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Nr. 51. Sambata, 14 2 Maiu 1881.

Telegram’a „Gazetei Trans.“
Sibiiu 3 6re 15 m., sosita la 4 6re 20 m.
Conferenti’a generala, compusa din 103 dele

gați din Ardealu si 54 din Ungari’a, după o des- 
batere de patru 6re si după o escelenta motivare 
a raportorului Babesiu, a primitu astadi unanimn 
urmatorea propunere a comissiunei de treidieei : 
Representantii alegetoriloru romaui de prin tote păr
țile de sub coron’a Ungariei, adunați la Sibiiu in 
conferenti’a electorala, dandu in unanimitate cea 
mai viua si durerdsa esspressiune tristei situatiuni 
ce a creatu constitutiunea actuala prin numerâse 
legi ale patrie', anume prin legea pentru uniune, 
de naționalitate, instrucțiune, legea electorala, mai 
vertosu relativu la Transilvani’a atatu pentru uni
lateralitatea loru intrinseca, catu si prin modulu 
aplicarei loru, respective prin intrâga administra- 
tiune pOna si a justiției publice t6te decretate si 
esecutate intru interesulu reu priceputu numai alu 
nationalitatii maghiare — situatiune si combina- 
tiune precătu de nedrepte totu atatu si de funeste 
in consecintiele loru naturali pentru patri’a intrâga, 
a cărei dd totu adencu semtita decădere politica 
morala si economica, a devenitu deja ne mai mas- 
cabiia dinaintea lumei.

Constandu, ca tocmai prin atinsele legi si in- 
stitutiuni nedrepte, activitatea romaniloru, fația de 
alegerile pentru dieta, incatu pentru Transilvani’a, 
este făcută impossibila; Ear pentiu cei din părțile 
ungnrene si banatiane, ddca si nu absolutu impos
sibila, ddr’ in celu mai maro gradu redusa si 
paralisata, ingreunandulise peste poterile loru luptă 
parlamentara pentru cele mai vitali interese ale 
patriei comune, lupta pentru drepturile, desvoltarea 
si buaastarea tuturoru poporeloru patriei si totodată 
esplicandnse prin unele legi si institutiuni ne
drepte sistematica devalvare si desconsiderare a 
natiunei romane in vieți,a publica peste totu, a unei 
națiune cu consciintia de sine si de importanti’a s’a, 
a unei natiani atătu de numerâse si binemeritate de 
tronu si patria; din indemnu adeveratu lealu si 
curata patrioticii representantii alegetoriloru ro
mani, leganduse si constituinduse in solidaritate, 
recunoscu necessitatea de a so uni toti romanii sub 
corâu’a Sântului Stefanu si de asi impreuna si 
organisa puterile pentru aperarea drepturiloru si 
interesseloru tuturoru, politice, economice si mai 
vertosu a celoru mai desconsiderate naționali si 
culturali ale loru proprie, câ conditiuni de vidti’a 
spre scopulu acestei aperari.

Pentru romanii din Transilvani’a se recundsce 
necessitatea de resistintia passiva 
fația de legislatiunea din Budapest’a si de alegeri; 
pentru acea, precatu timpu sustau acele legi ne
drepte si acea administratiune maștera pentru ei; 
dr’ pentru romanii din părțile ungurene recunâsce 
oportunitatea de a participa la alegeri si la diet’a, 
precatu le permite legea si esecutarea ei onesta si 
impregiurarile locale spre scopulu de a sc6te unu 
numeru possibilu de deputati naționali, cari in 
sinulu legislatiunei patriei se dd esacta espressiune 
tristei situatiuni mai susu atinse si se staruidsca 
la revisiurea legiloru rele si la mai leala esecutare 
a acelora intru indreptarea actualei situatiuni.

Pentru esecutarea acestui enunciatu respective 
a actiunei urmande, adunarea generala a represent. 
alegatoriloru romani pumesce unu Comitetu elec
toralii permanentu de 9 membrii iu persânele 
domuiloru George Baritiu, Partenie, Cosma, Diamandi 
Manole, Dr. Ioanu Ratiu, Visarionu Romanu, Anania 
Trombitasiu. N. Popea, Georgiu Popa si George 
Secula, cari constituinduse cu resiedinti’a in Sibiiu, 
voru compune unu memorandu esplicativu detaiatu 
in causa, si ’i voru da cea mai estinsa publicitate.

De asemenea voru combina cele mai corespun- 
dietdre moduri si medil6ce legali pentru regularea 
atatu o passivitatii pentru Transilvani’a fația de 
dieta si de alegeri, câ acâst’a passivitate se devină 

sanat6sa, reala, catu si a activitatii pentru celelalte 
parti locuite de romani si preste totu a activitatii 
prin t6te inferiârele sfere ale vietiei publice, anume 
prin municipalități si comune, angagiandu-se toti 
membrii ai acestei conferenția la conlucrarea leala 
si zeldsa pentru acdst’a politica in sinulu poporului 
romanu. In fine se primesce cu unanimitate si 
program’a de acțiune, propusa de comissiunea de 
treidieei.

Brasiovu 14/2 Maiu.
A surprinsu in generalu program’a asupra ser

bării proclamării Regatului, publicata dîlele aceste 
in foile din Bucuresci, nu pentru ceea ce contiene, 
ci pentru ceea ce nu se gasesce in ea. Opiniunea 
generala a fost, că la 10 Maiu st. v. se va in- 
cor6nâ Regele Carolu in sensulu strictu alu cuven- 
tului, sevfirsindu-se totodată si ceremoni’a ungerei. 
In program’a memorata inse nu se vorbesce nimicu 
de-o incoronare si ungere in acestu sensu, ci este 
vorb’a numai de santirea Cordneloru si de trans
portarea loru cu anumite ceremonie la palatu. Ast- 
feliu vedemu, si diarele romane constata, că ser
barea dela 10 Maiu va avd numai caracterulu unei 
serbări poporale, spre a Întipări faptulu proclamării 
Regatului in njemori’a poporului si nu va avă im- 
portanti'a unui actu de incoronare câ in alte state. 
Formalitatea acdst’a Romanii au considerat’o de 
superflua, ei dicu cu totu dreptulu că, Carolu I 
este Rege din momentulu, candu representantii na
tiunei au proclamatu Regatulu si puterile l’au re- 
cunoscutu si că elu numai are lipsa de-o speciala 
incoronare.

Cu t6te astea va figură o Cor6na câ semnu es- 
terioru simbolicu si acdst’a Corâna va fi de otielu 
lucrata la arsenalu d’inuruou tunu luatu la Plevn’a. 
Idea este pre cătu de nemerita, pre atatu si de 
caracteristica pentru Regatulu romanu, care s’a 
inaltiatu numai in urm’a lupteloru eroice ale armatei 
romane la Plevn’a..

Se credea din partea opositiunei cu deosebire, 
că primulu ministeriu alu Regatului, care a fost 
formatu de curându sub presiedinti’a d-lui Dimi- 
trie Bratianu, va venf după feriele Pasciloru, cu-o 
n6ua programa înaintea corpuriloru 19giuit6rie. A- 
cdst’a presupunere nu s’a adeveritu. In siedinti’a 
de Luni a Camerei d. ministru-presiedinte actualu 
a declaratu, ca guvernulu nu semte necessitate de a 
presentâ camerei o noua programa. Cu alte cu
vinte ministeriulu de sub firm’a d-lui Dimitrie Bra
tianu nu voiesce se inaugureze o n6ua directinne 
sdu celu puținu nu afla de oportunu a accentuâ a- 
cdst’a printr’o programa. Esecutarea cătu mai 
grabnica a reformeloru administrative si justitiarie 
propusa inca de multu este in adeveru o necessi
tate semtita de toti si ar’ fi de doritu, câ staruin- 
tiele ministeriului de fația regalu se fia încoronate 
de celu mai bunu succesu.

