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Brasiovu 19/31 Maiu.
Doue din marele puteri dau astadi presei euro

pene mai multa materia de discussiune: Russi’a 
si Franți’a, statulu autoeratu dela nordu si statulu 
republicanu dela sudu, cari insufla, fiacare in fe- 
liulu seu, mari îngrijiri vecineioru state europene. 
Vediuramu, că in Russi’a a ajunsu la putere par- 
tid'a estrema panslavista si toti se intrâba, că 6re 
nu cumva scopulu noului cabinetu este de a pre
pară unu nou resbelu spre a declină prin elu peri- 
culele din intru. In Franți’a nu s’a produsu nici 
o schimbare in guvernu, ministrulu de esterne 
Barthelâmy Saint-Hilaire constata in scrisâre adresata 
editorului diarului „Deutsche Revue", că Franți’a 
are a multiami multu Germaniei in cestiunea tuni
ziana si cu tâte astea Germanii privescu cu îngri
jire la cele ce se petrecu in interiorulu republicei 
francese.

Ceea ce neodihnesce opiniunea publica germana 
sunt triumfurile ce le serbâza Gambetta in cale- 
tori’a s’a prin departamentele francese. Gambetta 
este privitu in afara de portatoriulu ideei națio
nale francese, numele lui de căte-ori se respica 
destâpta la Germani din nou temerile de revansia. 
Si acestu omu de stătu posede adi fara indoidla 
cea mai mare popularitate si influintia in Franți’a 
asia, că depinde numai dela a lui vointia, că se a- 
junga capulu Republicei. Cei ce au mai dubitatu 
in acâst’a se potu convinge din stralucit’a primire, 
ce i-â facut’o pretutindeni poporulu in totu lungulu 
drumului spre orasiulu seu natalu Cahors, că d-lu 
Gambetta este conducâtoriulu providentialu alu 
Franției. Că si candu elu ar’ stă si adi in frun
tea Franției, cu miile se imbulzeau in giurulu lui 
cerendu-i audienția si adresandu-i petitiuni. Pre- 
siedintele camerei francese, esitu din poporu, intim- 
pină astfeliu o primire că unu imperatore. #

Tocmai cultulu si adoratiunea persânei lui Gam
betta de cătra poporulu francesu imple cu îngrijire 
pe Germani. Ei isi dîcu, că cu ajutoriulu nouei 
legi electorale viitârea camera va fi compusa mai 
multu din Gambettisti si astfeliu d. Gambetta va 
deveni pe deplinu domnu alu situatiunei in Franți’a. 
Nu că s’ar’ teme de-o lovitura de stătu din parte-i 
ă la Napoleonu III, dâr se temu de urmările ce 
le ar’ potd avă atotputernici’a lui Gambetta, dela 
a caruia hotariri va depinde viitârea atitudine a 
Franției.

Intr’unu discursu, ce la pronuntiatu dilele aceste 
cu ocasiunea inaugurarei monumentului, redicatu in 
ondrea soldatiloru departamentului Lot, omoriti pe 
timpulu resbelului din 1870—1871, Gambetta a 
accentuatu că Franți’a voiesce ordinea si pacea, 
libertatea si progressulu spre sigur’a desvoltare a 
geniului francesu. Asigurarea acdst’a inse intim- 
pina puțina credintia la foile germane, ele sustienu 
din contra, că din vorbirea lui Gambetta resuna 
ide’a revansiei. Gambetta a disu adeca intre altele: 
„Astadi avemu doue garanții; sabi'a Fracției, care 
nu mai pdte fi in man’a unui aventurieru spre a 
servi de unu instrumentu de opressiune in intru si 
de agressiune illegitima in afara, este prim’a 
garanția; serviciulu militariu obligatoriu e a dou’a 
garanția. Acuma in Franți’a totu ce privesce pacea 
său resbelulu se p6te hotari numai prin vointi’a 
poporului. “

Vorbele aceste nu au fost de ajunsu spre a li
niști foile germane, ele gasescu că Gambetta nu 
condamna t6te intentiunile agressive ci numai ide’a 
unei agressiuni „illegitime", prin urmare recuce
rirea Elsatiei-Lotaringiei, care naturalminte este 
privita de intrâg’a Franția că cea mai legitima, 
nu a potutu fi eschisa de d-lu Gambetta. Este 
in adeveru surprindietoriu, că press’a germana cere 
iu seriosu dela Francesi că in schimbulu buneloru 
servicii ale guvernului germanu in cestiunea tuni- 
ziana se renuntie pentru totu-dâuna la reluarea 
provincieloru perdute in resbelulu dela 1870—71.

Cu acdst’a pretensiune colidâza in modu carac- 
teristicu imputările ce le făcu foile intransigente 
francese guvernului actualu si in specialu d-lui 
Barthelâmy St. Hilaire peutru că s’a indatoratu 
fația de Germania careia „are se-i multiamâsca 
t6te“ in afacerea tuniziana. „Uitate sunt dâr’, Al- 
sati’a si Lotaringi’a, uitate cele sidse miliarde, ui
tate șicanele din partea Germaniei, tdte sunt uitate 
noi suntemu recunoscători" esclama unulu din a- 
cele diare.

Recunoscinti’a cu care d. Barthelemy, secre- 
tariulu de odiniâra alu lui Thiers, se crede datoriu 
Germaniei, a venitu ceva prea timpuriu si pentru 
Romani’a. Se dice că in urm’a spriginului ce 
Germani’a la prestatu Fracției in afacerea tuniziana, 
guvernulu francesu ar’ fi datu ordinu represen- 
tantelui seu in comissiunea dunareana, de a se 
conformă doriutieloru Austro-Germaniei. Romani’a 
in urm’a acâst’a se fia amenintiata a fi maiorisata 
in comissiuue, deârece numai Angli’a si Russi’a ar’ 
votâ eontra anteproiectului austriacu. De aci în
grijirile ce domnescu in Bucuresci.

După aceste fugitive observări se trecemu earasi 
la tem’a nâstră de astadi. Stâu’a lui Gambettâ 
lucesce cu mare intensivitate pe firmamentulu Re
publicei, ce a fundat’o Thiers impreuna cu elu. Este 
testamentulu lui Thiers, pe care voiesce se’lu ese- 
cute Gambetta, său se considera Gambetta in ade
veru că unulu ce este tramisu de provedintia spre 
a redicâ Franți’a earasi la prestigiulu acel’a poli- 
ticu, de care se bucură odiniâra. In casulu din 
urma Germanii ar’ avâ dreptate a fi neliniștiți. 
Gambetta cu popularitatea, lui cea mare, cu talen
tele si energi’a lui de feru standu in capulu vigu- 
rdsei republice francese ar’ face in adeveru să se 
schimbe intrâga constelatiune diplomatica a Eu
ropei.

Conferenti’a generala
a representantiloru alegatoriloru romani. 

Finea / Siedintie,
tienuta in Sibiiu in 12 Maiu st, n. 1881.

Dep. Iuliu C o r o i a n u:
„Onor, adunare naționala!

