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Brasiovu 28 Maiu/9 luniu.
Peste doue septemani se voru incepe alegerile 

pentru diet’a Ungariei. Mișcarea electorala este 
mare in t6te taberele. Constatamu cu viua 
satisfactiune, că frații noștri din Ungari’a, conformu 
decisiunei conferentiei dela Sibiiu, lucrăza din res- 
puteri spre a face se reiăsa cătu mai multi depu- 
tati naționali romani in cercurile electorale unde 
maioritatea alegatoriloru este romana. Ei voru avă 
cu t6te aceste o lupta gr9a, pentru că multe sunt 
si la ei neajunsele si mari neintielegerile, cari rodu 
fara mila la radacin’a esistentiei năstro naționale. 
Erorile si pecatele trecutului nu se potu corege in 
20—30 de dîle, nici chiaru pe langa cea mai mare 
bunavointia. Vomu fi multiumiti dăr’, dăca Ro
manii din Ungari’a voru reesi măcaru in căteva 
cercuri, că se alăga deputati naționali, cari intr’unu 
găndu si intr’o seintire se apere marele năstre in- 
teresse naționale inaintea „pariutiloru patriei" din 
Budapest’a, păna acuma atătu de mașteri fația cu 
poporului romanu. Intre altele inregistramu cu 
bucuria in numerulu de adi convocarea privităre la 
întrunirea unei conferentie electorale in Aradu, 
care dorimu se aiba unu succesu cătu mai favora- 
bilu pentru caus’a romana.

Cătu pentru noi Romanii din Transilvani a tre- 
bue se marturisimu, că dela conferenția incăce s’a 
facutu inca prea puținu in interesulu strictei obser
vări a atitudinei politice adoptate de cătra con
ferenția dela 12 Maiu a. c. Ce e dreptu s’au 
convocatu in mai multe parti adunari electorale 
romane, cu scopu de a li se impartasi votulu con
ferentiei năstre generale, dăr’ trebuiea că acăst’a 
să se faca pretutindenea cătu mai curăndu. Speramu 
că delegații, cari au participatu la numit’a con
ferenția, se voru grăbi de-a luă initiativ’a, spre a 
face cunoscutu in modu solemnelu tuturoru alegă- 
toriloru romani hotaririle ce s’au luatu la Sibiiu 
si spre a le spune claru si limpede, că este unu obli- 
gamentu nationalu moralu pentru toti Romanii de 
a se conformă acestoru decisiuni si de ale esecutâ 
cu conscientiositate si demnitate, spre aperarea in- 
teresseloru năstre generale naționale.

Este cu atătu mai necessaru că să se faca 
acăst’a, cu cătu, abstragăndu chiaru dela uneltirile 
contrariloru neamului nostru, esista chiaru si intre 
noi curente cu totulu opuse atitudinei natiuaale 
adoptate si recomandate de cătra representantii 
alegătoriloru noștri in Sibiiu.

Că unu tristu si durerosu esemplu despre cu- 
rentulu opusu interesseloru naționale, ce domnesce 
in sinulu nostru, public:’mu mai la vale o copia a 
unei scrisori circulare ce ni se asigura, că ar’ fi 
adresat’o episcopulu dela Gherl’a, cătra preoții din 
dieces’a s’a. In acăst’a circulara se provăca preoții 
romani de „a se nisui din resputeri că se reiăsa 
la alegeri candidatii guvernului." Sapienti satis!

Pentru antaiu nici nu voieamu se credemu in 
possibilitatea, că unu Episcopu romanescu se fi fost 
in stare a scrie asia ceva, dăr’ persăn’a, care ne-a 
tramisu copi’a si care posede tăta stim’a si încre
derea năstra ne asigura, că esista in adeveru o a- 
semenea scrisăre-circulara. Aflamu de lipsa a de
clară aci, că omulu nostru este mirănu si că numai 
viulu interesu, ce’lu are pentru caus’a naționala, l’a 
indemnatu se ne prevină asupra penelului, ce-o 
amenintia dintr’o parte, de unde mai puținu s’ar’ 
fi asteptatu.

Multe amu patitu si amu suferitu in acăst’a 
tiăra de secuii incăce, dăr’ nu amu fi mai potutu 
crede, că vomu ajunge la anulu Domnului 1881 
acolo, că unu episcopu romanu să se demită păna 
a se face cortesiulu guvernului la alegeri si inca 
a unui guvernu, care a datu si dă mereu atătea 
dovedi, că este contrariu esistentiei năstre naționale 1 

Circular’a episcopăsca sustiene, că interessele 
diecesei gherlane ar’ reclamă că preoții romani să 

se faca slugile guvernului la alegeri. Noi cu 
mintea năstra nu potemu nicidecum intielego, cum 
s’ar’ potă că o diecesa romanăsca atătu de mare 
se aiba interesse cu totulu opuse interesseloru ge
nerale naționale ale poporului romanu. In ’casulu 
de faQia avemu dăr’ de a face cu nesce interesse 
de natura cu totulu particulara.

Intrebamu acuma dăca este compatibilu cu dem
nitatea si cu sant’a missiune a unui Episcopu ro
manu, care e chiamatu dela provedintia a lucră 
numai spre binele cred ntiosiloru sei, că se urma- 
răsca interesse străine dorintieloru si desvoltarei 
loru naționale ? Si apoi cum se potrivesce votulu 
conferentiei dela Sibiiu, la care au fost represen- 
tati si alegătorii din dieces’a gherlana, cu disposi- 
tiunea circularei ?

Ne place a crede, că fiindu circular’a datata 
din 30 Aprile a. c., adeca cu 12 dile inaintea con
ferentiei, Episcopulu Gherlei, care păte a speratu 
că se va adoptă politic’a „activitatii,“ va fi adresatu 
după conferintia preotiloru sei o alta circulara, pro- 
vocandu-i se respecteze votulu conferintiei privitoriu 
la resistenti’a passiva. Speramu acăst’a cu atătu 
mai vărtosu, căci nu ne potemu inchipui că Prea 
Santi’a S’a s’ar’ fi instrainatu cu totulu de cătra 
poporulu, alu căruia pastoriu sufletescu este.

Afacerea cu stegulu si „Fiiggetlenseg”.
O năua proba despre aceea, păna unde p6te 

duce pe omu fanatismulu de rassa, ne da diarulu 
„Fuggetlensăg". Republicanulu ungurescu 
Verhovay nu păte trai fara de a insultă dilnicu, 
aci vreo institutiune, aci vreo naționalitate din acăst’a 
monarchia, pentru că nu este după placulu si 
idealulu seu scrintitu. Se vede, că votulu achita- 
toriu alu juratiloru in processulu pentru ofensarea 
armatei comune a facutu pe faimoșii republicani dela 
„Fuggetlensăg" si mai cutezători, că se nu dicemu 
impertinenti, decumu erau mai inainte.

