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Brasiovu 6/18 luniu.
Diuarele guvernamentale unguresci, prevestindu 

cu mare emfasa victori’a partidei Tisaiane la vii- 
tbrele alegeri, voiescu totodată a ne face se cre- 
demu, că desvoltarea interibra a statului ar’ fi a- 
junsu intr’unu stadiu regulatu si liniștita. astfeliu, 
că maiestrulu Tisza pbte se procbda acuma cu de
plina sigurantia la completarea si terminarea gran- 
dibsei opere a sfărmarei național itatiloru nemaghiare 
si a contopirei loru cu rass’a domnitbre in caza- 
nulu maghiarisarei. Ce se atinge de isbând’a la 
alegeri, apoi vomu așteptă se vedemu resultatulu 
loru, care, probabilu, că va procură d-lui Tisza o 
maioritate imposanta si in viitbri’a dieta, dbr’ in- 
cătu privesce starea interibra oficioșii unguri de si- 
guru voru remanb falși profeți si evenemintele voru 
dovedi, că ei vedu numai năluce.

Dbca esaminamu mai de aprbpe situatiunea in
teribra a imperiului austro-ungaru, apoi numai la 
o consolidare a institutiuniloru actuale nu potemu 
conchide. In Austri’a caus’a impacarei nationali- 
tatiloru progressbza fbrte incetu, ea a inceputu ea- 
rasi a stagnâ, in Ungari’a inaintamu, dbr’ inaintamu, 
intr’o direcțiune, care ne deschide perspectiv’a 
sigura a unoru noue si seribse neajunsuri si incar- 
caturi interibre.

Cine d’intre locuitorii acestui stătu nu semte 
adi, cătbta mișcarea tinde la separarea.de Austri’a, 
la independenti’a absoluta a Ungariei ? Până a- 
cuma numai Kossuthianii erau considerați de ini
mici ai institutiuniloru dualistice, astadi ei au că- 
petatu aliati, celu puținu incătu privesce interessele 
economice ale tierii. Si inca ce aliati: Aceia 
chiaru, dela cari se așteptă că voru contribui că 
legatur’a dintre statele dualistice se devină si mai 
strinsa, conservativii unguri, vinu si scriu acuma 
pe stindartulu loru despărțirea economica a Uugariei 
de Austri’a.

In Vien’a a trebuita se faca o impressiune fbrte 
neplăcută acolu pasagiu alu discursului baronelui 
Sennyey, tienutu înaintea alegători loru sei la Po- 
sioiiiu, undo se pronuncia in principiu pentru des
părțirea economica de Austri’a dicându, că Ungari’a 
trebuie sâ se pregatbsca pentru restabilirea terâ- 
mului seu vamala independenții. Sennyey a facutu 
enunciatiunea acbst’a in modu fbrte diplomaticii, 
declarând u separarea de unu reu necessariu si ce- 
rendu că ea sâ se faca in buna intielegere cu 
Austri’a.

Esperiinti’a ne invatia inse, că separarea remane 
separare si atunci, candu ea nu este fortiata si că 
produce cu necessitate o conturbare a relatiuniloru 
celoru ce se separa. In vederea unui asemenea 
evenementu bre mai pbte vorbi cineva in seriosu 
despre consolidarea institutiuniloru dualistice? Cine 
nu vede că independenti’a vamala a Ungariei ar’ fi 
numai prevestitoriulu independentei absolute, pe 
care o doresce fiacare Unguru, numai nu cutâza 
toti a-o profesă pe fațjia ?

Calamitatile posedu o potere elementara si cala
mitatea economica, de care sufere adi Ungari’a in 
asia mare mesura nu pbte se trbca, fara a lasă 
după sine urme visibile pe tbte terenele vietiei de 
stătu. Nu vomu invidiă dbr’ pe d-lu Tisza pentru 
succesele, ce le va dobândi eventualu la viitbrele 
alegeri, căci suntemu siguri, că se voru nasce inca 
de aci incolo dificultăți, cari tbte speranțele fru- 
mbse le voru face ilusorie. Sistem’a d-lui Tisza 
nu este basata pe adeverii si dreptate si de aceea 
va trebui se cada si cu cătu va dură mai multu 
cu atătu mâi teribila va fi căderea ei.

Trecându peste' Laita, in Austri’a, nu vedemu 
o situatiune multu mai clara. Mari sunt si acolo 
neajunsurile. Se pare că cornițele Taaffe nu are 
curagiulu de a duce la sfârșita program’a s’a, său 
că i sunt rnănile legate. Dualismulu sa nascutu 
mai multu in urm’a calamitatiloru esteribre ale mo- 
narchiei, decătu in urm’a esigentieloru interior© ale 
vietiei de stătu. Si astadi inca pressiunea din a

fara apasa că unu munte asupra hotaririloru si 
planuriloru bmeniloru de stătu, cari tindu la con
solidarea imperiului, pe bas’a multiumirei tuturoru 
popbreloru sale. Dbca este adeveratu, ce se scrie, 
că cornițele Andrăssy ar’ agită in secretu contra 
impacarei cu Slavii Austriei, atunci totu asia de 
siguru este că si de astadata stă nanasiulu Bis- 
marck la spatele lui.

Amanarea neașteptata a siedintieloru Reichsrath- 
tului si a cestiunei universității cehice potu se fia 
causate de asemeni influintîe, inse acbst’a ar’ do
vedi numai, că situatiunea interibra a monarchiei 
este in adeveru inca fbrte nesigura.

Ar’ fi bine candu Maghiarii nu ’si-ar’ face ilu- 
siuni asupra situatiunei si a schimbarei ei even
tuale. Ori-ce încurcătură pbte se fia pentru ei adi 
numai nefavorabila, căci nu-i pentru cine se pre- 
gatesce. . . Noa Romaniloru din aceste tieri ni 
se impune cu deosebire că se veghiamu si, reali- 
sandu solidaritatea naționala adoptata la Sibiiu, se 
fimu pregătiți pentru ori-ce eventualitate.

Cronic’a evenimenteloru politice.
Adeverulu nu se pbte ascunde multu timpu, 

elu trebue se ibsa la lumina. Nu folosesce nimicu 
guvernului ungurescu, că se silesce a lati prin 
organele sale interne si esterne, că nationalitatile 
din Ungaria ar’ fi multiumite, pentru că lumea 
totu afla adeverat’a stare a lucruriloru. Eata ce 
scrie „A u g s b u r g e r a 1 1 g. Z ei t u n g“ 
intr’unu articulu alu seu din Nr. 164 intre altele:

„Cu ocasiunea conferentieloru electorale alena- 
tiunalitatiloru in Ungari’a se iviră unele aparitiuni, 
cari arunca o lumina posomorita asupra giurstari- 
loru politice ale Ungariei. Nationalitatile in Un
gari’a nu numai că se semtu asuprite, dbr’ ele si 
dovedescu necurmatu acbst’a asuprire. Cu deose
bire la conferenti’a ultima a Romaniloru in Sibiiu 
s’a doveditu cu argumente tari faptice, ce amaru 
sunt apasate nationalitatile. Intre altele s’a docu
mentata, că censulu electoralu cumu e stabilitu pen
tru Ardeal u, face Romaniloru impossibila partici
parea la alegeri. Intr’unu discursu de dube bre a 
dovedita unulu din conducâtorii Romaniloru, V. Ba- 
besiu, că giurstarile in Ungari’a sunt asie de co
rupte, că nicăin in Europ’a. Preste totu sau adusu 
in acea conferenția acusari fbrte aspre in contra 
Maghiariloru; cuventarile tienute acolo s’au tra- 
dusu in limbele capitale europene, s’au tiparitu si 
s’au impartitu."

„Nu incape indoibla, că dbca cei din Pest’a 
ignorbza aparitiunile intre nationalitatile Ungariei, 
cercurile influente in Vien’a 
le cumpanescu fbrte seriosu. Deși nu-1 vine in 
gandu nimenui de a sgudui form’a dualistica a mo
narchiei si deși acolo voiescu se respecteze consti- 
tutiunea Ungariei, totuși le-ar’ placb se aiba in 
Ungari’a poporatiuni multiumite."

