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Brasiovu 16/28 Maiu.
Imaginari’a calcare in pici6re a stindartului 

maghiaru din partea studentiloru romani continua 
inca a constitui principalulu calu de bataia alu 
pressei maghiare contr’a poporului romanescu, pre 
langa tăte desmintirile, ce s’au datu in privinti’a 
neesistentiei unei asemenea călcări. Ce este mai 
multu, insusi guvernulu, dandu crediementu unoru jur
nale, caror’a agitațiunea contra poporului romanescu 
li este totu-deaun’a binevenita, a luatu in mana a- 
facerea, ordonându o dupla investigatiune, pe ca
lea justiției si a administratiunii, pentru că cu a- 
tătu mai usioru se păta afla, ceea-ce voru anume 
se afle domnii maghiari, adeca nodu in 
papura.

Asupr’a năstra tăta procedur’a guvernului un- 
gurescu in acăst’a afacere face impressiunea, câ-si 
candu ea ar’ fi fostu anume inscenata numai si 
numai, pentru că d-lu Tisza se aiba unu motivu 
binecuventatu, se mai dă unu ghioldu poporului ro
manescu. Dăca ea n’a reesitu după plăcu, vin’a 
este de siguru a acelora, cari nu si-au sciutu in- 
deplini rolele capetate. Numai asia ne putemu in- 
tipui, că. a pututu raporta jurnalului seu d-lu co
respondenta alu lui „Kelet8, despre care scimu, 
că. n’a asistatu nici unu momentu la petrecerea 
studentiloru romani. Acăst’a n’a impedecatu de 
locu, precum se vede, pe scrupulosulu (?) cores
pondenta alu lui „Kelet“ de a afirma unu fapta, 
pe care nu-’lu vediuse, si despre care niminea, din 
cei ce luasera parte la serbatăre, nu i-a pututu da 
nici o informatiune sigura. Noi desfidemu pe d-lu 
corespondentu alu lui „Kelet8, se afirme, că n’a ra
portata jurnalului seu unu neadeveru 1

Noi suntemu siguri, că pe domnii maghiari in 
t6ta acăst’a afacere nu-i interesăza atătu stindartulu, 
cătu impregiurarea, să află prin ori si ce mijlăce, 
că studenti romani au fostu aceia, cari au provo
cata pre confetariulu Bozianu se dă josu stăgulu 
maghiaru, ce-lu pusese pe siatr’a s’a; pentru-că in- 
vestigatiunea judiciaria ar’ fi scosu la lumina pen’a- 
cum atătu, că acestu fă^te naivu confetariu, in- 
data ce a pusu stăgulu maghiaru pe siatr’a s’a, 
numai decătu ar’ fi fosta provocata din partea duoru 
tineri imbracati romanesce, câ-se iă josu stăgulu 
maghiaru de pe siatra, dinsulu inse refusă de a 
urma provocării acestoru tineri, indepartandu-i dela 
siatr’a s’a. Tăta faimăsa calcare a stindartului 
maghiaru s’a marginitu la atătu. Starea faptica a 
lucrului fiindu acăst’a, ne miramu, cum de a fostu 
cu putintia, că guvernulu ungurescu in urm’a unei 
denunciari false se pună in mișcare intregu apera- 
tulu statului, că-si candu, cine scie, ce gravu eve- 
nimentu sguduitoriu de stata s’ar’ fi intemplatu, si 
acăst’a cu atătu mai vertosu, cu cătu i-ar’ fi fostu 
f6rte lesne se afle adeverulu, dăca numai ar’ fi voitu 1

După cursulu, ce l’a luatu instrucțiunea justiției, 
se vede, că organele guvernului voru acum se sco
ția la lumina cu ori-ce pretiu faptulu, că acei ti
neri, cari au provocata pe naivulu confetariu se dă 
josu stindartulu maghiaru, au fostu studenti. A- 
căst’a este totulu, ce voesce se afle guvernulu un
gurescu, pentru că intr’unu asemănea casu i s’ar’ 
inlesni de siguru atingerea scopului, ce scimu, că 
urmaresce deja de multa vreme. Acestu scopu este, 
că la cea d’antaia ocasiune binevenita se creeze 
gimnasiului romanescu din locu, unulu din acele 
puține institute secundare de invetiamentu, ce ’si-a 
pututu crea intru sudărea fecii sale poporulu roma
nescu, in butulu tuturoru pedeciloru, ce s’au pusu 
si se punu inca desvoltarii culturii sale naționale, 
aceeași sărte, pe care a creat’o sunt acum cătiva 
ani gimnasiului slovacu din Thurocz - Szt - Marton. 
Scimu, că acestu gimnasta, este unu spinu in ochii 
veneticiloru si renegatiloru maghiari de totu soiulu, 
din locu, si chiaru ai guvernului maghiaru si că ei 
’si dau tăta silinti’a a innegri si calomnia inaintea 
puterniciloru dilei acestu escelentu inst.tutu de cres- 

cere si de invetiamentu. Suntemu inse siguri, că 
toti acești vili calomniatori nu-’si voru ajunge mar- 
siavele scopuri, ce urmarescu; deărace este cu ne- 
putintia, că sărtea unui institutu de crescere si in
vetiamentu, de reputatiunea gimnasiului din Brasiovu, 
se aterne dela misielescile denunciari si calomnii 
ale unoru ămeni, cari cauta a-’si castiga pe acăst’a 
cale comoda merite inaintea guvernului ungurescu.

Acestu institutu de crescere este in adeveru păte 
uniculu institutu din Ungari’a si Transilvani’a, unde 
nu-se face politica, afara, dăca cumva nu se va 
tacsa de atare impregiurarea, că stăgulu seu este tri- 
coloru. Asia ceva este ărasi cu neputintia, de 
vreme ce ori-care institutu, credemu noi, păte avă 
stindartulu, ce-i place. De altcum noi nici n’avemu 
trebuintia se luamu in aperare acestu institutu de 
crescere romanescu, deărace calitatea invetiamen- 
tului, ce se preda intr’insulu, si magulitărea reputa- 
tiune, de care se bucura in tăta imperati’a austro- 
maghiara, lu punu mai susu, decătu, că elu se aiba 
trebuintia de slab’a năstra aperare.

Noi jaluzb de acăst’a reputatiune, asteptamu cu 
incredere resultatulu investigariloru justiției, pentru 
că suntemu siguri, că acest’a nu va contribui de- 
cătu a confunda pe deplinu pe vilii dennnciatori si 
a areta marea usiurintia, cu care s’a grăbita guver
nulu maghiaru se dă crediementu unoru denun
ciari mai pe josu de ori-ce calificare. 0 asemenea 
usiurintia este cătu se păte de regrettabile, deo- 
race este in stare a compromite intr’unu modu 
simtitoriu demnitatea, la care trebue se tiena cu 
ori-ce pretiu unu guvernu numai puținu seriosul

Acăsta cestiune, sulevata cu atat'a usiurinti’a, 
va areta in fine odata mai multu, că esista ămeni, 
si inca multi, cari sunt in stare a intrebuintia cu 
premeditatiune trist’a si urit’a arma a calomniei, 
numai si numai spre a-’si pută ajunge marsiavele 
scopuri, cari sunt acelea ale celui mai abjecta si 
mai dejositoriu egoismu.

Pe cata vreme adeveratii maghiari voru con
tinua a da ascultare siăpteloru si nedemneloru in- 
sinuatiuni ale acestui soiu de ămeni, cu părere de 
reu trebue se declaramu, că nu sunt prospecte, că 
relele, ce ne bântuie pe toti, voru lua unu sfersitu 1

Cronic’a evenimenteloru politice.
In numerulu precedentu am publicata discur- 

sulu rostitu de presiedintele Senatului, d-lu Dumi
tru Ghica in numele ambeloru camere, prin care s’a 
inmanatu Regelui si Reginei corănele. M. S. Re
gele Carol a respunsu la acestu discursu printr’o 
vorbire, care putemu dice, că este unu nou lega- 
mentu alu M. Sale cu liberal’a constitutiune si cu 
națiunea romana, prin nascere si traditiune demo
cratica.

