fi tempulu odata, câ maghiarii se cu- 
nbsca, ca poporulu romanu niciodată nu ’si va 
renegă simtiementulu, ca niciodată nu va serutâ 
vbrg’a, cu care a fostu batutu. Dbca ide’a luptei 
active politice a aflatu de astadata mai multi ade
renți in conferenția, caus’a nu este ca acei’a ar’ 
fl renuntiatu la aperarea drepturiloru poporului 
romanu, ar’ fi desperatu in santieni’a causei loru 

naționale, ci densii au crediutu numai, ca pe 
acbst’a cale ar’ potb se corespunda mai bine da
toriei loru patriotice si romanesci.

Impacienți de a intră in lupta, aderintii „re
sistintiei active", cumu o numescu, ei au crediutu 
ca momentulu ar’ fi favorabilii pentru intrarea in 
acțiune si au staruitu in direcțiunea acbsta. Candu 
inse li s’a disu: nu vedeți, ca ei au croitu legea 
alectorala astfeliu incatu romanii se nu pbta des- 
voltâ o seribsa activitate parlamentara ? — vocea 
loru a amutitu si au simtitu de odata greutatea 
plumbului ce apasa corpulu natiunei romane !

Salutamu cu satisfacere votulu conferentiei elec
torale a romaniloru transilvani, ca-ci elu sub im- 
pregiurarile de astadi a salvatu onbrea natiunala. 
Acuma depinde dela noi câ se dovedimu maturi
tate politica observandulu cu conscientiositate, depinde 
dela noi, câ se cautamu cu diligintia remediele 
pentru imbunatatirea positiunei nbstre defensive.

Abstinentia constitutiunala.
Unulu din cei mai de frunte luptători pentru 

egal’a indreptatire a poporului romanu din aceste 
tieri, cunoscutulu publicistu d. Vin ce n tiu Ba
be s i u, a publicatu dilele aceste sub titlulu: 
„Programa si respunsu amiciloru", vederile sale 
asupra atitudinei ce ar’ fi. de observatu de catra 
romani fația de alegerile pentru diet’a ungurbsca. 
In acbst’a programa, — din care primiramu si 
noi cateva esemplarie — d. Babesiu recomenda 
cu totadinsulu si romaniloru din părțile ungurene 
si banatiane politic’a de abstinentia con
stitutiunala, pe care o definesce mai de 
aprbpe, cumu vomu vedb mai josu. Program’a 
acbsta este interessanta din mai multe puncte de 
vedere si regretamu numai, ca contienendu siese 
colbne tipărite — uu-o potemu reproduce întreaga. 
Vomu impartasi inse cetitoriloru noștri punctele 
mai esențiale dintr’ens’a si partea ei ultima, cou- 
clusiunile din cuventu in cuventu.

Dlu Babesiu incepe prin a constată, ca romanii 
anume cei din părțile ungurene si banatiane s’au 
bucuratu candu dela 1848, dbr’ mai vertosu dela 
1861 incbci, au fostu chiamati la vieati’a si lupt’a 
parlamentara pe basea constitutiunei unguresci. Ei 
adeca sperau ca voru potb ajunge la o cointie- 
legere fratibsca cu ungurii si asia au participatu 
la t6te luptele electorali si la dieta . . . Altfeliu, 
dice, au procesu frații din Transilvani’a. Densii, 
pe temeiulu autonomiei istorice a tierii loru, mai 
basandu-se si pe legile dela 1863/4 si pe parol’a 
imperatbsca din capul u locului nu se aretara atrași 
de constitutiunea maghiara, mai vertosu ca ea li 
se impunea deodata cu uniunea-fusiune si cu uni
tatea si esclusivitatea nationaia maghiara . . .

După aceea dice, ca in tbte luptele sale par- 
tid’a nationaia romana s’a condusu de urmatbriele 
adeveruri: a. Libertatea si cultur’a poporului e 
primulu postulatu alu statului modernu si supre- 
mulu factoru alu prosperității comune in stătu, b. 
Cultur’a poporului nu se pbte ajunge, decatu prin 
canalulu limbei poporului, c. Pentru realisarea li
bertății poporului este neaperatu, câ afacerile sale 
imediate, publice si private, se-i se administre in 
limb’a lui propria, ear’ drepturile sale constitu- 
tiunali se-i fia recunoscute si respectate pe bas’a 
egalitatii politice.

Dlu Babesiu resuma apoi esperiintiele ce le- 
au facutu romanii luptandu in diet’a tierii pentru 
a face, câ maghiarii se ie in consideratiune acele 
mari adeveruri dicendu : „Dela 1861 si pana la 
1878, in decursu de 5 diete, nu se pbte cită unu 
unicu esemplu, unde vocea representantiloru ro
mani, intru interessulu poporului romanu, a drep
turiloru sale politice, naționale si culturale, a 
usiurarii sbrtei sale in acbst’a patria a s’a stra- 
vechia, se fi aflatu apretiure la cei dela potere." 
Urmarea a fostu desilusionare ... ura si inversiu- 

nare reciproca neimpacabila . . . domnii maghiari 
porniră formalu resbelu de sugrumare a natiuna- 
lltatiloru, pe care si l’a facutu de problema cu 
deosebire guvernulu dlui Colomanu Tisza. „Astfeliu 
guvernele maghiare si organele loru, sub diferite 
proteste si prin diferite interpretări măiestrite si 
acele biete puține dispositiuni, ce in trecutu, câ 
prin urechile acului s’au strecuratu in unele legi 
in favbrea nationalitatiloru si limbeloru uemaghiare, 
sciu se le delature incatu de locu nimeni nu le 
mai respecta."

Mai departe intrbba, ce e de facutu ? si com- 
batandu cu cuvinte temeinice pe acei fii „slabi de 
angeru“ai poporului romanu, cari pentru unele 
favoruri personale sunt gafa a se aruncă in 
brațiele guvernului, dice ca romaniloru din taber’a 
guvernului li sunt manile legate, inca nu ia ve- 
diutu nimeni luptandu-se vreodată pentru drep
turile si lipsele cele mari si multe ale poporului 
romanu! A alege romanii pentru dieta si a 
merge la dieta ar’ insemnâ dbr’ intre impregiu- 
rarile de fația sbu a sprigini pe guvernu pe calea 
funesta, pe care se afla, ceea ce ar’ fi nedemnu 
si daunosu, sbu a combate pe guvernu, ceea ce 
ar’ aduce după sine numai inversiunare ura si 
stricatiune si după esperiintiele făcute nu s’ar’ 
mai potb justifică. In fine face urmatoriele con- 
clusiuni:

Politic’a, la care eu credu că ne aviseza, ba chiaru 
ne constringu tbte impregiurarile bine companite e : politic’a 
de abstinentia constituționale. Adeca: re- 
nunciarea seu abdicerea fapteca la esercitiulu unoru drep
turi constituționali illusorie, nefolositbrie 
noue si totului. Retragerea maneloru nbstre 
dintr’unu jocu falsu. Si acest’a tocmai din con- 
sideratiunile mai susu atinse, de necessitate, moralitate si 
patriotismu curatu. Diferinti’a intre adeverat’a passivitate 
si intre abstinenți’a constituționale — este evidenta. Ceea 
este unu midiulocu de opositiune, cest’a este unu 
midiulocu de reserva. Ceea, prin neparticipare la lege- 
latiune, tinde a o impedecâ intru desvoltarea constitutiunei 
in direcțiune greșita; cest’a, după convingerea că impede- 
carea nu este cu potintia, i lașa celu mai liberu cursu, 
pentru câ — pe respunderea propria, neimpedecata de nime 
se-si faca ea insasi catu mai curendu do capu si dbra se 
ajunga a-si prinde cu mau’a retacirea. Eca cum eu mi in- 
tipuiescu si preciseza in resumatu program’a politicei de 
abstinentia;

