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Nr. 33. Joi, 31 19 Martiu 1881.

Cu 1 Aprite st v. 1881 se începe unu nou 
abonainentu la

„GAZȘA TRANSILVANI®"
Rogamu pe on. Domni prenumeranti ai foi ei 

năstre, a cărora abonamentu espira la finea lui 
Martiu a. c. a grăbi cu reinoirea lui, câ espeditiunea 
făiei se li se păta face regnlatu.

Domnii noui abonanti sunt cu deosebire rogati 
a ne tramite adressele d-loru esactu, aratandu si 
post'a cea mai aprope de loculu, unde locuiescu. 

jȚSgp „Gazet’a Transilvaniei" apare dela 1 lanu- 
ariu 1881 de trei ori pe septemana.

SST Pretiulu abonamentului la „Gazet’a Tran
silvaniei" este :

pentru Brasiovu: pe trei luni 2 fl„ pe siese luni 
4 ft., pe anu 8 fl.; — dusu in casa: pe trei luni 2 fl. 
50 cr., pe siese luni 5 fl. ; pe anu 10 fl.

pentru Austro-Ungari’a cu post’a: pe trei luni 
2 fl 50 cr., pe siese luni 5 fl., pe anu 10 fl.,

pentrn Romani’a si alte tieri esterne: pe trei luni 
7 franci, pe siese luni 14 franci, pe anu 28 franci.

Esemplare complete dela inceputulu 
anului 1881 se mai afla.

Reflecsiuni in ajunulu adunarei electorale.
Brasiovu 31 Martiu n. 1881

Dumineca ce vine se va tienă iu orasiulu nostru 
o adunare generala a tuturoru Romaniloru cu 
dreptulu electoralu din intregu comitatulu Bra- 
siovului. In ajunulu acestei întruniri importante 
ne semtimu datori a face reflecsiuuile, ce ni le 
dictăza iubirea câtra causa comuna naționala, pre
cum si natural’a si just’a dorintia, ce-o avemu, de 
a vedă pe Romanii din Brasiovu si giuru standu la 
inaltimea mariloru postulate ale lupteloru natiu- 
nale, cari trebuie se ne unăsca pe toti, câți rnili- 
tamu sub acelasiu stindartu.

Positiunea însemnata, ce-o ocupa fara indoiăla 
poporatiunea romana din acestu coltiu alu tierei in 
concertulu Romaniloru ardeleni, ’i impune mari 
îndatoriri naționale, cari nu se marginescu numai 
la terenulu culturei naționale si alu progressului 
nostru economicu, comercialu si industrialu, ci se 
estindu si asupra politicei naționale, dela care 
depinde intrăg’a desvoltare a unui poporu.

Nu va potă nega nimenea, că Romanii diu ora
siulu si districtulu nostru, pe lănga ce au lucratu 
multu pe tăte terenele, căte li s’au oferitu, au 
stătu mai înainte in fruntea miscariloru si a ac- 
tiunei natiunale romane din Ardealu. La 1848, nu 
mai puținu câ in anii 1860 si cei următori, Bra- 
siovenii au jocatu unu rolu insemnatu politicu. Nu
mai de cătiva ani incăce, de candu in urm’a con- 
fusiunei, ce domnea in conducerea natiunala, s’au 
intemplatu in Ardealu multe abateri de pe cărarea 
singuru mantuităria a unei procederi solidare natiu
nale, s’au petrecutu si in Brasiovu lucruri, cari au 
facutu să se nasca banuiăl’a in tiăra, că Romanii 
de aci si-ar’ fi schimbatu atitudinea natiunala de mai 
inainte si ar’ fi pasitu pe nesce cărări intunecăse 
ale politicei de interesse mici particulare.

Multi sunt de părere, că la noi s’ar’ fi urmatu 
in timpulu din urma o politica de „activitate". 
Nimicu mai gresitu decătu acăst’a. Totalitatea Ro
maniloru din Brasiovu si giuru a fost păna in mo
mentele de lația câtu se p6te de passiva in ces- 
tiunile năstre politice-natiunale. Diferenti’a a fost 
numai, că aci cătiva ămeni ai iriteresseloru parti
culare, facăndu „activitate" in „passivilate" au 
reesitu a duce, acumu trei ani, pe o parte însem
nata a alegătoriloru romani din acestu comitatu la 
urna, cu scopu, câ se ajute, se fia aleși candidatii 
guvernului. La acăst’a venire in ajutoriulu guver
nului ungurescu cu ocasiunea alegeriloru trecute 
8e reduce tăta „activitatea" politica, desvoltata la 

noi. Din văr’a anului 1878 păna astadi alegătorii 
romani din acestu comitatu n’au lucratu mai ni
micu pe terenulu politicu-natiunalu, ci au lasatu, câ 
se lucre pentru ei aceia, pe cari i-au alesu.

Ei bine, credemu, că a sositu^momentulu, câse 
punemu întrebarea, că ăre, ce au lucratu deputății 
aleși cu ajutoriulu atătoru alegatori romani in Bra
siovu si in Hărmanu, ce au dobănditu ei m spe- 
cialu in favărea poporatiunei romane din acestu co
mitatu, care are atâtea interesse, ce reclama, câ se 
fia scutite si înaintate ?

Cu privire la cestiunea acăsta scriea deuna- 
dile o făia maghiara din Clusiu, că deputatulu alesu 
in cerculu antaiu electoralu a vorbitu numai o- 
data in trei ani si atunci, in considerare, câ la 
Brasiovu făcu negotiu cu lâna si lucra la spelatori 
mii de ămeni, a cerutu câ să se pună dare mare 
de importulu lănei, ear’ deputatulu alesu la Hăr- 
manu nici că si-a deschisa gur’a in totu timpulu 
sessiuniloru parlamentare. Cătu pentru alu treilea 
deputatu de naționalitate romanu din cerculu an
taiu electoralu Maghiarii, cari l’au alesu cu aju
toriulu Romaniloru, nu sunt multiamiti cu elu, 
pentru că nu a vorbitu in favărea introducerei lim- 
bei maghiare io sc61ele poporale, fi-voru ăre mai 
multiamiti Romanii cu resultatele „activitatii" sale 
in clubulu lui Tisza ?

D-lu Strevoiu — căci de elu este vorb’a aci — 
s’a dusu la Pest’a cu mari sperantie, cu illusiuni 
chiaru, că densulu va fi initiatorulu unei noue ere 
de buna intielegere intre elementulu romanu si ma- 
ghiaru, si după ce a trebuitu se văda cu ochii, 
cum se aducu legile cele mai asuprităre pentru 
poporulu romanu, s’a reintorsu c’unu „Nesze semmit, 
fog meg jăl",*)  dreptu parte din pretiulu, ce s’a 
promisu si se va mai promite pentru spriginulu, 
ce l’au datu si l’ar’ mai dă alegătorii romani 
din acestu comitatu si pe viitoriu guvernului 
ungurescu cu ocasiunea alegeriloru pentru diet’a 
din Pest’a.

*) Pe romauesce : „N’a nem ca, prinde bine." A so 
yede „Telegr, Rom." Nr. 24 dela 26 Febr. a. c. Red.

Acestu „Nesze semmit" privesce interessulu 
particularii! si localu alu processului, celu părta de 
dieci de ani comunitatea bisericăsca romana din 
cetatea Brasiovului cu Grecii de aici asupra ad- 
ministratiunei averei bisericei dela S. Treime. Nu 
este o gratia, ci este unu dreptu, ce l’au pretinsu 
Romanii din Brasiovu sub tăte guvernele, câte s’au 
succedatu de atăti mari de ani incăce. Acum trei 
ani au crediutu inse unii ămeni, pe bas’a unoru 
promissiuni din partea maghiara, a căroru valăre 
adeverata se scie, credemu, apretiui adi pretutiudeni 
destulu de bine, câ, dăca voru întinde mana de 
ajutoriu partidului tisaistu guvernamentalu, voru 
ajUDge mai curăndu la o favorabila resolvare a 
numitului procesu.