Eata acestu memorabilu discursu alu „Regelui 
Romanu8 :

„Serbarea de astadi consacra o epoca de 15 ani 
plina de lupte grele, de fapte mari. Sub puter- 
niculu scutu alu Constitutiunii, Romani’a a cres- 
cutu, s’a desvoltatu, s’a intaritu. Staruinti’a na- 
tiunei, viteji’a armatei si credinti’a, care am avutu-o 
in barbati’a poporului, au implinitu dorintiele năstre 
cele mai ardinti prin proclamarea Regatului, care 
este garanția cea mai secura pentru viitoriu.

Primescu dăr’ cu mandria, că simbolu alu in- 
dependintiei si alu tăriei României, acăst’a corăna 
taiata dintr’unu tunu stropitu cu sângele vitejiloru 
noștri, santita de biserica. Ea va fi pastrata, că 
o comăra pretiăsa, amintindu momentele grele si 
timpurile gloriăse, ce am strabatutu impreuna ; ea 
va areta generatiuniloru viitărie voinici’a Romani- 
loru din aceste timpi si unirea, care a domni tuintre 
tiăra si Domnu.

Pentru Regin’a si pentru Mine, corăn’a cea mai 
frumăsa este si remane dragostea si increderea po

porului, pentru care n’avemu de cătu unu gandu : 
marirea si fericirea lui.

Se ne unimu in fați’a acestoru stăguri, cari au 
strălucita pe campulu de onăre ; in fați’a acestei 
corăne, emblema a Regatului si impregiurulu că
reia natiunăa stringa-se, că ostasii impregiurulu dra
pelului. In fați’a acestei măreție manifestări, pen
tru care tiăr’a intrăga a alergatu in Capitala spre 
a fi martura acestei dile fericite, se ne unimu in 
strigarea scumpa inimeloru năstre, si care va găsi 
unu resunetu puternicu in acesta locu, santitu prin 
proclamarea celoru mai insemnate acte :

Se traiăsca iubita năstra Romania, astadi în
coronata prin virtuțile sale civice si militari 1“

Monitoriulu oficiata alu României publica legea 
votata de corpurile legiuităre in 9/21 Maiu si sanc- 
tionata de M. S’a Regele, relativa la crearea unei 
năue decoratiuni naționale numite. „Coron’a Ro
mâniei8. Conditiumle si modalitatea conferirii acestei 
decoratiuni voru fi fixate intr’unu regulamentu ul- . 
terioru.

Marea animositate, ce produsese in opiniunea 
publica si cu deosebire in pressa englesa conventiunea 
încheiata de guvernulu republicei francese cu beiula 
din Tunis, care stabilesce formata protectoratulu 
francesu asupr’a regentiei, pare a se fi astemperatu 
in catuva. Caus’a acestei astemparari este de siguru 
a se cauta in impregiurarea, că guvernulu francesu 
n’a pusu nici o piedeca la reinceperea pertractari- 
loru relative la incheierea unui nou tractatu de 
comerciu. In mare parte inse a contribuita la 
acăst’a stemperare si judiciosulu calculu, ce ’lu 
face diarulu „Spectator8 despre perderile, ce ar’ 
urma pentru Angli’a nu dintr’unu resboiu, ci dintr’o 
simpla ruptura a relatiuniloru .de buna amicia cu 
Franci’a. In adeveru diariulu acest’a observa, că intru- 
unu asemenea casu Angli’a ar’ fi silita se-’si duplice 
flot’a in canalulu „La Manche8, se-’si completeze 
la momentu tăte fortificatiunile sudice si se con- 
struăsca fortificatiuni năue la tiermurii Irlandiei; 
armat’a ar’ trebui s’o immultiăsca cu 20,000 de 
ămeni si voluntarii celu puținu- cu a trei’a parte 
din numerulu loru de astadi; afara de acăst’a ar’ 
trebui să se aștepte inainte de tăte la o transactiune 
intre Franci’a si Germani’a, care ar’ da Franciei, 
că despăgubire pentru Elsati’a si Loren’a, Belgi’a, 
Acăst’a ar’ face, că nemultiumirea din Irlandi’a 
se mărga se-’si caute remediile sale la o națiune, 
care păte deveni dusmanulu Angliei. Acăst’a ar’ 
face, că buna intielegere cu Egipetulu se inceteze; 
ceeace ne-ar’ constringe, că jumătate din fortiele 
năstre se-o intrebuintiamu pentru a veghia in 
canalulu de Suez, că se nu fimu surprinși. Nu 
esiste nici unu coltiu de pamentu, nici o mare, 
nici o posessiune englezăsca, unde flotele năstre se 
n’aiba numai decătu lipsa de cheltueli mai mari, 
unde se nu fia derangiatu come.ciulu nostru prin 
noue mesuri de precautiuue si m/ue colo .iile năstre 
se nu fia neliniscite prin temeri noue.8 Din a- 
cestea de sine urmăza consiliulu diariului Spectatoru, 
elu suna: „Bun’a intielegere cu Fran
ci’a trebue mantienuta la ori ce 
i n t e m p 1 a r e.*

Din Paris se scrie, că d-lu Gambetta după 
marea victoria parlamentaria castigata in cestiunea 
scrutiniului de lista a intreprinsu o calatoria la 
loculu nascerii sale, la Cahors in Alpii maritimi. 
Nu este indoiala, că calatori’a s’a, in care este in- 
sotîtu de o mare suita constatatăria din cei mai 
intimi amici ai sei, va fi o inlantiuire de primiri 
triumfale. La Cahors, unde vajfi serbatoritu cu totu 
soiulu de festivități, că unu adeveratu suveranu, va 
pronuncia unu mare discursu politicu, care va des- 
valui program’a republicana, pe bas’a careia voru 
avă să se faca viitărele alegeri pentru camera.

Nou’a lege electorale, pentru a pută fi promul
gata, are trebuintia si de aprobarea senatului. 
Acest’a, nevoinda să se strice cu d-lu Gambetta, va 
aproba de siguru nou’a lege electorale.



Principele Alesandru a adresatu ministrului seu 
presiedinte o hartia, in care i aduce la cunoscintia 
schimbările, ce le afla necesarii pentru viitârea gu
vernare cu cuccesu a principatului si pe cari voesce 
se le afle introduse in viitârea constitutiune, ce va 
fi chiamata marea adunare naționale se db Bul
gariei. Principele intonâza anume, că. acâst’a adunare 
va avâ sâ alâga intre ratificatiunea schimbariloru, 
ce le cere dinsulu, si intre abdicarea s’a. Sfarsindu 
’lu provâca pe ministru a da o publicitate, cătu 
se va pută de intinsa articuliloru, ce pretinde a 
se introduce in nou’a constitutiune, pentru câ 
opiniunea se aiba timpu a chibzui asupr’a loru si 
a-’si ficsa opiniunea in privinti’a loru.

Articulii, ce cere principele Alesandru a-se 
introduce in constitutiunea bulgarâsca, sunt: 1.
Principele este investitu pentru siepte ani de dile 
cu puteri estraordinari si pe bas’a acestor’a va 
putâ da decrete, cari se creeza institutiuni noue, 
precum este consilii’i de stătu, si se introducă in 
tâte ramurile administratiunii interne si se assigure 
bunulu mersu alu guvernului. 2. Sessiunea ordi- 
naria din anulu acest’a a adunării naționale remane 
suspendata. Bugetulu anului acestuia va avâ putere 
de lege si pentru anulu viitoriu. 3. Principele 
are dreptate inainte de espirarea celoru siepte ani 
de a conchiama o adunare naționale ad hoc, care se 
revizuâsca constitutiunea pe basea institutiuniloru 
create si a esperiintieloru câștigate in decursulu 
celoru siepte ani.

