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Nr. 59. Sambata, 23 Maiu 4 luniu 1881.

jj^F“ Tn loculu numerului de Joi, care nu a 
aparutu din caus’a serbatorei, se adauga la 
numerulu acest’a unu suplementu.

Brasiovu 22 Maiu/3 luniu.
„Nici o imputare nu e mai grava decătu aceea, 

a fi facutu nedreptate altoru națiuni". Acăst’a ac- 
sioma a apostolului umanitatii Herder ne-a venitu 
spontaneu in minte, candu amu cititu espectorarile 
diferiteloru foi maghiare asupra conferentiei năstre 
electorale. Contrarii noștri semtu greutatea morala 
a acusariloru ce le intimpina din partea numero
sului poporu romanu, locuitoriu in aceste tieri si 
pentrn că imputarea ce li se face este mare, ei se 
silescu ai slabi puterea prin micsiorarea importan
tei elementului, dela care emana. Aci ei dau inse 
de-o pedeca nedelaturabila. Esistenti’a celoru trei 
miliăne de romani in stătu nu-o potu negă — nici 
pe langa celu mai esageratu siovinismu, de aceea 
ieau refugiulu la suspitiuni, calomnii si insulte, pe 
cari le indrăpta in contra membriloru conferentiei 
romane, .timbrandu-i de nesce agitatori periculoși 
si imputandule, că nu ar’ fi fost autorisati de a 
vorbi in numele poporului romanu, care, după ei, 
ar' fi multiamitu cu starea actuala.

Diarulu clericalu din Budapest’a „Magyar Allam", 
intr’unu articulu de fondu intitulatu „A szebeni 
kupaktanâcs" (!) cu dat’a 23 Maiu a. c. năga chiaru, 
că conferenti’a dela Sibiiu ar’ fi ecoulu vointiei 
maioritatii poporului romanu. Acăst’a f<5ia, care 
representa vederile clerului catolicu ungurescu, nu 
s’a potutu retienă a nu ne arată si de astadata, 
că ne iubesce atătu de multu, in cătu n’ar’ mai 
vrea se mai fia nici pomenire de noi — in lumea 
acăst’a ungurăsca. „Magyar Allam“ se face a nu 
sci, că la Sibiiu a fost adunata o representantia 
formala a tuturoru alegătoriloru romani din Ardealu 
si tiăr’a ungurăsca si vorbesce numai de „resola- 
tiunea celoru treidieci de strănepoți ai lui Iuliu 
Cesare", despre care sustiene, că ar’ fi fost adusa 
in contra statului si apoi intrăba: fost’au in dreptu 
6re cei treidieci a aduce o resolutiune in numele 
unui milionu si jumetate de Romani?

Nu voimu se ne disputamu cu făi’a clericala 
asupra numerului adeveratu alu poporatiunei romane 
din Ardealu si Ungari’a, pe care ’i place alu scadă 
la jumetate, dăr’ dăca „Magyar Allam" sustiene, 
că mai cu săma iu Ungari’a sunt tienuturi unde 
Romanii sunt departe de a urmă politic’a resisten- 
tiei passive la alegeri, apoi constata numai, că 
cei treidieci de resolutiunisti au luatu in conside
rare acestu fapte, candu au recomandatu pentru 
Romanii din Ungari’a politic’a activitatii.

Dice „Magyar Allam", că conferenti’a năstra 
dela Sibiiu u’a fost nici măcaru espressiunea voin
tiei maioritatii poporului romanu. Ei bine, amu fi 
potutu noi, sub impregiurarile vitrege, in cari 
traimu, se manifestamu cu mai mare succesu si in 
modu mai legalu acăst’a vointia decătu amu facut’o ? 
Dăca „Magyar Allam“ ar’ fi de părere, că nici 
alegătorii noștri, cari si-au tramisu mandatarii la 
Sibiiu inca nu representa vointi’a întregului poporu 
romanu, marturisimu că ne ar’ fi greu se’lu com- 
batemu, pentru că sciutu este, că, gratia cu deo
sebire legei asuprităre electorale din Ardealu, cei 
ce se bucura adi de dreptulu de alegere intre Ro
manii ardeleni abia formăza o mica fracțiune, 
pre candu numerulu acelora d’intre Romani, cari 
după tăte principiele constituționalismului modernu 
ar’ trebui se fia investiți cu acelasiu dreptu, este 
multu mai mare.

Depinde numai si numai dela corpurile legiui- 
tăre ungare că se delature acestu inconvenientu si 
se faca possibila o representantia mai completa si 
mai generala a poporului romanu prin lărgirea 
dreptului de alegere. Maghiarii, dăca voiescu să 
ge convingă si mai multu despre adeveratele do- 

rintie si postulate ale poporului romanu, n’au de
cătu se faca possibila convocarea unui congressu 
nationalu romanu pe bas’a votului universalu.

Păna ce se va intemplă acăst’a ne va dă voie 
„Magyar Allam" că se sustienemu, că votulu una- 
nimu alu conferentiei năstre electorale dela Sibiiu 
este o manifestare puternica esita din sinulu popo
rului romanu si că este in adeveru ecoulu vointiei 
generale a lui. Ce a constatatu resolutiunea ce
loru treidieci, dăca nu nemultiamirea generala a 
Romaniloru c’unu sistemu de guvernare, care nu 
face nimicu pentru ei, ci totulu in contra loru ? 
Votulu conferentiei romane dela Sibiiu este viu’a 
constatare â nedreptatiei ce-o intimpina Romanii de 
secuii din partea conlocuitoriloru Maghiari si nu 
esista Romanu binesemtitoriu care ar’ cuteză se 
sustiena, că poporulu nostru nu ar’ semti adăncu 
acăst’a nedreptate.

Ce mai amblati dăr’ cu tertipuri si apucaturi 
iesuitice, cari nu mai potu avă nici-o trecere ? As- 
tadi tăte popărele lumei si — tieneti minte — nu 
mai puținu si Romanii din Ardealu si Ungari’a 
s au desteptatu in asia mesura, incătu nimenea nu-i 
mai păte imbătâ cu fanfaronade găle ciocoiesci. 
Faptele vorbescu. Maghiarii sciu fărte bine, ce 
datorescu poporului romanu. A voi că prin fortia 
se ’lu scăta datoriu pe elu este, in casulu celu mai 
favorabilu, o perniciăsa cutezare. Nedreptatea de 
candu esista lumea inca niciodată nu s’a potutu le
cui prin fortia.

Brasiovu 3 luniu 1881.

Dela alegerea comitetului centralu electoralu de 
cătra conferenti’a dela Sibiiu trecură trei septe- 
mani. In timpulu acest’a scurtu nu ne-amu potutu 
așteptă de a vedă deja resultatele activitatii sale, 
dăr1 trebuie se admitemu in interesulu causei, 
pentru care a fost instituitu acestu comitetu, că 
n’a intardiatu nici unu momentu spre a face lucră
rile necessare preparatăre, care se-i asigure cătu 
mai multu dobândirea resultateloru dorite. Ne 
luamu voie a atrage atențiunea d-loru membri ai 
acestui comitetu asupra necessitatii de a se inte- 
ressâ in tăta seriositatea si de cu vreme de atitu
dinea fația de alegeri preste totu si cu deosebire 
de mersulu alegeriloru din Ungari’a in părțile 
locuite de Romani. Este de lipsa că in cercurile 
electorale din Ungari’a să se desvălte cea mai mare 
activitate possibila, dăca este că se fia aleși cătu 
mai multi candidați ai partidei naționale.

Alegerile pentru diet’a ungurăsca se voru face, 
precum se vede, in curăndu, de aceea nu este de 
perdutu nici unu momentu. Comitetulu alesu de 
cătra conferenti’a romana dela Sibiiu, trebue se 
desvălte unu gradu de energia, care se corespunda 
mariloru cerintie ale luptei naționale. Noi din 
parte-ne vomu sprigini cu tăta tari’a intreprinderile 
sale îndreptate asupra atingerei scopului, ce este 
chiamatu alu urmări!

In suplementulu de astadi damu locu raportului 
asupra decursului processului privitoriu la afa
cerea cu stăgulu ungurescu alu 
confetariului Buzoianu, despre care au pretinsu 
foile maghiare, pe bas’a unoru relatiuni tendentiăse 
si reutaciăse, că, la maialulu gimnasiulu romanu 
de aci, ar’ fi fost călcatu in piciăre de cătra stu
denții acestui institutu. Parturiunt montes, nas- 
citur ridiculus mus! Resultatulu processului, care 
s’a terminatu cu achitarea studentului inculpatu, 
demonstra invederatu, că tăta afacerea in faptu nu 
a meritatu de a fi pomenita nici măcaru intr’o 
simpla notitia in diuare, necum să se scrie despre 
ea, cum făcură foile maghiare, articuli intregi 
si inca in ce tonu ostilu si nerusinatu! Ne reser- 
vamu de a reveni asupra acestui casu, caracteris- 
ticu pentru er’a teroristica in care traimu, si cu 

deosebire asupra necalificabilei portari a pressei 
maghiare.

Cronic’a evenimenteloru politice.
După cum se anuntia din Budapest’a d i e t ’a 

ungurăsca a fost inchisa cu solem
nitate in diu’a de 2 luniu c. la 11 ăre a, m.

In siedinti’a dela 31 Maiu a respunsu ministrulu 
de culte Trefort la interpelatiunea deputatului 
Adolf Zay, privităria la afacerea cu biseric’a „gre- 
căsca" din Brasiovu. Respunsulu s’a luatu la 
cunoscintia. Nu ne este cunoscutu păna in mo- 
mentulu de fațji’a cuprinsulu lui.

Ceea ce agita in momentele de fația in modu 
estra-ordinaru cercurile politice din Bucuresci este 
cestiunea Dunărei, care a intratu 
intr’unu stadiu periculosu pentru interessele tierii. 
Precum scimu guvernulu nu a facutu păna acuma 
nici-o impartasire camereloru asupra decursului 
negotiariloru cu privire la cestiunea dunareana. 
Ministrulu-presiedinte actualu declarase nu de multu, 
că guvernulu va aperâ interessele României la 
Dunăre. Cu atătu mai mare a fost dăr’ surprin
derea senatoriloru si a deputatiloru, candu imediatu 
după serbările incoronarii se lati scirea, că comis- 
siunea dunarăna dela Galați ar’ voi se iă său ar’ 
fi luatu chiaru o hotarire iu sensulu pretensiuniloru 
Austriei si iu defavorulu României. Neliniștea 
cresch, audiendu-se, că guvernulu trecutu ar’ fi luatu 
chiaru angagiamente fația de marile poteri. In 
urm’a acestoru. sgomote vice-presiedintele camerei 
d. C h i t i u a convocatu o întrunire a tuturoru 
partiteloru la clubulu liberalu, din propri’a iniția
tiva, fara de a se intielege mai antaiu cu ministrulu 
presiedinte si cu d. Rosetti. De aci se esplica 
iritatiunea, ce a domnitu intre membrii partidului 
liberalu atătu la prim’a cătu si la a duă’a intrunire.

Diarulu „Rom. Lib.“ aduce despre aceste în
truniri relatiuni, cari nu sunt nicidecum de natura 
de a linisci spiritele agitate. Scopulu celoru, cari 
au convocatu întrunirea, a fost de a face, că repre- 
sentatiunea naționala să iă cestiunea Dunărei in 
man’a ei si se protesteze la casu de lipsa in con
tra hotaririloru comissiunei dunărene. La acestu 
planu s’au opusu d-uii Rosetti si D. Bratianu. Pre- 
siedintele camerei ar’ fi declaratu, că dăca guver
nulu romanu a datu adhesiunea s’a la crearea unei 
comissiuni m xte sub presiedinti’a Austriei, acăst’a 
a facut’o, pentru că nu s’a potutu opune Europei 
intregi. D-nu D. Bratianu rogă adunarea să se 
abtiena dela ori-ce protestare, si se lasă pe gu- 
vernu se lucreze pe calea diplomatica, cum va so
coti elu, căci asia crede, că efectele reului se voru 
micsiărâ. Marea maioritate a adunarei a aplaudatu 
vorbirea d-lui primu-ministru. — In legătură cu 
aceste diarele opositiunale sustienu, că d. Ionu Bra
tianu sar’ fi retrasu dela ministeriu numai din causa, 
că impreuna cu d. Boerescu ar’ fi luatu angagiamente- 
fațjia de cestiunea Dunărei. Speramu, că peste pu- 
ținu se va face lumina asupra starei adeverate a 
cestiunei dunărene.