Națiunea romana, care adi face unu numeru de 
1 milionu, 400 de mii suflete in Transilvani’a, in 
totu-deun’a a fostu conscia de sine; nu a uitatu 
nici-odata, că este fundamentulu popdreloru locui- 
t6re in acâst’a patria, că este aceea, care cu legi
unile marelui Traianu a descalecatu aci inca in 
anulu 105 după Christosu că atare, care este cea 
prima intre t6te natiunalitatile locuitorie in acesta 
patria nu numai pre basea dreptului 
g i n t i 1 o r u si alu naturei, ci si pre basea 
dreptului primei ocupări (jus primae occupationis) 
in totu-deun’a intre t6te impregiurarile 8i-a pretinsu 
drepturile sale, nu una data, după cum 
ne arata istori’a si cu armele in 
mana — nu s’aindestulitu cu drep
turi personali nici una data, si nici 
că a potutu fi indestulata, ci in totu-deun’a si-a 
pretinsu drepturi naționali, (voci: asia e!) fiindu- 
că a sciutu si cu durere a sentitu, că membrii, fii 
ei nu că individi, ci că națiune au fostu apasati 
(asia.e!) ba națiunea in tristele tempuri ale trecutului 
despoiata si de cele mai primitive drepturi ale 
popâraloru de independinti’a s’a (asia e, tristu e!) 
in afacerile interne si culturali si ale libertății 
persâneloru corpului seu. (E dreptu, f6rte bine!)

Intre asemenea impregiurari națiunea romana 
mai alesu dela ăn. 1696 incbce intre obstacule 
grele in totu-deauna s’a luptatu, si a versatu sângele 
pentru apararea tronului, că se documenteze iubire 
si alipire catra inalt’a dinastia, (fdrte dreptu, 
bravo!) de unde singura potea si p6te așteptă 
leaculu dureriloru si totu una 
data, căse dovedâsca una soli

ditate, care se cuvine unui po
poru, unei națiuni, pe care nici goții, nici 
g e p i d i i, nici hunii, nici t a t a r i i, ba 
chiaru se fi inundatu pre acestu pa- 
m e n t u, udatu de atatea ori cu lacrimile durerii, 
si unu soiu de mâncători de 6 m e n i, 
nu l’ar’ fi potutu șterge din r â n- 
dulu ginților u, nu, domnilor u, pentru 
că in vinele acestui poporu romanu nu este amal- 
gamisata impotenti’a vitalitatii (e dreptu, fdrte 
bine!) in sângele lui nu s’a vediutu gangren’a 
ce ucide popdrele, pentru-că a remasu in totu-deun’a 
virginu asia, după cum a fostu, candu a descalecatu 
cu Traianu pe acestu pamentu.

Istori’a natiunei nâstre, care incependu 
dela anulu 1437 se p 6 t e dice din 
ce in ce mai trista si mai funesta pentru in
dependinti’a natiunala romana până la an. 1848, 
care a adusu lumin’a libertății 
popdreloru, (este adeveratu!) ne invatia, cătu de 
zedarnica a fostu lupt’a romanului; despoiatu prin 
legile feudale de tâte postulatele dreptului, si-a 
pierdutu aristocrati’a, aceea, care sub feudalismu 
eră chiamata se conducă facli’a umanitatii 
si se apere simburele natiunale; poporulu, ne fiin- 
dui ertatu a se califica prin scoli, a amblatu prin 
intunerecu, fii lui si cei mai desteptati, cari, puțini 
fdrte la numeru, au avutu ocasiune a ’si câștigă 
lumin’a scientiei nu au fostu de ajunsu la numeru, 
că se insufle respectu inimiciloru in intreprinderile 
loru pe terenulu politicei natiunali, ce se vede 
si de acolo, că națiunea romana si după ce a 
primitu in anulu 1700, in 4 Sept., in adu
narea conchiamata de metropolitulu Atanasie, uni
unea cu beseric’a Romei, si de si acâst’a uniune 
a fostu primita sub conditiunile incontestabile, că 
Romanii se nu se mai socotâsca de suferiti, ci de 
fii primiți ai patriei si sâ se inainteze la tdte 
derogatoriile; mai incolo, de si Episcopulu Inocentiu 
Miculu, pe la an. 1743/4, insufletitu de zelulu seu 
natiunalu, n’a incetatu de a cere, cu națiunea d’im- 
preuna, recunâscerea natiunalitatii si religiunei ro
mane, deopotrivă cu celelalte natiunalitati si reli- 
giuni ale patriei; si de si in articlulu VI din legea 
Măriei Teresiei din an. 1744 se intielegea implicite 
si recunâscerea natiunalitatii romane: totuși faptele 
amintite mai inainte n’au isbutitu a realisă scopulu 
doritu, âra legea Măriei Teresiei a potutu deveni 
tălmăcită după placulu celoru trei națiuni, deja pe 
acele tempuri recepte, si a potutu fi mârta, ne 
esistente pentru națiunea nâstra, si t6te aceste, 
domniloru, din lips’a barbatiloru de sciintia si 
influintia.

Asemenea au remasu fara nici unu resultatu 
si cererile natiunei romane, inaintate in an. 1791 
la imperatulu Leopoldu II de Episcopii Bobu si 
Adamoviciu, precum si ceea a clerului unitu, data 
la Majestatea S’a totu in acelasiu anu.

T6te aceste si celelalte petitiuni ale natiunei 
ndstre si t6te încercările ei spre a ’si afla de nou 
starea, in care a fostu dela descălecarea divului 
Trajanu până cam pe la an. 1400 după Christu au 
rem?su fara fructele dorite si nici că s’a potutu 
altu-cumu, căci după rescâl’a susceputa la an. 1437, 
candu a fostu lipsita de tdte drepturile, până la 
anulu libertății poporeloru, a fostu sclava, si poterea 
conducere! statului a fostu in mani inimice si tari, 
cari aceea o au pastratu si grijitu strajnicu.

Amu ajunsu dra, domniloru, la una stare libera; 
acuma deja ne este ertatu, că se ne cultivamu, deși 
statulu nu ne da indemana de a ne cultiva natio- 
nalminte, totuși potemu face multu, ba chiaru 
destulu spre a ne rememoria trecutulu stralucitu 
alu stramosiloru si a ne consolidâ si a ne pretinde 
partea, care ni se cuvine. — Acuma se dice, ca 
trairnu in tempulu libertății si in stătu constitu- 
tionalu, unde trebue se fia pres’a si vorb’a libera; 
(asia e!) âra națiunea romana, deși cu proportiunea 
numerului fiiloru sei nu, dâr’, potu dice cu totu 



dreptulu, că are celu mai mare numeru alu barbatiloru 
diplomati si absoluti, deci isi are si inteliginti’a 
s’a impunetâria; dela noi singuri depinde dâra, câ 
întreprinderile nâstre in cestiunile politice se nu 
remana vorbe morte si nesce pie desiderii, ci sâ se 
prefaca in trupu. (Asia e, bine, se audimu!)

Ne a aratatu n6a trecutulu politicu, câ. inalt’a 
casa domnitâria a cunoscutu vitalitatea natiunei 
romane (asia e!) atunci, candu monarchulu a sub- 
scrisu in an, 1863 in trei limbi inarticularea na- 
tiunalitatii n6stre, (se traidsca!) care lege inca 
chiaru neci până in diu’a de astadi nu este 
decretata de nimicită, ci este numai 
pusa ad acta (reu destulu!) până la una dî, si eu 
sum de firma convingere, că decumva națiunea 
romana avea unu tactu mai impunetoriu in conduit’a 
s’a politica (fârte bine!) si era consolidata, nu s ar 
fi pusu nici aceea ad acta si nu s’ar1 fi decretatu 
nici uniunea Transilvaniei fara ascultarea si ’on- 
santirea natiunei n6stre (asia e, fOrte bine!), pre 
cuinu apoi câ urmare nu ar’ fi isbutitu nici legea 
separata electorala pentru noi, si nu celelalte legi, 
cari ne făcu si decreta singuru numai de cetatiani 
ai patriei unguresci (asia e!) si nimicu alta. Qui 
perdidit numerum, incipiat iterum! Dâca si tar- 
diu, inse nu post festa, vomu reincepe intruparea 
drepteloru nOstre postulate, dâca vomu stărui 
strajnicu, umeru la umeru, pentru realisarea pro
gramei nâstre natiunali din an. 1848, 15 Maiu, si 
basandune pe legea deja sanctiunata de Majestatea 
S’a, in an. 1863, ne vomu pretinde drepturile, 
care ne competu, câ unei națiuni de sine statatorie.

