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Unanimitatea.
Brasiovu, 16 Iuniu st. n.

Romanulu din Ardealu si tiăr’a ungurăsca, ori 
in cătrau se intărce, dă de pedeci si de inimici ; 
fiacare pasu, ce' voiesce se ’lu faca inainte, 
ilu costa multa munca si adeseori trebue se aduca 
chiaru sacrificii, pentru că iu luptele dîlnice ale 
vietiei private si publice să se păta sustienă la 
inaltimea chiamarei sale că Romanu. In acăst’a 
situatiune dificila, candu totulu pare a se fi con- 
juratu in contra propasirei si chiaru a esistentiei 
năstre, este aprăpe de mintea omului, că numai 
prin o strinsa legătură intre toti factorii noștri 
naționali, numai prin o uniforma si energiăsa pro- 
cedere in lupta pentru limba si naționalitate, po- 
temu se dobăndimu unu scutu, o fortia, pe care 
se potemu radimâ cu încredere justele năstre aștep
tări si sperantie. Si ăre pe cătu timpu nu voimu 
se renuntiamu la lupt’a pentru recăstigarea posi- 
tiunei, ce ni se cuvine in acestu stătu, ar’ mai 
potă esistă pentru noi unu altu modu de scapare, 
candu sistem’a intrăga de guvernare este indreptata 
iu contra năstra, candu conlocuitorii noștri de alta 
naționalitate privescu cu atăta invidia la desvol- 
tarea poporului romanu ?

Suntemu fericiți a potă constată, că convicțiunea 
despre necessitatea unitatii năstre in acțiune a 
pătrunsu astadi tăte păturele societății romanesci. 
Ce este unanimitatea, manifestata la conferenti’a 
dela Sibiiu, apoi adoptata si confirmata la tăte 
adunările electorali romanesci de prin tiăra, dăca 
nu espressiunea cea mai viua a acestei generale 
convicțiuni?

’I va ride anim’a flăcărui Romanu binesemti- 
toriu, candu va ceti, că la toti Romanii din Ardealu 
si Ungari’a votulu conferentiei naționale electorale 
a aflata unu caldurosu resunetu.

In fine după atăte retaciri, neintielegeri si 
desbinari ne-amu regăsiții si ne-amu recunoscutu 
earasi frați cu frați, cari suntemu chiamati de pro- 
vedintia a luptă umeru la umeru pentru unulu si 
acelasiu scopu!

Va fi acăst’a o lupta dămna de poporulu ro
manu, dămna de marile probleme ale civilisatiunei 
omenesci si, dăca este, că se-o portamu cu onăre 
pentru invingerea sautei n6stre cause, trebuie, că 
neintardiatu se respundemu la unanimitatea pro
clamata a vointiei naționali, cu unitatea fapteloru 
năstre.

Dela voinția până la esecutarea ei este inca 
unu lungu drurnu, impreunatu cu multe pericule, 
pe care a’lu percurge cu usiurintia este datu nu
mai omului resolutu si firmu in caracterulu si in 
credinti’a s’a. Nimicu nu ne indreptatiesce, in 
momentele grave actuale, a crede, că alegătorii ro
mani n’ar’ fi in stare a se aventâ la acea firmi- 
tate in atitudinea loru, ce-o pretinde dela toti san- 
tieni’a causei romane, dincontra suntemu convinși, 
că pretutindenea alegătorii noștri voru documentă 
că interessele generale naționale li sunt mai pre 
susu de tăte.

Inse forti’a bruta, insielatiunea si intriga se 
va vări si dă astadata printre poporulu nostru, 
cercandu alu desbinâ. Contra acestei hidre veni- 
năse este datori’a năstra de a luptă cu tăte ar
mele legale ce ne stau la dispositiune. Se fimu 
dăr’ cu atențiune si privighiere la cele ce se voru 
petrece cu deosebire pe timpulu alegeriloru si se 
denuntiamu si stigmatisamu inaintea lumei tăte a- 
busurile si misieliile ce s’ar’ comite in detrimentulu 
poporului romanu.

Contrarii noștri vedu si cunoscu poterea ele
mentului romanescu, ei sciu fărte bine că atunci 
candu vomu fi un’a cu totii, in lupt’a pentu dreptu 
vomu fi si tari si de aceea i-a măhnitu atătu de 
multu unanimitatea concluseloru dela Sibiiu. Nu 
păte fi prin urmare nimicu mai naturalu, de cătu

că ei, in continuarea perniciăsei loru politice, să 
voiăsca- de a rumpe solidaritatea năstra naționala. 
Din nenorocire ei afla chiaru in sinulu nostru 
destule instrumente, si inca fărte periculăse, pe 
cari le folosescu la esecutarea operei loru destruotive.

Dăr’ viu e geniulu poporului nostru, elu ne va 
stă intru ajutoriu in momente de ispita si ne va 
siopti necontenitu: nu ve departati de poporu, ve- 
ghiati cu elu; nu ve lepadati • de sângele vostru ; 
nu ve faceți slugile strainiloru, cari se folosescu 
numai de credulitatea si de slăbiciunile văstre, pen
tru scopurile loru egoistice; nu lasati că -poporulu 
se fia sedusu si se retacăsca pe cărări străine !

Nici unu alegătoriu romanu, fia preotu său mi- 
rănu, nu e datoru de a ascultă, incătu privesce ati
tudinea s’a politica fa@ia de alegeri, de altu-cineva, 
decătu singuru numai de consciinti’a s’a, care ’i va 
spune negresitu, că nu-i este ertatu a se desparți 
de frații sei si că trebue se respecteze hotaririle 
naționale.

Ar’ comite in fine o mare si fatala er6re aceia 
cari ar’ crede,, că prin votulu conferentiei dela 
Sibiiu si prin proclamarea academica a solidarității 
naționale, s’a facutu destulu cerintieloru situatiunei 
presente. Ce ne-ar’ folosi noa tăte aceste enuncia- 
tiuni dăca nu amu dovedi prin fapta, că suntemu 
conscii de importanti’a loru ?

Spiritulu de conciliare si de concordia, care 
sbăra astadi dela unu coltiu alu tierei păna la 
celalaltu, unindu cugetele si semtirile fratiloru de 
unu sânge intr’o unanima manifestatiune a vointiei 
naționale, reclama dela noi fapte, prin cari se 
dovedimu maturitatea năstra politica si iubirea 
năstra pentru dreptu si libertate, fapte energice si 
intielepte, cari se redice stim’a si vădi’a poporului 
romanu din aceste tieri la trăpt’a cuvenita!

Mișcări electorale.
Amu fost bine informați, candu amu sustienutu, 

că frații noștri din Ungari’a isi dau tăt-a silinti a 
spre a scăte din urna cătu mai multi deputati de 
ai partidei naționale romane, cari se adereze la pro- 
gram’a adoptata de cătra conferenti’a generala dela 
Sibiiu. Diarului „Pester Lloyd“ i se telegrafăza 
dele Timisiăra (11 Iuniu) că in specialu Romanii 
in Banatu — conformu decisiuniloru conferentiei 
dela Sibiiu — au de cugetu a candidă la alege
rile dietale pretutindenea aderenți ai partidei națio
nale. Acăst’a se adeveresce pe deplinu si nu po
temu decătu se aprobamu procederea fratiloru ba- 
natiani. Marți primiramu din Banatu urmatărea 
scire imbucuratăria:

Versietîu (T e 1 e g r. „Gaz. T r a n s.“) 
14 Iuniu d. a. Conferenti’a alegătoriloru romani 
ai cercului electoralu Moraviti’a, s’a intrunitu adi 
in Versietiu, infațiosiandu-se alegătorii in numeru 
de peste 300, si a candidatu, după programulu sta- 
bilitu la Sibiiu, pe d-lu I o n u B e c i n e a g a, 
advocatu iu Versietiu. Reesirea e sigura!

Paulu Iorgoviciu 
presiedinte.