Domnulu Gambetta s’a reintorsu deja dela 
Cahors, patri’a s’a natala, la Paris. înainte de 
plecarea s’a a mai pronunciatu unu discursu la 
banchetulu ce i s’a oferitu, intonandu in modu 
fărte energicu, că se insiăla toti aceia cari voiescu 
se creeze unu antagonismu intre densulu si presie- 
diutele Republicei G r ă v y. D. Gambetta facă 
elogiuri presiedintelui Republicei, apoi vorbi despre 
constitutiune si declară, că ea trebue modificata, 
dăr’ că n’a sositu inca momentulu; in acestu mo
mentu o revisuire ar’ riscă o sguduire a Republicei, 
adause elu.

Este veditu scopulu celu urmaresce d-lu Gam
betta prin declaratiunile sale linistităre. Elu voiesce 
se impace înainte de tăte opiniunea pu
blica germana, care era fărte agitata in 



urm’a unui discursu alu seu anterioru, care alarmase 
press’a de peste Binu. Diarele germane au intie- 
lesu adeverat’a intentiune a puternicului presiedinte 
alu camerei francese si respundu si ele la declară
rile sale cu aceea-si diplomația, facându totodată 
complimentele cele mai mari d-lui Gambetta. Chiaru 
organulu d-lui Bismarck „Nordd. allg. Ztg.“ face 
acuma elogiurile cele mai mari omului de stătu 
francesu, care a doveditu la Cahors, că „recunăsce 
mai bine decătu ori si cine, cari sunt anume tre
buințele Francei", adeca nu „politica de agres- 
siune, ci munca pacinica spre binele poporului 
francesu. “ Se vede inse din tăte aceste laude, ce 
i se făcu acuma Ia Berlin d-lui Gambetta, că lip- 
sesce sinceritatea; foile independente germane făcu 
mai bine, căci o spunu pe fația, că nu credu vor- 
beloru lui Gambetta.

Situatiunea politico anarchica in B u 1 g a r i ’a 
se limpediesce din dî in dî totu mai tare, inse nu 
in favărea principelui Alesandru. Presiedintele 
săbraniei (camerii) bulgaresci d. Sucnaroff respunse 
intr’o scrisăre publica la faimăs’a proclamatiune a 
principelui. .Elu atrage in deosebi atențiunea tuturora 
deputatiloru si patriotiloru asupr’a gravei si nesi
gurei situatiuni, in care se afla Bulgari’a; nu mai 
este vorb’a de iubirea său esistenti’a cutarui său 
cutarui ministeriu, ci de esistenti’a si mantienerea 
constitutiunii.

Diarele rusesci spunu, că dela 9 Maiu incăce 
ele nu mai sunt admise in Bul
gari ’a, de sigura, câ-se nu mai agite opiniunea 
publica bulgarăsca contr’a principelui, care pare a 
urma in t6te actele sale unui cuventu de ordine 
venitu din cercurile intime ale imperatului Alesandru 
III. In adeveru se raportăza din Sofi’a, că consululu 
generalu rusescu din acestu orasiu a primitu ordinu 
dela guvernulu seu se dă totu spriginulu seu 
principelui Alesandru.

Schimbările, ce voesce acestu june domnitoriu 
se introducă in guvernamentulu Bulgariei, sunt p6te 
numai o urmare firăsca a schimbariloru, ce au 
inceputu să se introducă sub auspiciile triumvira
tului panslavistu: Ignatieff, Pobedonoszew si Katcow, 
actualii consiliari intimi ai imperatului Alesandru 
III. Corespondentulu din Petersburg alu diar. 
„Kolnische Zeitung" caracterisăza pe acești poli
tici dicându, că Ignatieff este unu omu peste 
mesura viclănu, mare in intrigi si apucaturi ascunse; 
nu este inse nici decătu omulu, care se fia in stare 
a aduce la reinsanatosiare unu imperiu ce se afla 
deja pe patulu de mărte. Pobedonoszew este unu 
omu fărte onestu, inse ortodocsu pena la estremitate; 
la dinsulu ortodocsismulu primăza totulu. Pentru 
densulu ultimulu resboiu ruso-turcu n’a fostu decătu 
o cruciata a ortodocsismului contr’a islamului. 
Nimicirea acestuca este unic’a tienta, la care trebue, 
după densulu, se tinda Bussi’a. Ce se atinge de 
d-lu Cateow, elu este descrisu că unu omu fanaticu 
preste mesura pentru ide’a panslavismului; incolo 
inse cu totulu incâpabilu de a judeca lucrurile in 
modu obiectiru. Langa acești trei luceferi ai 
panslavismului, mai vine si actualulu prefectu alu 
politiei d-lu Baranow, care are tăte insusirile 
imaginabile afara de acele ale unui omu seriosu. 
Aceștia sunt ămenii chiamati se combata in Bussi’a 
pe nihilisti!

Agitațiunea contr’a evreiloru n’a 
luatu inca sfârsitu. Acăst’a agitațiune se crede a 
fi inscenata totu de nihilisti in scopulu de a pută 
mai usioru in chipulu acesta se producă sguduiri 
mai mari in siuulu poporului rusescu, de cari la 
rândulu loru ar’ profită pentru atingerea scopuri- 
loru, ce urmarebcu.

Conferenti’a generala
a representantiloru alegatoriloru romani 

tienuta in Sibiiu in 12 Maiu st. n. 1881.
Siedintie II.

Inceputulu la 4ll/4 6re d. a.

Presiedintele: Deschidu siedinti’a 
conferintiei generali. La ordinea dilei se pune 
constituirea provisoria a biroului prin alegerea unui 
presiedinte si a patru notari.

On. Domni! ’Mi tienu de strinsa datorintia a 
constată, că cu objectulu pusu la ordinea dîlei in 
acestu momentu, missiunea cu care amu fostu in 
credintiatu peste așteptare din partea conferintii 
dela anulu 1878, s’a terminatu si asia ’mi permitu 
a aduce acăst’a impregiurare la cunoscinti’a on. 
conferentie pe langa multiumirea din parte’mi pen
tru increderea, ce ’mi s’a datu intr’o cestiune ce 
atinge interesele principale ale na+iunei romane, pe 
care eu me amu nisuitu a-o justifică după puterile 

mele. Prin acăst’a me retragu dela presidiu si ve 
rogu a concrede presidiulu cu afacerea acăst’a na- 
tiunala de mare importantia altoru mani mai des
toinice ; rogandu-ve că mai departe la persăn’a 
mea se nu se iă nici o considerare. (Nu se pri- 
mesce!)

Deleg. B a b e s i u : Audiendu dechiaratiuuea 
presidiale, din parte-’mi ve marturisescu, că ’mi 
pare fărte reu, că presidintele de pân’acuma a po- 
tutu veni la acăst’a dechiaratiune positiva. Eu 
credu, că o face acăst’a verosimile din acelu mo- 
tivu, că in siedinti’a dinainte de arnădiu s’au au- 
ditu voci din partea unoru deputati, că ei ar’ avă 
dorintia de a concrede. presidiulu unui mirănu. 
Eu credu, că lucrulu s’ar’ pută complană asia, dăca 
adunarea va institui doi presidenti, cari să se spri- 
ginăsca unulu pe altulu. Se facemu a combina- 
tiune mica. După parerea mea ar’ fi că se rogamu 
pe D-lu presiedinte, se binevoiăsca a continuă pre
sidiulu si pe langa. densulu se mai alegemu unu 
presiedinte in persăn’a d-lui Dr. Batiu. Becomendu 
acăsta combinatiune on. conferintie spre primire, 
căci prin acăst’a s’ar’ satisface tuturora pretensiu- 
niloru (voci : se traiăsca).

Presiedintele: Me rogu D-loru ! se- 
me dispensați dela ducerea mai departe a presi- 
diului (nu se primesce).

Deleg, C i o r a n u : fiindu-că presidiulu ac- 
tualu a meritatu de increderea conferintii, nu păte 
fi motivu destoinicu de a repasi dela presidiu; pro- 
punu, că resignațiunea data se nu se primăsca din 
partea conferintiei, ci se binevoiăsca a duce presi
diulu mai departe (fărte bine ! se traiăsca 1).

Deleg. P a t i t i a : Eu nu potu primi pro
punerea dep. Babesiu, că să se alega doi presie- 
dinti, căci unu trupu cumu e conferinti’a năstra 
numai unu capu păte avă si nu duăe, căci acăst’a 
ar’ fi unu lucru nenaturalu aprăpe paradocsu. Suntu 
dăr’ pentru sustienerea presidiului intr’o persăna si 
asiu crede, că pre langa presidiulu de păna acuma 
amesuratu usului parlamentariu se mai păte alege 
inca unu vicepresiedinte.

Dr. B a t i u : Eu D-loru ve multiamescu 
pentru increderea ce mi-ati aratatu, si credu, că 
lucrulu s’ar’ pută complana asia, că pe langa pre
siedintele actualu să se mai alăga doi vice-presie- 
dinti (bravo ! fărte bine !)

Babesiu: Trebue să constatu, că eu cu- 
noscu cașuri, unde s’au alesu doi presiedinti pentru 
o adunare analăga cu a năstra. Spre liniscirea 
nedumeririloru ivite recedu inse dela propunerea de 
mai inainte si făcu acea moțiune, că pre langa 
presiedintele actualu să se mai alăga doi vice-presie- 
dinti si anume in persănele D-loru G e o r g e 
Popa deputatu si Dr. I. Batiu; mai de
parte pre langa notarii de până acuma asiu pro
pune inca doi notari anume pre Domnii dep. M. 
B. Stanescu si Hosu-Longinu. (Se 
primesce. Se traiăsca!)

Presiedintele: Enunciu că propu
nerea dep. Babesiu s’a primitu cu unanimitate de 
adunare si declaru presidiulu conferintiei generale 
de provisoriu constituitu. Bogu pre domuii dele
gați din Ungari’a, că se binevoiăsca asi predă cre- 
dentionalele (se intempla).

P r e s i e d. : După o combinatiune presen- 
tata presidiului se propunu de verificatori, pe langa 
cei aleși deja in conferintia din ’nainte de ameadi, 
inca delegații: P. C o s m a, G. P o p a si Bo
ta r i u (se primesce).

P r e s i e d.: Primindu-se propunerea făcută 
rogu pe domnii verificatori se primăsca actele elec
torali retragându-se in odai’a laterala spre a-si în
cepe lucrarea s’a (se intempla).

Deleg. Lengeru: Că obiectu de pertrac- 
tase se va pune astadi la ordinea dilei punctulu 8 
din programa, adeca esmiterea unei comissiuni de 
30 pentru compunerea proiecteloru de concluse a- 
supra obiecteloru conferintiei. Deărece asupra mem- 
briloru, ce se voru alege in acăst’a comissiune în
semnata, trebue se ne intielegemu, asiu crede, că 
pentru economisare de tempu se alegemu o comis
siune din sinulu conferintii. că să se consulteze a- 
supra membriloru alegendi si se vina cu o propunere 
formulata; cu atătu mai vârtosu, căci comissiunea 
de 30 va avă se desbata si resolve problem’a cea 
mai importanta si mai grea in privinti’a atitudinei, 
ce vă avă se observe națiunea romana fația de 
alegerile dietali venitărie, asternendu conferintii 
unu proiectu de conclusu.

Dr. I s a c u : Din motivâle sulevate sprigi- 
nescu propunerea antevorbitoriului.

Dep. I. B o m a n u : Si eu spriginescu pro
punere dep, Lengeru.

P r e s i d, : In virtutea programei, la ordinea 
dilei altu obiectu nu se păte pune, până ce comis
siunea verificatăria nu ne va presentă raportulu ei 
(fărte bine ! asia e !) si până atunci siedinti’a se 
suspinde pe o jumetate de ăra (suspinderea a ur- 
matu la â1/^ si sied. s’a redeschisu la 6 ăre după 
ameadi).

P r e s i d. : Bedeschidu siedinti’a D-loru si 
ve rogu se ascultați raportulu comissiunei verifi- 
catărie.