Acest’a a fost motorulu principalu alu actiunei 
particularistice din văr’a anului 1878. De ce se 
Tu mai ascundemu, candu astadi este cunoscutu flă
căruia ? Ce e dreptu, numai actorii au fost initiati 
in acestu secretu, ear’ alegătorii in totalitatea loru 
au fost atrași la urna sub cuventu, că acolo voru 
combate supremati’a Sasiloru, că voru dobăndi unu 
deputatu natiunalu, care se le apere interessele 
natiunale.

Astadi după trei ani potemu se judecamu ma
rele folosu, ce l’a adusu acțiunea neașteptata si 
nenaturala dela 1878. lncâtu pentru poporu elu 
va seinti singuru mai bine, dăca si incâtu ’i s’a 
amelioratu starea, comerciantii romani voru sci, in- 
cătu representanții aleși prin concursulu Romani
loru au luatu in aperare interessele loru comer
ciale, atătu de multu amenintiate, comunitatea ro
mana bisericăsca din cetate va avă in fine ocasiune 
destula de a chibzui, dăca resolvarea provisoria a 
processului ei cu Grecii corespunde dreptului ei, 
jertfeloru materiale si chiaru morale, ce le-a adusu 
pănâ acuma.

Parerea năstra relativa la processulu cu Grecii 
este, câ prin hotarirea din urma n’au câstigatu 
nimicu nici Romanii, nici Grecii, a câstigatu inse 
cu atătu mai multu guvernulu. Prin aceea, că in 
cestiunea de proprietate asupra bisericei si a averei 
ei părțile au fost îndreptate pe calea processului 
civilu, s’a amanatu decisiunea definitiva ad calendas 
graecas, ear’ prin comissiunea „provisoria" admi
nistrativa, a careia membri se numescu de cătra 
guvernu si care este presidata de unu comisariu 
ministerialu, guvernulu in fapta dobăndesce o se- 
cuestrare „provisoria" a averei bisericei cu hramulu 
Sântei Treimi. Ce bine păte resultâ de aci pentru 
Romani, ne potemu închipui, dăca ne aducemu a- 
minte de dorinti’a, ce a esprimat’o ministrulu de 
culte Trefort, câ din fondulu bisericei să se faca 
o scăla maghiara de comerciu.

Cestiunea mai are inca si alte părți încurcate 
si periculăse. Nu voimu ale desfasiurâ tăte de 
astadata, intrebamu inse meritat’a acestu „Nesze 
semmit", ce ni l’a adusu d-lu Strevoiu dela Pest’a, 
câ alegătorii romani să se pună in serviciulu contra- 
riloru si, cu pretiulu scumpu alu rumperei Solidari
tății natiunale, se le ajute a scăte deputati de ai 
loru; fost’a ăre vrednicu chiaru si pentru d. Stre
voiu personalu de a ’si impune o tortura morala 
de trei ani de dîle ?

Ceea ce s’a facutu până acuma, nu se mai păte 
desface. Gresielele cari se recunoscu si să coregu 
iute potu fi in multe cașuri de folosu celuia ce le 
comite. Celu mai mare reu se păte nasce inse 
candu cineva persista in erărea s’a, fia si numai 
din ambițiune falsa.

Nu ne indoimu nici unu momeutu despre sem- 
tiementele adeveratu romanesci ale totalitatii alegă- 
toriloru romani din acestu comitatu, dăr’ esperiin- 
tiele trecutului sunt de natura a nasce temerea câ 
nu cumva cu cele mai bune intentiuni se intre in 
vre-o noua cursa la viitărele ategeri.

Unu curentu poternicu se manifesta in favărea 
continuării politicei particularistice de păna acuma; 
o mica încercare ce s’a fost facutu de a inaugurâ 
o direcțiune sanatăsa naționala in luptele viităre a 
remasu păua adi fara resultatu.

Adunarei generale electorale de Dumineca i se 
va propune si „Opinionarea in privinti'a procederei 
la alegerile viităre." Speramu câ alegătorii romani 
din Brasiovu si giuru nu se voru multiami a votâ 
unu modu de procedere numai in termeni generali, 
ci voru defini claru si limpede politic’a ce-o voru 
adoptă pentru viitoriu, câ se scimu apriatu, dăca 
va mai fi iertatu câ si la alegerile din anulu 
acest’a să se repeta spectacululu umilitoriu din 
Augustu 1878!

Cronic’a evenimenteloru politice.
In străinătate proclamarea României 

de regatua produsu cea mai plăcută impres- 
siune si acăst’a cu deosebire in Paris si Berlin. 
Tăte organele cele mari de publicitate din Paris 
saluta cu cea mai mare simpatia nou’a situatiune, 
in care intra statulu romanescu. — Din Berlin se 
telegrafăza: Proclamarea României de regatu a 
fostu salutata aci câ unu evenimentu imbucuratoriu. 
Prin acăsta proclamare — după cum se crede 
p’aci — se da espressiune cugetului, câ păte câ 
este datu Hohenzollerniloru dela Sudu se urmeze in 
viitoriulu loru aventu pe Hohenzollerii din nordu.

Diarului „Wiener Allg. Zeitg. “ i-se telegrafăza 
din Berlin: „Hotarirea cameriloru 
romane n’a surprinsu de locu cercurile năstre 
oficiale. Inca cu ocasiunea visitei principelui Carolu 
la curțile austriaca si germana a fostu ventilata 
cestiunea regatului romanescu intre Berlin si Vien’a, 
Cercurile năstre competente au trebuitu să-se con
vingă iute, câ, prelenga tăte cordialele simpatii, 
ce le a intempinatu principele Carolu la curtea 



imperiale din Vien’a, proiectata de a proclamă 
Romani’a de regatu intempină obstacule seridse 
atătu in Ischl, cătu si la ministrulu afaceriloru 
străine. Din acăsta causa s’a si lasatu apoi acăsta 
cestiune se adărma pentru câtu-va timpu. După 
ce inse veni aci din Bucuresci scirea oficiale, că 
atătu in sinulu cabinetului cătu si prin cercurile 
parlamentari se ventilăza seriosu cestiunea procla- 
marei României de regatu si, după ce in cercurile 
năstre nu mai remase nici o indoiăia in acdsta 
privintia, s’a facutu — precum se assigurăza — 
pe la curțile amice confldential’a comunicatiune, 
că ar’ fi cea mai ferbiute dorin- 
tia a imperatului Wilhelm, se 
v 6 d a pe unu membru alu casei 
Hohenzolleru purtandu c o r 6 n’a 
de rege, ce-io oferă națiunea ro
mana. Curăndu dup'acdst’a se anunciă din Bu
curesci, că principele Carolu din consideratiune 
pentru o mare putere vecina, luandu titlulu de rege, 
se va numi „Regele R o m a n i e i“, ăra nu 
„Regele R o m a n i 1 o r u.“

Diarulu „Pester Lloyd“ ’si p6te simulâ numai 
cu greu necasulu, ce-i causă proclamarea României 
de regatu. Monitorulu evreo-germanu alu statului 
ungurescu crede a fi de buau gustu a aduce la 
cunoscinti’a lectoriloru sei acestu faptu politicu, 
insemnatu in nisce frase de ironia f6rte indoidsa 
Organului ungurescu in adeveru nu-i dă man’a se 
faca, decătu cum dîce francesulu: „faire bonne 
mine ă mauvais jeu.“ Eata ce dîce acestu organu 
impintenatu: „Popărele europene se culcara fara 
că se-le trăca prin gandu că a dou’a dî diminăti’a 
voru fi surprinse prin scirea, că răndulu regiloru 
s’a inmultitu cu unu s c u m p u capu. Pentru 
a satisface „unei urgente trebuintie" 
representatiunea suverana a României a redicatu 
tidr’a la rangulu de regatu si pe principele ei 
Carolu l'a inaintatu la demnitatea de rege. Acăst’a 
este o fapta frumâsa, dămna de recunoscintia, care 
va face parecbei domnitare romane de siguru o 
mare plăcere si va costă poporului romanescu ceva 
mai multi banisiori. Astfeliu ingrijesce provedinti’a 
că stirbitur’a numerului Majestatiloru europene se 
nu remana permanenta. Franți’a este de diece ani 
republica, si nu-i merge nici sub acdst’a forma 
tocmai reu, numerulu celu vechiu inse alu dinas- 
tieloru a silferitu prin acăst’a o stirbitura, eata 
deodafa loculu Francei este ocupatu de Romani’a 
si Europ’a pdte fi acum ărasi liniștita!“

