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XXIII. In anii 1861 si 1862 Romanii arde
leni remasera cu organisatiunea interi6ra națio
nala, ce si-au dat'o in conferenti’a dela Sibiiu, si cu 
proinissiunile frumăso, cu cari ii adiă guvernulu 
austriacu. La inceputulu anului 1862 scriea unu 
cronicariu alu dîlei : „Anulu 1861 nu ne asigura 
nici unu dreptu . . ; elu inse ne-a profriisu tăte, 
eara noi amu rapitu 'ocasiunea, că se induplecamu 
pe promitietori a se tienâ de parol’a data."

Intr’aceea promitietorii nu se grabeau nicidecum. 
Devis’a loru era: „Wir kăonen warten!“ (Potemu 
așteptă.) Cu deosebire fația de Ardealu si de 
caus’a Romauiloru, a maioritatii poporatiunei acestei 
tieri, d. Schmerling a practicatu renumita s’a a-c- 
sioma politica. Elu a lasatu se trăca doui ani din 
nou’a era constitutiunala, fara de a face unu pasu 
decisivu pentru conchiamarea dietei ardelene. Pro
missiuni li se dă cu deosebire archiereiloru romani 
conducători destule, dăr’ eră, cum vomu vedă, o deli
cata întreprindere fie a voi se îndupleci pe cei dela 
guvernu, că se ’si tiena promissiunile.

Diet’a ardeleana ar’ fi trebuitu să se intrunăsca 
in văr’a său tomn’a anului 1861. Pentru acestu 
scopu sau fost pusu chiaru tăte in lucrare. încă 
in lun’a lui lanuariu se convocase conferenti’a dela 
Alb’a-Iuli’a cu scopu de a propune unu statutu 
(ordine electorala) pentru diet’a Ardealului, cance- 
lariulu ardeleanu a fost provocata, se faca pregă
tirile necessare, statutulu electoralii ftl stabilitu si 
rescriptulu imperatescu cu dat’a 19 Septembre 1861, 
prin care se conciliantă diet’a Ardealui pe diu’a de 
4 Novembre a acelui anu la Alb’a-Iuli’a, sosise 
deja la regesculu guvernu transilvanu. De ce cu 
tăte aceste nu s’a intrunitu diet’a la t.impulu hota- 
ritu, de ce au mai trebuitu se trăca ap.răpe doui ani, 
păna ce Ardelenii se văda si in tiăra loru pusu in 
pracsa constitutiunalismulu inauguratu prin diplom’a 
dela 20 Octobre 1860?

Memoratulu rescriptu imperatescu voiea, că diet a 
să se consulte asupra „modificariloru afundu taie- 
tăre," ce erau a se face in constitutiuuea Ardealului 
in sensulu egalitatii de dreptu pronunciate. Prin 
urmare era o grava problema, ce trebuiea resolvata 
in interessulu maioritatii poporatiunei tierii cătu 
mai curendu. Faptulu, că nu s’a intemplatu 
astfeliu, că tăte pregătirile au fost zadarnice, 
si că acelu rescriptu, contra căruia guvernulu 
ardeleanu remonstrase intr’o representatiune, adresata 
Maiestatii Sale, a remasu neesecutatu si diet’a ne- 
conchiamata, dovedesce numai, că curentulu contrariu 
autonomiei ardelene si drepturiloru poporului ro- 
manu era fărte puternicu, pre candu curentulu o- 
pusu, ce trebuiea nutritu si sustienutu de cătra con
ducătorii romani, era prea slabu, din care causa 
nici nu potea se spriginăsca in modu satisfăcătorii! 
acțiunea celoru, ce voieau se induplece pe guvernu, 
că să se tiena de promissiune.

Partid’a vechiloru conservativi maghiari eserceâ 
sub regimulu lui Schmerling o influintia destulu de 
însemnata. Acăst’a partida lucră in favărea inte- 
resseloru de casta ale aristocrației maghiare si pentru 
egemoni’a Unguriloru, strinsu legata cu aceste iu- 
teresse. In consecentia conservativii amblă se pa- 
raliseze cu tăte medilăcele possibile realisarea prin
cipiului de egala îndreptățire a nationalitatiloru; ei 
au impedecatu intrunirea dietei ardelene la 1861 
si totu ei au insceuatn mai tardiu diet’a unionistica 
dela 1865, acțiunea loru eră dăr’ îndreptată in 
contra intentiuniloru monarehului de a introduce si 

poporulu romanu in constitutiunea ardeleana, că 
membru egalu indreptatitu.

Regimului austriacu ’i convenea se traganăsca 
resolvarea cestiunei ardelene, pe cătu timpu avea 
sperantia, că se va potă intielege cu Ungari’a. 
Cestiuuea ardeleana se nenea deschisa, pentru că se 
păta fi jertfita pe altariulu unei impacari eventuale 
cu Ungurii. Cu tăte astea curentului conservativii 
ungurescu nu i-ar’ fi succesu a tienă Ardealulu 
ametitu aprăpe trei ani, dăca Romanii s’ar’ fi 
organisatu pe bas’a programului natiunalu dela 
1848 si ar’ fi desvoltatu o acțiune energica na- 
tiunala. Schmerling inse sciea fărte bine, că co- 
missiunea permanenta, careia i se concrediu-se 
caus’a naționala romana, potea fi tienuta in siacu 
cu promissiuni găle, la casu de lipsa, inca vre-o 
trei ani.

Romanii ardeleni erau fărte triști si nemul- 
tiamiti, vediendu, că lucrurile stau balta si că ar- 
chiereii conducători uu mai potu dobăndi odata 
împlinirea măcaru parțiala a reformeloru si imbu- 
natatirîloru promise in actele imperatesci. Inse 
inzadaru se plângeau Ardelenii prin diuarele din 
patria, precum si prin cele amice causei naționale 
din capital a imperiului. Comissiunea permanenta 
dîcea, că si maiestrulu ei: „Potemu se mai astep- 
tamu!“

Provedinti’a a voitu că așteptarea permanenta 
a „permanentiloru" totuși se nu remana fara ori-ce 
resultatu. Schmerling vediendu că nu-o păte scăte 
la cale cu deakistii incapatînati le-a dîsu : „Wir 
kănnen warten" si s’a apucatu seriosu de Ardeleni 
se-i bage in Reichsrath; elu credea că acăst’a va 
contribui a frânge cu timpulu cerbici’a ungurăsca. 
Stău’a dietei dela 1863 se ivi pe firmamentu. Inse 
pre candu autografele imperatesci sustienea, că este 
o cerintia imperativa a timpului că si Romaniloru 
ardeleni se li. se dă drepturile ce li se cuvinu, d. 
Schmerling facea dependințe aceste drepturi dela o 
singura cestiune, care privea politic’a lui centra
lista. „Dăca voiti se capatati dieta si drepturi 
trebuie se ve dati legați, se primiți tăte legile 
centraliste si se intrati „mit Sack und Pack" in 
Reichsrath." Acăst’a era âlternativ’a ce-o puse 
Schmerling archiereiloru romani.

Unu pasu gresitu trage altulu după sine; con
ferenti’a dela 1/13 lanuariu a trasu după sine 
congressulu dela 8/20 Aprile 1863. Archierei au 
primitu propunerile ministrului austriacu fara nici-o 
reserva si congressulu, pe care l’au comandatu totu 
ei la Sibiiu, n’a avutu altu scopu decătu a sanc- 
tiunâ transâctiunea încheiata cu d. Schmerling.

Dăca conferenti’a dela 1861 si-a uitatu de pro- 
gram’a naționala dela 1848, atunci despre congre- 
sulu dela 1863 se p6te dîce, că a calcat’o chiaru 
in piciăre. Inca națiunea romana nu era „consti
tuita si organisata cu votu decisivu si deliberativu 
in camer’a legislativa" cum cerea program’a natiu- 
nala dela 1848 in punctuiu 16 si congressulu dela 
1863 cu tăte aceste a primitu patent’a din 26 Fe- 
bruariu 1861, prin care se deobligă a intră in 
Reichsrath si inca in modu neconditiunatu, pe bas’a 
simplei promissiuni, că se va couchiamâ diet a ardelăna.