Ceea ce ne-a surprinsu este impartasirea d-lui 
Dim. Bratianu. că cestiunea Arab-Tabiei inca nu 
este pe deplinu resolvata si că caus’a la acdst’a 
traganare ar’ fi Turci’a.

Este f6rte naturalu, că d. D. Bratianu nu potîi 
se faca împărtășiri in cestiunea Dunărei, dedrace 
inca negotiarile se continua; elu asigura inse camer’a, 
că guvernulu regalu romanu va sci se aperb inte- 
ressele României cu t6ta energi’a si in eătu pri- 
vesce aedsta cestiune.

Discursulu primului ministru a fost primitu de 
camera cu aplause si astfeliu s’a desmintitu de 
cătra ambele parti scirea, ce se respandise, că noulu 
ministeriu ar’ avâ intentiunea se disâlve camerele 
si se convâce o constituanta. S’a disu din partea 
partidului liberalu, că o asemenea constituanta nu 
este de lipsa, dedrace prin proclamarea Regatului 
s’a schimbata numai form’a esteridra a statului, 
care in celelalte privintie a remasu in conditiunile 
de mai înainte.

Alta cu totulu este situatiunea, in care se afla 
adi Romani’a, după ce afara de cestiunea dunareana 
’ia succesu a resolvâ tote cestiunile esteridre ce-o 
interesdza, câ inainte numai c’unu anu de dile, 
candu era inca turburata si neliniștita de grijile, 
ce i le causau aceste cestiuni Acuma cararea este 
deschisa si neteda si este la rândulu Romaniloru, 
câ sd se apuce de grav’a opera o reorganisarii in- 
teridre pe tdte terenele. Ar’ fi de doritu, câ in 
punctulu acest’a, fiindu probleme atătu de mari de 
deslegatu, diferitele partide din tidra sd se apropib 
unele de altele si se conlucre la seversirea acelei 
mari opere.

Ddca se va face acdst’a, atunci Romani’a va 
ajunge curbndu in starea aceea infloritdria, la care 
trebuie sb se avente in intdresulu civilisatiunii, alu 
ordinei si alu stabilitatii in Orienta. Romanii nu 
trebuie se uite nici unu momentu, că adi mai 
multa câ ori-candu sunt atintiti asupra loru ochii 
Europei!

La casatori’a principelui de corona
din Nr. trecuta mai adaugemu, aici alocu 

tiunea ce o tienîi cardinalulu principele Schwar- 
zenberg catra inaltii miretei, inainte de a se seversi 
actulu cununiei, care după „Wiener Abendpost* 
suna asia:

„înainte cu 27 ani, tocma la acestu altariu si 
in acdst’a biserica, unu poporu mișcata imploră 
binecuventarea lui D-dieu asupra legatarei conju
gale, ce iubitulu Imperatu alu Austriei a inchiaiâtu 
cu o mirdsa tenera, si frumdsa, din a cărei fația 
se respandeau radie de fericire. Santiani’a lega
tarei conjugale in intielesu crestinu este sublima, 
căci după cuvintele apostolului casatori’a este chi- 
pulu referintiei lui Christosu cătra biserica. Pre
cum Christosu iubiea biseric’a din totu sufletulu, 
se casatori cu dens’a, rabdă mdrte pentru ea de 
buna-v6ia si sigilă credinti’a si dincolo de mormentu : 
asia sâ-si iubdsca barbatulu crestinu pe muierea s’a 
sd o cinstdsca, sâ o apere, sâ ingrijdsca pentru ea 
si sâ-i ajute in t6te. De alta parte inse si femeea 
sâ dâ bărbatului cinstea detorita, se caute a-si 
usiurâ grijile si superarile vietiei prin supunere cu 
credintia. Casatori’a nu este, precum lumea adese
ori crede, unu contractu, care stipuldza drepturi 
intre barbatu si femea, ci ea este unu secretu alu 
sufletului, secretu, care 16ga pe căsătoriți, fara a 
se mai putd deslegâ. Deci, fiindu-că sunt de îm
plinita detorintie asia de mari, Domnulu da prin 
tain’a căsătoriei harulu seu. Detorintiele căsătoriei 
sunt de o potriva pentru avuta si seracu, pentru 
mare si micu, si de o potriva este harulu pentru toti. 
Cu cătu siede cineva mai susu, cu atata mai mari 
sunt recerintiele, ce i-se făcu, precum dice scriptur’a: 
Cui i s’a datu multu, dela acela se cere multu. 
Principele de cordna alu Habsburgului, mobteni- 
toriulu Austriei, credintiosu traditiuniloru Eminentei 
dinastii, intra in legătură conjugala cu sentimente, 
cari marturisescu, catu de tare este elu patrunsu 
de santiani’a devotiunei. Cea mai frumâsa pregă
tire pentru acdst’a 6ra solemnela fă peregrinagiulu 
la Loculu santu, in pamentulu fagaduintiei, Ja san- 
tulu mormentu, unde printiulu isi plecă genunchii 
înaintea Regelui regiloru si depuse pe pamentulu 
santu darurile sale si ale înaltei sale mirese, câ 
jertfa de dedicatiune si de pietate. Rugatiuni dela 
miliâne de supusi se unescu in tâta Austri’a spre 
a imploră de susu fericire si binecuventare preste 
miri, preste cas’a imperatasca si preste popdrele 
Austriei. “

Mai încolo la 1 6ra cununatii tienura cercle 
in castelulu imperatescu. Ambasadorii cu sociele 
loru, precum si intregulu corpu diplomaticu, 
erau adunați in odai’a, numita pietradura si in 
camer’a lipita de acdst’a alti domni si ddmne,

Intraceea se adunasera in apartementulu din 
etagiulu alu doilea : primulu mare - măiestru 



de curte, marea-maiestra de curte a imperatesei, 
cele siese dame de curte designate in serviciulu de 
societate, suit’a principelui de corâna si principâs’a 
de corâna si unu ceremoniariu designatu pentru 
acâst’a ocasiune.

La anuntiarea primului măiestru de curte prin
cipele de corâna si cu soci’a se duseră in departe- 
mentulu celu mare si de acolo in sala pietradura, 
unde i se presentâ corpulu diplomaticu prin minis- 
trulu casei imperatesei si de esterne. Domnii si 
damele entreului mare, precum si celelalte perso
nalități invitate la societate fusera presentati prin 
primulu mare-maiestru de curte, respective de marea- 
maiâstra de curtea imperatesei. Generalii si ofi- 
cerii de statulu majoru fusera presentati prin mi- 
nistrulu de resbelu.

La 51/* incepu in odai’a Stefaniei prandiuln 
familiaru de gala. La acest’a luara parte: Impe- 
ratulu, imperatâsa, regele si regin’a Belgiei, si 
ceilalți membri ai ambeloru case domnitârie. După 
pjandiu casatoritii se departara, se puseră intr’o 
equipagia de curte inchisa si salutați de mulțimea 
adunata in piati’a esterna a castelului porniră la 
castelulu din Lacsenburgu, unde fura primiți cu 
vii si nefinite aclamatiuni de : Se traiâsca 1 de 
poporatiunea din acelu localu si de prin pregiuru. 
Ceriulu se tramita indelunga fericire la I n a 1 t i i 
Căsătorit i!

Reuniuni preste reuniuni.
(Fine.)