Se dîce, că la inceputulu lui Iuliu va apară 
unu manifestu imperatescu, prin 
care se ordona incorporarea faptica a 
g r a n i t i e i militare. In ajunulu acestei 
incorporări domnesce o mare iritatiune in Fi urne, 
care orasiu guvernulu ungurescu voiesce sâ Tu 
incorporeza la Ungari’a. Acuma poporatiunea din 
Fiume este divisata in dube tabere, unii dorescu 
se trbca la Ungari’a, Croații din contra sune pentru 
incorporarea la Croati’a. Primari’a orasiului a 
conchiamatu o siedintia spre a încercă o impacare 
a ambeloru partide.

La casu, candu nu ar’ succede acbst’a impacare. 
primariulu voiesce se demissiuneze împreuna cu 
consiliulu comunalu, spre a nu luă asuprasi respon
sabilitatea pentru urmările eventuale. Maghiarii au 
facutu la Rosalii o demonstratiune in sensulu in- 
corporarei cu ocasiunea escursiunei unei reuniuni de 
căntari dela Buda la tiermulu marii. Se asigura, 

că Croații voiescu se protesteze si la comitatu in 
contra incorporârei. In casulu unoru turburari, se 
dîce, că guvernulu voiesce a tramite la Fiume 
unu comissariu regescu.

In Reichstagulu germanu cu ocasiunea 
desbaterii convefitiunii încheiate 
cu Romani’a a venita pe tapeta cestiunea 
evrebsca. D-lu Lasktfr multiumî guvernului, că elu 
prin tractatulu din Berlin a contribuitu la delatu- 
rarea legiloru restrictive contra evreiloru, cari au 
trasu după sine in 1877 respingerea conventiunii 
de fația. Deputatulu Schalscha din centru atrase 
atențiunea asupr’a imigratiunii evreiloru rusesci in 
Romani’a, care in timpulu din urma din caus’a agi- 
tatiuniloru înscenate in Rusi’a contra evreiloru a 
devenita mai mare decătu ori candu : astfeliu, că 
acum putendu evreii obtienb usioru naturalisatiunea 
romanbsca, se nasce temerea, că toti acești evrei pe 
bas’a conventiunii de fația se voru pută asiediă in 
Germani’a, pre candu actual’a legislatiune germana 
este de ajunsu pentru a impedecâ torentulu directa 
alu emigratiunii evreesci prin provinciile ostice. 
D-lu Minnigerode crede, că d-lu Lasker ar’ fi fa
cutu mai bine se nu mai multiambsca guvernului; 
debrace este lucru fbrte imprudenta a esereb a- 
supr’a unui stătu strainu si anume asupr’a Româ
niei o pressiune din caus’a egalei indreptatiri a e- 
vreiloru; contr’a Russiei niciodată nu s’ar’ face o 
asemenea încercare. D-lu Richter observă, că este 
unu ce tare rusinatoriu pentru G-ermani’a, cea a- 
tătu de toleranta alta data, de a-se teme de immi- 
gratiunea cătorva evrei romanesci. Acestu curiosu 
episodu parlamentariu dovedesce, că naivitatea este 
acasa si in Reichstagulu germanu.

O telegrama din Sofia, tramisa mai multoru 
diare din Londra cu dat’a 14 1. c., dîce, că se 
astbpta unu decreta care se ordone unu plebiscitu, 
că poporulu bulgaru sâ se esprime prin da sbu nu, 
dbca voiesce mantînerea prinți ului Alesaudru de 
Battenberg pe tronulu Bulgariei.

Scirile din R u s s i ’a sunt tbte de acordu 
a confirmă marea zapaceala, in care se afla d-lu 
Iguatieff si colegii lui. Acești cărmuitori si orga
nele loru, ne mai sciindu cum se-si ajute si nevo- 
indu se intre francu pe terenulu adeverateloru re
forme moderne ’si iau refugiulu la vechiele mijlbce 
de corectiune rusesci — la c n u t a, pe care 
naivii muscali o credeau deja pe cealalta lume. Se 
scrie anume, că politi’a din Odessa, Cherson, le- 
katerinoslav si Kiew au inceputu se pedepsbsca 
tbte delictele cu administrarea unui numeru cores- 
pundietoriu de lovituri de cnuta. Martori oculati 
spunu, că dela aceste nedemne pedepse corporali 
nu sunt eschise nici chiaru femeile, nici copiii. 
Fiacare secsu, si fiacare etate ’si are porțiunea s’a. 
Astfeliu copiii capeta până la 25 de lovituri de 
cnuta; bmeni mari 50 — 100, si femeile dela 
30—40 de lovituri; s’a calculata, că in timpulu 
din urma nu sau împărțita mai puținu de o suta 
de mii de acestea lovituri. Cu îndeplinirea acestei 
proceduri bmenii politiei au fosta ocupați neîn
trerupta in decursu de mai multe dîle si se dîce, 
că acești bmeni in cele din urma erau asib de 
obosiți, că si candu ar’ fi primita si ei lovituri de 
cnuta.

Nihilistulu Hartmann, se auuntia, că ar’ 
fi fost arestatu in Germania, care l’a estra 
datu autoritaitloru russesci.

Conferenti’a generala
a representantiloru alegatoriloru romani

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

Inceputulu la 10]/4 bre a, m. (Fin e.)

Dep. Dr. fleorge Po pa: Onorați Domni! 
Intre oratorii, cari făcură propunerei mele onbrea 
de a reflectă la densa, fîl antaiu d-lu Manele Dia-

separarea.de


mandi (strigări: susu la Tribuna !) m’am postatu in 
mediloculu salei crediendu, că de aici se aude mai 
bine (voci : susu la tribuna! urcandu-se pe tribuna 
continua). Onorați Domni : In mediulo.cuta emo- 
tiuniloru seriăse spiritulu nostru se.mtiea ăresi-care 
recreare binefacătăria, candu urmamu d-lui Manole 
Diamandi in evolutiunile si asemenarile sale jnge- 
ni6se. Dăr’ dîcal’a e, că tăte asemănările schiopa- 
tăza (Manole Diamandi: Ce făcu ty schiopatăza. 
Dintre atâtea schiăpe, voiu reflectă la una, ce s’ar’ 
pară mai sprintena (ilaritate!)

Ni-a disu, că solidaritatea se potrivesce cu pas- 
sivitatea si totu-odata cu activitatea asia, cumu 
face generariulu, care nu merge la batalia numai 
cu infanteri’a, ci duce si cavaleria si artileria scl. 
Constatu inse, că d-lu Diamandi n’a fostu inca la 
batalia, lasu că nu am fost nici eu, si asia amendoi 
vomu fi avendu practica prea puțina in strategia, 
ce la noi n’o cunoscu bine nici aceia, .cari ar’ tre
bui s’o scia (ilaritate !) faptele vorbescu 
Nici o minune, că de acolo betranii cei cu espe- 
riintia. se retragu disgustati (nu’i adeveratu!)

Altmintrea e cu politic’a si cu dreptulu. In a- 
cestu studiu multi presenti potu djce : „a n c h ’i o 
sono pițtore", si deci pe acestu terenu 
putemu desbate. Si că pre acestu terenu se ne 
pastramu traditiunile năstre., de aceea amu accen
tuata oipeni’a, adeca voiu, că conceptalu nostru de 
dreptu se remana eticu. (fărte bine !)

Acăst’a accentuare insămna multu in tempnlu 
modernu, in care precumu dise on. antevorbitoriu 
profesoru Bozocea, darvinisjpulp se respandesce peste 
sfier’a sciintieloru naturali. Asia e, că prin I he
ring a intrata in scîintipje juridico-politice, prin 
Scheicher in filologia scl. Dăr’ ilustrulu .antevorbi
tori)! Bițritiu, frumosu si bine numita nestorulu pu- 
blicistilorp noștri, carele togma acuma in făia s’a 
tractăza despre Ihering, ni arată si partea peaccep- 
tăbile, din aoășt’a noua direcțiune a sciințiej. Noi 
nu vomn potd acceptă, că dreptulu se fia acelu 
Satnrnu, care insusi mănca pre fii sei; si dăca 
pescele mare manca, înghite pre celu micu, este 
unu actu de rapacitate din lumea fisica ; dăr’ nu e 
unu momentu din ordinea dreptului si din lumea 
morala (asia e! fărte bine!).

