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Press'a maghiara si Romanii.

Brasiovu, 7 luniu st. n.

Earn’a trecuta f6i’a maghiara din Clusiu „Kelet" 
a voitu se arunce asupra ndstra reutacids’a suspitiune, 
câ> de aceea ne-amu resolvatu a scdte „Gazeta 
Transilvaniei" de trei ori pe septemana, pentru câ 
cu atătu mai bine se potemu atîtiâ pe Romani in 
contra Maghiarilorn. Atunci, reproducându espec- 
torarile diarului maghiaru, i-amu datu respunsulu 
ce l’a meritatu. „Kelet" in replic’a s’a recunosch 
că i-amu facutu mare onâre traducându cea mai 
mare parte din articlulu seu indreptatu contra 
nâstra, ddr’ elu singuru nu a citatu din respunsulu, 
nostru de cătu numai câteva cuvinte singuratice, 
cari, scdse din tecstu, pareau mai aspre, si le-a 
presentatu cititoriloru sei câ pe „lecsiconulu Gaze
tei". Fația de-o procedere atătu de neleala n’amu 
mai tienutu de demnu de a continuă polemi’a cu 
acelu diaru, cu atătu mai vârtosu, cu cătu ne-amu 
convinsu din nou, că scopulu lui a fost de a in
duce in er6re pe cetitorii sei si, retacândule pro- 
testulu nostru, ai lasă in credinti’a, că in adeveru 
organulu nostru ar’ fi condusu de acea inimiciția 
neimpacata fația de elementulu maghiaru, care nâ-a 
fost imputat’o pe nedreptu ai intr’unu modu fdrte 
malitiosu.

Acuma ar’ fi rândulu nostru câ se insiramu 
lecsiconulu lui „Kelet" si alu colegiloru sei din 
Clusiu, intrebuintiatu mai cu sdma in afacerea cu 
stdgulu ungurescu, care a fostu născocită de unii 
agitatori maghiari de professiune din Brasiovu. 
Speramu inse că cititorii noștri ne voru dispensa, 
de a mai mânji coldnele fâiei uâstre cu espressiu- 
nile vulgare si injuriăse, ce le-au indreptatu diarele 
maghiare din acelu incidentu de nimicu in contra 
intregei națiuni romane.

Ceea ce voimu se constatamu cu acdst’a oca- 
siune este diâvoldsca metoda ce-o urmaresce o parte 
mare din press’a maghiara si cu deosebire diaris- 
tic’a maghiara ardeldna, de a insultă, a calumniâ 
si injurâ necontenitu totu ce e romanescu in a- 
cdsta tidra. Ddca nu ar’ fi intentiune si metoda 
in procederea foiloru maghiare fa^ia cu noi, cum 
s’ar’ fi pututu câ pe bas’a relatiuniloru confuse ale 
unoru corespondenți obscuri națiunea romana se fia 
astfeliu batjocurita si maltrata de ele iuaintea pu
blicului maghiaru. Ce altu scopu potu avă diarele 
maghiare cu-o asemenea portare, ddca nu acel’a 
de a sumutiâ si inversiunâ pe Maghiari totu mai 
multu in contra elementului romanescu 1

Ce folosescu tdte asigurările si dovedile de lea
litate din partea nâstra, candu agitațiunea cea mai 
nebundsca in contra poporului romanu se orga- 
uisdza pe fația si candu press’a maghiara, care ar’ 
fi chiamata se contribuie mai multu la impacarea 
decâtu la invrajbirea spiriteloru, se dejosesce a fi 
organulu, prin care se propaga celu mai crudu fa- 
natismu de rassa ? Si apoi aceste diuare, acești 
6meni cutdza a arunca cu petri in noi si a ne 
stigmatisâ de „agitatori fara consciintia" ! Da! 
ei agitdza pentru câ se perpetueze ur’a seculara 
d’intre Maghiari si Romani si noi agitamu — 
pentru că voimu se traimu in pace cu conlocuitorii 
noștri, pe bas’a respectarei imprumutate a dreptu
lui fiacaruia. Cari din noi doi agitdza cu consciintia 
si cari fara consciintia ?

Lasamu in judecat’a ămeniloru drepți si nepre- 
ocupati câ se respunda la acdsta intrebare. Deo
camdată inse nu potemu decătu se condamnamu 
cu tata poterea sufletului nostru nenorocit’a pornire 
a aceloru diare maghiare, cari conturba necontenitu 
pacea publica, prin injuriele si scorniturile loru 
asupra Romaniloru. Ce v’amu facutu câ se desvol- 
tati o inimiciția atătu de grozava in contra ele
mentului nostru ? Ddca nu poteti se ve stapaniti 
fația de noi, aveți mila celu puținu de cititorii 
voștri maghiari si nu sădiți atătu veninu si atăta ura 

in anim’a loru, căci pdte se sosdsca unu timpu, in 
care se ve blasteme, pentru că i-ati instrainatu a- 
tătu de multu de cătra acelu poporu, care fația de 
ei a fost si este inca celu mai lealu.

Continuele sumutiari ce le făcu diaristii bote
zați si nebotezati unguri in contra celorlalte 
natiunalitati si cu deosebire in contra Romaniloru, 
a transpusu tata Transilvani’a si Ungari’a intr’o 
stare de friguri ascunse, cari amenintia a avă unu 
tristu sfârsitu. A ajunsu lucrulu deja prea departe. 
Câ esemplu mai nou servdsca, că de eri Ungurii au 
latitu prin Brasiovu scirea, că si in Sacele ar’ fi 
fost atacatu unu stagu ungurescu si ar’ fi fost 
arestați vreo 16 Romani. Pretorele dela Sacele a 
declaratu adi că nimicu nu este adeveratu din acea 
faima. Cu tate astea ne asteptamu câ mane se 
cetimu din nou telegrame si articuli sumutiatori in 
diarele din Clusiu. Pâua candu totu asia ?

Pentru tate urmările rele, ce ar’ resultâ din 
agitațiunile de feliulu acest’a, facemu responsabila 
inainte de tate press’a maghiara.

Discursulu tronului,
prin care, s’a inchisu diet’a ungara la 2 luniu suna asia: 

„Onorați Domni Magnați si Deputati! 
Iubiți Credintiosi!

Candu V’amu salutatu la inceputulu periodei 
dietale, la 2 Octobre 1878, amu disu că avemu 
lipsa de spriginulu vostru intieleptu, forte si patrio- 
ticu; ne bucuramu, că potemu declara, că sperantiele 
puse in acestu spriginu s’au implinitu. Acestu 
spriginu a facutu possibilu, câ cu tate sarcinele 
noue, ce a trebuitu se le supdrte monarchi’a Ndstra, 
prin urmare si iubit’a Ndstra Ungaria, s’au potutu 
acoperi cheltuielile estra-ordinare, fara a se fi in
trebuintiatu medildce stricacidse creditului statului, 
si restulu marei datorie flotante, a statului, s’a 
potutu solvi: acestu spriginu a facutu toto-data 
possibilu, că guvernulu si legislativ’a s’a potutu 
ocupă cu succesu de resolvarea aceloru cestiuni 
importante, cari au fost a se regulă in interessulu 
bunastarei si alu desvoltarei iubitului Meu regatu 
Ungari’a.