Admiramu cu totii, admira Europ’a intrâga ci- 
vilisatiunea anglesa si a Staturiloru unite din A- 
meric’a de nordu ; dâr’ âre cui se pâtu ascrie a- 
ceste resultate de admiratu in toti ramii de cul
tura si acâst’a prosperitate paradisiaca? Statului, 
ori politicei sistemului republicanu ? Nu, ci mai 
multu inițiativei privatiloru celoru bravi, cari nu 
stau inerti cu manele si sioldu, asteptandu sb le 
cadia mur’a ’n gura si se li se dă gbiolduri de 
aici si de colâ, ci cei, cari sunt pătrunși de neces- 
sitatea prosperității interesseloru comune, se arunca 
cu curagiu in capulu privatiloru celoru destramati 
si le reculege unirea poterilor u spre cu
tare scopu comunu, spre inaltiarea culturei națio
nali si latirea prosperitatei industriali si economice 
a intinsei loru patrie. Intre 3 milliâne si mai 
bine de Romani din imperiulu austro-ungaru cine 
’si a mai luatu missiunea cea regeneratâria. de a 
se aruncă, in capulu poporului agricultoru, spre alu 
conduce si ajută, se formeze in tâte prefecturele 
tierei cate Un a Reuniune agronomico-economica, si 
tâte aceste intre sine — cu scopu — d’a pași fra- 
tiesce si solidarminte, toti la totu soiulu da midiu- 
lâce, si ajutâria imprumutate, prin cari se ’si pâta 
castiga o stare prospera intru tâte pentru toti si 
pentru sine, cum fecera americanii, cari prin mul
țimea reumuniloru in toti ramii de cultura au a- 
junsu a servi de mustr’a Sumei intrege.

Unu boieru alu României, G. Cantacuzino, ve- 
diendu aberarile si pipăitele pe infunerecu ale po
porului Romanu in sfer’a agricola-economica, se 
puse mai eri in capulu unei societăți de agricul
tura, si că presiedinte alu acestei societăți incepii 
indata cu o expositiune a tuturoru instrumenteloru 
sale agricole, celoru mai aventagiâse in cultur’a 
pamentului. Poporulu vediendu-le, indata se si re- 
solvi la perfecționarea instrumenteloru agricole si 
se spera multu dela acâst’a reuniune. — Cateva ex- 
positiuni de soiulu acest’a, celu pucinu in tâte pre
fecturele nâstre câte una, si ele potu initiâ popo
rulu in perfecționarea agriculturei si intre noi, in
data ce reuniunile infiintiande voru latf asemeni 
resultate prevalente si nobilitate prin expuneri făcute 
pentru poporu s. a. s. a. —

înainte de tâte inse se ne ferimu de rele: de 
lene, nepăsare si apathia in caus’a promoverei 
binelui comunu nationalu romanu; se ne ferimu că 
de focu de venalitate si renegatismu, facundune 
adeverati apostoli ai causei si binelui natiunalu si 
patrioticu; se incungiuramu mai vertosu servilis
mului, ce ne face hamali la străini, cari voru se 
ne vindemu loru si cu noi si interessele romane 
naționali; se nu ajutoramu metechnele străine duș
mane si prefăcute, servindu loru chiaru in contra 
binelui nostru, candu adi ne ceru votulu cu pro- 
missiuni, pentru că apoi mane se ne omâra poii- 
ticesce: ci, fratiloru, se ne iualtiamu Ia gradulu 
prosperității nâstre si alu patriei nâstre prin — o 
tienuta invincibila naționala in tâte cercustarile 
vieții nâstre, tienendu cu mana tare si cu brațiu 
inaltu tocma de ossi’a carului politicu, că se nu 
pâta esi din vagasiulu dreptății facia cu noi. „Non, 
si male nune, et olim sic eritl*

E lesne se ne facemu fericiți, numai se voimu 
cu totii in solidaritate. 3 milliâne de romani si 
Bucovin’a, reuniți in deslegarea problemei, de a ne 
inaltia in cultura si prosperitate naționale, se sacri- 
ficamu pe anu numai cate 3 cruciari pentru scopulu 
Reuniunei comune agronomico-economice si indu
striali si in câțiva ani vomu fi provediuti cu basea 
fericirei naționali, numai reuniuni preste reuniuni!

CroEiic’a evenimenteloru politice.
Circularea adresata de D. Dim Bratianu repre- 

sentantiloru României din străinătate, cu data de 
11 Aprile. an. c.

„D-le, după cum am avutu onâre a ve spune 
prin tegram’a mea de eri noulu cabinetu s’a formatu 
sub presiedinti’a mea . Demiși unea fostului ministeriu 
nu pâte afecta intru nimicu relatiunile nâstre inter
naționali, căci politic’a primului ministeriu alu 
regatului României este câ si aceea a ministeriului 
ce l’a pre edatu, o politica de ordine si de lealitate.

„Titlulu de regatu. ce a luatu Romani’a, nu 
este de catu consacrarea importantiei sale politice 
si a indâpendentiei sale, capotate cu pretiulu unoru 
eroice silintie si a unor durerâse sacrificie. Acestu 
titlu, care este pentru ea unu gagiu de stabilitate, 
maresce prestigiulu si forti’a s’a si garantâza mai 
bine celoru-lalte puteri respectul u angageamenteloru 
internaționali, pe cari tot-d’auna le a tienutu.

„In intru guvernulu regelui se va sili inainte 
de tâte a asigura strict’a observare a legiloru in 
tâte ramurile administratiunii publice, pentru câ 
sub egidea unei justiții imparțiali si a unei admi- 
nistratiuni oneste si energice, toti Romanii fara 
distinctiune sb se aplice cu incredere la lucrarea 
naționala, se aduca toti contingentulu loru la oper’a 
comuna, si sb faca ast-felu posibile in ordinea 
morala si economica ameliorările, pe a caroru 
trebuintia o simtimu toti. In afara, cu concursulu 
devotatu alu representantiloru sei guvernulu se va 
sili a stringe din ce in ce mai multu legaturile 
de amiciția, ce existu intre Romani’a si cele-l’alte 
tieri, de a felicita si inmulti transactiunile loru 
comerciali; vomu castiga ast-felu simpatiele Europei 
intregi, si o vomu face chiaru se simtă, ca de aci 
inainte este solidaru interesata de fericirea câ si 
de nefericirea nâstra.

„Inspirati-ve, rogu, de aceste consideratiuni in 
intrevorbirile, ce veți putâ avâ cu Em. S D. 
ministru alu afaceriloru străine. Primiți etc.“

Protestulu Romaniloru din Turci’a. 
Diuariulu Romaniloru din Turci’a „Fratilia* 

pubiica unu protestu, ce Romanii din Macedoni a, 
Tesali’a si Epiru l’au datu delegatiloru loru spre 
a lu comunică Porții si representantiloru marilou 
puteri in Constantinopole in contra anecsarei The- 
saliei si a Epirului la Greci’a. Acestu protestu 
suna :

„Noi sub-aemnatii din Epiro-Thesali’a si Macedoni’a, 
cetatiani otomani locuind u satele, târgurile cele mari si 
orasiele cele mici poporate numai de Romani, declaramu si 
certificamu in modulu celu mai formalu in numele poporului 
romanu din Turcia europena, ca d-nii G. Madjari, S. Malamaci, 
Ghiti Papachagi, Micho Papa Georgi, Pertuli si Dina Gargala, 
romani de origine si toti supusi otomani, sunt aleși si 
tramisi câ represintanti cu depline puteri din partea în
tregului poporu romanu din sus-diesele provincii din Turci’a, 
pentru a se duce in acesta calitate la Constantinopole spre 
a apera prin caile legale drepturile si interesele legitime 
de rasa si de ori-ce alta natura ale poporului romanu, pentru 
ca integritatea individualității lui precum si interesele mate
riale si morale, de care s a bucuratu acestu poporu in decursu 
de atatea secule sub egid’a imperiului otomanu, se nu fia 
intru nimicu atinse, fia printr’ua imbucatatire a integrității 
teritoriului acestui poporu, ce pare iu ajunu d’a se comite, 
anecsandu la Greci’a o parte fârte insemnata din tienuturile 
locuite de acestu poporu romanu; fia printr’o fusiune cu 
elementele străine, la care ar’ pute fi condemnatu acestu 
poporu incorporandulu la Statulu grecu d’o parte si mai 
tardiu cu bulgarii de cealalta parte.