„Montagsrevue" din Vien’a, organu oficiosu, vor- 
bindu de redicarea României la rangulu de regatu, 
dice: Puterile au manifestatu in totudăuna vii sim- 
patii pentru prosperitatea Ro
mâniei; congresulu din Berlin si solutiunea 
cestiunei Arab-Tabi’a snntu probe recente de aceste 
semtieminte. D-lu primu-ministru Bratianu, cu o- 
casiunei ultimei calatorii, ce a facutu in Europ’a, a 
trebuita se câștige convicțiunea, că mai cu săma 
Germani’a si Austro-Ungari’a suntu amicii cei mai 
caldurosi ai noului regatu, sub cond'tiunea naturala, 
că Romani’a, apretiandu conditiunile esistentii 
sale, se recunăsca valărea deplina a unei in- 
tielegeri intime cu monarchi’a Austro-ungara. 
Salutamu dăr’ regatulu României, amiculu impe
riului nostru !*

Făi’a oficiala din Vien’a „Wiener Abendpost“ 
dîce, cu privire la proclamarea rega
tului r o m a n u, că modulu simpaticu, cu 
care a fost salutatu si judecatu acestu evenementu 
in press’a de aci, este espressiunea dispositiunei 
amicale, ce a domnitu aci (in Vien’a) intotdăuna (?) 
fația de Romani’a.

Făi’a oflciâsa „die Presse" spune, că in cesti
unea proclamarei guvernulu romanu nu s’a adre
sata mai inainte in modu oficiata la cabinete. Cu 
tate astea crede, că nu se voru face greutati procla
marei. Representantii romani in străinătate voru 
face aratarea oficiala asupra votului parlamentului 
si not’a circulara romana, care va motivă actuiu, va 
urmă dilele aceste. Venirea tai Andrăssy la Vien’a 
se fia. in legătură cu acestu evenementu (?!)

Manifestările pentru proclamarea regatului in 
Bucuresci au fostu intrerupte Dumineca, din causa, 
că in acea di a avuta locu inmormentarea Tiarului 
Alesandru II. Luni inse se celebră mare T e- 
deum la mitropolia pentru re
gatu, si mai tărdiu parastasu la Biseric’a 
Sanndaru pentru Alesandru II. Stradele suntu din 
nou decorate cu stindarte. După serviciulu reli- 
giosu, va avă locu defilarea armatei din garnisăna 
si receptiuni oficiale la palatu.

Relativu la cestiunea greco-turca 
nici păna astadi nu se scie inca nimica siguru. 

Telegramele din Constantinopolu, fara de a spune 
nimicu positivu, spunu numai atătu, că arangiarea 
pacinica a conflictului greco-turcescu numai este 
departe, său celu puținu trebue numerata intre 
eventualitățile cele mai probabile. Granitiele ofe
rite mai in urma de Părt’a otomana, cari contienu 
aprăpe intrăga Tessali’a si o angusta fasia din 
Epiru, se crede, că voru multiami până si pe cei 
mai pretențioși partisani ai Greciloru. Elă se a- 
batu dela cele fixate de conferinti’a din Berlin 
numai in aceea, că lașa latrina, Metzovo si Prevesa 
la Turci’a. In nou’a propunere a guvernului tur- 
cescu nu se mai vorbesce de Cret’a. D-Iu Goschen, 
ambasadorulu anglesu, pare a nu fi multiamitu nici 
cu aceste concessiuni, de vreme ce persiste inca a 
pretinde, că să se cedeze si Preves’a. Părt’a oto
mana este inse hotarita de a preferi resbetalu mai 
bine, decătu a cede orasiulu Preves’a.

„Agenti’a russa*  anuntia, că procesulu 
contr’a acusatiloru pentru atentat u lu 
c o m i s u contr’a imperatului Alesandru. II nu 
va fi amanatu din caus’a arestării domnisiărei Pe- 
rowska, complicea tai Hartmann si a tai Jeliaboff. 
Caus’a acesteia va forma obiectulu unui procesu se
parata. Se dîce, că acăsfa domnisiăra ar’ fi de
clarații, că a fostu complice atătu a tai Hartmann 
cătu si a lui Jeliaboff. Pertractarea procesului 
Russakoff et consortes a fostu fixata pentru 18/30 
Marte.

Se raportăza mai departe din Petersburg, că 
s’a datu o r d i n u severu redactorilor u 
tuturoru diareloru, se nu mai ta no- 

! titie despre arestările de nihilist!, ce continua a-se 
face fara intrerumpere. Contr’a redactorelui diariului 
„Petersburgskie Wjedomosti*  si contr’a autorului 
unui articulu aparutu in acestu diariu s’a intentata 
unu procesu de presa si adeca pentru ofens’a făcută 
autoritatiloru si pentru provocare la insubordina- 
tiune. Se vorbesce si de proclamarea dreptului de 
assediu. . . Dupacum se vede, regimulu noului 
Tia.ru nu incepe sub auspicii imbucuratare !

Cestiunea, de care se ocupa in momentulu de 
fația mai multu press’a russa, este strămutarea 
capitalei imperiului rusescu din 
Petersburg la Mo s c va. Un’a din foile 
russe scrie: „St.-Petersburgulu este prea aprăpe 
de Europ’a si prea departe deRussi’a; Moscva din 
contra este unu orasiu curătu rusescu după anim’a 
oricărui patriota. Petru celu Mare, a pututu se 
intemeeze Petersburgulu in mocirlele finnice si se 
constringa pe ruși, se- ta printasca de capitala, n’a 
pututu inse reuși se abata din alvi’a s’a cursulu 
vietiei naționale, care curge iaca totu prin sant’a 
Moscva, care este auim’a imperiului. St. Peters- 
burgulu va fi nimicitu odata păna in fundamenta 
său va fi inghititu de valurile marei baltice. Ale
sandru III ar’ trebui să-si asiedie resiedinti’a iu 
Moscva, deărace aci in vechiulu Kreml elu va 
pută locui in tata siguranti’a*  Sincerii patrioti 
ruși, cari ceru Moscv’a că capitala a imperiului 
păru a uită, că nu de multu tocmai înaintea sta- 
tiunei dela Moscv’a a esplodatu min’a, care era 
preparata pentrn trenulu imperatescu; de asemenea 
păru a nu sci, că tocmai pe stradele Moscovei s’au 
rupta chiaru in diu’a atentatului portrete de ale 
imperatului Alesandru II. Toți aceștia uita, că 
nihilismulu, care este o planta exotica curatu 
rusăsca, prosperăza pretutiudinea, pe unde se afla 
ruși, nu prosperăza mai puQinu in Moscova decătu 
in Petersburg, Kiew său Charkov.

Primirea la palatu.
Sambata, 14 Martiu, la ărele 6 p. m., ambele 

Corpuri Legiuităre, avăndu in câpu pe presiedintii 
loru, Principele Dimitrie Ghika si d. C. A. Rosetti, 
pe I. P. S. S. Mitropolitulu Primata, impreuna cu 
PP. SS. LL. Episcopii eparhioti, s’au presentatu 
la Palatu spre a supune M. S. R. Domnului vo
turile date de Senatu si de Adunarea deputatiloru.