„Nu pdte fi intentiunea Ndstra, a enumdra tate 
căte s’au facutu in privinti’a acdst’a, ddr trebuie 
se notamu, că legile trebuintidse pentru aperarea 
monarchiei Ndstre s’au creatu, că pactulu financiaru 
dintre Uugari’a si Croati’a a fost reinoitu corespun- 
dietoriu cerintieloru ecuitabile si că s’a adusu unu 
sîru de legi, cari au de scopu, a astupă lacunele 
multu semtite pe terenulu justiției, alu adminis
trației si pe celu economicu. zLegea penala făcută 
in period'a trecuta, a intratu in vigdre intregita 
fiindu cu determinările privitdre la contraventiuni, 
legea concursuala s’a creatu si defectele cele mai 
urgente ale procedurei processuale s’au delaturatu. 
Spre siguranti’a persânei si a proprietății a fost 
creata legea asupra organisarei politiane; cestiunea 
importanta privitdre la dobândirea si la pierderea 
indigenatului ungaru fti regulata printr’o lege, mai 
multe mari defecte ale retielei drumuriloru de feru 
au fost delaturate, legatur’a cu Orientulu s’a asi- 
guratu si legea asupra cailoru ferate vicinale a 
facutu possibilu a trage in cerculu comunicatiunei 
teritoriele situate departe de liniele principale. 
Legea de silvicultura a satisfacutu unei necessitati 
de multu semtite, pre candu legea, prin care se 
dau favoruri industriei patriotice este a se privi 
de unu pasu insemnatu spre scopulu de a delaturâ 
unilateralitatea relatiuniloru economice ale tierii 
si se faca, câ agricultur’a se nu fia aprdpe singu- 
rulu isvoru de venitu alu natiunei.

„Economi’a raționala ce s’a facutu in adminis
trarea fiuanceloru statului, iu legătură cu din nou 
dovedita bunavointia de a aduce sacrificii fațjia de 
sarcinele statului, care merita deplin’a Ndstra re- 
cunoscintia, a facutu possibilu, câ să se păta inau- 
gurâ conversiunea unei însemnate parti a datoriei 

statului intr’una mai favorabila pentru stătu, res- 
pectandu-se pe deplinu drepturile creditoriloru. Ni- 
suintiei resolute si seridse patriotice, care s a obser- 
vatu pe tate terenele vietiei publice, este a i se 
ascrie, că in interessulu reconstruirei orasiului Se- 
ghedinu, care fii nimicitu in an. 1879 prin undele 
riului Tisa, nu numai că s’au luatu tdte mesurile 
din partea corpuriloru legiuitdre, ci si că tdta lu
mea, petrunsa de caldurdse simpathii, a contribuitu 
spre alinarea nefericirei celoru păgubiți in modu a- 
tătu de estraordinariu. Scimu prea bine, că inca 
a remasu multu de facutu, ddr’ esperiintiele de 
până acuma ne dau garanti’a, că timpulu ce stâ la 
dispositiune numai pentru organisarea si desvol- 
tarea afaceriloru interidre se va intrebuintiâ si pe 
viitoru cu devotamentu deplinu si că se va intemplâ 
totu, ce este de doritu cu privire la interessele 
spirituale si materiale ale patriei, ddr’ nu s a po
tutu intemplâ până acuma din caus’a timpului mar- 
ginitu.

„O garanția pentru acdst’a vedemu si in rela- 
tiunile esteridre, cari Ne dau sperantia fundata, că 
popdrele Ndstre voru pot6 gustă in liniște binefa
cerile păcii, dedrace buna vointia reciproca a pote- 
riloru face possibila solutiunea cestiuniloru pendente 
pe cale pacinica.

„Unu evenementu imbucuratoriu a fost de cu- 
rându cununi’a iubitului Nostru fiu, a archiducelui 
si mostenitoriului Rudolf cu princes’a regala Ste- 
fani’a. Acele semtieminte de bucuria de iubire si 
de alipire, cari se manifestară din partea tuturoru 
popdreloru Mele, eara din partea iubitului Meu re
gatu Ungari a in modu atătu de stralucitu au datu 
noue dovedi, că națiunea e condusa in egala me- 
sura de iubirea cătra patria si de fidelitatea cătra 
cordna spre fericirea si gloria amendurora ; Dum- 
nedieu se binecuvinte legatur’a salutata de cătra 
popdre cu bucuria si felicitări, pentru câ națiunea 
si tronulu se remana unite in fericire si in viito- 
riulu celu mai indepartatu. Primiți multiamirea 
Ndstra caldurdsa pentru zeldsele d-vdstre staruintie 
si impartasiti comitentiloru d-vdstre sincer’a Ndstra 
salutare regala. — Cu acdst’a declaramu diet’a ac
tuala de inchisa."

Printr’unu ordinu regalu se conchiama diet’a 
ungara pe diu’a de 24 Septembre a. c, la Buda
pesta. Ministruiu de interne a ordonatu deja câ 
alegerile dietâle sâ se faca dela 24 Iuuiu 
până la 3 Iuliu a. c. inclusive. — Avisu comite
tului centralu electoralu din Sibiiu câ se iea irne- 
diatu tdte mesurile necessarie, spre a face sâ se 
respecte votulu conferentiei ndstre, de cătra ale- 
gâtorii romani!

Mare sensatiune a facutu in Austri’a atătu câ 
si in afara achitarea preotului H e d r y si a 
diaristului Iuliu Verhovay de cătra junulu din 
Budapesta, in piocessulu, ce li s’a intentatu din 
caus’a injurieloru indreptate contra armatei comune. 
„Wiener Allg. Ztg.“ publica unu articulu fulmi
nanta despre acdst’a, la care vomu mai reveni. Se 
asigura că agratiarea lui Dienstl si Riistow a fost 
unu respunsu directa datu la votulu achitatoriu alu 
juriului din Budapesta, — o satisfactiune ce i s’a 
datu corpului oficerescu. Aceste intemplari sunt 
o ilustratiune fdrte nepotrivita la asigurările fru- 
mdse, ce le face guvernulu in discursulu tronului.

Conferenti’a generala
a representantiloru alegatoriloru romani

tienuta in Sibiiu in 14 Maiu st. n. 1881.
Siedintie III.

Inceputulu la 10’/4 6re inainte de ameadi.

P r e s i e d. : La presidiu au intratu urma
ta rele telegrame :

Junimea romana universitara saluta cu însuflețire repre- 
sentantia naționala, Geniulu românismului ve lumineze, câ



se puteti apera egel’a îndreptățire. Trăiască program'a mar- 
tiriloru de pre

Clusiu 13

Subscrisn
cordialii adunarea confereutiei. 
Traiâsca pasivitatea.

Aradu 13 Maiu
P o p u,

campulu libertatiei! 
Maiu 1881.

Junimea Clusiana.

in numele consoțiloru
Ceriulu

de principiu saluta 
se’i lumine pasiurile.

1881.
Campianu, S uc iu, Ra tiu, 

D r. M a g d u.

Alegatorii Romani din cerculu Simleului salutainu con- 
soli- 

i na-
fereuti’a si’i uramu succesu asigurătorii! de deslegarea : 
dara si croitoria de unu venitoriu mai seninu alu causei 
tionale.

Szilâgy-Soinlyo 13 Maiu 1881.
Barboloviciu 

vicariu.

cu viue escla-

e raportulu co

comissiunei de

Aceste telegrame se primescu 
mari de se traiâsca, spre sciintia.