Aflamu, că Romanii din L u g o s i u s’au con
stituita in partida naționala romana pe bas’a pro
gramei, ce a stabilit’o conferenti’a dela Sibiiu. 
Pentru diu’a de 14 Iuniu 1. c. a fost convocata o 
conferenția generala electorala a comitatului Carasiu- 
Severinu, care, nu ne indoimu, va fi luatu mesurile 
necessari, pentru că alegătorii romani din acelu co- 
mitatu se corespunda cătu mai multu atitudinei 
energiăse naționale, prescrise de cătra conferenti’a 
dela Sibiiu.

Dumineca după amădiu intr’unu timpn cu adu
narea electorala romanăsca, tienura si alegă
torii sasi din Brasiovu o adu
nare, cu scopu de a se intielege asupra candi- 
datiloru pentru alegerile viităre dietale. Presie- 
dintele Dtick deschidiendu adunarea se provocă la

1881.

program’a stabilita la Brasiovu de cătra comitetulu 
centrata alu partidei naționale sasesci. Comitetulu 
de acțiune a candidatu pe următorii : Edmund 
Seinacker, secretariulu camerei comerciale din Buda- 
pest’a, Iosef Gull primariu din Sighisiăra, Cari 
Maager din Brasiovu si Dr. Kaiser, primariu din 
Reginulu sasescu. Dintre aceștia au fost aleși de 
candidați pentru cele du6e cercuri elect. ale orasiu- 
lui cu maioritate absoluta Steinacker si 
Gull.

Reproducemu adi Apelurile comitetului 
electoralu permanentu despre cari facuramu amin
tire in numerulu trecuta-:

Nr. 1—1881.
Cătra domnii delegați ai conferintiei generale elec

torale tienute in Sibiiu la 12—14 Mata 1881 !
Sistemulu constitutionalu recere, că delegații 

unui cercu electoralu se raporteze comitentiloru sei 
despre resultatulu acelei intruniri, la care i-au 
representatu. De usulu acest’a reslatitu in patri’a 
năstra avemu totu dreptulu si respective datorinti’a 
a ne folosi si noi fația de conferinti’a generala 
electorala tienuta in Sibiiu la 12—14 Mata 1881.

Se arata acăst’a cu atătu mai necessariu, deărace 
pe deoparte press’a de di a luata o tienuta cu 
totulu ostila fația de conferinti’a năstra-, esplicandu 
conclusele aceleia in modu falsu si cu evident’a 
tendintia de a mistifică si seduce opiniunea publica; 
ear’ pe de alta parte a venitu la cunoscinti’a a- 
cestui comitetu că prin unele parti ale patriei s’a 
pornita o stratagema formala spre seducerea popo
rului in alta direcțiune.

Tăte acestea le vomu pută delatura numai prin 
o esacta informatiune a onorabililoru alegători 
despre conclusele conferintiei năstre, ceea-ce in 
prim’a linia e datorintia patriotica naționala a 
domniloru delegați conferentiali.

In sensulu acest’a subscrisulu comitetu se 
adresăza cătra D-ta cu rugarea : că se biuevoesci 
a convoca cătu mai curendu pre onorabilii alegători 
ai cercului, ce ai avuta onărea a-lu representă la 
conferinti’a generala electorala a partidei năstre, 
se raportezi acelora despre resultatulu acestei con- 
ferintie si se chiarifici cătu de ecsactu conclusele 
conferentiali.

Un estrasu autenticu din procesulu verbalu alu 
conferintiei, referitoriu la atitudinea Romaniloru 
fația de fiitărele alegeri dietali si program’a par
tidei naționali din Ungari’a etc. se aclude aci sub 
A. spre scopulu indigitatu si cu aceea recercare : 
să ai bunatatea a le comunică acestea onorabililoru 
alegători romani din acelu cercu electoralu si a da 
acestorâ si cu graiu viu esplicatiunile, deslușirile 
si inviatiunile necesari.

O procedere solidara si armonica a tuturoru 
Romaniloru, atătu de imperativa in situatiunea de 
astadi, va fi possibila numai, dăca onorabilii 
alegători — si mai alesu poporulu neinteligenta 
— voru fi bine orientați si scutiti de amagire si 
seductiune.

Sibiiu, in 8 Iuniu n. 1881.
Comitetulu electoralu permanentu.

Nr. 2—1881.
Cătra onoratii Presiedinti ai cluburiloru cercuriloru 

electorale din Ungari’a si Transilvani a !
Spre a Ve aduce in positiuuea de a pută in

formă in modu esactu si autenticu pe onoratii 
membri ai clubului, cărui aveți onărea de a presidă, 
subscrisulu comitetu Ve transpune aici sub A. 
alaturatu unu estrasu autenticu din procesulu ver- 
balu alu conferinței generale electorale tînute in 
Sibiiu la 12—24 Maiu, care cuprinde in sine 
enuntiatulu conferintiei, referitoriu la atitudinea Ro
maniloru fația de fiitărele alegeri dietali, si pro
gram’a partidei naționale romane din Ungari’a etc.



Cu deosebire se atrage atențiunea tit. Domniei- 
Văstre Ia aceea giorstare, că solidaritatea, intru care 
s’a legatu națiunea prin representantii sei legali, 
recere că acolo, unde prin conferintia s’a recunoscutu 
de oportuna alegerea de deputati dietaii, sâ se 
voteze numai pentru atari individi, cari se voru 
deobligă — si despre cari se p6te presupune, că 
voru luptă intru tăte iu sensulu programei mai 
susu aduse.

Preste totu Ve rugamu a fi cu deosebita aten
țiune la decursulu afaceriloru electorali si a vighiâ, 
că alegetorii romani se nu fia sedusi in direcțiuni 
contrarie celoru statorite prin conferinti’a năstra 
generala electorala.

Sibiiu, in 8 luniu n. 1881.
Comitetulu electoralu permanentu.

Cronic’a evenimenteloru politice.
Evenimentulu politicu, care ocupa in F r a n- 

q i ’a opiniunea publica in gradulu celu mai mare 
este respingerea scrutinului de 
lista din partea Senatului. Pentru aceia, cari 
sunt numai in cătuva in curentu cu afacerile si im- 
pregiurarile francese, inca nu este evidentu faptulu 
dăca inaltulu si maturulu corpu legislativu a facutu, 
cu acăst’a unu actu politicu, precum s’ar’ fi pre- 
tinsu dela unu corpu, in care predomnescu perii 
albi. Din contra judecandu după organele de pu
blicitate, cari in grav’a situatiune creata printr’unu 
votu precipitatu ’si potu conserva inca sângele rece, 
este incontestabil u, că senatulu prin votulu seu 
din 9 luniu, prin care a respinsu nou’a lege elec
torale votata de camer'a deputatiloru, n’a facutu 
altceva, decătu a datu o satisfactiune deplina unei 
vechi rancune contra d-lui G am b e t ta. In a- 
deveru faptulu, că senatulu francesu a respinsu 
nou’a lege electorale, patronata de presiedintele ca- 
merii, este consideratu de intrăg’a pressa europăna 
că o lovitura directa indreptata contr’a d-lui Gam- 
betta si a aspiratiuniloru, ce nutrea pentru celu 
mai apropiatu viitoriu. In deosebi pressa germana 
’si iese din pele de bucuria. Acăst a nu se sfiesce 
a afirma, că votulu senatului din 9 luniu, facându 
impossibile pentru multu timpu inca venirea la 
cărm’a suprema a d-lui Gambetta, a assiguratu pen
tru multa vreme pacea europăna. Acăst’a afirma- 
tiune a pressei germane este de siguru fărte pu- 
țiiiu magulităria pentru cărunții legislatori din Pa
ris. Ei voru fi cei d’antain a dovedi, că cu vo
tulu loru dela 9 luniu n’au avutu nici decătu de 
gaudu a face Germaniei unu servitiu. După or
ganele pressei republicane votulu senatului chiaru 
candu nu ar’ produce unu conflictu intre cele du6e 
camere, are aceea urmare funesta, că a sguduitu 
in modu simtitoriu uniunea partidului si acdst’anu
mai pentru a satisface unoru rancune personale ale 
d-loru I. Simon, Dufaure, Waddington etc., cari 
considera pe d-lu Gambetta de uniculu obstaculu, 
ce-i impedeca de a pune man’a pe frânele guver
nului republicii si a conduce destinele acesteia in 
ogasiele reactionarie. pentru cari arăta acești genii 
politici de cătuva timpu o predilectiune atătu de 
mare.