Principele are de gandu se întreprindă o călă
toria prin tiâra, pentru câ, se câștige populatiunile 
rurale cu deosebire pentru vederile sale politice. 
Pen’atunci domnulu Bulgariei continua a guverna 
mai muscalesce decătu insusi Alesandru III alu 
Rusiei. Astfeliu se scrie din Bucuresci, câ fostulu 
ministru Karaveloff a fostu arestatu si patru ge
nerali au fostu denumiți de comisari estraordinari. 
Rusciuculu, AVidinulu, Ternov’a si Sofi’a sunt 
declarate in stare de asediu. Corespondenti’a tele
grafica este interdisa la personele private. Irrita- 
tiunea este fârte mare in tâte orasiele cu deosebire 
inse in Ternov’a. Arestatulu ministru Karaveloff 
este acusatu anume, că ar’ fi impedecatu si chiaru 
interceptatu corespondinti’a politica a principelui 
cu strainatatea. Precum se vede din aceste, situati- 
unea, in carea se afla Bulgari’a, nu este tocmai de 
invideatn.

Conferenti’a generala
a representantiloru alegatoriloru romani.

/ Siedintia,
tienuta in Sibiiu in 12 Maiu st. n. 1881.

Presidiulu, precuviosi’a S’a par. archimandritu, 
vicariu archiepiscopescu Nicolau Popea 
deschide siedinti’a prin urmatâri’a cuventare, urmata 
de repetite manifestări simpatice ale celoru de fația.

Prea onoratiloru domni!
Ve este prea bine cunoscutu, domniloru, că 

conferenti’a generala naționala din an. 1878, tienuta 
totu aici, a fostu alesu unu comitetu electoralu 
centralu cu locuinti’a in Sibiiu. Chiamarea acestui 
comitetu amintit’a conferenti’a nu o precisase mai 
de aprâpe; cu tâte aceste comitetulu alesu, consciu 
de impregiurarile nâstre politice naționali, a cre- 
diutu, că nu pâte fi alta missiunea s’a, decătu a 
implini o lacuna adeseori simtita la conferentiele 
nâstre anteriâre, aceea adeca: de a clarifica situa- 
tiunea electorala fația cu numerulu alegatoriloru 
romani astfelu, câ la o eventuala conferenția nâua, 
se scimu, cum stamu. se ne cunoscemu poterile 
numerice, despre care potemu dispune, si se nu 
ratacimu, câ alte dati, in privinti’a acâst’a in mo- 
mentulu, oandu avemu a decide tienut’a nâstra fația 
cu alegerile dietali. Acâsta missiune după potintia 
comitetulu a si implinit’o, adunandu-si datele ne- 
cessarie despre numerulu alegatoriloru indreptatiti 
din singuraticele cercuri electorali, după cum se va 
vedd din raportulu comitetului despre activitatea 
s’a, precum si din actele aceluia, cari se voru pune 
la vederea dd-vâstre in totalitatea loru.

Adunandu-se deci de o parte acestu materiala 
prin bunatatea confratiloru noștri din diferite parti 
ale tierei, âra de alt’a apropiandu-se totu mai 
multu noulu periodu dietalu împreuna cu nâuele 
alegeri: comitetulu a crediutu, că este neaperatu 
de lipsa, câ să se convâce o conferenția generala 
a alegatoriloru romani, spre a decide din nou 
asupra tienutei nâsLe fația cu alegerile dietali 
viitorie.

On. Domni! Vreo 14 ani sunt dejâ trecuti, 
de candu națiunea romana transilvania, câ atare, 
n’a mai luatu parte la viati’a publica constituționala 

a patriei. Eu m’asiu duce si mai departe si asiu 
dice, că inca dela anulu 1865 incâce, de candu 
cu votulu separatu alu regalistiloru si deputatiloru 
romani dela diet’a din Clusiu, noi Romanii tran
silvăneni ne-amu retrasu mai cu totulu dela terenulu 
publicu politicu alu patriei nâstre; pentru că vreo 
căteva conferentie naționale, ce avura locu, inca 
nu se pâtu dice, că ar’ fi insemnandu o participare 
activa la viati’a publica politica a tierii.

Daunele naționali, ce după parerea mea au 
urmatu din caus’a acâst’a, suntu multe si nerepa- 
rabile, mai in tâte direcțiunile vietiei nâstre na
ționale. E de prisosu a le mai specifica, fiindu 
prea bine cunoscute de toti. Singura impregiurarea, 
că națiunea nâstra nepotendu figura la loculu seu, 
câ factoru politicu alu statului nostru, e o dovada 
destulu de iuvederata despre scăderea valârei nâstre 
morale in ochii Europei.

Ei bine, chiaru din punctulu acesta de vedere, 
mie mi s’ar’ parâ o schimbare a tienutei nâstre po
litice a fi neevitabila.

Dâra mai suntu si alte momente, domniloru si 
fratiloru, momente de totu însemnate, care vorbescu 
pentru vederile aceste. Se ne aruncamu privirile 
si la celelalte popâre din monarchi’a austro-ungara, 
si vomu vedâ mai antaiu pe mic’a Croația, cumu 
prin intieleptiunea si tactulu seu politicu in fine 
totuși isbuti, a’si asigura prin lege legaturile sale 
politice autonome cu regatulu Ungariei; vomu vedâ 
mai încolo pre poporulu cechicu, că de si după o 
retragere passiva de pe terenulu politicu aprâpe 
de 20 ani, reuși in fine si elu a ajunge la o egala 
îndreptățire politica Dationala, care din di in di 
totu mai multu se completâdia; pentru că astfelu 
e spiritulu timpului celui luminatu, spiritulu dreptății 
eterne, care mai curendu ori mai tardiu dă flasce 
caruia ce este alu seu!

Si âre poporulu nostru romanescu se fia mai 
de puțina inportantia decătu cele dude popâre 
amintite ?

Mai multu, domniloru, ni se presenta de unu 
timpu pe orisontulu politicu alu monarchiei alte 
duâe momenta nâue, si mai pregnante si demne 
de consideratu : nisuinti’a spro uniunea personala 
de o parte si spre federalismu de alt’a 1 Potea- 
vomu noi remanâ indiferenți fația cu aceste duâe 
aparitiuni politice, ce ne atingu de aprâpe.

Acâsta a o decide este trâb’a conferentiei nâstre.
O problema grea acâsta, domniloru ; dâra nici

decum asia de grea, câ se nu o potemu decide, 
mai alesu, candu ea trebue sb se decidă. O pre- 
cumpanire a lucrului din tâte privirile, seriâsa si 
libera de preocupatiuni, o vointia comuna firma, 
formulata prin clarificarea pareriloru si convingeri- 
loru generali, de siguru ne va duce Ia scopu. 
Unui poporu, care e consciu de vitalitatea s’a, nu 
’i este ertatu a nu nimeri calea cea adeverata 
cătra tient’a dorintieloru si a aspiratiuniloru sale.

Nu voiu se preocupu părerile nimenui, domni
loru ; atăta inse asiu dori câ, fia ori care resulta- 
tulu conferentiei nâstre, se observamu strinsu con
clusele, ce se voru aduce de acâsta conferenția; 
pentru că adeveratulu folosu numai atunci ilu voru 
potâ avâ lucrările nâstre. Nu credu sb se fi 
datu uitarei valârea cea mare, ce a avutu votulu 
Romaniloru datu in solidaritate, inainte cu 20 de 
ani, si cătu de multu a trasu elu atunci in cum
pănă politica a monarchiei.

Pe lănga aceste simtieminte particulari din 
parte’mi salutandu-ve, domniloru, in numele comite 
tului centralu electoralu si dicbndu-ve unu „bine 
ati venitu !“ fratiescu, am onâre a declară confe- 
rinti’a deschisa.