P r e s i d.: La ordinea dilei 
missiunei de 30.

V. Babesiu: referentulu
30 de pe tribuna tiene discursulu seu, publicatu in 
Nrii 53, 54 si 55 ai „Gaz. Trans." si după ter
minarea acestuia:

P r e s i d. Asupra propunerei comissiunei de 
30 se deschide desbatere generala. Rogu pe a- 
cei Domni, cari voescu a vorbi „pro" ori „contra" 
propunerei sâ se insinueze la birou.

Dr. Aurel Muresianu: Că unu 
membru mai tineru alu acestei imposante adunari 
romanești, care este cea d’antaia, unde represen- 
tantii tuturoru alegatoriloru romani din Transilvani’a 
si Ungari’a s’au iutrunitu, intr’o cestiune ce atinge 
cele mai vitali interese ale loru, că se lupte cu 
totii umeru la umeru pentru drepturile loru si in
teresele adeverate ale patriei, mi amu redicatu gla- 
sulu meu, că in momentulu acestu importantu, se 
dau siucera espressiune convictiunei mele interne. 

Credu, că vorbescu din anim’a tuturoru, caudu 
afirmu, că ponderâsele si couvingâtârele argumente, 
desvoltate de referințele V. Babesiu si primite de 
adunare cu viue si simpatice epressiuni de aprobare 
suntu eflucsulu opiniuniloru 
nost re ale tuturoru (bravo! fârte 
bine ! asia e !)

Credu, că noi alta espressiune mai viua a uni
tății cugeteloru tuturoru Romaniloru aici represen- 
tati nu potemu dâ, decătu, câ acâst'a impo- 
sauta adunare in modulu 
mai solenelu sâ declare 
că primesce argumentele 
ponderâse, desvoltate 
rentele comissiunei 
cu rara elocintia, de 
espressiune a convingerii 
tregului poporu romanu. 
asia e ! se traiâsca !)

Este de lipsa, câ se dovedimu Înaintea lumei 
civilisate, inaintea Tronului, a natiuniloru conlocui- 
târie si inaintea tierei, că suntemu unu poporu con- 
sciu de sine, consciu de demnitatea si tan’a s’a mo
rala (asia e ! se traiâsca !)

Cu drâpta considerare la aceste impregiurari 
importante ’mi îeau voia a face propunerea, câ Con- 
ferinti’a naționala, apretiaudu si primindu argumen
tele sulevate de referentulu comissiunei de ale sale, 
sâ primâsca cu votu unanimu propunerea comissiu
nei (bravo ! se traiâsca ! Se primesce !)

Deleg. Dr. G. P o p a : Nu pâte se fia dorinti’a 
antevorbitorelui, a redactorelui „Gazetei Transil
vaniei", mai mare, decătu a mea, câ conclusulu a- 
dunarii acesteia sâ se iâ cu unanimitate, in acâst'a 
cestiune, ce atinge cele mai vitali interese ale nâs
tre, dâr’ nu este permisu după regulele parlamen
tari, câ fara desbatere se facemu noi acâst’a, si 
chiaru si in casulu acela nu este permisu, candu 
nu ar’ fi nici o părere contraria (voci: nu audimu! 
sgomotu ; primimu cu unanimitate!)

Fiți incredintiati 
mentu nu voiu abusa 
care; sgomotu ;)

Eu asiu dori 
sonantia, o 
jectulu co 
consonantia solidaritatea nâstra a tuturoru romani
loru enunciata principialminte in punctulu I cu 
partea a II a propunerei 
unde pen'tru Transilvani’a 
clara activitatea 
bila, pre candu 
p ar til e din " „ w ...... ___________ ___ .. ___
menda. (mișcare; intrerumpere.) Eu asiâ credu, | lupt’a acâst’a purtata pe terenulu concesu noue de

c e 1 u 
aici, 
cele 

r e f e- 
b e s i u

d e
B a 
unanima

i n- 
(bravo !

D-loru, câ> eu nici unu mo
de patientia D-vâstra (mis-

vedu deplina c o n-se
sistema in totu pro- 
mi s s i u n e i. Nu vedu in

comissiunei, 
s e d e- 

de impossi- 
acdst’a pentru 

Ungari ’a se reco-

care 
a- 

n i- 
r a. 
co-

câ> acestea doue puncte din propunerea comissiunei 
sâ se aduca unulu cu altulu in cousonantia. (sgo- 
motu! mișcare !)

Deleg. R o t a r i u : In desbaterea generala 
este si pâte fi vorb’a numai de aceea, că primesce- 
se propunerea comissiunei de basa a des- 
baterii speciali s 6 u ba. Dâca se 
primesce, atunci va veni propunerea comissiunei 
punctu de punctu la discussiune speciale, unde apoi 
se potu face propunerile si amendamentele de lipsa, 
(aprobare!)

Deleg. P a t i t i ’a : Eu spriginescu propunerea 
deputatului G. Pop a, că principiulu solidari
tății sâ se aduca in cousonantia cu iutregu proiec- 
tulu comissiunei; sâ nu se schimbe scopulu cu me- 
diulâcele. (mișcare !)

Deleg. L e n g e r u : In desbaterea generala 
credu, că ’mi este ertatu a ’mi dă espressiune opi- 
niunei mele subjective, contrarie propunerei comis- 
siuni de 30 (nu se primesce.) Scopulu, pentru 
ne amu adunatu aici, nu a fostu altulu decătu 
cela, că noi, pre cătu vomu potă, se creamu u 
tatea intre noi si si in afa 
Acâst'a idea nu-o aflu esplicata in propunerea
missiunei de 30; ba tocma contrariulu ei l’ainu 
auditu. Noi trebue sâ ne tienemu in atitudinea 
n6stra politica de o uniformitate si se nu ne im- 
partimu in activiști si passivisti, căci acâst’a este o 
fluctuatiune f 6 r t e bizara, (nui- 
dreptu !) Pre calea passivitatii romanii până acuma 
nu si-au potutu ajunge scopulu (sgomotu! intre- 
rumperi continue;) . . . S'a facutu propunere că 
noi se primimu proiectulu comissiunei „en bloc". 
Sunt de siguru convinsu, că acâst’a propunere 
s’a facutu din sentîmentulu nobilu de a se face 
prin acâsta in afara impressiune, ca toti Romanii 
intr’o cestiune atătu de importanta sunt una (asia 
e!) Si eu asi dori acâst’a. Nu dorescu inse, că 
in acțiunea nâstra sâ se vire un prejudetiu. Voescu 
ca acțiunea nâstra, că conclusulu nostru, se fia 
unu adeveratu eflucsu alu tutu- 
roru representantiloru alege- 
t o r i 1 o r. r o m a n i. (Sgomotu ! intrerumpere.) 
Si dâca majoritatea se va desparți de stindardulu 
nationalu, minoritatea se va tind de steagulu, 
care la implantatu poporulu Romanu cu deplina 
cunoscintia de sine (.. sgomotu !) Nu voiescu se 
sugrumu convingerile mele, si credu, că direcțiunea 
proiectata de comissiuue nu este corespundietoria 
relatiuniloru ndstre, nu duce cu efectu la scopulu 
doritu. Sunt convinsu, că numai o activitate fara 
margini, ne pâto salva interesele nâstre naționale 
(nu'i dreptu ! mișcare, intrerumpere !) argumentele 
aduse inainte din partea raportorului comisiunei de 
a indemna la resistintia passiva, adeca, acele, că 
noi nu avemu o lege buna de alegere, 
că libertatea la alegeri este 
sugrumata: pentru mine nu sunt destoinice, 
sâu relevante, pentru că sunt convinsu, că până 
candu âmenii sunt âmeni, cari numai treptatu 
ajungu la cultura, si slabitiunile nu voru disparâ 
dintre 6meni si nu se voru putâ deodata delatura. 
Contra acestora numai prin activitate nemărginită 
la locurile cuvenite ne vomu putâ lupta cu mai 
bunu succesu, că prin nelucrare, prin 
absoluta.