Constitutiunea de astadi a Ungariei dovedindu-se din 
destulu, că nu este croita pentru noi Romanii, de orace ea 
pentru noi nu cuprinde conditiunile de essistentia si des- 
voltare naturale, de prosperare morala si materiale: domnii 
dela potere dovedindu-se de contrari aprigi ai acestora con- 
ditiuni si netoleranti luptei nostre pentru ele; legea elec
torale si administratiunea publica magiara, precumu si ma
joritățile maghiare din Dieta facendu imposibile o represen- 
tatiune naționale echitabile si libera a elementului si inte- 
resseloru romane patriotice in Dieta: noi Romanii do sub 
corona Sântului Stefanu, in adeveru si fapta n ’ a v e m u 
constitutiune, libertate garantata, par
ia m e n t u in acesta patria a nostra ; lupt’a nostra con
stituționale de pon’ acuma, urmata pentru scopulu de a ni 
câștigă catu de puțiuu locu alu nostru propriu in consti
tutiunea maghiara, remase nu numai fara de nici unu fo- 
losu, ma deveni in celu mai mare gradu stricatiosa atatu 
noue catu si patriei; astfeliu dera noi pecatu timpu 
domnii dela potere persistu si sunt sustienuti de mai susu 
in eschisivitatea si cu orbi’a loru la potere, noi din nece
sitate, patriotismu, intieleptiune renunciamu la lupt a con
stituționale si parlamentaria, cedandu intregu acestu terenu 
loru, pe care si asia prin dispositiunile constitutiunei loru 
si prin impartirea dreptului de alegere, si-l’au asecuratu 
ei insisi numai siesie, lasandu-li prin urmare atatu binele catu si 
reulu ce voru produce, ne iniluintiati de noi, cu totu cu 
responsabilitatea, cu laud’a si marirea seu cainti’a, loru si 
numai loru! Er’ noi intru aceea cautandu-ne si concen- 
trandu-ue activitatea pe alte terene, dora mai pușinu in
grate si periculose, in totu casulu mai pucinu disputate si 
mărginite, mai vertosu pe terenulu c u 11 u r e i, special-



minte pealu crescerii si moralisarii popo
rului nostru, acestu unicu, ce cu autonomi’a ndstra 
bisericesca ni este garantatu prin lege. Astfeliu implinindu- 
se profeti’a fericitului b. E 6 t v 6 s, carele la 1869, candu 
se desbatea in ministeriulu seu statutulu organicu pentru 
regularea drepturiloru nostre bisericesci, la solicitările ce i 
se faceau chiaru prin unii Romani — pentru mai mari 
restringeri, a respunsu, ca — „doreșce câ autonomi’a 
nostra bisericesca culturale se fiacatu 
de estinsa, de drace prevede că potu se 
vina timpuri, candu d 6 r a numai inca pe 
terenulu acestei autonomie Romanii voru 
pote se se misce si seresufl e.“ (Sermanu Eotvos 1 
Pe langa tota agerimea spiritului seu, cu greu elu va fi 
crediutu, ca dlu Koloman Tisza are se vina si se iaca a 
se implini atatu de curendu profeti’a lui !) — Deci după 
acesta desvoltata idea a mea, eca care ar’ fi tieuut’a spe
ciale a Romaniloru fașia de alegerile pentru Dieta :

Alegatorii noștri, cati sunt capabili de a-si pricepe 
interessulu de cetatiani si a-si simți demnitatea de Romani 
si catu mai dispunu ei iusisi de personele loru, se-si caute 
in pace de alte lucruri si necasuri ale loru ; era alegerile 
se le lase domniloru si counationaliloru, seu uuelteloru loru, 
neluaudu adeca parte la nici unu felu de aduuari si con
sultări electorali, precumu nici la vre o candidare si votare. 
Celor’-ce ar’ amblâ se-i indemne si câștige pentru participare 
la alegeri, se li intorca dosulu, er’ candu n’ar’ pote se 
scape de ei, se li respunda dreptu si bine — ca : D i e t ’a 
unguresc a, asia cum e ea astadi, nu e de 
noi Romanii; ca — după atatea alegeri si 
staruintie ale nostre de pana acumu, n’amu 
ajunsu se vedemu nici unu bine, se gustamu 
nici o usiurintia; si asiader’ ca — dora va fi 
mai bine, deca Romanii nu se voru mai amesteca in treb’a 
domniloru, unde si asia nu sunt ascultați si luati in soco- 
tintîa 1 Barbatii inteliginti si de caracteru ai Romaniloru 
nu voru primi candidatura si alegere ; er’ unde dora, din 
ceva impregiurari locali straordinari, totu ar’ cade o ale
gere asupra vreunui'a, atare va sci a spune domniloru 
maghiari la rondulu seu, ca — dupa-cumu a doveditu totu 
trecutulu, Romanulu de consciintia patriotica-nationale nare 
ce se caute in Dieta unguresca.

Astfeliu Romanii voru dovedi in fași’a lumei, voru 
dovedi inai pe susu de tote sororei națiuni maghiare, ca 
— nu voru se mai fia uneltele unui jocu 
falsu de constitutiune si de parlamentu ; nu voru 
se se faca vin’a si se primesca respundere pentru legile 
atatu de defectuose si admiristratiunea atatu de rea a dom
niloru ; nu voru se se mai strige iu contra-le, ca redica 
pretensiuni essorbitanti, ca nutrescu certa si dusmania 
intre ambele națiuni, avisate la cea mai intima amicia; 
voru dovedi, ca respectandu ei legile pana ce sunt legi si 
supunendu-se poterii pana candu ea este potere, au răb
darea de a așteptă dela timpu si evenimente, ceea-ce in 
desiertu pana acuma au staruitu si asteptatu dela prudenti’a 
lealitatea si sentiulu de dreptate alu domniloru maghiari. 
Ou unu cuventu ca: Romanii sunt si voru se 
remana unu poporu seriosu si de caracteru. 
ca eipatri’asi libertatea nu le privescu 
nici de unu monopol u, nici de o juca r ia 
seu ofrasa g 6 1 a ; vieți’a peste totu si in 
stătu mai vertosu — n’o privescu de co
media ridicula. — Celu mai mare folosu inse după 
acesta politica de abstinentia va fi, ca Romanii cei buni, 
parasindu o lupta politica sterpa si periculdsa, precumu 
atinsoi mai susu, cu atatu mai multu si-voru concentra tote 
poterile pe terenulu celu manosu, der’ fărte parlogitu — 
alu culturei mintii si animii poporului romauu, lucrandu 
pe acestu terenu, unicu sicuru, pentru venitoriulu, fericirea, 
glori a semen fiei romane !