Presiedintele: La ordinea dilei se pune in 
sensulu programei comitetului electoralu centrale 
constituirea provisoria a biroului prin alegerea unui 
presiedinte si a doi notari.

Dep. Lengeru: In ordinea lucrariloru 
după program’a comitetului electoralu centralu, 
credu, ca este consultu a se face o modificare de 
acelu cuprinsu, ca acuma, după ce a premersu 
deschiderea conferintii, se urmeze numai decatu 
punctulu 7 din programa, adeca raportulu comite
tului de acțiune, din acelu motivu, că dâca acuma 
ar’ urma constituirea provisoria a biroului, nu este 
eschisa posibilitatea, ca in persân’a actualului pre
siedinte sb se faca o schimbare, precandu pentru 
activitatea comitetului de pena acum’a este respon- 
sabilu numai presidiulu actualu.

Aduo’a părere a mea ar’ fi, câ numai decatu 
după constituirea provisoria a biroului sb se pre- 
senteze credentionalele tuturoru aleșilor u, 
aleganduse o comissiune pentru verificarea tutu

roru membriloru acestei conferintie, câ 
adeca si frații noștri din Ungari’a se pâta lua 
parte la desbaterile conferintiei Transilvaneniloru, câ 
prin acâsta sb se esprime unitatea tuturoru Ro
maniloru, representati in conferinti’a nâstra.

R. Patiti’a : Propunerea prima a antevorbitori- 
ului o spriginescu, pentru că in adeveru este mo
tivata. Nu potu inse se me invoiescu cu a duâ’a 
propunere, pentru că prin acâst’a s’ar’ schimba in 
esentia program’a stabilita de comitetulu electoralu 
centralu si prin acâst’a s’ar’ complica căușele con- 
ferentii ardelene.

Dep. N. Cristea; Eu credu, ca scopulu, pentru 
care ne am adunatu, este a decide asupra atitudinei 
Romaniloru fația cu alegerile dietale viitoare, la care 
se va cere o desbatere mai lunga. De aceea se 
nu intramu in desbateri pentru formalități, ci se ne 
tînemu strinsu de program’a comitetului electoralu, 
centralu, câ se castigamu timpulu pentru obiectulu 
meritoriu. (Aprobări; Asia este !)

Presidiulu : Deârace adunarea nu consimte cu 
propunerile făcute, anunciu, ca aceste se privescu 
decadiute (aprobare, se primesce.) După o combi- 
natiune făcută si data biuroului constituirea acestui 
provisoria se primesce de adunare cu unanimitate, 
totu cu persânele de pene acuma.

Presidiulu : Rogu pre domnii deputati ardeleni 
a’si presenta credentionalele. (Se intempla.)

Presidiulu: La ordinea dilei urmâza alegerea 
comisiunei verificatârie de trei membrii. După o 
combinatiune făcută presidiulu enuncia de verifica
tori pre deputății: Ioane Roman u, Ana- 
niaMoldovanu si Dumitru Comsia•

Presidiulu predă comissiunei verificatâre actele 
electorale spre censurare si raportare. Comissiunea 
verificatâria se retrage in localulu lateralu spre 
resolvirea causei incredintiate ei.

Presidiulu arata, ca au intratu la presidiu duâe 
telegrame de urmatoriulu cuprinsu :

1. Junimea romana din Vien’a : saluta cu 
deplina încredere conferenti’a romana din Sibiiu. 
Romanulu in tâte momentele mari a documentatu 
solidaritate. Importanti’a causei de facia ne face 
se credemu, ca si conferenti’a din Sibiiu va fi in 
tâte lucrările ei una. Fia ostenelele ei încununate 
de succesulu doritu ! (Aplause. Se traiâsca 1)

2. Junimea romana din Budapest’a saluta cu 
viua plăcere conferenti’a electorala. Fia, câ politica 
inaugurata in acâst’a conferenția se serve spre 
marirea si fericirea poporului Roinanu! (Aplause. 
Se traiâsca 1)

Conferenti’a primesce aceste manifestări simpa
tice spre plăcută sciintia.

Presidiulu arata, ca deputatulu Ioan Cupu, 
fiindu impedecatu a se presenta la conferenția, 
cere scusa. Se iea spre sciintia.

Presidiulu suspende sedinti’a pena va putb se 
refereze comissiunea verificatâria.

Anunciandu comissiunea verificatâria, ca este 
gafa cu operatulu seu, sedinti a se redeschide la 
ârele 12 si 15 minute.

Presidiulu: La ordinea dilei e referad’a co
missiunei verificatârie. (Se audimu !)

Referentulu Dim. Comsi’a: In numele comis
siunei verificatârie am de a premite acea observare, 
ca in actele electorali s’a ivitu ici, colea unele ne- 
esactitati formali, preste cari comissiunea, privindu-le 
de neesentiali, a trecutu, si se râga, câ ouorat’a 
conferenția din parte’si se abstraga dela aceste 
defecte formali si se fia cu indalgentia. (Aprobări. 
Primimu !) Premitendu aceste imi iau voia a da 
lectura listei alesiloru.

Delegații din Transilvani’a: Nicolau Solomon, 
paroch. Ludovicu Ciatâ, advocatu. Ioanu Cosieriu, 
adv. Dr. Nic. Maier, prof. serain. Ven. Popu, 
ppresb. Iacobu Popu, propr. Dr. Absolon Todea, 
con. adv. Nic. Florescu, propriet. Grav. Mânu, 
adv. Dan. Lica, adv. Ioachimu Muresianu, fost 
redactoru. Ioan Ciocan, profes. Radu Popea, 
paroc, Irim. Verzea, paroch. Dr. Nic. Pop prof. 
Dr. Ioan Bozocea, prof. Basiliu Stanciu, capit. 
pens. Ioan Roman, adv. Ilariu Duvlea, adv. 
Alesandru Micu, vicariu gr. cat. Vas. Zehan, 
adv. Ioan Horsia, paroch. Zach. Bran, admin. 
ppresb. Alexandru Nâgoe, propriet. Avram Pa- 
curariu, paroch. Mich. Bontescu, adv. George 
Secula, adv. Franciscu Hosu Longhin, adv. Sig sm. 
Borlea, propr. Teod. Popu, adv. Samuil Popu, 
adv. Laur. Bercian, notariu cerc. Ioan Rat, 
ppresb. Ben. Densusianu, protpr. Dr. Lazar Petcu, 
adv. Rom. de Crainicu paroch. Iuliu Coroianu, adv. 
Dr. Aur. Isacu, adv. Ioan German, paroch. Ioan



Simionas. Ludov. Simon, propr. Greg. Viteazu, 
propr. Patriciu Barbu, adv. Mi eh, Orbonas, adv. I 
Ioau V. Russu, ppresb. Iosif St. Siulutiu, jude i 
pens1 Alex. Ternoveanu, parochu. Galat. Siagau, t 
parochu. Nic. Mircea, admin. ppresb. Teof. i 
Gheaja, adm. pp. Bas. Harsianu, adv. Petra i 
Petrescu, functionaru de banca. Augustin Horsia, ] 
not. public. Dim. Moldovanu, paroch. Nicolae ( 
Muldovanu, paroch. Nicolae Babesiu, paroch. i 
Ioan Hannia, direct, seminarialu. Part. Cosma, 
adv. si depui, diet. Ilie Macellariu consil. guv. ( 
pens. Ioan Popescu, prof. Ioan Drocu, protpr. ■ 
Ioan Bojotia, adv. Zach. Boiu, ases. consist. Dr. 
II. Puscar.iu, ases. consistor. Sigism. Popu, adv.
Ioan Hosu, paroch. Gavr. Man, adv. in 2 locuri. ( 
Aug. Munteanu, adv. in 2 locuri. Gregoriu Stetiu, < 
adv. Ioan de Lemeni, propr. Ioan Siovrea, adm. ; 
ppresb. Dr. Ioan Colceriu, medicu. G. Baritiu, 
Redact. Dr. Ioane Ratiu, adv. Geras. Candrea, . 
adv. Nicolae- Cotisel, propriet. Visarion Roman, 
direct, de banca. Anania Moldovan, adv. Petru 
Vlasa, vice ppresb. gr. calh. Vasile Rosiescu, in 
2 locuri, ppresb. Alex. Pop, par. in 2 locuri. 
Alex. Filip, adv. Ioan Gallu, ppresb. Dim.
Coltofeanu, paroch. Const. Dimian, paroch. Nic.
Strevoiu, adv. si deput. diet. Dr. Aur. Muresianu, 
Redact. Diamandi Manole, comerc. Ioan Lengher, 
adv. Mat. Nicola, adv. Rub. Patiti’a, adv. Nic. 
Popea, vicariu archipp. Nic. Cristea, ases. consist, 
si redact. Dr. Ioan Borcea, prof. Dim. Comsi’a, 
profes. sem. Ioan Hentesiu, paroch. Ioan Predo- 
viciu, paroch. Anania Popu, ppresb. Vas. Po- 
rutiu, ppresb.