S a gasitu unu aderentu alu d-lui Verhovay in 
Brasiovu, care declara in nr. 153 alu diarului 
„Fuggetlensăg", cu o uimităre temeritate, că totu 
ce s’a disu si depusu de cătra o mulțime de mar
tori romani si neromani inaintea judecătoriei cer- 
cuale din Brasiovu, in privinti’a pretinsei violări a 
stăgului ungurescu Ia Maialulu scăleloru romane, 
ar’ fi fost o pura inventiune a confetariului Bozianu, 
că in adeveru tricolorulu ungurescu s’ar’ fi calcatu 
in piciăre, si că stăgulu presentatu că corpus delicti 
inaintea judecătoriei ar' fi fost cu totulu altulu, pe 
care l’ar fi procuratu peste năpte d. Bozianu, numai 
că se nu ’si părda mușterii romani dela confetaria. 
Eata că impertinenti’a si reutatea agitatoriloru de 
professiune unguresci merge păna a negă, ceea ce 
au constatatu toti căti au luatu parte la Maialu, 
că adeca stăgulu a falfaitu tăta diu’a pe siatr’a lui 
Bozianu !

Nu merita acestu corespondenta că se intre in 
vorba cu elu unu omu onesta, dăr’ este publiculu 
maghiaru, care se atîtia prin asemeni scornituri reu- 
taciăse, si fația de acăst’a impregiurare nu potemu 
remană indiferenți. De aceea vomu cită unele aser
țiuni ale articlului-corespondentia din „Fuggetlen
săg" intitulata : „A dâkoromăn tulkapâsok" că 
materialu spre dovad’a asertiuniloru năstre din nu
merulu trecuta asupra atitudinei pressei maghiare.

„Fuggetlensăg" se plânge, din incidentulu achi- 
tarei studentului Budacu in Brasiovu, că caus’a si 
onărea naționala maghiara este incredintiata unoru 
„barbati fara de energia, lași si neputintiosi, cari 
nu potu impedecâ, că Romanii in unire cu Sașii 
din Brasiovu se agiteze fara nici o temere in con
tra unitatii statului maghiaru. Corespondintele nu
mitului diaru, după ce produce minciun’a, că stăgulu 
ar' fi fost schimbata cu altulu, ataca in modu gro- 
solanu intregu corpulu profesoralu dela gimnasiulu 
romanescu din Brasiovu, se apuca apoi si de judele 

Popu, facându-i brutala imputare de parțialitate, 
apoi injura pe toti functiunarii statului, incependu 
dela cornițele supremu, presiedintele tribunalului, 
inspectorulu Koos, păna la celu din urma oficialu, 
dicăndu, că lasitatii si nepasarei loru este numai a 
se atribui, că in Brasiovu caus’a maghiarisarei, În
cepută inca dela 1850 (?) nici adi nu triumfăza, 
căci la dincontra intregu Brasiovulu usioru s’ar’ 
potă maghiarisâ, fiindu-că limba de pe strade si 
asia este cea maghiara, aflandu-se aici peste 1050 
de slugi secuiesci (sic. !) Apoi dice, că estremii 
unguri din Brasiovu nu voru participă nici la ale
gerile dietale, ci voru lasă se alăga deputati d-nulu 
comite cu Sașii sei, cu cari asia de desur ’i place a 
cochetă. In fine esclama cu mare emfasa:

„Consules videant". Se ni se dă de prefectu 
cornițele Gabriel Bethen si să se rechiame inspec
torulu scolaru Răthi. Presiedintele tribunalului 
I. Deăsi, favontulu Iasiu si ueputinciosu alu lui 
Apor, să se strămute de aci; staululu lui Augias 
se fia curatitu de ungurii nepotismului, pentru că, 
dăca va continua lucrulu asia, propagand’a sasăsca 
va grassă si mai departe si „Versailles" din Bra
siovu, acestu cuibu de năpte alu ungurofagiloru 
din strad’a noua, va deveni loculu de triumfu alu 
Bismarckianismului, său in casulu celu mai favo- 
rabilu inca sub conducerea lui Vandori ne vomu 
închină si noi Regelui Carolu in Alb’a-Iuli’a".

Sementi’a estremului fanatismu sădită de Kossuth 
la 1848 a prinsu, cum se vede radicini, afunde intre 
Maghiari si inca de acuma incolo va aduce rădele 
sale.

Cronic’a evenimenteîoru politice.
In săr’a de 21 Maiu, cetatianii Craioveni au 

tienutu unu mare meeting in cești u- 
nea dunărean a. întrunirea a luatu ur- 
matări’a resolutiune:

„I. Invita pe mandatarii judetiului Dolj din Camera si 
Senatu se veghieze, se staruiesca si se lupte spre mantie- 
nerea integrala a drepturiloru României fatia cu cestiuuea 
navigatiunii pe Dunăre; a face că principiulu suveranității 
Statului romanu se fia in totulu aperatu si a nu i se aduce 
nici o atingere directa seu indirecta ; a nri se admite nici o 
transitie asupra drepturiloru tierii ndstre, derivandu din a- 
cestu principiu.

„II. Cere de lâ guvernu â, urmă in acesta sensu po
litic’a s’a relativu Ia acesta cestiune, basandu-se pe vointi’a 
Națiunii, manifestata astfelu in intrunirea din Craiov’a".

Cetimu in „Monitorulu României" ;
Alalta-ieri, 23 Maiu v., d. conte Hoyos, tramisu extra

ordinara si ministru plenipotentiaru âlu Austro-Ungariei, a 
fost primita in audientia de M. S. Regele. Escelenti’a S’a 
a remisu M. S. Regelui scrisorile, prin cari M. S. Impera- 
tulu Austriei si Rege alu Ungariei ’i notifica casatori’a fiiului 
Seu, A. S. I. R. Archiducele Rudolf, printiu hereditaru alu 
imperiului Austriei, printiu regalu alu Ungariei si Bohemiei 
si multiamesce pentru felicitările ce M. S. Regele a espri- 
matu, cu acest’a ocasiune, M. S. Imperatului Franciscu 
Iosifu.

In aceeași dî M. S. Regele a primita in audientia pe 
d. ministru alu Belgiei. Excelenti’a S’a a remisu M. S. Re
gelui scrisorile prin cari M. S. .Regele Belgiloru ’I notifica 
casatoria fiicei Sale, A. S. R, Princes’a Stefani’a, cu A. S.
I. R. archiducole Rudolf, si multiumesce pentru felicitările 
ce M. S. Regele a exprimata, cu aceasta ocasiune, M. S. 
Regelui Leopold II.

Espeditiunea tunisiana este terminata, 
deorace bataiosii Krumiri, după ce fura incungiurati 
de tăte părțile, se supusera fara de a descarcă vre-o 
pușca.

Partidulu nationalu liberalu din 
G e r m a n i ’a ’si-a publicata manifestulu 
p o 1 i t i c u, cu care are de gandu se-se presen- 
teze inaintea alegătoritoru la proximele alegeri 
pentru Reichstag. Acestu partidu, care păna iu 



timpurile mai recente a fostu stălpulu de căpetenia 
alu politicii, cu care d-lu de Bismarck indeplini 
greu’a opera a unificării Germaniei si a creării pu
ternicului imperiu germanu, declara in manifestulu 
seu, că va sustienă pe d-lu de Bismarck si in vii- 
toriu in ceea ce se atinge de politic’a esteriăre ; 
’lu va combate inse in politic’a s’a interiăra si in 
ceea ce se atinge de reformele sale economico-na- 
tionale, deârace ideile conducâtâre ale marelui can- 
celariu de feru pe aceste terene sunt cu totulu o- 
puse ideiloru si principiiloru moderne liberali, de 
cari a fostu in continuu condusn partidulu liberalu 
nationalu, de candu a pasitu pe aren’a politic’a. 
Importanti’a acestui manifesta politicii este cu a- 
tătu mai mare, cu cătu elu este subscrisu si de 
d-lu Bennigseu si de renumitulu profesoru de eco
nomia politica Gneist, cari erau considerați pănaci, 
câ trecuti cu arme si bagagie in nâuele castre po
litice ale d-lui de Bismarck.