Sciu pre bine, ca o considerabile parte din inteli- 
gintii si alegatorii noștri, după impregiurarile personali ale 
loru, nu voru pote se fia capacitati si castigati pentru acesta 
politica de abstinentia; der’ aci dicu : Celoru neprece- 
puti, celoru amagiti si portati de nasu prin alții, celoru 
ticăloși seu porniți după interesse meschine; iu scurtu: 
speculantiloru, orbiloru si celoru cu capestru in capu nu li 
suna program’a mea. Ei voru merge si potu merge — 
intre tote impregiurarile — incatrau i va duce orbi’a loru, 
interessulu loru ordinariu, mana ce li tiene capestrulu. 
Atari omeni nu numera in lumea morala; nici in or’a 
darii de sema ei nu voru fi in stare se usiureze domniloru 
respunderea; nici ceea ce făcu ei — nu se va atribui 
poporului romanu, ci numai pecateloru străine, comise 
asupra lui de secoli. Si cu tdte eu incheiu nutrindu do- 
rinti’a si speranti’a, ca si dintre acei fii slăbănogi ai na- 
tiunei romane, pe multi ii vomu regăsi pe terenulu culturei, 
pe terenulu salutei naționale ! Amu disu.

tățile gradinei „Gerlitzy", a decisu fația cu alege
rile la diet’a maghiara câ romanii transilvani se per
siste in politic’a resistentiei passive. 
A patr’a 6ra in timpu de 9 ani s’a dechiaratu 
conferenti a alegatoriloru romani pentru atitudinea 
passiva !

Cea mai buna ordine si intielegere, unu spi- 
ritu eminentu de moderatiune si conciliatiune a 
condusu si lucrările conferentiei de alaltaeri.

Presiedintele clubului membriloru romani ai 
representantiei municipiului Sibiiu, vicariulu archi- 
diecesanu d. Nicolae Pope’a, câ convocatorii! 
alu conferintiei electorale, a deschisu conferenti’a 
conformu programului printr’o vorbire scurta bine- 
ventandu pe alegatorii întruniți din t6te părțile 
tierii, si esprimandu speranti’a, ca conferenti’a va 
decide asupra viitdrei atitudini a romaniloru fația 
de alegerile la diet’a Ungariei in deplina solidari
tate si cunoscintia de causa.

După acdst’a s’a pasitu la constituirea biu- 
roului si au fostu aleși cu aclamatiune de presie- 
dinte: vicariulu archidiecesanu d. Nicolae 
P o p e ’a , de vice-presiedinte : d.A.Trombi- 
t a s i u, de notari: Dr. H o d o s i u si Dr. A1 e x i.

S’a datu cetire mai multoru telegrame salu- 
tatârie, sosite din mai multe parti ale tierii, intre 
cari una dela d. Axente Severulu, si apoi s’a 
alesu o comissiune de 9 inși cu insarcinarea, câ 
se elaboreze unu proiectu motivatu asupra punctu
lui patru alu programei, sulevatu de d. presiedinte, 
ca adeca: „care se fia tienut’a alegatoriloru ro
mani fagia de 'alegerile deputatiloru la diet’a Un
gariei pentru celu mai de aprdpe periodu?" In 
acâst’a comissiune au fostu aleși cu aclamatiune 
dnii: Gr. Baritiu, Dr. Hodosiu, A. Trom- 
b i t a s i u , adv. d. N. S t r e v o i u, Dr. S t o i ’a, 
N. C h r i s t e a , I. Romanu, Dr. A1 e x i si
I. C a n d r e a. După acăst’a s’a suspendatu sie- 
dinti’a pana la 6rele 5 post-meridiane.

Deârece comissiunea de 1106 nu si-a potutu 
fini lucrările in terminulu ficsatu, s’a potutu re
deschide siedinti’a abia la 6 6re sdra. S’a datu 
cetire pentru antaiu mai multoru telegrame si 
scrisori adresate conferentiei dela Clusiu, Deesiu, 
Ddv’a, Brasiovu, intre cari si o scrisâre a dlui 
L. Vajd’a, care pledâza in termeni caldurosi 
pentru continuarea politicei resistentiei passive. 
— Trebuie se premitu, ca in senulu comissiunei 
erau doue păreri, uu’a a maioritatii, pentru con
tinuarea politicei de resistentia passiva, alfa a 
minorității pentru adoptarea politicei de activitate. 
Pentru lupt’a activa pledara numai dnii adv. N. 
Strevoiu si N. Christea. Referințele maioritatii 
era d. G. Baritiu, ear’ alu minorității d. N. 
Strevoiu, —

In siedinti’a plenaria a vorbitu mai antaiu 
referințele maioritatii d. G. Baritiu consta- 
tandu, ca comissiunea a decisu cu siepte contra 
la doue voturi continuarea politicei de resistentia 
passiva. Densulu desvdlta apoi intre dese aplause 
cunoscutele motive, prin cari s’a aflatu îndemnata 
maioritatea comissiunei a luâ acea decisiune.

Referințele minorității d. adv. N. Strevoiu 
pledâza apoi pentru intrarea in lupta activa, ca-ci 
numai dela o asemenea lupta ’si p6te promite unu 
succesu mai favorabilii pentru poporulu romauu. 
Densulu aduce apoi t.6te argumentele cunoscute 
pentru motivarea votului minorității. — Merita cu 
deosebire a fi amintitu, ca la imputarea, ce a fa- 
cut’o activistiloru unulu din aperatorii passivitatii, 
dic&ndu, ca activiștii ar’ voi se se supună dictatu
lui maghiaru, se trdca in taber’a contraria, a res
punsu d-nu Strevoiu categoricii, ca scopulu finalu 
alu activistiloru este totu acela câ alu passivisti- 
loru, câ diferenti’a este numai in calea, pe care 
voiescu a procede — activiștii credu, ca ar’ fi mai 
bine, câ romanii se aldga si se formeze unu par- 
titu romanu-opositionalu in diet’a din Budapest’a 
s, c. 1. Unu maghiaru, care a asistatu la acdst’a 
siedintia, audiendu, cumu se accentudza chiaru din 
partea activista comunitatea de interesse nationale- 
romane, a esclamatu: „Ei,der’aciint6ta 
conferenti’a nu-i nici unulu, care 
setienacu ungurii!" —

La desbatere. au mai luatu parte intre alții 
Dr. Hodosiu, Trombitasiu, Romanu pentru propu
nerea maioritatii si Christea pentru a minorității. 
In cursulu desbaterei s’a datu cetire unei telegrame, 
sosite din Aradu, in care se dice, ca d. V. Ba
be s i u recomenda alegatoriloru romani din Un- 
gari’a intr’o programa tipărită observarea politicei 
de abstinentia.

In fine după ce se proclamă solidaritatea, 
conferenti’a a pasitu la votare. Cu-o maioritate

Dela conferenti’a din Sibiiu
primimu urmatârea relatiune :

Sibiiu, 22 Iuliu a. c. Conferenti’a electo
rala generala a romaniloru transilvani, care s’a 
intr’unitu Sambata in 8/20 Iuliu a. c. in locali

de 36 contra la 25 voturi conferenti’a electorala 
a decisu sustienerea politicei de re
sistentia passiva fația cu alegerile vii- 
tdrie la diet’a ungurdsca. Presiedintele a invitatu 
apoi pe membri la continuarea siedintiei pe diu’a 
urmatâria, spre verificarea protocolului, si a inchisu 
siedinti’a de Sambata la 6rele 10 din ndpte.