Cromc’a evenimenteloru politice.

„Coresp.“ anuntia. că deărace n u n t ’a prin- 
tiuiui mostenitoriu R u d o 1 f este ficsata pentru 
diu’a de 10 Maiu a. c., d i e t ’a ungara nu 
va fi dissolvata păna cătra finea lunei lui Maiu. 
După cununia parechi’a princiara va merge pentru 
căteva dile la Pest’a.

Relativii lacestiunea orientale se 
scrie din Paris diariului „Kălnische Zeitung", că 
tăte puterile s’ar’ fi dechiaratu multiamite cu pro
punerile Părtei otomane privităre la fruntariile 
grecesci, afara de Angli’a, care pretinde si cederea 
orasiului Preves’a. Se dîce, ca Germani’a ’si va 

pune tăta influinti’a, că-se îndupleca pe Greci’a se 
primăsca concessiunile, ce e gata Părt’a otomana 
a-i face. Representantii din străinătate ai Greciei 
au primitu dela guvernulu din Aten’a comunicati- 
unea, că dăca puterile nu voru voi s’o asculte mai 
antaiu si pe Greci’a, atunci ea va respinge propu
nerile ambasadoriloru din Constantinopolu. Cu tăte 
acestea in Poris se crede, că dificultățile cele 
mai mari ale cestiunii turco-grecesci sunt deja 
delaturate.

Cătu de triste trebue se fia referintiele in capi- 
tal’a imperiului rusescu, se păte vedă din o scire, 
ce o da diarulu „Bohemia" că adeverata adeca, că 
Tiarulu Alessandru III afla pe fiacare 
dî prin buzunarele sale epistole amenintiatăre, fara 
că să se păta afla de unde vinu. Se dîce, că im- 
peratulu ar’ fi fostu asia de iritatu din acăsta 
causa, incătu in timpulu, cătu a petrecutu in Pe- 
tersburg principele de corăna alu Germaniei, n’a 
pututu se asiste de doue ori la servitiulu funebru. 
Se scrie mai departe din Petersburg, că G e r- 
m a n i’a s’ar’ fi declaratu gafa se dă Russiei 
spriginulu seu contr’a „Internaționalei" si că prin
cipele de Bismarck se pregatesce pentru o acțiune 
diplomatica in acestu scopu. Contele Siuvalov, unu 
representantu de căpetenia alu ideei „aliantiei 
celoru trei imperati" va aduce la Vien’a invitarea, 
că si Austri a se iă parte la acțiunea comuna 
contr’a „Internaționalei."

Din London se anuntia arestarea socialis
tului germanuMostdin caus’a unui arti- 
culu in diariulu seu „Die Freiheit", in care provăca 
pe supusii imperiului rusescu la rescăla. Diariulu 
„Die Freiheit“a fost suprimatu. „Daily News" a- 
prăba suprimarea incendiariului diaru, nu aproba 
inse urmărirea din partea statului. In totu casulu 
acestu actu este fara precedentu in analele istoriei 
moderne a Angliei si in principiu nu insemnăza 
nici mai multu nici mai puținu, decătu o mărginire 
a dreptului de asilu, la care s’a opusu poporulu 
briticu in totu-deaun’a cu atat’a energia. Guver
nulu anglezu se aretă fația de guvernulu rusescu 
mai complesantu de cătu s’a aretatu republic’a fran- 
cesa in afacerea faimosului atentatoru dela Moscwa 
Hartmaun; si cu tăte că opiniunea publica con
damna fara crutiare tăte uneltirile si fărădelegile 
nihilistiloru, ea totuși nu va aplauda complesanti’a 
d-lui Gladstone fația de guvernulu din Petersburg. 
Urmărirea d-lui Most, dice „Daily News", ar’ mai 
avă intielesu, dăca elu ar’ fi acusatu pentru provo
care la omoru, adeca la o crima comuna. Angli’a 
păna astadi n’a urmaritu pe niminea din caus’a 
unui delictu politicu.

Din V a r s i o v i ’ a se scrie cu data de 
30 Martiu: „Că unu semnu caracteristicu alu 
timpului merita a fi pomenitu faptulu, că intre 
deputății poloni, cari au rnersu se a- 
duca noului Tiaru omagiile poloniloru si se asiste 
la inmormentarea tiarului Alessandru II, figurăza 
unu deportatu din anulu 1863, principele Czet- 
wertynski, care a fostu pedepsitu pentru împărtă
șirea s’a la rescăl’a din 1863 cu o îndelungata 
deportatiune in Sibiri’a"

Joi, la ărele 11, Majestatile Loru Regele si Regin’a 
României au primitu, la Palatu, pe inaltulu cleru, 
avăndu in capulu seu pe I. P. S. S. Mitropolitulu 
Primatu, care a rostitu urmatărele cuvinte:

Sire! Clerulu romanii, inspiratu de aceleași sentimente 
de iubire cătra patria si Suverauulu nostru, că si Corpurile 
lcgiuităre, că si intrega tiăr’a romana, a salutatu cu o bucuria 
nespusa votulu unanimu alu representantiloru natiunei din 
Adunarea legislativa si diu Senatu, esprimatu in diu’a de 
14 ale curentei, votu prin care Romani’a s’a inaltiatu la 
rangulu de Regatu, ear’ Domnitorulu nostru la rangulu de 
Rege alu României.

Că la t6te actele cele mari naționale si patriotice, ce 
s’au seversitu mai ’nainte in tier’a năstra, asociandu si acumu



bine-cuvântarea Bisericei si rugele năstre câtra celu A-Tot- 
Puternicu, pentru prosperitatea totu crescânda a noului nostru 
Regatu, si pentru indelungat’a vietia a Majestatiei Văstre, 
prea bunului si intieleptului Rege, depunemu, cu totu re- 
spectulu si cu totu devotamentulu, oinagele ndstre la treptele 
Tronului Majestati'i Văstre, Regelui României, si esclamamu 
diu adeuculu animiloru nâstre: Se traiesca Regatulu Ro
mâniei! Se traiesca M. S. Regele României, Carolu I! Se 
traiesca M. S. Regiu’a României Elisabet’a 1

Regele a respunsu:
„Clerulu romanu a sciutu a atrage dragoste 

si respectu, fiindu că la tăte actele mari naționale 
a fost alaturea cu tidr’a. Același esemplu l’au 
datu si de astadata inaltii prelati, cari siedu in 
Senatu, si intregulu cleru a impartasitu bucuri’a 
natiuuei de a vedă incoronatu edificiulu politicii 
alu României. In vremile grele din trecutu, elu 
a contribuitu la pastrarea nationalitatei, fiindu 
că a sciutu se insufie Romaniloru iubirea de pa
tria odata cu iubirea de Dumnedieu. Nu Me in- 
doescu că, si in viitoriu, clerulu romanu va sci a 
feri națiunea de ori-ce sentimente disolvente, cari 
ar’ pune in primejdie esistenti’a ei. Ve multiu- 
mescu, Inaltu Prea Sfinte, pentru felicitările ce 
’Mi esprimati că Mitropolitu Primatu, si sunt con- 
vinsu, că A-Totu-Puterniculu va ascultă rugaciunele 
Bisericei si va respandi bine-cuventarile sale asupra 
Regatului României".

Joiui 19 Martîu curentu, scrie „Rom.", un’a din 
cele frumăse si imposante manife stațiuni 
s’a facutu 1 a P a 1 a t u, din partea socie- 
t a t i 1 o r u germane din capitala. Aceste 
societăți, avendu in capuln loru pe notabilii colo
niei, s’au presintatu, in curtea Palatului, cu musica, 
drapele si tortie. aclamandu cu unanime si entusi- 
aste urale pe Majestatile Loru Regele si Regina, 
care S’au aretatu pe balconu, spre a privi la ova- 
tiunea ce Li se aducea. Apoi d-nii delegați ai a- 
cestoru societăți, fiindu primiți de Majestatile Loru, 
d. Ritz, unulu din comerciantii notabili diu Bucu- 
resci, a datu citire, urmatoriului discursu in limb’a 
romana:

„Majestatile Văstre! Cinci societăți: Societatea 
filarmonica, „Deutsche Liedertafel". Societatea fil
armonica: „Eintracht", Societatea germana de bine
facere, Societatea de comerciu si industria, Socie
tatea de gimnastica, vinu, ia peciă ele Tronului 
Majestatiei Văstre, spre a Ve depuue, cu celu mai 
profundu devotamentu, felicitările loru pentru eve- 
nimentulu istoricu ce s’a sevârsitu in dilele diu 
urma si eu am fost atătu de onoratu si fericitu 
de a fi insarcinatu cu esprimerea acestoru sirntie- 
mente.