Parlamentulu anglesu sufere din nou de b 6 1 ’a 
obstructiunii. In momentulu, in care a 
inceputu camer’a comuneloru desbaterea nouei legi 
agrarie pentru Irland’a, erau insinuate la birou o 
mie cinci sute de amandamente la acăst’a lege, pe 
care camer’a trebue se le admita pe tăte la desbatere 
meritoria. In doue siedintie i-a successu a micsiăra 
acestu numeru fabulosu de amandamente numai cu 
siăse. După acestu raportu camer’a, presupunendu 
că nu se mai așternu alte amendamente noue va 
trebui, numai pentru desbaterea celoru deja așter
nute. se tiena siedintie unu anu de dile siepte luni 
si o septemana si inca pe fiacare di pentru că se termine 
cu desbaterea definitiva a legii agrare. Acăsta 
presupunere inse nu se p6te admite, de vreme ce 
pe fiacare di se nascocescu noue amandamente la 
pomenit’a lege. Lunea trecuta numai s’au asternatu 
aprăpe patrudieci de asemenea amandamente, si 
autonomistii irlandezi sunt nesecabili in inventarea 
de amandamente, cari căte odata se referescu la 
simple schimbări de litere. „Daily News“ organu 
guvernamentalu tacsăza acăst’a procedura a deputa- 
tiloru irlandezi de unu scandalu, caruia parlamen
tulu trebue se-i pună sfărsitu cu ori-ce pretiu, dăca 
nu voiesce se devină de risulu Europei intregi.

D-lu Gladstone a adresatu asociatiunii liberale 
din Midlothian o epistola, in care dîce, că are de 
gandu a se presenta preste curendu inaintea alegă- 
toriloru sei in persăna. Facendu alusiune la situ- 
atiunea esteriăra, observa, că orisontulu s’a luminatu 
si caus’a libertății, a dreptății si a umanitatii a 
facutu celu puginu progrese asia de mari precum 
numai s’au pututu aștepta intr’unu spațiu de timpu 
atătu de scurtu. Acestu limbagiu alu primului 
ministru anglesu este superbu si păna la unu purctu 
6re care pare a fi chiaru justificatu.

Relativu la scirea, că guvernulu are de gandu 
se dă o însemnata lovitura L a n d -1 i g e’ i 
irlandeze, diariulu „Times“ observa, că in 
fine atăuu parlamentulu cătu si tiăr’a au inceputu se 
pricăpa, că L a n d - 1 i g ’a este o organisatiune 
agressiva si că, dăca legea nu o va suprima, 
atunci va suprima ea legea. Acestu diaru dîce, că 
politic’a urmata de guvernu păna aci fagia de acesta 
liga n’au produsu nici de cătu resultatele, ce s’au 
asteptatu: Pentru aceea elu este datoriu se iă 
mesurile cele mâi energice pentru a suprima terro- 
rismulu sub orice forma s’ar’ manifesta elu. Se 
astăpta proclamarea dreptului de assediu in t6ta 
Irlandi’a. Este intrebare, dăca cu acestu modu se 
va pută pune capetu marei agitațiuni ce domnesce 
in acăst’a tiăra, si numerdseloru crime agrarie, ce 
vinu inainte mai pe fiacare dî.

Principele Serbiei Milan Obrenovici, 
după ce s’a inchisu sessiunea ordinaria a Scupcinei 
serbesci, a intreprinsu o caletoria in străinătate. 
Cu acăst’a ocasiune va cerceta princip, capitale ale 
Europii: Vien’a, BerPnulu, St-Petersburgulu si 
Parisulu. Scopulu călătoriei junelui domnitoriu 
serbescu se spune a fi de ordine curatu politica. 
Acestu domnitoriu, care trece de unulu din suve
ranii cei mai ambițioși si mai avidi de gloria, iu 
adeveru nu mai p6te dormi liniscitu, de candu 
Carolu alu României a pLmitu dela națiunea romana 
corăn’a de rege! Caletori’a întreprinsa acum in 
străinătate nu are altu scopu de cătu se sciri- 
căsca ce atitudine ar’ luă diversele puteri mari din 
Europ’a fagiâ de o eventuale redicare a Serbiei la 
demnitatea de regatu. Se sioptesce, că cabinetulu 
din Berlin, fiindu deja sondatu in acăst’a privintia, 
ar’ fi respunsu, că cestiunea proclamării Serbiei de 
regatu p6te se intereseze pe Germani’a numai 
intr’atatu, intru cătu s’ar’ atinge prin ea interesele 
Austro-Ungariei. Prin urmare deslegarea cestiunii 
păte se depindă numai dela vecinulu stătu alu 
Austro-Ungariei: astfeiiu respunaulu Germaniei 

nu pdte diferi ’ntr’u niinicu de acel’a alu Austro- 
Ungariei.

Din Vien’a se scrie, că marile puteri europene 
au inceputu intre sine nesce pertractări confidențiale, 
pentru a-se intielege ce este de facutu cu Bul- 
g a r i ’a la casu, candu principele Alessandru 
s’ar’ decide in fapta se renunciă la gloriosulu tronu 
bulgarescu. La aceste pertractări confidențiali a 
fostu admisa si P6rt’a otomana. Se crede, că 
Europ’a va lașa mana libera Bulgariloru, pe cătu 
timpn ei voru sci să se mantiena intre marginile, 
ce li lea desemnatu congresulu din Berlinu si le 
va concede chiaru să ’si alăga pe noulu principe 
după bunulu loru plăcu. Că urmatoriu alu princi
pelui Alessandru de Battenberg este desemnatu deja 
principele moscovitu Dondukoff-Korsa- 
k o f f, fostulu guvernatoru muscalescu alu Bul
gariei si părintele actualei constitutiuni bulgaresci.

Circular’a Episcopului dela Gherla Ioanu Szabo, 
despre care vorbiramu mai susu suna asia:

Multu On. in Cristosu Frate I (Copia.)
Apropianduse timpulu alegoriloru de deputată dietali, 

spre orientarea necesaria provocu atențiunea frăției tale, cum 
câ, dorescu, că amesuratu intereseloru ndstre diecesane, frati’a 
ta împreuna cu preoții tractuali sejucrati intr’acolo si se ve 
nesuiti din resputeri, câ in cercurile de alegere, de care ve 
tieneti, se reiesa candidatii guvernului — observandu cum că, 
precum sum informatu, pentru cerculu de alegere alu Iclo- 
dului mare canditatulu guvernului este Eselenti’a S’a baro- 
nulu Daniele Banffy.

Ar’ fi cu scopu si de doritu, că la adunările candida- 
toriee cercuale, ce acuși se voru tiene după impregiurari 
uuulu seu doi si dintre frățiile vostre se se presenteze.

Mi vei face lucru placutu, deca eventualmente si de 
repetite ori in forma privată me vei incunosciintia in asta 
causa folosindute in casu de lipsa de script’a presenta.