După tonulu irritatu alu organeloru d-lui Gam
betta din primulu momentu, ce au urmatu după 
votulu senatului se credea, că domnulu Gambetta 
va cauta se esploateze ofens’a, ce i-a facuto sena
tulu prin votulu din 9 Iuuiu, punendu pe stindar- 
tulu nouei campanii electorale, ce se va incepe in 
curendu, revisuirea constitutiunii, care va trage 
după sine suprimerea senatului. Tonulu acestoru 
organe este inse astadi ceva mai liniscitu. Elu 
lașa se-se intielăga, că d-lu Gambetta si de asta- 
data va dă dovăda despre spiritulu seu conciliatoriu, 
de care a fostu condusa pân’acum in tăte actele 
sale politice. Tăta satisfactiunea, ce si-o va dă 
pentru offens’a suferita, va fi, că va dă amiciloru 
si partisaniloru sei parol’a de-a pune pe stindar- 
tulu viitărei campanii electorali : reforma
rea actualei legi electorale si 
introducerea scrutiniului de 
lista! Astfeliu victori’a senatului, pe care as
tadi elu singuru o regreta, va fi numai de scurta 
durata, deărece legea va veni de nou in viitărea 
camera, in care partisanii d-lui Gambetta voru fi 
de siguru in numeru mai mare. Atunci senatulu 
nu o va mai pută respinge sub pretecstulu, că 
nou’a reforma electorale nu este reclamata de opi
niunea publica!

Situatiunea politica in B u 1 g a r i ’a in locu 
de a-se limpedi se complica totu mai tare. In 
timpulu din urma, precum se comunica din Sofi’a 
„Corresp. generale8 din London, Exarchulu bulga- 

rescu a intrevenitu pe lunga siefii partidului libe
ral u si ai celui conservatorul, rugandu-i se caute a 
ajunge la unu compromissu in ceea ce se atinge de 
reformarea constitutiunii. In decursulu sfatuiriloru 
conservatorii concesera guvernului dreptulu de a 
influintia alegerile pentru camera; ăra. liberalii 
cerura o definitiune chiara a conditiuniloru puse de 
principe. In urm’a acăst’a, Exarchulu facă o visita 
principelui pentru a obtienă o informatiuue chiara 
dela densulu in privinti’a scopuriloru ce urmaresce. 
Pre langa tăte silintiele, ce-’si da prelatulu pentru 
a ajunge la o reconciliatiune, se crede, că ostenăl’a 
s’a va fi zadarnica, deărace reconciliatiuuea este cu 
atătu mai impossibile cu cătu incapatînatulu prin
cipe pretinde o supunere necondiționata, unu ce cu 
totulu improbabilu !

Scirile cele mai noue din Sofi’a ne spunu, că 
principele Alesandru a parasitu cu totulu 
terenulu constitutiunii. Pentru a impedeca, că 
agitațiunea inscenata coutr’a s’a de d-nii Zancoff 
si Karaweloff se nu iâ dimensiuni mai mari, prin
cipele din propri’a s’a putere a instituitu, după cum 
se scrie din Sofi’a diariului „Kreuzzeitung" tribu
nale militare; care se judece după codulu militaru 
pre acei funcționari publici, cari atîtia populat unea 
contr’a capului statului. Acăst’a dovedesce, că 
principele Alesandru are de gandu se pasiăsca la 
o formale lovitura de stătu, dăca sobrani’a, care 
va fi convocata la Sistow, nu va tienă săma de 
dorintiele lui.

Gestiunea bulgarăsca a datu ansa chiaru la in- 
terpelatiuni in camer’a din L o n d r ’a. Unu de- 
putatu anume Labuchâre a interpelatu pe guvernu 
dăca are scire, că Rusi’a tramite trupe si arme 
in Bulgari’a, pentru că-se stâ in ajutoriu princi
pelui la resturnarea constitutiunii ; mai de parte, 
dă a guvernulu a capetatu cunoscintia, despre not’a 
aperuta in diarulu oficialu alu Russiei, in care 
Bulgarii sunt provocati se aiba incredere in principe 
si dăca in casulu acest’a guvernulu anglesu are de 
gandu se declare Bulgariloru credintiosi constitu 
tiunii, că elu nu impartasiesce acăst’a incredere, 
D-lu Dilke respunse la acăst’a interpelatiune, că 
guvernulu n’are nici o scire despre cele aduse 
inainte de d-lu deputatu si nici că n’a fostu pro- 
vocatu se-’si dă parerea in privinti’a conflictului 
escatu intre principele Alesandru si poporulu 
bulgaru. Guvernulu Anglezu va sustienă inse in 
totudeaun’a ordinea, legalitatea si libertatea.

Tunisulu a intratu acum in modu oficialu sub 
protectiunea Franci ei prin aceea, că acăsta a luatu 
asupra-’si agendele esteriăre ale r e g e n t i e i 
tunisiane in urm’a unui decretu anume alu 
beiului in acăst’a privintia. Acestu decretu suna : 
„Avendu in vedere articulii IV, V, si VI din Con- 
ventiunea dela 12 Maiu; avendu in vedere, că 
conformu acestoru articuli guvernulu nostru in 
comunicatiunile sale cu guvernele străine va veni 
neintreruptu in positiunea de a recurge la intreve- 
nirea representantelui Franției si avendu in vedere, 
că aceste referintie trebue regulate, noi facemu 
pre representantulu Franției mijlocitoriulu nostru 
pre langa puterile străine si-’lu insarcinamu se 
aduca la cunoscinti’a loru acestu decretu, care 
consacra protectoratulu Francei asupr’a Tunisului 
in modu oficialu si definitivu. Datu in 11. Redjeb 
1297 (8 luniu 1881.) Mustapha." Espeditiunea 
tunisiana costa pe guvernulu francesu dela 1 Aprile 
până la 10 luniu numai suma de 19,921.276 de 
franci.

Principele M i 1 a n u alu Serbiei in 
calatori’a de petîte după corăn’a regale a ajunsu 
la Petersburg, unde i s’a pusu la dispositiune pa- 
latulu de ărna.

Agitațiunea in I r 1 a n d i ’a ieă din ce in 
ce dimensiuni totu mai mari astfeliu, că până la 
o formala revolutiune numai este decătu unu pasu. 
In orasiulu Cork s’a intemplatu in septeman’a tre
cuta o ciocnire sangerăsa dintre cele mai grave. 
Inceputulu la acăst’a l’a formatu ataculu facutu a- 
supr’a politiei, tocmai, candu acăst’a voiă se su
grume nesce desordini, ce se produseră pre siosău’a 
de cursuri. Tumultuantii fura goniți cu baionet’a in 
orasiu, unde lupt’a reîncepu intr’unu modu despe- 
ratu si a tienutu mai multe ăre. S’au facutu 
multe arestan. Politi a a fostu atacata cu petri 
si măciuci asia de tare, incătu mai multi membri 
ai ei au fostu fărte reu maltratați. Multe persăne, 
intre care unu jude de pace, au fostu fărte grava 
vulnerate.

In Liverpool s’a facutu incercarea, sâ-se arunce 
cas’a comunala in aeru cu ajatoriulu unei bombe 
implute cu dinamitu. Făptuitorii au si fostu ares
tați. Ei se numescu Mao Kewitt si Barton Ro- 

berts. Hârtiile aflate Ia densii dovedescu, că ei 
apartienu associatiunii revolutiouarie a fenianiloru 
(nihilistii irlandezi).

Transgressiunile si crimele agrarii in Irlandi’a 
au devenitu cu multu mai numerăse, de candu a 
intratu in vigăre legea de siluire. In adeveru in 
lun’a lui Maiu au ajunsu la cunoscinti’a politiei mai 
multu de 370 de transgressiuni (delicte) si crime 
agrarii. In lun’a lui Aprile numerulu loru a fostu 
de 295, pre candu in lun’a lui Martiu, inainte de 
intrarea in vigăre a legii de siluire, numerulu delic- 
teloru a fostu numai de 146. Delictele si crimele 
ce vinu mai desu inainte sunt : incendiile si vate- 
marile de proprietăți; s’au intemplatu si trei omo
ruri si cinci incercari de omoru.