„In acestu scopu sus-disii delegați ai poporului romanu 
sunt insestrati cu depline puteri, potu lucra, cumu le va 
place si face totu, ce li se va pare bunu spre a 
sustiene si aperâ — prin t<5te midilâcele, de care se 
pâte servi in modu legalu o delegatiune cu depline 
puteri — drepturile si interessele legitime ale acestui 
poporu pe lenga ambassadorii mariloru puteri, spre a face 
se resara dreptatea si rațiunea fația cu drepturile si inte
resele de rasa ale poporului romanu, a cărui limba, națio
nalitate sunt acelea ale unui poporu separatu, ba chiaru si 
esistenti’a lui naționala in peninsul’a balcanica nu pâte se Ca 
aperata si conservata de catu sub egid’a suveranității M. S. 
Sultanului,

„Romanii, unu poporu deosebitu in imperiulu otomanu, 
pastrandu-si individualitatea loru, fiiudu in conditiuni sociale 
egale dâca nu superidre conditiuniloru greciloru din Epiro- 
Tesali’a si Macedoni’a, si suportandu aceleași sarcini, spre 
a nu dice si mai grele anca, câ grecii si bulgarii, si facundu 
aceleași servitii imperiului, este dreptu si logicu sâ se bucure 
si ei de aceleași drepturi si avantage câ grecii si bulgarii, 
căci ar’ fi o nedreptate strigatdria, ba chiaru unu actu nepo- 
liticu d’a voi sporirea si adaogirea teritoriului grecu astadi 
— si prin urmare a territoriului bulgariloru mai tardiu — 
cu vatamarea si paguba drepturiloru si interesseloru legitime 
ale poporului romanu, care, intr’unu asemenea casu, ar’ fi 
impinsu chiaru de interesulu conservării lui, nu numai de a 
dori si solicitâ, dâr’ ehiaru d’a face totu, ce’i va sta priu 
putintia, spre a feri si apera drepturile si interessele lui 
legitime de rasa si de ori-ce alta natura contra ori-carui 
periculu si ori-carui atacu, ori de unde ar’ veni elu, si d’a 
respinge o nâua ordine de lucruri, care ar’ fi de natura se 
vatame drepturile si interessele de rasa ale poporului romanu 
si se-’lu faca a-si perde sicuranti’a ingividualitatii sele inte
grale si numerâse interese materiale si morale, de care se 
bucnra, si este mai multu câ sicuru, ca se va bucura de 
ele si pe viitoriu suptu protectiunea salutare a Sultaniloru.

„Spre acest’a mandatulu de fașia cu depline puteri a 
fostu redactatu si semnatu de romani."

Din Constantinopolu s’a telegrafatu, ca repre- 
sentantulu Franciei, D-lu Tissot, ar’ fi declarații 
înaltei Porti in cestiunea Tunisului, ca ori-ce tra- 
mitere de trupe de catra guvernulu otomanu este 
privita de Franci’a câ c a s u s belii si va fi 
intempinata câ atare. D-lu Barthâlmy St. Hilaire 
declara printr’o circulara dela 9 ale curentei, ca 
Franci’a voiesce prin espeditiunea in contra Tuni
sului numai si numai asigurarea si ficsarea fron- 
terieloru algeriane si respectarea intereseloru Fran
ciei in Tunisu.

„Pester Lloyd", vorbindu despre starea cea rea 
a lucrariloru in Bulgaria si despre eventual’a ab- 
dicatiune a principelui Alesandru se esprima in 
modulu urmatoriu: „Se nasce acum intrebarea, ce 
este de facutu? Dâca principele se invoiesce a 
mai rernanâ in Bulgari’a, va trebui neaperatu sb 
caute sprijinulu celu mai bunu alu regimului sâu 
numai redimarea de Austro-Ungari’a. Năpustită de 
Rusi’a in rivalitate cu Serbi’a, desorganisata in- 
laintru si subminata de influintie revoluționari, 
numai atunci pâte tiâr’a a-si pastrâ se’mi inde- 
pendinti’a dobendita in Berlinu, dâca se subordinâza 
sinceru si fara reserva influintiei monarchiei. Sârtea 
a facutu monarchiei nâstre esentialu mai bune ser
vitii, de catu i-a facutu vre-odata diplomati’a ei.

Impregiurarile, ce domnescu astadi in Bul- 
gari'a, dau monarchiei nâstre o ocasiune, precum 
de multi ani nu s’a mai intemplatu acâst’a, de a 
esecutâ o politica espansiva in tâta direcțiunea cu 
cea mai neînsemnata intrebuintiare de putere. Nici
odată n'a fostu timpulu mai favorabilu, de a con- 
stringe pe Bulgari’a la junctiunea cailoru ferate 
cu Austro-Ungari’a; nici-odata nu s’a datu o atare 
ocasiune, de a delaturâ tâte piedecele, cari stau in 
drumu comerciului austro-ungaru in orientu." Cu 
tâte acestea mai are numit’a foia obraznici’a a dice: 
„Pe unulu din occidentulu Europei, precum este 
principele Alecsandru, pe lenga tâta petrecerea sa 
cea scurta in Bulgari’a, va fi lesne a-lu face sb 
intielâga, ca monarc’ni’a nu urmaresce in orientu 
cuceriri, cari ar’ amenintiâ independenti’a sâu liber
tatea politica si ca, cautandu monarchi’a garanție 
pentru legitima s’a influintm in orientu, zace in 
interesulu ei a introduce acolo o stare d« pace si 
de stabilitate. “

D’in Kiew se telegrafâza lui „N. Fr. Presse:“ 
„Inca dela inceputuln septemanei trecute circulau 
sciri amenintiatâre prin orasiu. Printre tierani se 
lățise scirea, ca Alesandru II ar’ fi pregatitu ina
inte de rnârtea s’a unu u asu, prin care totu 
pamentulu in Ruși a sb se imparta. Printre lucratori 
circulă faim’a, ca Alesandru III ar' fi rostitu do- 
rintia, câ pena in timpulu incorouorii sale numai 
Rusii ortodocși se fia in Ruși a. Basati pe acâst’a 
luctratorii se adunara in grupe si incepura oper’a de 
a curați Rusi’a de eretici, spargandu si pradandu 
case si magazine de ale jidaniloru, ba si omoriendu 
de aceștia. Aceștia se duseră la guvernorulu ge- 
neralu Drentelen după ajutoriu ; acela inse dise, 
ca pentru jidani nu pâte espune pe soldați.