Referentulu comissiunei verificatâre r6ga pe on. 
Conferenția a declara pe deputății cetiti, 101 la 
numeru, de verificați. (Se primesce!)

Presidiulu: propunerea comissiunei verificatdrie 
se enuncia de conclusu alu conferentii. (Voci: s’a 
primitu.)

Presidiulu: La ordinea dilei urmeaza consti
tuirea definitiva a biuroului. Spre scopulu unei 
contielegeri siedinti’a se suspinde pe 5 minute. 
(In timpulu ce siedinti’a eră suspendata domina unu 
mare sgomotu, in care dep. Maniu propune de 
presiedentu pe Dr. Ratiu si de vice-presiedinte pe 
Z. Boiu.)

La 6rele 12 si jumetate siedintii’a se redeschide, 
Presidentulu: Onorata Adunare! Nu a’si vrd, 

că persân’a mea se ve fia o piedeca in constituirea 
definitiva a biroului si de aceea d-loru eu resignezu 
dela acestu postu si ve rogu se ve alegeți unu 
presidentu nou.

Dr. Ratiu: Eu din parte’mi rogu pe d-lu 
presidentu se nu resigneze, căci intr’unesce deplin’a 
incredere a conferentii. Noi se folosimu timpulu 
si se procedemu mai departe. (Voci: Primimu!)

Dr, Ratiu. Pelunga presidentulu actualu pro- 
punu pe notarii provisori Dr. Nicolau Popu si Dr. 
Isacu de notari definitivi.

Adunarea primesce cu unanimitate biuroulu 
provisoriu de definitivu.

Presidentulu: La ordinea dilei urmdza rapor- 
tulu comitetului centralu. D-lu referentu se reedrea 
a da lectura raportului.

Referentulu G. Baritiu cetesce raportulu urma- 
toriu:

Comitetulu alesu din conferenti’a dela 20 si 
21 Iuliu 1878, cunoscundu din periodele precedente, 
câte neintielegeri si ce perdere de timpu pretiosu 
se causa, mai raultu numai, pentru că cei mai multi 
membrii ai conferentieloru anteridre nu erau orien
tați despre adeveiatulu numeru de alegetori de 
naționalitate romandsca, precum nici de proportiu- 
nile dintre alegatorii romani si neromani din fîa- 
care colegiu electoralo, inca din Novembre 1879 
a inceputu a se consulta in siedintiele sale asupra 
acestei afaceri de importantia mare. In 1/13 Fe- 
bruariu 1880 se adresă mai antaiu catra vre-o 
treidieci de barbati locuitori in diverse parti ale 
tierei, cerendule ajutoriulu loru patriotico si efi
cace.

Observaudu apoi comitetulu, că sdu nu fusese 
intielesu bine scopulu seu, sdu că nu venise inca 
timpulu pentru împlinirea acestei missiuni, in Iuliu 
acelui anu se adresă din nou catra aceiași ono
rabili confrați cu aceiași rugare. Câteva informa- 
tiuni urmara, inse multu mai puține si in parte 
mai scurte de cătu sd se p6ta regula după acele.

In urmarea unei consultări particulari din 20 
si 21 Octobre, Comitetulu se adresă si a 3-a dra 
sub dat’a din 1 Nov. 1880 catra mai multi frun
tași ai poporului, dra pe la inceputulu acestui anu 
mai invita si pe alții, totu spre ajungerea scopuri- 
loru susu atinse.

Resultatele acestei activitati mărginite in pu-l 
teri, câ si in mijldce, s’ar’ putd cundsce pe deplinu 
numai din acestu convolutu de acte, pe cari comi
tetulu a dispusu a vi le presenta, a caroru lectura 
inse ar’ răpi celu puținu o dî scumpa la o adu
nare atătu de numerdsa, ai cărei membrii in pre- 
ponderaut’a loru maioritate au ’venitu din mari 
depărtări, cu sacrificarea intereseloru proprie in 
interesulu binelui publicu.

Spre a da totuși celu puținu unele specimine 
din numerdsele informatiuni venite la comitetu, care 
apoi le-a luatu de basa a ulteridrei sale acțiuni, 
mi voiu permite a da lectura la câteva estrase 
făcute la timpulu seu dintr’ânsele, si mai antaiu 
de tdte la acele, in care maioritatea alegbtoriloru 
se arata a fi romandsca. Dintre 40 colegii electo
rali, adeca, din care avemu informatiuni positive, 
maioritate romandsca se afla numai in 16 cercuri 
si anume:

1. Vintiulu de josu. 2. Ighiu. 3. Fagarasiu, 
colegiulu superioru. 4. Fagarasiu colegiulu infer. 
5. Huniddra. 6. Bai’a de Crisiu. 7. Orastia. 8. 
Hatiegu. 9. Dobra. 10. S. Sebesiu cu 12 rom. 
mai multi. 11. Ileandulu mare in comitatulu 
Dobăca. 12. Iclodulu mare dto. 13. Lapusiu. 
14. Desiu. 15. M.-Ludosiu. 16. Ocn'a-Sibiiului 
are cu 16 Romani mai multi.

Mai tdte celelalte colegii electorali pdna la Nr. 
de 75 suntu situate sdu in Secuime, sdu pe la 
cetati si opide, in cari alegatorii romani se afla in 
minoritate absoluta si numai in unele se pdte, că 
ar’ esi in majoritate relativa, ddca respectivii locui
tori s’ar’ fi ingrijitu la timpulu seu, câ se reclame 
in contra nedreptatirei la conscriptiune. Asia ddr’ 
in 59 de colegii electorale din Transilvani’a ale- 
getorii romani se afla in minoritate, ba din câteva 
lipsescu cu totulu. De impregiurarea din urma nu 
se mira nimeni acolo, unde lipsesce poporatiunea 
romandsca; se afla inse tienuturi locuite mai preste 
totu de Romani, unde inse alegatorii totu remanu 
in minoritate neînsemnata. Acdst’a anomalia nu 
se pdte esplica nici din saraci’a locuitoriloru, prin 
urmare nici din tabelele de contributiuni de censu, 
ci numai din liter’a legei electorali asi’a, precum 
a fostu ea improvisata in a. 1848 si asia, cum 
s’a modificatu in a. 1874 prin dieta Ungariei, la 
care s’a adausu si maiestrit’a împărțire a terito
riului tierei in cercuri electorali asi’a, câ vechile 
clase privilegiate sd se bucure si pe viitoriu de 
privilegie si sd prodomine câ si mai înainte. Asia 
s’ar’ putd lua intre altele, ca de esemplu, cele dude 
colegii din comitatulu Brasiovului (fara Brasiovu), 
unde anume in 4 comune rurale cele mai poporate 
si mai industridse si cu mare economia de vite, 
din 618 alegdtori numai 170 suut Romani, dra in 
alte 7 comuue, tote mari si frumdse, din 648 ale- 
getori se scotu numai 47 Romani.