Bine se fimu inse intielesi, Domniloru, ddca ni 
le vomu pretinde (asia e!) si nu ni le vomu cerși 
(e dreptu! asia!) pentru că un'a națiune isi are 
drepturile sale dela D-dieu nu din mil’a asupritoriloru 
noștri, acele drepturi se potu luâ prin fortia bru
tala pe unu tempu Ore care, inse nu se potu in 
nici unu casu nimici; (fOrte bine 1) pentru că suntu 
resarite intr’una dî cu nascerea popOreloru si suntu 
legate de acele, câ umbr’a, care de si intunereculu 
nopții o face nevediuta se culca cu noi si Ia radi’a 
sOrelui ne petrece până la mormentu.

Se ne organisamu ddr’ pentru un’a activitate 
seriOsa intru tOte afacerile n6stre natiunali, se pu- 
nemu umeru la umeru si se lucramu, inse nu asia, 
câ prin acdst’a activitate se ne aratamu de ne- 
capaci la una lupta drâpta si se ne facemu de 
risulu acelora, cari ne au adusu nationalmente la 
sapa de lemnu in decursulu seculeloru (fOrte bine, 
asia el)

Se nu siovaimu cu program’a stramosiloru si a 
parintiloru noștri, care si a aflatu espresiunea in de- 
cisulu adunării naționale de pre campulu libertății, 
se nu facemu, D-loru, saltu mortale in politic’a 
nOstra natiunale si se nu damu ansa pentru nimica 
la acelu prepusu, câ noi ne impacamu cu partea 
acOst’a asupra nOstra fora noi, si mai pe susu de 
t6te sâ invetiamu, că dela domnii dilei in veci a- 
micitia sincera, fratietate si egala indreptatire, 
ba chiaru nici cele mai puține sianse de respectu 
nu vomu fi in stare de a st6rce (fOrte reu aru fi!) 
pOnace nu-i vomu dedâ a ne respectă, Ora acdst’a 
nu o vomu ajunge prin tramiterea de 5—7 depu- 
tati in diet’a din Pest’a, ci prin prevalentia politica. 
(FOrte bine, asia e!)

Era, câ se aratamu una prudentia politica, tre- 
bue se ne aducemu aminte, că fara una legătură 
solida, sincera si leala mse tOte fortiele naționale 
si asia fara una conlucrare unanima si neobosita 
tOte incercarile nOstre, de a ne restabili in dreptu
rile nedisputavere, ce le avemu,, după cum diseiu 
mai susu, ar’ fi fara resultatulu dorita ; bine a sen- 
titu acestea națiunea romana, candu la anulu 1848 
pre campulu libertății s’a legatu prin juramentu, 
ca va fi una si nedespărțită in lupta si nesuinti’a 
pentru înaintarea binelui natiunei si drasi bine s’a 
esprimatu totu națiunea n6stra in anulu 1861, 
candu a datu la protocolu urmatOrielo :

„Afurisitu vâ fi acela, care 
se va mai incerca a strică le
ga t u r ’a fratidsca intre- frați 
de unu sânge, f a c â n d u d i s t i no
țiune de confessiune in cause 
natiunali politice," (asia e !)

Se subscriemu dâr’, D-loru, de nou adi jura- 
mentulu parintiloru noștri si apoi se-’lu si tienemu 
si se ne dechiaramu serbatoresce, câ noi primimu 
solidaritatea intru tOte afacerile n6stre politice na
ționali (fOrte bine ! primimu !) apoi consolidați se 
ne organisamu pentru tOte afacerile nOstre, care se 
referescu la interesulu comunu alu natiunei romane; 
6r’ de alta parte, câ se damu si expressiune aces
tora fapte măreție natiunali, numai decâtu intr’unu

modu vigorosu si seriosu; se ne punemu intr’unu 
memorandu tOte motivele procederei nOstre, des- 
criindu intr’acela si tOte nedreptățile 
nOstre, — care ni s’au facutu 
prin uniune — prin n e conside
rarea nOstra si tOte câte ni se 
făcu intru tOte ramurile. Pentru 
aceea parerea mea modesta este, câ acestu memo
randu se fia inaintatu atătu la Maiestatea s’a im- 
peratulu, câtu si la dieta (asia e! fOrte bine!) 
precumu si sâ fia publicata in tOte foile publice ale 
popOreloru civilisate si cu influintia (fOrte bine !) 
in Europ’a; dara noi si ptaa ce luptandu ne vomu 
recâștiga drepturile si vomu figură câ factori ai 
statului, se lucramu in totu momentulu pe tOte 
terenele de a casa: in comune, districte 
si comitate si in tot u-d e u n a se 
tienemu si pre aceste terene contu 
de neindreptatirile ce ni se făcu : asia speru, că 
vomu potd ajunge câtu mai in graba Jimanulu do
ritu, (dâ d-dieu ! bine!) unde d-dieulu popOreloru 
are se conducă si nai’a natiunei romane (bravo 1 
se traidsca!). Pe basea acestora motive 
făcu urmatOri’a propunere : Consîderandu, câ na
țiunea romana ’isi are deja program’a s’a 
politica, primita in a n. 1848 pre cam
pulu libertății si acea progra
ma este deja intarita si prin 
juramentu, considerând u, ca a- 
cdst’a programa este recunos
cuta de toti fiii natiunei ro
ma n e s c i, c a r e peste totu cores
punde drepteloru postulate ale 
natiunei loru, ’ chiaru si intre i m p r e g i u r a- 
rile de asțadi;

Consîderandu, câ una acțiune, care s’ar’ estinde 
pân’acolo, câ națiunea romana locuitOria in Tran- 
silvani’a se participe la diet’a din Buda-Pest’a, de
și numai pentru încercarea unei invoiri amicale si 
fratiesci cu stapanii dîlâi, se vede de un’a parte de 
atare, câ nici unu resultatu nu va avd (reu des
tulu ! regretamu 1); Ora de alta parte acea proce- 
dere ar’ fi contraria cu tienut’a politica de până 
aici, ba chiaru in contra programei natiunali din 
anu 1848 :

Adunarea se dechiara: că, 
până candu națiunea romana nu 
va fi impartasita intru tOte 
drepturile, care le-a avutu si i 
se cuvinu; până candu nu va fi 
recunoscuta câ națiune desine 
stătători a, care ’si va organisâ 
apoi afacerile sale in conso- 
nantia cu interesele imperiu
lui A u s t r o-U ngurescu, nu va par
ticipă prin deputati la diet’a 
din Bud’a-Pest’a; totu-odata a- 
cdst’a adunare naționale pro- 
testdza in contra tuturoru ne- 
legiuiriloru, ce i-s’au facutu 
si i se făcu din dî in dî natiu
nei roma, nesci si acestei pro
testări dă expressiune in fați’a 
lumei civilisate, spre care sco- 
p u es'mi te din sinulu ei unu comitetu de 9 
membri, sub conducerea presidiului adunării (se 
traidsca ! bravo !).