„Majestatei De si cei mai multi dintre noi nu 
suntemu nascuti in acăst’a tiăra, care, după cum 
ne arăta istori’a, a ajunsu adi, sub glori6s’a condu
cere a Majestatei Văstre, la o putere, cum n’a fost 
până acum, totuși luamu parte din tăta anim’a la 
sărtea patriei adoptive, unde, pe temeiulu legiloru 
leale, ne bucuramu de o desvoltare pacinica, atătu 
in viăti’a sociala, cătu si in cea comerciala. Precum 
in ani trecuti Prove dinti’a a salvatu scump’a viatia 
a Majestatei văstre pe campulu de bataia, totu astu- 
feliu ne rugamu, că Dumnedieu se Ve bine-cuvinteze 
si in lucrările pacinice pentru consolidarea mare- 
ioru conchiste si terminarea edificiului interioru alu 
Statului, că toti locuitorii acestei tieri se fia feri
ciți sub blandulu si intieleptulu sceptru alu Ma
jestatiei Vâstre.

„Avendu pururea inaintea ochiloru noștri fru- 
măs’a ospitalitate, de care ne bucuramu in acăst’a 
tiăr’a, ne vomu sili totu-deuna, prin îndeplinirea 
datoriiloru năstre, de a fi demni de acăst’a ospi
talitate, si vomu lucra necontenitu la realisarea 
progressului pe campulu sciintiei, artei, industriei 
si comerciului. Rugandu pe A-Totu-Puterniculu că 
se Ve dâ tăte fericirile si se protăga inaltulu 
guvernu regalu, strigamu din adânculu inimei năstre : 
Se traiăsca M. S. Regele Carolu I! Se traiăsca 
M. S. Regin’a Elisabeta! Se traiăsca Regatulu 
României!

BrasiovU 5 Aprile 1881.

Adunarea generala electorala a alegâtoriloru 
romani din comitatului Brasiovului s’a tienutu 
Dumineca după amădiu. Alegatorii s’au intrunitu 
in numeru fărte mare, ceea ce documentăza unu 
interesu viu pentru afacerile naționale. Dorinti’a ce 
amu esprimat’o in unulu din numeri! trecuti că a- 
dunarea, se defi nășea clarii si limpede politic’a ce-o 
va adoptă in viitoru s a implinitu numai in parte. 
Adunarea a „opinionatu" pentru o „activitate

naționala opositunala". Sub acăst’a 
activitate se păte subsumâ rnultu, chiaru si „passi- 
vitatea activa," cum a observatu indata unulu din 
vorbitori. Un’a inse resulta claru si limpede din 
conclusulu adunarei, că adeca alegătorii romani din 
acestu comitatu desaprăba politic’a interesseloru 
particulare si nu voru mai iertă că să se repeta 
spectacululu umilitoriu dela 1878!

Spatiulu nu ne permite astadi a descrie pe 
largu cele petrecute in adunarea electorala de Du
mineca. Observamu numai in trăcatu că si cu a- 
căst’a ocasiune ne-amu potutu convinge ce greu 
este la noi a vorbi si a lucră după principie.

S’a mai decisu solidaritate cu conclusele con- 
ferentiei generale electorale dela Sibiiu. „Opinio- 
narea" a urmatu după alegerea comitetului centralu 
electoralii. Adunarea a alesu apoi de presiedinte 
alu clubului si alu comitetului centralu electoralu 
pe d. I. Lengeru.

In fine a alesu fiacare cercu electoralu separatu 
delegații sei pentru conferenti’a generala ardelăna 
dela Sibiiu : In cerculu I s’au divisatu voturile 
’ntre mai multi candidați. Relativu mai multe vo
turi au primitu: Nicobie Strevoiu si Dr. Aurel 
Muresianu. In cerculu alu II s’a alesu Diamandi 
Manole si Ioanu Lengeru ; in cerculu alu IlI-lea 
Radu Pope’a si Irimie Verzea, in cerculu IV-lea 
Dr. Nicolau Popu si Dr. Ioane Bozoceanu. In 
aceste trei cercuri din urma alegerea s’a facutu cu 
unanimitate.

Press’a europena si Regatulu romanu.

Simpathiele unanime, cu care au fostu primita 
proclamarea României de regatu in intrăg’a pressa 
europăna, dovedescu pe deplinu marea valăre morale, 
la care s a aventatu poporulu romanescu numai si 
numai prin propriile sale puteri. Organele de pu
blicitate din Vien’a n'au remasu indereptulu celoru 
din Paris si Londr’a. Uu’a dintre acele „Deut
sche Zeitung" saluta regatulu romanescu 

i intr’unu articulu scrisu cu o mare imparțialitate si 
cu o vedita simpathia. Acestu diariu, dupace cons
tata, că Romanii n’au proclamațu pe Carolu I de 
rege nici decătu din o copilarăsca vanitate naționale, 
dîce: „Romanii după grele suferintie si lupte si- 
au cuceritu independenți’»; ei sunt introduși in famili’a 
stateloru europene, că membru egalu indreptatitu 
si acum voru se dă acestei noue situatiuni si unu 
simbolu esterioru cu rnultu mai visibilu. Suvera- 
nulu României după dreptu este intru tăte egalu 
regentiloru celorlalte state de rangulu alu doilea 
din Europ’a ; elu are aceleași prerogative interna
ționale, cari se cuvinu regiloru din Danimarc’a, 
Svedi’a, Belgi’a, Holland’a etc,, prin urmare păte 
pretinde a fi egalu acestoru principi atătu in titlu 
cătu si in rangu." Mai departe constata, că rega- 
tulu României este unu „fa;t accompli" si că va 
fi iute recunoscutu si de tăte puterile cele mari ale 
Europei, de FranQi’a, Itali’a, Angli’a in primulu 
locu, deărace aceste state in cestiuni de eticheta nu 
despica perulu iu patru. Germani'a de asemenea 
păte fi numai multiamita, dăca Hoheuzollern-ulu 
dela Dunarea de josu ’si va intari vădi’a si posi- 
tiunea. Rusi’a că se nu-si părda de totu simpa- 
thiile, de care se mai bucura inca in Romani’a, inca 
nu va face nici o dificultate in a recunăsce nonlu 
regatu romanescu

Ar’ mai remană, dice „Deutsche Ztg.“, Austri’a, 
care, după cum suna, a pastratu până ăci o atitu
dine fărte reservata fația cu pretensiunile romanesci. 
Se dîce, că diu de Haymerle ar’ fi sustienutu, că 
regele României va trebui se traga iu scurtu după 
sine unu rege alu Serbiei, care fația de curentulu 
panslavistu din Orientu ar’ fi, deși nu tocmai o 
fatalitate, dăra totuși „o incomoditate^. O ase
menea consideratiune nu se păte numi tocmai ne
fundata, cabinetulu vienesu inse va face bine se 
renuncie acum la ea. Vechi’a tactica austriaca, de 
a totu temporisâ n’a avutu niciodată resultate priin- 
tiăse si astadi este cu totulu obsoleta: acela, care 
nu este decisu la energicii si neinduplecatu „Nu", 
trebue se pronunție iute „Da-ulu“ seu, dăca nu 
voiesce, că consemtiementulu seu se-’si părda ori
ce valăre." După ce diariulu germanu insira mul
tele prejndecie, contr’a carora au avutu se se lupte 
romanii atatu de rnultu, până ce le-au invinsu in 
siantiurile dela Plevn'a, intr’unu modu stralucitu, 
dîce : „Romani’a a lucratu cu diligintia si cu tena
citate la redicarea statului seu; ea si-a intemeiatu 
esistenti’a s’a cu sabi’a si cu armele civilisatiunii 
si i servesce celui mai june regatu din Europ’a 
numai spre onăre, că possede un’a din cele mai 
liberale constitutiuni si că cetatianii ei au o mare 

mesura de libertăți atătu spirituali cătu si ma
teriali."