Acesta o vei face cu observarea discretiunei cuvenite. 
— De altu-cumu sperandu tdta activitatea frăției tale, si 
oftanduti totu binele remanu

Gherla la 30 Aprile 1881.
binevoitoriu

Ioanu m. p., episcopii.

Conferenti’a generala
a representantiloru alegatoriloru romani

tienuta in Sibiiu in 14 Maiu st. n. 1881.
Siedinti'a III.

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

Dep. Dr. B o z o c e a : Indata ce sa con- 
chiamatu conferinti’a acăst’a, care s’a numitu cea 
mai însemnata pentru Romani, de candu e lumea, 
noi Brasiovenii amu facutu toti pașii pentru parti
ciparea la acăst’a adunare insemnata : Ideea ce ne 
a condusu pe noi a fostu, ca se nisuimu se damu 
alta direcțiune politicei năstre romanesci, se inau- 
guramu pe venitoriu alta politica. Spre acestu 
scopu trebue se stabilimu uni
tatea de acțiune a tuturoru ro
manii o r u ; se luptamu cu totii 
pentru națiunea de treimiliăne, 
căci după esperiinti’a istorica, după filosofi’a mo
derna scimu, că numai prin lupta nemaiginita se 
păte câștigă (intrerumpere). Noi Brasiovenii a- 
vemu mandatu dela alegatorii noștri, că se ne de- 
claramn contra passivitatii si se intrevenimu pentru 
o procedare solidare activa nemărginită, sisuntemu 
convinși, că numai prin activitate potemu ajunge 
la tient’a dorita.

Propunerea comissiunei nu este in stare de a 
ne scăte din impasulu, in care ne aflamu. Decre
tarea parțiala a passivitatii si activitatii suntu si 
in mechanic’a sociale du6e puteri opuse, care se ni- 
micescu un’a pe alta si nu producu nici unu resul- 
tatu eficace, consumandu-se acestea poteri una pre 
alta, (mișcare, sgomotu ! nui dreptu !) activitate 
si passivitate, este totu atătu că lucrare si 
n e 1 u c r a r e; nu suntu acestea in opositiune 
una cu alta ? (nu ! contradicere !). Noi amu pri- 
mitu mandatu pentru de a sustienă o 
activitate naționala oposi- 
tionala nemărginită, căci numai pe 
acăst’a cale singura potemu se ajungemu la unu 
resultatu (nu se primesce 1).

Din aceste consideratiuni me dechiaru contra 
propunerei comissiunei si spriginescu propunerea de
putatului Lengeru. (Sgomotu!)

D i a m a n d i : Ceru cuventu in ceștiune per
sonala !

Constatu, că eu si colegii mei din Brasiovu nu 
amu primitu dela alegatori mandatu speciale de a 

ne declară numai pentru activitate. Suntu detoriu 
a dă acăst’a declaratiune aici in publicu spre in- 
cungiurarea de ori ce felu de neintielegeri. (bravo ! 
asia e !)

Deleg. G. B a r i t i u : Domniloru ! Nu am 
venitu la tribuna, câ se ve spunu multe si cu a- 
tătu mai vărtosu m’asi feri de repetitiunea emi- 
nenteloru argumente, pe care le-a desvălitu rapor- 
torulu comissiunei de 30 intr’unu modu asia de 
convingătoriu, in cătu prin acăst’a mie mi s’a usiu- 
ratu tare lucrulu. Dăca totuși ’mi permitu a vorbi, 
i’mi redicu cuventulu spre a dă 6resi-care informa- 
tiune numai in duăe direcțiuni, pentru care me rogu 
de atențiunea On. Couferintie. (se-audimu :)

Unulu dintre domnii oratori ne-a facutu năue 
asiă numitiloru passivisti iinputatiunea, că dăca s’ar’ 
inaugurâ ărasi politic’a de pasivitate, atunci popo- 
rulu romanu ar’ deveni cu ocasiunea alegeriloru 
dietali in mani străine. Eara unulu dintre oratori 

-a mersu eri si mai departe, afirmandu, că de-si 
s’a declaratu pasivitatea, in cele mai multe cercuri 
din vina passivistiloru s’au alesu totu deputati 
guvernamentali.

Dăr’ din raportulu comitetului centralu se vede 
curatu numerulu celu neinsemnatu alu cercuriloru 
electorali, in care ar’ potă se alăga si Romanii de
putati, inse si in acele numai sub conditiune, dăca 
ar’ lipsi influintiele si pressiunile cunoscute.

Din 75 de cercuri numai in 16 cercuri suntu 
Romanii in maioritate si anume, din cele 40 de 
colegii, din care au sositu informațiunile, alegatorii 
romani se arata a fi in maioritate numai in cer
curile :

1. Vintiulu de josu, 2. lghiu, 3. Fagarasiu 
in cerculu din susu. 4. Fagarasiu cerculu inf. 5. 
Hunedăra. 6. Bai’a de Crisiu. 7. Uraslia. 8. 
Hatiegu. 9. Dobra. 10. S. Sebesiu numai cu 12 
romani mai multi. 11. Ueanda mare in cornita- 
tulu Dobăca. 12. Iclodulu mare totu acolo. 13. 
Lapusiulu. 14. Desiu. 15. M. Ludosiu. 16. Ocna 
Sibiiului, inse numai cu 16 alegatori romani mai 
multu. Asiadăr’ cum se păte, câ să ne faca cineva 
pe noi respundietori pentru tăte 75 de colegii elec
torali din Transilvani’a, candu mai tăte acele suntu 
compuse si arondate cu atâta măiestria, in cătu 
poporulu romanescu chiaru se voiăsca, nu se păte 
apropiâ de urna; pre candu cele cu maioritate ro
mana,- pe langa ce suntu fărte pugine, influintiele 
administrative le face si pe acestea fărte problema
tice. (Asiă este 1)

Este sciutu in tăta Europ’a constituționala, că 
partid’a dela potere are in tăte tierile mii de mij- 
loce decisive spre a influintiâ alegerile după inte- 
resulu si planuiu seu. Intre altele se formăza fon
duri de dispositiune, fonduri de ale clubului par
tidei, care in sum’a cea mai moderata se urca la 
câte 130—140 mii fl. Preste acăst’a milionari, 
speculanți si alte persăne cu avere contribue cu 
câte 50—100 mii pentru scopuri electorali, nu 
dicu la noi, der’ fia ori unde, adeverulu este, că se 
iutempla. (Asia e! reu destulu 1). Dăca nu ar’ 
esiste fonduri de aceste, destinate a cumpără suflete 
si voturi, prin urmare a deschide cale larga corup- 
tiunei, pressiunea lipsindu cu voturile alegatoriloru 
nu sar’ potă face abusu spre perirea loru.