Deleg. L e n g e r u : Propunerea făcută de 
dep. Coroianu in partea aceea, câ adeca projectulu 
de conclusu presentatu de dtasulu conferintiei ge
nerali, sâ se dâ unei comissiuni de nOua inși spre 
anteconsultare si reportare asiâ o intielegu, câ nu 
in siedinti’a de astadi pOte se vina la ordinea dîiei 
acâsta propunere, care recere profundu studiu, ci 
astadi are acdsta propunere d’â se presentâ si apoi 
d’a șe predă comissiunei de 30, ce se va alege in 
sensulu programei, cu acea insarcinare, d’a compune 
projectele de concluse asupra objecteloru conferintiei. 
Eu nu credu, câ acdsta propunere va fi unica, ci 
credu, ca se vor.u face si alte propuneri inca fara 
de a se potd pretinde cu efectu, câ acele se vina 
astadi la ordinea dîiei (aprobare.) Opiniunea mea 
e deci ddra, câ propunerea dep. Coroianu sâ se 
avisese deocamdată la biroulu conferintiei cu acelu 
aditamentu, — câ acel’a se o predâ la tempulu 
seu comissiunii de 30 alegunde — spre pertractare 
si reportare, conformu programei stabilite de comi- 
tetulu elec. centrata (voci: fOrte bine ! asia e !)

Deleg. R. P a t i t i ’a : «Nu potu consinti 
cu antevorbitoriulu, câ adeca projectulu de conclusu, 
presentatu de deleg. Coroianu, sâ se transpună 
comissiunei de 30, ce se va alege, din causa, ca 
anteconsultarea si deciderea asupra propunerei 
din cestiune nu se tiene de conferinti’a generala, 
ci cade eschisivu numai in cadrulu competintiei

delegatiloru ardeleni, pre candu comissiunea de 30 
se va alege spre altu scopu comunu romaniloru 
din Ungari’a si Transilvani’a, pre candu propunerea 
dep. Coroianu privesce numai pe ardeleni. Fația cu 
acâsta propunere conferenti’a de astadi trebue sâ se 
enuncie, câ deciderea ei are de a urmă pe terenulu 
conferentiei Transilvaneniloru. Se ne tragemu bine 
sam’a, se nu schimbamu terennlu conferentiei de 
astadi, cu alu conferentiei de după amddiu; că fOrte 
usioru amu pută ajunge intr’o confusiune daunOsa. 
Pentru caus’a acâsta, ce apartiene-strinsu Ardeleniloru, 
sunt de parerea, că din sinulu conferentiei de astadi 
sâ se ataga o comissiune de 9 membri, cu în
sărcinarea de a consultă si raportă conferentiei 
ardelenesci; ear’ până ce va fi gata comissiunea 
cu lucrarea s’a, siediutia sâ se amene.

Dr. R a t i u : ’Mi am cerutu cuventulu spre 
a da numai o deslușire. Nu impartasiescu 
vederile ante-vorbitorului, si de aceea mi-ăm ridicatu 
cuventulu in interesulu sustienerei ordinei de dî deja 
stabilite, peutru câ Dloru, atătu representantii 
alegâtoriloru Romani din Transilvani’a câtu si cei 
din Ungari’a suntem întruniți intr’o conferenția na
ționala (voci: asia e ! bine !). Eu asia credu, că 
frații noștri din Ungari’a au venitu aici câ se ne 
dâ concursulu loru spirituală, se ne ajute cu 
sfatulu loru la deciderea causei importante a ati- 
tudinei, ce voimu se observamu toti Romanii fația 
cu alegerile dietali venitOrie (forte bine !). Propu
nerea del. Coroianu trebue deci sâ se transpună 
comissiunei comune de 30, ce se va alege, si de 
aceea, credu, câ sâ ne tienemu strinsu de ordinea 
dilei (asia e !) ferindu-ne de formalități. (Asia e !)

Dep. C i o c a n u : Se nu ne perdemu vremea 
cu formalități, ci se remanemu strinsu pe langa 
ordinea dilei. (Asia e!) Asupra cestiunei viitârei 
nOstre tienute avemu mare lipsa de a ne intie- 
lege cu totii, intr’unu modu fratiescu unulu cu 
altulu. Dela acâsta intielegere fratiâsca nu ne pOte 
impedecâ nime ; fiindu de obște cunoscutu, că chiaru 
si concetatianii noștri Unguri, spre ajungerea 
scopului loru, au mereu mai departe de câtu noi, 
au chiamatu chiaru legiuni polonese intru ajutoriu 
spre ajungerea scopului loru, la care ai tientitu 
(asia e !) Cum se nu ne fia n6ue ertatu frați cu 
frați a ne intielege laolalta despre atitudinea, ce 
voimu se urmamu fația cu alegerile dietale? Eu 
consemtiescu intru tOte cu opiniunea Dr. Ratiu si 
asi mai face din parte’mi inca o propunere: se 
incheiamu siedinti’a din ’nainte de amddiu, ca-ci 
ordinea dilei pentru acâsta conferenția este deja 
esauriata (fOrte bine !)

Dr. Aurel Muresianu: Credu, că nein- 
tielegerea vine de acolo, că nu sa luminatu, nu 
's’a chiarificatu indestulu bas’a de dreptu, ce-o 
ocupa alegâtorii transilvăneni in raportu cu frații 
noștri din Ungaria. In privinti’a acdsta nu pOte 
esiste nici o temere fundata la nici o parte. Noi 
nu de aceea ne-amu adunatu împreuna aci, câ se 
ne slabimu bas a nOstra de dreptu, ci scopulu nostru 
este din contra, se ni-o intarimu printr’unu spriginu 
împrumutata. Acuma este tatrebare, câ 6re pro
punerea dep. Coroianu sâ se transpună comissiunei 
ce se va alege in conferenti’a mixta, ori noi se 
tractamu acestu proiectu de conclusu in conferenti’a 
transiivanâna. Marturisescu, câ nu sunt omulu 
formeloru si nici-odata nu me voiu capritia 
pentru forme gOle. Aici inse trebue se obser
vamu o forma, care se corespunda dorintieloru 
nOstre drepte in ăcâst'a causa de mare importantia, 
câ nu cumva mai tardiu din lipsa precisarii posi- 
tiunei nOstre de dreptu sâ se pOta nasce vreo nein- 
tielegere, vreo scădere pentru alegâtorii transilvăneni. 
Credu, că este de lipsa, câ caus’a atinsa ardelâna se 
fia tractata mai antaiu in sinulu alegâtoriloru ar
deleni. De aceea sunt de părere, câ proiectata de 
resolutiune alu deleg. Coroianu sâ se transpună unei 
comissiuni alese din sinulu conferentiei ardelene, 
spre prealabila consultare si, după ce acâst’a comis
siune isi va fi terminata lucrarea, sâ se unâsca cu 
comissiunea ce se va alege in conferenti a mixta si 
apoi resultatulu consultanloru comissiuniloru întru
nite sâ se aduca inaintea conferentiei comune.

Deleg. M a c e 1 a r i u : Recunoscu, câ basele 
pe care se afla representantii alegâtoriloru transil
văneni fația cu deputății alegâtoriloru din Ungari’a 
potu se fia in forma deosebite, scopulu inse nu e 
deosebita, e unulu si acela. (Aprobări.) Credu 
deci câ, fiindu scopulu comunu, propunerea dep. 
Coroianu sâ se dâ spre o consultare prealabila 
unei comissiuni comune si nici decatu nu unei 
comissiuni ardelene si apoi in conferenți a comuna 
se luamu conclusulu de lipsa despre tienut’a nOstra 
fația cu alegerile dietale viitOre. (Asia e !) Ar’ 
fi o mare calamitate, candu noi amu delega pro



punerea dep. Coroianu la o comissiune separata 
ardeleana, eschidiendu prin acăsta concursulu frati- 
loru noștri din Ungari’a intr’uniti cu noi la o 
conferenția comuna. (Aprobări.)