Nou’a direcțiune p6te conveni asupritorilor!!, cari 
comitu nedreptatiri, dăr’ nu convine celoru asupriți, 
cari suferu in nedreptate (e dreptu !)

Dreptulu că conceptu de fortia ’lu adopta si ’lu 
manuescu aceia, cari au interesu se seducă națiu
nile si se le irite intre sine (adeve
ratu!) D 6 r’ pentru romani drep
tulu este unu ce eticu si reli
gios u (fărte bine! .asia e!) este o con- 
ditiune de cultura, de care con- 
ditiune avemu neaperata tre
bui n t i a, p e n t r u a ne împlini in i s- 
siunea năstra de omu si na
țiune (asia e ! lărte bine !)

Asia au cugetatu betranii noștri, si totu cu a- 
cestea cugetări dorirnu si noi se no recomendamu 
natiuniloru convietiuităre, că in cultura tote națiu
nile au interesu solidariu (fărte bine!), de unde 
urmeaza, că fia care națiune de 
cultura va trebui s ă se intere
seze de caus’a romanului. (Fărte 
bine!)

După aceste modeste reflecsiuni vi nu la merita. 
Meritata are duăe parti : un’a e cestiunea de soli
daritate, si alta cestiunea: că ăre se fimu activi 
ori pasivi. Propunerea mea se refera numai la 
cestiunea prima. Dăr’ din o parte onorabile li sa 
data desbateriloru o base mai estinsa, cerendu se 
se enuncie solidaritatea dimpreună cu activitatea 
(asia e!). Estindu si io propunerea mea si ceru 
se se enuncie solidaritatea cu 
pasivitate pentru toti romanii 
dincăci si dincolo de dealu (bravo ! fărte bine!) 
Pentru acăst’a propunere nu voiu aduce argumente 
noue, ci numai de acele, cari ni-suntu cunoscute, 
si cărora ati aplaudatu, candu cu atăta elocintia 
vi le spuse ilustrulu referințe alu comissiunei, d-lu 
Babesiu. Las’ că pentru romanii din Transilvani’a 
insusi on. comissiune recunăsce si propune passivi- 
tatea; deci trecu la romanii din Ungari’a si Banatu 
(se audimu !)

Elocintele referințe alu comissiunei ne spuse, ce 
mare pressiune făcu officialii administratiunei pu
blice asupra alege^lloru, si ce resultatu au acele 
alegeri; mai departe, că insasi Andrâssy, că 
fostu ministru, a marturisitu, că atari deputati ro
mani i-aru trebui cam 30 de inși. Adeca de reulu 
pressiuDiloru administratiunei la alegeri reesu de
putati mai multu de săma d-lui Andrăssy, si asid, 

mai multa său mai puținu, reese acela, care place 
guvernului, pentru pare de a dreptulu său medilo- 
citu subversăza invoirea guvernului. (Dep. Mihaiu 
Popoviciu din Mehadia : nu e asia !)

Nu e asiă de esemplu in cerculu D-v6stra, acolo 
e esceptiune. Dăr’ esceptiunea nu șterge regul’a, ci 
mai vârtosu prin esceptiune se vede si se afirma 
regul’a (asia e !)

De asemenea v’a descoperita d-lu referințe, 
că intr'unu singuru comitata romanescu, in alu 
Temesiului, intr'unu anu său stersu din listele elec
torali noua mii (9000) de alegatori, pre candu din 
celelalte comitate in tier’a întreaga nu s'au stersu 
mai multu de noa (9u0) sute de inși (asia e, reu 
destulul) Ati aplaudatu, candu d-lu referințe v’a 
aratatu aceste gravamiue, ce privescu legea elec
torala si modulu de esecutarea oi. Dăca ati aplau
data premiseloru, se binevoiți a primi si conclusi- 
unea, ce pe calea logicei, urmăza din acelea pre
mise, adeca se primiți passivitatea 
si pentru romanii din Ungaria 
sj Banatu. (Nu se primesce!) Dăca romanii 
din Transilvania se plangu pentru legea loru elec
torala, că e necorespundietăria: apoi pentru noi nu 
mai puținu daunăse suntu pressiunile administra
tiunei, ce se făcu cu legea electorala in Ungari’a 
si in Banatu (voci: e dreptu, reu destulu!)

Inca una si amu finita (se audimu!) Tienu si 
io cu unu onorata antevorbitoriu, delegații au venitu 
aici fora instrucțiuni positive; de acestea nu se 
mai dau, că le-a pestrecutu doctrin’a constitutiunei 
(asia e!) Dar mai tare decatu instrucțiunea posi- 
tiva, mai tare ni este oblegamentulu mo
ral u (asia e!) carele ni a remasu si ne constringe 
a esprimâ cugetele si dorinti’a acelora, ce ne au 
tramisu (e dreptu! asia e!) Eu sunt tramisu din 
cerculu Radnei in comitatulu Aradului si tocma 
mai iuainte inaltulu presidiu dede cetire unei tele
grame dela tramitietorii mei, care saluta acăsta 
frumăsa aduuantia si iucheiă cu „se traiăsca pas
sivitatea !“ Eu nu m’asiu potă reinturnă la densii 
cu fația serina, dăca nu le asiu fi interprete fidelu 
si deci de încheiere dicu : se traiăsca passivitatea 
(nu primimu pentru Ungari’a!)

Deput. L e n g e r u: Nealteranduse motivele 
aduse inaiute pentru o procedere activa nemargintia 
sustiene propunerea făcută.

Presied. Cuventulu din urma ’lu are acumu 
raportorulu comissiunei, d-lu V. Babesiu.

V. Babesiu (depe tribuna tiene cuventulu 
finale publicata in Nr. 56 alu „Gazetei Trans.“)

V.-presied. Dr. I. R a t i u: Enunciu, că des- 
baterea generala este încheiata. 86 se cetească 
cele duăe contra-propuneri făcute din partea dep, 
Lengeru si G. Popa. (Se cetescu.) In intielesulu 
regulamentului desbateriloru are de a veni la vo
tare propunerea dep. Dr. G. Popa, care este mai 
departata dela propuuerea comissiunei de 30.

Dr. G. Popa: Onorata Presiedintia! Dăca 
se permite a vorbi, asi avă unu cuventu la insirarea 
propuneriioru. Fiindu-că propunerea mea are se 
vina la vota inaiute de a comissiunei, eu c e d u 
antaietatea la propunerea ono
ratei comissiuni (bravo, se traiăsca!)

Del. Babesiu: Propunerea dep. Lengeru 
este unu aditamentu pentru sine, care că a tare are 
se vina singuru la votare.

Del. Lengeru: Pentru unitatea causei si 
pentru că amu vediutu si me amu convinsu, că 
este dorintia generala, că conclusulu adunării s 6 
se i ă cu votu unanimu, declaru, că 
’mi retragu propunerea făcută. (Bravo! se traiăsca ! 
fărte intieleptiesce!)

Del. I. H a n e a : Pentru că să se păta con
stată voturile cu usiurare, credu, că publiculu ascul- 
tatoriu ar’ trebui să se depărteze din sala.

Del. P. C o s m ’a: Nici o votare formala 
nu mai păte avă locu, căci adunarea, retragăudu-se 
contrapropunerile, cu unanimitate s’a esprimatu deja 
pentru primirea propunerei comissiunei. Altmintrea 
constatu că in sal’a siedientiei alta publicu strainu 
afara de journalisti si stenografi nu este (aprobare j 
asia e!)