S’a accentuatu circumstarea, că noi 
pucine cercuri avemu, un 
amu putâ alege vr’o 2—3 d e p u t a t i 
1 a d i e t a.
tati se pâte luptă in diet’a tierei cu mai mare 
sperantia pentru interesele nâstre naționale, dâca 
aceștia se voru pune umeru la umeru. Me voiu 
duce tocma in mijloculu periculului si me voiu lupta 
deși deocamdată fara succesu; dâra sciu si aceea, 
că eluptarea de drepturi urmâza numai treptatu 
prin mai multe generatiuni. Mi aducu bine aminte 
de vorbirile cele escelente, ce le ținea Babesiu si 
Borlea in diet’a tierei luptandu-se, deși fara resul- 
tatu, totuși acele au facutu mare impressiune, au 
incuragiatu poporulu si au tresaritu inimile tuturoru 
Romaniloru. Prin 
nostru devine 
mani străin 
partea inteligentiei 
că prin activitate 
bine se promovează de cătu prin passivitate (nu e 
dreptu!) Acestu motivu ’l-a recunoscutu insasi 
comissiunea, candu pentru părțile din Ungari’a a 
recomendatu activitatea. Nu intielegu de ce se nu 
urmarimu cu t o t i i politic’a acti vitatii, de ce 
se nu ne luptamu cu totii umeru la umeru pentru 
realisarea programei nâstre naționale, pe terenulu 
egalu datu noue de constitutiunea tierei ?! Prin

abstinentia

numai 
de abia

Si unu nurneru mai micu de depu-

deciderea passivitatii poporule 
parasitu si datu in 
e, fara nici o conducere din 
sale. Convingerea mea este, 

interesele nâstre naționale mai

constitutiunea tierei nu renunciamu la drepturile 
nâstre, nu vindemu autonomi’a; pentru că noi prin 
deputății aleși vomu spune in dieta, că suntemu 
civi constituționali, că noi suntemu tramisi pe bas’a 
programei naționale se aperamu drepturile si inte
resele poporului romanu si prin acâst’a declarare 
nu vomu perde nici unu dreptu, căci acâst’a numai 
atunci se pâte intemplâ, candu noi vomu resignâ 
espresu la drepturile nâstre ; altmintrea drepturile 
unei națiuni numai e in stare a ’si le re câștig’a. 
Credu că am fost bine intielesu. ~ 
pentru toti Romanii activitatea 
bravo ! nu se primesce !)

Diamandi Manole: 
am crediutu, că după academic’a 
Babesiu, nu va mai fi nime in acâst’a conferenti’a, 
care cu anima si mintea se nu fia apretiatu ar
gumentele cele temeinice aduse inainte de nestorulu 
nostru si se mai fia cineva in stare a se ridică 
contra propunerei comissiunei de 30.

Din' cuventarea raportorului Babesiu fia-care 
cuveutu e asia de conviugetoriu, de cumpenesce 100 
de chilograme de logica (aprobări; ilaritate); fia- 
care cuveutu e plinu de adeveru necontestabiiu; in- 
cătu trebue se regretu. că in fați’a acestoru motive 
puternice si convingetbre totuși s’au aflatu in acâst’a 
adunare representanti, cari ’si-au ridicatu cuvântulu 
contra propunerei comissiunei. Eu nu ’su infalibilu 
si me lasu bumrosu se fiu luminatu prin motive 
relevante. Pena acuma nu m’a luminatu nici unulu 
dintre vorbitori, cari ’si-au ridicatu cuvântulu 
contra propunerei comissiunei; cu atătu mai puținu 
argumentele aduse inainte de deputatulu G. Popa 
pentru motivarea propunarei sale, — care vede in 
propunerea comissiunei unu separatismu si doresce, 
că punctulu antaiu cu punctulu alu doilea din 
proiectulu comissiunei sâ se aduca intr’unu sistemu, 
intr’o consonantia.

Deputatulu G. Popa afla separatismu in decre
tarea activitatii pentru Ungari’a si a passivitatii 
pentru Transilvani a. Acâsta inse este numai o 
modalitate, numai unu mijlocu spre a ajunge la 
scopulu doritu, acâsta modalitate, vorbindu inir’o 
asemenare, representa armeie, de care Romanii 
trebue sâ se folosească, fația cu situatiunea cea 
nefavorabila si fatala pentru ei; pentru de a ajunge 
la scopulu, la care tintimu (asia e 1) că si o armata, 
care pentru de a putâ invinge pre inimicu se folo- 
sesce de deosebite souri de arme in lupt’a s’a, pre
cum sunt: puscile cu cremeni si cele artificiale, 
de artileria etc. etc. spre a putâ invinge si a a- 
junge la scopulu propusu. In legislatur’a tierei nu 
e representata opiniunea majorității patriotice si din 
acâst’a impregiurare se pâte esplica general a ne- 
multiamire (fârte bine, asia!) Iu cestiunea prin
cipala nu esista nici unu separatismu, precum dice 
dep. G. Popa. Acesta soiu de mijlocu spre a 
ajunge la scopu este ertatu. Acâsta deosebire tre
bue se o facemu ia judecarea causei importante 
fârte bine!)

Noi luptamu cu mijlâce legale pentru drepturi, 
cari competu natiunei romane, care pentru tronu 
si patria ’si-a căstigatu merite deosebite, care n’au 
pătatu istoria cu nici unu actu de infidelitate 
contra dinastiei (asia e 1), care ’si-a versatu sângele 
pentru patri’a. comuna (asi'a e!) Unu atare poporu 
merita, d-loru, si drepturi îutr’unu stătu de dreptu, 
intr’unu stătu constituționalul

Me intorcu acuin la propunerea dep. Lengeru 
de acelu cuprinsu, că noi se ne ducemu iu parla- 
mentu, se luptamu cu totii pentru drepturi in legis- 
iativ’a tierei. D' ' ' ' ...
candu d a m u sângele 
p 1 a t i m u 
sarcini publice?! Dâca noi acasa sun
temu năbușiți, impedecati priut ro lege electorala,- 
incătu unu milionu si jumetatede 
Romani pdte tramite deputății sei 
numai că prin urechile acului! (reu destulu! asia e!) 
se mergemu noi la dieta tierei, că se siedemu in 
parlamentulu centralu? Acâsta e contra demni
tății poporului romanu (asia e!) Se ne faca 
frații maghiari possibila intrarea 
si atunci mergemu bucuroși la 
d i e t ’a tierei. (Asia e, fârte bine!) Dâca 
cine-va n’are bunavoiutia, inzadaru te rogi de eiu 
se 'ti dâ aceea ce ’ti compete. (Asia e !)