Conferenti’a generala
a representantiloru alegatoriloru romani 

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

Inceputulu la 10’/4 6re a. m. (Urmare.)

Dep. Ioachimu Muresianu (Naseudu): 
(Se scăla se vorbăsca; strigări: Susu ! susu ! la 
tribuna! Se sue pe catedra de a drăpt’a presidiului) 
dice: Nu voiu osteni atențiunea onoratei adunari 
cu vorbe multe, că ’su fiiu de catana (bravo!) 
Dăr’ nici nu am lipsa de mare osteneala, că i tăte 
posibilele argumente „pro* si „contra" s’au des- 
voltatu cu multa oratoria din partea domniloru 
antevorbitori după tăte regulile logicei si ale elo- 
cintiei. (Asia e!)

Eu sunt alesu dintr’unu tienutu, a cărui ale
gatori, credu, că nu au lipsa de argumentare in 
privinti’a credintiei loru natiunali (e adeveratu!) 
Me provocu deci numai la manifestatiunile mele si 
ale loru, făcute in decursulu tempului fația de 
program’a Romaniloru din 1848 si realisarea ei. 
Cu tăte aceste cu părere de reu trebue se mar- 
turisescu, că in districtulu Naseudului, de candu 
s’a dechiaratu passivitatea, totu-deauna s’au facutu 
alegeri de deputati, si pentru ce? Pentru că paterei 
’i au trebuitu deputati si si ’ia si alesu (ren destulu !) 
Eu am fostu singuru, care spre paralisarea influ- 
intieloru străine, am primitu candidatur’a si ale
gerea, numai că se ’mi aperu cerculu de lupi si 
de coruptiune, dăr’ in diet’a tierii, de buna voia, 
nu amu intratu din Septembre 1872 până in Maiu 
1873. Atunci inse amenintiatu de presiedintele 
dietei, că cerculu meu de alegere se va dechiară 
de vacante; că se nu intre alte elemente tu cercu, 
că trasu de pâru, me am dusu la. dieta, dăr’ la 
câteva dile indata ’mi am strinsu bagagea si am 
venitu acasa (bravo!) fara a mai luă parte mai 
multu in totu actulu dietei de trei ani, din Sep
tembre 1872 până in 1875; si cu aceea nu am 
aprobatu procederea ei. Se revenimu inse la 
ordine. Program’a naționale ve este tuturoru 
fărte bine cunoscuta (asia e!) Intru acăsta 
imi pare bine a potă constată, că nu esista 
diferintia de păreri in tăta acăsta adunare, care 
earasi trebue se coustatu mai depart, că e togma 
eflucsulu art. de lege XXXIII: 1874, adeca a legei 
de alegere celei esceptionali si atătu de apesatăre 
pentru Ardealu si sta deci pe base legale. Numai 
atătu ’mi place, că astadi si noțiunea de passivi- 
tate si activitate se esplica intr’unu chipu, care me 
impaca, căci intr’unu timpu nu de multu, activi
tatea ’mi se parea a fi esplicata, că servire a inte- 
resseloru străine. Si eu am fostu de aceea con
vingere, că activitatea de până acuma, luata in 
acelu intielesu, fărte multu nea stricatu si e de 
condemnatu (asia e!)

Activitatea de astadi o asiu laudă, candu ar’ 
avă lipsa de laud’a mea. Astadi fia-care dintre noi 
apera program’a din 1848 (asia e! bravo!) si apoi 
ep representu alegatorii unui tienutu, care, sciti 
D-văstra cu totii, cum au aperatu, parte ei 
parte părinții loru, program’a 
de pe campulu libertății din 
1848 (aprobare!)

Si ce minunata coincidintia de timpu! Nu 
potu se nu atragu atențiunea onoratei adunari, la 
coincidenti’a de impregiurari, importante si semni
ficative, că comissiunea de 30 ne a pregatitu si 
predatu astadi in 14 Maiu projectulu de conclusu, 
cum s’a pregatitu si otaritu in 
conferinti’aîcea memorabila pre
liminară din 14 M a i n 1848 program’a 
natiunei romane si s’a primitu cu unanimitate de 
adunarea cea mare natiunale din anulu mântuirii 
1848, cum e mane in 15 Maiu (adeveratu! asia e!) 
in Blasiu pe campulu libertății.

Conferinti a năstra decide astadi, cumu a decisu 
adunarea din Blasiu in 15 Maiu 1848 (aprobare!) 



Din parte ’mi inca dorescu se facemu si noi, cumu 
a facutu acea mare si memorabile adunare, s e 
facemu aici in sala unde s’a i n- 
articulatu națiunea romana in 
1863 (bravo! se traidsca! aprobare!) se facemu, 
că conc.lusulu, care ’lu vomu pronunciă că 
espressiune a tuturoru R o m ani
lor u, se ’lu prouunciamu in una
nimitate, (asia e! bravo!) căci prin unitatea 
ndstra se garantdza solidaritatea nâstra (asia e, 
fârte bine!) Eu solidaritatea o aflu in unanimitate! 
Si in Blasiu sau redicatu că mane in 15 Maiu 
multi barbati si mai bocăni si mai tineri si-au 
motivatu program’a natiunale, infrunj6 cu Simionu 
Barnutiu, că si astadț candu pe langa Babesiu, 
au argumentata Baritiu, Diamandi si alti următori 
ai lui Barnutiu (aprobare!) Si atunci au fostu 
tineri cu nobilea ambițiune de asi validitâ pă
rerile prin puterea argume.iteloru, dâra după ce ’si 
a tienutu Barnutiu memorabil’a s’a vorbire la adu
narea din Blasiu, acea ambițiune deodata s’a p r e- 
facutu in o si mai nobile ab ne
gare de sine si toti s’au plecatu 
la potera cuvântului lui. (Apro
bare, se traidsca!)

Asiu dori deci, că măcaru argumenteloru celoru 
ponderdse desvoltate de referințele comissiunei Ba
besiu cu atăta esactite si elocintia, cari in esintia 
suntu asemeni, suntu analoge cu celea ale lui Bar
nutiu (aprobare!) dela anulu mântuirii 1848, se le 
căstigamu valdrea meritata. Lasandu la o parte 
tote ambițiunile personali, se votamu unulu 
pentru altulu si toti pentru 
unulu si unulu pentru toti se 
primimu cu votu unanimu pro
punerea comissiunei de treidieci! 
(Aprobare! bravo, se traidsca!)

(Va urmă.)

Brasiovu, in 3/15 Iun iu.
(Adunarea electorala romana.) Clubulu alegetoriloru 

romani din comitatulu BraBiovului a tienutu Dumineca in 
diu’a de Rosalii o adunare estraordinaria, in care delegații 
tramisi la conferinti’a din Sibiiu si-au asternutu raportulu 
loru in privinti’a celoru petrecute si hotarite la aceea memo
rabile conferintia. Adunarea a deschis’o presiedintele clubului 
Ioanu Lengeru, care intr’unu discursu tienutu in terminii cei 
mai caldurosi a datu unu reportu generalu despre cele ce 
s’au petrecutu si decisu la conferinti’a, tienuta in 12—14 
Maiu st. n. in Sibiiu, unde au fostu representati toti ale
gătorii romani din tierile ce se afla sub coron’a Ungariei. 
Intro altele arată, că unulu din motivele principale, cari au 
facutu pe conferenția se decidă pentru Romanii din Transil- 
vani’a „p a s s i v i t a t e a", ear’ pentru cei dinUngari’a si 
Banatu „activitatea", a fost deosebirea ce esiste intro 
legea electorala din Ardealu si Ungari’a.

Incheiandu prin a conjura in modulu celu mai energicu 
pe alegatori, ce se presentasera la adunare intr’unu mare 
numoru, că fiacare se considere de cea mai santa datorintia 
a sa observarea cu cea mai mare santiauia a concluseloru 
din Sibiiu, care trebue se fia de aci inainte pentru toti 
romanii din Ardealu, Ungari’a si Banatu u n i c u 1 u 
evangeliu politicu, presiedintele declara adu
narea de deschisa.