Beportorulu M, B. Stanescu cetesce list’a 
membriloru 56 la cari se propunu spre veri
ficare din partea comissiunei verificatorie, fiindu ac
tele loru in buna ordine. Adunarea primesce fara 
nici o desbatere propunerea comissiunei, dechiarandu 
pe toti cei propuși de verificați in urmatoriulu 
rându:

Din Ungari’a si Banatu: P. Petrovici, G. 
Balan, parochu. P. Botariu, adv. si Bedactoru in 2 
locuri. Vine. Pop, adv. I. Bocineanga, adv. Vin- 
centiu Babesiu, publicistu in 3 locuri. Fabiu Bezei, 
adv. Cor. Brediceanu, adv. in 2 locuri. Mich. 
Popoviciu, ppresb. I. Budintianu, adv. Balt. 
Munteau, advoc. Const. Gurban, ppresb. Alex. 
Popoviciu adv. Mircea N. Stanescu adv. in 3 
locuri. Part. Cosma, adv. (alesu si in Transilva
nii) Ios. Bomanu, adv. Alex. Bomanu, deput. 
diet. si prof. Nic.. Zigre adv. in 2 locuri. George 
Bednicu, adv. Mich. Kokănyesd propr. Bas. Iodi, 
propr. Dr. loan Mihali, adv. Petru Mihali, dep. 
diet. Bas. Jurca, dep. diet. Dim. Suciu, adv. 
Georg Popu, dep. diet. si propriet. mare. Teod. 
Filipu, paroch. Iosifu Vulcanu, redact. in 2 locuri. 
Nic. Nilvan, adv. Ieron. Baritiu, funct. de banca. 
Dem. Coroiauu, ppopu. Em. Babesiu, pract. jude
cat. Ioan Marcu, ppopu. Ioan Popu, propr. Alex. 
Dragomir, adv. Dr. I. Nichita, adv. T. Popu, adv. 
Andr. Medan, propriet. Dr. Nic. Onou, adv. Ios. 
Barta, adv. iu 2 locuri. Des. Borbola, adv. Dr. 
G. Popa, ases. cons. Ioanu Lengheru, (alesu si 
in Transilvanii.)

P r e s i d. : La ordinea dilei urmăza consti
tuirea definitiva a biroului.

Deleg. P. Cosma: Că se crutiamu si din 
tempu făcu propunere, că conferenti’a se primăsca 
biroulu de până acuma si de definitivu constituitu. 
(Se primesce ! se traiăsca !)

P r e s i d.: Primindu adunarea in unanimi
tate biroulu provisoriu de definitivu, urmăza mai 
departe la ordinea dilei stabilirea regulamentului 
desbateriloru. Adunarea primesce „en bloc" proiec- 
tulu regulamentului propusu de comitetulu centralu 
electoralu.

P r e s i d. : La ordinea dilei vine acuma es
miterea unei comissiuni de 30 pentru compunerea 
proiecteloru de concluse asupra obiecteloru confe
rintii. După o combinatiune făcută si inaintata la 
presidiu se propunu spre alegere următorii 30 de
putati :

V. Babesiu, Borlea, Brediceanu, Coroianu, 
P. Cosma, Christea, Galu protop., Lengeru, 
Lica, Diamandi Manole, G. Mânu din Desiu, 
G. Mânu din Bistritia, Marcu, Medanu, P. Mi
hali, Dr. A. Muresianu, Nichita, Patitia, T. 
Popu protop., Ales. Bomanu, Ioanu Bomanu, 
Visar. Bomanu, Botariu, Secula, Simionasiu, 
Strevoiu, Vulcanu si Zigre.

Adunarea primesce cu „se traiăsca" acăst’a pro
punere.

P r e s i d. : Enunciandu conclusulu conferintii 
privitoriu la unanima primire a celoru 30 de mem
bri, propuși pentru comissiunea, ce va compune 
proiectele de concluse asupra obiecteloru conferintii, 
urmăza la ordinea dilei punctulu 9 din programa, 
privitoriu la propunerile eventuali diu partea mem
briloru adunării.

Dr. A. I s a c u : Considerandu, că conducerea 
causelora naționali se păte efectul mai sigura si 
conscientiosu prin asociarea tuturoru romaniloru, 
propunu: Că romanii adunați la
acăst’a conferintia electorala, 
să se constitua pe bas’a soli
darității intru nu clubu p o 1 i- 
ticu naționale, alegându-si unu 
comitetu centralu esecutivu de 
30 membri din tăte părțile lo
cuite de Bomani, cu resiedin- 
t i ’a in Sibiiu.

Del. S i g. Popu: După ce prin decre
tarea pâssivitatii, ce s’a intemplatu inainte cu 12 
ani la Mercurea, starea politica sociale si morala a 
natiunei romane nu s’a amelioratu, ci din contra 
s’a deterioratu — făcu propunere 
pentru decretarea activitatii.



P r e s i d.: Propunerile făcute de dep. Dr. 
Isacu si Sig. Popu se transpunu comissiunei de 30 
(aprobare).

Del. L e n g e r u : Din considerare, că co- 
missiunea de 30 insarcinata cu elaborarea proiecte- 
loru de concluse fația de tienut’a năstra viităria nu 
va potă termină lucrarea s’a intr’o săra, credu, 
că proxim’a siedintia publica sâ se tiena mane după 
amădi la 4 ăre, că până atunci se-si păta fini lu
crarea s’a (sgomotu! mișcare). Datimi libertate de 
cuventu, ve rogu ! Se luarnu bine in considerare 
impregiurarea sulevata de mine, căci cu cătu mai 
bine se va studea cestiunea importanta, de comis- 
siunea deja alăsa, cu atătu mai usioru vomu potă 
apoi pertractâ si fini acăst’a causa in siedinti’a pu
blica ; si din acelu motivu că noi astadi săra a- 
vemu si o intalnire fratiăsca (mișcare).

P r e s i d. : Redicu siedinti’a de astadi. Sie
dinti’a proxima se anuncia pe mane la 10 ăre ina- 
inte de ameadi. De cumva comissiunea de 30 nu 
va fi gata cu elaboratulu seu, siedinti’a se va mai 
arnanâ. (Aprobări.) — Finea siedintiei la 672 
bre d. a.

Meditatiuni după dilele babeloru.
înainte de conferinti’a din Sibiiu, candu diferite 

partide sperau inc’a, că proclamandu-se „activitatea" 
voru câștigă pe romani pentru sine si i-voru poiă 
intrebuintiă dreptu clește pentru castaniele loru 
cele ferbinti si tăte la-olalta, că romanii voru uită 
de interessele loru cele vitali si se voru face cup- 
tusiăla pentru „bekecs"-urile de parada, dăr’ cam 
rare in firu, ale unoru domni, cari patimescu de 
mâni’a grandetiei — foile unguresci se intrecea in 
a descoperi iususiri escelinte la romani si in spe- 
rari, că romapii in conferinti’a din Sibiiu voru do
vedi, că suntu si politici 9scelinti. Dorere! ro
manii de astadata s’au aretatu mai rei patrioti, mai 
periculoși statului, mai nemultiamitori si mai slabi 
politici decătu ori-candu si acăst’a cu unanimitate. 
T6te vărbele cele frumăse, sfaturile bune si medi- 
cinele prescrise au fostu dâra in daru : ămenii a- 
cestia nu voru se măra. Cea mai frumăsa flăre 
din cunun’a de cetatianu a domnului Tisza, cu care 
l’au donatu partid’a lui, luarea cestiunei de natio- 
naliti in Ungari’a dela ordinea dilei, a cadiutu la 
pamentu si inca chiaru in noroiu. Cestiunea na- 
tiunalitatiloru esiste si-’si manifestăza esistinti’a 
mai poternicu inca decătu pân’acum. Din 158 de
legați romani, veniti si tramisi prin increderea po
porului romanu din tăte unghiurile tierei, nu s’a 
aflatu n i c i ■ u u u 1 u, care sâ fi aperatu, fe- 
resce dămne! sâ fi aprobatu aceea, ce face guver- 
nulu, laudatu de foile unguresci cu natiunalitatile. A- 
cum, domniloru! unde-su agitatorii ? său acești 
158 inteligenti aleși de poporu toti suntu agita
tori ? Da, domniloru, nu numai 158, ci 3 miliăne 
sunt nu agitatori ci agitati de nedrep
tățile d-văstre.

Cine cunăsce temperamentulu foiloru unguresci 
si visulu celu dulce, in care se leganasera densele 
„quasi re bene gesta", după osteneli crâncene de 
12 ani, a sciutu inainte, ce va urmă după acăst’a 
deșteptare neașteptata din somnulu celu dulce. Da, 
re’nvierea unui mortu e totu-deaun’a lucru infiora- 
toriu, d’apoi inca, candu e frate care cere parte 1

După conferinti’a din Sibiiu au intratu dilele 
babeloru. Plouă, ningeâ, grandinâ si suflă din tăte 
laturile si unghiurile — insulte pentru romani. 
Ce norocu pentru noi, că aceste tăte le-amu au- 
ditu de amenuntielulu de 10 ani incăce la diferite 
ocasiuni si serbatori, că altucum moriamu de grăza, 
asiă ni se facea mila de ostenăl’a bietiloru ămeni, 
cari nu pregetară a recapitulă intrunu numeru alu 
făiei loru totu-ce au scrisu despre noi intr’atati nu
meri dela 1863 incăce. D’intre foile mari „Hon" 
a tractatu lucrulu mai obiectivu, fia-i disu spre 
lauda, d’intre cele mici „Kelet" mai scărbosu. A- 
cestu-a injurâ, se strimbâ, facea la scălimbaturi, 
jocâ cancanulu, se inhala, că turbatu. Nu e mi
rare. Dical’a ungurăsca despre purcelulu, care se 
frăca mai tare, se adeveri si aci. Damu-i pace, 
sâ jăce cătu si cum va vră joculu strigoiloru. Dăca 
oetitorii lui n’au nimica in contr’a unui nutrementu 
spiritualu că acest’a, său au chiaru trebuintia de 
elu, să li fia de bine; năa nu ne pasa.

Acuma dilele babeloru au ajunsu cătra capetu; 
numai candu si candu se mai pornesce căte unu 
ventu turbatu, care aduce cu sine nisce miru de 
lucruri curiăse. Cu un’a dintre aceste curiositati 
voimu sâ ne ocupamu de astadata, fiindu-că are de 
scopu pre langa imbetarea poporului ungurescu cu 
apa rece si agitarea lui in contr’a inteligintiei ro

mane si instrainarea si discreditarea ei înaintea 
poporului romanu.

„Ellenzăk", pre care nu o păte întrece chiaru 
nici „Kelet", candu e vorba a se rapedi cătra ro
mani, in nr. seu d’in 23 Maiu aduce unu ar- 
ticlu de fondu sub titlulu : „Capacitate de a se cul
tivă", in care redicandu cultur’a, economi’a si cu- 
ratiani’a Clusiului până la ceru dice, că romanii 
din Mănasturu in decursu de diecenii n’au profi- 
tatu nimicu dela acestu faru luminatoriu in apro- 
piarea loru de cultura, până ce nemții din Hostatu 
si satele unguresci din apropiare s’au procopsitu de 
minune ; apoi invătia pe inteligenti’a romana, că 
se nu faca conferintie prin Sibiiu, ci sâ se apuce 
de luminarea poporului celui delasatu cu o negri- 
gintia pecatăsa.

N’avemu timpu se aretamu cu istori’a in mana, 
cum au scapatu copiii romaniloru menati de setea 
invetiaturei de langa bibolii domnesci pre la scoli, 
cum au fostu dinsii impedecati in modulu celu mai 
tiranu de a se cultiva, apesarea ce a zacutu si zace 
si in dîlele n6stre asupra .poporului romanu, că se 
nu se p6ta redică spiritualminte si materialminte ; 
nu voimu se scrutamu, că de ce natiunalitate au 
fostu acei barbati, cari ocupa cele mai gloriăse pa- 
gine ale istoriei unguresci, cari au pusu funda- 
mentulu, au desvoltatu si inbogatiescu si astadi li- 
teratur’a ungurăsca, cari castiga renume artei si 
industriei tierei, său cum dicu domnii dela „Ellon- 
zăk", artei si industriei unguresci: voescu numai 
a constată, că domnii maghiari au luatu laptele cu 
vaca cu totu, industri’a, artea, economi’a, curatia- 
ni’a cu industriasiulu, artistulu, economulu cu totu 
— adeca au anectatu totu ce au potutu. Intr’acăst'a 
au escelatu ei totu-deaun’a si intr’acăst’a le stă po- 
terea. Cerce numai domni’a-loru tienuturi curatu 
unguresci, unde nu suntu amestecate si maghiari- 
sate limbi străine intre ei' si apoi sâ văda capaci
tate de cultura ungurăsca. Si fiindu-că „Ellenzăk" 
se afla chiaru in Clusiulu multu laudatu, en se-’si 
iâ ostenăl’a a cerca după orginea Clusiniloru (in 
anulu 1560 se plangu ungurii pe la guvernu, că 
in biseric’a cea mare nu se predica de locu ungu- 
resce) si apoi vor vedă sânge puru ungurescu. Dăr’ 
popărele s’au treditu si acum nu mai voiescu sâ 
meruntie bucaturile pentru inghitîtări’a ungurăsca, ci 
voiescu sâ inghita ele insesi, si acest’a e necazulu 
celoru dela „Ellenzăk" ât consortes.