Cestiunea censului s’a relevatu si discutatu in 
tăte periodele electorali, cum si la alte ocasiuni 
in pressa, in cluburi si in conversatiuni private. 
Pentru a se masca nedreptatea, ce se face prin legea 
electorala,, s’a disu si sustienutu din partea adver- 
sariloru, că, dăca poporulu romanescu din Transil
vani’a nu are mai multi alegatori pe langa cen- 
sulu de 8 fl. 40 cr. contnbutiune de pamentu 
(fonciera) caus’a să se caute in saraci’a si in lenea 
lui, care Tu face se nu platăsca imposite si prin 
urmare cade in categori’a de cersitori. Aceste ca- 
lumnii forte reutatiăse s’au propagatu si se pro
paga pe fiacare dî păna la locurile cele mai inalte. 
Spre a scăte odata adeverulu la lumina in aceste 
cestiuni importante, regimulu austriacu inca la a. 
1862 dedese ordinu strictu, câ proprietățile de moșii 
mari si mici se se conscria esactu după n a- 
tionalitati. Resultatulu, care l’a datu acea 
mesura, a surprinsu atătu pe guvernu, cătu si pe 
nationalitatile interesate in causa. S’au adeveritu 
adeca cu acea ocasiune, că in proportiunea minie
rului sufleteloru din cele trei nationalitati, poporulu 
romanescu din Transilvani’a are mai multa proprie
tate de pamentu decătu celelalte dăue nationalitati 
luate la u n u locu.

Acăst’a informatiune este autentica, dăca inse 
cuiva i-vine totuși a-o trage la indoiăla, trebue 
mai antaiu se iă in consideratiune impregiurarea, 
că la Romani proprietatea de pamentu este impar-



tita la sute de mii de familii, si este mai bine asia, 
decătu ar’ fi, ddca teritoriulu s’ar’ află impartitu 
numai câ latifundia la proprietari puțini. Este 
vechiu adeverulu, despre care s’a scrisu odiniâra : 
Latifundia Icaliam perdiderunt. T6ta lumea vede 
si in clilele ndstre acea ce se intempla de ex. in 
Irlandi’a numai din caus’a dominieloru celoru vaste. 
Cu câ,tu latifundiile suntu mai mari, cu atăta cresce 
si se inmultiesce clas’a proletarilOru in tidra, care 
apoi devine preste mesura periculâsa. (Asia e! 
bravo !)

Repetu, că s’a disu fârte desu si chiaru acuma 
iu acăsta adunare, că din lips’a neparticiparei la 
alegeri totu la căte trei ani, poporulu parasitu de 
cătra barbatii sei inteligenti si luminați, s’a instrai- 
natu cu totulu de cătra aceia, si asia din caus’a 
resistintiei passive lipsitu de sfatuitâri buni, a 
cadiutu pe mani străine, că prada influintieloru 
perverse. Acăst’a inse este o afirmare lipsita de 
adeveru. Nu cumva inteligenti’a romandsca, cie
rurile romanesci, notari, docenți, advocati, proprie
tari romani si alti bar bați cu sciintia si esperientia 
vinu totu numai la căte trei ani in contactu cu 
massele poporului? Că se tacemu de celelalte classe 
inteligente, ci vorbindu numai de cleru, nu cumva 
preoții si poporulu se vedu la biserica totu numai 
in trei ani odata, si nu in t6te duminecile si săr
bătorile de preste anu? Preoții noștri esiti din 
sinulu poporului, precum suntemu esiti noi toti, 
legați cu elu prin casatoria după vointi’a lui D-dieu, 
nici 24 6re nu ar’ pot6 subsiste, fara a veni in 
atingere cu poporulu, precumu nici acest’a nu p6te 
se petreacă fara preoțime. In totu casulu nu numai 
advocatii, ci si t6ta cealalta inteligentia are ocasiune 
de t6te dilele spre a veni in contactu cu locuitorii, 
a le comunică ideile si opiniunile sale, a nui lasă 
prada adversariloru.

Dâra nu lips’a de contactu cu inteligenti’a. este 
caus’a, că poporulu romanescu din Transilvani’a nu 
p6te participa la afacerile viutiei publice, ci spre 
acestu scopu se cere cu totulu alta lege electorala. 
(Asia e, dreptu, se traidsca!)

A dou’a causa, pentru care mi-amu permisu a 
luă cuventulu, este imputarea făcută Romaniloru de 
cătra eruditul u domnu professoru delegatu dela 
Brasiovu, carele a disu, ddca bine l’am intielesu, 
că noi prea amu fi passionati pentru prejudetiele 
ndstre istorice. Audiendu acdst’a, eu unulu rogu 
pre D-dieu, că noi si poporulu nostru se tienemu 
totu asia, inca si mai multu la prejudetiele, s6u, 
vorbindu mai esactu, la drepturile istorice ale a- 
cestei tieri si la traditiunile ndstre naționali din 
genaratiune in generatiune. (Asia e 1)

Pre cătu timpu poporului nostru nu se garan
ția perfectu tâte drepturile omenesci, politice si 
naționali, pre cătu timpu nu ni se permite a 
participa nici la afacerile nici la beneficiile patriei, 
pana candu usulu si cu acesta cultivarea limbei 
nâstre nu ni se garantdza deplinu prin lege si in 
viati’a practica, p&na atunci poporulu nostru va 
tiend, si se tiena la drepturile, său ddca mai place 
cuiva, la prejudetiele sale istorice, intocma asia 
precumu au facutu si mai făcu alte popora, care 
cadu sub blastemulu, sub care amu cadiutu noi. 
(Asia e!) Se luamu de esemplu chiaru pe Ungaria 
si pre Unguri. După cad-rea cea grea din anulu 
1849 s’au aplicatu Ungariei până si sub miuis- 
teriulu Schmerling in cursu de 16 ani asia nu
mita „Venvirkuogstheorie" (theori’a pierderei de 
dreptu, in urmarea căderei prin arme) Ce a avutu 
se opună Ungari’a la acea theoria fârte funesta? 
După tâte celelalte incercari i-a remasu că arma 
eficace numai teori’a dreptului isto
ric u. Cu ajutoriulu acestei teorii se afla Unga
ri’a inaintata acolo, unde o vedemu.

Același domnu oratoru a sulgvatu aci inca si 
doctrin’a Darvinismului si de nu me insielu, mi s’a 
parutu, că o afla aplicabila si la noi in opositiune 
cu „prejudetiele istorice." Eu din partemi dicu, că 
ceriulu se ne apere de aplicarea acelei doctrine 
asia precumu este ea reu intieldsa si esplicata pe 
la noi, că adeca se aiba valâre numai dreptulu 
celui mai tare. In contra unei doctrine, precumu 
ar’ fi acâst’a, trebue se ne aparamu toti din tâte 
poterile. Darvinismulu a datu mare nutrementu 
socialismului si chiaru nihilismului, ale cărui efecte 
funeste si teribili le vediu si le vede tâta lumea, 
chiaru acuma in aceste dile. Se punemu umeru 
la umeru si se ne aparamu de ele. (Asia e! fârte 
bine 1 ferească D-dieu I)

Inca numai un’a si voiu termină. Ni s’a obi- 
ectatu, că ar’ fi o mare contradicere a recomendâ 
Romaniloru din Ungari’a cu Banatulu participare 
activa la alegeri pentru diet’a Ungariei, ăr’ pentru 

Romanii din Transilvani’a a decide abstinentia, ne- 
participare, passivitate, resistintia passiva, sdu ori- 
cumu voiesce cineva se-i dica, fația cu acelesi ale
geri. Dâra nu activitatea si nici passivitatea este 
scopulu cătra care aspiramu noi si care este câști
garea tuturoru drepturiloru in egalitate deplina. 
Se nu confunde nimeni mijlâcele cu scopulu. Moda
litatea propusa de comissiune cuprinde numai mij
lâcele ducatârie la scopu si nu insusi scopulu. 
Acesta este unulu, 6r mijlâcele potu fi mai 
multe, după timpu si impregiurari.