De altmintrea esemple de natur’a acestora sunt 
multe, si ddca onor, adunare voiesce sd le ascu te 
din tabel’a compusa spre acestu scopu, eu bucu- 
rosu le voiu ceti pe tdte.

Aceste sunt informatiunile principale, adunate 
de comitetu spre a le supune la cunoscinti’a D-vdstre, 
incătu ddca le veți afla de corespundietdrie, sd le 
si puteti lua de base a desbateriloru si concluselorrf 
D-vdstre.

Presied.: Nu are nime de a face observări 
la raportulu comitetului electoralu centralu? (Voci: 

. Primimu! Se traidsca !)
Adunarea intre viue manifestări de complacere 

iea la plăcută cunoscintia raportulu comitetului de 
acțiune.

Presied: In aensulu programului urmdza la or- 
diea dilei propunerile eventuali, ce se voru face 
din partea membriloru adunarei.

(Va urmă.)

Serbarea încoronării primului Rege alu României.
Iluminatiunea, Spre a relua sirulu 

naratiunei ndstre, vomu spune, câ iluminatiunea din 
prim’a sdra, sdra de 10 Maiu, a fostu splendida ; 
stradele de căpetenia erau inundate de lumina; fo
curi de artificie, focuri bengale s’aprindeau din dis 
tantia in distantia de cetatiani si, prin varietatea 
coloriloru loru, dedeau o infacisiare dre-cum fan
tastica mârei de lume, ce se mișca in tdte sensu
rile, si edificieloru ce luminau.

M.M. L.L. Regele si Regina, împreuna cu A. 
S. Principele Leopold si cu fiii sei, au facutu o 
preamblare pe diferite strade in trasuri, pretutin
deni aclamate de poporatiunea grămădită pe tro- 
tuaru si chiaru pe strade :

Trasurile regale nu potea înainta de cătu la pasu.
Mediulu nopții sunase de multu si totuși stradele erau 

pline de lume, care nu se indura se intre acasa, fatăta de 
frumosu era timpulu si d'atragetdria iluminatiunea.

Intr’unu tardiu, lumea se retrase, obosita d’o dî intriga 
petrecuta in s6re si cătuva chiaru in ploia, der’ multiumita, 
că vediuse o serbare care nu se vede desu, o serbare mai splen
dida de cătu cele ce au fostu pen’acum la noi.

A ddu’a dî. Dia’a s’anuntia reu, de diminetia plouase 
multu si nisce nori negri amenintiau c’o n6u’a pldia. To
tuși proverbiulu, care dîce, că diu’a buna se cundsce de di
minetia, fă cu totulu desmintitu : de si inceputa cu pldia, 
diu’a de 11 Maiu fă una din cele mai frumdse si pldi’a nu 
veni decătu tardiu. Bucuresciulu intregu, amu pote dîce, 
se îndreptă spre stradele pe unde avea se defileza carele ; 
bulevardulu, calea Victoriei pena la siosea, str. Coltiei, str. 
Carolu I, etc., erau intiesate de lume.

La ddue-spre-diece cortegiulu plecă de la Siosea si la 
ddue ajunse la Bulevard si defila inaintea M.M. L.L Regele 
si Regin’a, in midiloculu aplauseloru unanime.

Defilarea Careloru. înaintea cortegiului mergea unu 
plutonu de gendarmi. Apoi veneau doi oficori de politia că
lări, music’a reg. 1 de linia, si la o mica distantia, d. Bauer, 
unulu din organisatori.

In capul u Cortegiului venea Societatea studintiloru. A- 
cest’a societate represinta, prin costumele cu care erau im- 
bracati membrii, tdte epocele, prin cari a trecutu Romani’a. 
Astfelu vediuramu pe imperatulu Traianu, urmatu d’o trupa 
de soldați romani, pe regele Decebalu urmatu d’o trupa de 
soldați daci, armați toti câ pe timpulu resbdieloru, care a- 
dusera subjugarea Daciei si colonisarea ei cu Romani.

Aceste grupe, infatisiau inceputulu națiunii romane si 
erau urmate d’altele ce aminteau epocele mai ndue, der’ glo- 
ridse ale României.

Vediuramu defilandu in cortegiulu istoricu figuri, ce • 
represintau pe Mircea celu betranu, Stefanu celu Mare, Mi- 
haiu Vitezulu, Tudoru Vladimirescu, etc. Poporulu si ostimea, 
ce escortă pe fia-care din acești Domni, purtau îmbrăcămin
tea si armele epoceloru ce represintau, astfelu in cătu infa
tisiau icdn’a trecutului; intre ei erau si visitii panduri, ve- 
nindu astfelu pdna la epoc’a din dilele ndstre. Acest’a va
rietate de costumuri naționale si istorice presinta aspectulu 
celu mai frumosu si felicitamu din inima pe junimea ndstra 
studidsa, că a alesu unu subiectu atatu de frumosu si ne- 
meritu.

Pe urma veniea unu grupu de fete, dintre cari una 
purtă o cordna de otielu, junimea scdleloru cu pușca la u- 
meru si sergentulu instructoru Dumitrescu urmatu de elevii 
societății de invetiatura a poporului romanu.

Societatea agricultoriloru urmă si eră represintata prin- 
tr’unu caru împodobita cu verdetia. In partea din urma a 
carului eră inaltiatu unu chioscu fdrte frumosu, impodobitu 
cu spice de grâu, er’ in mijloculu chioșcului se află o fe
meia represintandu pe Ceres, dieiti’a secerisiului. In partea 
din nainte a carului, de ambele parti, se aflau căte unu flă
cău si o fata, impartiendu la buchete. Carulu eră trasu de 
6 boi mari si frumoși, cu cdrnele aurite. După acest’a ve
nea unu plugu auritu, trasu asemenea de 6 boi d’o frum- 
setia rara. Mai multe șiruri de flăcăi si fete precedați de 
căte o banda de cimpoieri, cari cantau, si avendu flăcăii 
sape, cdse seu alte instrumente de munca a pamentului, fe
tele secere puse pe umeru, spice si flori in mana. Nu lip
seau din acestu cortegiu nici chiaru sotiele, ce ducu mân
care plugariloru la araturi. •

A treia grupa eră Societatea dramatica. Artitii noștri 
imbracati in diferite costume, represintau pe diferitii autori 
dramatici antici si moderni. Carulu Societății, trasu de optu 
cai albi, pdte fi numeratu printre cele mai frumdse. Elu 
avea form’a unei sânii, eră captusitu totu cu plusi visiniu. 
In partea din’apoi eră ridicatu unu baldachinu, sub care se 
adăposteau artistele si artiștii romani, in costume ale
gorice.

Grupulu comercialu, care venea alu patrulea, nu s’a la- 
satu intru nimicu mai pre josu, mai alesu intru ceea-ce pri- 
vesce arangiarea carului. Înaintea lui mergea unu teneru, 
representandu pe Mercuru, calare pe calu, apoi venea gru
pulu comerciantiloru mai distinși si in fine carulu, trasu 
de optu cai albi. De o parte si de alfa a carului erau în
fipte beție, in virfulu carora erau asiediate harții de banca, 
in midiulocu ladi de feru, er’ in fundu de unu baldachinu 
cu o cordna prea frumdsa d’asupra si siediendu pe un 
fotoliu unu te- neru, care represintă pe Mercuriu.

Societatea cailoru ferate, care venea in urmă grupului 
comercialu, nu lașa nimicu de doritu atătu in privinti’a a- 
rangiarii grupului in totalu cătu si a carului. In capulu 

' grupului mergeau trei eroldi călări si imbracati in costume, 
represintandu cele trei colori naționali, apoi veneau membrii 
direcțiunii generale, membrii technici si in fine carulu re
presintandu o locomotivă si unu tenderu, numele locomotivei 
eră „Carol“, dr’ alu tenderului „Putna"; elu era trasu de 

' optu cai albi acoperi ti do invelitori albastre. După aceea 
veneau grupuri de pe la cele trei linii de feru, adica Lem- 

■ berg-Cernauti-Iasi, Iasi-Ungheni si Roman-Verciorova : aceste 
grupuri erau înarmate cu totu felulu de instrumente.