Pentru că fiacare alegetoriu se fia in chiaru cu con
clusele si program’a naționale, stabilite de conferinti’a din 
Sibiiu, si se nu păta fi seduse pentru a lucra contr a aces- 
tor’a, s’a datu cetire printr’unulu din secretarii biroului acestei 
programe naționale, caro a fostu primita din partea adunării 
cu vii aplause.

D-lu advocatu Simeonu Margineanu luandu cuventulu 
face urmatâri’a moțiune: „Adunarea presenta, luandu actu 
„de raportulu delegatiloru sei la conferinti’a din Sibiiu, ’si 
„esprima cordial’a s’a multiamita pentru atitudinea loru 
„patriotica si corecta, ce au observatu la acest’a conferintia 
„si decide a se lua actu despre aceest’a la protocolu."

„Mai departe declara, că ea va tiene susu si tare 
stindartulu programei naționale stabilite de conferinti’a din 
Sibiiu si se insarcineza biroulu, că acestu conclusu se ’lu 
comunice tuturoru cluburiloru electorale din Transilvania."

După d-lu Margineanu, luandu cuventulu Dr. Aurel 
Muresianu, d-s’a intr'unu discursu, ascultatu cu mul tu inte- 
resu de cătra adunare, completă incătuvâ raportulu presie- 
dintelui, esplicandu mai in detaliu unele din motivele cele 
mai pregnante, cari au datu nascere votului unanimu alu 
conferentiei dela Sibiiu. De sine se intielege, că si d-sa 
pledă sl inca cu multa căldură pentru aceea, că toti alegă
torii se tiena cu acea santiania, pe care a intonat’o si d-lu 
presiedinte, la coclusele si program’a naționala, stabilite de 
conferinti’a din Sibiiu. După ce cetesce §§-ii din legea 
penala, cari prevedu pedepse pentru celu ce impedeca pe 
cineva a-si esecută dreptulu electoralu, aratandu, spre dela- 
turarea ori-carei dubietati, că legea nu ne opresce a dice

catra unu alegetoriu ardelănu: Datori’a ta de Romanu este 
de a respecta votulu conferentiei dela Sibiiu si de a nu 
merge la urna, si că numai celu ce impedeca cu puterea 
său cu a m e n i n t i a r i pe unu alegetoriu in liberulu 
esercitiu alu dreptului seu de alegere se pedepsesce prin lege. 
Dr. Aurel Muresianu ’si încheia discursulu, adeseori intre- 
ruptu de aplausele adunării, prin a sustienă moțiunea d-lui 
Sim. Margineanu incătu privesce partea a duă’a, partea antaiu 
relativa la activitatea delegatiloru lasandu-o in bun’a jude
cata a adunarei.

Dr. Neagoe face unu micu amendamentu la moțiunea 
d-lui Margineanu si adeca: „adunarea, după ce ascultă pro
gram’a, se declara soli daria cu acest’a programa si fiacare 
membru alu adunării o primesce de a s’a propria." D-lu 
Spiridonu Feti, crede, că după cele espuse aci si in urm’a 
solidarității proclamate la conferinti’a naționale din Sibiiu 
convicțiunea fiacaruia este formata si că acest’a convicțiune 
va fi întocmai că o stânca, de care lovinduse se voru sdrobi 
ori-ce încercări de a-o sgudai, D-s’a incheiandu propune 
închiderea discussiunii, pe care adunarea o si primesce. După 
acesta inchidore, luandu cuventulu d-lu Margineanu, singurulu 
oratoru inscrisu, declara, că primesce amandamentulu facutu 
de Dr. Neagoe la moțiunea s’a. Dup’acest’a presiedintele 
punendu la votu moțiunea d-lui Margineanu d’impreuna cu 
amandamentulu d-lui Dr. Neagoe, adunarea primesce c u 
unanimitate aoest’a moțiune. Cu acest’a incheiandu- 
se ordinea dilii, presiedintele după ce multiumi alegetoriloru 
pentru marea însuflețire, cu care s’au preseutatu si de asta- 
data la adunare si pentru zelulu si atențiunea cu care au 
urmaritu desbaterile deolara adunarea de închisa.

După închiderea adunării d-lu advocatu Sorescu, cereudu 
dela alegători se ’lu asculte câteva momente, le ceti §§-ii din 
legea penala relativi la pedepsele ce le prescrie legea cu 
deosebire pentru amploiatii, cari abuseza de poterea loru 
la alegeri si provoca pe toti aceia, cari ar’ fi constrinsi din 
partea cuiva, fia fuuctiunariu, fia omu privatu, se merga se 
voteze, că se aduca asemenea fapte numai decătu la cunos- 
cinti a comitetului centralu, pentru că acest’a la rendulu seu 
se ’si păta face pașii sei pentru pedepsirea culpabililoru.

In modulu acest’a demnu si armonicu a decursu a duă’a 
adunare generale a clubului electoralu romanu din comitatulu 
Brasiovului. Nu potu încheia fara de a observă, că acest’a 
este de celu mai bunu auguru pentru viitoriu.

Zamolcse,

Satumare, 9 Iuniu 1881.
Domnule Redactoru! Delegații noștri reintor- 

cânduse dela Sibiiu, la 30 Maiu numai decătu fă 
convocata conferinti’a, la care infatiosianduse unu 
numeru frumosu de iateligenti si poporu D-lu Ioanu 
Marcu in termini căldurosi a raportatu despre 
resultatulu splendidu seceratu prin conferinti’a dela 
Sibiiu.

Cu insufletire si in unanimitate a ade- 
ratu conferinti’a la conclusele acolo aduse; s’a 
anunciatu, că partida naționala romana din comitatulu 
Satumariului primesce intru tdte punctele programei 
naționale, create la Sibiiu. — toto-data s’a votatu 
multiumita protocolara delegatiloru, cari, necrutiandu 
spese si fatigii, s’au presentatu la Sibiiu facându 
prin acdst’a ouăre tuturoru Romaniloru din acestu 
comitatu.

Pe acdst’a basa conferinti’a a procesu la can- 
didarea deputatiloru romani in cercurile, unde ro
manii suntu in maioritate preponderanta, si anume 
alegatorii presenti atătu din inteligentia cătu si din 
poporu ai cercului Mediesiulu auriu au convenitu a 
candida modest’a mea persăna. Eu ondrea acdsta 
o am primitu sub acea conditiune, că preotimea si 
intrdg’a inteligintia a cercului se ’mi intinda unu 
spriginu forte si puternicu, si se lupte cu energia 
si cu barbatia contra tuturoru uneltiriloru si machi- 
natiuniloru ce voru veni de siguru din partea 
contrariloru noștri. Am primitu, ’mi am tienutu 
de ondre ddr’ si de datorintia naționala a primi.

Pentru cerculu de Siomcuta-mare, nefiindu de 
fația alegatorii, conferinti’a a recomendata de depu- 
tatu pe d-lu Andreiu M e d a n u, barbatu de spiritu 
si romanu probatu.

Pentru cerculu Crasieu si Baia-mare, nepoten- 
duse alegatorii presenti intielege asupra persdnei 
candidatului, li s’a recomendatu, că să se consul- 
teze intr'o adunare restrinsa cercuala.

Dopa aceste d-lu Georgiu Marchisiu face pro
punerea frumdsa de a se infiintia reuniuni invetia- 
toresci, cari in părțile ndstre până acuma au fostu 
„terra incognita", ddr’ care sunt pentru noi una 
neccesitate imperativa. S’a primitu cu insufletire. 
— S’a facutu întrebarea, că d.e fivoru de lipsa 
dude sdu numai o reuniune in.etiatoidsca fiindu 
vorba in acesta comitatude invețiatori, cari apartienu 
la dude diecese, cea de Gherla si Oradea-mare. 

Pentru acțiune mai uniforma s’a primitu propunerea, 
că numai una reuniune să se constitua.

S’a alesu apoi comissiunea din D-nii Ioanu 
Marcu, Georgiu Marchisiu, Stefanu Biltiu, Alesandru 
Erddsiu, AthanasiuCototiu protopopi, Gavrilu Lazaru, 
Ioanu S. Selagianu, Dr, Vasiliu Lucaciu, preoți, 
precum si docenții: Ioanu Keresi, Ilie Popu losifu 
Szabd, Alesandru Hubanu, Georgiu Pteancu si Ioanu 
Kardos.