Noi recunăscemn, că poporulu nostru a remasu 
inderetu in cultura ; dăr’ cum sâ se si păta cultivă 
acestu bietu poporu. Strămoșii domniloru dela 
„Ellenzăk" (de cumva nu-su d-loru din intemplare 
jidovi) lu-au folositu sute de ani in locu de vita 
si l’au călcatu in piciăre că pe verme, n’au facutu 
nimica pentru redicarea lui, din contra n’au lasatu 
nimica neincercatu, că se-’lu abrutiseze de totu. 
De s’a redicatu vre-unu barbatu, că se lumineze 
poporulu, acela a fostu sub titulo „agitatoru" 
(tocma că si astadi, dăca omulu nu lauda prove- 
derea ne mai pomenitu de umana a domniloru ma
ghiari fația de nevredniculu elementu romanu) 
persecutatu până la mărte. In 48, după ce s’au 
eliberatu romanii din iobagia, nu d’in generosi- 
tatea natiunei maghiare, cum dicu dăr’ nu credu 
nici cei dela „Ellenzăk", ci din necesitatea impusa 
prin spiritulu tempului, romaniloru in locu de scoli 
li-s’au redicatu furci. Sub tempulu absolutismului 
se facil ceva si pentru cultur’a poporului rouianu, 
dăr’ prestevoia asemeniloru celoru dela „Ellenzăk". 
Sub fericit’a era a constitutiunalismului ăra nu se 
face nimicu. Din banii tierei se făcu totu scoli 
unguresci, iu cari romanii numai asia potu invetiă 
ceva, dăca’si consuma poterile 4 —5 ani invetiăndu 
mai antaiu unguresce. Scoli romanesci nu se făcu 
de locu pe spesele statului, si cari le făcu romanii, 
suntu șicanate in tăte formele si modurile. Pen
tru școlile unguresci se ingrigesce guvernulu de 
invetiatori. Secuiulu, care cum se nasce se candi- 
dăza de dascalu, apoi invătia pe spesele statului 
si se tramite la școlile unguresci. La școlile ro
manesci inca se tramite căte unulu, dăr’ de aceea 
au grige domnii inspectori, că nu cumva se scia 
respectivulu ăre-cum romanesce, că asia aru potă 
invetia ceva dela elu romanii. De crescerea inve- 
tiatoriloru pentru romani n’are nici grige statulu.

Scălei poporale romane i-s’a pusu in spate, cu 
scopu firesce că se înainteze mai tare cultur’a po
porala, o limba, care pre langa tăta bunavointi’a 
si jertfirea tempului scumpu nu o va invetiă in veci 
poporulu romanu, dăr’ nici altulu nemaghiaru, pen
tru că asia ceva nu e cu putintia.

Nu este in tăta tiăr’a nici unu institutu dein- 
vetiamentu pentru poporulu romanu sustienutu său 
dotatu de stătu. Său acele suntu dăra institu

tele de invetiamentu pentru poporulu romanu, in 
care invetiatur’a se propune intr’o limba neintielăsâ 
de romani ? Tăte institutele de invetiamentu ale 
romaniloru suntu făcute cu bani romani si sustie- 
nute cu sudăre romana. Prin aceste puține insti
tute si ajutati de setea si capacitatea romanului de 
a se cultivă in mani a tuturoru pedeceloru, ce ni se 
punu, totuși inaintamu si acăst’a ’i necajesce pe cei 
dela „Ellenzăk" et consortes, cari nu vrău sâ văda 
pe romanu mai multu decătu simbriasiu si sapasiu. 
Ori-cătu de reu sâ le para inse, noi totuși inain
tamu si vomu inaintâ spre necazulu loru. Avemu 
inteligintia numerăsa si bine cualificata si, ce e 
mai multu, petrunsa de iubirea natiunei sale. Din 
acăst’a nu veți recrută multi jeniceri, domniloru 
dela „Ellenzăk". V'ati pututu convinge din aceea 
ce a-ti vediutu in Sibiiu. Succrescinti’a ei, tineri
mea de pe la institute, ne imple peptulu de mân
dria. Iu daru o inchideti d-văstre ermetice dela 
ori-ce, ce sămena a romanu, si faceți prin institu
tele d-văstre de risu totu ce e romanescu, ea to
tuși afla calea cea adeverata, indata ce scutura 
pravulu scăleloru d-văstre de pe piciăre si trece de 
bunavoia si cu însuflețire in castrelp acelora, cari 
lupta pentru drepturile natiunei romane. Nu ve
deți d-văstre, că fiacare generatiune năua întrece 
in iubire de națiune, curagiu si abnegatiune in 
lupta naționala pe cea antecedența? Domniloru! 
dăca veți cugetă la tăte aceste seriosu, va trebui 
se ve mărturisiți si diceti: cui i trebue. amicu sin- 
ceru, cu caracteru si demnitate, ’lu va află in ro
manu, dăr’ de unălta, fusicelu de scara, sclavu 
— în veci nu va mai servi.

Pre langa tăte aceste recuuăscemu, că poporulu 
nostru e inapoiatu in cultura, său celu puținu, că 
nu sta acolo, unde amu dori noi, dăr’ pentru 
acăst’a nu noi avemu sâ ne dicemu „mea culpa" 
ci strămoșii d-văstre, si guvernulu actualu. Nu ve 
luati pe săma, că inputandu popăreloru nemaghiare 
din Ungari’a necultura, ve blamați si acusati insive 
înaintea lumei civilisate, care scie, că de o miia 
de ani incăce d-văstre a-ti fostu stapanii acestoru 
popăre ? Ati avutu si panea si cutitulu a mana, 
si ce a-ti datu acestoru- popăre din pane ? Nu este 
ăre datorinti’a cea mai sâcra a fiacarui guvernu a 
se ingrigi de luminarea popăreloru sale ? Pututu 
amu noi repară in 15 ani aceea, ce a-ti pecatuitu 
d-văstre intro miia ? D-văstre ne luati banii pentru 
scopuri culturale si de parada ale d-văstre si apoi 
ne incarcati luminarea poporului nostru in spate 
punendu-ne pe langa acăst’a inca si mii preste mii de 
pedece! ? Dăr’ n’aveti grige, noi cu mediulăcele 
năstre modeste si in mani’a tuturoru pedeceloru, ce 
ni s’au pusu si ni se voru pune, ne amu luminatu 
si ne vomu lumină poporulu. „Pân’acuma amu a- 
junsu acolo de nu’lu mai potu cei dela „Ellenzăk" 
imbetâ cu apa rece. Luminarea popăreloru e a- 
prăpe, avemu sperantia, că adi-mane si poporulu 
maghiaru va vedă, că romanulu i-e sinceru amicu 
si aliatu naturalu. Atunci profeții si aperatorii lui 
cei falși, cari l’au adapatu atăta vreme cu veninu, 
nu voru mai avă trecere că adi si se voru rein- 
tărce in intunereu că duhurile necurate, de unde 
au esitu, Dâr’ si pân’atunci „Ellenzăk", care din 
incidentulu scorniturei diavolesoi despre insultarea 
flamurei unguresci in Brasiovu, fara sâ aștepte nici 
macara intarirea scirei, a scrisu in contr’a natiunei 
romanesci unu articlu de fondu atătu de scanda- 
losu si revoltatoriu, de care i-ar’ fi fostu rușine 
chiaru si unei precupetie, capabile a-si redică vest
mintele in mediuloculu târgului in capu, se nu iâ 
indesiertu numele culturei, se nu prescria intele- 
gintiei romane, carei-a nu este demnu a-i deslegă 
curelele incaltiaminteloru, că ce are de facutu.

In locu de acăst’a mai bine mantuăsca lumea 
de o pata, incetandu d’a mai insultă cu aparerea s’a 
vederea ămeniloru, cari sciu, ce-e cuviinti’a si re- 
putatiunea diuaristica.

Onorabilei Redactiuni a „Gazetei Transilvaniei"!
Pentru de a rectifică unele neadeveruri si fapte 

schimonosite cuprinse in interpelatiuuea abiegatului 
dietalu d. Adolf Zay, adresata cătra Domnulu mi
nistru de culte in una din siedintiele trecute ale 
inaltei diete ungare in caus’a bisericei greco- 
orientale dela Sf. Treime din cetatea Brasiovului, 
care interpelatiune s’a publicatu in numerii 87 si 
88 ai diarului „Kronstădter Zeitung" in totu 
cuprinsulu ei, si care atinge si pe subsemnatii 
membri de naționalitate romana, ne luarnu liber
tatea, a rugă onorat’a Redactiune, că se binevoiăsca, 
a dă locu urmatărei dechiaratiuni in unulu din 
numerii următori ai diarului, ce redigeti.



Subsemnatii membri ai comissiunei esmise in 
sensulu prea înaltei hotariri dto 14 Februariu 1881 
pentru administrarea provisorica a averei bisericei 
greco-orientale dela Sf. Treime din cetatea Brasio- 
vului si a fonduriloru, ce se tienu de aceea, — in 
interesulu adeverului — si trecundu preste celelalte 
objectiuni din motivare, care pre noi, câ membri, 
nu ne atinge, si la care respunsulu va urma de 
siguru din partea competenta, ne semtimu siliți, a 
declară urmatârele afirmatiuni ale onor, d-nu able- 
gatu dietalu Adolf Zay. contienute in motivarea 
susamintita, de neadeverate si schi
monosite si adeca.

Neadeverate si schimonosite sunt afirmatiunile:
1. D-lu prefectu alu comitatului Brasiovu, nu- 

mitu de comisariu ministerialu prin ordinatiunea 
ministeriala dto. 20 Februariu 1881. Nr. 371, 
ar’ fi constituitu comissiunea amintita, compusa din 
4 Greci si 4 Romani, numai cu Romanii, inainte 
de ce ar’ fi primitu membrii greci ai acestei comis- 
siuni decretele despre denumirea loru si invitările 
16ru la vr’o siedintia.

2. Greciloru s’ar’ fi intimatu decretele loru de 
denumire si invitările la siedintia numai după con
stituire.

Că D-nulu prefectu nu s’ar’ fi interesatu nici 
de alu 4-lea membru Grecu alu comissiunei, nici 
de comun’a mtrăga bisericăsca si ca elu ar’ fi 
nuinitu puru si simplu alti 3 membrii străini in 
loculu celoru 3 Greci, cari nu au voitu a fi membri 
ai comissiunei amintite.

4. Si in fine, câ D-lu prefectu ar’ fi adminis- 
trandu si astadi averea luata pe nedreptu din 
manile Greciloru cu persbne străine.

Ad 1. Pentru că decretele de denumire ale 
membriloru greci s’au intimatu acestora, după cum 
ne amu convinsu din protocolulu de intimari, deo
dată cu ale năstre, adeca in 9 si 10 Maiu a. c. 
cu esceptiunea decretului pentru acelu membru, care 
pe atunci era absentu in Vien’a;

ad 2. pentru că invitarea la siedinti’a prima 
a comissiunei s’a sevârsitu deodata pentru toti 
membri, la 12 Maiu a. c.;

ad 3. pentru că noi subsemnatii membri romani 
amu aflatu numai in 14 Maiu, candu ne amu in- 
fațisiatu in cancelari’a D-lui prefectu d’impreuna 
cu membrii substituiti, din impartasirea oficiăsa a 
D-lui prefectu, că 3 membri din partea Greciloru 
nu au primitu denumirea, adeca nu voiescu a fi 
membri in comissiune, apoi decretulu pentru alu 
4-a membru nu s’a pututu intimă din caus’a ab- 
sentarei s’ale, si in fine, că pe cei trei substituți 
presenti ’i-ar’ fi denumitu D-lu prefectu pe bas’a 
unei inputerniciri ministeriale, care ni s’a si 
cititu;

ad 4. totu asia de neadeverata este si acea 
aserțiune a D-lui ablegatu Adolf Zay, care se refe- 
resce la averea bisericei, deărace averea, bisericei 
Sf. Treime din cetatea Brasiovului si donatiunile, 
ce se tienu de acăsta — durere — se afla 
inca si acuma sub administratiunea Greciloru.