„Este aprăpe o minune, că esista astadî acestu 
stătu. De unu seculu ambla nesatiăs’a Russia se- 
’si estinda domni’a asupr’a daco-romaniloru ; de 
patru ori a iuundatu Munteni’a si Moldov’a cu ar
matele si le-a tienutu ocupate iu decursu de doue 
decenii cautandu numai momentulu binevenitu pentru 
a-si fixa pentru fotudeauna frontierele sale la Du
narea de josu. Analele secrete ale diplomației n9 
ar’ pută spune, de căte-ori a propusu Rusi’a cabi
netului din Vien’a imnartirea principateloru si de 
câte ori a respinsu Austri’a seducâtărea propunere. 
Aceste acte ne-ar’ potă spune, de căte ori a atâr- 
natu sărtea României de astadi dela singur’a in- 
templare. “

„Die Presse" diaru oficiosu din Vien’a crede, 
că Europ’a va recunăsce in curendu si fara nici o 
dificultate nou’a positiune a României. Popărele 
latine de la apusulu Europei se voru grăbi se re- 
cunăsca regatulu romanu, din caus’a iurudirei de 
rassa, in care se gasescu cu Latinii dela Dunăre, 
Frauți’a si Itali’a, dăr’ mai vertosu cea d’antaia, 
au doveditu in destule renduri, că intielegu si 
semtiescu acăsta Înrudire. Monarchiile de la meadia- 
năpte si din resaritu voru procede, din parte-le, in 
acel’asi chipu, dăca nu din sentimentu, apoi in sco- 
pulu intarireî principiului ujonarchicu, atătu de 
sguduitu in vremea din urma prin mișcările nihilis
mului si socialismului. Romani’a, inaltiandu’si 
Domnitorulu la rangulu de regatu, contribue inse 
fărte rnultu la confirmarea acestui principiu.

„Dăr’ regatulu romanu nu prea are mare tre- 
buintia de totalitatea acestoru recunăsceri. P r i- 
mulu urmasiu a’lu regelui Dece- 
balu si barbatii de stătu din nou’a 
Sarmisegethusa, — dice „dm Presse*  — 
nu ceru nici recunăscerea Romei nici a principiloru 
străini, căci ei au facutu o lege naționala suveiana, 
care restabilesce statulu si re
gatulu desfiintiatu de Trai a nu, 
si ei nu transmitu acăsta fapta curtiloru resaritene 
si ministriloru-presidenti din apusu, de cătu 
spre simpla, cunoscintia, reservaudu 
a espune motivele opiniei publice din Romani’a intr’o 
nota circulara.

„In vreme ce mai de rnultu schimbările in or
dinea ierarchica a stâteloru europene formau obiec- 
tulu unoru îndelungate si dificile negociari diu 
partea cabineteloru, ele se făcu astadi după esem- 
plulu senatus-consultnlui de sub primulu consulu, 
in urm’a rostirei suveranitatiei naționale si a fac- 
toriloru ce o compunu. Deja in cei diece ani diu 
urma, redicarea regelui Prussiei la rangulu de im- 
peratu germanu si adoptarea titlului de imperatăsa 
a Indiei de regiu’a Victoria, au creatu cașuri de 
precedentia pentru eveniupntulu, fa-a indoiăla mai 
micii, ce s’a indeplinitu dilele acestea in Bucuresci. 
Fia-care poporu considera că o emanare a dreptului 
seu de propria hotarire, se dâ guvernului seu 
titlulu formalu ; dăca pretensiunile nu se echili- 
brăza cu fortia, atunci o întreprindere de acăsta 
natura se pedepsesce ea singura, precum se intem- 
plase cu proclamarea de rege din Beligrad. Serbii 
nu sustienusera proba de sânge si de fieru."

„Journal des Dăbats" dela 28 Maiu scrie 
cu privire la proclamarea regatului romanu urma- 
tărele : „Acum visulu de anru alu tuturoru Ro
maniloru este realisatu, precum a disu presiedintele 
Camerei deputatiloru, d. C. A. Rosetti ; si rolulu 
noului regatu in valea Duuarei-de-Josu va deveni, 
mai rnultu de cătu ori-căndu, unu rolu eminamente 
civilisatoriu. Cele 7—8 miliăne de Romani, care 
formăza o insula perduta in midiloculu Slaviloru, 
sunt negresitu mai innaintati de cătu vecinii loru 
in cultura intelectuala. Ei ’si-au insusitu cu o 
înlesnire minunata legile si moravurite apusului si 
potu fi, pentru principatele slave ce’i incongiăra, 
educatori fărte folositori. Pe d alta parte, prejude
cățile, se păte dice chiaru urele, care’i despartiau 
de slavi, si mai alesu de Bulgari, au disparutu in 
mare parte, de căndu au combatutu împreuna pe 
dusmanulu comunii. Trebuie cu ori-ce pretiu, că 
bunele dispositiuni ce s’au pututu de curendu con
stată la Belgradu, la Sofi’a si la Bucuresci să se 
mantiena si să se desvălte. D altmintrelea, pare 
că nimicu n’ar’ fi mai usioru, căci nu esista intre 
principatele Duuarei-de-Josu interese contradictorii, 
si ambițiunile loru nu potu să se ciocnăsca. Re
gatulu României, si dăca nu este celu mai in 
versta, a vediutu celu puținu desvoltandu-se la 
densulu progresele sciintiei si ale industriei occi
dentale cu rnultu mai curendu si cu rnultu mai 
iute de cătu vecinele sale Serbi’a si Bulgari’a,



Multiamita minunatei imbelsiugari a pamentului 
ei si inteligintiei locuitoriloru ei, Romani’a este 
deja de ani îndelungi la unu nivelu la care nu 
voru ajunge de câtu mai tardiu cele-l’alte prin
cipate. Ea trebuie sb urmeze a dâ esemplulu 
intielepciunii politice si se intre cu mai mare ota- 
rire p6te, de câtu cum a facutu p6na acum, pe calea 
unei administratiuni integre si aspre. Acesta este 
siugurulu midilocu de a esercitâ .in giuru’i o in- 
fluintia, care ar’ fi dintre cele mai folositârie, mai 
alesu câudu este vorb’a de state noue si prin ur
mare espuse a face adese-ori gnesieli grave, sdu 
celu puținu imprudinte. Am aretatu intot-dea-una 
Romaniloru unu ^interesu passionatu, de aceea ne 
si asociamu la bucuri’a loru de fația si facemu 
urările cele mai vii pentru fericirea si prosperitatea 
tenerului regatu alu României."

„La Rep-u blique frâng ai se" dela 29 
Marțiu dice intre altele: Situatiunea României 
este cunoscuta : pusa intre doue mari imperii, ea 
nu trebuie se neglige nimicu spre a spori si a 
•asigurâ garanțiile independentei sale. Congresu'u 
dela Berlin ’i-o acordase in modu formalu; ddr’ 
totuși Romanii nu încetară de a cugetă (si in a- 
cdsta erau bine serviți de instinctulu loru politicu) 
câ unu principatu depinde in totu-dea-una mai 
multu sâu mai puginu de cine-va. Transformandu-lu 
ddr’ in regatu ei au sfârsitu oper’a Congresului 
dela Berliuu si au afîrmatu intentiunea loru de a 
resiste la ori-ce incercare de. infeudare. Privita 
din acestu puntu de vedere, transformarea guver
nului din Bucuresci n’are nimicu, ce se nu fia 
favorabilu pentru viitorulu tierii, si trebuie se ve- 
demu in acdsta o proba mai multu despre vitali
tatea unui poporu, care merita din t6te punctele de 
vedese simpati’a Europei."

astadi de tbte popbrele civilisate, nu se concede; 
democrati’a, ignoranti’a, au apucatu la potere. Dbca 
capulu nu vrb sb auda de conlucrarea celorulalti 
membri ai trupului, va domni opinc’a. O sb ve- 
demu. Tienete apoi, preoțime, biserica si națiune!