Acdst’a comissiune se va constitui si va com
pune statutele reuniunei. — Totodată acestei co- 
missiuni i sau incredintiatu si afacerile espusetiunei 
naționale dela Sibiiu; s’a decisu, că toti protopopii 
si preoții să se provdce la acțiune energidsa fația 
de participarea cu producte Satumarene la acea 
espusetiune.

Comitetulu centralu astu-feliu compusu ’si va 
avd resiedinti’a s’a in Satumare.

Suntemu ddr’ pe o cale buna; santiani’a causei 
ne da potere si energia, este de doritu inse, că 
fortiele se nu ne lase, ci mai vârtosu se ne incu- 
ragiamu, căci or’a a sosi tu.

Ioanu Popu.

Pedepsirea abusuriloru la alegeri.
Credemu a fi de lipsa, că se impartasimu citi- 

toriloru noștri acei paragrafi ai noului codu penalu 
(Art. de lege V 1878) cari se referu la scutuln 
celu ofere legea alegetoriloru, pedepsindu aspru pe 
cei ce abusdza intr’unu modu sdu altulu de drep
tulu loru. Este necesșariu, că alegâtoni noștri se 
aiba in vedere dispositiuuile legei in privinti’a a- 
cdst’a, de-o parte spre a se feri de vr’unu escesu, 
de alta parte spre a supraveghiă portarea altora 
si a denuntiâ abusurile, ce se comitu in asia mare 
mesura la alegerile dietale, cu deosebire fația de 
poporulu tieranu. Paragrafii cei mai însemnați ai 
numitei legi (A. de L. V 1878) sunt următorii:

§ 178. Celu ce impedeca cu puterea său cu 
amenintiari pe unu alegbtoriu la alegerea uuui de- 
putatu dietalu, a unui functiunariu municipalu său 
comunalu edu a unui prîmariu, a unui membru alu 
comissiunei municipale sdu a unui representantu 
comunalu, se pedepsesce pentru delictu cu arestu 
până la 6 luni si cu-o amenda până la sum’a de 
200 fl,

§ 185, Celu ce dă sdu promite bani, ori ceva 
in valdre de bani, ori alte avantage, unui alege
toriu sdu cu soirea acestuia uuei rudenii a lui, cu 
scopu, că se voteze sdu se nu voteze pentr’unu a- 
numitu candidatu, sdu că să se abstiena dela votare, 
se pedepsesce pentru delictu cu inchisdre până la 
6 luni si cu amenda până la 1000 fl.

Totu acestei pedepse este supusu acelu alegâ- 
toriu, care primesce spre scopulu susu nurnitu bani 
ori alte avantage ce i se oferu lui, sdu cu scirea 
lui uuei rude a s’a.

§ 186. Celu ce pentru scopulu amintitu in 
paragrafulu premergătoriu da sdu primesce mancare 
si beutura, se pedepsesce cu arestu până la trei 
luni si amenda până la 500 florini.

§ 187. Acelu functiunariu publicu, care prin 
vreo fapta, ce se tiene de oficiulu seu, ori prin o 
promissiune, ce se refere la acestu oficiu, se incdrca 
a îndemnă si a seduce pe alegâtori, că se voteze 
pentru sdu contra unui anumitu candidatu, sdu sd 
se abstiena dela votu, se pedepsesce cu arestu până 
la doi ani.

§ 188. Cei ce comitu unulu din crimele sdu 
delictele numite in acestu capitulu, sunt a se pe
depsi pe lunga inchisâre si cu perderea (temporara) 
a drepturiloru politice.

Oficiulu si ’lu perde numai acel’a, care pe tim- 
pulu comiterei crimei sdu a delictului a ocupatu 
unu oficiu publicu.

Tidr’a Bârsei, la 12 Iuniu 1881.
Corespondintia particulara a „Gazetei Transilvaniei".
(„L a interpretarea legei comunale".) 

Sub acestu titlu a aparutu in „Telegrafulu Romanu" Nr. 
59 si 60 unu articlu instructivu, care se ocupa cu recerin- 
tiele, cu cari ar’ trebui se fia insestratu acelu manualu a- 
supra interpretărei legei comunale, pentru a caruia compu
nere a escrisu „Associatiunea transilvana pentru lit. rom. 
si cultur’a poporului rom.", unu premiu. Autorulu articlului din 
cestiune vorbesce cu multa cunoscintia decausa si dovedesce, 
că insusi este unulu d’intre acei juriști teoretici si practici, 
dela cari aștepta d-s’a resolvirea corecta a problemei ce a a- 
vut’o înaintea ochiloru susulaudat’a Associatiune cu escrierea 
concursului pentru comentariulu celu mai bunu la legea co
munale. Are dreptu d-s’a, căndu regreteza, că dela escrie- 



rea concursului materialulu nu s’a tractatu de locu in diua- 
ristic’a ndstra ; acest’a ar’ fi fostu de bunu iudreptariu pen
tru aceia, cari se voru fi ocupatu cu compunerea respecti
vului comentariu, si opiniunea celoru esperti, ar’ fi suplinitu 
mancitatea concursului escrisu, care nu contiene o programa 
detaiata despre aceea, că ce are se cuprindă iu sine acelu 
comentariu. Din ăsta causa este de regretatu si aceea, că 
articlulu „Telegrafului Bomanu", a vediutu lumin’a numai 
după trecerea terminului de concursu, si astfeliu atătu cu- 
prinsulu lui, celu de-o mare valăre practica, cătu si refles- 
siunile altor’a, cari ar’ pote servi spre lămurirea causei, pen
tru autorii operatului din cestiune nu mai potu ave inter- 
essu practicu ; de interesu potu fi deocamdată numai pentru 
cei ce suntu chiamati de a censurâ operatele intrate.

Lips’a de t6te dilele, mancitatea manualeloru scrise in 
limbi străine, necuuoscinti’a aceloru limbi d’in partea popo
rului nostru, apoi prim a incercare a unei esplicări in limb’a 
romana a legei comunale, suntu totu atâtea impregiurari, 
cari impuuu Associatiunei ndstre datorinti’a, cala esaminarea 
operateloru se nu cerce după unu ce perfectu si completu, 
ci se alega acelu operatu, care va suplini necessitatea ar
denta, pena la compunerea unui mai bunu.

Deși apretiuescu in genere cele dise in cestiunatulu ar- 
ticlu: despre acele recerentie la cari ar’ trebui se cores
punda comeutariulu din cestiune, totuși incătu atinge valdrea 
practica, ce este de a se ajunge pentru poporulu nostru, seu 
mai bine dîcendu pentru cărturării romani, prin operatulu 
din cestiune, voiu se făcu unele observări la articlulu din 
„Telegr. Bom."

De basa a comentariului, sunt de acordu cu „Telegr. 
Bom.", trebue să se iă traducerea officiăsa a legei. Acdst’a 
iu fapta este cătu se păte de buna, si intrece, incătu pri- 
vesce articlulu XVIII 1871, atătu in esactitate cătu si in 
correctitate, traducerea care s’a publicatu că adausu ia nru. 
8, 1872, a diuariului „Albina". Apoi ceea fiindu si au
tentica, pre langa aceea deja in intrebuintiare practica pre 
la multe oficie comunali, ’si din aceste motive nu se păte 
delaturâ si supleni prin o alta traducere. Der’ tocma pentru 
autenticitatea traductiunei si a ofiiciositatii ei, nu potu fi de 
acordu cu „Telegr. Bom.“, că in tecstulu traducerei s’ar’ 
pote face schimbări esențiali, d. e. a correge iu locu de; 
„le p 6 te d'a sperantia", — „le păte 
pune in vedere" numai pentru de a face tradu
cerea mai correcta. Plin acest’a s’ar’ vatema autenticitatea 
traducerei.