Vicepres. Dr. R a t i u : Dăca. contra-propu- 
nerile s’au retrasu, numai este ansa de a se face 
votare (asia e! dreptu e!) Sunt fericita a enunciă, 
că conferenți a naționala a pri- 
mitu propunerea comissiunei 
de 30 cu unanimitate (bravo! se 
traiăsca infinite!) Primtadu-se propunerea comis
siunei in generata, punu întrebarea, că primesce

confereați'» acăst’a si in specialu, ori voesce acuma 
să se deschidă desbaterea speciala asupra propuuerei 
comissiunei din puncta in puncta (primimu fara 
desbatere speciala!)

P r e s i d i u 1 u: Propunerea comissiunei de 
30 s’a primita si in specialu cu unanimitate (se 
traiăsca!)

Propunerea comissinnei coiiformu estrasului 
autenticu din processulu verbalu alu conferentiei, 
suna asia:

„Representautii alegbtoriloru romani de prin tăte părțile 
de sub corăn’a Ungariei, adunați la Sibiiu iu conferenția 
electorala iu dîlele de 12, 13 si 14 Maiu 1881, dandu in 
unanimitate cea mai viua si durerdsa espreBÎune tristei situ- 
atiuni, ce a creatu constitutiunea actuala prin numerose legi 
ale patriei fărte greșite si daunăse, anume priu legea pentru 
uniune, legea pentru natioualitati, legea pentru instrucțiunea 
publica, legea municipala si legea electorala, acest’a mai 
vertosu relativu la Transilvani’a — atătu pentru unilatera
litatea loru intrinseca, cătu si prin modulu aplicarei loru, 
respective priu intreg’a administratiune, pena si a justiției 
publice ;

Cbnsideraudu, că intregu aparatulu de stătu, intreg’a 
legislatiune, intreg’a politica interna, se dovedescu că com
binate decretate si esecutate intru iuteresulu reu preciputu 
numai alu unei național itati, anume alu celei maghiaro ;

Vediendu, că acest’a situatiune, si acestea combiuatiuui 
precatu de nedrepte, totu atătu si de funeste in consecintiele 
loru naturale, amenintia patri’a iutrega, a cărei de toti 
adencu simtita decădere politica, morala si economica a de- 
venitu deja ne mai mascabila dinaintea lumei;

Constatandu de alta parte, că tocmai prin atinsele legi 
si institutiui?:. nedrepte activitatea Romauiloru fația de ale
gerile pentru dieta, incătu pentru Trausilvani’a, este tăcută 
i m p o s s i b i 1 a , er’ pentru cei din părțile unguroue si 
banatiaue, deca si nu absolutu impossibila, der’ iu celu mai 
mare gradu redusa si paralisata, ingreunaudu-li-se presto 
puterile loru lupt’a parlamentara pentru cele mai vitali in
terese ale patriei comune si iu viati’a publica presto totu 
— a unei națiuni cu consciintia de sine si de importanți a 
sa, a unei națiuni atătu de numerose si binemeritate de 
tronu si patria:

Din indemnu adeveratu lealu si curatu patrioticu repre- 
seutantii alogetoriloru romani, legandu-se si coustituindu-se 
iu solidaritate recunoscu necesitatea de a se uni toti Romanii 
de sub corona Sântului Stefanu si de a-si impreună si or- 
ganisa puterile pentru aperarea drepturiloru si intereseloru 
tuturoru, politice, economice si mai vertosu ale celoru mai 
desconsiderate naționale si culturali ale loru proprie, că 
couditiuni de viatia.

Spre scopulu acestei aperari, pentru Romanii dm Transil
vani’a se recunăsce necesitatea deresistintia pas- 
s i v a l’ația de legislatiunea din Budapesta si de alegerile 
pentru aceea, pe cătu timpu sustau acele legi nedrepte si 
aceea administratiune vitrega pentru ei; er’ pentru Romanii 
din părțile ungurene se recunăsce oportunitatea de a parti
cipa la alegeri si la dieta, precatu le permite legea si eso- 
cutarea ei onesta si improgiurarile locali spro scopulu de a 
scăte unu uumoru possibilu de deputati naționali, cari in 
sinulu legislaiiunoi patriei se de esacta espressiune tristei 
situatiuni mai susu atinse si se staruiesca la revisiunea legi- 
loru rele si la mai leial’a esecutare a acelora, intru indrep- 
tarea actualei situatiuni. *

Pentru esecutarea acestui enunciatu, respective a actiuuei 
urmande, adunarea generala a representantiloru alegetoriloru 
romani numesce unu comitetu electoralu permanenta de none 
membrii, care constituiudu-se cu resiedinti’a in Sibiiu va 
compune unu memorandu esplicativu detaiatu in causa si ’i 
va dâ cea mai estinsa publicitate; de asemenea va combina 
cele mai corespuudietăre moduri si mijlăce legali pentru 
regularea atătu a pasivității pentru Transilvani a fașia de 
dieta si de alegeri, că acest’a passivitate sb devină seriăsa 
si reala, cătu si a activitatii pentru celelalte parti locuite 
de Romani, si preste totu a activitatii priu tăte inferiărele 
sfere ale vietiei publice, anume prin municipalități si comune 
iugagiandu-se toti membrii acestei conferintie la conlucrare 
leala si zelăsa pentru acest’a politica in sinuln poporului 
romanu.

P r e s i d i u 1 u : La ordinea dilei urmăza 
program’a elaborata de comissiunea de 30; rogu 
pe d-lu referente se-i dă lectura.

Del. 1. Lengeru, referentulu alu II-lea 
alu comissiunei de treidieci da citire urmatărei pro
grame:

Programa 
partidei naționale romane din Ungari’a si Transilvani’a, stato- 
rita in conferinti’a electorala din Sibiiu la 12—14 Maiu 1881.

Partid’a naționala va lucra pe terenu legalu pentru 
ecsoperarea urmatăreloru drepturi:

1. In cătu privesce Transilvani’a recastigarea autono* 
miei sale.



2. Introducerea ex lege a usului limbei romane in 
tdtp tienuturile locuite de romani atătu in administratiune cătu 
ei iu justiția.

3. In tienuturile locuite de Romani aplicarea de funcți
onari romani, er’ dintre neromani numai de aceia, cari sciu 
vorbi si scrie romanesce si cari cunoscu moravurile poporului 
romanu; si delaturarea usului de astadi de a se aplica câ 
amploiati individi necuuoscuti si necuuoscetori de poporu.

4. Revisuirea legei despre egal’a indreptatire a nationali- 
tatiloru m favorea acestora; leal’a si reala esecutaro a tutu
rora legiloru.

5. Eluptarea si sustienerea autonomiei bisericeloru si 
scâleloru confessionali, câ a unora cestiuni curatu de națio
nalitate. Provederea din visteri’a statului a scâleloru romane 
si a altora institute de cultura naționala in proportiuue cu 
sacrficiele do sânge si avere, ce le aduce naționalitatea ro
mana pentru patria; avendu de a se delaturâ legile si ordi- 
natiunile, cari se contrariază desvoltarel naționale.

6. Crearea unei legi electorali pe bas’a sufragiului 
universalu, seu celu puținu câ fiacare cetatianu, care e supusu 
la dare directa, se fia investitu cu dreptu de alegere.

7. Fiindu că prosperarea statului e condiționată dela 
multiumirea tuturora civiloru sei, er’ prin protegiarea unei 
nationalitati si suprimerea celorlalte se provâca nemultiamire, 
se turtura liniștea civiloru de se stătu si se nutresce ur’a 
reoiproca: partid’a naționala va lupta contra tuturora tendin- 
tieloru de maghiarisare, manifestate din partea organeloru 
statului pe cale directa si indirecta, că in contra unora fapte 
nepatriotice.

8. In cestiunile libertatiloru publice preste totu, pre
cum si a reformeloru necessarie in administratiuuea publica 
si maiealesu in situatiunea economica-financiara, respective în 
privinti’a sarclneloru publice, devenite ne mai suportabile, 
partid’a naționala va conlucra fratiesce cu toti aceia, cari 
mai vertosu voru tiene contu de interesele si bunăstarea popo
rului preste totu.