Din faptele amintite se p6te conchide, cumcă 
nu este adeveratu, că D-lu prefectu, că comissariu 
ministerialu, aru fi conferitu cu noi, membri romani 
ai comissiunei, inainte de a se fi intimatu decretele 
membriloru greci si că acela ar’ fi constituitu co
missiunea numai cu noi, cu Romanii; mai departe 
nu este adeveratu, că decretele celoru 3 Greci, cari 
nu au primitu denumirea se ar’ fi intimatu numai 
după constituirea comissiunei; in fine nu este ade
veratu, că D-lu comite supremu administrdza si 
astadi averea bisericăsca, care s’a luatu pe nedreptu 
din manile Greciloru totu cu persdne străine si 
că acdst’a avere s’a luatu din man’a Greciloru.

Este de compatimitu, că o causa de-o însem
nătate asia de mare se apera cu aserțiuni ne
adeverate si schimonosite.

Brasiovu in 29/16 Maiu 1881.
Petru Nemeș. Nicolae T. Ciurcu.

Iordan I. Munteanu. George B. Popp.

Serbarea încoronării primului Rege alu României.
(Urmare.)

Societățile constructoriloru, chiristigiiloru, timplariloru, 
dulgheriloru, zidariloru si caramidariloru formau grupulu alu 
doue-dieci-si-noulea. Acesta grupu avea unu caru enormu, 
trasu de optu cai negri si d’asupra caruia se afla o colo
nade alba f6rte 'nalta si lucrata cu multa măiestria.

Grupulu alu trei-diecilea era formatu de Societatea la- 
catusiloru. Acestu grupu avea unu caru trasu de patru cai 
negri ; elu era aprdpe impresuratu de unu grilagiu lucratu 
cu multa măiestria, in intru caruia se aflau mai multi lăcă
tuși, lucrandu la diferite obiecte de ferat'ia.

Spalatori’a naționala, represintata numai prin femei, si 
turnatori’a d-lui Lemaitre formau grupulu alu trei-dieci-si- 
unulea. Acestu grupu avea uuu caru colosalu trasu de siese 
boi. D’asupra, in partea din nainte si di’napoi, erau asie- 
diate dude grilage fdrte frumosu lucrate; in midiulocu se 
aflau mai multi lucrator,i lucrandu la diferite obiecte, apoi 
unu cosiu fdrte mare, lauga care erau nisco fole ; carulu in 
genere presintâ aspectulu celu mai frumosu.

Grupulu alu trei-dieci-si-duoilea era formatu de Socie
tatea de bazaltu. Carulu acestei societăți, trasu de patru 
cai, era formatu din diferite desemnuri pe bazaltu chiaru, 
uuele mai frumdse câ cele-lalte.

Societatea de gazu venea a trei-dieci-si-dou’a. Grupulu 
formatu de acest’a societate avea unu caru trasu de sieso cai 
albi si represintandu unu gazometru,

Tapetierii, plapomarii si templarii de mobile formau giu- 
pulu alu trei-dieci-si-treilea. Carulu acestui grupu, trasu 
de siese cai, nu lașa nimicu de doritu in privinti’a arangiarii 
lui. In partea di’napoi era unu baldachinu impodobitu cu 
cordne, er’ in partea din nainte mai multe persdne lucrandu 
Ia tapitierii, plapome si templarii.

Sapunarii formandu grupulu alu trei-dieci si patrulea 
urmau cu unu caru trasu de 4 cai negri, d’asupra cărui se 
vedea, in picidre, o statua de sapunu glicerina a M. S. Re
gelui de mărime naturala, care din nenorocire se rupse in 
drumu.

Carulu era urmatu de sapunarii Capitalei, după care ve
nea o cutia de vax coloratu, represintandu acest’a modesta 
der’ folositdria industria, ce s’a infiintiatu curendu la noi.

Grupulu de apa gazosa, care forma alu trei-dieci si 
cincelea, era represintatu de unu caru, unulu din cele mai 
elegante, albu si albastru, trasu de patru cai negri, cu ha
muri albastre cu argintu, d’asupra carului unu felu de a- 
vusu, incongiuratu de tdte instrumentele trebuintidse la fa
bricarea apei gazdse.

Fabrica de chibrituri avea si ea carulu ei, si venea a 
trei-dieci si siesea. Acestu caru era trasu de siese cai si 
represiDtâ intreg’a fabricatiune a chibrituriloru, de la taierea 
lemnului pena la punerea in cutia si la lipirea eticheteloru. 
Carulu era urmatu de unu siru de fete, amploiate ale fa
bricai.

Canalisarea Dambovitiei, alu trei-dieci si sieptelea grupu, 
era represintata printr’unu caru colosalu, trasu de 24 boi. 
Carulu infatisieza unu podu de feru, d’asupra caruia, la o 
’naltime de dude caturi, stau mai multe persdne. Suptn 
podu, in nisce cosiuri, se aflau sticle pline cu apa din Dam- 
boviti’a. Pe cosiuri suntu nisce pancarte, pe care sta scrisu, 
„Dambovitia apa dulce“. După care grupulu imensu alu lu- 
cratoriloru, formandu grupulu alu trei-dieci si optulea.

Vinu apoi tabacarii; grupulu avea unu caru trasu cu 
6 cai, care represinta unu atelieru de tabacari in activitate. 
In partea d’inainte se aflau lucratori, cari razuiau peile, er 
in partea d’inapoi aceia, cari le tabaceau.

Cortegiulu se sfarsiesce cu carulu Fabricei de efecte 
militari, trasu de 6 cai suri cu hamuri de pele nevapsita si 
conduși de lucratori in haine albe cu briu de pele.

Acestu caru, care represinta fabricarea efecteloru mili
tari a d-lui Mandrea, este d’o elegantia rara. In urma 
carului veneau lucratorii fabricei, imbracati in haine al
bastre.

Cortegiulu se incheie cu trasuri de ambulantie.

Iluminatiunea. Orasiulu a fostu ierasi ilu
minata totu câ in sera precedinte. Mai multa, o ilumina- 
tiune strălucită cu focuri de artificie se pregătise iu gradin’a 
Cismegiulu. Intrarea gradinei, dela tribunale, era frumosu 
iluminata cu gazu. La capetulu aleei principale despre in
trarea Gorganu se ridicase unu pavilionu, unde aveau se ie 
locu Maiestățile Loru. Trei adeare formau fundulu acelui 
pavilionu, alu caruia vervu se termina printr’o frumosa cordna 
ier’ pe colonele pavilnonului se vedeau pe langa inițialele 
suveraniloru, inscriptiunile: 8 Aprîle 1866, 10 Maiu 1866, 
si la mediulocu 10 Maiu 1881. Rondulu din fași’a pavili
onului eră impodobitu cu drapele, p’a caroru stâlpi se vedeau 
însemnele judetieloru, palmieri purtandu acatiate, lampiăn- 
de sticla de diferite colori, er’ pe aleea principala, dela 
unu capetu pena la calu-laltu, o adeverata iluminatiune chi- 
nesa cu lampidne. T6ta marginea lacului era luminata de 
candele. Fundulu pavilionului strălucea asemenea de lumi
nile a mii de candele. Aleele principale, luminate de mii 
de lampione, cu unu deosebitu gustu, dedeau unu aspectu 
feericii gradinei.

Foculu de artificii incepîl pe la 7 jum. ore; gradin’a 
se luminase mai peste totu loculu; candu, nisce nori negri 
se aratara pe ceru, anunciandu prin fulgere si tunete, ca 
ploi’a are se Vina curendu, acest’a nu intardiă multu, căci 
pe la 9 jum. plouă destulu de tare si strică cu deseversire 
totu efectulu ce aveau se aiba pregătirile făcute. Maiestățile 
Lor n’au pututu se vina din caus’a ploii ce se anuntia, sî 
s’au dusu in trasuri acoperite la represintatiunea dela teatru, 
unde urări entusiaste si nesfirsite Le intempinara atătu la 
venire cătu si la plecare. Astu-feliu se incheie si a dou'a-di 
a serbării încoronării.

Ea va lașa o adun ca amintire; căci mare si neașteptata 
a fost intiparirea produsa asupra spectatoriloru do nume- 
rosulu siru, pe care făcute de diferitele corpuri de meser’asi 
si cu atătu mai mare si mai legitima, cu cătu scurtimea 
timpului, de candu s’a iuceputu lucrarea lom, indreptatiea 
p’ori-cine, se nu s’astepte la deplina reușita.

Teatrulu Nationalu a luatu parte la ser
bări si o parte strălucită. Iu defilarea istorica si industriala 
carulu si cortegiulu seu au fost diu cele mai admirate. Intr’o 
luntre, splendidu împodobita, o parte din artiști, in costume 
istorice, incongiurâ cu o curte maretia pe imperatulu Trai- 
anu. Cei-lalti artiști totu iu costumuri istorice, variate si bo
gate, urmau calare carulu. Ser’a, Teatrulu-Nationalu oferi 
poporului o represiutatiune, la care toti artiștii principali a- 
veau unu rolu. On6rea represintatiei a fost cu dreptu cu- 
ventu lasata poetului nationalu, d. V. Alesandri.

M. M. L. L. Regele si Regina, A. S. R. Principele 
Leopold de Hohenzollern si principii Ferdinaudu si Carolu, 
asistau la represintatiuue La intrarea M. M. L. L. sal’a 
intrega se sculă in pitidre si se cântă imnulu. Sal’a era 
plina si cu mare plăcere amu vediutu, că mai tdte locurile 
erau ocupate de delegații judetieloru, cari aplaudau din tdta 
anim’a. Pe la drele 10 M. M. L. L. s’au retrasu. Candu 
trecură prin vestibululu teatrului, Li se facil o ovatiune si 
unu momentu represintatiunea fă întrerupta prin aclamatiu- 
nile, care urmara pe Suverani pena la trasurele loru. M. S. 
Regin’a plecă cu A. S. R. Principele Leopold si M. S. Re
gele cu principii Ferdinandu si Carolu. Represintatiunea se 
sfersi tardiu si toti spectatorii se retraseră incantati de pe
trecerea ce li se oferise de compani’a dramatica, care iu a- 
cea dl de 11 Maiu a meritata tdte elogiele. „Rom/

Dev’a, 18/30 Maiu 1881.
Astadi voiescu a ve vorbi de mișcarea, ce se 

observa la contrarii noștri Maghiarii, cari lucra pe 
intrecute. Mai in t6te siăse cercurile electorali 
suntu candidați peste candidați. Nu am să ve 
descoperu vre-unu secretu, dăca ve spunu, că poporulu 
nostru deja este espusu la cele mai nerușinate is
pite. In desiertu nenumeratele ordinatiuni si inde- 
siertu chiaru si §§.ii 96. si 97. din articlulu de 
lege XXXIII din anulu 1874, că-ci cortesiile 
aficibse si neoficiâse, ertate si neertate, suntu deja 
la ordinea dîlei. Nu este secretu nici ^aceea, că 
oficialii, cu deosebire cei dela administratiune si in 
specialu oficialii romani, suntu amenintiati — de-si 
nu directu, — in feliu de feliu de moduri, ăr’ pe 
poporulu de răndu, candidatii voru alu seduce cu 
agenti bine instruiti. Astu feliu ve poteti inchipui, 
D-le redactoru, cătu de grea ni se arăta lupt’a 
inca de pe acum’a.

Am inse sperantia, că poporulu nostru si cu 
deosebire class’a mai inteligenta dintre frații noștri, 
voru sci a se feri de amăgirile contrariloru, si 
dăca cu tdte aceste, se voru află unii, cari nu 
voru respectă conclusele, ce au adusu frații loru 
de același sânge la Sibiiu, nu vomu intardîă ai 
insemnâ si a le publică numele, că se’i cundscemu.