Sunt de acordu cu „Tel, Bom." in aceea, că erorile de 
scrisăre seu tipariu trebuie rectificate. D. e. erărea de ti- 
pariu citata in „Telegrafii", ce obvine in § 9 art. V 1876, 
in testulu legei, ce se va cuprinde in manualulu de comen
tariu, nu trebue să se afle. Erori de scrisăre ori de tipariu 
se afla in ambele legi, d. e. in testulu oficiosu alu art. 
XVIII 1871, la § 22, alinea ultima „comumle" in locu de 
comuneloru s. a. Astea trebue indreptate. Suntu de acordu 
cu „Telegr.", că comentatorulu trebue se tiena contu la es- 
plicarea legei si de acele legi ulteriăre, (de densnlu numai 
in parte citate) prin cari unii §§-i ai celoru doi articlii des
pre legea comunale s’au schimbatu. Nu aflu inse a fi prac
ticu, d. e. la § 3 XVIII 1871, de a insirâ acele cașuri de 
apelatiune, cari astadi in urm’a altoru legi au alta gradua- 
tiune de foru, si nu cea cuprinsa iu citatulu §. Begul’a 
remaue totu cea esprimata in acel’a, er’ esceptiunile atătu cu 
privire la regula de apelatiune, cătu si cu privire la alte 
dispusetiuui ale legei, cu valăre practica se potu amenti la 
respectivele locuri in legea comunale, acolo adeca, unde s’a 
intemplatu schimbarea. De esesemplu la § 26 este de a se 
menționa, că art. XX 1876 la § 4 lit. a dispune, că deci- 
siunile privităre la câștigarea seu instrainarea de avere co
munale, apoi incheiarea de contracte arendatitii preste 6 ani, 
in fine luarea de imprumuturi, dela atari cetati, cari si-au 
perdutu dreptulu de jurisdictiune, să se substerna spre apro
bare nu municipiului, ci ministrului.

Apoi la § 54, unde se dice, că asupra recurseloru in 
contra decisiuniloru comissiunei veriflcatăre, decide munici- 
piulu, trebue indicatu, că conformu art. VI 1876 § 58 lit. b 
acumn decide asupra acestoru recurse comissiuuea adminis
trativa a municipiului. Asemenea trebue făcută mențiune .la 
§ 106 si 107, că conformu art. XX 1876, asupra recurse
loru dela cetăti, câri ’si-au perdutu jurisdictiunea, decide mi- 
nistrulu, er’ nu municipiulu.

Totu asia la § 27 ori 31 art. XVIII 1871, se păte 
spune, că amesuratu §-lui 58 art. VI 1876, recursele in 
contra aceloru decisiuni ale comunei, cari se făcu prin singu
ratici, mergu acuma la comissiunea administrativa si de a- 
colo la ministrulu. La § 24 art. XVIII 1871, se potu a- 
plicâ schimbările făcute prin art. XX 1877 si cu privire la 
apelatiune se păte spune, că acuma asupra apelatiuniloru dela 
scaunele orfanali in a dou’a instantia nu decide municipiulu, 
ci comisiunea administrativa.

Astfeliu se potu insirâ inpartite după loculu loru escep- 
tiuuile, ce se voru fi facutu prin legi ulteriăre dela regul’a 
generale. Nu sunt de acordu cu autorulu articlului din 
„Telegrafii" nici in acelu punctu, că concursulu escrisu de 
Associatiuue nu ar’ admite, câ opulu se fia mai mare de 
7—8 c61e, ci eu credo, că acest’a mărire s’a stabilitu, apro- 

ximativu câ minimale. Pentru aceea nici nu aflu motivu 
indestulitoriu in acăst’a impregiurare de a opri pe autorulu 
vr’unui comentariu la legea comunale, pentru câ operatulu 
se nu fia prea mare, se nu adune legi referităre la comuna. 
Din contra sunt de părere, că fără de acest’a nu se păte face 
unu manualu de lege comunale, asia după cum au lipsa de 
acel’a cărturării noștri dela sate, cari nu possedu collectiunea 
legiloru tierei si a ordinațiuniloru ministerielorn de resortu, 
ce in sine formăza astadi deja o mica biblioteca, si asia după 
cum pretinde insusi „Telegrafulu", ca adeca comentariulu 
„se pună pe poporulu nostru romanu in positiune, câ elu pe 
terenulu, putemu dlce vastu, alu legiloru si dispusetiuniloru 
privităre la autonomi’a comunale, se ajunga a pote cuprinde 
cu mintea s’a intregulu materialu si va
lăre a interna a fiacarei dispuse
tiuui din legea comunale; pentru câ ast
feliu poporulu se-si scia indreptâ acțiunea s’a cu sigurantia 
pe terenulu autonomiei comunale."

Spre a ajunge acestu scopu d. e. § 2 art. XVIII 1871, 
poteseva ăre esplicâ, fara de a introduce in comentariu 
dispusetiunile deosebiteloru legi si ordinatiuni, cari impunu 
comuneloru obligaminte speciale cu privire la administra- 
tiunea de stătu si municipale ? Atari dispusetiunii se afla 
d. e. in Art. XIII, XIV, XV, XXVIII 1876, a caroru cu- 
noscintia este de neaparata trebuintia acelui sateanu, care 
vre se scia, că ce drepturi si ce obligamente are comun a 
s’a in stătu, de-unde apoi respectivele dispusetiuni din le
gile speciali, trebue cuprinse in comentariulu legei comunale. 
Asemenea nu va pote esplicâ §-ulu 11 art. V 1876 fara a- 
jutoriulu art. L. 1879 „despre indigenatu".

Atata spre lămurirea opiniuniloru. — Incheiu, laudandu 
bun’a intentiune a autorului articlului desu mentiunatu din 
„Telegr. Bom.“ de a continuă, cu tractarea speciala a sin- 
guraticeloru institutiuni din legea comunale. D-s’a va face 
prin aceea unu prea bunu servitiu publicului romanu. Scri- 
s’am si eu, sine ira et studio.

Unu membru alu unei repreeentantie comunale.

ZD î “v e x s e.
(D-nu Ionescu cu trup’a s’a) va 

visită, după cum aflamu, inca urmatârele orasie : 
Sibiiu, Blasiu, Alb’a-Iulia, Clusiu, Aradu, Timisibra, 
Lugosiu, Caransebesiu’si Mehadia, dandu pretutin
deni câteva representatiuni.

(Profesorulu Skoda f) unulu din 
corifeii cei mai renumiti ai scblei de medicina din 
Vien’a, maiestrulu diagnosei, care a descoperitu cu 
mintea s’a petrundietbre o noua metoda de a cu- 
nbsce bblele interne, amiculu si colegulu vestitului 
Rokitansky a reposatu in 13 Iuniu a. c. in Vien’a, 
după o activitate neobosita pe terenulu sciintificu 
de unu jumetate de veacu. 

Dare de s 6 m a
despre venitele si spesele dela balulu romanu din Budapesta 
tienutu in 21/9 Fauru 1881 in favorulu societatiii „Petru

Maioru."
(Urmare.)