9. Gestiunea dualismului, nefiindu astadi la ordinea dilei, 
paitid’a naționala ’si reserva a se pronuncia asupra ei la 
timpulu seu.

Del. D i a m a n d i: Făcu propunerea, câ 
on. conferenția naționala se primăsca program’a 
cetită fara desbatere „on bloc-“ (Setraidsca! pri- 
inimu „eu bloc" '.)

Prezidiului Sunt fericitu a enuncia, 
că conferenti’a naționala a primitu si pro- 
gram’a cetită cu unanimitate. (A- 
plause neîntrerupte! Se traidsca!)

La ordinea dilei se pune alegerea comitetului 
esecutivu cu resiedinti’a in Sibiiu. După o com- 
binatiune predata presidiului se propunu de membri 
ai acestui comitetu următorii 11 deputati: Visa- 
rionu Romanu, George Baritiu, Partenie Cosm’a, 
Diainandi Manole, Nicolau Popea, George Popa, 
Anania Trombitasiu, Secula, Dr. loanu Ratiu, Vin- 
centiu Babesiu si M. B. Stanescu. (Se primescul)

P r e s i d i u 1 u : Enunciu, că domnii depu
tati cetiți se primescu cu unanimitate de membrii 
comitetului de acțiune. (Se traidsca!)

Fiindu-că protocâlele siedintieloru nu s’au pu- 
tutu ceti si verifică până acum, ar’ fi bine să se 
aleaga o comissiune verifica tăria.

Adunarea insarcineaza biroulu cu verificarea 
protocăleloru.

P r e s i d.: D -1 o r u ! Credu, că cu acăsta 
conferenti’a să se inchida.

Del. L e n g e r u : Onorata Adunare ! Comi- 
tetulu centralu electoralu, alesu in conferenti’a dela 
anulu 1878, comitetulu de acțiune, care ne-a con- 
chiamatu la acăsta adunare, in restimpu de 3 ani 
de dile a condusu cu zelu agendele sale si a des- 
legatu cu tactu si intielepciune problem a s’a. Scimu 
domniloru, că ce va se insemneze a conduce atari 
trebi! Eu credu că vorbescu din animele tuturou, 
dăca dau concreta espressiune convingerei mele in
terne, că on. adunare se esprime aici publice comi
tetului de acțiune pentru deosebitele sale ostenele, 
ce le-a avutu in conducerea agendeloru, ce afundu 
atingu cele mai vitale interese ale năstre, multia- 
mit’a, stim’a si recunoscinti a năstra a tuturoru, 
(Se traiăsca!) Noi scimu, că acel’a nu a asteptatu 
acăst’a, dâra noi nu ne putemu departă, că se nu’i 
esprimamu aci in publicu pentru ostenelele sale 
stim’a, recunoscinti’a si multjumit a năstra a tuturoru. 
(Se primesce! Se traiăsca! Aplause!)

Del. H a n i a: On. adunare! In deplina con- 
sonantia cu recunoscinti’a unanimu esprimata co
mitetului centralu electoralu pentru desvoltarea 
eficace a activitatii sale in period’a de trei ani 
espirati, credu, că nu putemu să trecemu cu vederea 
de astadata comissiunea de treidieci, esmisa din 
sinulu nostru, care in du6e dile neintreruptu a 
lucratu intru norocăs’a resolvire a problemei celei 
grele in atare mesura, incătu ne-a facutu possibila 

si ne-a usiuratu multu in celu mai eclatantu modu 
incheiarea desbateriloru năstre, dicu. nu putemu 
uită, a aduce din anima tuturoru si acestei comis- 
siuni, câ recompensa pentru ostenelele avute cea mai 
caldurăsa a năstra multiamita si recunoscintia. 
(Aplause; se primesce ! se traiăsca!)

Dep. G. Baritiu: Domniloru! In absenți’a 
presidiului imi iau voia, a vă multiumi din adănculu 
animei mele pentru recunoscinti’a esprimata in cele 
mai caldurăse cuvinte comitetului D-văstre; a ve 
multiami anume din adănculu animii mele pentru 
bunavointi’a D-văstre, cu care, inspirați de sacrulu 
zelu nationalu si de interesele patriei, v’ati decisu 
a veni cei mai multi din regiuni depărtate, pentru 
câ cu intieleptele D-v6stre consilii se ne ajutati 
deslegarea celoru mai grele probleme, cari atingu 
interesele vitale ale natiunei nostre. Eu unulu ve 
multiamescu pentru acăst’a bunavointia, zelu si con
lucrare eficace tuturoru in numele comitetului cen
tralu electoralu si in numele natiunei romane. (A- 
plause neîntrerupte! se traiăsca!)

P r e s i d.: Declaru conferenti’a representanti- 
loru alegatoriloru Romani din Ungari’a si Transil
vania de încheiata. (Aplause neîntrerupte! Se 
traiăsca!)

Finea siedintiei la 21/2 6re după ameadi.

Baia de Crisiu. in 1/13 Iunlu 1881.

Dimensiunile, ce au luatu mișcările electorali, 
in cerculu electoralu compactu romanescu alu Baiei 
de Crisiu, me fortiăza a reluă păn’a in tempu ce 
tineretulu nostru de pre aîci tace „tacerea 
pescelui." Inca prin luna lui Martiu, se vorbiea 
pe aici multu de candidați la diet’a din Budapest’a. 
Câ primu candidatu s’a geratu unu pretore ro
manu din Bradu S. P., firesce câ guvernamentalu. 
Planulu eră alu câtorva maghiari din Bradu si 
giuru, cari sperau se ajunga la postulu de pretore 
in Bradu, după ce ar’ fi reesitu pretorele S. P. câ 
deputatu. Socotăl’a inse erâ făcută fara birtasiu. 
Cei ce se interesau pentru d-lu pretore uitaseră 
pre unu momentu de atotu puternicii din Dev’a. 
Se pare câ domnii, ce voiau a candidă pre d-lu 
S. P., nu se gandira momentanu la trebsiărele bune, 
ce le făcură in period’a trecuta dietale cu Eles 
Henricu. Ei inse se reculeseră. Arapulu remane 
arapu. Pulsulu alegetonloru din acestu cercu si 
cu deosebire alu elicei maghiare din Bradu ’lu pipai 
si Hollaki Imre, advocatu in Dev’a, dăr’ elu dispară 
de pre scena, in data după depărtarea s’a din 
Bradu, p6te câ, unde apartiene Kossuthianiloru, cari 
suntu rari pe aici. Pe la finea lui Maiu. se formă 
aici unu comitetu maghiarii alu cărui candidatu erâ 
Dr. U 11 m a n n — omu cu avere mare. Pentru 
câ se nu fia in retacire cetitoriulu, Tu făcu 
atentu, că maghiarii noștri suntu fărte insufleliti 
— la alegeri dietali, pentru ăi^enii avuti. Se vor- 
bieâ si de D. Lika. fostu deputatu alu Sabesianiloru, 
despre care ăra se scia, că e omu forte avutu, si 
si-a fost cumparatu maudatulu de deputatu cu 
parale scumpe, după cum sunt bine informatu. 
Mai trecură de candidați la dieta, o mulțime de 
chiamati si nechiamati.

P6te aceste le făcură romanofagii noștri in 
firm’a convingere, că pe aici Romanii voru fi in 
passivitate. Memorabil’a conferenția din Sibiiu inse, 
si conclusele ei din 14 Maiu, fă câ si unu trasnetu 
pentru maghiarii din acestu cercu electoralu. De 
aici înainte se ivi unu altu candidatu dietalu si 
respective duoi; unu frate alu presiedintelui de 
tribunalu din Deva: Fekete Zsigmond si Eles 
Henrich.. Insusi presiedintele de tribunalu se 
presentă in Bradu cu fratele seu Zsigmond, cau- 
didatu guvernamentulu. D-nulu Solyăm facă si 
visite pre la dmenii de influintia romani, nu credu 
inse, că a dobănditu resultatulu doritu. De aci 
înainte maghiarii din Bradu ținură conferentie 
preste conferentie caudu in Bradu, candu in Baia 
de Crisiu.