După ce au fost introduși in sal’a Tronului, unde 
erau fația si d-nii miniștrii, Măriile Loru Regale 
’Si-au facutu intrarea si S’au suita pe Tronu, in 
midiloculu celoru mai viue aclamatiuni. D-nii pre- 
siedinti alu Senatului si Adunarei deputatiloru s’au 
infațisiatu inaintea Mariiloru Loru Regale, si pre- 
siedintele Senatului a rostita urmatărele cuvinte:

Mari’a Ta 1 Sunt mândru si fericitu, că sărtea 
m’a desemnata a veni din partea Senatului si A- 
dunarei deputatiloru, spre a dă citire Măriei Văstre 
Regale, legei ce s’a votatu astadi de ambele Cor
puri Legiuităre, si prin care se incoronăsa dorin- 
tiele intregei Romanii.

Apoi, d. Presiedinte alu Senatului a citita 
legea.

Domnulu a respunsu prin aceste cuvinte :
„Mare si solemnu este momentulu, in care re

presentantii natiunei au venita in giurulu Meu, spre 
a ’mi supune hotarirea unanima a corpuriloru le
giuităre. Elu incepe o făia năua in cartea, in care 
stă scrisa viati’a poporului romanu, si încheie o 
perioda plina de lupte si de greutati, dăr’ si bo
gata in barbatesci silintie, in eroice fapte In a- 
cestu momentu, voiu repet! ceea ce am spusu tot
deauna, că vointi’a natiunei a fost pururea calauza 
Domniei Mele. De cinci-spre-diece ani sunt Dom
nul u incungiuratu cu dragostea si cu increderea na
tiunei ; aceste sentimente dilele bune le-au invese- 
litu, dilele negre le-au intaritu intre noi. Mândru 
dăr’ am fostu că Domnu, scumpu mi a fost acestu 
nume, pe care s’a versatu in trecutu radie de gloria 
si de mărire ; pentru viitoriu inse Romani’a a cre- 
diutu. că este necesaru si conformu cu întinderea, 
cu însemnătatea si cu puterea dobândita si mani
festata prin acte neindoielnice si cari au inaltiatu 
numele ei, de a se proclamă in Regatu. Nu dăr’ 
pentru Mine personalu, ci pentru mărirea tierei 
Mele primescu titlulu, care esprima dorinti’a cea 
mai viua, care arde de atâta timpu iu peptulu flă
cărui Romanu, dăr’ care nu schimba intru nimicu 
legaturile strinse, stabilite intre națiune si Mine, si 
care au dovedita, cătu sunt de mari evenimentele, ce 
le amu petrecuta impreuna.

„Fia, că primulu Rege alu României să se bu
cure de aceeași iubire că acelu, care păna astadi a 
fostu si remane Domnulu ei; căci, pentru Mine,, 
dragostea acestui nobilu si vităzu poporu, cărui 
i-amu datu anim’a si sufletulu Meu, este mai scumpa 
si mai pretiăsa de cătu tăte măririle, cari incun- 
giura Corăn’a.“

Aceste cuvinte au fost intrerupte cu vii si ne
curmate aclamari.

Apoi Domnulu, pogorandu-se de pe Trouu, a 
subscrisu, in fați’a representantiloru natiunei, de
cretata de sauctionare a legei. Majestatile Loru, 
neincetatu aclamate, s’au apropiata apoi de d-nii 
presiedinti alu Senatului si alu Adunarei deputati
loru, precum si de I. P. S. S. Mitropolitulu Pri
mata si de PP. SS. LL. părinții Episcopi, le-au 
multiumitu pentru urările esprimate, si s’au intre- 
tienutu asemenea, iu modulu celu mai gratiosu, cu 
d-uii senatori si deputati.

Ia timpulu cătu a duratu acăsta ceremonia, o 
nenumerata mulțime, compusa de persăne din tate 
stările sociale, se adunase impregiurulu Palatului 
si pe stradele laterale manifestandu, prin uesfărsite 
urări, fericirea, cu care participă la marele acta 
proclamata de representautii natiuuei. Majestatile 
Loru, incougiurate de Mitropolitulu Primatu, de 
d-nii presiedinti alu Senatului si alu Camerei, si 
de d. presiedinte alu consiliului de miniștri, s’au 
aretatu pe balconu si au multiumitu poporului, 
venita spontaneu pentru a salută pe Regele si 
Regiu a României. După acăsta, Augustii Suverani 
sau retrasu in apartamentele loru.

Manifestatiunile patriotice ale populatiunei Capi
talei n’au discontinuatu. Unu mare numeru de 
notabilitati din tăte stările sociale au venitu se’si 
exprime sentimentele loru, prin înscriere la Palatu 
si deputatiuni ale comerciului bucuresceanu, cor- 
pulu profesoralii, studenții universitarei si junimea 
scăleloru, iii numeru imposantu, s’au infațisiatu 
succesivu inaintea Palatului, aclamandu cu entusi- 
asmu pe Maiestățile Loru, cari au clra^atu inaintea 
Loru membri din aceste deputatiuni, cu cari S’au 
intretinutu in modu afabilu si, apoi, in mai multe 
rânduri, au esitu pe balconu si le au multiamitu. 
Păna săr’a tardiu, cea mai mare animatiune a dom
nitu pe strade si impregiurulu Palatului, dovedindu 
viu a parte, ce a luata Capital a la marele actu 
naționalu, seversitu in acăsta dî.

Presiedinti'a Consiliului Ministriloru.
CAROLU I.
Prin grati a lui Dumnedieu si vointi’a naționala, Domnu 

alu Romaniloru,
La toti de fația si viitori, sanetate.

Corpurile Legiuitare au adoptata, si Noi sanc- 
tionamu ce urmăza:

LEGE.
Art. I. Romani’a iea titlulu de Regatu.
Domnulu ei, Carolu I, iea, pentru Sine si 

moștenitorii Sei, titlulu de Rege alu României.
Art, II. Mostenitorulu Tronului va purtă titlulu 

de Principe Regata.

Tia.ru


tutiunile nâstre naționale ,* noi credemu, că este unu stejaru 
ale cărui rădăcini sunt puternicu implantate iu consciinti’a 
Romaniloru (aplause). S’a lasatn asemenea se planeze in- 
doial’a, că unii membri ai Camerei n’ar’ avea simtieminte 
monarchice. Se ne grabimu der’ a seversi marele actu alu 
proclamarei regalității României (aplause prelungite) pentru a 
dovedi, că intru acest’a nu este deosebire de simtiemente in
tre Romani (aplause prelungite). Credemu că, pe teremulu 
uationalu, astadi, ca totu-deauna, vomu fi uniți in acte de 
natura a apropiâ si infrati pe cei mai desbinati dintre noi 
iu cestiuui secundare (aplause).

Se ne damu der’ man’a, si se speramu, că infratirea 
nâstra, in acestu mare faptu uationalu, va fi de bunu auguru 
pentru mersulu gloriosu alu României (aplause prelungite).

Ve propunu der’ urmatârea moțiune :
„In fati’a impregiurariloru existente, si conformu voin

tiei staruitâre a natinnei, necontenitu manifestate ;
„Spre a intari si mai multu stabilitatea si ordinea in- 

teriâra, ei a se dâ cu acest’a inca o garanția, că monarchi’a 
romana, fiindu in aceleași conditiuni cu alte state ale Eu
ropei, va pote inspiră mai multa încredere.

„Adunarea deputatiloru,
„In virtutea dreptului de suveranitate, ce Tu are na

țiunea,
„Aclama pe Mari’a S’a Regala, Domnulu Carolu I., câ 

Rege alu României." (aplause prelungite).

D. presiedinte. D. Carpu are cuventulu.
D. P. Carpu. D-loru deputari, aplausele unanime 

ale onor. Adunări ne dovedescu, că moțiunea d-lui generalu 
Leca nu face de cătu a preveni o dorintia de multu hrănită 
de acestu poporu. Corân’a Regala pusa adi pe fruntea 
Măriei Sale Domnului României, nu este numai o cestiune 
de amoru propriu nationalu, nu este numai o resplata pentru 
meritele, ce Domnulu nostru ’si a căstigatu in cursu de 15 
ani, ci este chei’a de bolta, ce puuemu adi la clădirea edifi
ciului nostru, câ stătu neaternatu (aplause).