Din caus’a acestoru inpacari pe preotimea din 
Selagiu a apucat’o o panica nespusa. Nici unulu 
nu e siguru, câ nu va fi suspinsu său lipsitu cu ai 
sei de subsistintia la cererea lui Filimonu, Chiforu 
si Cioflacu, câ-si preoții din Sieredicu si Crasn’a- 
Horoatu. Din consultările si framentarile asupr’a 
modului, cum s’ar’ potb curmă acestu reu, care ni 
amenintia cu preotimea d’impreuna cele mai sacre 
interese, ne-amu alesu cu-o petitiune câtra Illustri- 
tatea s’a, câ se ni concdda tienerea unui sinodu 
vicarialu.

Nu credu sb me insielu aserandu, câ fara de 
acbst’a petitiune poteamu fi. Sinodulu vicariâlu n’are 
caracteru legislativu, ci numai consultativu si peti- 
tiunalu, 6r’ a ne rogâ potemu chiaru si lui Dum- 
nedieu fara de concediu prealabilu. Nu sciu sb se 
fi inpedecatu candu-va tienerea sinodului vicarialu, 
si presupunu, câ tienerea aceluia nici acum nu e 
legata de conditiuni, suntemu dbr' ultra-precauti, 
cum e natur’a romanului, si pentr’aceea ne vedemu 
astadi fara de drepturi câ națiune si confessiune.

Fia inse cum va fi, eu nu credu, câ sinodulu 
vicarialu sb ne aduca mângâiere, vindecare; ranele 
bisericei nbstre le p6te vindeca numai reacti
varea vechiei năstre constitutiuni bisericesci, numai 
autonomi’a sanctiunata a bisericei unite. Pentru 
acbst’a trebue sb lucre capulu, pentru acbst’a ajun- 
gemu joculu nepreceperei si sub guvernulu opincei.

înainte de a închide aceste orduri, dictate de 
sufletu necajitu, intrebu: ce s’a alesu de mișcarea 
poternica pornita anulu trecutu pentru reactivarea 
vechiei n6stre constitutiuni bisericesci ? Ce face co- 
missiunea insarcinata cu prelucrarea memorandului 
si potemu speră, sb-lu vedemu candu-va inaintatu 
la loculu destinatiunei sale ? Sbu suntemu bra mai 
seraci cu o ilusiuue, cu unu visu frumosu ?

Catone.

Preotîmea romana in strimtore.
(Urmare.)

Selagiu 10 Marte a. c.

Fagia cu ingeriutie câ si ale comitatului Satu 
rnardnu, aceia cari ar’ trebui se ib in aperare preo- 
timea, stau încremeniți, ddca ajunge reulu la culme, 
fugu dela Caiafa la Pilatu, ddca acdst’a face ceva 
bine, ddca nu, lucrulu remane balta si preotimea 
vhda, că ce va face. Cum e, atunci ar’ fi buna 
autonomi’a, constitutiunea greco-unita bisericăsca, în
tărită de toti papii si uitata numai de noi înșine. 
Ei, ddr’ aceea s’a dusu cu ocasiunea diferiteloru 
denumiri episcopesci, pagina de pagina jertfa bine- 
mirositâre la Strigonu si acuma nu-i câ in palma. 
Lesele stanei s’au pusu pe focu, lupii intra de t6te 
laturile, curagiulu, energi’a puterea ma nici peri
clitarea propria a câtoru-va pastori nu suntu in stare 
sb apere turm’a in contr’a loru.

Si ce făcu chiamatii de a aperâ preotimea fagia 
de murmurulu si pretensiunile insolente ale popo
rului turburatu prin câti-va „gur’a Satului", turbu
rați si ei d’in partea loru prin amicii (?) preotiloru 
romani ? Făcu si mai reu, decâtu câ ar’ stă, în
cremeniți sdu ar’ fugi dela Caiaf’a la Pilatu — 
se „impaca“. La noi, in Selagiu, s’a facutu deja 
pace in Bredu, Portelecu, Serediiu, Horvatu, Aghi- 
resiu, Fetindi’a. Avemu „aurea pax", dâr’ popii 
cu familiele loru n’au ce mancă, dr’ in loculu in- 
vetiatoriloru cualificati vinu opincari. Ear’ ce se 
te faci ? A cede insistentiei intielegintiei si a dă 
man’a cu ea, că sb se reactiveze constitutiunea nbstra 
bisericbsca, care esiste de jure, dbr’ nu de facto, si 
a ne pune in locu de absolutismu, de care ’si ba
te jocu si celu mai simplu fetindianu, cu sisteinulu 
representativu pe unu terenu legalu si obligatoriu 
pentru representati si representanti si a deșteptă 
astufeliu preceperea chiamarei sublime a religiunei, 
a ponderositatii ei pentru noi câ bmeni si romani, 
iubirea, zelulu si promtbti’a de a jeitfi pentru bi
serica st la poporu, câ sb nu pbta fi sedusu de 
reuvoitorii sei — ar’ fi o sminta, o slabitiune; dbr’ 
a tramite in persânele unora demnitari inalti bise- 
ricesci la badea Filimonu, Chiforu si Cioflacu depu- 
tatiuni; a le espune pe aceste si pe bit-tii preoți 
la o mulțime de insolintie si grobianitati si in fine, 
după ce capacitarea n’a folositu nimicu, a face t.6te 
pe v6i’a si placulu badei Filimonu, Chiforu si Cio
flacu, cari n’au numai unu argumentu, dbr’ — ei 
sciu prb bine — infalibilu: „me facuneunitu" si a 
incuragiâ astufeliu pe poporulu neprecepatoriu de 
prin giuru, a face asemene celoru inpacati — e in- 
tieleptiune pastorala. Ce va fi astufeliu de preo
timea nbstra si cu ea de biserica si națiune, nu 
se scie. Probabilu, câ vomu ajunge dintr’o estre- 
mitate in cealalta. Cu absoiutismulu nu mai merge; 
administrarea constitutiunala, representativa, cum o 
prescriu canânele bisericei năstre, si cum se cere 

Discursurile.
pronuutiate cu ocasiunea proclamarei Regatului.

In Camera.
înainte de d. N. Ionescu, care a vorbitu la 

art. I alu proiectului de lege, au mai luatu parte 
la desbaterea generala următori:

D. G. C h i t i u : D-loru, unanimitatea cu care a- 
cestu actu se vede, că a fost doritn, că e primitu, că va fi 
votatu, ne dă se intielegemu, că elu nu pote fi nici resul- 
tatulu lucrariloru unui partidu nici unu actu de curtenia 
catra dinastia, ci trebue se recundscemu, in mareti’a acestui 
actu, tendiutiele naturale si legitime ale acestei națiuni si 
persisteuti’a ei de a ajunge, prin sacrificii si lupte continue 
de secuii, la realisarea acestoru tendintie. Ve aduceți a- 
minte, d-loru chiaru iu timpulu generatiunei actuale, cu căta 
jena si cu căta anevointia Camerele, guvernele se sileau se 
obtîna dreptulu de a pune pe monet'a tierei efigi’a Domni
torului. Ve aduceți aminte, cum titlulu nostru de Principe 
Domnitoru si Stapanitoru fusese odata schimbatu prin mes- 
chinulu titlu de Beiu tramisu dela Stambulu. Ve aduceți 
aminte, cum vechii Domni ai tierei susțineau suveranitatea 
ei cu armele, cu peptulu, cu sângele si cu averea loru, cum 
acea suveranitate ajunsese alta-data degradata, nimicită, in 
cătu Domnulu nu putea numi, in deplina suveranitate, nici 
macaru unu prefectu, unu carmuitoru, — si noi astadi nu- 
mimu unu Rege. (Aplause.)