In siedinti’a de Dumineca, indata după veri
ficarea protoculului s’a propusu a se alege unu 
„comitetu centralu electoralu", care se se pună in 
legătură cu romanii din municipie, spre a pregăti 
terenulu pentru casulu, candu romanii ar' aflâ de 
bine a intrâ in acțiune. După o desbatere mai 
lunga, la care luara parte mai multi dintre membri 
de fagia, propunerea achst’a s’a primitu. In comi- 
tetulu electoralu memoratu, a cărui’a resiedintia va 
fi in Sibiiu, au fostu aleși de catra conferintia 
următorii dni: N. P o p e a, G. B a r i t i u, Dr. 
Hodosiu, E. B r o t e, Z. B o i u, V. Ro
manu si D. C o m s i a.

In cele premerse v’am datu o schitia fidela 
a lucrăriloru conferentiei electorale romane, lasandu 
detailarea si criticarea loru iu sarcin’a altoru pene 
mai dibace.

Mesagiulu domnescu
prin care s’a inchisu sesiunea ordinaria prelungita 
a corpuriloru legiuitârie pe anulu 1877—1878, 

este urmatoriulu :
Domniloru senatori! Domniloru deputati!

După o activitate neobosita, care s’a prelun
gita peste 7 luni, intrerupeti momentanu lucrările 
dvâstra legislative.

Prin acAsta activitate, aretata in timpurile 
cele mai anormale, Dvbstra ati doveditu inca odata 
eficacitatea si trainici’a institutiuniloru nâstre con
stituționale, care, de si in midiuloculu resbelului, 
au functionatu regulata si pacinicu fara o singura 
dî de suspendare.

Domniloru senatori! Domniloru deputati !
Romani’a independinta, Roinaui’a primita in 

rondulu marei familii a staturiloru europene, trece 
prin grele incercari.

Congressulu dela Berlinu preocupata de ne
cesitatea de a dâ lumii pacea multu dorita, a 
transigeatu asupra unoru cestiuni importante si 
capitale pentru statele mici, ddr’ considerate de 
unu ordinu secundariu in privinti’a mareloru in
terese europene.

In deosebi Romani’a este chiamata a face 
păcii lumii sacrificie grele si durerâse.

Acestea le vomu pota inlaturâ,. inspirandu-ne 
de cugetările si de purtarea panntiloru noștri, 
care, numai prin patriotismulu, prin intieleptiunea 
si prin unirea loru, au sciutu a feri si paslrâ 
tihr’a in midiuloculu furtuneloru si a restriște!oru 
celoru mai cumplite.

Cunoscendu totu patriotismulu, de care este 
insufletita națiunea iu generata si mandatarii ei in 
deosebi, Eu amu firm’a convicțiune, ca dv. nu 
veți lipsi esemplului stramosiescu, si ca in lumi- 
nat’a dvdstre intieleptiune si in iubirea catra ttara, 
veți gasf midiulâcele nu numai pentru a face 
fa^ia greutatiloru prestate, dhr’ si pentru a pre
găti uatiuuii unu viitoriu ferice si maretiu.

Astfeliu, prin o atitudine demna, prin liota- 
riri inspirate de o prudentia pe catu matura pe 
atata si patriotica, noi vomu dovedi iu.sa-si eu
ropei, ca Romani’a merita mai multu dela Marele 
Areopagu.

Domniloru senatori ! Domniloru deputati !
Luandu’Mi diu’a buna dela dv6stra, pe unu 

scurtu intervalu, amu de o datoria scumpa aniinei 
Mele se ve adresezu multiurnirile Mele pentru la- 
boribsele si folositârele dvâstre luGrari, pentru c n- 
cursulu energicu ce ati datu guvernului Meu, in 
totu ce vi-s’a reclamatu spre aperarea drepturiloru 
tierei, spre indestularea trebuintieloru ei.

Nu me indouiescu, ca acestu concursu nu 
mai puținu luminatu si patrioticu ilu voiu găsi in 
dvâstra atunci candu, după reintârcere, veți fi puși 
in positiune de a cunâsce cu deplinătate cele ce 
Congressulu europeanu a otaritu in privinti’a pa
triei nbstre.

La revedere der’, in curtadu, dloru senatori, 
dloru deputati si Dumnedieu se ve aiba in a S’a 
santa paza.

Sessiunea Corpuriloru Legiuitbrie este închisa. 
CAROLU.

Presiedintele consiliului ministriloru si ministru alu 
lucrariloru publice, I. C. B r a t i a n u. — Ministru afa-



ceriloru străine, M. Cogalniceanu. — Ministru de 
interne, C. A. R o s e 11 i. — Ministru culteloru si instruc- 
tiunei publice, G. C h i t i u. — Ministru financieloru, I. 
Campineanu. — Ministru justiției, Eug. Statescu. 
— Ministru de resbelu, generalu de divisiune, Al. Cern atu

Romani’a si tractatulu dela Berlinu.
Pana vomu potâ publică intregu tractatulu, 

reproducemu punctele relative la Romani’a după 
traducerea „Romanului".

Art. 43. înaltele parti contractante recunoscu inde- 
pendinti’a României sub conditiunile espuse in cele doue 
articole urmatdrie.

Art. 44- In Romani’a, deosebirea credintieloru reli- 
gidse si a confessiuniloru nu va pote fi opusa nimeuui, câ 
unu motivu de escludere seu de incapacitate in ceea-ce pri- 
vesce bucurarea de drepturile civile si politice, admiterea 
iu funcțiunile publice si lu onoruri, seu esercitiulu diferite- 
loru professiuni si industrii in orice localitate.

Libertatea si practic’a esteridra a tuturoru culteloru 
vom fi asecurate tuturoru supusiloru din statulu romanu, 
precumu si strainiloru, si nici o pedica nu va fi adusa 
atatu la orgauisarea erarchica a diferiteloru comuniuni, catu 
si la reporturile loru cu capii loru spirituali.

Naționalii tuturoru poteriloru, negutiatorii seu alții, 
voru fi tractati in Romani’a fara deosebire de religiune, pe 
piciorulu unei perfecte egalitati.

Art. 45. Principatulu României retrocedeza M. S. lm- 
peratului Russiei partea din teritoriulu Basarabiei deslipita 
de Russi’a in urm’a tractatului dela Paris din 1856, măr
ginită la apusu cu talwegulu Prutului, la mediadi cu tal
wegulu bratiului Kiliei si gur’a Stary-Stambulului.

Art. 46. Insulele, care formeza Delt’a Dunării, pre
cumu insul’a Sierpiloru, sangiaculu Tulciei, coprindiendu 
districtele (cazas) Kili’a, Sulin’a, Mahmudi’a, Isacea, Tulcea, 
Macin, Babadagh, Hirsiov’a, Kiustenge, Megidie, sunt ali
pite României. Principatulu primesce pe langa acest’a te
ritoriulu situatu la sudulu Dobrogei, pana la o linia avendu, 
câ puntu de plecare resaritulu Silistrei si ajungundu pana 
la Marea Negra la sudulu Mangaliei.

Linia fruntariei va fi stabilita in fași’a locului de 
comissiunea europeana instituita pentiu delimitarea Bul
gariei.

Art. 47. Cestiunea impartirii apeloru si pescarieloru 
va fi supusa arbitragiului comissiunii europene a Dunării.

Art. 48. Nici unu dreptu de transitu nu va fi per
ceputa in Romani’a pentru mărfurile, care trecu prin 
principatu.