Politic’a nâstra e sincera, ea manifesta si tîn- 
tesce la fericirea patriei comune (e adeveratu!) 
Barbatii de stătu trebuie se o scie acâst’a cu atătu 
mai vertosu cu cătu statulu nostru e unu stătu 
poliglotu, compusu din Maghiari, Germani, Romani, 
Șerbi si Slovaci, a cărui scopu după definitiunea 
statului de dreptu e acela, că elu trebue sâ se 
ingrigeasca de binele si bunăstarea upusiloru sei,s

Eu recomendu 
naționala (voci:

Domniloru! Eu 
cuventare a d-lui

Bine, d-loru! nu suntemu activi noi, 
) nostru, candu 

dări si purtamu alte



câ toti se fia îndestulați in acestu stătu consti
tuționala. Din acestu temeiu nu potu se me invoiescu 
cu propunerea deputatului Lengeru, pe care nu o 
aflu de lipsa sub impregiurarile de fația (asia e! 
f6rte bine!)

Intr’unu stătu mosaicu trebue se domneasca 
libertatea si egal’a îndreptățire; atare stătu t r e- 
buie se stea preste naționalitati 
(asia e!) Unu atare stătu analogu poliglotu aflamu 
in Euron’a pe Elveti'a, unde trei națiuni ega’u in- 
dreptatite locuiescu in pace si indestulire una. langa 
alta. Francesii, Germanii si Italiami vietiuescu in 
armonia fratidsca in Elveția, unde tbte trei lim
bile sunt egalu îndreptățite: cea francesa, germana 
si italiana; unde fia-care cive cu mandria vorbesce 
si scrie iimb’a sa, unde nimerui nu i plenesce prin 
capu se graviteze, Germanulu la Gerinani’a cea 
mare a lui Bismarck (asia e, ilaritate!) Francesulu 
la Franți’a si Italiauulu, la Itali’a, ci toti sunt feri
ciți, câ sunt Svitieri (asia e!) fia-care cive e liberu, 
fia-care limba e in oficiu, in comunicatiune egalu 
indreptatita (e drepții!) Libertatea acdsta, egali
tatea in dreptu a aceloru trei națiuni conditiondza 
multiamirea generala. Acolo stâ statulu preste 
nationalitati. Acdsta trebuie ori si care deputatu 
alu dietei se-o scie in B-pesta (voci: nu vom se 
scie!) Se nu ne mai invGrtimu in forme, se nu mai 
facemu compliment". Cine vrea sb ne auda, ne 
p6te audi de aici (asia e, fârte bine!)

Nu vedu nici o c6rda descordata, ddca vomu 
iinparti lupt’a asia câ unii vomu merge in parla- 
mentu; nu vedu nici o alterare a principiului 
solidarității nbstre (fdrte bine!) nici un separa- 
tismu, dâca noi Transilvănenii vomu remand a casa 
in fortareati’a n6..tra, sustinendu autonomia n6stra 
(asia e !), pe candu frații noștri, cu oratori’a loru 
isi voru implini detorinti’a iu parlamentulu centralu 
(asia e!).

Din temeiurile, argumentele aduse de nestorulu 
nostru Babesiu, care m'a luminatu pe deplinu, 
prin cuventarea s’a academica, din care fiacare 
cuventu, cum am disu, e gravu, cumpanesce 100 de 
cbilograme de logica, imi iau voie a recomendâ : 
ca onor, conferenția se primdsca 
mardti’a propunere a comissiunei cu unanimitate 
(bravo ! se traidsca ! se primesce !)

Cestiunea Dunărei in Senatulu romanu.

In siedinti’a de Vineri (22 Maiu v.) senatorulu 
Petre Gradisteanu a interpelatu pe d. ministru de 
esterne si presiedinte alu consiliului asupra stadiu
lui cestiunei dunărene : „unde se afla cestiunea si 
ce s’a facutu ptaa acuma D. Dim. Bratianu a 
lasatu se vorbdsca mai antaiu foștii miniștri 
Ionu Bratianu si V. Boerescu si se spună cele pe
trecute in cestiunea Dunărei până aci. D. V. 
Boerescu luandu cuventulu a espusu intr’unu 
discursu de aprâpe o ora istoriculu cestiunei. Intre 
altele d. Boerescu a declarații, câ guvernulu — 
„pentru a dâ unu sernnu de împăciuire — a a d- 
misu esistenti’a unei comisiuni 
speciale, câ delegatiune a celei dela Galați, 
care se nu p6ta functiunâ independentu de aceea, 
câ sb se p6ta face apelu in contra hotaririloru ei 
de ori-ce natura, câ presiedinti’a se fia o cestiune 
de bunacuviinti’a si se n’aiba nici unu privilegiu, 
nici unu votu preponderantu. Inse guvernulu n’a 
pututu reuși, câ aceste vederi se fia admise de 
puteri."

Acestu pasagiu din vorbirea fostului ministru 
de esterne a provocatu 6re cari temeri cu tdte câ 
d. Boerescu a declaratu, câ guvernulu trecu tu n’a 
luatu nici unu angagiamentu in privinti’a comis
siunei mixte si a presiedintiei Austriei. După d. 
Boerescu a luatu cuventulu presiedintele consiliului 
Dim. Bratianu, care repetâ câ nu s’a 
luatu nici unu angagiamentu, ci agenții României 
in străinătate au datu numai se cunâsca poteriloru, 
câ ddca Austri a ar’ admite conditiunile propuse in 
circularele romane, ar’ primi si Romani’a comis- 
siunea mixta, câ o delegatiune a comissiunei euro
pene sub presiedinti’a simpla, onorifica a Austriei, 
primita deja de t6te celelalte poteri. „Ceea ce 
voimu toti — adause d. D. Bratianu — este, câ 
representantulu României (in comissiunea Duuardna) 
se sustiena si se apere cu energia si cu intielep- 
ciune interessele tierii in cestiunea Dunareana". 
In fine a accentuatu marile greutăți ce creaza Ro
mâniei in cestiunea Dunardna starea politica actuala 
si spre inlaturarea loru provocâ la unirea tuturoru 
partidelor u.

Senatorulu Teod. Rosetti se provdca 
la declaratiunea d-lui ministru de esterne, câ este 

decisu a aperâ „in estremis" drepturile tierei si 
astdpta numai, câ faptele se corespunda declaratiunii, 
in a careia sinceritate nu pune îndoiala.

Urmdza la cuventu d. Ionu Bratianu, 
elu combate intr’unu lungu discursu pe aceia, cari 
au facutu atâta vâlva cu acdst’a cestiune, asmu- 
tindu lumea, câ si candu tidr’a ar’ fi tradata. Fos- 
tulu primu-ministru dise intre altele:

„A venitu not’a represintantului Austriei, in care se spunea 
concessiunile, care pâte se le faca. D. Teodoru Roseti a 
disu iu privinti’a acesta, că nu s’a respunsu indata, cine 
tace consimte. Nu este asia. Si d. T. Roseti scie acest’a, 
der a voitu se ue provâce, câ se respundemu. Noi nu amu 
tăcutu, si cu atătu mai pușiuu amu consimtitu, ci amu 
disu represintantului Austriei, că pe teremulu acest’a nici 
nu potemu se tratamu, căci este ceva opusu ideiloru nâstre, 
de drace noi nu putemu se consideramu pe Austri’a câ 
putere riverana, fiiudu-că asi iutrebâ, unde este proprietatea 
s’a in acesta parte a Dunărei. Noi nu putemu privi, prin 
urmare acesta comissiune mixta de cătu, cumu a disu on. 
d. Boerescu, câo delegatiune a comissiunei euro
pene dela Galați, liinducă acea comissiuue nu lucreza intr’unu 
modu permanentu, si nici uu suutu atributiunile sale de a 
aplică unu regulamentu, ci numai de a supraveghîâ. De 
aceea amu disu, că comissiunea mixta, câ o delegatiune 
a comissiunei europene, putemu câ se-o admitemu, inse in 
conditiunile acelea negresitu, pe care le-a espusu d. Boerescu, 
adeca o repetu, câ nu este de cătu o delegatiune cu drep- 
tulu fia-caruia de apelu la comissiunea europena Dunareana, 
si numai in ceea ce privesce politi’a fluviala, 6r’ nici de 
cumu iu ceea-ce privesce atributiunile, cari suntu unu dreptu 
alu suveranității teritoriale"..............