Acestu poporu, bantuitu de o sârte adversa in cursulu 
atătoru secoli, trunchiatu si sdruncinatu prin luptele interne, 
a ajunsu, in fine, la constituirea s’a definitiva, si, pe candu 
inainte starea nâstra inspiră tuturoru neîncredere, pentru că 
încrederea lipsea chiaru in animele nâstre, astadi putemu 
dice, că ne-amu pusu pe calea de a fi unu stătu prospera 
si regulatu. Corân’a Regala nu semnifica alta, de cătu, că 
acestu resultatu are se fia stabilu si perpetuu (aplause). In 
afara, ea va fi pentru Europ’a o garanția, că căutam a co
respunde menirei, ce ea insasi ne-a datu, candu ne-a cerutu 
se fimu in Orientu ante-morgetori ai civilisatiunei. Noi amu 
respuimu la acestu apelu, amu dovedit’o pe campulu de res- 
boiu si, mai multu iuca, pe campulu mai linistitu, dâr’ mai 
roditoru alu desvoltarei nâstre interne (aplause). De aceea 
amu adânca încredere, că nu va dâ faptei nâstre de astadi 
de cătu semnifîcatiunea, ce oTare in adeve.ru si că, fțcunos- 
cendu pe junele Rege, ea ne vâ dâ o noua proba, că ne in- 
curageaza in mersulu nostru stăruitorii pe calea progresului 
si a civilisatiunei (aplause).

(Discursulu d-lui Ionu B r a t i a n u l’amu publicatu in 
numerulu trecutu.)

D. presiedinte C. A. Rosetti. D-loru 
deputati, sunt la sfersitulu vietiei mele ; după regulile na- 
turei, in asemenea momente, nimeni nu se pâte indoi de sin
ceritatea aceluia, care vorbesce.

Am plecatu cu părinții voștri si am percursu cu ei, si 
apoi cu voi, o cale pe care altoru națiuni le-a trebuitu 300 
de ani câ s’o percurga cu enorme vărsări de sânge si cu 
mari sacrificii, si noi amu ajunsu astadi aci asia de iute si 
cu multu mai puține sacrificii.

Si de ce acest’a ? Pentru că ne-am iubitu.
Prin iubire numai, prin unire intre noi, amu pututu 

realisâ totu ceea ce avemu astadi. Deca ne amu combatutu 
une-ori, lupt’a a fost in lucrurile mici; candu a fost vorba 
de națiune, n’a fost romanu, care se fia in divisiune ; n’a 
mai fost divisiune, ci unitate (aplause prelungite).

Acest’a este glori’a României, acâst’a a fost si va fi 
pentru tot-deauna puterea ei (aplause).

Nici o lovire nu pâte se sfărâme o națiune cătu de 
mica, candu ea este unanima ; si unanima a fost si va fi 
Romani’a in tâte cestiunile cele mari.

Astadi dâr’, la sfersitulu. vietiei mele, potu se me ducu 
linistitu si fericitu, pentru că sunt incredintiatu, că precum 
pena acum la tâte faptele cele mari amu fost uniți cu totii, 
asia si d’acum inainte ve veți uni, veți lucra, ve veți iubi 
din ce in ce mai multu, ve veți uni chiaru si in cestiunile 
dîn intru si de principii.

Sunt sigura, că voru fi cu totii împreuna nedeslipiti si 
fiii voștri, precum au fost si părinții voștri, precum sunteti 
si voi; prin urmare, d-loru, recunoscetoru sârtei, care ’mi-a 
datu acest’a fericire, rara in analele istoriei, ve dicu, c’ati 
incoronatu si vieti’a mea, si acest’a numai, pentru că am 
pututu se me tienu de d-vostra (aplause prelungite).

Traiesca Romani’a 1 Traiesca Maiestățile Loru Regele 
si Regina I

Acdst’a lege s’a votatu de Adunarea deputati- 
loru, in siedinti’a s’a din 14 Martiu 1881, si s’a 
adoptatu cu unanimitate de 99 voturi.

Presiedinte, C. A. E o s e 11 i.
(L. S. A. D. Secretariu, C. Por oi neanu.

Acbst’a lege s’a votatu de Senatu, in siedinti’a 
din 14 Marte 1881, si s’a adoptatu cu unanimi
tate de 40 voturi.

Presiedinte, Dimitrie G h i c a, 
(L. S. S.) Secretariu, D. P i s c a.

Promulgamu acdst’a lege si ordanamu, câ ea se 
fia investita cu sigilulu Statului si publicata prin 
„Monitorulu Oficialu*.

Datu in Bucuresci, la 14 Martiu 1881. 
(L. S. St.) CAROLU.

Presiedintele consiliului ministriloru si ministru de 
finanțe I. C. B a r t i a n u.

Ministru afaceriloru străine, B. Boerescu.
Ministru, de interne, Al. T e r i a k i u.
Ministru de resbelu, generalu G. Slaniceanu.
Ministru agricnlturei, comerciului si alu lucrariloru 

publice, Colonelu N. D a b i j a.
Ministru culteloru si alu instructiunei publice, B. C o n t a. 
Ministru justiției, D. G i a n i.

No. 710.
Eaportulu consiliului ministriloru cătra M. S. R. 

Domnulu :
Mari’a Ta ! Corpurile Legiuitâre, ecou fidelu alu vointiei 

unanime a natiunei, atătu de desu manifestate, au luatu ini- 
tiativ’a si au votatu astadi, in unanimitate si fara nici o 
deosebire de partidu, proiectulu de lege, prin care Romani'a 
se proclama Regatu, si Mari’a T'a, Regala câ si moștenitorii 
Tei, ieai titlulu de Rege alu României,

Miniștrii Măriei Tale Regale, pătrunși de aceleași 
simtiemente câ toti Romanii, au aderatu si s’au unitu cu a- 
cestu mare actu.

Romani’a, constituita in Regatu, complecteza si incoro- 
ndza oper’a regenerarei sale. Ea ’si dă unu nume, care 
este in acordu cu positiunea, ce a dobenditu câ stătu inde- 
pendinte. Domuulu României este Suverauulu seu, gi acestu 
Suveranu, luandu titlulu de Rege, nu face de cătu se con
tinue a exercita suveranitatea Domnului.

Prin noulu nume si titlu, mai bine precisate, mai bine 
definite, se intarescu mai multu stabilitatea si ordinea in 
Romani’a. Nu de lauri, nici de aureoli, Mari’a T’a ai tre- 
buintia; căci acești lauri si acest’a aureola ai sciutu se le 
câștigi, cu vitejii noștri soldați, pe câmpii de bataie, si se 
Ve pastrati o pagina ilustra in istori’a neamului Romanescu. 
Ai reinnoitu glori’a străbună a Domniei Romane ; si, deca 
națiunea voesce astadi a-Ti dâ titlulu de Rege, este, că ai 
sciutu a căstigâ loculu si titlulu unui Suveranu independiute 
si a cuceri animele prin practicarea virtuții si respectarea 
legalității si libertății.

Regatulu Romanu, Mari’a Ta, este astfelu continuarea 
Domniei Romane ; nu are nici altu programu, uici alte as- 
piratiuui, nici alto tendintie. Este o consacrare, o întărire 
mai multu, ce Romanii dau principiului monarchicu, pe care 
Mari’a T’a ai sciutu a Tu plantâ atătu de adâncu pe pa- 
mentulu României.

Forti’a morala si materiala a noului Regatu o vomu 
caotâ acolo, unde ea esista : in practicarea cu santiania a re
gimului constitutionalu ; in desvoltarea resurseloru nâstre; 
in complectarea organisarei nâstre sociale si economice; in 
fine, in continuarea unei politice leale si oneste, mantienendu 
cele mai bune relatiuni cu tâte Puterile si inspirandu o e- 
gala încredere câ si in trecutu.

Acest’a este semnificarea, acest’a este scopulu Regatului 
Romanu. Astfelu ’l-au intielesu Corpurile Legiuitâre, ast
felu l’au votatu, cu o unanimitate, de care Romanii au datu 
de mai multe ori dovedi, că o potu ave pentru ori-ce fapta 
mare si naționale.