Deleg. P a t i t i a : Noi trebuie se tînemu 
înaintea ochiloru bas’a de dreptu ce o avemu, pe 
carea chiaru si programa o deosebesce. Durerile 
ndstre nu sunt identice cu ale fratiloru din Unga
ri’a, căci ei n’au de a se plânge asupra Uni unei si 
a legei electorale (sgomotu.) Noi nu putemu se 
lucramu, că ne este terenulu luatu de sub piciâre. 
Noi dorim1'. că frații din Ungari’a să se couviuga 
despre durerile n6stre. Dăca noi vomu supune 
cestiunea acdsta adunarei generale, nu se va pută 
sci, că cine a votatu si din cme s’a compusu ma
joritatea, ce a adusu conclusulu. Vomu primi 
consiliile cele bune ale fratildru noștri; din aceste 
consideratiuni remanu pe lnnga parerea esprimata, 
că propunerea presenta să se dă unei comissiuni 
ardelene spre consultare prealabila si raportare.

Urmandu votarea propunerea deput. Lenger- 
Ratiu care merge intr’acolo ca proiectulu de 
conclusu alu dep. Coroianu să se dea deocamdată 
biroului cu îndrumarea, că alegându-se comissiunea 
comuna de 30 se-’lu transpună acesteia spre 
sultare prealabila si raportare, se primesce.

Presideutulu: Ne mai fiindu 
obiecte la ordinea dilei, incheiu conferenti’a 
leana si anunciu in sensulu programei siedinti’a 
conferentiei generale a representantiloru alegătoriloru 
romani din Transilvani’a si Ungari’a pe după 
amădi la 4 
amădi.

con-

alte 
arde-

6re. Finea siedintiei la l1^ după

(Va urmă.)

Dev’a, 17/29 Maiu 1881. 

d-le Redactorii! Suntemu in ajiinulu 
i iau voia a ve 

impartesi unele miscaminte de pe la noi. Voiu în
cepe cu conferinti’a alegătoriloru romani din 
cerculu Dev’a, care cercetata fiindu de unu numeru 
considerabilu de alegători romani si de căti-va 
6speti, a decursu in cea mai completa ordine si 
armonia, ceea ce ne indreptatiesce a crede, că 
decisiunile luate de cătra representantii alegâtori- 
loru romani din conferenti’a generala dela Sibiiu, 
a aflatu resunetu si in animile romaniloru din a- 
ceste parti.

Decursulu 
urmatăriele: 
intr’o vorbire 
usioru, poporalu, a aretatu scopulu întrunire! si 
apoi dechiarandu siedinti’a de deschisa, a invitatu 
pe delegați a face raporturile loru. După consta
tarea numerului- alegătoriloru presenti, s’a datu 
cuventulu delegatului F. H. Longinu, care după ce 
a semnalatu unele momente mai remarcabile ale 
conferentiei generale din Sibiiu, după ce a aretatu, 
ce opiniuni, ce dorintie si ce ingrigiri s’au mani- 
festatu intre delegații adunați in acea conferenția, 
după ce a caracterisatu spiritulu si opiniunea ce a 
domnitu in acea convenire romanăsca si in fine, 
după ce a datu o ic6na 6re-care despre decursulu 
siedintieloru tienute la 12, 13 si 14 Maiu a. c. 
a facutu cunoscutu conclusele aduse in memorabil a 
di de 14 Maiu si a inchiaiatu multiamindu de 
încrederea pusa in persănele loru si esprimandu-si 
dorinti’a: câ conclusele, ce representantii romani
loru au pronunciatu, să se esecute cu acea seriosi- 
tate, cu care s’au adusu. — După densulu luă 
cuventulu celalaltu delegatu, G. Secuia, care intr’unu 
discursu mai lungu, meduosu si adese intreruptu 
de vii aprobări, a desfasiuratu motivele, ce au in- 
demnatu pe representantii alegătoriloru romani a 
aduce asemenea hotariri.

Primindu-se ambele raporturi, conferenti’a a 
luatu urmatoriulu Conclusu: Conferenti’a elec
torala, luandu actu de reportulu verbalu alu ale
gătoriloru romani, amesuratu acelui’a, va observă 
conclusele conferentiei electorale din Sibiiu, tienute 
la 12, 13 si 14 Maiu a. c. si se va nisui, câ a- 
cele se fia aduse la cunosciuti’a tuturoru alegâ- 
toriloru romani pentru intocm’a observare. — Totu- 
odata., esecutarea acestui conclusu, se incredintiăza 
comitetului alesu in conferenti’a electorala din 26 
Martisioru a. c., acordandui-se facultatea, câ la 
casu de trebuintia să se păta întregi si amplifică 
pe sine cu mai multi membri alegători romani din 
acestu cercu.

Membrii comitetului suntu: Ioane Papiu, presie- 
dinte, F. H. Longinu, notariu, Dr. Lazaru Petco, 
G. Secuia, A. Olariu, G. Nicăra, Isaia Moldovanu 
si Nicolae Oprea, membri. Votandu-se multiamita

Onorabile
lupteloru electorali, de aceea mi

acestei conferentie ’lu resumu in 
Presiedintele comitetului I. Papiu, 
animatăria, rostita intr’unu limbagiu 

delegatiloru, presiedintele redică siedinti’a si ale
gatorii se despartara intre urări de : să traidsca 
bun’a intielegere.

Se sperămu, că atătu comitetulu, cătu si fia- 
care alegâtoriu, ’si va sci implini datori’a natiu- 
nala. C a s s i u.

Actulu constatatorii alu in coronarei.
Noi Carolu I, Rege alu României, condusu de man’a 

Dumnedieu si de destinele vitezului si intieleptului po- 
amu facutu, in 10/22 Maiu 1866, intrarea 

Vocea poporului Ne-a chiamatu la

lui
poru î’omanu, 
Ndstra in București.
Domni’a tieriloru unite Moldov’â si Tier’a romanesca prin
plebiscitulu de la 8/20 Aprile 1866 (in diu’a aniversala a 
uascerei Ndstre de la 8/20 Aprile 1839) si prin votulu datu de 
Adunarea electiva la 1/13 Maiu același anu.

Asigurandu natiunei romane, prin constitutiunea de la 
30 Iuliu 1866, libertățile si drepturile s’ale, Noi amu pu- 
tutu trece, in fruntea acestui poporu, prin dile de nevoi, 
invingendu tăte greutățile, ast-felu, câ la 1877, Maiu 10/22, 
Corpurile legiuitorie au proclamatu independinti’a tierei.

Curendu apoi Dumnedieu, care singuru da victoriele, 
a condusu oștirea nâstra peste Dunăre in 17 Iuliu 1877, si 
drapelele ndstre s’au incununatu de lauri la Calafatu, Ni- 
copole, Raho.va, Smardanu, Griviti’a, Opanez si in 28 No
vembre același anu prin luarea Plevnei, facându, ca vechi’a 
vitejie romanesca se consacre pe campiele Bulgariei votulu 
unanimu alu Adunariloru.