Solidaritatea nu se pâte luă nici-decumu in a- 
celu intielesu, că se iacemu cu totii numai unu 
lucru. In viati’a publica se impartu agendele si 
ocupatiunile omenesci intre multi, intocm’a cumu 
se impartu prea firesce si in viati’a privata, in 
familia, dâr’ cu tâte tindu spre același scopu, care 
este conservarea si inflorirea ei, intocma asia este 
si in stătu. In casulu de fația unii din noi, carora 
le sta calea mai deschisa, voru merge la diet’a 
Ungariei, care este si patri’a loru, că se lupte 
acolo pentru drepturile loru; alții, adeca cei din 
Transilvani’a, lipsiți de cele mai scumpe drepturi 
si chiaru impedecati de a merge, se remanemu acasa, 
pena candu ni se voru împlini tâte postulatele 
nâstre, juste, nealienabili (Asia este, fârte bine!)

Cunoscemu noi bine, că Transilvani’a face o 
parte din monarchi a austro-ungurdsca; si scimu cu 
ce-i suntemu datori atătu acestei tieri, cătu si 
preste totu natiunei nâstre. Nu ne-amu feritu la 
tempulu seu de parlamentulu din Vien’a, pentru 
că amu crediutu, că este bine se tienemu cu sin
ceritate la integritatea monarchiei. După adoptarea 
sistemei dualistice nu ne vomu feri nici de parti
ciparea la parlamentulu Ungariei in proportiune 
justa; dâra mai antai sâ se recunâsca si restaure 
drepturile Transilvaniei si ale natiunei nâstre gara- 
tate in tâta fârm’a la an. 1863/4. Sub aceste 
conditiuni suntemu gata se participamu si noi la 
parlamentulu centrale, 6r’ p&na atunci nu. (Asia e, 
se traiâsca, aplause!)

Afacerea cu biseric’a grecesca in diet’a ungara.
Scimu, că deputatulu Adolf Zay a adresatu 

nu multu inainte de inchiderea dietei o interpella- 
tiunea cătra ministrul u de culte si instrucțiune 
publica Trefort de urmatoriulu cuprinsu :

„Considerandu, că biseric’a naționala grecesca dela Sf. 
Treime din Brasiovu si fondurile ce se tienu de ea in 
rescriptulu imperatescu, dela 30 Septembre 1796 Nr. 3069, 
care e bas’a de dreptu a acestei comune bisericesci, au fost 
recuuoscute si confirmate câ proprietate esclusiva a membri- 
loru acestei comune nationale-grecesci;

considerandu, câ ministreriulu reg. de culte in emisulu 
seu dela 30 Iuliu 1869 Nr. 9361 a constatata si recunos- 
cutu apriatu; „câ administrati’a acestei averi bisericesci si a 
tuturoru fundatiuniloru si dreptulu precum si datori’a ad- 
ministrarei tuturoru afaceriloru bisericesci-scolare a fost eser- 
ceatu dela 1796 din partea membriloru de limba grecesca a 
comunei si este eserceatu si in presentu" — care stare de 
dreptu a duratu pena la 14 Maiu a. c.;

considerandu in fine, câ conformu dispositiunei art. de 
lege 25 diu anulu acest’a in comunitățile grecesci „certele 
escate intre credintiosi, fia de-o limba seu de mai multe 
limbe, iu privinti’a bisericeloru si a fonduriloru co se tienu 
de ele . . suut a se decide prin unu tribunalu reg., ce 
este a se delega" — intrebu pe d. ministru de culte si 
instrucțiune publica :

1. Cu ce dreptu ministrulu prin ordinulu seu dela 20 
Februariu a. c. nr. 371 a n luatu din manile curatoriului 
grecescu averea bisericei dela Sf. Treime, inca inainte de a 
se decide processulu intentatu cu privire la ea, ba inca 
inainte de a se incepe acestu processu, si a dat’o in adminis- 
tratiunea unei comissiuni, ce era ase compune din Greci poses- 
sori si Romani, cari făcu pretensiune la posessiune sub pre- 
sidiulu prefectului ?

2. Cu ce dreptu d. ministru a ordonatu, inainte de a 
decide judecatori’a asupra proprietății câ se fia platiti din 
acesta avere bisericesca preotulu cu dăscălii romani.

3. Are cunoscinti’a d. ministru câ comisariulu seu, 
prefectu I. Szentivanyi, a constituitu comissiuuea administra
tiva bisericesca numai in presenti’a celoru 4 membri romani 
sî câ ea si-a inceputu activitatea, inca inainte de ce li s’ar’ 
fi fost intimatu celoru 4 membri greci ai comissiunei decre- 
tulu de numire? mai departe scie elu, câ după ce patru 
membri greci n'au primita insarcinarea comisaiînlui, igno- 
randu pe ceilalți membri ai comissiunei, in contra tenărei 
ordinului ministerialu, in loculu celoru trei Greci, cari au 
refusatu a primi se fia membri, a numitu insusi unu sasu 
evangelicu si catolicu si unu maghiaru catolicu — prin urmare 
administreza averea bisericei grecesci esclusivu cu elemente 
străine?

4. Candu si cum crede d. miniștrii, câ va anula acesta 
procedere arbitrara si nelegala a comisariului seu si candu 
va dâ, in caus’a averei bisericei grecesci, si din parte-i 
respectulu cuvenitu articlului de lege 25 din anulu acest’a, 
legiloru esistente de dreptu privatu si procedurei civile, atătu 
incâtu privesce dreptulu de proprietate, cătu si incătu se 
atinge de sustienerea provisoria a possessoriului ?

Dep. Zay a lasatu se premârga inter pellarei 
acesteia unu lungu discursu, in care luă in aperare 
pe Greci fația de justele pretensiuni ale Romani
loru. In numerulu 59 alu fâiei nâstre amu pufili- 
catu o replica a membriloru romani ai comissiunei 
administrative cu privire la punctu 3 alu inter- 
pellari d-lui Zay; acuma vomu lasă se urmeze si 
respunsulu, ce 1 Ta datu ministrulu de culte.

Ministrulu Trefort a respunsu deputatului 
Zay cam urmatârele :

Ministrulu amintesce mai antaiu, că dreptulu de pro
prietate alu Greciloru la averea si fundatiunile numitei bi
serici din Brasiovu nu a remasu nedisputatu nici in trecutu. 
Inca in an. 1788, indata ce a fost zidita acesta biserica, 
a isbucnitu cert’a, nu intre Greci si Romani, der’ intre ce- 
tatianii si comerciantii greci de-o parte si intre „compa- 
nistii“ greci de alta parte. Este a se observa că in acest’a 
compania n’au fost numai Greci, ci si Romani, Șerbi si Bul
gari, S’a nascutu acuma intrebarea, căore dreptulu de pro
prietate la acest’a avere bisericesca compete Greciloru, după 
limba si naționalitate, seu tuturoru acelora, cari se tienu de 
biseric’a grecesca ? Candu autoritatile din Brasiovu au fa
cutu o couscriere a Greciloru pe timpulu, candu se zidea bi
seric’a, au fost insemnato iu acest’a conscriptiune sub ru
brica „negutiatori" 138 suflete ; mai departe se face amin
tire acolo separata de măcelării valachi: 160 de suflete, 
Companistii prin urmare au fost numai in parte Greci, parte 
mare inse au fost Valachi său Romani.