Aceste sunt si consideratiunile, cari îndemna pe con- 
siliulu de miuistri, se Te râge plecatu, a bine-voi se sancțio
nezi acestu alaturatu proiectu de lege.

Suntemu, cu celu mai profundu respectu,
Prea Inaltiate Dâmne, 

ai Măriei Tale,
Prea plecați si supusi servitori.
Presiedintele consiliului, ministru de fiuance, I. C. 

B r a t i a n u.
Ministru de esterne, B. Boerescu.
Ministru de interne, A. T e r i a k i u.
Ministru de resbelu, generalu Slaniceanu. 
Ministru agriculturei, comerciului si lucrariloru publice, 

Colonelu N. Dabija.
Ministrulu culteloru si instructiunei publice, B. 

Conta.
Ministru de justiția,. D. G i a n i.

Discursurile.
pronunțiate cu ocasiunea proclamarei Regatului.

In Camera.
D. Generalu D. L e c ’a. Eri s’a dlsu, negre- 

situ din erâre, că dinastia este o planta plapanda in insti-

D. Al. L a h o v a 1‘ i- D-loru, după elocintele cu
vinte ale betranului presiedinte alu Camerei, tăcerea pdte ar’ 
fi celu mai bunu discursu : inse sunt datoru, in numele mi
cului partidu conservatoru, care șjtă pe aceste banei, si care 
are si elu unu trecutu in tiâr’a acâst’a, se dicu unu cu- 
ventu in acest’a impregiurare, se viu se declaru, care este 
modulu nostru de a privi acestu actu solemnu, care se pro
pune votului d-v. Si noi damu adesiunea nâstra deplina, 
credinciâsa si absoluta proclamarei, ce se face adi Măriei 
Sale Carol I de Rege alu României, (aplause), si me bucuru, 
că vedu vechiulu Principatu Dunareanu redicatu la rangulu 
de Regatu (aplause). A placutu Adunarei suverane a Ro
mâniei si guvernului Măriei Sale se schimbe titlulu de Domnu 
alu tierei Romanesci, in titlu, pdte ierarchicu mai ridicatu, 
de Rege, der’, indrasnescu a dice, nu mai multu gloriosu. 
Se ne fia permisu der’ adi a luâ unu remasu bunu de la 
vechiulu titlu de, Domnu alu tierei romanesci, care, in is
toria, se lumineza de r^fiiele gloriei Stefaniloru si Mihailoru. 
Cu ochii îndreptați spre viitoriu, se aducemu acestu dreptu 
omagiu trecutului resboinicu si gloriosu alu stramosiloru 
noștri. D-loru, puținu mai amu de adaugatu in acest’a di, 
căci n’asiu voi se turburu prin nici unu cuveutu iutielegerea 
generala, ce domnesce adi intre toti. Inse, cu părere de reu, 
sunt silitu se respundu la o frasa, care a scapatu de la tri
buna onor, propuitoru alu acestei legi. D. generalu Leca a 
disu, facându alusiune la discursulu de ieri alu d-lui Maio- 
rescu, că Adunarea trebuie se, arate cătu este infipta in pa- 
mentulu tierei dinastia romana, că nu este, cum s’ar’ fi disu 
ieri, unu arbore fragedu, cu rădăcini plapande.

D. Presiedinte. S’a disu din erâre.
D. Al. L a h o v a r i. Ar’ fi unu micu si meschinu 

motlvu pentru unu asia de mare actu. Eu credu, că moti
vele, câ si ideile guvernului in acâst’a cestiune, sunt mai 
largi si mai inalte. Dinastia romana pâte se aiba rădăcini 
profunde in acestj’a tiera, acest’a nimeni nu o contesta, dâr’ 
nimeni nu pâte se spună, că ea nu este recenta in istori’a 
nâstra. Este unu adeveru, care se pâte spune fara spiritu 
de critica, der' fara servilismu. Der’ se scie, câ pentru sol- 
datu anii de campania comptâza indouitu ; spera, că si la 
dinasti'a romana anii de gloria voru numera pentru secoli 
(aplause).

Mai amu iuca ceva de disu, fia câ acest’a di să se 
petreca, fara câ se reamintimu divisiuuile intre noi, carj su,pț 
si voru remanâ ; căci este in natur’a societatiloru libere de 
a discută si de a se imparti, cătu traiescu ele sub form’a 
loru liberala. Fia, câ aci se ve aduceți cu toti, aminte nu
mai de ce.ea-ce ne unesce, se departamu astadi cuvintele a- 
mari si resimtiemintele cari nu ar’ fi Ia loculu loru nici la 
momentulu loru. Inse se nu perdoti din vedere, câ deca 
entusiasmulu dă corânele, numai concordi’a, numai dreptatea, 
numai intielepciunea le intaresce pe fruntea celoru ce le 
pârta (aplause),

Sunteti marea maioritate a acestei Adunări, puteati dâr’ 
se faceți acâst’a proclamare prin propriele d-vâstre fortie, 
sj fara alu nostru coqcursu, inse indrașuescu a declară, in 
numele partidului conservatoru, care a fost totdeauna cre- 
dinciosu Domnului Carolu I, si in timpu de proșperitate, si 
in timpu de npvoia, care ’l-a adusu totu-deauna unu con
curau si unu devotamentu desinteresatu, că astadi de si jn 
minoritate, de si puțini, ’I aducențu inca unu țț, care pi
rita a fi pretiuitu, unanimitatea represintatiunei legale a 
tierei (aplause).

(Va urmă.)

Aradu 28 Martiu 1881.

Onorate D-!e Redactorii! Este bine binesioru, 
de candu mi-am intreruptu corespundenti'a, dâr’ 
asta o-am facutu parte, că eram ocupatu cu afaceri 
private, parte că nici nu s’a petrecutu cev’a de prea 
mare importantia. Prindu condeiulu, că-ci și pe 
la noi dă Dumpedieu căte unu barbatu, care pe 
mai mișca si ni-mai aduce a mente, că suptemu ro
mani. D-lu G e o r g i u D i m ’a, plapptulp 
artistu dela d-v6stra, cu vocea s’a petrundietdria ne 
prepară eri la 6 bre d. a. in sal’a cea mare a 
institutului pedagogicu-teplogicu neșce momente fbrte 
plăcute. Sositu in mediloculu nostru numai la 24 
1. c., la invitarea mai piultoru barbati romani de 
aici, d-lu G. Dim’a a primitu asuprasi se arange?e 
unu concertu. Program’a, pe care vi-o alatpru 
aici, punctu de punctu a fostp insolita de ^plaușe 
frenetice ; cu deosebire cantețplu : „Cei dpi gre- 
nadiri“, a electrisatu pe auditori si a trebuitu se 
fia repetitu. După apropo doue bre de petrecere, 
pnbliculu bine representatu s’a departatu incantatu, 
regretandu numai, că localitatea n a fostu destulu de 
mare pentru o voce atătu de poternica. D-lu Dim’a 
este unu artistu adeveratu, ceea ce a documentatu 
pretotindenea, storebndu aplause si dela alti artiști. 
La noi primulu aplausu l’a primitu dela directorulu 
conservatoriului Hendl. I-dorimu d-lui Dim’a se 
pbta află templu adeveratu, câ se si-arete lâ locfilu 
acomodatu eminentele sale insusiri musicali, br’ pu
blicului nostru din locu — fara se voimu a va-

adeve.ru


temâ pre cenev’a — i-recomendâmti se arate alta 
data mai multu zelu, mai multa incuragiare poteri- 
loru dibace in arta, de care avemu asia puține, a- 
deca se nu considere impregiurari câte si mai câte, 
ci se lase t6te la o parte si se participe in p 1 e- 
n u m la productiuni de nâtur’a ast’a !