Onomasea Reginei României. 
Romanulu scrie : Vineri, 24 curentu, cu ocasiunea 
dilei onomastice a M. S. Reginei, s’a celebratu in 
monastirea de la Sinai’a unu Te-Deum, la care au 
asistatu Maiestățile Loru, Regele si Regina, facia 
fiindu d. ministru de resbelu, care venise in ajunu 
pentru a lucra cu M. S. Regele, precum si alte 
notabilitati si numeroși săteni,



După seversirea Te-Deumului, M. S. Regele a 
trecuta pe dinaintea frontului detasiamentului de 
dorobanți, care tiene garnison'a in Sinai’a, si care 
se aflâ insiratu dinaintea bisericei. Apoi Maies
tățile Loru au bine-voitu a primi felicitările persâ- 
neloru presinte.

La 6ra 1 avii locu dejunulu Maiestatiloru Loru, 
la care au luatu parte d. D. Bratianu, presiedin- 
tele consiliului de miniștri, d. L. Catargi, ministru 
alu României la Belgcadu, cu d-ra Catargi, d. pri- 
mariu alu Capitalei, d. Ein. Gradisteanu, preș, cur- 
tiei de compturi, si d. Radu Mihaiu, prefectulu po
litiei capitalei cu d-na Radu Mihaiu, cari mersera 
in diu’a aceea la Sinai’a, spre a presinta felicitările 
loru Augustiloru noștri Suverani. D. presiedinte 
alu consiliului si celelalte persâne sosite din Bucu- 
resci au oferitu gratibsei nbstre Regine frumâse 
buchete de flori.

Maiestățile Loru Ragele si Regin’a, cu ocasi’a 
dilei de 24 Aprile, au primitu depesi de felicitări 
din tdte unghiurile tierei.

M. S. Regin’a a bine-voitu a adresa D-lui mi
nistru de interne telegram’a urmatâria :

„Ne multiumescu din tata anim’a pentru ură
rile caldur6se, cari ’Mi adresați, si ve rogu se fiți 
interpretata multiumiriîoru Mele pe lenga perso- 
nalulu administrativu.“

E 1 i s a b e t a. 

Sinodulu archidiecesanu gr. or.
(Urmare.)

Același raportorii raportează asupra raportului general u 
alu consistoriului archidiecesanu, despre activitatea s’a in 
siedintie plenari, in decursulu anului 1880. Sinodulu decide:

I. Din raportulu consistoriului, din care se vede, ca 
in anulu 1880 au incursu la consistoriulu archidiecesanu 
preste totu 4334 piese, s’au tienutu siepte siedintie, in cari 
s’au resolvitu tote obiectele apartienotoare plenului. Se ia 
spre sciintia.

II. Despre fundatiunea fericitului Andronicu s’a resol
vitu sub Nr. 25.

III. Despre distribuirea stipendieloru din fundatinnea 
mogaiana, de 500 fl.; d6ue stipendii a 60 fl. din funda
tiunea Frauciscu Iosefiana, si ddue stipendii a 60 fl, din 
fundatiunea cologiana. Se ia spre sciintia.

IV. Despre împărțirea ajutoriului de stătu la preoțime 
si comunele bisericesci din archidiecesa pe a. 18bO, se ia 
spre sciintia, cu aceea, ca pe viitoriu să se impartasiesca in 
totu anulu ajutoriulu de stătu la toti catechetii si asesorii ono- 
nari esterni, cari cercetează siedintiele.

V. Referitoriu la incuviintiarea unui subsidiu pe 6 luni 
a unei jumetati din salariu si bani de cuartiru ai reposa- 
tului asesoru consistorialu si referentu scolaru Dr. Iosifn 
Hodosiu, familiei acestuia, se ia spre sciintia, si considerandu 
impregiurarile familiei defunctului, de 6ra-ce biseric’a nostra 
nu dispune de fondu de pensiune pentru funcționarii sei si 
eredii loru: Sinodulu aprăba de astadata ajutoriulu in 
totalu de 350 fl. v. a., acordatu familiei remase după Dr. 
Iosifu Hodosiu, fara inse de a se pute forma din acest’a unu 
casu do precedentia.

In siedinti’a III dep. V. Rosiescu propune, se decidă, 
maritulu Sinodu, ca consistoriulu plenariu se hotaresca nume- 
rulu preotiloru, demni de a se impartasi din ajutoriulu de 
stătu pentru fia-care protopopiatu si se tramita de timpuriu 
list’a acest’a scauneloru protopopesci, spre a recomendă pe 
cei, cari merita ajutoriu. Se transpune comissiunei res
pective.

Deputatulu Vis. Romanu adreăseza presidiului urmatărele 
interpelatiuni:

a) Are venerabilulu presidiu cunoscintia, că la distri
buirea ajutoriului de stătu se comitu abusuri si că cci im- 
partasiti din acelu ajutoriu nu’si primescu sumele întregi ?

b) Ce scopu are scrisdrea presidiala din 14 Febr. a. c. 
Nr. 121, prin care cei impartasiti din amintitulu ajutoriu 
suntu provocati, a subscrie o declaratiune, deca voiescu s’au 
nu a li se subtrage pretiulu abonamentului la „Tel. Rom.“ 
din sum’a ajutoriului acordatu ?

c) Adeveratu este, ca comissiunea pentru administrarea 
„fundatiunei Siaguuiane", instituita in testamentulu fericitului 
Archiepiscopu si Metropolitu Andreiu, că creatoru alu acelei 
fundatiuni, n’a tienutu pena acum decătu doue siedintie in 
timpu de 8 ani si că acea comisiune inca nici astadi nu ’si 
a inceputu funcțiunea in sensulu literiloru testamentului ?

d) Deca este adeveratu, din ce causa a urmatu a- 
căst’a tragenare, si cându cugeta venerabilulu presidiu a luă 
mesurile necesare, că amintit’a comisiune se-’si incepa func
țiunile î

Presidiulu declara, că este in positie a respunde ime- 
diatu si anume :

Relativu la ajutoriulu de stătu ad. pct. I. nu scie ni
mica, că s'ar’ fi comisu abusuri la distribuirea ajutoriului

de stătu ; de asemenea nu scie nici unu casu, in care cei 
impartasiti se nu fia primitu sumele întregi, der’ scie, că 
cuitele suna despre primirea intregei sume.

Ad. b) Pentru înlesnirea si scurtarea corespondentie- 
loru in privinti’a abonarei la „Teleg. Rom.u s’au tramisu la 
preoți declaratiuni tipărite, fara inse, că prin acest’a se se fi 
facutu vre-o presiune asupra cuiva si ca detragerile au ur
matu la espress’a dorintia a respectiviloru. In fine obser- 
vandu, că detragerea a fostu unu mijlocu practicu spre a 
incassâ mai multe restantie vechi.

Relativu la comisiunea administrativa a „fundatiunei 
Siaguniane" respunde:

Este adeveratu, că dela rapausarea fundatorului nu s’au 
tienutu decătu 3 siedintie, ear’ nu 2 si că in meritu pentru 
împărțirea de ajutore nu s’a facutu nimicu din caus’a, că 
capitalulu numai in anulu din urma a sporitu asia, că se 
fie posibila punerea lui iu aplicare. De acum încolo se potu 
imparti ajutâre, ba se păte forma chiaru si unu fondu de 
reserva. S a decisu, că procsim’a siedintia să se tiena in 
cursulu lunei lui Iunia a. c., candu comisiunea va satisface 
chiamarii sale.

Interpelantulu declara, că nu este multiamitu cu res- 
punsulu datu de presidiu. Se ia spre sciintia.

Raportorulu comissiunei generale A. Trombitasiu rapor- 
teza asupra hârtiei eousistoriului archidiecesanu Nr. 3184 ex 
1880, prin care se notifica, că la cererea comitetului admi- 
nistrativu alu fundatiunei lui „Gojdu" Consistoriulu a elibe- 
ratu acelei fundatiuni unu nou imprumutu de 90,000 fl. si 
se așterne rugarea acelui comitetu, că interesele după acestu 
imprumutu cum si după imprumutulu mai vechiu in suma 
de 130,000 fl. se se scada cu prim’a Iuliu 1881 dela 7°/0 
la 6'/2. Comisiunea propune si sinodulu decide propunerea 
de susu.