„Afacerea a trecutu prin multe stadii, după cum erau 
curentele politice; unu curentu a fost favornbilu Romaniloru 
cela-l’altu Greciloru. In anulu 1796 au dobenditu dela im- 
peratulu Franciscu unu rescriptu, care le adjudeca numai 
loru dreptulu asupra acestei biserici. Pârtiloru inse li s’a 
datu dreptulu de a recurge, asia, că afacerea nu a dispă
ruta niciodată dela ordinea dilei, ci a venitu earasi pe ta
peta in anii 1804, 1805, 1820 si 1846. — In anii 1850 
situatiunea deveni earasi favorabila pentru Romani; archie- 
piscopulu Siaguna a datu interdictu contra Greciloru.

In acestu stadiu a aflata guvernulu ungurescu acest’a 
afacere in an. 1867. Ministeriulu a ordonatu in urm’a re- 
clamatiuniloru ambeloru parti. câ se se tiena in modu pari- 
teticu servitiu divinu grecesce si romanesce, să se institue 
unu preotu grecu si romauu, ear’ administratiunea fonduri
loru se remana in starea de mai inainte.

Cu acest’a hotarire au fost earasi ambele părți nernul- 
tiamite. Afacerea a venitu pe calea petitiuniloru inaintea 
camerei, care a luatu o decisiune la 31 Martiu 1871, după 
care respectivele petitiuni sau tramisu la ministrulu de culte 
cu adausulu, se veda, câ afacerea se se decidă definitivu pe 
cale legala. Candu actele au fost compuse, a urmata mdrtea 
lui Siaguna si noulu Metropolitu a luatu asupra-si de-a a- 
planâ lucrulu pe cale paeiuica. Impacarea inse nu a suc- 
cesu si a trebuitu să se gasesca unu modus viveudi.

Scimu, că s’a creata o lege pentru aplanarea uuoru a- 
semeni cestiuni litigiăse, der’ chiaru si sub cele mai favora
bile impregiurari unu asemenea procesu fundatiunalu duiosa 
cătiva ani. De aceea amu- trebuitu se creamu deocamdată 
unu modus vivendi, spre a face finita colisiunei de acolo.

Elu, ministrulu, a dobenditu der’ o inalta resolutiune, 
prin care — lasandu intacta cestiunea de dreptu — se or
dona, că in numitele biserici să se tiena provisoriu in modu 
alternativu servitiu divinu grecesce si romanesce. Totu asia 
s’a ordonatu, că atătu preotulu grecescu, cătu si celu roma
nescu se ’si capete salariulu din fondurile bisericei. Pentru 
administrarea fundatiuniloru s’a instituita sub presiedinti'a 
comitelui supremu câ comisariu ministerialu o comissiune, com
pusa jumătate din Greci, jumătate din Romani,

Cornițele supremu a conchiamatu comissiunea si deârace 
membrii greci n’au voitu se ie parte la lucrările ei, a pro
vocata ministrulu pe comite, se numesca in loculu loru in 
comissiune alti ămeni nepreocupati, fia Sași său Unguri. Co
missiunea de altmintrea n'a facutu pena acuma nimicu alt
ceva, decătu a insarcinatu doi membri, spre a lucra unu re- 
gulamentu. De abusuri nu pdte fi der’ vorba. Le sta li- 
beru Greciloru a intentâ processulu pe bas’a legei si de a 
cere interdictiunea judecatoresca si instituirea uuui curatoru.

Ministrulu Trefort dise că afacerea cu biseric’a 
grecâsca a trecutu prin multe stadi’, după cum erau 
curentele politice. Acuma ni se pare, că lucrurile 
au ajunsu intr’unu stadiu, in care cmentulu nu este 
favorabilu nici Greciloru nici Romaniloru, ci numai 
planuriloru ce le urmaresce guvernulu ungurescu in 
âcâst’a odiâsa afacere.

I



Diversa
(Gr e n e r a 1 u 1 u Leonid’a Popu) a 

fost numitu dilele aceste siefu a 1 u cabi
netului m i 1 i t a r i u alu Majestatii Sale impe- 
ratului. Elu este cunoscutu in tâta armat’a — 
dice „N. fr. Presse" — câ o capacitate escelinta 
si unu caracteru firmu si probu. In timpulu ocu- 
patiunei Bosniei a fost siefu alu statului majoru 
alu trupeloru de operațiune, care postu l’a ocupatu 
cu on6re si cu successu. Generalulu Popu este 
Roinanu din districtulu Naseudului. I lu felicitamu 
din anima pentru distinctiunea ce i-a facut’o 
Maiestatea S'a prin incredintiarea unui postu atătu 
de insemnatu.

(F o c u in S a c e 1 e.) Marți după amddiu 
a arsu in Cernatu (Sacele) o strada intrdga 
asianumit’a „strad’a târgului." Foculu, se dice, 
a isbucnitu in siur’a unui Secuiu si de aci s’a 
latitu fiindu nutritu de ventu cu-o rapediciune mare 
peste strad’a, care intr’o ora a fost t6ta in flăcări. 
Norocire că era diua si dmenii erau toti pe la ca
sele loru, asia, că si-au potutu scapă multi vitele 
si alte obiecte din case: Zidirile de pdtra au re- 
masu, celelalte au arsu mai de totu. Audimu, că 
numai puține au fost asigurate in contra focului. 
Este de lipsa, câ preoții se instrueze pe poporu să 
se folosăsca de favorurile ce i le oferu asigurările 
pentru asemeni cașuri nenorocite. Se mai dice că 
ddca ventulu ar’ fi suflatu de-a lungulu Cernatului 
ar’ fi arsu t6te siâpte sate, cari situate unulu langa 
altulu formdza aprdpe o linia drdpta. Asteptamu 
se capetamu o relatiune esacta asupra acestui mare 
incendiu.

(Reuniunea romana de gim
nastica si de cantari din Bra- 
s i o v u) va dâ Luni in 1/13 Iuniu a. c. in 
sala Nr. I o productiune musicala impreunata cu 
jocu in favorulu celoru nenorociți prin incendiulu 
din Săcele.

(In Stupinile Brasiovului) se 
va arangiâ a trei’a di de Rusalii, in 2 Iuniu st. 
v. o petrecere sociala sub ceriulu 
liberu, in parculu Stupinei bisericei St. N-icolae. 
Iosifu Maximilianu, invetiatoriu.

(C o n c e r t u.) D-lu Domeyer, unu insemnatu 
artistu virtuosu in claviru din Hamburgu, care s’a 
produsu cu multu succesu in Bucuresci si prin cele
lalte orasie mai insemnate din Romani’a, va da dilele 
acestea si aci in Brasiovu unu concertu.