Conclusele conferintiei din Sibiiu au facutu 
multu sânge reu si la politicii maghiari dela noi: 
cu tăte aceste, unii din ei credu, că voru potd 
profită multu in urm'a aceloru concluse, pentru 
aceea mai in tdta septeman’a se ivesce căte unu 
nou candidatu, care in alte impregiurari, s’ar*  potd 
condsce pe sine insusi si ar’ potd vedd, ce va se 
dîca, a fi representantele a mai multe dieci de mii 
de cetatiani.

Ptaa unde s’a degradatu postulu de represen- 
tante, de deputatu, se pdte deduce din numerulu 
si cualificatiunea aspirantiloru si din mesurile ce 
unii au luatu spre a potd isbuti. Candu candidatii, 
sdu mai bine aspiranții sunt in stare a luă satele 
de a rdndulu, a se cobori până la cele mai modeste 
colibi si a face ei insisi promissiunea, că voru 
plăti fia-care votu cu o suma ficsata; candu pentru 
a amagi si a deoblegă pe alegatori, unii aspiranți, 
făcu donuri copiiloru alegdtoriloru, ba sunt in stare 
a se pune cu unii bețivi la beute si a se serutâ 
cu ei, candu unii pentru a se aretă dmeni mari si cu 
influintia la locurile mai inalte, nu se sfiescu a se pre- 
sentâ ’nainteaalegetoriloru, impenandu-se cu mulțime 
de orduri, mai mare parte cumperate, ba unii ne- 
avendu asemene orduri, a folosi orduri de cotiilionu, 
precum s’a intemplatu pe la noi: atunci, D-le 
redactoru, este evidentu, că constitutionalismulu din 
tidra este infectatu si că reulu e generalu, din ori 
ce punctu de vedere l’ai judecă.

Mai amu se ve amintescu si aceea, că, mai alesu 
de unu timpu inc6ce, luptele electorali preocupa 
si pe unele persăne, carorâ asemene roluri nici 
nu le siddu bine, ddr nici nu le sunt ertate si 
afara de aceste sunt in detrimentulu publicului. 
Asie spre esemplu, pe candu căușele processuali 
mare parte stau balta si oficialii de pe la Tribu-

Urmarea in Supiementu,



Suplementu la „Gazet’a Transilvaniei Nr. 
nalu sunt lasati de capulu lorii, vedi pe presie- 
dintele Tribunalului, că adi e dusu intr’unu cercu 
electoralu, maue presiddza la o conferintia electo
rala, poimane cetesce disertatiuni fora nici unu 
pretiu istoricu, ba, potu dice. ridicule, apoi 6ra ’lu 
vedi pe cele sate, cautandu pe la singuratici după 
scrisori vechi, cu cari se doveddsea romanisarea a 
dieci de mii de maghiari din comitatulu nostru (!) 
mai pe la economia, mai pe la Pest’a spre a află 
candidați, si asia mai departe, — atunci involu- 
tariu ’ti se impune intrebarea, că 6re, dbmne, pOna 
candu totu asia?

Scurtu nu este bine asia cum e, si este dato- 
ri’a fia-carui cetatianu a veghiâ diu’a si n6ptea si 
a stărui, că reulu acesta să se curme.

C a s s i u.

Afacerea cu stdgulu ungurescu.
Brasiovu, 3 Iuniu st. n.

Iu fine lumina s’a facutu. Astadi se scie apriatu cum 
sta lucrulu cu faimds’a calcare in picidre a stegului maghiaru. 
Procesulu intentatu unui studentu de clas’a VI gimnasiale 
dela gimnasiulu romanu din locu cu numele Budacu, asupr’a 
caruia plana suspitiunea, că densulu ar’ fi incercatu se ieâ 
stegulu de po siatr’a confetariului Bozianu in diu’a de 
9/21 Maiu, candu s'a tienutu maialulu scdleloru romanesci, 
a fostu pertractatii in modu contradictoriu Joi in 21 Maiu 
st. v. in diu’a de Ispasu înaintea judecătoriei cercuale din 
locu. Fotoliulu judecatoriului ora ocupatu de d-lu Iosifu 
P o p u, dra acela alu acusatoriului publicu de procurorulu 
regescu A. Kenyeros. Pertractarea procesului s’a în
cepute la diele 31/*  după ameadi in preseuti’a unui nume- 
rosu publicu apartienetoiiu la tdte nationalitatile din locu — 
elemcntulu romanescu, firesce era in maioritate. —

*) Acestu^ procesu verbalu singuru sdrobesce fara mila 
feliuritele scornituri de rea credintia ale pressei maghiare 
despre nu sci_a ce stoguri daco-romane etc. (R.)

După îndeplinirea formalitatiloru îndatinate este chematu 
iuaiutea pretoriului judecatorescu studentulu de CI. VI gim- 
nasiala Budacu, care este acusatu, de cătra procurorulu 
reg. că ar’ fi comisu o transgressiune in contr'a 
institutiuuiloru statului ungurescu 
prin aceea, că a datu josu de pe siatr’a Bozianului stdgulu 
ungurescu si l’a sfărticatu.

D-lu judecatoriu, după ce întreba pe prevenitu de câți 
ani este (19 de ani), de unde este (Cartisidr’a) si deca a 
mai fostu vie-odata in cercetare judecatoresca (nici-odata) i 
pune in vedere faptulu pentru care este acusatu si-’lu pro- 
vdca in interesulu bine intielesu alu causei sale a spune 
adevernlu in tdta deplinătatea lui si a nu ascunde nirnicu.

La acdst’a prevenitulu Budacu declara, că densulu se 
afiâ in cortulu studentiloru de unde observă, că d-lu Bozianu 
se certă cu doi tineri din Scheiu, ce se aflau dinaintea sia
trei sale, audindu apoi si larma densulu alergă la loculu de 
certa se vdda, ce se petrece acolo; a fostu unulu din cei 
d’antai, cari au ajunau la siatr’a lui Bozianu. Aci află, 
că cei doi tineri din Scheiu, cari se certau cu Bozianu pre
tindeau, că acest a se dea josu stegulu ungurescu, ce pusese 
pe siatr’a sa, Elu (Budacu) vedieudu acest°a a rugatu po 
Bozianu se dea josu stegulu, ca se nu se intemple ceva, ce 
ar’ pute conturbă petrecerea, școlara, pena ce le ar’ succede 
se indeparteze pe cei doi dmeni beți, cari pretindeau să se 
dea stdgulu josu; pe urma l’ar’ pute pune de nou. Pre 
candu se petreceau acestea a venitu la siatra si d-lu adv. 
Strevoiu, care aflandu caus’a pentru care se strinsese acum o 
mare mulțime de lume înaintea siatrei, a provocatu pe toti 
cei adunați aci să se indeparteze fia-care pe la trebile sale 
si se lase stegulu in pace, pentru că acest’a este o serba- 
tdre școlara si studenții, cari se adunasera intr’aceea la 
siatra s'eu indepartatu. — Despre impregiurarea, că stdgulu 
ar’ fi fostu deslegatu Budacu nu scie nirnicu; de asemenea 
nu scie nirnicu nici despre mica ruptura in stegu ce se con
stată prin cercetare, că esista in faptu.

Judele punendu mai departe in vedere acusatului Budacu 
impregiurarea, că aceia, cari au incercatu se deslege stegulu 
după stelpulu siatrei ar’ fi fostu totu studenti, ’lu provdca 
inc’odata se spună adeverulu deplinu. Acusatulu declara, că 
nu scie se spună mai multu decătu a spusu.

Judele pentru că acestei pertractări se-i se pdta dâ cea 
mai intinsa publicitate possibile ordonă să se cetesca ceea 
ce s’au scrisu in privinti’a acestei afaceri prin diarele ungu- 
resci. Astfeliu se cetesce mai antaiu „Magyar Polgâr", care 
intre altele pretinde, că după praudiu s’ar’ fi arsu unu stegu. 
Acusatulu Budacu intrebatu in asta priviutia declara, că nu 
scie nirnicu despre asia ceva. Se cetesce apoi „Kelet" 
Nr. 117 unde, s’a publicatu mai antaiu telegram’a relativa 
la pretins’a calcare in picidre si sferticare a stindartului 
maghiaru; si „Kelet" Nr, 188 unde intr’o corespondiutia 
din Brasiovu se petind, că sdr’a după maialu s’au tienntu 
înaintea gimnasiului vorbiri atitiatdre si pe temp’a s’a facutu 
iluminatiune pentru încoronarea regelui Carolu I alu României 
ce avea să se intemple a dou’a dl (Dumineca).

După cetirea acestoru diare se admite la interogatoriu 
principaluln martoru alu procesului confetariulu Bozianu. 
Acestu domnu provocatu din partea judelui se spună totu ce 
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scie despre afacerea stogului ungurescu dela siatr’a sa, incepe 
a istorisi per longum et latum cum s’a pregătită la maialu 
cum ajunse intre 8 si 9 <5re la loculu de petrecere numitu 
„Stejerisiu“, cum ’si-a facutu siatr’a. Pe candu era ocu
patu cu desfacerea mărfii sale, pdte se fi fostu pe la drele 
IO1/, seu celu multu 103/4 se pomenesce cu doi tinere, cari 
’lu provdca intr’unu modu frumosu se dea stdgulu ungurescu 
josu de pe siatr’a sa. Densulu nevoindu se urmeze acestei 
provocaci a tinoriloru a fostu amenintiatu, că ’lu voru dâ 
ei josu pentru că petrecerea este romandsca. Unulu din ei 
s’a suitu pe mesa se deslege stegulu, pentru că era legatu 
de susu, intr’aceea a mai venitu inca unulu care incerca se 
.deslege stdgulu de josu. Pre candu se balabauea densulu 
cu acești tineri s’a adunatu înaintea siatrei sale o mare 
mulțime de totu foliulu, care atrase se vede atențiunea d-lui 
advocatu Strevoiu care venise in Stejerisiu deodata cu scdlele. 
D-sa intrebandu ce este ’i spuseiu ceea ce voiau se faca cei 
doi tineri. In urm’ acest’a d-lu Strevoiu provocă mulțimea 
să se împrăștie — ceea ce s’a si intemplatu. Totulu 
n’a duratu trei minute! In fino Bozianu declara, că 
stegulu dela siatra sa n’a fostu de locu deslegatu si nici 
n’a vediutu pe nimenea amblaudu cu briceagulu se 'iu sfartice.

Judele întreba pe martoru deca celu ce a incercatu se 
deslege stegulu dela cdda este totu acela, care l’a provocatu 
se-’lu dea josu si ddca recundsce pe acelu tineru in per- 
sdn’a acusatului Budacu. Martorulu nu pdte recundsce iden
titatea acestoru persdne.

Intrebatu deca acela era studentu, martorulu era nu 
scie se spună, de altcum chiaru se-’lu vdda nu l’ar’ cnndsce 
Ce se atinge de stegu, candu l’a adusu si l’a pusu pe siatra 
elu nu avea nici o ruptura si sferticatur’a ci acest’a a ob- 
servat’o numai intr’unu tardiu, candu i-a fostu aretata din 
alta parte. De altcum trebue se declare, că sferticatur’a 
s’a pututu nasce si prin aceea, că stegulu fîiudu suflatu de 
ventu incdce si incolo s’a pututu torte usidrn acătia intr’u- 
nulu din multele cuie, cu cari erau bătute scândurile dela 
siatra. Martorulu declara mai departe, că stegulu a fal- 
faitu tdta diu’a, dedrece elu singuru l’a datu ser’a josu si 
l’a impachetatu.

Iutrebatu de jude deca scie, că mai tardiu a amblatu 
unu tineru se taie stdgulu cu briceagulu, Bozianu declara, 
că densulu n’a observatu nirnicu, ci totu, ce scie este, ca 
unu chelneru dela Sfatosiu a venitu de l’a facutu atentu la 
impregiurarea, că școlarii ar’ ave da gandu se vina se-i taie 
stegulu, deci se bage bine de sema se nu se intemple vre- 
unu buclucu cu acestu stegu.