Art. 49 Romani’a va pote încheie conventiuni pentru 
regularea privilegieloru si atributiuniloru consuliloru in ma
teria de protectiune in principatu. Drepturile dobândite 
voru remane in vigâre, pe catu timpu nu voru fi modificate 
intr’o comuna intielegere intre principatu si părțile in
teresate.

Art. 50. Pana la incheiarea unui tractata, care se 
reguleze privilegii si atributiunile consuliloru intre Turcia 
ai Romani’a supusii Romani calatorindu seu asiediandu-se 
pentru catuva timpu in imperiulu otomanu, si supusii Oto
mani caletorindu seu asiediendu-se pentru catuva timpu in 
Romani’a, se voru bucura de drepturile garantate supusiloru 
celorulalte poteri europene.

Art. 51. In ce privesce întreprinderile lucrariloru pu
blice si altele de aceeași natura, Romani’a va fi substituita, 
pentru totu. pameutulu cedata, drepturiloru si obligatiunilorn 
Sublimei Porti.

Art. 52. Spre a mari garantiele asecurate libertății 
de navigare pe Dunăre, recunoscuta, câ fiindu de interessu 
europeauu, înaltele parti contractante otarescu, ca t<5te for- 
taretiele si întăririle, care se afla pe cursulu fluviului dela 
Porțile de feru pana la gurile sale, se fia derimate si se 
nu se mai pota redica altele noue. Nici unu vasu de 
resbelu nu va pote navigâ pe Dunăre in josu dela Porțile 
der Peru, afara de vasele usiâre destinate pentru politi’a 
fluviului si servitiulu vamiloru. Staționarele Poteriloru la 
gurile Dunărei voru pote inse se vina pana la Galați.

Art. 53. Comissiunea europeana a Dunărei, la sinulu 
carei’a Romani’a va fi represintata, este mantienuta in func
țiuni, si le va esercita de adi înainte la Galați, intr’o de
plina independintia de autoritatea teritoriale. T6te trac
tatele, intielegerile, actele si otaririle, privitâre la drepturile 
privilegii, prerogativele si obligațiunile sale suntu con
firmate.

Art. 54. Unu anu înainte de espirarea termenului 
fisatu pentru durat’a comissiunii europene, poterile se voru 
intielege asupra prelungirii impoterniciriloru sale, seu asupra 
modiflcariloru ce voru găsi de trebuintia a introduce.

Art. 55. Regulamentele de navigare, de politia flu
viale si de supraveghiare, dela Porțile de Peru pana la 
Galați, voru fi elaborate de comissiunea europeana, asistata 
de delegații stateloru riverane si puse in armonia cu acelea, 
care au fosta seu sunt edificate pentru percursulu dela Ga
lați in josu.

Art. 56. Comissiunea europeana a Dunărei se va in

tielege cu cine e de dreptu pentru intretienerea. farului pe 
insul’a Sierpiloru.

Art. 57. Esecutarea lucrariloru destinate a face se 
dispara pedicele, ce Porțile de Feru si cataractele opunu 
navigării,, este incredintiata Austro-Ungariei. Statele rive
rane ale acestei parti a fluviului voru acordâ t6te înles
nirile ce se voru pote cere in interessulu lucrariloru.

Dispositiunile Art. 6 alu tractatului din Londr’a, dela 
13 Marte 1871, privitârie la dreptulu de a primi o tasa 
provisoria spre a acoperi cheltuielile acostoru lucrări, sunt 
mantienute in favârea Austro-Ungariei.

Protestulu celoru patrudieci si siese.

In siedinti’a adunarei deputatiloru dela 28 
Iuniu st. v. d. N. Locusteanu a adressatu guver
nului romanu in numele a 46 deputati urmatârea 
interpelare : 1. Ddca guvernulu e dispusu a con
simți la luarea Basarabiei. 2. Ddca guvernulu e 
dispusu a acceptă, anecsiunea Dobrogei, in casulu 
candu Congressulu ar’ fi otaritu s’o anecseze Ro
mâniei. — După cfimu declara d. Locusteanu prin 
foi, acei 46 deputati indata ce au auditu, ca Con
gressulu a sanctionatu reluarea Basarabiei, au tie- 
nutu o conferenția, au luatu decisiunea se protes
teze in contra hotarirei areopagului europeauu, 
după ce voru ascultă mai antaiu pe miniștrii asu
pra interpelării memorate. In aceea-si intrunire cei 
46 de representanti ai tierii au subscrisu urma- 
tărea moțiune :

„Camer’a ascultandu respunsulu guvernului; 
„constanta in votulu unanimu alu representatiu- 
„nei naționale din 26 Ianuariu 1878, protesta in 
„contra desmembrarii tierii prin luarea Basarabiei 
„de catra Russi’a; si, considerandu ca ori-ce 
„anecsiune de teritoriu dincolo de Dunăre nu este 
„in interessulu României, si ar’ fi o causa de 
„complicatiuni si de perturbatiuni viitâre, nu pri- 
„mesce anecsarea Dobrogei la Romani’a, sub nici 
„unu cuventu si sub nici unu titlu. — Semnați : 
George Vernescu, Nicolae Ionescu, Doctorulu Po- 
lizu, George Missail, Pantazi Ghic’a, Lacusteanu 
s. a. s. a.

D. Lacusteanu declara apoi, ca desvoltarea 
interpelării de mai susu s’a fostu amanatu in in
tielegere cu guvernulu, pana ’i va veni acestuia 
tecstulu tractatului din Berlinu, necesariu pentru 
câ se scie positivu conditiunile si sarcmele, cu cari 
se da Dobrogea României, după care adunarea ar’ 
potd se ajunga a luâ o resolutiune unanima. In- 
tr’aceea inse sessiunea corpuriloru legiuitdrie a 
fostu suspendata. Nesciindu candu se voru mai 
convocă aceste d. Lacusteanu afla de bine a pu
blică moțiunea celoru 46 deputati, care, dice, este 
o protestare in contra rapirei Basarabiei de catra 
Russi’a prin consimtiementulu fortiatu alu Europei 
si unu refusu de a participă la tergulu înfamu 
alu înstrăinării de pamentu romanu si de a deveni 
complicii acelor'a, cari câlcara in pecidre princi- 
piele eterne de justiția" s. c. 1. In fine dice, ca 
afara de motivele morali sunt si consideratiuni de 
ordine politica si economica, cari au indemnatu pe 
cei 46 a nu primi bucatic’a ce li se arunca dela 
mds’a imperatiloru din impartirea Turciei, care 
trebuiea lasata locuitoriloru ei. In fine declara, 
ca acele consideratiuni voru fi espuse intr’unu articulu 
sub titlulu de Dobrogia „aceea Dobrogia ce ne 
este data din grati’a Russiei, că unu daru funestu, 
si care nu va fi decatu câ camasia lui Nessus 
pe corpulu României." —

Asia cei 46 deputati. Press’a romana de din
colo s’a esprimatu deja in contra unui asemenea 
pasu sustienendu cu argumente fdrte tari, ca nu 
ar’ fi nicidecumu consultu, câ sub impregiurarile 
de fagia Romani’a se se opună decisiuniloru Con- 
gressului, nu ar’ fi prudentu se protesteze in mo- 
dulu indigetatu de cei 46. Corespondinti’a ndstra 
din Bucuresci, publicata in numerulu trecutu, ne 
da o ic6na fidela despre opiniunea. ce predomnesce 
astadi in cercurile politice din capital’a romana. 
Cu t6te aceste nu va potd negă nimeni, ca deși 
inoportuna, vocea celora 46 deputati este adeve- 
rat’a espressiune a indignarei si mahnirei ce a 
trebuitu se cuprindă anim’a fiecărui romanu la 
scirea, ca Congressulu a consimtitu, câ Romani’a 
se fia desmembrata.