Aci trebue se vedemu unu efectu alu acelei suveranități, 
la care a aspiratu tier’a. Acesta este prim’a sorginte a 
proclamării Regatului pentru Statulu Romanu, si a titlului de 
Rege pentru Domnitorulu tierei.

Nu mai făcu mențiune, că o data Romani’a a avutu 
Regii ei; că-ci si in alti timpi — odinidra, Domnii noștri se 
numiau de străini, precum citimu in documente, Dominus, 
Dux si Rex. Totu astu-feliu si noi astadi, prin respectu 
catra istori’a ndstra, respectandu ideile acelea, cari insemnăza 
Domnitoru si Putere, amu mantlnutu si vomu mantiene in 
perpetuu acestu epitetu pentru Domnulu nostru : Domnulu- 
Rege alu Romaniloru. (Aplause.) Inse timpii aceia de gloria 
trecendu, națiunea, prin impregiurari nenorocite, prin desastre 
causate de torente mari, năvălite din afara, ajunsese a nu 
se mai cunâsce. D-dieulu Romaniloru a desceptat’o si ’i-a 
tramisu inca dela 1821, câ se nu vorbimu mai multu, băr
bați cari, inspirați câ profeți si câ martiri de crediuti’a in 
adeveru divina, a iubirii de patria au ajunsu cu sacrificiile 
loru de viatia si de avere, alții prin labâre si prin veghiare, 
prin totu ce au pututu, au ajunsu se vedia indeplinita suve
ranitatea poporului romanu." .... Domuiloru, terminu 
prin a consacra mareti’a acestui faptu, aducendu aminte o 
vorba a unui Romanu, care odata, impliniudu-se unu actu

mare, a disu: et d i ce r e e, ț facere m a g n a, 
romanum est.

Se consideramu acestu faptu de adi că unu faptu ade
veratu mare, câ unu faptu nationalu si romauoscu si se 
dicemu cu totii: Traiăsca națiunea Romana, care le impli- 
nesce! (Aplause prelungite). Traiăsca progresandu si totu- 
deun’a mergendu spre gloria si mărire! (Aplause). Traiesca 
Majestatile Loru Regele si Regin’e României! (Aplause pre
lungite).

D. B. B o e r e s c u , ministru de esterne. D-loru 
deputati! Guvernulu d-v., unindu-se si elu cu acestu proiectu 
de lege, ce ati luatu initiativ’a a propune, nu face de cătu 
se urmeze impulsiuuile animei sale, câ si impulsiunea na- 
tiuuei sale. Cari sunt impulsiunile animei ndstre, fia care 
din d-v. o simte; acei, cari au vorbitu, le au espusu cu 
elocuintia; si fia-care din, noi, membri ai guvernului, câ 
Romani, uu pdte se aiba de catu aceleași simtiminte..............

D-nii mei, actulu care se seversiesce astadi eBte unu 
actu mare, care va ocupâ unu locu insemnatu in istori’a 
ndstra. Elu era deja dictatu de multu prin simtiemintele 
tuturoru Romaniloru; elu eră impusu prin cerintiele opi- 
niunei publice atătu de tare, in cătu ne-a trebuitu multa 
putere de vointia, mai alesu noue din guvernu, cari, din 
caus’a positiunei nostre, suutemu tînuti a fi mai reci, pentru 
câ moderamu elanulu natiunei, si se intardlamu transformarea 
lui in faptu. Astadi inse d-v. sciti, că nu amu mai pututu 
resiste. Camer’a in fati’a circumstantieloru esistente si 
tînendu socotela de faptele interiăre, a luatu initiativ’a si a 
propusu acestu proiectu de lege, la care guvernulu adera si 
cu care se unesce. Der’ se vedemu acumu, d-loru, in ce 
6re acestu actu ar’ ave ceva de auormalu, seu cum ar’ pote 
elu provocă 6re-cari motive de neîncredere din partea altoru 
state? Anormalu nimicu nu p6te conține acestu actu; potu 
chiaru se adaugu, fara a trece de prea curagiosu, că anor
malu era aceea, ce esistă pena astadi! (aplause), cum esis- 
tamu inainte.

Da, d-loru, Romani’a, gratia vitejiei fiiloru sei, gratia 
lupteloru gloridse ce a avutu pe câmpiile Bulgariei, si-a do- 
benditu, prin sângele si valărea s’a, unu rangu si o posi- 
tiune onorabila intre popdrele civilisate ale Europei. Noue 
ne datorimu acest’a positiune; că-ci ea este fructulu ostene- 
leloru si sacrificieloru ndstre. (Aplause.)

Der', odata ce Romani’a deveni independinta prin ea inse-si 
si odata ce ace'st a independintia fă recunoscuta de tdte 
puterile Europei, cari apresiara astufelu, că acestu Stătu nou 
merita t6ta increderea, care fh loculu seu rangulu ce noi 
tieneamu in ierarchi’a Stateloru independinto ale Europei ? 
Locu seu rangu de Principatu ! Der’ pentru ce Principatu ? 
Sunt state in Europ’a de-o importantia multu mai secundara 
de cătu Romani’a, unele cari sunt multu mai mici de cătu 
noi, atătu sub raportnlu intinderei, cătu si sub acela alu po- 
poratiunei si alu sorginteloru de avuția, si cu t6te acestea, 
acele State se numescu Regate, au o positiune definita, unu 
nume propriu de ierarchia, admisu in vocabularulu etichetei 
diplomației europene. Numele nostru de Principatu, pe care 
’Iu purtamu pena acuma, era elu 6re bine definitu si in a- 
cordu cu positiunea si cu valdrea statului nostru ? Nu d-loru, 
si de aceea am disu, că ceea-ce esista pena acum, era o a- 
nomalia! (Aplause prelungite).

Der’ acest’a anomalia putea ea se dureze indefiuitu ? Nu. 
După cum positiunea ndstra politica s’a bine definitu, prin 
proclamarea independintiei, trebuia intr'o di se bine definimu 
si numele si rangulu, ce are Statulu nostru prin acea posi
tiune. Acest’a se face astadi.

Aduceti-ve aminte, domuiloru, cum mersulu statului 
nostru s’a facutu treptatu. La 1859, am efectuatu unirea 
ambeloru Principate, câți din noi amu avutu norocirea a con
tribui la acea mare opera, a ne afla pe scena politica, caudu 
s’a seversitu unirea, acea prima basa a noului Stătu Romanu, 
nu putemu de cătu se fimu cei mai fericiți, candn vedemu, 
că astadi acea opera se termina si se incoroneza I (Aplause). 
Timpulu apoi veni câ, prin vitejia fiiloru noștri pe cam- 
pulu de bataia, se vedemu iudependenti’a statului nostru re
cunoscuta de t6te puterile străine. Prin acest’a indepen
denta, ni se defini positiunea uostra de stătu. Repetu, dom
uiloru, că acest’a positiuuo ni s’a definitu, că-ci, pena Ja re- 
cundsceroa independentei, positiunea României era in ade
veru nedefinita. Eramu noi stătu adeveratu iqdependentju ? 
Nu se scia bine. Eramu noi cu adeveratu stătu vasalu ? 
Nici acest’a nu se scia. Si atătu e de positivu, că situa
tiunea uâstra era confusa, că adesea vedeamu distinși publi
ciști dicendu, că Romani’a era suzerana a înaltei Porti ! 0- 
data ce inse acâst’a confusiune încetă, si positi’a ndstra po
litica de afla bine definita prin iudependenti’a ndstra; era 
o consecința naturala, câ si numele Statului nostru, câ si 
titlulu Suveranului seu s’a fia totu asia de bine definitu sî 
in acordu cu positiunoa ndstra politica. Acestu nume, âcestu 
titlu, este acela de Regatu si de Rege. Națiunea, ai cărei 
representanti sunteti, face acâst’a solemna declaratiune, si 
guvernulu uu pdto fi de cătu in unire si unu ecou alu vointiei 
naționale. (Aplause.)

(Va urma.)