De sub Codru, 22/4 1881.

In dilele nâstre nu mai scie omulu, de ce sb 
se mire mai multu: de nepasarea, nesimțirea ro- 
maniloru fația de nedreptățile, ce li se făcu pe 
fiacare dî, fara de a se crutiâ nici macare apa- 
rinti’a, sbu de indresnbl’a, cu care cei poternici 
’si bătu jocu de dreptate, ecuitate, legi sanctiunate, 
ma chiaru si de umanitate. De s’ar’ intempla 
aceea, ce suferimu noi pe fiacare dî, numai odata 
cu bulgarii remasi inca sub poterea Turciei, Europ’a 
ar’ resunâ de indignatiunea generala si voiea pro- 
tectoriului ar’ tună câ posaun’a judecății ultime la 
urechi’a bietei Turcie.

Noi tacemu si rebdamu; dbr’ nu facemu bine, 
câ.-ci incuragiamu prin rabdarea nbstra la nbue si 
mai mari nedreptăți. Ar’ trebui, câ la cea mai 
mica nedreptate si ilegalitate evidenta sb ne mis- 
camu cu totii si se nu incetamu a strigâ, pbna ce 
nu ni se va face dreptate si nu se va pedepsi 
ilegalitatea comisa in daun’a nbstra. Trebue sb se 
aflb in t6ta tibr’a vre-unu foru, care se faca drep
tate si romanului. Dbca nu ne face dreptate mi- 
mstrulu, care este chiamatu a veghiâ, câ sb se 
observedie legea, sbu comite chiaru elu ilegalitatea, 
sb recurgemu in massa la dieta, ma, in casu de 
lipsa, pbna la pitiOre'e tronului. Cu acbst’a amu 
ajunge celu puținu atâtu-a, câ pe venitoriu n’amu 
fi desconsiderați si neindreptatiti cu atâta usiurintia. 
Dbr’ bea faptulu

Provediendu-se judecatori’a singulare din Cehu 
si cu cârti funduarie, s’a mai sistemisatu la dins’a 
unu postu de subjude si unulu de notariu. De 
subjude s’a denumitu fația de mai multi si mai 
meritați competenti tenerulu subnotariu la tribu- 
nalulu din Zelau, Iosifu Benkb. Pretensiunea nbstra, 
a romaniloru, in tempurile aceste grele pentru noi 
nu se urca nici pbna la ecuitata; ceremu numai 
dispusatiuni suportabile, numai sb nu fimu batu- 
jocuriti si loviți in fația. Dreptu aceea nu invi- 
deamu feric'’ea teneiului subnotariu, nici nu-i sub- 
sumamn pro^ectiunea, care l’a reaicatu asib de iute 
la unu postu, la care puținii noștri subnotari a- 
junsi mai iute decâtu d-sa la cualificatuinea rece- 
ruta pentru unu subjude, pre lenga tata diliginti’a 
si servitiulu loru mai lungu, aspira insedaru. Nu 
o invideamu, pentru câ Iosifu Benkb va satisface 
chiamarei sale, este capace a-si implini oficiulu: 
dinsulu este cunoscutu, câ omu dreptu si urnanu, 
afara de acbst’a vorbesce bine limb a acelui poporu, 
carui’a este chiamatu sb-i fia judecatoriu, adeca 
cea romanbsca. Legea nu dice, câ diregatoriulu 
trebue se fia de o natiunalitate cu poporulu. alu 
caruia diregatoriu este, dbr’ dice, câ trebuie se-i 
scia lim’ab. D-lu Benkb nu e romanu, dbr’ scie 
romanesce si nu e omu preocupata fația de alte na- 
tiunalitati. Noi ne indestulimu si cu atâtu, ca si 
speramu, câ încrederea nbstra pusa in vestea lui 
cea buna va fi prb deplinu justificata.

Altucum sta lucrulu cu postulu de subnotariu.

La acestua s’a denumitu fâția de concurentii romani 
cu cualificatiune escelenta si servitiu recunoscutu 
de capii loru in terminii cei mai măgulitori de 
3—4 ani fiiulu de ac'elu-asi nume alu profesorelui 
din Clusiu, Sâmi Lâszlb, care de abib e practi
canta de asta t6mna si nu scie nici o bbba roma- 
nbsce. Nu cun6scemu nici pe tata nici pe fiiu, nu 
punemu pondu nici pe aceea impregiurare, câ inca 
inainte de concursu se vorbiea de acbsta denumire; 
deci dbra nu avemu de lucru cu persâne, ci cu 
principie. Constatamu, câ pentru unu rayon de 
judecătoria aprbpe puru romanbsca s’a denumitu de 
jude investigatoru unu individu, care nu se pbte 
intielege de locu cu poporulu. Acbst’a denumire 
e mai multu decâtu nedreptate, mai multu decâtu 
ilegalitate, câci e batujocorirea justiției. Dbca noi 
romanii nu avemu dreptu sb rechiamamu dreptate 
pentru tenerii noștri, cari-’si consuma poterile 
physice si spirituale eh servitiulu statului si pentru 
binele poporului, vomu avb dâra, câ se pretindemu 
pentru poporu judecâtori de acei-a, cu cari sb se 
pâta intielege poporulu, sbu, dbca ministrului ’i place 
a denumi de acei-a, cari nu se potu intielege cu 
poporulu, vomu avb dâra dreptu sb pretindemu, câ 
celu-puținu sb accreditbdie d’in pung’a nbstra si 
câte unu dragomanu pre langa ei. Sbu tramitemii 
pre unii câ’ aceștia, câ sb avemu si noi idea 
despre aceea, câ ce a fostu in vechime Sphynxulu ?

N’ar fi bre cu cale si corespundiatoriu demni
tății nâstre, câ, fația de o desconsiderare atâtu de 
eclatanta a legei, interesului statului, justiției si 
alu nostru, sb petitiuaamu la dieta si se 
rogamu pe deputalulu nostru, câ sb adresedie mi
nistrului de justiția in acestu objectu o interpela- 
tiune energibsa si fiindu-câ domnii miniștri pretindu 
cașuri concrete, sb-lu rogamu, câ intre altele sb-i 
servbsca si cu acest’a ?

Voru dice unii, câ denumirea unui subnotariu 
nu merita ostenbl’a, câ sb petitiunamu pentru ea 
la dieta. Pe acesti-a i intrebu: cu câți d’intre 
mulțimea de diregatori d’in Selagiu, fia acei-a la 
administratiune, justiția, finanție sbu la alte ramuri, 
se pbte intielege poporulu romanu ? En sb ne 
intrebamu odata seriosu: suntemu noi bre numai 
oi, de a caroru lana dispune guvernulu după plăcu 
in favorulu unui sbu altui favorita, sbu cetatiani 
cu drepturi cetatianesci, ale caroru pretensiuni juste 
si legali trebue sb fia respectate chiaru si de gu- 
vernu ? — După cum ne va iunâ respunsulu la 
acbstâ întrebare : asia ne va fi si decisiunea. —

Unu codrean u.

Siclau la 1 Maiu 1881.
Brutalitatea se potentieza intr’unu modu inspaimenta- 

toriu nu numai numerice, ci si in violintia. Sub masc'a 
constitutiunei se comitu atentatele cele mai violente asupra 
dreptului garautatu prin legea sanctionata de monarchu, a~ 
tentate ne mai pomenite neci in analele despotismului celui 
mai desfranatu.