Calea ferata Ploiesci-Predealu.
„Monitoriulu oficialu" de Vineri publica ur- 

matârea lege, prin care se anuldza conventiunea 
Crawley:

Art. 1. Se aproba resiliarea conventiunei din 25 Iuliu 
(5 August) 1875, încheiate intre d. ministru lucrariloru 
publice si Dnii G. B. Crawley si C-ni’a, pentru construc- 

tiunea liniiloru ferate Ploiesci-Predealu si Adjud-Ocn’a, 
conformu celoru stipulate prin alaturat’a conventiune lit. A.

Acesta dispositiune nu’si va ave inse efectulu de 
catu deca urmarea lucrariloru si terminarea liniei se va 
asigurâ prin substituirea unui nou concessionariu in tdte 
drepturile si datoriele dlui G. B. Crawley si Cni’a conformu 
conventiunii tipu.

Art. 2. Se aproba conventiunea-tipu si caetulu de 
însărcinări alaturate pe lenga acosta lege.

Guvernulu este autorisatu se faca o licitatiune in ter- 
minu de 3 dile, dela promulgarea legei de fația, pentru 
concessionarea urmarei si terminarei lucrariloru pe bas’a 
alăturatei conventiuni si caetu de insarcinari. Concurentii voru 
trebui mai antaiu se consemneze garanti’a de 2.000,000 lei, 
prevediuta in conventiune spre a pote concurâ ; ei se voru 
conformă regulamentului specialu pentru întreprinderile mari. 
Licitatiunea se va face înaintea consiliului de miniștri ; 
ofertele definitive se voru face in scrisu de catra concurenta 
Confirmarea se va face in aceeași di.

Art. 3. Calea ferata Ploesti-Predealu va fi esploatata 
de catra stata.

Art. 4. Pentru sumele, ce sunt a se platî vechiului 
concessionariu, seu cele, pentru care se ia îndatorire catra 
noulu concessionariu, guvernulu este autorisatu a luâ îndato
riri, seu a face împrumuturi, in limitea cifrei de 42.500,000 
redusa la 33.150,000 prin conventiunea din 11 Iuniu 1877, 
plus dobendile plătite seu a se plăti cu unu macsimum de 
12 la suta pe anu, prin bonuri de tesauru seu alte împru
muturi provisorie, pana la facerea împrumutului definitivu 
si a acordâ garanțiile ce voru fi mai nemerite spre a asi
gurâ o mai buna contractare a unoru asemenea împrumuturi.

Art. 5. Pentru regularea prin compturi a sumeloru, 
ce statuiu va plăti, după legea de fația, se deschide d-lui 
ministru de lucrări publice unu credita estraordinariu ecui- 
valentu cu acele sume.

Acesta credita se va înscrie prin compturi asupra 
esercitiului 1878, reportandu-se de ordine asupr’a esercitie- 
loru urmatârie sumele neintrebuintiate pana la 31 Decembre 
din disulu anu.

TD i ■v e z s e.
(Appellu la ofrande caritative.) 

Dela primari’a Brasiovului primiramu urmatărea 
scrisdre. „După incunosciintiarea Escel. Sale dlui 
ministru presiedinte si ministrn de interne Tisza 
dela 23 Maiu a. c. Nr. 20,749 liber’a cetate ung. 
Bastfeld a suferitu in lun’a lui Maiu de unu focu 
infricosiatu, in urm’a caruia au arsu biseric’a cea 
mare de acolo cu 49 case si 20 apertinentie de 
totu, ear’ 97 case si 177 apertinentie numai in 
parte. Deărece a fostu asigurata numai a trei’a 
parte din clădiri, daun’a causata prin acelu focu 
se urca la 300,000 fi. v. a. si 300 familii sunt 
aduse prin aceea la sapa de lemnu. — In inte
ressulu scopului de binefacere este rogata onor, 
redactiune a luâ notitia in stimatulu seu diuariu 
despre acdst’a nenorocire si a provocă popora- 
tiunea Brasiovului la ofrande caritative pentru 
nenorocitii locuitori din Bastfeld, cari ofrande se 
voru luâ in primire si de catra direcțiunea poli
tiei din locu. Brasiovu, 8 Iuliu 1878. Ioane 
Gbtt, primariu." — Urmandu dorintiei espri- 
mate mai susu, redactiunea acestei foi declara, ca 
primesce si dens’a ofrande caritative in favorulu 
nenorocitiloru din Bastfeld.

(Starea senatatii dlui Io nu B ra
ția n u) este din dî in dî mai buna, ceea ce con- 
statamu cu bucuria. „Romanulu" afla ca d. mi
nistru de esterne alu Russiei a adresatu diui con
sule si aginte generale alu Russiei la Bucuresci o 
telegrama, in care esprime păreri de reu din par
tea M. S. i ni p e r a t u 1 u i, pentru accidintele 
intemplatu d-lui Bratianu si bine-voiesce a cere 
informatiuni despre starea sanetatii d-sale. Ase
menea d. comite Andrâsy a esprimatu regrete 
pentru acestu incidinte si speranti’a, ca elu nu va 
avă urmări grave, rogandu totd’odata pe d. consulu 
alu Austro-Ungariei la Bucuresci a se informă 
despre starea d-lui Bratianu si a insciintiâ pe 
Escel enti’a S’a prin telegrafu. Mai multe alte per- 
sbne Însemnate din străinătate au adressatu directu 
d-lui Bratianu telegrame, in care ’lu felicita pentru 
scaparea din acelu accidinte.

(Meetinguri anti-austriace in 
11 a 1 i ’a.) Italianii sunt fdrte nemultiamiti cu re- 
sultatulu congressului. Ei n’au asteptatu câ dele
gații Italiei se se intdrca dela Berlinu cu manile 
g61e. Opîniunea publica e dâr’ tare irritata in con
tra otaririloru congressului, mani’a ei se dirige in 
prim’a linea contra Austro-Ungariei. Astfeliu spune 
„Gazet’a dItalia", s’a tienutu in 14 1. c. unu 
meetingu mare in N e a p o 1 e in favărea provin- 
cieloru italiane inca neliberate (Itali’a irredente) 
Meetingulu eră presidatu de depuiatulu Avezzana.