Senatorulu P. Gradistdnu dise :
„Deca este liberu, si este liberii guvernulu actualu, si 

este libera tiera se ie or.-ce cale ’i va conveni, este liberu 
cabinetulu actualu câ se ie alta direcțiune, se pue alte base 
acestoru tratative si n’am se ’i ceru dinainte comptu de ce 
are se faca. In casulu, in care ar’ lua totu acesta basa de 
tratative, nu vedu nimicu jicnitoru in interesulu tierei. Din 
contra eu nu impartasiescu opiniunea acelora, cari dicu, că 
o comissiune, ori-care ar fi ea, si chiaru câ delegatiune a 
comissiunilor europene, ar' pute se fia unu pasu facutu spre 
absorberea Dunărei de catra o putere âre-care. Sistemu 
pentru sistemu. Vedu inultu mai multa garanția pentru tiera 
in acestu modu de a procede, legandu de acesta comissiune, 
esistenti’a comissiunei europene, care este singura garanția 
a libertății de navigatiune pe Dunăre, considerandu, că Du
nărea e unu riu europeanu ; de cătu in solutiunea insidiâsa 
a acelora, cari ar’ voi se ne pună intr’o comissiune riverana 
fașia numai cu Serbi a si Bulgari’a. Interesele României 
ar’ pute se fia ast-felu gravu compromise in favorea unei 
alte puteri. Solutiune der’ pentru solutiune. Preferu pe 
acest’a celeilalte, si adaugu că, deca nu s’ar’ primi nici 
una nici alta earasi este unu periculu : isolarea uâstra politica 
si pericolulu acela va pute fi forte gravu la epoc’a 1882, 
candu Europ’a in conferintia trebue se decidă despre man- 
tinerea seu desfiintiarea comissiunei europene.J

„Aceste tâte le va cumpăni d. presiedinte alu consiliului 
in intielepciunea d-sale ; constatu, că bratielei sunt libere, că 
nu e tinutu de nici un felu de augajamentu directu seu in- 
directu alu guvernului trecutu si sunt convinsu, că abilitatea 
si patriotismulu, de care a fost tot-deauua inspira tu, Tu va 
ajutâ si acum, ca se salveze interesele României conformu 
cu dreptulu seu si cu tratatulu dela Berlin.“ (Aplause).

După discursulu d-lui Bratianu, uefiindu nici o 
moțiune, "Senatulu a primitu in unanimitate trecerea 
lâ ordinea dilei.

Totu in cestiunea Dunărei avii 
locu in 18 Maiu st. u. o întrunire, care a fost 
convocata de câtra comitetulu partidului liberalii 
independentu in localulu „Binelui Publicu". La 
acdst’a au participatu deputății si senatorii din opo- 
sitiune (tdte nuantiele) multi comercianti, profesori, 
proprietari s. a. După vorbirile mai multoru dia- 
risti, deputati s. a. s’a adoptatu urmatdrea reso- 
lutiune:

„întrunirea tienutâ in Bucuresci la 19 Maiu 1881 (in 
localulu clubului „Binelui Publicu") pentru cestiunea navi- 
gatiunii Dunării,

„Ascultandu desvoltarile făcute de representantii dife- 
riteloru organe ale pressei romane si de alte persâne, depu
tati, senatori etc.,

„A luatu resolutiunea, câ biroulu întrunirii se amin- 
tesca camereloru si guvernului datori’a, ce au de a starul se 
se faca cunoscutu :

,,I.) Că Europ’a trebuie se aiba deplina încredere in 
hotarirea României d’a practică libertatea navigatiunii pe 
Dunăre cu tâta lealitatea ;

„II.) Că Romani’a, deca intielege a admite suprave- 
ghiarea intregei Europe asupra acestei navigatiuni, vede din 
contra o atingere adusa drepturiloru sale, o isbire data in- 
teresseloru sale economice si politice in faptulu, că o sin

gura putere se dobendesca preponderanti’a esclusiva asupra 
navigatiunii pe Dunăre, ceea ce s’ar’ iutemplâ in casulu, 
candu s’ar’ admite infiintiarea unei comissiuni mixte in afara 
de tractatele esistinte."

1.0 Zs/Lain 1SS1.
I.

In vieti’a mea avut’am unu doru si unu visu de acele, 
Ce pârta pe a loru aripi restrângere de stele, 
Unu visu frumosu câ dorulu, ce nasce dintr’unn visu. 
Prin umbra de-abia ochiulu tintitu ’lu întrevede 
Si mintea nu’ndrasnesce in elu a se increde . . .
Dâr’ eta ! adi in s6re elu sborulu si-a deschisu !

Priviți l acesta tiera de alte tieri uitata,
Avea asemenare c’o ramura uscata
Ce-o duce pe-a lui valuri toreutulu Duuareanu. 
Uimitu de trist’a-i s6rte, eu o priveamu cu jale 
Si’i totu diceamu : „Ah ! cine te va opri din cale 
„Pen a nu fi ’nghitita de alu mării oru noianu ?

„Respunde, creanga mica, din care arboru mare 
„Te-a ruptu cumplitulu crivetiu cu aspr’a lui suflare 
„Si te-a sverlitu departe de trunchiulu parintescu ? 
„Cuprinsu-te-a in ghiara unu vulturu golu pe frunte ? 
„Facut’a elu cu tine unu cuibu in verfu de muute, 
„Seu fost-ai tu atinsa de fulgerulu cerescu?

„Mergi unde ? vii de unde ? si care’i alu teu nume ? 
„Mai simți in tine vietia seu mârta ești pe lume ? 
„Mai este pentru tine unu viitoriu ascunsu . . ,f'‘ 
O ! strania minune 1 . . . Cea ramura ’necata 
Din tulburele spume s’a redicatu deodata
Si falnicu preste valuri ea astufeliu mi-a respunsu :

„Poete 1 nu me plânge, n’ai grige de-a mea sârta, 
„Plutindu, privescu eu ceruln, si prin deschis’a-i pârta 
„Zarescu planandu de-asupr’a-mi o radia din altaru. 
„Multi au facutu cercare din unde-a me culege, 
„Der’ n’au potutu s’atinga odrasl’a unui rege, 
„Căci rege e stejarulu si’su vitia de stejaru !