La intrebarea procurorului martorulu Bozianu declara 
că nu pdte recundsc e in acusatulu Budacu pe acela care a 
voitu se dea josu stegulu ungurescu de pe siatr’a s’a ; de 
altmintrea martorulu declara, că in acele momente ametitu 
cum era cu desfacerea si arangiarea mărfii sale n’ar’ fi pu
tutu recundsce nici pe tatalu seu din grdpa. (Aceste cu
vinte produseră o mare ilaritate in publicuiu auditoriu.) Ju
dele spune in fine martorului Bozianu, cele ce a declarate 
acusatulu Budacu. Martorulu nu scie nirnicu despre tdte 
acestea.

După ascultarea lui Bozianu se admite la ascultare mar
torulu Kiiszdgds Gyorgy, lucratoriu care a lu- 
cratu la facerea sietrei lui Bozianu si a fostu de fația in 
decursulu intregei afaceri a stegului. Acestu martoru de
clara, că pre candu era ocupatu cu desfacerea mărfii au ve
nitu la siatra trei tiueri dintre cari doi erau cu cidreci si 
dicendu, câ ei nu potu rabda se fâlfâie stdgulu ungurescu 
la o petrecere romandsca, s’au apucatu se-’lu deslege, dâra 
opunendu-se Bozianu si intrevenindu d-lu Strevoiu tinerii si 
lumea ce se adunase intr’aceea inaintea sietrei s’au indepar
tatu si lucrulu a fostu gata ; totulu n’a duratu mai multu 
de o minuta.

La intrebarea judelui, ddca tinerulu de facia este acol’a 
care a venitu se deslege stdgulu, martorulu respunde, că o- 
cupatu cu observarea sietrei si cu alte lucruri, n’a pututu 
flcsa bine pe acel’a, care a incercatu se dea stdgulu josu.

La intrebarea judelui, care coldre a stdgului a fostu 
sferticata martorulu confundundu coldrea venata cu cea 
verde, declara intr’unu modu de totu naivu, că cea venata I 
Ilaritatea ce produse nevinovat’a declaratiune alui Kiiszdgds 
Gyorgy facă pe d-lu jude se provdce galeri’a se-se’ abtiene 
dela ori-ce aprobări si desaprobari. Martorulu spune ca 
stegulu n’a fostu de locu deslegatu si că a falfaitu pena 
sdr’a, candu l’a luatu elu insusi si l’a impachetatu, apoi că 
după prandiu unu baiatu ar’ fi amblatu se taie stegulu, der’ 
elu ar’ fi fostu indepartatu de unu domnu cu cuvintele: 
fugi de aci mucosule 1 Iu privinti’a declaratiunii făcută de 
Budacu martorulu declara câ nu scie se spună nimic’a, ded- 
rece n’a pututu audî ce s’a vorbitu.

Urmandu a fi ascultatu studentulu S o i u prefectulu 
studentiloru, elu declara, că din cortulu studentiloru obser- 
vandu multa lume adunata inaintea sietrii lui Bozianu a aler- 
gâtu numai decătu si elu se vdda, ce se petrece acolo. Aci 
i s’a spusu, că doi tineri din Scheiu voieau se dea josu de 
pe siatra stegulu ungurescu, densulu câ se nu se intemple 
ceva, ce ar’ putea fi spre scăderea studentiloru, provdca pe 
studenții ce se aflau inaintea sietrei se nu-se amestece in 
asemenea lucruri; pre candu facea Soiu acest’a provocare in- I 

treveni d-lu Strevoiu. Soiu declara, că pe Budacu l’a ve
diutu redimaudu-se de stelpulu sietrei, inse de conversarea 
lui cu Bozianu n’a auditu nirnicu. Stegulu ungurescu, candu 
au plecatu studenții din Stejerisiu spre casa pe la orele 
7*/ s falfaia inca pe siatr’a Bozianului.

Cea din urma depositiune verbale a fostu a d-lui ad
vocatu N. Strevoiu. D-s’a declara, că din caus’a copi- 
lasiului, ce are la scdla s’a dusu in Stejerisiu deodata cu 
scdlele. Se afla tocmai diu josu de siatra redicata de Bo
zianu, candu observa deodata o mare mulțime concentrata 
inaintea ei. Vediendu acest’a alerga numai decătu se vdda 
ce este. Ajunsu la siatra iutreba pe Bozianu, ce s’a in
templatu. Acest’a i respunde: etâ nisce tineri voiescu se 
dau josu stdgulu ungurescu de pe siatra-’mi, atunci d-lu Stre
voiu intorceudu-se catra mulțime a provocat’o, se merga se- 
’si vedia de treba, de drece aci fiindu serbatdre scolaria nu 
se face politica. In fine declara ca stegulu nu s’a luatu de 
locu josu si ca la drele 8*/ s candu a plecatu d-sa diu Ste
jerisiu stegulu falfaia inca pe siatr’a lui Bozianu. Pe tine
rulu acusatu nu-’lu cundsce, a pututu de altcum se fia de 
facia acolo, d-s’a era inse irritatu, astfeliu, ca au pututu se 
âa persdue dc totu cunoscute fara ca se le fi pututu ob
serva.

Cu acest’a incheiandu-se depositiunile verbali la ordi- 
uulu judelui se da cetire diverseloru deposituni in scrisu.

Inceputulu se face cu declaratiunea data in scrisu de 
d-lu St. Iosifu, directorulu gimnasiului romanescu. D-lu 
St. Iosifu areta cum a trasu la respundere pe prefectulu 
studentiloru indata ce a capetatu scire despre incidentulu 
dela siatr’a lui Bozianu si cele ce i raportă acest’a in pri
vinti’a pomenitului incidentu. Dup’aceea cum s’a dusu la 
Bozianu de l’a intrebatu anume, deca cundsce pe aceia, cari 
s’au incercatu se dea josu de pe siatr’a s’a stegulu ungu
rescu. In fine arăta, că afara de stogurile gimnasiului si 
alu scdlei normale n’au fostu alte stoguri.

Dup’aceea se cetesce procesulu verbalu luatu cu ocasiu- 
nea anchetei judecatoresci făcute, pentru câ Bozianu se re- 
cundsca pe aceia, cari s’au incercatu se dea stegulu ungu
rescu josu Bozianu n’a recunoscutu pe nici unulu din stu
denții trecuti in revista. Cu acest’a ocasiune cercetandu-se 
intregulu edificiu alu gimnasiului nu s’au aflatu alte stoguri 
de cătu alu gimnasiului si alu scdlei normale, cari sunt des
crise cu de amenuntulu in acestu procesu verbalu*).

■> După acestu procesu verbalu se da cetire vagei decla- 
ratiuni făcute de unu anumitu Szekely Iozsef, 
care in diu’a de maialu a vendutu bere in Stejerisiu. A- 
cestu personagiu, care a asistatu numai din depărtare la 
intrdg’a intemplare declara numai lucruri, ce le-a auditu de 
pe la alții, (si cari au constituitu materialulu de căpetenia 
alu raporturiloru publicate iu gazetele maghiare diu Clusiu 
R.) Demnu de insemnatu diu tdta depositiunea fantastica a 
lui Szekely este pdte impregiurarea, că acestu domnu pre
tinde, că in cortulu studentiloru s’au tienutu toaste pentru 
Carolu I, aceea ce este o aserțiune cu totulu neadeverata. 
— După acest’a s’a cetitu depositiunea unuia Gaspar 
G y o r g y, care pretinde, că dedesuptu stegulu ar’ fi si 
fostu deslegatu, candu intreveni d-lu Strevoiu.

Depositiunea cea mai nostima si mai minunata dintre 
tâte câte s’au cetitu este de siguru aceea a d-lui C z i n e g e, 
profesoru la gimnasiulu catolicu, care sta torte tare in pre- 
pusu de a fi acela, care este autorulu cavaieresciloru ra- 
pOrte relative la acăsta cestiune publicate de diarulu „Kelet“. 
Acestu d-nu profesoru, a luatu de bani buni cele mai ab
surde faime, ce le-a auditu pe ulitia in ser’a de 9/21 Maiu, 
Unu colegu alu seu cu numele Balog i-a Bpusu săra, că a 
auditu intr’o trafica unde a fostu se-’si cumpere țigan, câ 
studenții romani au calcatu in picidre stdgulu ungurescu, 
ce pusese Bozianu pe siatra. De aci apoi s’a dusu numai 
decătu la Bozianu se ia intormatiuni esacte iu privinti’a 
incidentului, ce se raporta. Re Bozianu dice l a flatu plan- 
gendu-se pentru puțina trdba, ce a facut’o in Stejerisiu 
dicendu intre altele, ca n’a fostu maialu romanescu, ci mo- 
canescu si ca după ce i-a ruptu stegulu ungurescu nu i s’a 
trecutu nici inghietiat a, pentru ca după co i-a ruptu stegulu 
ungurescu nu i s’a trecutu nici inghietiat’a, pentru ca ro- 
maniloru nu le trebue inghetiata, ci ceapa si mămăligă. 
Dela unu studentu catolicu, care era- si a auditu dela altulu 
a aflatu, câ Budacu a fostu acel’a, care a ruptu stegulu. 
Din Depositiunea d-lui Czinege, se vede, ca d-sa se afiâ 
inaintea gimnasiului, candu cativa profesori — cu deosebire 
celu care a vorbitu in urma — au tienutu acele incendiare 
si resoratitore vorbiri despre cari scrie diariulu „Kelet“. 
Este justu a recundsce, ca d-lu Czinege nu p6te spune anume 
ce lucruri resvratitdre contieneau acele vorbiri, pdte inse se 
afirme atatu ca in ele nu s’a vorbitu de locu despre Ungari’a 
si ca apoi au seceratu in mare mesura aplausele studentiloru. 
Se vede, ca pentru d-lu profesoru Czinege este de ajunsu 
atatu, pentru câ o vobire se fia resvratitdre. Trecendu presto 
depositiunile d-lui Balog, a eleviloru Constantiuides, si Hack- 
muller a lui Ligeti Kâroly, Szdkely Iozsefne si Reiss Jânos, 



politistu, care nu eontienu nimiou importanta venimu la 
pledoarii.

Judele după ce mai provâca pe aousatulu Budacu pen
tru ultim’a ora se spună adeverulu deca a pusu man’a pe 
stegu seu nu, si după ce acest’a respunde, că a spusu totu 
ce scie, da cuventulu d-lui procuroru pentru a ’fii motiva a- 
cușatiunpa contr’a studentului Budacu.

Delu procuroru sustieue, ca din depositiunile făcute de 
confetariulu Bozianu si de lucratoriulu Kuszăgos Gyorgy com
binate cu mărturisirile acusatului Budacu, resulta faptulu in- 
vedoratu, ca acel’a care a provocatu pe Boziauu se dea ste- 
gulu ungurescu josu si cu acela, care a pusu man’a pe 
stegu se-’lu dea josu este un’a si aceeași persăna si ca a- 
cest’a persăna este acusatulu Budacu. Deci contr’a acestuia 
este pe deplinu vedita trangressiunea contr’a institutiuuiloru 
statului prevediuta in § 37 din codulu penata. Drept’aceea 
in sensulu acestui § admitiendu circumstantie ușiuratăre, 
propune : să se pedepsesca acusatulu Budacu cu inchisore de 
o luna si cu o pedepsa in bani de lOi) fi., v. a. si in casu 
candu acest’a suma nu s’ar’ putea incassa, se-se prefaca in- 
tr’unu arestu de 10 dîle; in fine se fia condamnatu si la 
purtarea tuturoru speseloru procesului,

După d. procuroru urmeza la cuveutu d. S i m i o n 
Margineanu aperatoriulu improvisatu alu acusatului. 
D-lu aperatoriu incepe pledoari’a s’a prin a declara, ca nu 
afla basata acusatiunea d-lui procuroru, deărece lipsescu ba- 
sele bine definite pentru doveda, fijndu-ca depositiunile fă
cute de martorii Kuszogos Gyorgy si de Bozianu pe care se 
baseza d-lu procuroru iu deosebi sunt cu totulu vage si ne- 
cbiare, transgressiunea prevediuta in § 37 din legea penale 
nu este de locu stabilita de vreme ce stegnlu nici n’a fostu 
datu josu si calcatu in piciăre, nici n’a fostu batjocuritu si 
masgalitu predum o constata acest’a in unanimitate tdte de
positiunile făcute atatu verbalu catu si in scrisu, deci § 37 
nu pote fi de locu aplicatu si acest’a cu atatu mai multu, 
cu catu acestu § prevede anume, că faptulu passibilu de 
pedepsa se-se petreca intr’unu locu publicu ; acest’a inse nu 
s’a intemplatu deorece petrecerea din Stejerisiu a fostu cu 
totulu privata. Dup’acest’a d-lu aperatoriu, observa ca din 
procedur’a urmata in acest’a occurentia reese, ca dintr’unu 
lucru s’a facutu o mare sfara, pe care au provocat’o unii, 
cari nici n’au fostu de facia, ci au comodisatu acasa si sera 
pe urma după nisce spuse cu totulu vage s au pusu se tele- 
grafeze in lumea mare unu ce cu tutulu neessactu numai si 
numai pentru a-’si câștiga merite inaintea guvernului pe imu 
drumu fărte comodu. D-lu aperatoriu declara, ca nu voesco 
de catu se-se faca lumina si dreptate si apoi intemple-se, 
ce se va intempla. Intoneza in urma, ca clientulu seu a 
fostu totu pe la scăle unguresci in Odorheiu si in Sibii unde 
a invetiatu a stima acestu stindartu; si numai de acestu 
seutimentu a fostu condusu, candu a provocatu pe confeta
riulu Bozianu se dea stegulu josu, temendu-se se nu se in
ternele ceva neplâcutu cu dinsulu. Conchide deci la achi
tarea completa a clientului seu Budacu.