(Espositiunea din Sibiiu.) s’au mai infiintiatu co
mitete locale de espositiune; in Basesci, presidentu George 
Pap, dep. dietalu; in Tasnad, presidentu Andreiu Cosma, 
pretoru ; in Zelau preș. Vasile Pop, asesor la sedri’a orfa- 
nala ; in Simleulu-Silvaniei presi. Alimpiu Barboloviciu, 
vicaru : in Oradea-mare, preș. Iosifu Vulcanu, redactoru la 
a Familia" ; in Reghinul-sasescu, preș. Mihail Crisianu, 
protop. in G. Hodacu (p. u. Gorgeny), preș. Leon Lupu, 
preotu ; in Habic (Hetbiik), preș. Danila Mateiu, preotu; in 
Ripa-de-susu (Felsd-Repa), preș. Teodoru Popescu, not. cerc.; 
in Idicelu (Idecspatak), preș. Galateon Siagău, preotu; in 
Deda, preș. Ioanu Popescu, adm. ppesc; in Tulgesiu (Tolgyes), 
preș. Mihail Dobreanu, preotu; in Toplitia (0. Toplitza), 
preș. Ioanu Popescu, primaru; in Secuieu, preș. Daniilu 
Gallu, not, cerc.; in Gelou, presidenta Rosalia Popu, nasc. 
Baldi; in Mociu, preș. loan Mezei, jude reg.; in Teaca, 
preș. Gregoriu Vitezu ; in Clusiu, preș. dr. Gregoriu Silasi; 
in Sibiiu (pentru intregu tînutulu despartiementului III cu 
comitete filiale in fia-care comuna) preș. dr. Ilarion Puscariu 
protosincelu ; in Hatiegu preș. Ambrosiu Bersanu, primaru; 
in Sombatsâg, preș. Ludovicu Venter, preotu.

(Alegatorii romani) din cerculu 
electoralu D o b r a sunt convocati la o confe
renția electorale pe diu’a de 2/14 Iuniu a. c. 
spre a ascultă raportulu delegatiloru despre resul- 
tatulu conferentiei generale din Sibiiu.

(B r. U c h a tiu s f.) Mare sensâtiune a 
produsu in Vien’a scirea despre sinuciderea gene
ralului Uchatius, comandantulu arsenalului, cunoscutu 
prin inventiunea tunuriloru de bronzu-otielu, cari 
s’au introdusu la artileria austriaca. Motivulu, se 
dice, că ar’ fi fost marea măhniro pentru șicanele 
ce le-a intimpinatu dela mai marii sei din caus’a 
inventiuniloru sale.

(Societatea geografica romana) 
este invitata se iă parte la espositiunea geografica, 
ce se va deschide la Veneția in Septembre viitoriu. 
V-presiedintele societății d. generalu G. Mânu 
apelăza la toti membii societății geografice romane, 
precum si la toti domnii autori si editori de scrieri 
si cărți geografice si-i r6ga se binevoiăsca a tramite 
societății căte unulu său mai nulte esemplare din 

operile d-loru, precum asemenea si esîantilâne, mustre, 
din ori-ce producte minerale, cari se voru stringe 
si espune mai antaiu in sal’a societății geografice 
(palatulu universității, sala 49) câ in urma să se 
espedeze la Veneti’a. — Ori-ce tramiteri se voru 
adresă d-nului secretariu generalu alu Societății 
George I. Lahovari. (Bucuresci. strad’a Pensiona
tului 7.)

Revista bibliografica.
Din poesiete lui Andreiu Muresianu. Editiunea 

II. Editur’a erediloru auctorului. Sibiiu, Tipariulu 
tipografiei archidiecesane 1881.

In prefați’a la editiunea II se dice: „Editiunea 
d’anteiu, fiindu de ani incăce trecuta in manile 
publicului păna la celu din urma esemplariu: la 
staruintiele multoru adoratori ai natiunei nâstre, 
ai musei romane si ai neuitatului autoru repausatu 
s’a tiparitu acăst’a editiuue năua a poesiiloru lui 
Andreiu Muresianu. Pentru a împlini dorinti’a 
poetului, rostita iu prefați’a editiunei d’antaie, a 
d o u ’a editiune este completata si tipă
rită cu litere străbune. Dorinti’a 
poetului de siguru este si a iubitoriloru de mus’a 
lui. “

Nu este de lipsa, câ se mai vorbimu cititoriloru 
noștri despre insemnatatea acestei colectiuni de 
poesii, ea este, credemu, de toti pe deplinu apre- 
tiata si recunoscuta. Prin a dou a editiune a aces- 
toru poesii s’a satisfacutu unei necessitati in gene
ralu semtite. — Tipariulu năuei editiuni este fârte 
frumosu si charti’a e eleganta; opulu 8° contiene 
223 de pagine si este inavutitu cu date biografice 
si cu mai multe poesii, cari n’au fost publicate in 
editiunea prima.

Pretiulu unui esemplaru este 1 fi. 50 cr. Co
mande se primescu si la administratiunea „Gazetei 
Transilvaniei."

Convocare.
Alegetorii dietali romani din comitatulu Bra

siovului suntu invitați a luâ parte la adunarea 
generala, ce se va tienă Dumineca in (diu’a 
de Rusalii) 31 Maiu (12 Iuniu) la 3 6re după 
prandiu in sal’a Hotelului Nr. I din Brasiovu.

Obiectulu: Raportulu delegatiloru despre con
clusele conferiutiei electorale romane, tienute la 
Sibiiu in 12, 13 si 14 Maiu st. n.

Comitetulu central u electoralu romanu.

Convocare.
Subscrisii, avendu in vedere conclusulu adusu de 

on. conferintia a Romaniloru in Sibiiu, fația de a- 
legerile proxime de deputati dietali, invita on. pu- 
blicu de a participă la conferinti’a privata, ce se 
va tienă Miercuri in 15 Iuniu nou a. c. in Aradu 
in sal’a edificiului teologicu.

Aradu in 7 Iuniu 1881.
Ioane Popoviciu Desseanu Nicolae Pliilimon

advocatu. advocatu.

Dr. Georgie Popa.

Our sul u de Bucuresci 
dela 25 Maiu/6 Iuniu 1881.

V a 1 o r i Seadenti’a| Cu- 
pâneloru

Cum-
pera Vinde

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

rurale.................................... 23 Apr. 23 Oct. 98.7a 99.7a
8°/0 Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul.
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 . . idem 107.— 108.—
Oblig, casei de pensiune (lei

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

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

Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. 965.— 980.—
Auru contra argintu.............. 3/r i-7s
Auru contra bilete hipotec. . 3/4 i-7s
Auru contra bil. de Banca nat 3/4

2.15
i-7s

Florini Val. Austr............... 2.16

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

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

Nr. 5345/1881.

Z=’’ui'blio sitiVLxae.
Din incidentulu abusuriloru si inconveuientieloru 

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 
oficiolatulu urbanu forestieralu pe lunga observarea 
mesuriloru preventive prescrise de lege.

In casu, dăca se usuăza la aceste escursiuni 
trasuri său cai de calaritu 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 tiend 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.
2—3 Magistratul!! urbanu.

Numai odata
se ofere o ocasiune asia de favo
rabila de a procura unu orologiu 

escelentu cu jumetate pretiulu.

Desfacere
grandiosa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1000 orologe remontoare de auru veritabilu pentru domni 
s6u domne, mai ’nainte cu fi. 100 acum fi. 40.

650 orologe de părete cu incuadratura de emailulu celu 
mai finu si cu mechanismu de sunatu, mai ’nainte cu 
fi. 6, acum cu fi. 3,75 unulu repassatu.

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

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

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

Adresa: 19—24
IDesfacere d.e orolâgre

a
Fabricei de orologe Fromm.

Viena, Rothenthurmstrasse Nr. 9. Parterre.
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