Candu erâm se fiuescu șirurile aceste, unu a- 
micu ne-aduse scirea — nu sciu ce atributu se-i 
dau — câ Romani’a s’a proclamatu de regatu cu 
învoirea tuturora senatoriloru si a deputatiloru. A- 
nim’â mea, dâr’ si a toturoru romaniloru adeverati, 
salta de bucuria. Stefanu celu mare va fi impacatu, 
câ-ci fiiulu seu Bogdan Ta ascultatu implinindu ceea 
ce i-a recomendatu in or’a ultima. D-dieulu pa- 
rintiloru noștri a voitu se trdca preste tierile ro
mane seculii cei plini de cercare, torentele celu in- 
fioratoriu alu giutiloru barbare! Acelu D-dieu, 
pe care ’lu pomenesce tdta suflarea romandsca, nu 
a uitatu de poporulu seu; prin faptele valorâse ale 
curcaniloru si prin votulu unanimu alu corpuriloru 
legiuitorie in diu’a de 14/26 Martiu a anunciatu 
lumei, câ acele tieri romane, cari au salvatu cres- 
tinismulu de jugulu Islamului, suntu acumu înzes
trate cu libertate perfecta. D-dieulu nostru va 
protege poporulu seu ! Scirea aceea va produce si 
la noi, cei asupriți, dhca nu alta, de sigura conso
larea, câ nu se stinge inca ndmulu romanescu 
de pe pamentu !

In loculu repausatului protopresbiteru Vassilie- 
viciu s’a denumitu administratoru protopresbiteralu 
alu Aradului vredniculu parochu din Curticiu si a- 
sessoru consistorialu d-lu Moise Bocsianu, 
dela a câruia energia si tactu organisatoriu sun- 
temu indreptatiti se asteptâmu lucruri frumâse.

Oorespundentele.

Diverse.
(Din B u c u r e s c i) se scrie : Luni la 11 

dimindtia, Majestatile Loru Regele si Regin’a au 
asistatu la Te-Deum, in sant’a Mitropolia Mitro- 
politulu Primatu, incuDgiuratu de inaltulu cleru, a 
chiamatu bine-cuventarile A-Tot-Puternicului a- 
supra Regatului. D-nii miniștri, Senatulu si Adu
narea deputatiloru, înaltele corpuri ale Statului, 
consiliulu comunalu alu capitalei, funcționarii su
periori ai autoritatiloru publice, oficiri, generali si 
superiori din armata si din gard’a naționala, erau 
fația la acdst’a ceremonia. Detasiamente din t6te 
corpurile trupeloru din garnisdna erau înșirate in 
curtea Mitropoliei. După terminarea oficiului divinu, 
Regele a trecutu inaintea frontului trupeloru, cari 
’l-au aclamatu cu urări entusiaste, apoi Majestatile 
Loru s’au intorsu la Palatu. —

Pe la 6 6re o lunga colâna de tineri se in- 
dreptâ spre palatu, precedată de music’a rosioriloru. 
Doui tineri, felicitară pe Maiestățile Loru in nu
mele tinerimei scbleloru romane. M, S. Regele 
cbiamâ pe unulu din ei si ’lu insarcinâ se multia- 
mdsca camaradiloru sei.

Pe la 7 6re stradele erau iluminate si la 7 7*  
urraâ o manifestatiune a juniloru comercianti, care 
fii primita de Majestatile Loru. Regele si Regin’a 
au esitu pe strade in trăsură a la Daumont. O 
imensa aclamatiune isbucni din t6te pepturile, cându 
trasur’a regala esi din curtea palatului: Se traidsca 
Regele ! Se traidsca Regin’a !

(Serbarea proclamarei Rega
tului in Tulcea.) Proclamarea regatului 
romanu s’a serbatu si in Dobrogea cu mare entu- 
siasmu. In orasiulu Tulcea poporulu merse la 
cas’a prefectului si facil o demonstratiune de bucuria, 
Tunurile bubuiea si musicele se audieau in diferite 
puncte ale orasiului, spre săra o fanfara monstra 
cu musica militară in frunte si-o mare mulțime de 
poporu cutrierâ orasiulu. Fruntea orasianiloru adu- 
nandu-se au espedatu o telegrama de felicitare 
Majestatiloru Loru la Bucuresci. Dumineca s’a 
celebratu unu Tedeum in Biseric’a catedrala S. 
Nicolae, la care au asistatu t6te comitatile orasiului 
si armat’a. D. prefectu primi apoi in sal’a pala
tului felicitările autoritatiloru, ale membriloru cor
pului consularu, ale armatei si ale notabililoru. 
Câtra representantii puteriloru dise d. prefectu in 
limb’a francesa: „Rogu se luati actu de acestu mare 
evenementu, care reinaltîa Romani’a, câci si marele 
poteri au contribuitu mare parte de a ajutorâ Ro
mani’a se ajunga la rangulu de Regatu. Pentru a- 
cdst’a ea le va fi intotdhuna recunoscât6ria.“

(Maghiarisare.) In Balasa - Gyarmat 
s’a infiintiatu asemenea, câ in mai multe alte loca
lități, unu comitetu de maghiarisare, care s’a im- 
parbitu in 4 secțiuni. Cea d’antaia seciiune face 
gratuitu suplicele pentru maghiari sarea numeloru, 

a dou’a cauta numele acomodate, a treia continua 
propagand’a pentru maghiarisarea numeloru si a 
patra face colecte de bani spre acoperirea speseloru 
impreunate cu pașii spre maghiarisare.

(Unu satu res nullius.) In plass’a 
Silistra Judetiulu Constanti’a s’au intemplatu, scrie 
„Roman-Trans-Dunar.“, urmatârele: Soldatii romani 
de pe granitiele Bulgariei descoperu unu satu ro
manescu, mare si bine populatu ; satu pe care nici 
o administrația pena» astadi dela declararea resboi- 
ului, nu ilu luase in stăpânire. Asia nici admi- 
nistrati’a rusa Belocercovitz, nici administrația 
Principatului Bulgara, nici a nâstra, nu luase in 
stăpânire acelu satu. Comandamentulu granitiei, 
dandu sdma Divisiei despre acostu satu si cerendu 
deslegari, Divisi’a Romana dadă ordinu a fi ocupatu 
câ res nullius. După care apoi administrati’a Plasei, 
luandu posessiune de satu, au gasitu functionandu 
inca vechii ciorbagii de sub Administrati’a Turca 
si tdte mergbndu astu-feliu câ si cându turcii nici
odată n’ar’ fi parasitu Dobrogea. Se intielege, 
câ s’au luatu imediate mesuri pentru incorporarea 
lui cu plas’a.

(Multiamita publica.) In numele crestiniloru bise- 
ricei noue greco-orientale din Simonulu Branului se aduce 
multu stimabilei Dâmne Mari’a Ioan Ratiu, Notariu in Branu, 
cea mai caldurâsa multiamita pentru darurile făcute in doue 
rânduri numitei biserici cu oruamete fârte frumâse si du
rabile, pentru impodobirea Sântului Altariu, cătu si templulu 
Altariului, si Iconostasu impregiurulu santeloru Icâne, tote 
in pretiu de 20 fi. care servescu spre podâba casei lui Ddieu. 
Dâ D-dieu, câ, fapt’a acest’a crestinesca se afle mai mnlti 
imitatori.

Simonu in 5 Martiu 1881,
Unu membru alu comitetului parochialu.

Convocare.
Mai multi alegatori romani din cerculu electo- 

ralu Vintiu de josu, in care cercu Romanii, deși 
in absoluta maioritate, p&na acuma n’au fost con- 
stituiti in clubu, — pentru scopulu constituirei si 
alegerii celoru doi delegați la conferenti’a convocata 
la Sibiiu pe 12 Maiu a. c. in caus’a alegeriloru 
de deputati la dieta, pe period’a viitâria, au otaritu 
a se tiend conferenti’a alegbtoriloru din acestu 
cercu electoralu in 25 Martiu st. v. (6 Aprile st. 
n.) a. c. .1881, in localitatea oficiului comunalu in 
6rd’a de josu dela 2—6 6re după amddiu, la care 
conferenția toti alegatorii romani din acestu cercu 
electoralu sunt avisati a participâ.