Judele'pronuncia urmatărea sentintia: „Acusatulu 
Budacu se achitade invinuira de afi 
comissu transgressiunea prevediuta 
in §37 din codulu penalu Stegulu se 
inapoeza proprietariului seu. Spesele 
procesului le supăr ta statul u. Motivele 
tăte se concentreza in faptulu bine stabilitu, ca transgres
siunea provediuta de § 37 din legea penale nu s’a comisu. 
Chiaru de ar’ fi fostu încercarea să se oomita legea pedep-. 
sesce numai faptulu complinitu, nici-decatu inse incercarea 
de a comite faptulu. Procurorulu a apelatu contra sen- 
tentii.

Cu multa satisfactiune sufletesca amu constatatu demni
tatea si sângele rece, cu care d-lu jude I. P o p u a con
dusu discutiunile in acest’a afacere fărte delicata sub mai 
multe raporte. Convingerea cu care amu parasitu pretoriulu 
justiției a fostu, ca pe oatu timpu voru fi in statulu acest’a 
judi, ca d-lu I. Popu justiciabilii potu fi siguri, ca voru 
afla dreptate 1

TD i ■v e x s e.
(Maiestatea S’a imperatulu) a 

adresatu autografe ministrului presiedinte austriacu 
comite T a a f f e, ministrului-presiedinte Coloman 
T i s z a si Banului Croației comite Pejace- 
viei, prin cari multiamesce popâreloru monarchiei 
austro-ungare pentru felicitările, festivitățile aran- 
giate, dăruite etc. aduse cu ocasiunea cununiei 
principelui mostenitoriu Rudolf.

(N e c r o 1 o g u.) Luni a repausatu in Bra- 
siovu Ioanu Alexi comerciantu, censoru la 
filial’a bancei naționale si epitropu la biseric’a gre- 
cdsca, in etate de 68 ani. Decedatulu este ta- 
talu d-lui Theochar Alexi, elu s’a bucuratu de 
stim’a tuturoru concetatieriloru sei, Fia-i tierin’a 
usi6ra!

(Serbarea incoronarii in P a- 
r i s.) Cu-ocasiunea incoronarei Maj. Loru, unu 

Te-Deum s’a celebratu in diu’a de 10/12 ale cu
rentei luni, la capel'a romana din Paris, in midi- 
loculu unei adunari din cele mai numerose. După 
serbarea la capela, legatiunea a adresatu Maj. Loru 
o depesia telegrafica de reBpectuâse felicitări. T6ta 
diu’a drapelulu nationalu a falfaitu pe pârt’a prin
cipala a otelului legatiunii. In aceeași di, pentru 
a serbatori diu’a maretia a incoronarii, s’a datu de 
coloni’a romana unu banchetu .la otelulu Continen- 
talu, la care au luatu parte 70 persdne, intre cari 
se afla mai multi filo-romani. In lipsa d-lui M. 
Cogalniceanu, d. E. Chica, insarcinatu de afaceri, 
a fost chiamatu de ciltra organisatorii banchetului 
la onărea de a-i presidâ. Cele mai caldurâse toas
turi s’au redicatu de presiedintele banchetului, de 
archimandritulu Clinceanu si de dd. Odobescu, Cre- 
tiulescu, Ubicini, Picot, Orleanu, Vasiliu, Bengescu, 
Eugenie N. lonescu, C. Nanu, Porumbaru, Popo- 
vici, Radianu. — înainte de a se separă, asistenții 
au tramisu M. Sale Regelui o caldurâsa telegrama 
de felicitare.

(„C ocosiu Rosiu“ sistat u.) Diarulu 
umoristicu, ce a reaparutu dela anulu nou sub 
redactiunea d-lui adv. los. Puscariu, a fost sistatu 
prin sentintia judecatordsca. Redactorulu anuncia. 
că motivele sistarei f<5iei s’ale au fost, că Nrii 11, 
12 si 13 ar’ fi criticatu aspru procederea guver
nului maghiaru fația de natiunalitati, că a luatu 
partidu in atitudinea Romaniloru din Ardealu fația 
cu viitârele alegeri, că a vorbitu de regatulu Ro
mâniei s. a. fara că se fi depusu cauțiunea de 
2625 fl, In contra sentintiei, care a pronuntiatu 
sistarea fâiei si pedepsirea redactorului cu amenda, 
d. Puscariu a insinuatu recursu. Pentru casulu, 
candu nu s’ar dă ascultare recursului si fdi’a ar’ 
remand suprimata, prenumerantii ei voru primi 
dreptu despăgubire unu calindariu umoristicu alu 
„Cocosiului Rosiu" sdu alte cărți esite din tipo- 
grafi’a Low, Gerula et Comp. Despre resultatulu 
apelului abonatii voru fi incunosciintiati la tim- 
pulu seu.

(Anticitate interesanta.) In biserica gr.-or. romana 
din Sant-Mihaiulu romanu (langa Timisiăra) s’a aflatu intre 
uneltele învechite, păstrate in podulu bisericei, unu steagu 
cu iuscriptiune romanesca, cu litere cirile, dela anuln 1482. 
Steag ulu este depinsu de ambele laturi, pe un’a inșeriptiunea 
e in limb’a slavena, pe cealalta in limb’a romana. Inte
resanta e in limb’a romana, că in locu de „in“ (slaveanu) 
este liter’a „tonco ier“ a. — Inșeriptiunea e urmatări'a: 
Pogorârea Duhului Sfânta. Robu lui Ddieu................ (nele-
gibilu) si sau facutu cu cheltuiala robului Ddieu T^nasie 
Dimi Trie Viei La Ano 1482 Martie: 6“. La cuvintele 
„Duhului si „robului“ literile „ije“, era la „sfânta “ liter’a 
„n“ sunt scrise d’asupra cuventului. Cotarea d’alt-cum e 
binisioru conservata, panz’a este de inu si inca fărte tare 
in partea ce a mai remasu intrega. Opulu areta, că e facutu 
de unu destinsu maestru in pictura. Acestu steagu se afia 
de presinte la numita comuna, noi l’am vediutu, notiele 
acestea le amu cules din origiualu.

(„Luminat/)

Mai nou. Oficerii Riistow si Dienstl, cei con
damnați pentru afacerea Bartha din Clusiu, au fost 
mantuiti de peddpsa ulterifira de cătra Maiestatea 
S’a. —

OOXIOTJLXS-UL.
Pentru ocuparea postului de Comptabilu si 

Archivaru, cu dude or’a ficse pe dî, la Biserica 
romana ort. res. dela St. Nicolae din Brasiovu, se 
escrie concursu cu terminu până la 15 Iuniu 1881 
st. nou.

Despre sistemulu si modalitatea, după care este 
a se portă comptabilitatea si archiv’a, cu care este 
legatu unu Salaru anualu de 300 fl. v. a. se p6te 
luă informatiune detaiata dela Epitropi’a parochiale.

Brasiovu 17/29 Maiu 1881.
Comitetulu parochialu alu Bisericei romane 

ort. res. dela Sf. Nicolae.
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COXXCULXSUL.
Pentru ocuparea postului vacantu de medicu 

alu doilea urbanu, impreunatu cu unu salariu anualu 
de 400 fl. si 100 fl. bani de quartiru, precum si 
cu competentiele prescrise de statutu, se escrie 
concursu.

Doritorii de a ocupă acestu postu, pe langa 
documentele, prin cari voru constată, că n’au trecutu 
peste etatea de 40 de ani si că doctori in medi
cina au eserceatu deja pracs’a de unu anu, voru 
avd de a ’si așterne petitiunile astu-feliu instruaite 

subscrisului oficiolatu până in 15 luniu a. c. după 
amddiu la 5 6re.

Brasiovu in 28 Maiu 1881.
Magistratulu urbanu.

Mr. 2762/1881. Civil.

Citatiune Edictale.
Pentru pertractarea petitiunei, așternute de că

tra Ruszân 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, la locuinti’a judelui (primăriului) comu- 
nalu, pe care tempu se provâca cei, interesați, că 
sâ se infaciosieze său in persâna sâu prin advocatu 
plenipotentiatu, tragundull-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 6rele 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.
2—3 Presiedinte.

B u t a k m. p.
Notariu.

Subscnsulu amu onâre a aduce la cunoscinti’a 
onor, publicu, precum ca amu cumperâtu fost’a 
tieglaria a lui 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
-A-n.tonix Svotoda

2—2 in Orescia.

Deschidiendu-’mi Cancelari’a de advocatq in Fa- 
garasiu, strad’a Becleanului, imi iau voia a ’ini o- 
feri servitiele iu tâte ramurile de dreptu, civile si 
politice.

Dr. Ioane R 6 n a i,
2—3 advocatu in legile civile si cambiali.

C-a.rB-u.lia. la Toiirs’a de -Vlezi’sL
din 3 Iuniu

Rent’a de auru un
gara .... 117.55

Imprumutulu cailoru
ferate ungare . .135 —

Amortisarea datoriei 
cailoru ferate de ostu
ung. (l-a emissiune) 91.10 

dto. (Il-a emissiune) 108.75 
dto. (III-a emissiune) 96.20 
Bonuri rurale ungare 98.70 
dto. cu cl. de sortare 97.75 
Bonuri rurale Banat-

Timis. . . . 97.50
dto. cu cl. de sortare 97.— 
Bonuri rurale transil

vane . . . . 97 50
„ croato-slav. . . 985.—

Despăgubirea p. dijm’a
de vinu ung. . . 95.75

st. n. 1881.
Imprumutulu cu pre

miu ung. . . . 124.—
Losurile p. regularea

Tisei si a Segedin. 114.50
Rent’a de harthia aust. 76.60 

„ de arginta „ . 77.25 
„ de auru „ 94.40

Losurile din 1860 . 133.25
Actiunilebanceiaustr.-

ungare . . . 844.-—
„ bancei de credita
ungare . . . 358.—

„ bancei de credita
austriaco . . . 354.25

Argintulu . . . —.—
Galbini imperatesci . 5.55 
Napoleond’ori . . 9.30 
Mărci 100 imp. germ.. 57 20 
Londra. . . . 116.95

O n r s ii 1 -o. de Bucureeci
dela 19/31 Maiu 1881.

Valori Scadenti’a) Cu- 
păneloru

Cum- 
pera Vinde

5°/„ Rent’a Romana.............. 1 Apr. 1. Ort. 89.% 90-71
6°/0 Oblig, de Stat, convert. 

rurale................................. 23 Apr. 23 Oct. 99.% 100.—
8°/0 Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul. __.__
6°/0 Oblig, căiloru fer. rom. 1 Iuliu 103.— 103.%
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 106?/, 107.—
7°/o „ „ urbane idem 103.% 103.%
8% Impi’um. municipalu . . idem 108.% 109.-
Oblig, casei de pensiune (lei 

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

1 Maiu 1 Nov. 235.— 240.-
cu premie 28 — 28.%

Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 IuL 960.— 970.—
Auru contra arginta............. % ;/8

7« 
o 78 
2.16

Auru contra bilete hipotec. . 7
Auru contra bil. de Banca nat %

2.15Florini Val. Austr..............
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