Intru aceea sosi diu’a de 14/26 Maiu, pe care 
di protopresbiterulu Nic. I. Miheltianu a convocata 
adunarea alegâtoriloru romani din acestu cercu 
electoralu in Bradu. La acăst’a adunare participară 
mai multu de 300 alegătorii Romani. In aintea 
acestoru alegători delegatulu tramisu la Sibiiu, 
Sigismundu Borlea, advocatu, intr’o cuventare 
de aprăpe o 6ra, intr’unu limbagiu popularu, reportâ 
alegătoriloru despre intregu decursulu conferentiei 
din Sibiiu si despre conclusele unanime luate in 
aceea adunare. Pre la finitulu vorbirei arată 
cumca acestu cercu va trebui se intre in activitate, 
fația de alegerile dietali ; si totu odata intrăba pe 
alegători: 6re se alegemu deputatu unu romanu 
ori p6te unu unguru? La aceste cuvinte intrăg’a 

adunare erupse cu „se traiăsca Borlea!" deputatulu 
nostru dietalu, numai romanu curatu ne trebue ! 
Astfeliu fă candidatu unanimu de ablegatu dietalu 
Sigismundu Borlea. Programa den
sului este cunoscuta. Elu este romanu cu sufletu 
curatu, după cum a dovedit’o in mai multe rănduri 
in diet’a Ungariei, prin vorbirile sale. Mai vorbi 
si delegatulu: Teodor u Popu totu despre 
conferenti’a din Sibiiu, fiindu ascultatu cu plăcere 
de adunare.

In urma tinerulu G. I., avendu in vedere tînut’a 
temeraria a maghiariloru din acestu cercu, cari si 
păna acum au inceputu a cortesi, sulevâ cestiunea 
alegărei unui comitetu esecutivu, care se paraliseze 
cortesirile contrarie, si se nu lase pre alegătorii 
romani prada uueltiriloru dușmane. După unele 
consultări se alesera in comitetu: Dr. Stefanu 
Erdely ; N. Hentiu ; I. Lessing ; I. Miclutia ; 
L Hardutiu ; Lupu Pascu; loanu Iurc a si loanu 
Tisu parochi; N. Margiueanu ; Const. Costinu ; 
I. Perianu; I. Comsia; S. Groz’a; I. Cam- 
peanu ; Stefanu Haragusiu ; T. Todoranu; I. 
Romanu; L. Thiulescu ; S. Bacilla ; Danila 
Guirgui ; G. Bogdanu ; Liviu Iancu ; Ales. 
Basiu ; Simeonu Ardeu; I. Rusu si Teodoru 
Popu. Cea mai mare parte preoți si economi. 
Sunt de firm’a convingere, că aceștia si voru face 
datori’a.

După pasirea de ablegatu a d-lui Sigismundu 
Borlea credeamu, câ Ungurii nu voru se candidăza 
de locu. Pentru-că, cugeta cetitoriule: In cerculu 
electoralu alu Baiei de Crisiu, alegători maghiari, 
nemți corciți si toti renegatii, la aceștia adauge pe 
pretorele S. Piso, si pretorele din Bai’a de Crisiu, 
mai adauge inca vre-o 3 romani de calibrulu d-lui 
S. P., despre cari se păte dîce: „oh te szegăny 
denevăr sem nem madâr sem egăr" si toti laolalta 
suntu : 52 alegători, ăra romani năosi 982 alege- 
lori. Si ce se vedi! acei puțini alegători, cari 
s'ar’ pară a avă rolulu brăscei ce se infla . . . 
au cutezanti’a a afirmă, câ voru esi cu candida- 
tulu loru.

In dîlele trecute fă si Eles Henricu pre aici, 
inse nu credu câ se mai reintărce, fiindu informatu 
fara reserva, cum stau romanii in acestu cercu. 
Au remasu in fine câ contra 'candidatu numai fra
tele presiedintelui de tribanaiu din Deva. Pentru 
acest’a suntu puse in mișcare tote organele admi
nistrative : pretorii ce avemu, Piso si M. eo ipso 
lucra; notariloru li s’au bagatu frica, celoru slabi 
de angeru ! După alegere vomu arată cu numele 
pe cei, ce si-au vendutu sângele, păna atunci nu a- 
cusu pe nimenea.

După cătu sciu păna acum ărneni cu influintia, 
cari i-au parte la consultările maghiariloru, si cari, 
după cum sunt informatu, lucra pentru candidatulu 
unguru suntu numai: N. Bardossy din Baitia, ro
manu, si L. Papp, proprietariu romanu in Cris- 
cioru. Nu me rniru de d-lu Papp, dăr’ intrebu 
pe d-lu Bardossy, romauulu verde de odiniăra, ce 
te seduce a merge in castru strainu ? ? Asi fi 
fărte fericitu a mi se declară, câ nu e adeverata 
soirea despre acești doi Romani.

V’asi scrie ceva si despre activitatea comite
tului esecutivu alu Romaniloru, dăr’ nu e tempuluj 
de altmintrea speru, că acest a possede energi’a re- 
ceruta si va dovedi, câ a lucratu la timpulu seu. 
Videant cousules !! Unulu.

P. S. Adi in 14 luniu n. lâ casina magiara-romana 
din Bradu maghiarii aternara unu steagu ungurescu cu in- 
scriptiunea : traiesca Fekete Sigismundu, cardidatu de able
gatu dietalu. La 3 ore ’si va desfasiurâ susunumitulu țiro- 
gram’a s’a guvernamentala. Spre acestu scopu notarii comu
nali in mare tienuta (de sila unii) s’au presentatu, si toti 
ungurii alegetori si nealegetori din Bai’a do Crisiu, Bradu si 
giuru. Ce face 6re presiedintele de tribiinalu Solyom Fekete 
atâtu timpu prin Bradu ?

Siomcut’a-mare 14 luniu n. 1881.
Ou. D-le Redactoru ! Vinu a Ve comunica, că mișcarea 

electorale la noi s’a inceputu ori in 13 1. c. prin uu’a con
ferenția, conchiamata prin protopopulu Siomcutei mare Ata- 
nasiu Cototiu iu cointielegere, cumu se vede, cu pretorele cer
cului Paulu Dragosiu. Dîcu in cointielegere cu densulu, căci 
la acea conferenția au fostu provocati a lua parte 
notarii cercuali, primarii cumu si preoții si invetiatorii. 
Scopulu a fostu, câ din acest’a conferintia se so alega o co
missiune spre a r o g a (I '?) pe iostulu ablegatu contele 
Teleky Geza, câ se primesca earasi mandatulu ! —

Rușine I si de 3 ori rușine ! candu vedemu unele câ a- 
cestea. Totulu s’a intemplatu cam pre nesemtite si 6menii 
noștri cu semtiuri bune numai s’au iudignatu, vediendu pro- 
cedur'a acestoru unelte ale guvernului, intre cari am ve- 



diutu figuraiidu si pe A. Popu monastirenulu, cumu si pe 
d. d. Iosefu Popu adv. si fiiulu seu Dr. Iosifu Popu, caruia 
Comitetulu cent, elect. diu Sibiiu i-a fost incredintiatu con
ducerea la alegerea delegatiloru pentru conferenti’a dela Si
biiu in cerculu Ileandei, unde a si esoperatu alegerea un
chiului seu Pap Zsiga. Vedeți, D-le Red., cătu de precauti 
trebue se fia Roman’’ si se cugete bine cu cine au de a 
face ?