Vintiu de josu in 28 Martiu n.
Nicotau Sandor Nicolau Martiu

proprietariu. par. gr. or.
loanu Cornea 

par. gr. cat.

Oursulu la, ’b'u.rs’a. d.e Vien’a
din 30 Martiu st. n. 1881.

Rent’a de auru un- Imprumutulu cu pre-
gara .... 113.60 miu ung. , 116.25

Imprumutulu cailoru Dosurile p. regularea
ferate ungare . 129 50 Tisei si a Segedin. 108.—

Amortisarea datoriei Rent’a de harthia aust. 75.60
cailoru ferate de ostu „ de argintu „ . 76 55
ung, (l-a emissiune) 86.05 „ de auru „ 93.55

dto. (II-a emissiune) 103.— Losurile din 1860 . 129.50
dto. (IlI-a emissiune) 89.25 Acțiunile baucei austr.-
Bonuri rurale ungare 96.75 ungare 811.—
dto. cu cl. de sortare 95.— „ bancei de creditu
Bonuri rurale Banat- ungare 270 90

Timis. . . . 95.50 „ bancei de creditu
dto. cu cl. de sortare 94.- austriaco . 299.25
Bonuri rurale transil Argintulu —.—

vane .... 95 20 Galbini imperatesci . 5.50
„ croato-slav. . 97.— Napoleond’ori • . 9.27

Despăgubirea p. dijm’a Mărci 100 imp. germ.. 57.15
de vinu ung. . . 93.75 Londra, . . . 117.20

Ouisulu d. e Eucurssoi 
dela 17/29 Martiu 1881.

Valori Scadenti’a C11- 
pâneloru

Cum-
pera Vinde

5°/0 Rent’a Romana..............
6°/0 Oblig, de Stat, convert.

1 Apr. 1. Ort. 82.— 83 —

rurale................................. 23 Apr. 23 Oct. 93.— 94.—
8°/0 Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul. iod.!/, 105.72
6°/0 Oblig, cailoru fer. rom. 1 Iuliu —.—
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 102.— 103.—
7% „ „ urbane idem 96?/. 97?/.
8°/0 Imprum. municipalu . . 
Oblig, casei de pensiune (lei

idem 102.— 103.—

300, dobânda 10 lei). . . 1 Maiu 1 Nov. 204.— 207.—
Losuri municipale (20 lei) . . cu premie 27?/, 23?/2
Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. —.—
Auru contra argintu............. 100 s/4 101.—
Auru contra bilete hipotec. . 100.7. 101.—
Arvu contra bil. de Banca nat 100.8/. 101.—
Florini Val. Austr. , .... 2.15 2.16

Soiri ’CLltirxxe.
Bucuresci 30 Martiu. Belgi’a a fost primulu 

stătu, care a recunoscutu oficialu Regatu lu romanu.

AVISU!
Pentru portatori de ochilari si amatori de teatru I!

Subsemnat’a firma, care de 30 ani se bucura de re- 
numele celu mai bunu, s’a stabilitu aci pentru scurtu timpn 
si vinde Ochie/ari, Monocie, Lorgnete, cu sticle albe finu 
luciate, cari la o buna alegere, după o metoda probata de 
specialiști, nu numai câ întarescu puterea vederei, ci o si 
imbunatatiesce totodată.

Ocliianuri de teatru si de Campu,
cari inmarescu si apropia multu obiectele; pentru economi 
Barometre probate si sigure ; asemena Specialități iu 
mărfuri de galanterie (marchetanie) cari prin provincie 
f6rte raru se potu afla si adeca: articole de bronzu din 
Paris suprafîne, cutîte de buzunariu si fârfeci anglezesci, 
diferite obiecte de bag’a (Schildkroț), cualitatea cea mai 
buna, mărfuri de pele, fabricatu vienezu, umbrele elegante, 
parfumerii si obiecte de toaleta veritabile angleze si francese, 
diferite lucruri noua indigene si din străinătate.

Cu deosebire atragu atențiunea asupra escelentului 
Sapunu-Theobromo cu firma mea.

Argintulu de Ohin’a veritabilu cu garanția pe 
mai multi ani.

Cu distinsa stima
-A-. BOSKOVITZ,

1—2 Optieu din Vien’a.

Binocle veclii se primescu in scliimbu.
Localu de vendiare in Magazi’a din Strad’a Oâlda- 

rariloru Nr. 549

O bol-a aIasaat«ee
6—6 de care suferu

multi din tote clasele poporului
Bol’a începe cu mici neregularitati de stomacu ; cari 

negligându-le ataca totu corpulu precumu si rerunclnl, fîca- 
tulu, in genere intregulu sistemu de mistuire, si de care nu
mai mdrtea scapa pe omu. In cele mai multe cașuri pa- 
tieutulu nu este consciu de bâl’a s’a. Deca inse patientulu 
se intreba pe sene, atunci lesne pdte află, unde diace si care 
este b61’a s’a.

întrebate : Simtu ârecari doreri, apasatura, greutati de 
respiratiune după mancare ? Semtu vr’o greutate si ame- 
tiela ? ’Mi suntu ochii galbini ? Nu vedu dimineatia, la 
deșteptare limb’a, gătulu dinții acoperiti de-o materia cleiâsa 
impreunata cu unu gustu reu alu gurei ? Am doreri la 
c6ste, seu la spate? Nu am unu semtiu la partea drepta 
eâ si candu ficatulu se ar’ mari ? Este o slabitiune, său 
ametiâla, care me cuprinde redicandu-me in susu ? Este se- 
cretiunea renichiloru mai multu, seu mai puținu vapsita si 
lasandu-o unu 6re care timpu intr’unu vasu se formdsa o 
grosela (câ drojdia) la fundulu acestuia? După mancare 
este mistuirea in legătură cu imflarea pantecelui ? Produce 
venturi si râgâiala ? — Aceste diferite simptâme nu se i- 
vescu de-odata, ci unele chinuescu câtuva timpu pe suferin
țele si suntu premergători unei bâle fârte durerose.

Deca unu timpu mai indelungatu nu se da atențiune 
b61ei, causeza o tuse seca impreunata cu greatia. După unu 
timpu inaintatu devine pielea uscata si de o coldre bruna, 
manile si piciârele voru fi continuu acoperite cu o suddre 
.rece, cu cătu ficații si reuichii devinu din ce in ce mai bol
navi, aparu si dureri rheumatice, candu atunci tratarea obici
nuita nu mai ajuta de locu.

Este de mare importantia, câ acesta bâla să se caute 
de timpuriu, chiaru la apariuti’a ei, ceea ce prin pufinu medi- 
camentu se pdte delaturâ astufeliu, câ âpetitulu se revină si 
organele de mistuire se funcționeze regulatu. B<51’a se nu- 
mesce : „Boia de f i c a t u“ si adeveratulu si celu 
mai siguru remediu este : „Schâker -Extract", o 
preparatiune vegetabila, care se face in America pentru pro- 
prietariulu A. I. White la New-York, London si Frankfort. 
Acestu medicamentu petru nde radacin’a bălei, pe care o dela- 
tura prin intregulu sistemu.

Deposite in Brasiovw. Friedr. 
Stenner, Eduard Kugler; Aradu-, 
Ferd. Csaja, Math. Rozsnjai; Buda- 
pest’a: Josef de Torok, Konigs- 
gasse 7 ; Orade'a-mare\ G. Nyiri, 
Barmherzigen; Sibiiu: August 
Teutsch; H.-Mezo-Vâsârhely: Jiil. 
Kiss; Caransebesiu: I, F. Milller; 
Ciusiu-, J. Birâ, Nic. de Szeky; 
Oravitia: A. C. Knobloch; Szege- 
din: Alb. Kovacs; Wersietiu-. G. 
Bienerth, Droguistu.

Proprietariu A. I. Wllite; 
Agentura principala si en gross 
pentru Ungari'a, Transiivani’a si 
Croația la Josef de Tbl’ok, 
Farmacistu in Budapest a, Kbnigs- 
gasse 12.
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