Sângele generosu 
independinti’a patriei, 
14/26 Martiu 1881. 
dă Statului romanu,
Moldov’â si tier’a Romanesca, o asigurare si mai deplina si 
o manifestare si mai strălucită a individualității sale, 
proclamatu intrarea României intre Regatele Europei.

romanescu, versatu pentru aperarea si 
a aflatu resplatirea s’a in diu'a de 
Adunările legiuitârie, in dorinti’a de a 
nascutu din contopirea principateloru

au

Tier’a intrega, reprosentata de Senatu si de Aduuarea 
Deputatiloru, însoțiți de membrii din t6te corpurile consti
tuite ale tierei, de inaltele Curți de Cassatiune si Compturi, 
de Academi’a Romana, de represintantii Universitatiloru din 
București si Iași si ai tuturoru scdleloru de tdte gradele, de 
delegatiunile comuuale, urbane si rurale, cum si de tâte cor- 
poratiunile de meseriași si de numerâsele societăți din di
versele direcțiuni ale culturei naționale, s’au adunatu astadi 
10/22 Maiu 1881, in fati’a altarului santu alu Metropoliei 
din București si au asistatu cu Noi, Carolu I Rege alu Ro
mâniei, cu Regin’a Elisabeta, iubit’a N6stra soția, cu iubi- 
tulu Nostru frate Leopoldu, principe hereditaru de Hohen- 
zollern, împreuna cu nepoții Noștri Ferdinandu si Carolu, la 
rugăciunile de santire, cu cari I. P. S. Mitropolitu si Pri- 
matu Calinicu Miclescu, I. P. S. Mitropolitu alu Moldovei si 
Sucevei Iosifu, toti P. P. S. S. Episcopi de Eparchii si inal- 
tulu cleru metropolitanu, au bine-cuventatu corănele, ce ne 
aduce Tier’a, embleme pretidse pentru Noi de stabilitate si 
de independintia a patriei.

Cor6n’a Regala, pe care Tiera o pune astadi pe fruntea 
Nostra, este făcută in arsenalulu Astei din otielulu unui tunu, 
luatu de la neamicu la Plevna, in diu’a de 28 Novembre 
1877, si este stropita cu sângele eroiloru cadiuti pentru in
dependintia. Cordn’a de auru, ce Tier’a pune astadi pe frun
tea primei sale Regine, nu e împodobita cu petre scumpe, 
der’ faptele Regineloru, cari voru purta simpl’a cordna de 
auru a Reginei Elisabeta, voru face strălucirea ei.

Pentru ca neuitata se fia seculeloru viitAre amintirea 
dilei de 10/22 Maiu, subsemnatamu in alu cinci-spre-diecelea 
anu alu domniei Ndstre acestu documentu, la sant’a Mitro
polia din Capital'a Ndstra București, impreuna cu Regin’a 
Elisabeta, iubit’a Ndstra soția, si cu iubitulu Nostru frate 
Leopold, in fati’a Tierei adunate la marea serbare naționala 
a consacrării proclamatiunii Regatului României si Amu or- 
donatu, câ de acestu actu 
regalu, contra semnandu’lu 
si primindu comemorativ’a 
ai Corpuriloru legiuitArie, 
si-a Presiedintelui înaltei Curți de Cassatiune.

se se acatie marele nostru sigilu 
Miniștrii Noștri secretari de Stătu 
subscriere a domniloru Presiedinti 
ale I. 1. P. P. S. S. Mitropoliti

Carolu. EHsabet’a,
Leopold heritier de Hohenzollern.

Calinicu
Mitropolitulu primatu.

Dimitrie G h i c a 
Presiedintele Senatului.

Al. Cretiescu 
Presiedintele Curții de Casația.

D i m. B r a t e a n u, E.
D i m. S t u r d z a, M,

S 1 a n i c e a n u, V. A. 

I o s i f u
Mitropolitulu Moldovei. 

C. A. Rosetti 
Presiedintele Camerei.

Miniștrii: 
a b i j a, 

generalii
D

S t a t e s c u, N. 
F e r i c h i d e, 

U i e c li i a.

Corr.“ c o n- 
a 1 u S e r-

cum anuntia „Budap.
Iu bisericescu
se va întruni pe scurtu timpu in cur- 
acesteia spre a deliberâ asupra unoru

După 
g r e s s u 
b i 1 o r u 
sulu verei 
proiecte necessarie, apoi probabilu, căi va fi dissoi-

vatu, si se voru face alegeri ndue. La tdmna se 
va adună noulu congressu, care va avă missiunea 
de a alege unu nou patriarchu gr. or. serbescu si 
archiepiscopu de Carlovitiu.

In siedinti’a Scupscinei serbesci 
dela 29 1. c. s’a inceputu discussiunea asupra 
tractatului de comerciu aus- 
tro-ungaru-serbescu. Se spera, că 
proiectulu va fi primitu.

Noulu cabinetu italianu s’a for- 
matu: Presiedinte alu consiliului si ministru de in
terne este d-lu D e p r e t i s, ear’ ministru de es- 
terne d. Mancini. Camer’a se va convocă in sep- 
teman’a acest’a. — Sensatiune a produsu urmărirea 
diarului „Riforma" din Rom’a, din caus’a unui ar- 
ticulu, ce l’a scrisu in contra manifestului rusescu, 
combatendu rigdrea sistemului autocraticu.

Serbarea incoronarii primului Rege alu României.
(Urmare.)

Confetarii si restauratorii formau grupulu alu diecelea. Ca- 
rulu acestui grupu era colosalu si fdrte luxosu impodobitu, 
elu eră acoperitu numai cu atlasu colorea cerului, d'asupra 
in partea din nainte, unu felu de cuptoru, la drept’a si la 
stang’a carului erau- confetarii, cari faceau ingbetiata si totu 
felulu de prăjituri. La spatele acestui coptoriu era unu bu- 
fetu bogatu impodobitu, unde se aflau mai multe persâue, 
care mâncau. In capulu grupului mergeau confetariii si re
stauratorii mai insemnati din Capitala, apoi veneau mai multi 
copii ducendu felurite figuri de zaharu, represintandu o co- 
r<5na, piramide etc., apoi venea carulu trasu de siese boi.

Alu un-spre-diecelea grupu era formații de palarieri, 
croitori, modiste, pantofari si cismari. Lucsulu celu mare, 
care se vede astadi in societatea ndstra, ăra desfasiuratu s( 
pe carulu acestui grupu, trasu de patru cai murgi. D’asu- 
pra lui era unu felu de umbrariu lucsosu si cu multu gustu 
impodobitu, in cele patru coltiuri se aflau câte unu repre- 
sentantu d’alu palarieriloru, modisteloru, pantofariloru si cis- 
mariloru, 6r’ iu midilocu o masa, pe care era intinsa o ro
chia de fai albu si care representâ pe croitori. In capulu 
grupului mergea represintantii mai insemnati ai celoru cinci 
societăți, apoi carulu si ărasi mulțime de lucratori.

Brutarii formau grupulu alu doui-spre-diecelea. Carulu 
acestui grupu, trasu de optu boi, represinta unu cuptoriu 
enormu, apoi unu vasu mare, in care se framenta până si 
de unde unu barbatu scotea pane si o impartiea publicului. 
Carulu era de tdta frumseti’a si venea in urm’a unui grupu 
formatu de brutarii cei mai insemnati ai Capitaliei, cari mer
geau ’nainte.

Alu trei-spre-diecelea grupu era formatu de frauzelari, Si 
carulu acestui grupu, trasu de patru cai albi, representâ 
unu cuptoriu mare, din care unu franzelaru scotea franzele 
si cornuri si le impartia publicului. In capulu grupului 
mergeau franzelarii mai insemnati ai Capitalei.

Carotasii formau grupulu alu patru-spre-diecelea, care 
avea unu caru represintandu o fauraria, unde mai multi lu
cratori lucrau : unii faceau sini, alții pileau, alții trageau, la 
spatele cărora se afla o mica trăsură, fdrte elegantu lucrata. 
In capulu grupului se aflau caretasii Capitalii, apoi venea 
carulu trasu de siese cai murgi.