In Senatu.
Mitropolitulu Primata Calinicu: 

D-le presiedinte 1 D-loru senatori ! In tier’a năstra romana 
totu-deauna Biseric’a si Clerulu au fostu alăturea cu popo- 
rulu in capulu tuturoru ideiloru mari naționale. Astadi, 
candu spre fericirea si marirea poporului romanu, Romani’a 
8e proclama la rangulu, ce i se cuvine printre statele euro
pene, si ia titlulu de Regatu, titlu pe care l’a castigatu si 
bine-meritatu prin sângele a mii de eroi, versatu pe campulu 
de bătaie, Clerulu romanu se asociaza din totu sufletulu la 
acestu mare actu nationalu ; si impartasindu semtiementele 
de bucuria ale intregei Națiuni Romane, r6ga pe celu A tot 
puternicu, se bine-cuvinteze acestu mare actu : si se faca, că 
scump’a nostra Patria se prospereze inmiitu sub scutulu Re
galității, si sub conducerea Augustului si prea iubitului nos
tru Suveranu Carolu I. Se traiesca Maiestatea S’a Carolu I 
Regele României. Se traiesca Maiestatea S’a Dămn’a Re- 
gin’a României. Se traiesca Națiunea Romana si gnvernulu, 
care a condusu pena aci destinele ei (aplause generale).

D, George Gr. Cantacuzino. D-loru se
natori ! Ori de câte ori o fapta mare si naționala se implî- 
nesce, anim’a ori-carui romanu trebue se tresalte de bucuria. 
Astadi, după atâtea secole de lupte si suferintie, ne este datu 
noua se vedemu corăn’a vitejiloru noștri Domni incungiurata 
de o noua aureola de gloria si de mărire. Se salutamu in 
acestu faptu auror’a unei ere de propășire pentru Romani’a 
si se fimu mândri si fericiți, că putemu participă la acestu 
actu maretiu, care respunde la dorinti’a intregei națiuni (a- 
plause).

Deca ne-ar’ fi datu se citimu in cartea destinului, sunt 
sîguru, că am pote vede rolulu insemnatu, ce este menita a 
jocă Romani’a in oper’a de civilisatiune si progresu, ce ’i 
este reservata de providentia in Orientulu Europei (aplause 
prelungite. Bravo, bravo). Se ne unimu der’ cu totii in 
votulu nostru, că se fia sciutu de toti, că in Romani’a nu 
esista de cătu unu glasu si nu bate de cătu o anima, ori do 
câte ori este vorb’a de marirea si glori’a tierei (aplause pre
lungite si repetite).

D. presiedinte alu consiliului 
I 6 n u C. Bratianu: D-loru senatori, i-au cuven- 
tulu, case indeplinescu o datoria, declarandu fericirea mea, 
că audu vorbindu astfelu pe d. Iorgu Cantacuzino, fiiulu lui 
Grigore Cantacuzino, care a lucratu impreuna cu Campineanu 
si Iaucu Rosetti si a pornitu pe Campineanu la 1838 la 
Paris si Londra, că se cera Unirea Principateloru si consti
tuirea loru in Regatu (aplause prelungite).

D, L ase ar Catargi: Partidulu conservatoru 
se uaesce si saluta cu bucuria redicarea României la Regatu 
si a Măriei Sale Domnului că Rege alu României Se traiesca 
prin urmare Maiestatea S’a Regele României ! Se traiesca 
Romani’a (aplause prelungite).

D. Vasile Alecsandri: D-loru senatori 
„sunt si eu fericitu, că mia ajntatu D-dieu se traiescu pena 
acum, că se vedu implinindu-se acestu actu maro, la care noi 
toti amu visatu. Prin redicarea României la rangulu de 
Regatu, se incoroueza faptele eroice ale aceloru Romani, cari 
s’au jertfitu in resbelulu din Bulgari’a, si vedemu, că sân
gele loru asta-di este recompensatu de representatiunea na
ționala prin corăn’a, care se pune României (aplause prelun
gite). Acest'a di este nu numai o serbatăre, care imple de 
bucuria sufletele tuturoru Romaniloru, der’ potu dlce că 
chiaru cerulu se bucura, că-ci precum vedeți in diu’a de as
tadi cerulu este splendidu 1 (aplause prelungite si entu-

XD i "v e x s e.
(Teatru romanu.) Marți la 24 Martiu 

st. v. se voru representâ piesele : „O b r a z n i- 
c i ’a s 1 u g i 1 o r u“, comedia in 2 acte de I. 
Dimitrescu si „Rusaliile", comedia natiunala 
cu cântece de V. Alesandri. Representatiunile se 
dau in teatrulu dela hotel Weiss (strad’a tagra).

(Delegat! pentru conferenția 
electorala ardelăna.) In Sibiiu s’au 
alesu, scrie „Tel. Rom.“, delegați cu unanimitate 
P. Nicolae Popea, archimandritu si vicariu; 
Nicolau C r 1 s t e a, as. consist, si redactoru alu 
„Tel. Rom.“, Dr. Ioanu B o r c i a advocatu si 
D. C o m s i a profesoru cu maioritate de voturi. 
— In Dev’a s’au alesu delegați la conferentiele 
electorale: George Secul a, si Hosszu 
advocatu.

„Karlsburger Ztg.“, care apare in limb’a ger
mana si ungara contiene si unu adnecsu romanescu 
cu dat’a „Alb’a-Iuli’a 2 Aprile (?!) 1881“, in 
care se spune intre altele, că acolo s’a tienutu în
ainte cu 8 dîle in edificiulu scâlei gr.-or. o adu
nare electorala, si după ce a pasitu la constituirea 
unui clubu, a alesu delegați la Sibiiu pe dnii ad- 
vocati Mateiu N i c o 1 a si Rubin P a t i t i a.

(De versatu) s’au bolnavi tu dela 27 
Martiu ptaa la 2 Aprile n. 19 pers6ne si doue au 
murițu.

(C o m p a g n i’a romana de n a v i g a t i- 
une pe Dunăre.) Este vorba — dice „l’Ind. 
Roumaine" — de crearea unei mari societăți romane 
de navigatiune cu vapâre pe Dunăre. Unu sindi- 
catu franco-anglesescu a presentatu deja unu pro
iectil guvernului. Capitalulu va fi de 50 miliâne. 
Afacerea se imparte in doue parti: 1. Crearea la 
schelele Dunărei de magazii generale sta docuri cu 
împrumuturi pe mărfuri, si crearea unei banei 
destinate anume pentru înlesnirea esportatiunei. 
2. Construirea unui numeru ârecare de vapâre 
mari destinate a transportă pe pietiele cele mari 
europene cereale si cele-l’alte mărfuri, pe cari le 
voru luă de la schelele Dunărei. Acdst’a compania 
se va insarcina asemenea se faca navigabile riurile 
Siretulu, Ialomitia si Jiuliu. Pentru studearea a- 
cestei afaceri guvernulu a numitu o comissiune, alu 
careia raportu este favorabilu.

(Veniturile calei ferate ro
mane, Roman-Bucuresci-Vercio- 
r o v a.) In period’a de la 19—25 Martiu curentu 
încasările brute la acdst’a linia au atinsu cifr’a de 
lei 300,760, contra 206,298 in period’a cores
pondenta a anului 1880. Sporulu e de 94,462 
lei. Totalulu incasariloru de la inceputulu anului 
ptaa la 25 Martiu curentu se ridica astfelu la 
2,518,754 lei, mai multu cu 183,171 lei in a- 
ceeasi epoca a ultimului anu.

Cu 1 Aprile st. v. 1881 se începe unu nou 
abonamentu la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Rogamu pe on. Domni preuumeranti ai finei 

n6stre, a cărora abonamentu espira la finea lui 
Martiu a. c. a grăbi cu reinoirea lui, că espeditiunea 
fbiei se li se p6ta face regulatu.

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.