După ce a venitu in conferintia fostulu ablegatu Teleky, 
invitatu prin o coni'ssiune compusa din Evrei, unu pastoriu 
sufletescu (!) si uotariulu cu primariulu seu din Siomcuta, 
ablegatulu a inceputn a-si dâ seina asupra activitatii sale 
de pena acum’a. Inse nu avea ce se spună, căci n’a facutu 
nimicu nici pentru poporu in genere nici in specialu pentru 
acestu tienutu. Cu t6te aceste d-nulu prota Cototiu ’lu re- 
comendă inaintea alegetoriloru seu mai bine disu a serviloru 
pretorelui, veniti aici ex offo, inaltiandu-lu pena la alu treilea 
ceriu. Sermana consciintia, unde ai remasu ? Scimu, care e 
scopulu si cari apucaturele astoru feliu de dmeni. Ei cauta 
numai interesele loru private si compromitu caus’a naționale. 
Der’ lașa 1 că ’i cunoscemu bine si va veni tempulu de res- 
plata deși p6te mai tardiu 1

De aci apoi s’au dusu cu vr’o 8 flamure maghiare de- 
alungulu opidului cu musica in frunte si, fiindu chiaru tergu 
de septimana, numerulu loru s’a inmultitu cu femei, copii, 
țigani s. a. Mergendu apoi pena la curtea d-lui comite, den- 
sulu le multiami inca odata si sub conducerea primăriului 
Miculu ii tramiso paremi-se sei ospeteze. Elamurele le-au 
pusu pe case mai cu sema la Evrei cumu si pe casa lui Io- 
sefu Popu. Au acătiatu o flamura si pe cas’a unui locui- 
toriu, care tocmai nu se află acasa. Acest’a venindu acasa, 
delatură stegulu diceudu, ca nu consemte.

Lunea viităria, adeca in 20 1. c. p a r t i d ’a n a- 
t i o n a 1 e inca va tiene conferenția spre a se sfătui pen
tru pașii, ce ar1 fi a se face. In totu casulu aici vomu ave 
de candidatu nationalu pred. Andreiu M e- 
d a n u si vomu lucra din tăte poterile, că se ne fia repre- 
sentantele nostru la dieta. Nu vomu concede, că 2—3 ămeni 
fara de anima fașia cu caus’a naționala, se ne conducă erasi 
că si in trecuta la perire.

Unu Ch'orenu.

ZD i © x s ©„
(Alteti’a S’a archiducele Eu

gen i u) care in timpulu de fația se afla in 
garnisdn’a din Codlea (Zeiden), unde ’si face ser- 
viciulu la trupa (cavaleria) că locotenenta, a bine
voita a veni intr’ajutoriulu nenorocitiioru incendiati 
din Sacele cu sum’a de 100 fl. v. a.

(Societatea de lectura) a stu- 
dentiloru romani din Brasiovu va tiend măne Du
mineca in 7 Iuniu in sal’a gimnasiului roraanu o 
siedintia publica, la care se va esecută o fru- 
m6sa programa. Inceputulu la 10 y2 6re a. m.

(Teatru r o m a n u.) D. lonescu a 
datu până acuma trei representatiuni in sal a Ho
telului Nr. 1 secerandu intotu-dduna aplausele 
publicului. Joi săra s’a jocatu alegori'a in unu 
actu „Pe malulu gărlei" si Comedi’a francesa 
„Pricopsitii". D. lonescu a jucata escelentu pe 
„Birjarulu muscata" si d. Gr. Manolescu imbracatn 
in costumu nationalu a declamata cu multu succesu 
poesi’a „Penesiu Curcanii ta". — Astadi Sambata 
se voru jocâ in beneficiulu bravului actoru Ale- 
sandrescu piesele : „Li Turnu Măgurele", comedia 
in 1 actu de V. Alesandri si „Femeile cari plaogu" 
comedia tradusa de Manolescu. D. lonescu va cântă 
diferite cuplete noui. — Măne Dumineca ultîm’a 
representatiune de adio. Programulu va fi cu totulu 
nou.

(D r. O b e d e n a r u), primu secretariu la 
legatiunea romana dela Rom’a este delegatu din 
partea guvernului romanu se asiste la congiesulu 
geograficu dela Veneti’a.

(Dela Curtea romana.) Lunea 
trecuta la orele 9 dimineatia, Regele si A. S. 
principele hereditaru de Hoheuzollern au plecata 
la Sinaia, de unde, după o siedere de dude dîle, 
A- S. Principele Leopoldu, insocitu de d baron 
Werner, consiliaru intimu alu Principelui de Ho
henzollern, si de d. d’Arnim, siambelanulu Altetiei 
Sale, a plecata prin Brasiovu la Sigmaringen; ear’ 
Majestatile Loru s’au reintorsu in Bucuresci. La 
gar’a Cotroceni se aflau I. Mitropolitulu Primatu, 
d. ministru plenipotentiaru alu Germaniei, dd. mi
niștrii, d. generata comandau tu alu trupeloru gar- 
nisdnei, d. prefectu alu politiei, d. prefectu de 
Ilfov, d-na D. Bratianu, ddmnele Curții, cas’a civila 
si militară a Regelui si mai multe alte notabilitati, 
cari veniseră se salute pe Majestatile Loru si sâ 
ureze caleioria buna A. S. Principelui hereditaru 
de Hohenzollern,

(Unu insielatoriu i n s i e 1 a t u.) 
Acum căt-va timpu o cutliia, contînendu giuvaericale, 
ta asicurata la o casa diu Paris in valârea de 
60.000 lei si tramisa la adres’a d-lui I. Bloch in 
Bucuresci, cu valârea declarata de 300 lei. Nu- 
mituta Bloch este fiiulu si representantele iu Bu
curesci alu d-lui Bloch, giuvaergiu din Genev’a. 
Candu Jules Bloch se presintă, insocitu de co- 
missionarulu seu, la post’a din Bucuresci, că se 
reclame cuthi’a ce i se tramisese, se constată,, că 
cuthi’a s’a perdutu in druinu. Se făcură cercetări 
si d. Jules Bloch dobândi acte in regula, prin care 
se constata perderea. îngriji cu multa staruintia, 
pentru traducerea si legalisarea acestoru acte, si, 
stringându totu ce avâ in capitala, plăca spre 
Verciorova. In diu’a plecării sale, se presintă la 
politia unu impiegata dela post’a din Bucuresci, 
unu anume Sperlich, care declară că, impinsu de 
Jules Bloch, care ’i promisese pentru acdst’a 5,000 
lei, a sustrasu cuthi’a in cestiune si că, desfacâad-o, 
a coDstatătu, că nu contîne de cătu cdra roșia, dăr’ 
giuvaericale de felu, Pusu in fați’a lui Bloch, 
Sperlich reinoui declarațiunile sale, acusatulu inse 
stărui a nega. Se constata că, in adeveru, au 
esistatu relatiuni intre Bloch si Sperlich. Instruc
țiunea fii ddr’ adusa a crede, că scopulu lui Bloch 
era de a pune man’a pe sum’a de 50,000 lei, in- 
sielandu cas’a, ce primise asicurarea cuthii, fara a 
constata contînutulu ei. Jules Bloch fii tramisu 
la Vacaresci, unde aflamu, ca ’si-ar’ fi trasu unu 
glontiu in peptu.

(Domnii presiedinti ai clu
buri 1 o r u) subcomiteteloru din cercurile elec
torale ale Ungariei si Transilvaniei precum si acei 
domni delegați conferentiali, carora nu li sa espe- 
datu până acum cerculariile comitetului electoralu 
permanenta, sunt rugați a notifica comitetului a- 
dresa d-loru insemnandu pe o carta de corespon- 
dintia: numele, conditiunea sociala, domiciliulu si 
p o s t ’a ultima si adresau du aceasta pre- 
sidiului.