„Pe malulu României voiu prinde radecina 
„Si’oiu cresce in potere, si fruntea mea senina 
„Va trece câtra sâre prin norii dusmanesci. 
„Gigautu voiu fi, cu fala privindu prest’-orizonuri.
„Eu portu iu sinu-’mi lemnulu, din care se făcu tronuri 
„Si arme de isbenda si sceptri imperatesci!“

A disu, si creang’a viua crescendu, mandra colâna, 
Nâltiă pena la ceruri frundiâs’a ei corâna 
Sub care lumi voiâse gaseau unu adapostu.
Ah ! cine-ar’ pote crede si cine-ar’ pote spune, 
Cum asta luminâsa, gigantica minune 
A devenitu ce este din ceea ce a fostu ?

• II.
Asie tu, Romania, tu tiâra multu iubita, 
De sârtea’ti crunta, ârba, multi secuii prigonita 
Ai re’nviatu poternicu, in clipa, gloriosu.
Pe candu pareai menita a piere din lumina, 
Tu ti-ai adusu aminte de mam’a ta latina 
Si’ai scuturatu trecutulu amarii, intunecosu.

Ai fost, vai! prinsa n lupta cu mârtea nemilâsa 
Dâr’ smuls’ai tu din mana'i a s’a cumplita câsa 
Si ai cositu din cale funebrulu siminocu.
Acum ti-e calea larga si largu ti-e viitorulu, 
Pe ori-ce impedecare tu pui acum piciorulu 
Si treci totu inainte strigandu la lume: locu !

„Locu celui ce se scie de vitia ’imperatesca! 
„Locu celui cu menire in gloria se cresca!
„Locu sufletului tare, locu bratiului viteazu!
„Cine-au domnitu pe-o lume, fia ’n mormentu, nu rnâre! 
„Unu sâre ce declina, din nou renasce sâre !
„In somnu adencu de mârte, e sufletulu mai treazu 1

01 tiera de mari fapte ce porti unu nume mare, 
Pe margine de grâpe redevenindu mai tare, 
Ai provocatu destinulu si l’ai infrantu pe elu.
Si adi, inviugetâre câ ’n timpi de alta data, 
Tu insasi, tu Regina acum neaternata, 
Depuni pe a ta frunte corân'a de otielu!

Onoru, mărire, fala si vietia si taria 
Se fia a ta parte in secuii, Romania.
Otielulu diu corâna cu gloria ’i batutu.
In taina ajutata de sacra Provedintia, 
Ori care fapte grele pareau cu nepotintia 
Tu le-ai doritu pe tâte, pe tâte le-ai pututu !

Frumosu, sublimu spectaculu o ’n fati’a omenirei 
Candu unu poporu se ’ntârce din marginea peirei 
Si pasa plinu de dile pe campulu stramosiescu;
Candu elu isi face-o arma din lantiulu de-apasare 
Si ’n focu redobendesce a lui neatârnare
Stropita si plătită cu sânge vitejescu!

Multu scumpa, lumiuâsa si viua si ferice
E diu’a, cându poporulu se simte ’n dreptu de-a dice 
C’au fostu privitu in fașia de insusi Dumnedieu !
Ferice de totu omulu, a cărui scurta vietia
Se lega cu vecia prin asta di maretia 
Câ prin o cingatâre de veselu curcubeu.

Saltati in pepturi animi cu o mandra ecsaltare! 
Tunați, viteze tunuri, lungi salve de serbare !
Miscati a vâstre câme vechi codri de pe plaiu,
Adi patri’a romana apare triumfala 
Purtandu cu maiestate corân’a ei Regala 
Si falnica hlamida a sârelui din Maiu 1

Mircesci, 10 Maiu 1881.
(După „Timpulu".) V. Alecsandri.



ID i v e r s e.
(Pompierii) din mai multe orasie arde

lene s’au intrunitu Dumineca si Luni la o adu
nare festiva aci in Brasiovu. La defilarea loru 
prin orasiu au luatu parte intre alte Reuniuni si 
Reuniunea romana de gimnastica si de cantare pre
cum si societatea industriasiloru romani.

(Reuniunea femeiloru romane 
din S i b i i u.) Presiedint’a interimala d6mna 
Mari’a C o s m a, a convocatu adunarea gene
rala constituanta a acestei Reuniuni pe Mercuri 
8 Iuniu st. n. la 3 ăre d. a. in localitatea Socie
tății de lectura din Sibiiu.

(Documentarea dreptului electo- 
r a 1 u.) Pe bas’a unei relatiuni a comitetului centralu elec- 
toralu din Brasiovu, primări’a face cunoscutu, că deputatiu- 
nile de conscriere, alese spre compunerea si rectificarea liste- 
loru alegetoriloru pentru dieta, valide pe anulu 1882, se 
voru întruni si anume deputatiunea pentru cerculu I elect. 
(Brasiovu-vechiu, Blumena, Stupini) sub presidiulu d-lui A- 
dolf Linz, aceea pentru cerculu II elect. (cetatea) sub pre
sidiulu d-lui Georg Porr si aceea pentru cerculu II elect. 
(Suburbiulu Scheiu) sub presidiulu d-lui Wilhelm Schmidts, 
si ’si voru tiene siedintiele publice in cas’a sfatului, incependu 
dela 8 Iuniu a. c. pena la finirea lucrariloru de conscriere 
totdeuna dela 2—6 ore d. a. Sta in voi’a fiacaruia, că prin 
presentarea lui inaintea acestoru deputatiuni se documenteze 
dreptulu de alegere.

(Tramisulu Papei.) Amu inregistratu 
la timpu, scrie „Binele Publicu“, că, M. S. Regele 
a primitu in audientia pe monseniorele Paoli, Epis- 
copulu catolicu din Bucuresci, insarcinatu de s. s. 
Leon XIII câ se aduca respunsulu suveranului 
nostru la scrisârea prin care i’a notificatu fericitulu 
evenimentu alu prociamarei regatului. £ta acum 
si testulu interesantei alocuțiuni tînute de episcopulu 
catolicu :

„Sire! Sunt prea fericitu a me presintâ din nou 
inaintea tronului M. V., asta-di nu pentru a depune numai 
tributulu felicitariloru mele si ale omagieloru personale, dera 
pentru a iudeplini inalt’a missiune, pe care capulu supremu 
alu bisericei, s. s. Leon XIII a binevoitu a mi’o incredintia J 
insarcinandu-me se predau M. V. scrisorile de respunsu la 
notificarea inaltiarei 'Vdstre la demnitatea regala. Acesta 
missiune ne este cu atătu mai pretiăsa, că nu ar’ fi imposibilu 
de a uită simtiementele de predilectiune parintesca, ce Suve- 
ranulu Pontifice a marturisitu mai de multe ori ilustrei 
națiuni romane, ca si augustei persdne a aceluia, care este 
chiamatu a’i conduce destinele. Si u’ar’ pote fi altufeliu • 
căci, fara a mai vorbi de comunitatea de nume, de limba 
si de origine cu Rom’a, caus’a acestei națiuni volorâse a 
fostu asia de strinsu legata cu aceea a catolicitatii, că unu 
Pontifice romanu n’a crediutu, că a potutu se onoreze meri- 
tulu unuia din domnii sei, de cătu conferindu’i — istori’a 
ni-o spune — titlulu gloriosu de Miles Christi (osteanu alu 
lui Christosu.*) Pentru acest’a, iu apostolic’a s’a solicitudine, 
Suveranulu Pontifice m’a insarcinatu cu tutu dinadinsulu de 
a aretă M. V. si guvernului seu profund’a-i recunoscintia 
pentru protectiuuea totu de-a uu’a acordata catoliciloru 
acestui regatu ; protectiune, a cărei influintia, santulu Părinte 
e siguru, voru simti-o si mai multa acum, candu demnitatea 
regatului a venita, cu dreptulu, se redice prestigiulu si 
glori’a augustei vdstre persdne. Depunu, Sire, dimpreună cu 
profundele mele omagii, scrisorile pontificale in manile M. V.“