II. Din Steinbruch, colect. D-lu I. Schele- 
gianu, dela dd. P.Todorescu 5 fl., S. Sava Fortunescu 3 fl., 
T. StoianOviciu, D-lu Anghelescu, I. Pappu, M. Knezelaru, 
I. Branu, P. Georgeviciu cate 2 fi., I. Aridonu, I. Olteanu, 
A. Barbu, I. Bunescu, câte 1 fl. Din Sibiiu-, colect. 
D-lu II. Puscariu, dela dd.: Escelenti’a S’a Mironu Boma- 
nulu 20 fl., N. Popea 5. fl., N. Fratesiu 2 fl., M. Lazaru 2 fl. Z. 
Boiu 1 fl, Dr. I. Puscariu 3 fl., II. S’a P. Dunc’a 4 fl., D-lu 
V. Bomanu 4 fl., D-lu br. D. Ursu 10 fl., D-lu Dr. Moga 
3 fl. Din Garansebesiu, colect. Dl. V. Mandreanu, 
dela dd. : II. S’a I. Popasu 10 fl., D-lu I. Bartolomeiu 
5 fl., D-lu V. Mandreanu 1 fl., Dl. Filaretu Musta 2 fl. 
Din Lugosiu: II. S’a V. Mihâlyi 5 fl., D-lu M. Be- 
8anu 2 fl., D-lu Brediceanu 2 fl., D-lu Dr. Majoru 2 fl., 
D-lu I. Vladu 1 fl., D-lu L. Simonescu 1 fl., D-lu Teodoru 
Popu 15 fl. Din Aradu, colect. D-lu I. Popoviciu Des- 
seanu, dela dd. : II. S’a I. Metianu 10 fl., I. Desseauu 3 fl., 
T. Batiu 1 fl. — colect. D-n’a E. Bulbocă : D-n’a A. Do- 
gariu, D-n’a E. Bulboca, Dl. D. Tamasdanu câte 2 fl. — 
colect. D-lu Dr. G. Vuia : D-lu P. Suciu, D-lu Dr. Vuia 
câte 2 fl. Din A 1 b ’a - I u 1 i ’a, D-lu N. Barbu 4 fl. 
Din B a i ’a de C r 1 s i u, D-n’a Victori’a Erdellyi 2 fl. 
Din B e i u s i u, colect. Dl. P. Mihutiu, dela dd.: P. 
Mihutiu 2 fl., A. Antalu, G. Hajdu, Sebastianu Andru, A. 
Creiiu căte 1 fl., I. Maioru, A, Ardeleanu, V. Pappu, 
G. Cosma, Th. Poppa căte 50 cr., St. Szilâgyi 40 cr. 
G. Pappu 20 cr. — colect. Dl. G. Văghso, dela dd. : I. 
Erdelyi,- I. Papfalvai, P. Pappu, căte 1 fl., P. Hermann 
2 fl., G. Veghso 3 fl. — colect. D-lu D. Negreanu, dela 
dd. : Dr. Grunwald 2 fl., T. Fasie, V. Ignatu, I. Gallu 
A. Ardelenu, D. Negreanu, căte 1 fl. Din B e 1 i n t i u, 
Dl. I. Cratiunescu 4 fl. Din B i s e r i c ’a-A 1 b a, colect. 
Dl. P. Miulescu: D’na Emilia Boboroni 2 fl, D-lu I. 
Iliciu, D-lu F. Bauer, I. M. Bosiu căte 1 fl. N. N. 
50 cr. Din Blasiu, colect. D-lu V. Olteanu, dela dd. 
I. Fekete 3 fl., G, Vancea 2 fl., F. Graun, Antonelli, A. 
Vestemeanu, G. M. Moldovanu, N, Busanu, Iosifu Popu, T. 
Solomon, B. Olteanu, căte 1 fl. Din Bocsi’a germ, 
colect. D-lu I. Badintianu, dela dd.: I. Budintianu 5 fl., 
M. Busu 2 fl., C. Budintianu 2 fl. B. Opra, V. Budin-

țianu, N. Spineanu căte 1 fl. Din B u t e n i, colect. 
C-lu C. Gurbanu, dela dd,; C. Gurbanu, I. Dunc’a, I. Po- 
pescu, A. Popoviciu căte 1 fl. Din Clusiu, D-n’a E- 
lisa Isacu 2 fl. D-lu Ales. Papu, D-lu I. Coroianu câte 
1 fl. Din D o b r i t i n u, D-lu P. Oprisiu 3 fl. Din E- 
lisabetopole, D-lu Siustai 7 fl. Din F o ga
ra s i u, colect. D-lu I. Duvlea, dela dd. : Dr. St. Poppu 
3 fl., Bomanu 2 fl., Duvlea 2 fl., Pandria, A. Micu, S. 
Ganea căte 1 fl. — Colect. D-lu 1. Puscariu, dela dd : D. 
Gramoiu, A. Nagy, L. Negrea, I. Popeneciu căte 1 fl. Din 
G h i 1 a d u, colect. D-lu S. Popoviciu, dela dd.; S. Po
poviciu 10 fl., T. Gaitia 3 fl., Chirilu Oprianu 1 fl. Din 
J e b e 1 u, Dlu Vicheutie Popu 2 fl., Din K a r c z a g, 
DIu S. Popoviciu 5 fl. Din Kozep-Homorăd, colect. 
Dlu G. Marchisiu, dela dd. : G. Marchisiu 2 fl. 50 cr., A. 
Nutiu, S. E. Catoca, I. Farcasiu, P. I. Farcasiu căte 1 fl. 
Din L i p o v a Dlu D. Borbola 2 fl., G. Marienescu 
50 cr. Din N a d 1 a c a, colect. Dlu A. Petroviciu 2 fl., 
dela dd. : Pauru, P. Precupasiu, L. Liprâk, Zahradnicu, 
S. Schwarcz, Friedmann, T. Brancovanu, Petroviciu câte 50 cr. 
I. Busu, C. Vârady, I. Lenhardt, M. Farkas, A. Dobrâoyi, 
G. Sierbanu, L. Likavecz, I. Tauceanu, V. Morcovu, Dr. 
Steiner, St. Draganu, V. Szathmâry, Domanowsky, St. No- 
vacu căte 1 fl Din N a s e u d u prin Dlu colect. I. Cio- 
caflu 8 fl.

(Va urma.)

Convocare.
Subscrisii, cari avuramu onbrea a fi tramisi câ 

delegați din partea cercului nostru electoralu la 
conferenti’a generale din Sibiiu, ne tienemu de 
datorinti’a a conchiamâ pe toti alegatorii de depu
tata dietalu (de naționalitatea romana) la o con
ferenția pe Sambata 18 Juniu 
a. c. st. n. 1 a 2 6 r e d. a m 6 d i, ce se va tienb 
in O r a s t h i a, totu in loculu unde s’au tienutu 
si celelalte conferintie.

Achst a convocare o facemu cu scopulu, câ de-o 
parte se raportamu in detaiu conclusulu conferintiei 
generale; dr’, de alfa, câ impreuna se ne consul- 
tamu si se statorimu modalitatea de a esecutâ cu 
santiania acelu conclusu.

Pe candu venimu a ne implini o datorintia, ce 
ne-o impune interesulu nationalu, ne place a crede, 
câ nu se va aflâ nici unu retacitu in faimosulu 
nostru cercu electoralu, care se remana muta si 
indiferenta — in ajunulu alegeriloru — fația de 
o causa naționala, fația de caus’a propriei sale 
esistintie, si ne magaiemu cu speranti’a, câ nu va 
lipsi nici unulu dela acea conferintia.

Orasthia in 9 Iuniu 1881.
Samuilu Popu, 

Laurianu Bercianu, 
delegați.

Nr. 244 ex 1881.

Edict TCL.
Marina Popleceanu din Resinariu cu necredintia 

si maliția parasindu-’si barbatulu ligitimu, pe Vasilie 
Lezerutiu de 9 ani, fara urma, de a i se sci 
locuinti’a, prin acbst’a se provbca câ, dela publi
carea acestui edictu, in timpu de unu anu si una 
di. sb se presentdze la subscrisulu, la din contra 
in piocesulu divortialu ce ia intentata barbatulu se 
va aduce judecata.

TBrgulu Muresiului in 1 Iuniu 1881.
Vasilie Hossu,

protopopii gr. c. alu Muresiului câ foru 
matrimouialu de l-a Instantia.

Our sul u d. e Eucuresci
dela 2/14 Iuniu 1881.

Valori Scadenti’a| Cu- 
pâneloru

Cum- 
pera Vinde

5°/o Bent’a Eomana..............
6°/0 Oblig, de Stat, convert.

1 Apr. 1. Ort. 89.— 90.—

rurale .................................. 23 Apr. 23 Oct. 98 — 99.—
8°/0 Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul. —.— —’’ —
6°/0 Oblig, căiloru fer. rom. 1 Iuliu 102.’/, 103.’A
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 106.— 106.s/4
7°/0 „ „ urbane idem 103.— 104.-
8°/0 Imprum. municipalu . . 
Oblig, casei de pensiune (lei

idem 107?/, 108.1/,

300, dobânda 10 lei). . . 1 Maiu 1 Nov. 220 — 230.—
Losuri municipale (20 lei) . . cu premie 28.— 29.—
Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. 10.25 10.50
Auru contra argintu.............. 3/a i-7a
Auru contra bilete hipotec. . l-7a
Auru contra bil. de Banca nat 3/î 1.7e

2.16Florini Val. Austr. .... 2.15
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