Grupulu alu sieselea era acela alu tipografiloru. Aceste 
ajntdre pentru imprastiarea luminei si a culturei erau forte 
bine represintate prin chipulu, cum isi arangesera grupulu 
loru. In capu mergeau proprietarii de tipografii, apoi venea 
carulu, trasu de siese cai roibi. D’asupra carului, sub pre- 
siedinti’a lui Guttenberg, era o mașina, care tiparea unu 
imnu si pe care ’l impartieau doi copilași. Carulu nu lașa 
nimicu de doritu, intru ceea ce privesce împodobirea si aran- 
gearea lui. Eca si imnulu impartitu:

IMNU
I. Traiesca Regele 

In pace si onoru 
De tiera iubitoru
Si aperatoru de tiera 1 

Fia Domnu gloriosu
Peste noi,

Fia in veci norocoșii 
In resboiu !

O I Dămne sfinte, 
Cerescu părinte, 
Sustiene cu-â t’a mana 
Coron’a romana.

II. Traiesca Patri’a 
Cătu sărele cerescu, 
Raiu, veselu pamentescu 
Cu mare falnicu nume !

Fia in veci feritu
De nevoi!

Fia in veci locuitu 
De eroi 1

O 1 Dămne sfinte I 
Cerescu părinte ! 
întinde a ta mana 
Pe tier’a Romana.

V. Alexandri.
Giuvaergii, cesornicarii si argintarii formau grupulu alu 

sieptelea. Carulu acestui grupu eră arangiatu cu multu 
gustu si luxu totu-deodata ; elu era impodobitu cu flori si in 
partea d’inapoi era ridicatu unu baldachinu, sub care se afla 
o femea împodobita cu totu felulu de petre scumpe. In 
frunte mergeau trei eraldi imbracati in costume, care repre- 
sintau cele trei colori naționale, apoi venea unu grupu for- 
matu din giuvaergii, cesornicarii si argintarii cei mai însem
nați din Capitala, apoi carulu trasu de 6 cai albi.

Grupulu florariloru era alu optulea. Acestu grupu 
prin arangearea carului seu represinta in adeveru frumseti’a 
naturei, Carulu era de susu pena josu formatu de cununi 
si ghirlande de flori; de ambele parti se aflau cate trei fete, 
care impartieau flori, er’ in partea d’inapoi se afla unu um- 
brariu acoperitu cu totulu de flori; in midiloculu acestui 
umbrariu si impresuratu de verdetia si flori siedea o femea 
represintandu pe dieiti’a floriloru Pomon’a. In capulu gru
pului mergean florarii Capitalei, apoi veneau drapele împo
dobite cu flori si in fine carulu trasu de siese cai albi.

Alu noulea grupu eră alu Societății „Concordia ro
mana". Se p6te dîce, că acest’a societate avea unulu din 
carele cele mai frumăse. D’asupra lui se aflau siese fete, 
unele torceu, altele scarmanau, daraceau, er’ un’a din fete 
tiesea intr’unu resboiu intiusu in lungulu carului, care era 
trasu de siese cai albi.

(Va urmă.)

Naseudu la 17 Maiu 1881

Lun’a lui Maiu a an. acestuia se vede a fi des
tinata de lun’a serbatoriloru mari. D6ue serbatori 
amu serbatu până acum. Cea de antaiu a fostu 
serbatori’a cununiei Altetiei Sale imperiale, prince- 
pelui de corâna R u d o 1 f cu Alteti’a S a regale 
Stefania. Acbst’a s’a serbatu in t6te cetatile si 
satele marei monarchie austro- ungare si de cătra 
t6te popdrele supuse blândului sceptru alu Habs- 
burgiloru. Romanii la rendulu loru n’au remasu 
indereptu nici in acdst’a privintia.

Precum in alte locuri locuite de Romani asia 
si aici s’a serbatu numit'a serbatbria cu t6ta pomp’a 
posibila. In preshra la semnalulu datu cu piuele 
s’a iluminatu intregu opidulu. Junimea studibsa 
s’a adunatu inaintea gimnasiului. Aici a cantatu 
imnulu poporalu, după elu mai multe piese alese. 
De aci rnersu in ordine până la cuartirulu vica- 
rialu unde asemenea a cantatu imnulu poporale si 
alte piese. Rssimulu D. Vicariu tienu o vorbire 
cătra junimea studibsa, in care arata, ce este caus’a 
serbatdrei si-o inddmna se păstreze virtuțile stra- 
mosiloru si ale parintiloru. De aici se intârse ju
nimea in cea mai buna ordine până la gimnasiu, 
deunde se departă la cuartire.

In 10 Maiu se tienu misa solemna in biseric’a 
parochiale. D. Vicariu tienu dr’a o cuventare a- 
mesurata despre insemnatatea dîlei.

După finirea cultului divinu intrdga inteliginti’a 
merse in corpore la judele procesuale si depuse o- 
magiulu de supunere si alipire cătra tronu si di
nastia. Totu-odata se tramise si o deputatiune de 
trei inși in persânele lui Maximu Popu, Dr. Paulu 
Tancu si Iosifu Mihalasiu, la cornițele supremu in 
Bistriti’a, unde asemenea se aduce omagiulu in nu

mele clerului, instituteloru de invetiamentu si alu 
poporului. AtîVtu in Bistriti’a, cătu si in Naseudu 
se tienura banchete, cu toaste in tote trele limbele 
pentru Maiestățile loru Imperatulu si I m- 
peratds’a si altetiele loru principele Rudolfu 
ei princes’a Stefania.

A dbu’a serbatore a fostu serbatârea dîlei de 
3/15 Maiu, cu tienerea unui parastasu pentru sufle
tele martiriloru cadiuti pentru libertate in an. 
1848.

Riualbu in Maiu 1881.

In dilele trecute scblele confesiunale greco-cato- 
lice din valea Hatiegului avura fericirea de a fi 
visitate de inspectorulu scolasticu diecesanu, Ilustr. 
S’a d. Canonicu Andreiu Liviu.

Acdst’a ocasiune satisfaci! dorintiei, de multu 
aprinse in peptulu fia-carui credintiosu, de a vedd 
si elu cu ochii căte unu apostolu, despre care se 
scie, câ, se interesbza numai de prosperarea si îna
intarea lui. Bucuri’a in totu loculu a fostu f6rte 
mare ! Si cumu nu, candu scimu noi prea bine, 
că» dela infiintiarea „Diecesei Lugosiului", la care 
si noi apartienemu, până in presinte nu amu fostu 
fericiți a vedd vre unu prelatu bisericescu, care să 
se convingă cu ochii despre progresulu sdu regre- 
sulu, ce-’lu facemu, se cunâsca situatiunea locului 
si giurstarile, in care traimu.

Ilustr. S’a domnulu inspectoru diecesanu cu a- 
cbst’a ocasiun9 s’a mai potutu convinge atatu des
pre starea preotiloru, catu si a parochieloru de aici. 
— Referitoriu la parochiele vacante, credu, că 
Ilustr. s’a si-a luatu in formațiunile cele mai esacte, 
pe cari raportandu-le Ilustr. Sale D-lui Episcopu, 
de siguru voru avă efectulu doritu. Despre starea 
invetiamentului la scâlele de pe aici voiu reveni 
cătu de curendu.

Multiamimu inse demnului nostru Archiereu 
Diecesanu, caruia vedemu, că atatu de tare i zace 
la anima instrucțiunea diecesei.

E de doritu, că statutele scolastice diecesane — 
forte binâ elaborate — să se aplice si practiseze 
cu t6ta euergi’a.