(Haine de sticla.) O inventiune din cele mai 
bizare este cu dreptu cuventu acest’a. Amu vediutu, că- 
barti’a a pututu imită zidariele ; totu asemenea sticl’a imi- 
teza t6to tiesaturile. Astfeiu se face la New-York, stofe de 
sticla cu i6te colorile si ornamentele celor-lalte stofe adeve- 
rate. Ele au tdta moliciunea dorita si sunt mai trainice că 
cele de inu, si că si acestea potu fi spalate fara nici unu 
inconvenientu. Unele stofe s’au fabricatu atătu de perfecte, 
că rivalisau cu tisourile de matase cele mai fine si sunt 
multu mai durabile că acestea ; der’ ceea ce este mai im
portanta e că costa mai eftinu de cătu hainele de lana si de 
bumbacu. Se nu ne miramu candu, peste căti-va ani vomu 
avă la noi haine tiesute cu fire de sticla. „Dem.“

cina au eserceatu deja pracs’a de unu anu, voru 
avă de a ’si așterne petitiunile astu-feliu instruaite 
subscrisului oficiolatu pbna in 15 Iuniu a. c. după 
amădiu la 5 ăre.

Brasiovu in 28 Maiu 1881.
., Magistratulu urbanu.

Nr. 5345/1881.

Din incidentulu abusuriloru si inconvenientieloru 
obvenite se aduce prin acăst’a la cunoscintia gene
rala, cumcă cu ocasiunea festivitatiloru școlare si 
a altoru festivități, cari se tienu in pădure său in 
imediat’a ei apropiare, este cu totulu oprita facerea 
focului, aprinderea si portarea de facle, etc, in 
„Stejerisiu" si in alte parti de păduri, se concede 
inse numai sub anumita concessiune, data de cătra 
ofîciolatulu urbanu forestieralu pe lunga observarea 
mesuriloru ’ preventive prescrise de lege.

In casu, dăca se usuăza la aceste escursiuni 
trasuri său cai de calari.tu s. c. 1. sunt a se legă 
vitele, caii de calaritu s. c. 1. la anumita depărtare 
de acele locuri, unde se face joculu si petrecerea, 
si sunt a se tienă acolo in totu decursulu tim
pului cătu voru stâ in pădure. Călcarea acestei 
ordinatiuni se pedepsesce după § 100 si 109 alu 
art. de lege XXXI din an 1879.

Brasiovu 29 Maiu 1881.
1—3 Magistratul!! 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 potă da con
cessiune la comassarea locuriloru, aflatărie 
pe botarulu Sancelului, se defige diu’a de 18 Iuliu 
1881, inainte de prandiu, la 9 ăre, in comun’a 
Sancelu, la locuinti’a judelui (primăriului) comu- 
nalu, pe care tempu se provăca cei, interesați, că 
să se infaciosieze său iu persăna său prin advocatu 
plenipotentiatu, tragunduli-se astfeiu luarea aminte, 
că aceia, cari nu voru veni la acăst’a pertractare, 
se voru privi că unii, cari se invoiescu la commas- 
sare si acăst’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 păte vedă si judeca de cătra cei in
teresați in ărele officiăse.

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.
3—3 Presiedinte.

B u t a k m. p.
Notariu.

Nr. 5126/1881. - 3—3

CorLOXXisvi.-
Pentru ocuparea postului vacautu 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 statutu, se escrie 
concursu.

Doritorii de a ocupă acestu postu, pe langa 
documentele, prin cari voru constata, că n’au trecutu 
peste etatea de 40 de ani si câ doctori in medi-

*) Titlulu data lui Stefanu celu Mare.

„RumănischeKunst-Dichtungen
ilbersetzt von

Tlieociiar Alexi“
Pretiulu u n u i eseiuplaru 1 fr.

Unu destinu fatalu a voitu, câ acăst’a publi- 
catiune se apara totu-deodata cu opulu

Rumănisclie Dichtungen
de

Carmen Sylva.
Fatalitatea a mersu si mai departe si a dis- 

pusu, că ambele publicatiuui se părte aprăpe unulu 
si același titlu, provocandu astufeliu presupunerea, 
că si cuprinsulu loru ar’ fi unulu si acelasiu.

N am avutu nici-odata cutezanti’a de a pune 
in comparatiune cartea editata de noi cu opulu 
esitu din o păna ilustra si augusta.

Totuși inse ne luamu voi’a de a recomendâ, 
câ unu studiu interesantu, cetirea publicați unei 
năstre. Se păte comand’a la tăte librăriile, precum 
si la subsemnată

Low, Gerula & Comp.
2—2 Tipografi-editori iu Brasiovu.

Ourgulu la, burs’a de Vien’a
din 4 Iuuiu st. n. 1881.

Rent’a de auru un- împrumutata cu pre-
gara . . . .117.10 miu ung. . 123,25

împrumutata cailoru Dosurile p. regularea
ferate ungare . . 134 50 Tisei si a Segedin. 114.—

Amortisarea datoriei Rent’a de harthia aust 86.70
cailoru ferate de ostu . de arginta „ . 77.40
ung. (l-a emissiune) 91.40 „ de auru 94.60

dto. (Il-a emissiune) 100.— Losurile din 1860 . 13.28
dto. (III-a emissiune) 96.25 Acțiunile bancei austr.-
Bonuri rurale ungare 99.— ungare 835.—
dto. cu cl. de sortare 98.— „ bancei de credi tu
Bonuri rurale Banat- ungare 357.75

Timiș. . . . 97.50 „ bancei de credita
dto. cu cl. de sortare 97.20 austriaco . 353.—
Bonuri rurale transil- Argintulu 9 —._

vane . . . . 97 50 Galbini imperatesci . 5.53
„ croato-slav. . . 98 50 Napoleond’ori 9.291/,

57 —Despăgubirea p. dij m’a Mărci 100 imp. germ.
de vinu ung. . . 95.50 Londr’a. . 116.75

Cursul'u de Bucii r e b c î
dela 22 Maiu/3 Iuniu 1881.

V a 1 o r î Scadenti’a| Cu- 
pfineloru

Cum- 
pera Vinde

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

1 Apr. 1. Ort. 89.— 90.—

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

99.— 99.3/4
8°/o Oblig, domeniale 1871 .
6°/0 Oblig, căiloru fer. rom. 1 Iuliu 103.— 104.—
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 106.— 107.—
7°/0 „ „ urbane idem 103.— 104 —
8°/o Imprum. municipalu . . 
Oblig, casei de pensiune (lei

idem 107.— 108.—

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

1 Maiu 1 Nov. 220 — 230.—
cu premie 27.— 28.—

Act. Bancei Naționale rom. . .
Auru contra arginta.............

1 Ian. 1 Iul. 955.—
3/<

975.—
1.—
1.—Auru contra bilete hipotec. .

Auru contra bil. de Banca nat ■3/t
2.15

1.—
Florini Val. Austr.............. 2.16
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