CX1XS1J.1VL la 10’u.rs’a, de Vien’a
diu 3 Aprile

Rent’a de auru un
gara .... 114.70

Imprumutulu cailoru
ferate ungare . 130 50

Amortisarea datoriei 
cailoru ferate de ostu 
ung. (l-a emissiune) 87.60

dto. (Il-a emissiune) 104.25
dto. (IlI-a emissiune) 91.25
Bonuri rurale ungare 96.75
dto. cu cl. de sortare 95.70
Bonuri rurale Banat-

Timis. . . . 96 —
dto. cu cl. de sortare 94.75
Bonuri rurale trausil-

V RUG • . , « 96 25
„ croato-slav. . 97.—

Despăgubirea p. dijm’a
de vinu ung. . 94.—

st. n. 1881.
Imprumutulu cu pre

miu ung. . . . 116.75
Losurile p. regularea

Tisei si a Segedin, 109.— 
Rent’a de harthia aust. 76 —

„ de argintu „ . 77,30
„ de auru „ 93.— 

Losurile din 1860 . 130 60 
Acțiunile bancei austr.-

ungare . . . 812.—
„ bancei de creditu
ungare . . . 265 75

„ bancei de creditu
austriaco . . . 297.20

Argintulu . . , —.—
Galbini imperatesci , 5 53
Napoleond’ori . , 9 27
Mărci 100 imp. germ.. 57 30 
Londr’a . . . 117.30

Oui sulu de Eucuresci
dela 21 Martiu/2 Aprile 1881.

Valori Scadenti’a Cu- 
poneloru

Cum- 
pera Vinde

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

1 Apr. 1. Ort. 83.- 84.—

rurale................................. 23 Apr. 23 Oct. 95.— 95?/,
8°/0 Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul. 105?/, 106.—
6°/0 Oblig, cailoru fer. rom. 1 Iuliu 97.— 98.—
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 102,— 103?/,
7°/0 „ » urbane idem 96?/, 98.—
8% Imprum. municipalu . . 
Oblig, casei de pensiune (lei

idem 103.— 103?/,

300, dobenda 10 lei), . . 
Losuri municipale (20 lei) . .

1 Maiu 1 Nov. 205.— 210.—
cu premie 28.— 28?/,

Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. —.— —.—
Auru contra argintu............. 100 7, 101.—
Auru contra bilete hipotec. . 100?/, 101.—
Auru contra bil. de Banca nat 100?/, 101.—
Florini Val. Austr.............. 2.14 2.16

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

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

Ochianuri de teatru si de Campu, 

cari inmaroscu si apropia multu obiectele; pentru economi 
Barometre probate si sigure ; asemena Specialități in 
mărfuri de galanterie (marchetanie) cari prin provincie 
fdrte raru se potu afla si adeca: articole de bronzu din 
Paris snprafine, cutîte do buzunariu si fdrfeci anglezesci, 
diferite obiecte de bag’a (Schildkrot), cualitatea cea mai 
buna, mărfuri de pele, fabricatu vieuezu, umbrelo eleganto, 
parfumerii si obiecte de toaleta veritabilo angleze si francese, 
diferite lucruri noua indigene si din străinătate.

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

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

Cu distinsa stima .
EOSKOVITZ,

2—2 Opticu din Vien’a.
Binocle vechi se primescu in schimbu. 

Localu de vendiare in Magazi’a din Strad’a Câlda- 
rariloru Nr. 549

IDe ixxolxirisitu.-
In casele remasului după Ecaterin’a B. Pop din t6r- 

gulu straeioru in coltiu este de inchiriatu unu 
cuartiru, constatatoru din 3 odăi mari, una odaia 
mica, bucalaria, podu si pivnitia, cu incepere dela 
St. Mihaiu. Detailuri se potu dâ in cancelaria 
advocatului Octavianu Sorescu. 2—3

Numai odata
se ofere o ocasiune asia de favo
rabila de a procura unu orologiu 

escelentu cu juinetate pretiulu.

ZD es facere
grandiosa.

Raporturile politice, care s’au ivitu in intregu couti- 
nentulu Europei, 11’au lasatu neatinsa si Elveti’a. Conse- 
centi’a a fost emigrarea lucratoriloru in masse care a peri- 
clitatu esistenti’a' fabriciloru, Si fabrica representata de 
noi, care e cea dintaie si cea mai insemnata fabric’a de 
orologe, a inchisu de o cam data fabric’a s’a incredin- 
tiandu-ne pe noi cu vendiarea fabricateloru sale. Aceste 
asia numitele orologe-de-buzunariu-Washington sunt cele 
mei bune de pe lume, sunt forte elegantu gravurate si in- 
frumsetiate si lucrate după sistem’a americana.

Tote orologele sunt repassate (esaminate) pe secunda 
si garantăm pentru fie-care 5 ani.

Ca dovada a garanției sigure si a solidității 
celei mai severe, ne obligamu prin aceast’a in publica, 
că suntemu gata a reprimi si schimba fia-care orologiu, 
ce nu convine.
1000 remontoare de buzunariu fare cheia de intorsu la 

torta cu mantela de cristalu, regulate cu acurateti’a 
estra-ordinara pe secunda; afara de aceasta aurite prin 
electro-galvanismu nou, dimpreună cu lantiu si meda- 
lionu etc., pretiulu do mai nainte 11. 25, acum numai 
fi. 10.20 do unulu.

1000 ancore esemplare de lucsu din argintu, pe 15 rubi- 
nuri cu cadranuri in emailu, aretatoru de secunde, sticla 
lata de cristalu, mai nainte cu fl. 21, acum numai 
fi. 12,50 de unul, tote repassate pe secunda.

1000 orologe-cilindre infrumsetiate in capsulu de nickel 
argintu, cu sticla lata de cristalu pe 8 rubinuri forte finu 
repassate, dimpreună cu lantiu medalionu si cutie dc ca
tifea, mai 'nainte li. 15, acum numai fl. 5.60 unulu.

1000 orologe ancoro de argintu veritabilu de 13 loti, pro- 
batu de oficiulu monetariu c. r. pe 18 rubinuri, afara de 
aceasta aurite prin electricitate, forte finu regulate. 
Orologele au costatu mai nainte 11. 27 acum numai 
fl. 14.40 unulu.

1000 orologe remontoire-Washington de buzunariu din ar
gintu greu si veritabilu de 13 loti probatu la oficiulu 
c. r. de punciare, pe langa garanția severa repassate pe 
secunda, cu mechanismu de nicael asia, incâtu orologele 
aceste 11’au nici candu lipsa de reparatura. Orologele 
aceste au costatu mai nainte fl. 35 si astadi se capeta 
cu pretiulu fabulosu de eftinu numai cu 11. 16.. Afara 
de acestu langa fia-care orologiu se da gratuitu unu 
lantiu medalionu si cutia de catifea.

1000 orologe pentru domne, do auru veritabilu cu 10 rubi
nuri, mai 'nainte cu fi. 40, acum cu fl. 20.

1000 orologe remontoare de auru veritabilu pentru domni 
său domne, mai ’nainte cu fl. 100 acum ti. 40.

650 orologe de părete cu incuadratura de emailulu celu 
mai finu si cu mechanismu de sunatu, mai ’nainte cu 
fl. 6, acum cu fl. 3,75 unulu repassatu.

650 orologe desteptatbre cu aparatu de larma, forte finu 
regulate, aplicabile si că orologe pe masa de scriau, mai 
’nainte fi. 12, acum numai 11. 4.30.

650 pendule cu lucru forte finu de sculptura in casulii 
inalte gotice de lcînnu, dc intorsu in liacare a opt’a di, 
regulate finu pe secunda, forte frumose si imposanto; 
de ora-ce unu astfeliu de orologiu si in 20 de ani mai 
are pretiu indoitu, se nu lipsească astfelu de orologiu din 
nici o familia, mai cu sama pentru ca astfeliu de piesa 
de cabinetu este decoru in fia-care locuintia. Orologele 
aceste costau mai ’nainte fl. 35, acum numai fabnlosulu 
pretiu esceptionalu de eftinu de fl. 15.75 unulu.

Comandandu cine-va orologe pendule are se adauga 
si o arvuna.

Adresa: 11—24
Desfacere d.e orolâg’e

Fabricei de orologe Fromm.
Viena, Rothenthurmstrasse Nr. 9, Parterre,
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