Dare de sâma
despre venitele si spesele dela balulu romanii din Budapesta, 
tienutu iu 21/9 Fauni 1881 in favorulu societățiii „Petru

Maioru."

dd.:
S o in k u t colect. D-lu N. Nyilvăn, dela dd.:
1 fl., I. Marcu 50 cr., E. Popu 50 cr., 
N. Nyilvăn 1 fl. Din N. Szt. M i k 1 6 s, 
Grozescu, dela dd.: V. Grozescu 1 fl., N. 
G. Popesen 1 fl., A. Brancovanu 20 cr., 
Chira Flusiu 50 cr., Iorga Antonie 50 cr.. 
Din Szăsz-Regin, 
dela Daniele si dd.: Catarin’a Orbanasiu 2 fl., P. Rarbu, 
Ecatarin’a Sciopulu, Agapi’a G. Marieviciu, Mari’a Cetatianu 
Mari’a Zerneauu căte 1 fl. Din S e 1 i s c e, colect. Diu 
D. Romanu, dela dd.: Urechia 2 fl., Macsimu Ion 2 fl., 
Zaharie Ion 50 cr., Mihai Niculae 50 cr., Oprea Berza. 
Nicolae Mossora, D. Barza, D. Florianu, Stanu Banciu, I. 
Popadianu, I. Moga, N. Ivauu, N. Dumitru Romanu căte 
1 fl., Ana D. Romanu 2 11., D. Romanu 2 fl. — colect. 
Diu Dr. N. Calefariu, dela dd : Dr. Calefariu 2 fl., D. 
Blatiu 50 cr., G. Vraciu 50 cr. Din Siria, Dn’a Luiz’a 
Sida 2 fl. Din S z i n y e r - V ă r a 1 j a, colect. Diu Io- 
sifu Popu, dela dd.: I. Popu 5 
siliu 
s i o
1 fi. 
dela
1 fl., 
50 cr. 
dela Damele si 
I. Szepe 1 fl., 
Schweger 1 fl., 
Sofia Popoviciu 
lentianu 1 fl., 
St.
Poppu 50 cr.,
30 cr.
G. Dauila 1 fl, 
dela dd.:
1 fl. Din Z i 1 a h,
I. Mauiu 1 11.

(Fine.)
Diu N a g y - P e 1 colect. D-lu Gerasimu Serbu, dela 

G. Serbu, G. Petroviciu, M. Ratiu căte 3 fl. Din N.
P. Magyari

V. Marcu 1 fl., 
colect. D-lu V. 
Viuganu 50 cr., 
I. Raica 40 cr., 

aga rviiiuiiio juw., T. IlaliCU 1 fl. 
i, colect. Dn’a Carolina Orbauasiu, 

Catarin’a Orbanasiu 2 fl.,

fl. Augustinu Pelle, Va- 
căte 1 fl., Din T e m i- 
1 fl., Diu E. Ungureanu 
colect. Diu M. Andreica, 

B. Sabau 50 cr., C. Râcz 
C. Cothisielu 50 cr., O. Nicola 

i, colect. Dr’a Helena Dannu 
dd.: Sofi’a Belesiu 1 fl., I. Lupncz 50 cr., 

S. Mâris 50 cr, Helena Dannu 2 fl., 
Gabriella Daunu 1 fl., Eleua Caba 50 cr., 

50 cr., Maria Crisiauu 70 cr., V. Zor- 
I. Belesiu 50 cr., Parteniu Turcii 50 cr., 

Berariu 50 cr., Adamu Delieleanu 1 11., Vincentiu 
Iosifu Bogdanu 30 cr, Vasiliu Matesiu 

Diu Vajda-Hunyad, Dl. M. Boutescu 2 fl., 
Din Zernesti, colect. Diu N. Penciu, 

N. Penciu 2 fl., N. Goroiu 1 fl., T. Metianu 
Diu Dr. I. Nichita 4 fl., Diu Dr.

Gavrilu Barburu 
Diu D. Dragonescu 
Topânfalva, 
I. Porutiu 1 fi., 

Todea 1 fi.,
Din Tătvaradia,

Catoca, 
r ’a,

Din
dd.:

I.

III. Din R o m a n i ’a. Maiestatea S’a Regele Ca- 
rolu I. 250 lei Din Bucuresci, colect. Diu Elia 
Bosianu, dela dd.: E. Bosianu 10 fl. v. a., V. Stefanescu 
1 fl. 50 cr., Av. Iconomu 1 fl. 50 cr., colect. Diu Iere- 
mi’a Circa, dela dd.: I. Circa 14 lei, T. Maiorescu, T. 
Rosetti, T. Petcu căte 10 lei. Din Iași, colect. Diu P. 
Suciu, dela dd.: T. Ciupercescu, T. Burada, B. S. Logo- 
thetidi, G. N. Tăcu, C. Lepadatu, I. Sinîouescu, B. Culcunu, 
P. Suciu căte 4 fl. v. a. Din Botosiani, colect. 
Diu Dr. C. Aronoviciu, dela dd.: Dr. C. Aronoviciu 10 
lei, Dr. I. Cencereanu, Dr. A. Stefanoviciu, St. Stamatescu, 
G. Metacsa căte 5 lei, I. Pretoriauu, A. Cristadulo căte 4 
lei, I. Miclosiu, C. Metacsa, I. Stoinescu căte 3 lei, G. 
Mazarini, I. Custovich, S. Herscoviciu, Capitanu Stangu, V. 

C. Pompilianu, G. Casacincu căte 2 lei, M. Pastia, M. Co- 
drianu căte 1 leu. Din P 1 o e s c i, Diu Iugeniour Sidor 
2 fl. 22 cr.

Budapest’a in 8 Maiu 1881 st. n.
Emiliu cav. de P u s c a r i u Dr. G. C r e n i c e a n u 

vice-pres. com. b. r. casariulu bal. romanu.

Cur sulu d. e Bucuresci
dela 4/16 Iuniu 1881.

Valori Scadenti’a) Cu- 
pdneloru

Cum- 
pera Vinde

5°/0 Rent’a Romana............. 1 Apr. 1. Ort. 90.— 91.—
6°/0 Oblig, de Stat, convert.

rurale.................................. 23 Apr. 23 Oct. 98.1/» 99. ta
8°/0 Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul.
6°/o Oblig, căiloru fer. rom. 1 Iuliu 104.— 105.—
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 106,’A 107.—
7% n » urbane idem 103?/4 104.—
8°/0 Imprurn. muuicipalu . . idem 107ta/a 108-ta
Oblig, casei de pensiune (lei

300, dobenda 10 lei). . . 1 Maiu 1 Nov. 225.— 230.-
Losuri municipale (20 lei) . . cu premie 28.— 29.—
Act. Baucei Naționale rom. . . 1 Iau. 1 Iul. 10.20 10.30
Auru contra argintu.............. “/< 1.—
Auru contra bilete hipotec. . 34 1.-
Auru contra bil. de Banca nat 3/4 1.—
Florini Val. Austr.............. 2.15 2.16

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

escelentu cu jumetate pretiuîu.

^Desfacere
grandiosa.

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

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

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

torta cu mantela de cristalu, regulate cu acurateti’a 
estra-ordinara pe secunda; afara de aceasta aurite prin 
electro-galvanismu nou, dimpreună cu lantiu si meda- 
lionu etc., pretiuîu do mai nainte 11. 25, acum numai 
fl. 10.20 do unulu.

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

1000 orologe-cilindre infrnmsetiate in capsulu de nickel 
argintii, cu sticla lata de cristalu pe 8 rubinuri forte linu 
repassate, dimpreună cu lantiu medalionu si cutie do ca
tifea, mai 'nainte ti. 15, acum numai 11. 5.60 unulu.

1000 orologe ancore de argintii veritabilii de 13 loti, pro- 
batu de oficiulu monetanu c. r. pe ÎS rubinuri, afara de 
aceasta aurite prin electricitate, forte linu regulate. 
Orologele au costatu mai nainte fl. 27 acum numai 
11. 14.40 unulu.

1000 orologe remontoire-Washington de buzunariu din ar
gintu greu si veritabilii de 13 loti prob? Iu la oficiulu 
c. r. de punciare, pe langa garanția severa repassate pe 
secunda, cu mechanismn de nicxel asia, incâtu orologele 
aceste n’au nici candu lipsa de reparatura. Orologele 
aceste au costatu mai nainte ti. 35 si astadi se capeta 
cu pretiuîu fabulosu de eftinu numai cu fi. 16. Afara 
de acestu langa fia-care orologiu se da gratuitu unu 
lantiu medalionu si cutia de catifea.

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

1000 orologe remontoare de auru veritabilu pentru domni 
său domne, mai 'nainte cu fl. 100 acum fl. 40.

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

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

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

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

Adresa: 21—24
Desfacere d.e oroldg'e

a
Fabricei de oroioge Fromm.
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