Este regretabila si revoltatdria orbia organeloru chia- 
mate a essecută legea, der’ de trei ori regretabilu si revol- 
tatoriu este tristulu faptu, că spre promorerea si realisarea 
intereseloru marsiave antinaționale se afla nu numai romani, 
'■ari suntu crescuți, traiescu si ’si crescu familiile din su- 
dărea bietului poporu, ci tocmai si preoții doscindu de la 
altariulu D-lui spre a se tirai si închină mamonului, cu 
mana sacrilega resplatescu cu petrii prescurile poporului, 
pentru carele după scriptura ar’ trebui să-si pună sufletulu. 
In locu de a merge cu crucea in frunte, se faru instrumen
tele sbiriloru stapanesci.

Permitetimu, D-le Redactore, a ve inregistrâ unu casu 
concretu, carele după parerea mea nu este numai de unu 
interesu localu, ci per eminentiam de interesu generalu 
incătu probeza de o parte moralulu ungurescu, ăr’ de alta 
parte, ca tocmai cei chiamati a aperâ dreptulurile popo
rului, suutu trădătorii si instrumintele, cari făcu possibila 
realisarea planuriloru marsiave antinaționale. Sed ad rem.

La 30 Aprile n. a fostu alegerea de notariu comuualu 
in opidulu Siclau, carele numera la 3000 suflete numai ro
mani si in care dintre 100 sessiuni pamentu numai una ses- 
siune este in mani străine, cu o poporatiune brava si har
nica, carea cu o tenacitate admirabila a resistatu invasiuni- 
loru Btraine.

Vediendu stapenii tenacitatea acestui poporu, ba si în
florirea comunei, s’au aflatu iudemnati a se folosi de oca- 
siunea binevenita la deplinirea postului notarialu, de a viri- 
acolo unu notariu maghiaru, si anume unulu de rass’a cea 
mai volburata, cunoscuta de 3 comitate, spre a prepară 
prin fortia cale străinismului si a ruinării comunei. 
Apoi scopulu santiesce medilăcele, legea si moralulu suntu 
concepte necunoscute înaintea organeloru chiamate la esse- 
cutarea si sustienereă loru.



S’au presentatu 9 competentă, anume 7 romani, unu 
renegatu si unu maghiaru. Dintre aceștia unulu — fecio- 
rulu preotului din locu — la cuvinte si promissiuni dulci 
renunciă in diu’a penultima la candidatura in favărea un
gurului, angagiandu-se a cortesi dinpreuna cn tatalu seu 
pentru candidatulu ungurescu. Spre onorea poporului inse 
nu si-au aflatu dintre 500 alegatori, decatu numai uniculu 
adictu si anume pre unulu dintre invetiatori, a cărui bio
grafia voluminosa e depusa in arcbivulu consistoiiului ara- 
danu spre eterna memoria. Deci „tres faciunt collegium": ta
talu Petru Zeldesianu, fliulu Petru Zeldesianu si plinulu de 
spirtu jidovescu Ioachimu Murgu. — Eca lumina lumii si 
sarea pamentului.

In diu’a alegerii se presentara pretorele cercualu Ca- 
rolu Stentes, a cărui calificatiune se marginesce la diplom'a 
primita de la Siefulu curelariloru din St. Anua, si fora a 
tiene contu de lege, carea dă dreptulu candidarii comitetului 
comunalu in contielegere cu pretorele, propria autoritate no
tifica comitetului, că densulu eschide pre competenti sub cu- 
ventu, că au cortesitu si candideza numai pe Tabai-dy fra
tele faimosului comite supremu in 3 comifate, pre renega- 
tulu si pre unu romanu, carele neci ca s’a presentatu in co
muna, căci zace in patu. Comitetulu remonstrdza si-si reclama 
dreptulu de a candidă pre toti; der’ t6te încercările rema- 
sera in desiertu, căci pretorele nu recundsce neci lege neci 
moralu, ci spriginitu de notariulu din comun’a Otlaca, Geor- 
giu Popoviciu, a cărui biografia este eternisata in arcbivulu 
tribunalului criminalu din Aradu, si a ministeriului de jus
tiția, ca se intre alegatori, spre a publică list’a celoru trei 
candidați. Poporulu atatu de marsiavu eludatu, cunoscendu 
dreptatea unguresca, la momentu primi pre uniculu candi- 
datu bunu seu reu, inse romanu. La cetirea numelui lui 
Tabaidy poporulu tace, 6r’ sbirulu pretorelui, G. Popoviciu, 
striga, se traiesca, insocitu de pandurii si circa 10 servi
tori dominiali ne ’ndreptatiti la votu si aduși anume peutru 
acestu scopu, la ce poporulu proclama unanimu pre T. Papp 
uniculu candidatu romanu.

Der’ ce se vedi, pretorele se retrage in sal’a comite
tului si dechiara pre Tabai-dy de notariu, in butulu, că con- 
formu § 80 din art. de lege XVIII din 1871 i se presen- 
teza o petitiune subscrisa de 15 fruntași, iu care se cere 
votisare.

Intielegundu poporulu de cele ce se intempla, isi re
clama intre strigări frenetice dreptulu de votare, apoi ve- 
diendu-se neascultatu, infuriatu de o astfeliu de infamia 
voiesce se intre in sal’a, unde comitetulu se luptă cu pre
torele pentru dreptulu seu, er’ inchidiendu-se ușile inaintea 
lui, la momentu le spargu, spre a dă cursu liberu furiei 
sale.

In acestu momentu criticu preotulu Ioanu Codreanu, in- 
grigitu de conseciutiele acestei procederi, se presenteza in 
mediuloculu poporului, molcomindulu prin cuvinte blânde, cu 
promisiuni, câ suntu remedii legale s. a. Poporulu astfeliu 
molcomitu, in credinti’a, că va urma alta alegere se impresciâ 
er’ pretorele dictă protocolulu in pena sbirului G. Popoviciu 
si neaflandu altu barbatu tramite pre preotulu Pet. Zelde
sianu la notarinlu fortiatu Tabai-dy, se-i se inchine si selu 
invite la depunerea juramentului.

Eta cum se respectesa la noi legea si moralului Credu 
că merita acestu casu concretu a Tu inregistră in analele 
patimiloru poporului nostru, spre completarea evidintiei fara- 
delegiloru si tradatoriloru. Veritas.

ZD î v e x s e.
(f B e s e r i c ’a A1 b a 11 Maiu (Tel. orig.) 

In nOptea trecuta repausă. aici expatriarchuiu ser- 
bescu Procopiu Ivacskovics după suferintie 
îndelungate in an. 69 alu vietiei.

(C o 1 o n î ’a ungara) pregatesce pentru 
serbările de 10 Maiu unu caru fârte mare, in mi- 
diuloculu caruia va sta o femea, represintandu 
Ungari a, privindu in stang’a la Panoni’a si avendu 
in man’a drdpta unu palosiu. Carulu va avd patru 
stâlpi viui, represintandu cele patru stări sociali 
din Ungaria. înaintea carului voru merge doui 
unguri imbracati: unulu câ magnatu unguru si 
altulu in costumu nationalu, purtandu stdgulu 
ungurescu: albu, rosiu, si verde, si tricolorulu 
romanu. In urm’a carului voru urma membrii 
coloniei in tienuta de gala, scrie Pressa.