După unu siru lungu de vorbiri înfocate si des- 
bateri turbulente siedinti’a s’a incbiaiatu la 3 
6re p. m. după votarea unei ordine de dî, care 
protestdza in contra decisiuniloru Congressului si 
revindeca drepturile Italiei. Adunarea s’a despar- 
titu in strigatele de: Traidsca regele! — In 21 
Iuliu avu locu meetingulu anti-austriacu in Rom ’a 
c’unu caracteru curatu republicanu. Erau adunați 
vreo 4000 dmeni. Presiedintele meetingului a 
fostu Menotti G a r i b a 1 d i. Intre primii oratori 
figurau Imbriani, Fratti, Parboni, Zuccari. Ei 
vorbiră pentru anecsarea Triestului si a Trientului 
(Tirolulu sudicu) pentru votulu universalu si inar- 
inarea generala a poporului italianu. Totodată 
protestară in contra cabinetului Cairoli pentru ati
tudinea observata la Congressulu din Berlinu, pe 
care Tu numiră tbrgulu de sclavi alu popdreloru, 
mediulocitu de catra histrionulu" (comediantulu, 
baiatiulu) „Beaconsfield si de catra „pesevenchiulu“ 
(Kuppler) Bismarck. Imbriani a cetitu apoi de- 
pesiele sosite dela comitetele din Triestu si Trientu. 
Generalulu G a r i b a 1 d i a telegrafatu din Oa- 
prer’a: „Sclavii au dreptulu se ’si sfarime lan-
tiurile, Trientini, dati assaltu muntiloru!“ (Ap- 
plause frenetice) Parboni a vorbitu pentru resbelu 
iu contra Austriei. Meetingulu in fine a votatu 
urmatdrea ordine de dî: Triestulu si Trientulu 
sunt a se liberă de sub domnirea străină, se cere 
votulu universalu si armarea poporului. —

(Congressulu etnografic u.) Siedin
ti’a de Marți, 4/16 Iuliu, a Congressului etnogra- 
ficu din Parisu, după cumu ne spune „L’Sveni- 
ment“, a fostu presiediuta de d. V. A. Urechia. 
JD. Urechia, dice fdi’a parisiana, a vorbitu de 
patri’a s’a intr’unu chipu atingatoriu. Omenii din 
Romani’a, a disu d-s’a, au iubitu totu-deaun’a 
Franci’a si continua de a speră in ea. (Viua 
emotiune.) Professorulu Urechia a facutu apoi o 
dare de sema asupr’a causeloru, cari au contribuitu 
a falsifică fora voia si cu voia ethuografi’a Du
nărei si a intregei peninsule greco-turce. D. Ure
chia va trată mane in fondu acestu gravu subiectu. “

(Statistic’a scdleloru din Ro
mani ’a.) Ministeriulu instructiunei publica ur- 
matori’a statistica asupra scdleloru romane, pe 
anulu 1877—1878: I. Sc61e primărie ru
rale: 1266 de băieți, 142 de fete, 495 miște! 
— peste totu 1902. Aceste 1902 sc61e primare 
rurale au 1727 invetiatori, 183 invetiatdre; 
43,448 elevi si 4117 eleve. II. Sc61e pri
mărie urbane: 136 de băieți si 117 de fete, 
peste totu: 253 sc<51e, avbndu 644 professori
(381 institutori si 363 institutdre) si 27,492 
elevi (18,672 băieți si 8820 fete. III. S c 6 1 e 
secundar ie: 35 de băieți si 7 de fete, peste 
totu 42. lceste 42 sc61e secundarie au 461 pro
fessori si 13 professdre si 7131 școlari (6612 
băieți si 519 fete.) IV. S c 6 1 e speciale: 27 
de băieți si 3 de fete, peste totu 30, cu unu per
sonalii didacticii compusu de 231 professori si 3 
profesăre. Aceste 30 scdle speciale au 2068 
elevi (1813 băieți si 273 fete). V. Sc61e su
pe r i 6 r e : 2 cu 63 professori si 568 elevi. VI. 
S c 6 1 e private: 150 de băieți, 73 de fete si 
13 miște, peste totu 236. Aceste 236 sc61e pri
vate intrebuiutidza 604 professori si 275 profes- 
sdre. Au 10,811 școlari (7375 elevi si 3436 
eleve.)

(Tractatulu dela Berlinu,) care 
contiene 64 articole, întrece prin lungimea s’a 
t6te tractatele din secolulu acest’a, afara numai 
de actele Congressului dela Vien’a, din 1815, 
care coprindu 121 paragrafe. Documentele păcii 
dela Paris din 30 Marte 1856 coprindea 35 de 
articole, alu păcii dela Prag’a, din 23 Augustu 
1866, avea 14 articole, alu păcii dela Francfort, 
din 10 Maiu 1871, 18 articole, alu păcii preli
minare dela San-Stefano, din 3 Marte, anulu 
acest’a, coprindea 29 articole. Tractatulu de pace 
formdza unu volumu in octavu, tiparitu pe chartia 
gr6sa si legatu in catifea roșia; cele doue pagine 
d’antaiu sunt de chartia alba moirde, 6r’ cele ur- 
matârie, adeca cele tipărite, de chartia grea in 
forma de pergamentu. Tiparulu e cu litere mari 
si fărte frumosu. Pe cele doue feție din urma 
ale cârtii sunt semnaturile, care nu urrnăza un’a 
după alt’a ci una de desuptulu celeilalte. Pe pa- 
gin'a penultima sunt 9, pe cea ultima 11 iscăli
turi. Ordinea semnaturiloru pe fiacare esemplaru 
a fostu după asia numit’a metoda alternativa, ast- 
feliu, ca esemplarele respective au fostu schimbate 
reciprocu pentru semnare. Ordinea iscalirii in ge
nere a fostu după alfabetu. „Rom.“

(D. M o c6 n u in Paris.) Cetimu in

„PressV : D. Mocdnu escelintele nostru gimnas- 
ticu si maiestrulu dantiului „Romanulu“, nemul- 
tiumindu-se numai a aduce serviciile sale că pro- 
fessoru in tidra la noi si voindu că se dsa cun- 
noscutu si strainiloru, cari sunt costumele si dan- 
tiurile năstre naționale, a intreprinsu o lunga si 
costisitâria caletoria, si adi se afla in Paris, îm
preuna cu elevii sei, unde culege aplausele cele 
mai frenetice si stdrce admiratiunea tutuloru stra
iniloru. In sdr’a debutului loru, originalitatea cos- 
tumeloru si vesel’a loru atitudine ’i-a facutu se 
dobanddsca o adeverata ovatiune. Din ce in ce 
succesulu loru devine si mai mare. In acestu rno- 
mentu, mai multe scene disputa celei dela Folies- 
Bergbre pe dantiuitorii noștri.

(Tabloulu representantiloru dela 
Congressulu din Berlinu.) Cu ocasiunea 
Congressului nici Berlinulu nu potea se remana scu- 
titu de inundatiunea tablouriloru si a fotografieloru. 
Cativa fotografi dedera parțial u fotografi’a membri- 
loru dela Congressu. Unu altulu, că se lase pe 
josu pe confrații sei, găsi, ca ar’ fi mai bine se 
faca unu tablou, in care se fia toti membrii Con
gressului la unu locu, ceea-ce si puse in esecutare. 
Ceva curiosu inse, intre toti representantii poteri- 
loru mari nu s’a trecutu in tablou nici din ai 
Greciei, nici din ai Serbiei, nici din ai Munte- 
negrului, ci numai unulu din representantii Roma- 
nioi, d. Ionu Bratianu. A don’a di după terminarea 
acestui tablou d. Bratianu se duse la principele 
Gorciacoff, spre a mai stărui in privinti’a drepturi- 
loru năstre. Cu acdsta ocasiune cancelariulu rus- 
sescu, după cumu ne spune unu diuariu berlinesu. 
s’a adressatu catra d. Bratianu si ’i-a disu. — 
„Eu me miru de staruinti’a d-v6stre asupr’a păs
trării Basarabiei. Ddr’ nu ve gândiți catu serviciu 
a adusu Russi’a tierei d-v6stre. Ei ’i datoriti posi- 
tiunea ce aveți, ’i datoriti ondrea, ca intre toti 
representantii Congressului din statele cele mici 
numai Romani’a e representata prin d-t’a! — 
Se’mi dati voia principe, respunse d. Bratianu, se 
ve spunu o anecdota romandsca, care se aplica la 
cuvintele vbstre. — Ascultu cu plăcere. — Unu 
boeru dela noi a tramisu pe unu tieganu la unu 
prietinu alu seu in alta moșia cu o traista plina 
cu raci si cu o scrisâre. Tieganulu pe drumu, 
fiindu prea caldu, s’a opritu sub unu stejariu se 
se mai odihndsca, a aternatu traist’a de stejariu si 
s’a culcatu. Candu s’a desteptatu si a luatu tra:- 
st’a in mana, n’a mai gasitu nici unu racu in ea! 
Fiindu unu lacu aprâpe, toti racii fugiseră in lacu. 
Ce se faca tieganulu? Se duca celu puținu scri- 
sdrea. Aceea si facil. Se presinta ddr’ la prietenulu 
stăpânului seu si ei dă scrmărea. Acel’a o citesce 
si ajunge la fras’a, unde se scriă, ca ’i tramite 
doue sute raci. — Dă, bine tiegane, aici se vor- 
besce de raci ! — Se vorbesce boierule ? Care va 
se dica sunt in scrisâre ? Apoi bine, ca sunt acolo, 
ca din traista s’au dusu de multu. — Asiă si cu 
Romani’a, termina d. Bratianu. Bine, ca e repre
sentata in tablou, ca-ci drepturile ei s’au dusu 
in lacu. „Tel.“