Diverse.
(C o r 6 n ’a României.) Corpurile le- 

giuitârie au adoptatu instituirea unei decoratiuni 
naționale, numite : „Corâna României", 
in sied. din 9 Maiu 1881, care se-si Sanctionă si 
promulgă in 10 Maiu.

(Tutunulu.) Societatea contr’a abusului de tutunu, dice 
„le Temps", s’a intrunitu la 28 Aprile (IO Maiu) in adu
nare generala in marele amfiteatru alu Sorbonnei, sub pre- 
siedinti’a d-lui M. Bouley. Băncile si tribunele erau pline 
de unu publicu compusu in mare parte din dame, inimice 
ale „plantei fatale", numire de care se servescu de ordi- 
nariu pentru a stigmatisa tutunulu. Elu este autorulu tutu- 
roru relelorutu, turoru nebuniiloru si tremurandu ne gandeamu 
eri cetindu unu articuclu alu diarului lunariu alu societatiei, 
că a sorbi subtilele parfumuri ale unei țigări de Havan’a si 
a privi inaltiandu-se in aeru blondele spirale ale fumului, 
insemneza a apartiene acelei „categorii de degenerați, din care 
esu vagabondii, siarlatauii, tâlharii, falsificatorii asasinii, cari 
aducu unu asia de mare tributu, in dilele năstre la ceia ce 
se numesce valulu crescendu alu criminalitatiei si care ne 
inspaimenta asia de desu prin groznicele amenuute ale 
crimeloru loru. Societatea contra abusului de tutunu numera 
aprăpe o mie de membrii. Ea a fost fundata de unu fostn 
medicu de armata, d. Decroix, care ’si-a parasitu funcțiunile, 
pentru a’i consacra averea si timpulu seu. In provincia si 
străinătate elu ’si-a creatu colaboratori de propaganda contr’a 
intrebuintiarii tutunului in cea mai mare parte institutori, 
medici seu funcționari ai companieloru, a caroru acțiune 
p6te se se intinda la copii, clienti, seu inferiori. Iu acesta 
siediutia s’au impartitu premiuri; s’a medaliatu directorulu 
caiei ferate de Nord, duoi marinari si alții. Audiindu la 
Sorbonn’a persecutiunile contră tutunului, ’mi-am adusu 
aminte de unu betranu de peste noue-dieci de ani, pe care 
’lu vedu adesea. Pe candu copii sei culegu struguri, elu 
sta rezimatu sî fumaudu, fumandu necontenitu dintr’o pipa 
de lemnu cu c6da scurta si negra, elu dîce adesea: — 
Pușinu vinu si pip’a, eca totu, ce me mai susține. Socie
tatea contr’a abusului de tutunu va găsi iu elu unu ad
versara greu de convinsu.

Mr. 2762/1881. Civil.

Citatiune Edictale.
Pentru pertractarea petitiunei, așternute de că

tra Ruszăn Miklos si conscii cointeresați, proprie
tarii din Sancelu, cu scopu de a li se potd da con- 

cessiune la comassarea locuriloru, aflatârie 
pe hotarulu Sancelului, se defige diu’a de 18 Iuliu 
1881, inainte de prandiu, la 9 6re, in comun’a 
Sancelu, ’a locuinti’a judelui (primăriului) comu- 
nalu, pe care tempu se provâca cei, interesați, că 
să se infaciosieze sbu in persâna sdu prin advocatu 
plenipotentiatu, tragunduli-se astfelu luarea aminte, 
că aceia, cari nu voru veni la acdst’a pertractare, 
se voru privi că unii, cari se invoiescu la commas- 
sare si acdst’a in intielesulu Art. de lege XLV 
§ 9, -

Unu exemplaru alu petitiunei pentru commas- 
sare, care se retiene aici, la.- acestu scaunu jude- 
catorescu, se p6te vedd ,si judeca de cătra cei in
teresați in brele officiâse.

Din siedinti’a scaunului r. judecatorescu din E- 
lisabethopole (Ibasfaleu), in 16 Maiu 1881.

N a g y L a j o s m. p.
1—3 Presiedinte.

B u t a k m. p.
Notariu.

NB. Spre stim’a si ouărea scaunului reg. judecatorescu din 
Elisabethopole fia disu, că, dorere ! multe alte scauno 
r. judecatoresci, intocma obligate după intentiunea legei, 
ca se premita asemeni citatiuni edictali si la diarele 
romane, că se publice si in limb’a citatiloru romani si 
nu numai prin diarele maghiare si totu numai magbia- 
resce, cum o primiramu si pe cea de susu, cu totala 
ignorare a celoru mai interesați in causa, cari nu cu- 
noscu limb’a maghiara, neci intielegu diare maghiare, 
in cari se publicaseră pena acum prin Transilvani’a. 
Romanii nu sciu maghiaresce, cum voru luă ei apoi 
in cunoscintia mesurile, cari se pretindu din partea co- 
massatoriloru in asemeni petitiuni, pe cari nu le intie- 
lege poporulu, neci caudu i se cetescu inainte ?! — A- 
poi, deca poporulu romanu id(otu nici că scie de pu
blicările in diarele maghiare, de unde se păta elu sci, 
ce se pretende dela elu seu ce se uneltesce pentru elu 
in asemeni petitiuni ? ! Se fimu mai drepți, mai fideli, 
si nu intru atatu de iutiepeniti desconsideratori...

Editorulu.

Nr. 4945/1881.
OorLC’ULXS’CL-

Spre ocuparea postului de cancelistu magistra- 
tualu, devenita vacantu si impreunatu cu uuu sa
lariu anualu 400 fl. si 100 fl. bani de quartiru, 
se escrie prin aceasta concursu.

Doritorii pentru acestu postu au — pe langa 
asternerea documenteloru asupra cercetarei coreș- 
pundietbrie școlari, asupra destoiniciei in resortuiu 
de cancelaria, asupra cunâscerei limbeloru patriei, 
precum si asupra acelei recerintie, cumca densii nu 
au trecutu preste etatea de 40 de ani — de a ’si 
așterne petitiunile astufeliu instruite până in 4 
Iuniu a. c. la 5 bre după prandiu subsemnatului 
officiu.

Brasiovu 19 Maiu 1881.
2—3 Magistratulu urbanii.

Subscrisulu amu onbre a aduce la cunoscinti’a 
onor, publicu, precum ca amu cumperatu fost’a 
tieglaria a iui Pfaffenhuber d’impreuna 
cu pamentulu, si ca amu lărgitu fabric’a de t i e g 1 e 
pentru acoperitu, de scocuri si de că- 
r ă m i d i. Toți cumperatorii voru fi serviți cu 
materialulu celu mai bunu si mai bine arsu, cu 
pretiurile cele mai eftine.

Cu t6ta stim’a

1—2 in Orescia.

Cur sulu d.e Bucnresci
dela 13/26 Maiu 1881.

Valori Scadenti’a| Cu- 
pdneloru

Cum
păra Vinde

5°/o Rent’a Romana.............. 1 Apr. 1. Ort. 89.— 90.—
6°j0 Oblig, de Stat, convert. 

rurale................................. 23 Apr. 23 Oct. 99-7s îoo.’A
8°/0 Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul. 101.— 102.—
6°/o Oblig, căiloru fer. rom. 1 Iuliu 101.’/, 102.’A
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 105.— 106.—
7°/0 „ „ urbane idem 103.— 104.—
8°/0 Imprum. municipalu . . ‘idem 107.— 108.—
Oblig, casei de pensiune (lei

300, dobeuda 10 lei). . , 1 Maiu 1 Nov. 230 — 235.—
Dosuri municipale (20 lei) . . cu premie 27.’/, 28.”,
Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. 940.— 960.—
Auru contra argintu.............. 72 7<

3/4Auru contra bilete hipotec. . 7»
7a

2.14
Auru contra bil. de Banca nat.
Florini Val. Austr................ - 2.16
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