(Populatiunea Vienei) este după 
conscriptiunea făcută in 31 Decembre an. trecutu 
de 705.402 locuitori, cari formandu 141,910 
partide locuescu in 12,013 case. Acdsta popula- 
tiune după secsu se imparte in 332,246 de barbati 
si 373,156 de femei. După tieri 275,554 de 
persâne sunt d’in tierile representate in Reichsrath ; 
60,632 din tierile de supt corân’a s’tului Stefanu; 
46 din provinciele ocupate, âra 27,311 din tieri 
străine.

După religiune sunt 603,084 catolici: 829 
vechi catolici; 663 greco-catolici; 1,385 greco- 

orientali; 22,320 de confessiunea augsburgica ; 
2,673 de confessiunea helvetica; 368 anglicani; 
10 mennoniti; 51 unitari; 72,543 israeliti; 17 
mohamedani: 120 de diferite alte confessiuni si 
in fine 1,239 de persâne fara nici a confessiune. 
Sciu scrie si ceti 585,020 de persâne, âr numai 
ceti 2,169 barbati si 7,761 femei. Nu sciu nici 
scrie nici ceti 48,677 persâne de secsulu barbatescu 
si 61,775 de secsulu femeescu, In aceste cifre 
din urma sunt numerati si 33,857 copii sub siese ani.

Din populatiunea, ce apartiene complecsului de 
tieri ale monarchiei austro-ungare si care este 
astadi domiciliata in Vien’a 592,295 persâne 
vorbescu limb’a germana; 23,342 cea boema,
morava si slavaca; 907 cea polâna ; 76 cea 
rutena; 210 cea slovena; 57 cea serbo-croata; 
486 cea italo-latina; 28 cea romana; 12 cea 
magiara.

După ocupatiune: 296 de barbati si 979 de 
femei apartienu statului preotiescu; 6,004 persâne 
sunt funcționari publici civili; 199 funcționari 
militari (aci nu sunt numerati militarii in activitate) 
3,024 de barbate si 2,790 de femei apartienu 
corpului didacticu; autâri si redactori sunt 570 
de barbati si 25 de femei; actori, musici etc 1,393 
barbati, 739 femei; pictori si sculptori sunt 954 
barbati si 53 femei; architecti sunt 943 barbati; 
advocati si notari sunt 766 ; industriali sunt 25,212 
barbati, 4,855 femei; comercianti 15,034 barbati 
si 4,448 femei; transportori pentru transportulu 
pe uscatu 1162 barbati, 116 femei; pentru trans
portulu pe apa 22 barbati; rentieri suntu 5,939 
barbati, 9,460 femei; pensionari 3,409 barbati,5,154 
femei; popietari de institute de creditu si b’ancheri sunt 
473 barbati, 14 femei; in servitiulu sanitariu sunt 
aplicați 1,491 barbati si 575 femei; servitori de 
cancelarii publice sunt 2,762 ; la gendarmeria, la 
servitiulu securantiei publice si alu financeloru sunt 
aplicați 2,175 de barbati; agricultori sunt 444 
barbati si 133 femei, arendași 62 barbati si 4 
femei; montauisti 42 barbati si 2 femei. Preste 
totu sunt 73,753 barbati si 31,518 femei, care au 
o meseria independenta; persâne, alu caroru modu 
de castigu este necunoscutu, sunt 1009 barbati si 
1,800 femei; numerulu persâneloru aplicate in 
stabilimente de comerciu si industria este de 26,189 
barbati si 2,378 femei; lucratori sunt 114,297 
barbati si 49,376 femei. Servitori sunt in finâ 
16,749 barbati si 75,238 femei.

La numeratiunea de astadata s’au constatatu 
516 persâne lipsite cu totulu de vedere ; 569 de 
surdo-muti, 419 nebuni si 760 de idioti.

Statistic’a viteloru folositârie constata 10,954 
de cai, ce apartienu la 3,327 de propidiari; 4,217 
bucăți de vite cornute ; 6 cateri si 5 asiii; 11 oui, 
381 porci si 155 stupi.

Convocare.
Prin acâst’a ’mi iâu voia, după o contielegere 

cu mai multi alegatori din cerculu electoralu alu 

Editoru: Iacobu Muresianu. Redactoru responsabiiu : Dr. Aurel Muresianu.
Tipografi’» s Ioanu Gfitt si fii a Henriou,

Baiei de Crisiu, a convocă pre toti alegatorii ro
mani a-i acestui cercu electoralu la o conferenția 
in cas’a subsemnatului, pre diu’a de Joi 14/25 Maiu 
a. c. înainte de ameadi 10 âre, deoparte pentru a 
primi prin delegații noștri unu raportu despre 
resultatulu conferintiei din Sibîiu, dra de alta 
parte pentru a decide asupra tienutei nâstre pre 
viitoriu fația de alegerea deputatului dietalu din 
cerculu Baiei de Crisiu.

Bradu in 27 Aprile 1881 st. v.
Nic. /. Miheltianu,

Prot. gr. or. alu Zarandului.

Cursul^ la. bars’a de Vîen’a
din 13 Maiu st. n. 1881.

Rent’a de aurii un- Imprumutulu cu pre-
gara .... 117.80 miu ung. . —#—

Imprumutulu cailoru Dosurile p. regularea
ferate ungare . . 134 — Tisei si a Segedin. 117.75

Amortisarea datoriei Rent’a de harthia aust. 78.30
cailoru ferate de ostu „ de argintu . . 78 65
ung. (l-a emissiune) 91.30 „ de auru 96.15

dto. (Il-a emissiune) 108.— Losurile din 1860 . 132 75
dto. (Ul-a emissiune) 95.50 Acțiunile bancei austr.-
Bonuri rurale ungare 98 75 ungare 842.—
dto. cu cl. de sortare 97.75 „ bancei de creditu
Bonuri rurale Banat- ungare 356 75

Timiș. , . . 97.50 „ bancei de creditu
dto. cu cl. de sortare 97.— austriaco . 355.75
Bonuri rurale transil- Argintulu —. —

vane . . . . 97 50 Galbini imperatesci . 5 55
„ croato-slav. . . 98 — Napoleond’ori 9 33 —

Despăgubirea p. dijm’a Mărci 100 imp germ. 57.50
de vinu ung. . . 96.— Londra, . 117.85

O ui s u lu de Bucurssci
dela 30 Aprile/12 Maiu 1881.

Valori Scadenti’a Cu- 
pdneloru

Cum- 
pera Vinde

5°/0 Rent’a Romana.............. 1 Apr. 1. Ort. 87.— 88.—
6°/'o Oblig, de Stat, convert.

rurale................................. 23 Apr. 23 Oct. 100.— 101,—
8°/o Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul. 106.— 107.—
6°/0 Oblig, căiloru fer. rom. 1 Iuliu 101.>/2 102.
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 105.- iO6.—
7°/0 „ „ urbane idem 103.— 104.—
8% Imprum. municipalu . . 
Oblig, casei de pensiune (lei

idem 107.— 108.-

300, dobânda 10 lei). . . 1 Maiu 1 Nov. 225.— 235.—
Losuri municipale (20 lei) . . cu premie 28.— 29.—
Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul, 810.— 830.—
Auru contra argintu.............
Auru contra bilete liipotec. .
Auru contra bil. de Banca nat
Florini Val. Austr..............

72
7.
72

2.14

7i
7*
7.

2.16

că

A a h a ci țjJ(
Amu onâre a aduce la cuuosciinti’a on. publicu, 
mi amu dechisu

cancelari’a aâvocatlala
Aradu, strad’a Deâk Ferencz (domneasca) Nr. 21in Aradu, strad a Deâk Ferencz (domneasca) Nr. 21 

Drept-aceea ’mi oferu servitiele in tâte ramurile do 
dreptu.

Dr. Demetriu Magdu,
advocatu in legile civili si cambiali.