(T a 1 h a r i prinși.) Cetimu in „Valcea" : 
In năptea de 20 spre 21 Iuniu, invindu-se o 
banda de talhari in comun’a Fratil’a, au fostu in- 
data urmăriți de autoritatile administrative cu o 
potere de peste 200 dmeni si cu primarii comu- 
neloru Stihesci, Prejoi si Poenari, urmandu-se 
descărcarea de arme si din partea talhariloru si 
din a gonaciloru. Gbn’a a urmata pana in co
mun’a Talpasiulu, plas’a Amaradi’a, jud. Dolju, 
unde s’au si prinsu trei dintre talhari si anume: 
1. Vestitulu banditu Dinculdnu, care acum are in 
spate doue împușcaturi de alice, primite din acdsta 
gdna 2. Mateiu Dinu din Valesci, judetiulu Dolju, 
pe spatele carui’a sunt 4 lovituri vechi de alice, 
care se presupune a fi din caus’a altoru gdne. 3. 
Ibnu George din Talpesci, jud. Dolju, care p6rta 
dra o lovitura vechia de alice la piciorulu dreptu. 
Urmărirea se continua in judetiulu Dolju, unde 
este tramisu din acestu judetiu ajutorulu subpre
fecturi Oltetiu de josu cu 3 primari si 10 calarasi 
si prin concursulu autoritatiloru locale din Dolju 
se spera a se prinde toti complicii talhariloru.

Convocare.
Indemuatu de lips’a unei cointielegeri asupra 

obiectului importantu pentru alegerea de deputati 
dietali, — in unire cu mai multi amici de prin
cipiu, ’mi idu voia a convocă o conferintia electo
rale ; la care invitu cu onăre pe toti inteligentii 
romani din limitele fostului comiratu alu Zarandu- 
lui. — Terminulu intrunirei l’amu ficsaiu pentru 

28 Iuliu 1878 st. n. dupa-mddia-di 6ra 4, in 
cas’a dlui Sigismundu Borlea, in Baia-de-Crisiu.

Baia-de-Crisiu, la 19 Iuliu 1878.
George Secula.

Soiri ultime.
Se anuntia, ca septeman’a viitoria trupele 

austriace voru intră de siguru in Bosni’a. Coman- 
dantulu armatei de ocupatiune gener. Philippovici 
e la postulu seu, in suit’a s’a se afla deja si am- 
ploiatii civili, cari voru luă in mana administra- 
tiunea provincieloru turcesci. Negotiarile guvernului 
austro-ungaru cu Pdrt’a relative la ocuparea Bos
niei continua si pana acuma n’au avutu nici unu 
resultatu, dedrece Părt’a cere garanții, pe cari 
Austri’a nu’i le pdte dă.

Demonstratiunile din Itali’a au facutu cea mai 
rea impressiune in Vien’a. Mai avura locu meetin- 
guri in Pavia, Reggio, Bologna.

Negotiarile Greciei cu Părt’a pentru rectifi
carea fruntarieloru in sensulu tractatului dela 
Parisu inca n’avura pana acuma nici unu resultatu.

O telegrama spune ca o mica trupa de ve- 
natori austriaci s’ar’ fi ciognitu deja cu basibozucii 
in apropierea portului Kleck. Frumdse prospecte !
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Concursu.
Spre ocuparea postului de notariu cercuale in 

notariatulu Persiani, la care apartienu comunele 
Gridu si Pereu, devenitu vacantu, cu care postu 
este impreunatu unu salariu anuale de 400 fi. si 
pausialu de cancelaria si trapede de 40 fi. v. a. 
dela t6te comunele notariali, apoi cortelu liberu si 
lemnele de lipsa pentru incaldirea cancelariei, se 
eșcrie concursu pana la 18 Augustu 1878, in care 
di va fi alegerea in comun’a stationaria.

Doritorii de a ocupă acestu postu sunt pof
tiți a’si substerne concursele loru pana la acelu 
terminu timbrate si instruite cu documente valide, 
probandu, ca pesedu calitatile recerute in § 74 
eventualminte 75 alu Art. de lege XVIII din 
anulu 1871, pre lenga aceea, ca au perfecta cu- 
nosciintia de limb’a romana, apoi, ca cunoscu so- 
ficientu limb’a maghiara si germana.

Sierpeni, in 20 Iuliu 1878.
Oficiulu pretoriale.

Concursu.
Pentru ocuparea postului cantoreo-docentiale 

din comun’a Odesci, in comit. Salagiului si proto- > 
popiatulu Basesciloru situata, cu venitu anualii de 
200 fl. v. a. si locuintia libera impreunatu, se )3 
deschide prin acdst’a concursu pana in 20 Augustu 
1878 st. n. a. c.

Doritorii de a ocupă postulu acesta, sunt avi- 
sati recursele sale cu testimoniu de cualificatiune, 
si atestatu de moralitate provediute, pana in ter
minulu mai susu insemnatu, ale substerne respec
tivului senatu scolariu.

Basesci, 8 Iuliu 1878.
2—3 Gregoriu Popu, a.-diaconu.

Concursu.
Pentru stațiunea docentiala devenita vacanta 

a . parochiei Baitia, protopopiatulu Basesciloru, co
mit. Selagiului situata, prin aceste se eschide 
concursu pe II Augustu a. c. st. n. pe lenga 
emolumintele urmatârie:

I. 160 fl. v. a. bani gata.
II. Posessiune intra- si estravilana de 10 jugere.

III. Siese orgii de lemne.
Deci doritorii de a ocupă acdst’a stațiune, 

sunt rogati de a’si tramite recursele sale senatu
lui scolariu alu Baitiei pana la tempulu indicații, 
dimpreună cu documentele recerute.

Baiti ’a, 6 Iuliu 1878.
In numele senatului scolariu:

2—3 Pemetriu Popu,
preotu gr.-cat.

Ou.rsu.ln la, ’burs’a de Vien’a 
din 24 Iuliu st. n. 1878.
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