Birjarii muscali aveau si ei grupulu loru, si era celu 
d’alu cinci-spre-diecilea. Acestu grupu era formatu din mai 
mnlte ronduri de birjari călări si imbracati cu haine, repre
sintandu colorile naționali, arangiate astfelu cum sunt la 
drapelu. Anteiulu rendu eră imbracatu in haine albastre» 
alu doilea in galbene si alu treilea in rosiu, apoi venea o 
drosca trasa de trei cai d’o frumsetia rara, in care se afla 
starostea birjariloru si grupulu se încheia cu alte trei ron
duri arangiate totu că cele de mai susu.

Societatea Tramwayului formă grupulu alu siese-spre- 
diecelea. Carulu acestei Societăți, trasu de optu cai, repre
sinta unu tramway, in care se aflau atătu pasageri, cătu si 
conductorulu, olu era impodobitu numai cu ghirlande de ver- 
detia si cu corăne de flori.

Grupulu alu siăpte-spre-diecelea era formatu de Socio- 
tatea tirului romanu, in capulu carefa mergea directorele 
ei d, Moceannu. Carulu, trasu de patru cai, era impodobitu 
cu multu gustu, er’ d’asupra’i se afla mai multe porsdne 
tienendu săbii, florete, masei, etc.

Societatea Tirulu „București" venea a optu-spre-diecea. 
In capulu grupului se află presiedintele Societății cu con- 
siliulu, apoi venea carulu bogatu, impodobitu si trasu do 
siese cai albi.

Alu noua-spre-diecilea grupu era formatu de Societatea 
pentru venatdrea selbatica. Nimicu mai frumosu si mai na- 
turalu câ acestu grupu, care avea dreptu caru o simpla ca- 
rutia trasa de duoi cai, er’ d’asupra ei arangiate totu felulu 
de venaturi. înaintea acestei carutie mergeau vre-o ddua- 
dieci venatori, in costume cenușii, cu ghete albe si avendu 
in capu siepci in form’a acolora ce p6rta jockeyi, er’ pe u- 
meru pușca do venatoria. După carutia veneau mai multe 
grupuri de venatori, duceudu copoi si oghari in lantiuri.



Societatea israelita, care era cea mai numerăsa, forma 
grupulu alu doua-diecelea. Carulu acestui grupu, trasu de 
6 cai albi, era împodobita cu multu gustu, Incependu de 
la capetulu de dinainte, elu forma că unu felu de tribuna, 
avendu pe drept’a si pe stang’a câte 4 trepte, la capetulu 
carora era unu tronu acoperitu, in care siedea o persona re- 
presintandu unu personagiu istoricu. ’Naintea si in urm’a 
carnlui era o mulțime de drapele ale diferiteloru societăți 
ebraice.

Alu doua-dieci si uuulea grupu era formatu de socie
tatea tinerimei romane, compusa din Societatea pentru inve- 
tiatur’a poporului si din micii dorobanți. Acestu grupu, con- 
dusu de d. Barbu Constantinescu, a fostu f6rte aplaudatu 
de publicu.

Societățile germane formau grupulu alu doua-dieci si 
doilea. Carulu acestui grupu, trasu de 6 cai negri, era ma- 
retiu si impodobitu cu unu gustu raru. In partea dinainte 
a carului se află o tabla mare, care represintâ tient’a, er’ 
in centru si in partea din napoi se aflau persoue represin- 
taudu diferitele societăți, din care se compunea intregulu 
grupu.

Alu doua-dieci si treilea grupu era acela alu societății 
maghiare, care avea unu caru trasu de 4 cai. ’Naintea si 
in urm’a carului veneau grupuri de maghiari călări imbra- 
cati cu costumurile lovu naționale. La trecerea acestei so
cietăți pe dinaintea Maiestatiloru Loru Regale, music’a mili
tară a cantatu marsiulu lui Racoti.

In grupulu alu doua-dieci si patrulea era societatea 
carciumariloru, care avea unu caru trasu de 8 cai albi. In 
caru era asiediatu unu butoiu, d’asupra caruia se afla o per- 
sdna represintandu pe Bachus. In partea dinapoi a carului 
se ’naltia unu umbrariu acoperitu cu foi de vitia si sub elu 
mai multe fete si flăcăi serbatorindu diu’a de 10 Maiu.

Societatea berariloru forma grupulu alu doua-dieci si 
cincilea. Deosebirea intre carulu acestui grupu si alu celui 
precedente este fărte mica; elu era trasu de 4 cai roibi si 
avea d’asupra’i unu butoiu, pe care se afla regele Gambri- 
nus cu unu paharu de bere in mana.

In grupulu alu doua-dieci si sieselea se aflau măcelării. 
In locu de caru, acestu grupu avea 4 boi, dintre cari doi 
albi si doi cafenii, d’o frumsetia rara.

Societatea lautariloru represintâ grupulu alu doua-dieci 
si sieptelea. Ei avuseseră bunulu gustu d’a se imbraca in 
acele costume vechi, cu cari erau imbracati lăutarii noștri 
de alta data : anterii, giubele si siepci cu fundulu latu si cu 
cozorăce.

Alu doue-dieci si optulea grupu era formatu de Socie
tatea pescariloru. Carulu acestui grupu, trasu de siese boi, 
represintâ o luntre colosala, in care se aflau mai multi pes
cari, cari tragean cu plas’a si scoteau pesce viu. Elu era 
impodobitu de ghirlande, de verdetia si cununi de flori.

(Va urmă.)

TD i -v e x s e.
(Afacerea cu s t 6 g u 1 u.) Aflamu, 

că. investigatiunea in afacerea cu stAgulu confeta- 
riului s’a terminata si că. poimane, Joi, processulu 
se va finalisâ înaintea judecătoriei cercuale de aici. 
Siedinti’a va fi publica si se va incepe la 3 6re 
p. m. Paralelu cu judecatori’a cercetdza mereu si 
politi’a, ascultandu o mulțime de martori; intre cari 
si multi studenti. Suntemu curioși, se vâdemu, ce 
resultatu voru produce cercetările aceste făcute cu 
atâta svonu si intr’unu modu atâtu de batatoriu 
la ochi.

(Teatru roman u.) Aflamu, că cunos- 
cutulu artistu romanu d. Ionescu va sosi 
septeman’a acdst’a in Brasiovu, unde cu o parte 
din trup’a dela teatrulu nationalu din Bucuresci, 
va dă câteva representatiuni, pentru cari a obtie- 
nutu deja concessiunea dela guvernulu ungurascu.

(Adrese de felicitare.) Regele 
sî Regin’a României au primitu din partea socie
tății farmacistiloru o adresa de felicitare, legata in 
modu fdrte bogatu, cu cifrele in smaltiu, ale Re
gelui si Reginei, si ilustrata cu vignete, represen- 
tandu figuri simbolice, resiedintiele Regale de la 
Cotroceni si Sinaia, si in mijlocu catedral’a Mitro
poliei, unde s’a sevbrsitu încoronarea.

Majestatile Loru au primitu asemenea din partea 
junimei studiâse din Buda-Pesta 
o adresa de felicitare legata intr’unu albumu, exe
cutata cu unu deosebitu gustu artisticu si sub-scrisa 
de presiedintele comitetului D. Dr. George Creni- 
ceanu si de secretarulu D. Camilu Dragomiru, de 
Visnitiu Negriletiu, jurista.

(N e c r o 1 o g u.) In Clusiu a repausatu in 
22 Maiu st. n. Samsonu Ratiu notariu 
la judecatori’a cercuala din Iar’a-de-josu, in etate 
de 39 ani. Fia-i tierin’a usidra !

(D i a r u f a r a nume.) In Cincinati, A- 
menca, a inceputu se apara unu diaru unicu in 

felulu său: f a r a nume. Elu se bucura de 
mare trecere.

(Monumentu pentru Victor 
H u g o.) In Paris s'a formatu, sub presidenti’a 
d-lui Louis Blanc, unn comitetu de doue-spre-diece 
persdne, însărcinata de prietinii lui Victor Hugo 
si de representantii presei republicane, cu formu
larea unui apelu cătra poporulu francesu, pentru 
redicarea unui monumentu lui Victor Hugo, pe 
piati’a cu numele acestuia.

(S t i r p i r e a o m i d e 1 o r u.) Sub acestu titlu 
scrie d-lu EI. Vergati in „Romanulu“ urmatărele ! Candu de 
cu prima-vera nu s’au pututu curați intr’uun modu radicalu 
omidele aflate in arbori, si au mai remasu ici cole câte o 
casutia, seu, din omisiune, ori nesciintia nu s’au curatitu si 
acele inele ce se afla pe ramurele loru si cari se numescu 
„Semnisiori," in câtu mai tardiu inviandu omide, se se 
napustesca asupr’a fruudieloru si fructeloru causandu-le mai 
acelasiu reu, că si candu nu ar’ fi fostu curatite de locu, 
totu mai este unu midilocu de’a scapă arborii de acești vră
șmași. Mijloculu celu mai practicu si eficaciu este: se se 
ie o pensula, bidinea seu mai bine disu, unu pamatufu de 
trentie ori cârpe legate in verfulu unei nuele si muindu-se 
intr’unu vasu cu gazu de taria de la 32—36 grade, sb se 
stropesca tăte acele cocolosie de omide ce se gasescu di- 
mineti’a pene la 6 6re, grămădite pe ramurile arboriloru. 
Multu după 3, 4 ore de la intrebuintiarea acestei stropiri, 
se va observa, câ nici un’a din omide nu va mai fi cu 
vietia, ci din contra mărte cu capetele in susu. Esperiinti’a 
acest’a făcută si de mine insu-mi in anulu acesta la arborii, 
ce-i am in gradin’a moșiei mele, m’a convinsu, câ pe langa 
estirpare, fara cea mai mica vatamare a arboriloru ’se păte 
combate cu succesu si reproducerea acestoru insecte celu 
putînu pentru unu timpu 6re care. Si deca acest’a sistema 
ar’ fi câtu de curendu si generalminte aplicata, succesulu 
ar’ fi si mai salutariu.

Onrexil-UL la b'ars'a de 'XT’ien’e.
din 30 Maiu st. n, 1881.

Rent’a de auru un
gara .... 117.80

Imprumutulu cailoru

Imprumutulu 
miu ung. .

Losurile p. r

cu pre-

egularea
124.50

ferate ungare . .135 — Tisei si a Segedin. 114.75
Amortisarea datoriei Rent’a de harthia aust. 76.90

cailoru ferate de ostu „ de argintu „ . 77.35
ung. (l-a emissiune) 91.30 „ de auru „ 95.10

dto. (Il-a emissiune) 108.50 Losurile din 1860 . 132.80
dto. (III-a emissiune) 96.60 Acțiunile bancei austr.-
Bonuri rurale ungare 98.50 ungare • « 835.—
dto. cu cl. de sortare 97.75 „ bancei de creditu
Bonuri rurale Banat- ungare 359 50

Timiș. . . . 97.25 „ bancei de creditu
dto. cu cl. de sortare 97.25 austriaco . 3.56
Bonuri rurale transil- Argintulu • • —.—

vane . . . . 97 25 Galbini imperatesci . 5.50
„ croato-slav. . . 98.— Napoleond’ori • • 9.32

Despăgubirea p. dijm’a Mărci 100 imp. germ.. 57.25
de vinu ung. . . 95.50 Londr a. . • 117.10

Cur sulu dLe Bucuresci
dela 16/28 Maiu 1881.

Valori Scadenti’a1 Cu- 
pâneloru

Cum- 
pera Vinde

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

1 Apr. 1. Ort. 91.— 92.—

rurale................................. 23 Apr. 23 Oct.
1 Ian. 1 Iul.

99 — 100 —
8°/0 Oblig, domeniale 1871 . • •
6°/0 Oblig, cailoru fer. rom. 1 Iuliu 103.— 104.—
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 106.— 107.—
7°/0 „ » urbane idem 103.— 104.—
8% Imprum. municipalu . . 
Oblig, casei de pensiune (lei

idem 235.— 240.-

300, dobânda 10 lei). . . 1 Maiu 1 Nov. 28.— 28.1 ’s
Losuri municipale (20 lei) . . cu premie 960.— 980.—
Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. 940.— 960.—
Auru contra argintu............. 1.— l.’/2

l-’/sAuru contra bilete hipotec. . 1.—
Auru contra bil. de Banca nat. 1.— i-72
Elorini Val. Austr.............. 2.15 2.16

Nr. 5126/1881. 1—3

Pentru ocuparea postului vacanta de medicu 
alu doilea urbanu, impreunatu cu unu salariu anualu 
de 400 fi. si 100 fi. bani de quartiru, precum si 
cu competentiele prescrise de stătuta, se escrie 
concursu.

Doritorii de a ocupă acestu posta, pe langa 
documentele, prin cari voru constată, că n’au trecuta 
peste etatea de 40 de ani si câ doctori in medi
cina au eserceatu deja pracs’a de unu anu, voru 
avă de a ’si așterne petitiunile astu-feliu instruaite 
subscrisului oficiolatu pbna in 15 luniu a, c. după 
amddiu la 5 6re.

Brasiovu in 28 Maiu 1881.
Magistratulu urbanu.

Nr. 4945/1881.
OOXXOVLXS-CL-

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

Doritorii pentru acestu posta au — pe langa 
asternerea documenteloru asupra cercetarei cores- 
pundietdrie școlari, asupra destoiniciei in resortulu 
de cancelaria, asupra cunăscerei limbeloru patriei, 
precum si asupra acelei recerintie, cumca densii nu 
au trecuta preste etatea de 40 de ani — de a ’si 
așterne petitiunile astufeliu instruite până in 4 
luniu a. c. la 5 6re după prandiu subsemnatului 
officiu.

Brasiovu 19 Maiu 1881.
3—3 Magistratulu urbanu.

Deschidiendu-’mi Cancelari’a de advocata in Fa- 
garasiu, strada Becleanului, imi iau voia a ’mi o- 
feri servitiole in tăte ramurile de dreptu, civile si 
politice.

Dr. Ioane R 6 n a i,
1—3 advocatu in legile civile si cambiali.

& Numai odata
se °^ere 0 ocasiune asia de favo- 

u z 3 rabila de a procura unu orologiu 
escelentu cu jumetate pretiulu.

Desfacere
grandiosa.

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

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

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

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

1000 ancore esemplare de lucsu din argintu, pe 15 rubi- 
nuri cu cadranuri in emailu, aretatoru de secunde, sticla 
lata de cristalu, mai nainte cu fl. 21, acum numai 
fl. 12.50 de unul, fote repassate pe secunda.

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

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

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

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

1000 orologe remontoare de auru veritabilu pentru domni 
seu domne, mai ’nainto cu fl. 100 acum fl. 40.

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

650 orologe desteptatore cu aparatu de larma, forte finu 
regulate, aplicabile si că orologe pe masa de scrisu, mai 
'nainte fi. 12, acum numai fl. 4.30.

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

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

Adresa: 19—24
Desfacere d.e ©roldg-e

a

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